
١ 

 

  

  بسمه تعالی

  

   ایرانی در دو سالپیشنهادي گروه طب  عملیاتیبرنامه 

  

  ارائه دهنده: دکتر فرشاد امینی بهبهانی 

  سابقه: عضو هیئت علمی موسسه  مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل

  

  مقدمه

ی  حاصل است غن می شود گنجینه ايطب سنتی ایران که از آن به عناوین طب ایرانی ، طب یونانی  و  طب  اخالطی نیز یاد 

... که  ود،  مسیحی ین، یهوچفالسفه یونان  قدیم، اطباي ایران، هند،  هزاران سال تجربه و تفکر ملتهاي گوناگون ساکن فالت ایران،

اخیر ال س 100ر از فیلتر اسالم گذشته و مکتوب شده است.  این طب بخشی از فرهنگ مردم ایران را تشکیل داده است. که د

رفته است. گقرار  درست یا نادرست مورد بی مهري و تحریم و اخیرا نیز  تحت تاثیر اقبال عمومی مورد تحریف و سوءاستفاده

ده جه قرار داورد تومسیاستهاي کلی نظام مبنی بر احیاي طب ایرانی،  بخش دانشگاهی را به عنوان متولی اصلی احیاي علمی آن 

  است

و  از خرافات ازي آندرك صحیح و فهم عمیق مطالب آن، شناسایی موارد مفید و قابل اجراي آن،  پاکس الزمه احیاء طب ایرانی،

  موارد خطرناك و غیر کارآمد آن است.

پزوهش طب  موزش ودر این راستا گروههاي  طب ایرانی در موسسات و دانشکده ها میتوانند به عنوان خط اول ارائه خدمات، آ

  ند.سنی نقش موثري ایفا کن

  

  دیدگاه

ر نی است.. دب ایراطاحیاء طب ایرانی و  بکارگیري آن در راه نگهداري و ارتقاي سالمت جامعه دغدغه اصلی اعضاي هیئت علمی 

ش و الین، آموزمینه بزاین راستا، هماهنگی و تعامل کامل با سایر  اساتید و گروههاي پزشکی و استفاده از تکنولوژي روز  در 

شها و دایت  پژوهشته، هانکار ناپذیر بشمار می روند. جذب و آموزش دانشجویان عالقه مند و مستعد  به این ر پژوهش از نیازهاي

گروه  دغدغه هاي ز دیگرهماهنگ کردن آنها با اهداف احیاي طب ایرانی و جلوگیري از انجام پژوهشهاي غیر کارآمد  و هزینه بر ا

ه مزایا بامعه نسبت ان و جدر نظر گرفتن شان واالي انسانی وي و افزایش آگاهی بیمار است. راس همه موارد فوق احترام به بیمار و

  و معایب  بکارگیري توصیه ها و تدابیر طب ایرانی قرار دارد.

درك  ن اشراف  وا  بدورگروه طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران برائت خود را از کسانی که مطالب مندرج در کتب طب ایرانی 

  ، و  صرفا تحت تاثیر تبلیغات سودجویان به بیماران تجویز می کنند اعالم میدارد. صحیح

  

  اهداف

و ارتقاي  پزشکی آموزش و تربیت نیروي متخصص طب ایرانی در جهت تامین نیازهاي پژوهش، درمان و آموزش دانشگاه هاي علوم -1

 سالمت جامعه

 ایب آنعلوم پزشکی در ارتباط با طب ایرانی، مزایا و معآموزش و افزایش سطح دانش سایر دانشجویان و گروههاي  -2

ینه تشخیص ردن هزکیافتن راههاي تعامل با سایر گروههاي پزشکی در جهت ارتقاي سالمت جامعه، باال بردن کیفیت درمان، کم  -3

 و  درمان و کاهش عوارض درمان ناشی از استفاده مشترك طب ایرانی در کنار طب رایج

 هش ها در جهت نیل به نتایج کارامد در زمینه ارتقاي سالمت و درمانطراحی و هدایت پژو -4

 نی فراهم کردن بستري مناسب جهت ارائه درمانهاي بی خطر  و راهنمایی بیماران مشتاق به درمان با طب ایرا -5

 یایران جلوگیري از سوء استفاده سود جویان از اقبال عمومی، احساسات مذهبی و کمبود آگاهی عالقه مندان به طب -6
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  برنامه عملیاتی

