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0931-0011ربانهم راهبردی دادکشنه طب سنتی     

 دااگشنه علوم زپشکی اریان

 هب انم  خدا 

 

 : مقدمه
افزایش ، درحال توسعه با محدودیت منابع خصوصی درتمامی کشورها اعم از توسعه یافته و های دولتی و سازمان

چنین محیطی مستلزم مدیریتی است که عالوه بر اجرای موثر امور  یت دراند. موفق های چالشی مواجه فرصت پاسخگوئی و

 اجرا کند. وظایف استراتژیک خود را سازماندهی و ینده سازیآنواندیشی و آینده نگری و  ،جاری بتواند با ابداع

 :محقق می شود  زیر که این مهم نیز با داشتن موارد

 تفکر استراتژیکداشتن  -1

 های خود به استراتژیهای کارساز  تبدیل ادراکات و یافته -2

 فراهم کردن بستر مناسب با تفکر وتعقل. -3

ها و نیازهای واقعی و جدید جامعه و جهان و برنامه ریزی برای پاسخگویی به آنها، اساس برنامه استراتژیک  شناخت ضرورت

نقاط قوت و ضعف و مراقبت از  پرداختن به ،ها های روشن, مشخص کردن اولویت دهد.  تعیین قله هر واحد را تشکیل می

پرهیز از روزمرگی و ایستائی و  ،دانشکدههای این  ها و فعالیت هماهنگی و همسو نمودن جهت گیری ،ها و تهدیدها فرصت

فعال شدن بجای منفعل بودن و ... فوائدی است که از برنامه ریزی استراتژیک و تالش در جهت اجرای  ،هرزرفتن انرژی ها

 .شود خص شده حاصل میهای مش برنامه

صدها جلد کتاب به عنوان منبع کامل دسترسی به طب ایرانی و اسالمی در کشور و استعداد کشت داروهای گیاهی  وجود

های باالی  هزینه، عوارض داروهای شیمیایی ،و گرایش فرهنگی مردم ایران به طب سنتی و اسالمیمندی  ، عالقهمتنوع

 ،های قلبی عروقی بیماری، افسردگی ،آلرژی، سردرد، )از قبیل دیابت غیرواگیرهای  ن بیماری، شیوع روزافزوها درمان بیماری

 .موجب تمایل بیشتر به استفاده از طب سنتی درکنار طب کالسیک گردیده است ،..( در جامعه. فشار خون و

های درمانی موثر  و استخراج شیوهآموزش آن و پژوهش در این حوزه  تولید علم در حوزه طب سنتی ایرانی اسالمی، ترویج و

موسسات و مراکز تحقیقاتی  ،ها رسالت دانشگاه، ، ظرفیتی است که پرداختن به آنهای جدید گذشته و تلفیق آن با ایده در

 باشد. می
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 دااگشنه علوم زپشکی اریان

 تاریخچه:

ز اخذ مجوز مترمربع، پس ا  2222  دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در ساختمانی با وسعتی بالغ بر

، در فضایی آموزشی 1/9/1391های علوم پزشکی مورخ  در دویست و پنجاهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه تاسیس

طب سنتی و کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی انجام  PhD دو مقطع  مترمربع، آموزش دانشجویان را در 022حدود 

پزشکی دوران تمدن اسالمی با مراسم افتتاحیه اولین دوره آموزشی ساز احیای میراث گرانقدر  دهد.حرکت ملی و فرهنگ می

و با حضور وزیر محترم بهداشت وقت در بنای تاریخی موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب  1331/7/7طب سنتی مورخ 

یع متعلق به مترمر 2022اسالمی و مکمل متعلق به دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز گردید. عمارت پیرنیا با وسعتی حدود 

باشد که پس از انقالب اسالمی به دانشگاه علوم پزشکی  میرزا حسن خان مشیرالدوله نخست وزیر وقت دوران قاجار می

ایران اهداء گردید.با کوشش مستمر جناب آقای دکتر محمدمهدی اصفهانی، موسسه به عنوان اولین خاستگاه رسمی و 

 1332ی، آموزشی و پژوهشی طب سنتی کشور، فعالیت رسمی خود را از سالقانونی طراحی، ساماندهی، تامین منابع علم

