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جناب آقاي دکتر فرشاد امینی بهبهانی
عضو محترم هیات علمی

 سالم علیکم 
        با عنایت به تعهد،تخصص و تجارب علمی ارزشمند جنابعالی و با توجه به جلسه مورخ ٩٤/٣/١٢ 
گروه طب سنتی موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل به موجب این ابالغ به مدت دو سال 
به عنوان مدیر گروه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب می شوید. انتظار می رود در جهت 
تحقق اهداف دانشگاه و تعالی علمی، پژوهشی و اخالقی گروه همراه با مشارکت سایر اعضاء در انجام 

اقدامات ذیل اهتمام ورزید:
  PhD تدوین برنامه آموزشی و ارتقاء، بازنگری و اجرای سالیانه آن برای آموزش دانشجویان مقطح .١

طب سنتی
تدوین و اجرای دوره های فشرده آشنایی کاربردی با طب سنتی برا ی دانشجویان علوم پزشکی         .٢

(در خط اول دانشجویان پزشکی و پرستاری)
بازنگری دوره ای برنامه های فوق با استفاده از نتایج نظرسنجی از اساتید و دانشجویان و بررسی میزان  .٣

اثر بخشی آن در بالین بیمار و میزان جلوگیری از عوارض درمان های خودسرانه
طراحی، هدایت و نظارت بر طرح ها و پایان نامه های طب سنتی به منظور ارتقاء علمی با محوریت حفظ  .٤

و ارتقاء سالمت جامعه و افزایش کیفیت درمان
دعوت از اساتید سایر گروه ها برای اظهار نظر در مورد طب سنتی و انتظارات ایشان از طب سنتی          .٥

و تعیین دغدغه های اصلی ایشان در حوزه سالمت و درمان که ممکن است طب سنتی بتواند برای آنها      
راه حل ارائه دهد.
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نظرسنجی از رزیدنت ها و دانشجویان سایر گروه های پزشکی در مورد طب سنتی و مشکالتی که ممکن  .٦
است طب سنتی بتواند راه حلی برای آنها ارائه دهد.

٧. بررسی نظرات فوق در گروه و مشورت با اساتید در جهت بررسی مشکل
طراحی طرح ها و پایان نامه ها برای بررسی مشکالت مطرح شده .٨

٩. ارائه راه حل برای مشکالت مطرح شده با تکیه بر دیدگاه طب سنتی و امکانات موجود و پذیرش 
بیماران و جامعه علمی

١٠. اجرای راه حل های عملی ارائه شده طب سنتی در بخش ها و بالین و یا سطح جامعه در قالب طرح های 
پایلوت و در مرحله بعد طرح های گسترده تر مبتنی بر شواهد و پایان نامه های دانشجویی

بررسی میزان موفقیت راه حل های ارائه شده و اعالم آنها در قالب مقاالت و سخنرانی ها در جوامع  .١١
دانشگاهی و علمی

هماهنگ کردن نحوه معاینه و درمان و ثبت شرح حال و معاینه بیماران و رویکرد درمانی با دیدگاه   .١٢
طب سنتی در درمانگاه های طب سنتی وابسته به دانشگاه

١٣. تهیه پمفلت و جزوه های آموزشی و هشداردهنده در زمینه طب سنتی برای جامعه و گروه های خاص
همکاری علمی و اجرایی در زمینه طرح های مرتبط با طب سنتی با گروه های طب سنتی سایر     .١٤

دانشگاه ها و موسسات علمی
توفیق روز افزون شما را از درگاه حضرت باریتعالی خواستارم.