 انیطب ایر PhDتدوین برنامه آموزشی  و ارتقاء، بازنگري و اجراي سالیانه آن براي آموزش  دانشجویان مقطح  -1

و  ویان پزشکیدانشج تدوین و اجراي دوره هاي فشرده آشنایی کاربردي با طب ایرانی برا ي دانشجویان علوم پزشکی (در خط اول -2

 پرستاري)

  تبصره:

  راحی برنامه هاي آموزشی با در نظر گرفتن اهمیت دو مورد زیر صورت می گیرد:ط

صدمه  ب رایج باعثپرهیز از تجویزهاي خطرناك و یا درمان بیمارانی که  تاخیر  در تشخیص و درمان آنها با ط آموزش براي  -الف

  به بیمار می شود

ر دري و درمان از توانایی هاي طب ایرانی در  حفظ سالمتی، پیشگی موزش دانشجویان طب ایرانی و سایر گروهها براي آگاهیآ -ب

 سطح جامعه

الین بخشی آن در بن اثر بازنگري  دوره اي برنامه هاي فوق با استفاده از نتایج نظرسنجی از اساتید و دانشجویان و بررسی میزا -3

 بیمار و  میزان جلوگیري از عوارض درمانهاي خودسرانه

معه و ء سالمت جاارتقا وارت بر طرحها و پایان نامه هاي طب ایرانی به منظور ارتقاء علمی  با محوریت حفظ طراحی ، هدایت و نظ -4

 افزایش کیفیت درمان

لی دغه هاي اصعیین دغتدعوت از اساتید سایر گروهها براي اظهار نظر در مورد طب ایرانی و  انتظارات ایشان از طب ایرانی و   -5

 درمان که ممکن است طب ایرانی بتواند براي آنها راه حل ارائه دهدایشان در حوزه سالمت  و 

 طراحی طرح ها  و پایان نامه ها براي بررسی مشکالت مطرح شده -6

 عه علمیو جام ارائه راه حل براي مشکالت مطرح شده با تکیه بر دیدگاه طب ایرانی و امکانات موجود و پذیرش بیماران  -7

 مرحله بعد ت و درده طب ایرانی در بخشها و بالین و یا سطح جامعه در قالب طرحهاي پایلواجراي راه حلهاي عملی ارائه ش  -8

 طرحهاي گسترده تر مبتنی بر شواهد و پایان نامه هاي دانشجویی

 علمی گاهی وبررسی میزان موفقیت راه حل هاي ارائه شده و اعالم آنها در قالب مقاالت و سخنرانی ها در جوامع دانش -9

هاي ر درمانگاهیرانی داکردن نحوه معاینه و درمان و ثبت  شرح حال و معاینه بیماران  و رویکرد درمانی با دیدگاه طب هماهنگ  -10

 طب ایرانی وابسته به دانشگاه

 تهیه  پمفلت و جزوه هاي آموزشی و هشداردهنده در زمینه طب ایرانی براي جامعه  و گروههاي خاص  -11

 سات علمیو موس طرح هاي مرتبط با طب ایرانی با  گروههاي طب ایرانی سایر دانشگاهها همکاري علمی  و اجرایی در زمینه -12

  

  منابع:

ر الت علمی دو مقا منابع علمی شامل  منابع مکتوب احیا شده در زمینه طب ایرانی، سایر طب هاي مکمل، منابع درسی طب رایج -1

  زمینه هاي مذکور می باشد

غ التحصیل ران فارو دانشکده، هیئت علمی طب ایرانی، دانشجویان  طب ایرانی و درمانگمنابع اجرایی شامل کارمندان موسسه  -2

  رشته طب ایرانی که بصورت  قرارداد طرح درمانی با دانشگاه مشغول به فعالیت درمانی  می شوند. 

ه، شریات موسسا و نکتابه منابع مالی شامل منابع آموزشی که دانشگاه در اختیار موسسه قرار داده است، منابع حاصل از فروش -3

ودجه هاي انی، بمنابع حاصل از درمانگاههاي طب ایرانی دانشگاه، کمکهاي وزارت بهداشت در جهت  ارتقاء و تعالی طب ایر

 اختصاص داده شده براي اجراي طرحهاي پژوهشی

  دکتر فرشاد امینی بهبهانی

  مدیر گروه طب سنتی
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