در این ساختمان ادامه یافت. در مرداد  1391های پژوهشی و آموزشی طب و داروسازی سنتی تا سال  آغاز کرد.کلیه فعالیت

وم پزشکی تهران، کلیه موسسه واقع در خیابان بهشت از دانشگاه عل 2گیری ساختمان شماره  پس از بازپس 1391ماه سال 

 .های آموزشی موسسه به ساختمان جدید در قالب دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران منتقل گردید فعالیت

 1392و مقطع کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی از سال  1331طب سنتی از سال  PhDآموزش دانشجویان در مقطع 

التحصیل رشته طب سنتی و  تاریخ  ایران مفتخر است که اولین دانشجوی فارغ انجام گرفته است. دانشگاه علوم پزشکی

داروسازی سنتی و کارشناسی  PhDاندازی و آموزش دانشجویان  شدگان این مجموعه باشد. راه علوم پزشکی، از پذیرفته

 باشد.  ارشد فیتوتراپی نیز از اهداف اصلی این دانشکده می

است و درصدد جذب  آموزشی و یک عضو هیات علمی پژوهشی عضو هیئت علمی 9رای دا /موسسهدر حال حاضر دانشکده

اعضای هیات علمی در سه گروه مصوب آموزشی طب  های مرتبط می باشد. التحصیالن زبده رشته اعضای دیگر از میان فارغ

 باشند.  سنتی، داروسازی سنتی و تاریخ علوم پزشکی در حال فعالیت می

 

های  تاریخ پزشکی ایران و اسالم، شاخه های مرتبط با طب اسالمی، طب سنتی، پژوهش در زمینه بازشناسی، آموزش و

پیش نیاز استراتژیک ای  ، اهدافی ارزشمند بوده که تدوین برنامهو طب مردمی، اخالق و آداب پزشکی مختلف طب مکمل

 ضروری و غیرقابل تردید برای نیل به این اهداف می باشد.

ابالغی از سوی مقام  های کلی سالمت سیاست اسناد باال دستی از جمله ( با تکیه بر1391 -1393کنونی ) برنامه راهبردی

اهداف کلی بخش سالمت برنامه ششم (، 1390-1399برنامه توسعه ششم جمهوری اسالمی ایران )، (1393) معظم رهبری

انداز جمهوری اسالمی  سند چشم(، 1391-1393) (، برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران1390توسعه )ویرایش 

تدوین گردیده  دانشکده( و وضعیت موجود و مطلوب 1339نقشه جامع علمی سالمت کشور)(، 1332) 1121ایران در افق 

 است.
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 در اسناد باال به موارد زیر تاکید خاص شده است:

 "بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران"

های علمی و فنی در تولید و  ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه نوآوری .1

 های دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عرضه فرآورده

 آن های مرتبط با های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده استاندارد سازی و روزآمد کردن روش .2

 تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی .3

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی نظارت .1

 های درمانی افزایی تجربیات و روش برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم .0

 اصالح سبک زندگی در عرصه تغذیه .1

 (1393 ابالغی از سوی مقام معظم رهبری های کلی سالمت سیاست 12)بند 

 

های اقتصاد  سازی درباره اصالح الگوی مصرف و سیاست ایرانی و فرهنگ -ارائه و ترویج سبک زندگی اسالمی "

 "مقاومتی

 (1390-1399های کلی برنامه ششم  توسعه کشور ) سیاست  19بند 

 

کلی ابالغی سالمت مقام معظم رهبری، وزارت بهداشت درمان آموزش های  سیاست 12به منظور تحقق بند  "

طب سنتی ایرانی را در نظام سالمت ادغام و همچنین به ساماندهی و   خدمات تأیید شده استپزشکی موظف 

 ".توسعه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات درمانی اقدام کند

 (1390برنامه ششم توسعه کشور ) 39ماده « هـ»بند 
 

یافته به جایگاه اول  امعه ایرانی برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، برخوردار از سالمت و دستج"

      " اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی خواهد بود.

 (13/3/1332هجری شمسی   1121)سندچشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 

 

جمهوری اسالمی ایران کشوری است با مردمی برخوردار از باالترین سطح سالمت و دارای  ،1121درسال"

 "ترین نظام سالمتی در منطقه ترین و توسعه یافته عادالنه

 (1339)نقشه جامع علمی سالمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
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نظران  و با همکاری صاحب دانشکدههیئت علمی و کارشناسان ، گروهی متشکل از اعضای این برنامه راهبردیبرای تدوین 

 اند: تدوین کرده SWOTرا بر مبنای رو  پیشبرنامه  ،دیگر طی جلسات متعدد

 

 :Vision چشم انداز

 در ایران اسالمی -ایرانی  طب سنتیهش وو پژ ای سرآمد و پیشرو در آموزش دانشکده

 

 :Missionرسالت 

 اسالمی در جوامع علمی وابسته و غیر وابسته  -آموزش طب سنتی ایرانی سازی گسترش، ارتقا و بهینه

 

     values    :        ها  ارزش

 های پیش بینی شده خود نائل آید: های زیر به اهداف و برنامه بر آن است تا با حفظ و ارتقاء ارزشدانشکده طب سنتی 

 های اسالمی پایبندی به اصول و ارزش -

 ای، پژوهشی و آموزشی رعایت اخالق حرفه -

 توجه به حقوق و کرامت انسانی -

 تعهد و وجدان کاری          -

 ارتقاء روحیه ایثار و از خودگذشتگی -

 عدالت محوری و مهرورزی  -

 مداری نظم و قانون -

 پذیری جویی و مسئولیت مشارکت -

 دانشجویان و بیماران ،توجه به رضایتمندی کارکنان -

 آوریخالقیت و نوتوجه به  -
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 :Strengths  ط قوتنقا

 دانشکده طب سنتی به عنوان فضای فیزیکی مستقل -1

 های وابسته در دانشکده  مکتوب طب سنتی ایران و رشتهمنابع مکتوب و غیر ی ازنظیر کتابخانه بی مندی از بهره -2

  فضای مستقل در ساختمان دانشکده جهت سالمتکده طب سنتی وجود -3

 داروسازی سنتی در دانشکدهنوزی و فارماکوگآزمایشگاه تخصصی  مندی از بهره -1

 مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکملموسسه و دانشکده طب سنتی مدیریت یکسان و هماهنگ  -0

 استانداردسازی عملکرد سازمانی دانشکده -1

 ارائه خدمات آموزشی درمانی مناسب به مشتریان )دانشجویان و بیماران( -7

  اعه و آموزش طب ایرانیمندی از سایت مستقل دانشکده جهت اش بهره -3

 تمایل مدیریت و کارکنان به حمایت و اجرای برنامه استراتژیک  -9

 مداری مشتریرعایت اصول پرسنل دانشکده و سالمتکده به  پایبندی -12

 دانشکدهمند در  کارکنان متعهد و عالقه ، کارشناسان و، متخصصینوجود اساتید -11

 

 Weaknesses:   نقاط ضعف

  ی دانشکدهعدم ابالغ چارت سازمان -1

 عدم تفکیک بودجه موسسه و دانشکده طب سنتی -2

 کمبود منابع مالی دانشکده -3

 ها  دانشکدهسایر  از دانشگاه و دانشکدهدوری محیط  -1

 و هدف آن دانشکدهکافی دانشگاهیان از ناشناخت  -0

 تجهیزات و ...( ،فقدان فضای آموزشی کافی )سایت دانشجویی -1

 عدم تعهد سازمانی برخی از کارکنان  -7

 مقاومت برخی از کارکنان در برابر تغییر و تحول -3
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 :Opportunities   ها فرصت

  اسالمی -مقام معظم رهبری از طب و داروسازی سنتی و ترویج سبک زندگی ایرانیحمایت  -1

 دانشکدههای  تاز سیاسمتبوع   حمایت ریاست محترم جمهور و وزارتخانه -2

 در پیشبرد اهداف دانشکده داشتوزارت به دفتر طب سنتی اسالمی ایرانی حمایت -3

 دانشگاه و معاونت آموزشیهای  بودن اهداف دانشکده با استراتژی همسو -1

عنوان بازوی پژوهشی   هب  ای مستقل و پیشرو زشکی، طب اسالمی و مکمل با بودجهوجود موسسه مطالعات تاریخ پ -0

 دانشکده

مذهبی در حفظ سالمتی و درمان با  -یگرایش فرهنگی اکثریت جامعه به کاربرد طب سنتی و باورهای مل -1

  های طب سنتی ایران و پیروی از یک الگوی سبک زندگی اسالمی شیوه

 وجود نیروهای با تجربه و صاحب نظر در طب سنتی ایران -7

 های طب ایرانی بری و اشاعه آموزه در بهره های جمعی رسانه تمایل -3

 

 :Threats تهدیدها

، آموزشی و تبلیغاتی ناهماهنگ با اصول و مبانی طب سنتی ایران و طب های اجرایی گذاری وجود برخی سیاست -1

 مکمل در کشور

 سنتیها از طب  علمی طب نوین دانشگاه های هیئت مطلوبعدم استقبال  -2

 های علمی طب و داروسازی سنتی ها با پتانسیل آشنایی ناکافی متخصصین سایر رشته -3

 های طبیعی و ارائه درمان تیوجود مدعیان غیر متخصص و سودجو در حوزه طب سن -1

 پوشش بیمه ناکافی درمان و داروهای طب سنتی -0

 التحصیالن پزشکی ت در آزمون طب سنتی در میان فارغعالقه به شرک ناز دست رفت -1

های دولتی یا خصوصی و اهالی مناطق اطراف از خدمات دانشکده و سالمتکده  ها و ارگان شناخت ناکافی سازمان -7

 بهشت

 مراکز آموزشی درمانی غیردولتی فعال در مناطق شهرداری تحت پوشش دانشگاه با دانشکده عدم تعامل بین -3

 قرار گرفتن ساختمان اصلی در منطقه طرح ترافیک تهران -9
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 :های معاونت آموزشی( )براساس استراتژی   Strategies ها استراتژی

 های وابسته سنتی ایرانی و حوزه طب و داروسازی آموزش نیروی انسانی مناسب جهت پژوهش و تربیتتقویت  -1

 کشوری درون دانشگاهی و بندی  در رتبه دانشکدهارتقاء جایگاه  جهت های آموزشی تحول کمی و کیفی برنامه -2

 های آموزشی و پژوهشی تقویت منابع برای افزایش زیرساخت -3

 و ترویج طب سنتی ایرانی در سطح جوامع علمی و عموم مردم سازی فرهنگ -1

 المللی بخشی و بین موثر بینهمکاری گسترش  -0

ی خدمات آموزشی به دانشجویان و  های فرایندی با تاکید بر فناوریهای نوین اطالعات برای ارائه ارتقای زیرساخت -1

 استادان

 آموختگان و ارتقای مشارکت دانشجویان در حوزه آموزش دانشتقویت ارتباط با  -7
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 :Objectivesاهداف 

 

 :(1ی بخش سالمت کل)براساس اهداف  کلیاهداف 

  سالمت یازهاین به پاسخ یبرا یپزشک علوم آموزش توسعه -1

 سالمت یبرا یبخش نیب یهمکار و یهمگان مشارکت ،یریپذ تیمسئول بهبود -2

 سالمت قاتیتحق یفیک یارتقا -3

 خود سالمت از مراقبت یبرا جوامع و ها سازمان مردم، مهارت و یآگاه یارتقا -1

 یرفرزندآو و یبارور سالمت یارتقا -0

 سالمت نظام در یرانیا طب شده دییتا یدرمان خدمات ادغام -1

  کمی:اهداف 

 های وابسته تربیت نیروهای متخصص طب سنتی و حوزه -1

 وابسته یها حوزه و یسنت طب نهیزم در علم اشاعه و دیتول -2

 وابسته یها حوزه و یسنت طب در یکاربرد و یادیبن یها پژوهش توسعه -3

 سالمت یها پژوهش حوزه در یانسان منابع یساز تیظرف -1

 وابسته یها حوزه و یسنت طب در ی و علوم پایهپزشک گروه پژوهشگران و نیمتخصص ان،یدانشجو آموزش -0

 یرانیا طب سالمتکده یفیک و یکم ارتقاء -1

 یرانیا طب یتندرست حفظ اصول یساز فرهنگ و یعموم آموزش -7

 و یسنت طب توسعه و حفظ در کشور اسرسر یپژوهش - یآموزش یعلم مراکز و ها دانشکده ریسا با یهمکار -3

 وابسته یها حوزه

 سالم یها فرآورده و محصوالت ارائه و یرسان اطالع -9

 

 

 

 

 
 


