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هب انم خدا
هقذهه :
عبسهبىّبی دٍلتی ٍ خقَفی درتوبهی کؾَرّب اػن اس تَعؼِ یبفتِ ٍ درحبل تَعؼِ ثب هحذٍدیت هٌبثغ ،افشایؼ
پبعخگَئی ٍ فزفتّبی چبلؾی هَاخِاًذ .هَفمیت در چٌیي هحیغی هغتلشم هذیزیتی اعت کِ ػالٍُ ثز اخزای هَثز اهَر
خبری ثتَاًذ ثب اثذاعًَ ،اًذیؾی ٍ آیٌذُ ًگزی ٍ آیٌذُ عبسی ٍظبیف اعتزاتضیک خَد را عبسهبًذّی ٍ اخزا کٌذ.
کِ ایي هْن ًیش ثب داؽتي هَارد سیز هحمك هی ؽَد :
-1

داؽتي تفکز اعتزاتضیک

-2

تجذیل ادراکبت ٍ یبفتِ ّبی خَد ثِ اعتزاتضیْبی کبرعبس

-3

فزاّن کزدى ثغتز هٌبعت ثب تفکز ٍتؼمل.

ؽٌبخت ضزٍرت ّب ٍ ًیبسّبی ٍالؼی ٍ خذیذ خبهؼِ ٍ خْبى ٍ ثزًبهِ ریشی ثزای پبعخگَیی ثِ آًْب ،اعبط ثزًبهِ اعتزاتضیک
ّز ٍاحذ را تؾکیل هیدّذ .تؼییي للِّبی رٍؽي ,هؾخـ کزدى اٍلَیتّب ،پزداختي ثِ ًمبط لَت ٍ ضؼف ٍ هزالجت اس
فزفتّب ٍ تْذیذّبّ ،وبٌّگی ٍ ّوغَ ًوَدى خْت گیزیّب ٍ فؼبلیتّبی ایي داًؾکذُ ،پزّیش اس رٍسهزگی ٍ ایغتبئی ٍ
ّزسرفتي اًزصی ّب ،فؼبل ؽذى ثدبی هٌفؼل ثَدى ٍ  ...فَائذی اعت کِ اس ثزًبهِ ریشی اعتزاتضیک ٍ تالػ در خْت اخزای
ثزًبهِّبی هؾخـ ؽذُ حبفل هیؽَد.
ٍخَد فذّب خلذ کتبة ثِ ػٌَاى هٌجغ کبهل دعتزعی ثِ عت ایزاًی ٍ اعالهی در کؾَر ٍ اعتؼذاد کؾت دارٍّبی گیبّی
هتٌَع ،ػاللِهٌذی ٍ گزایؼ فزٌّگی هزدم ایزاى ثِ عت عٌتی ٍ اعالهی ،ػَارك دارٍّبی ؽیویبییّ ،شیٌِّبی ثبالی
درهبى ثیوبریّب ،ؽیَع رٍسافشٍى ثیوبریّبی غیزٍاگیز (اس لجیل دیبثت ،عزدرد ،آلزصی ،افغزدگی ،ثیوبریّبی للجی ػزٍلی،
فؾبر خَى ٍ  )...در خبهؼِ ،هَخت توبیل ثیؾتز ثِ اعتفبدُ اس عت عٌتی درکٌبر عت کالعیک گزدیذُ اعت.
تَلیذ ػلن در حَسُ عت عٌتی ایزاًی اعالهی ،تزٍیح ٍ آهَسػ آى ٍ پضٍّؼ در ایي حَسُ ٍ اعتخزاج ؽیَُّبی درهبًی هَثز
در گذؽتِ ٍ تلفیك آى ثب ایذُّبی خذیذ ،ظزفیتی اعت کِ پزداختي ثِ آى ،رعبلت داًؾگبُّب ،هَعغبت ٍ هزاکش تحمیمبتی
هیثبؽذ.
داًؾکذُ عت عٌتی داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ایزاى ،داًؾکذُای اعت خَاى ،خْت آهَسػ ٍ پضٍّؼ در سهیٌِّبی هزتجظ ثب
عت اعالهی ،عت عٌتی ،تبریخ پشؽکی ایزاى ٍ اعالم کِ ثب تقَیت ؽَرای گغتزػ داًؾگبُّبی ػلَم پشؽکی ٍسارت هتجَع
درعبل  1394تحت ًظبرت داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ایزاى هَخَدیت لبًًَی یبفتِ اعت.
در حبل حبضز داًؾکذُ دارای  8ػضَ ّیئت ػلوی اعت ٍ درفذد خذة اػضبی دیگز اس هیبى فبرؽ التحقیالى سثذُ
رؽتِّبی هزتجظ هی ثبؽذ.
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ثبسؽٌبعی ،آهَسػ ٍ پضٍّؼ در سهیٌِّبی هزتجظ ثب عت اعالهی ،عت عٌتی ،تبریخ پشؽکی ایزاى ٍ اعالم ،ؽبخِّبی
هختلف عت هکول ٍ عت هزدهی ،اخالق ٍ آداة پشؽکی ،اّذافی ارسؽوٌذ ثَدُ کِ تذٍیي ثزًبهِای اعتزاتضیک پیؼ ًیبس
ضزٍری ٍ غیزلبثل تزدیذ ثزای ًیل ثِ ایي اّذاف هی ثبؽذ.
ثزًبهِ راّجزدی کًٌَی ( )1395 -1398ثب تکیِ ثزاعٌبد ثبال دعتی اس خولِ عیبعتّبی کلی عالهت اثالغی اس عَی همبم
هؼظن رّجزی ( ،)1393عٌذ چؾناًذاس خوَْری اعالهی ایزاى در افك  ،)1382( 1404ثزًبهِ تَعؼِ ؽؾن خوَْری
اعالهی ایزاى (ً ،)1395-1399مؾِ خبهغ ػلوی عالهت کؾَر(ٍ ٍ )1389ضؼیت هَخَد ٍ هغلَة داًؾکذُ تذٍیي گزدیذُ
اعت.
در اعٌبد ثبال ثِ هَارد سیز تبکیذ خبؿ ؽذُ اعت:

"ثبسؽٌبعی ،تجییي ،تزٍیح ،تَعؼِ ٍ ًْبدیٌِ ًوَدى عت عٌتی ایزاى"
 .1تزٍیح کؾت گیبّبى دارٍیی تحت ًظز ٍسارت خْبد کؾبٍرسی ٍ حوبیت اس تَعؼِ ًَآٍریّبی ػلوی ٍ فٌی در تَلیذ ٍ
ػزضِ فزآٍردُّبی دارٍیی عٌتی تحت ًظز ٍسارت ثْذاؽت ،درهبى ٍ آهَسػ پشؽکی
 .2اعتبًذارد عبسی ٍ رٍسآهذ کزدى رٍػّبی تؾخیقی ٍ درهبًی عت عٌتی ٍ فزآٍردُّبی هزتجظ ثب آى
 .3تجبدل تدزثیبت ثب عبیز کؾَرّب در سهیٌِ عت عٌتی
 .4نظارت ٍسارت ثْذاؽت ،درهبى ٍ آهَسػ پشؽکی ثز ارائِ خذهبت عت عٌتی ٍ دارٍّبی گیبّی
 .5ثزلزاری تؼبهل ٍ تجبدل هٌغمی هیبى عت عٌتی ٍ عت ًَیي ثزای ّنافشایی تدزثیبت ٍ رٍػّبی درهبًی
 .6افالح عجک سًذگی در ػزفِ تغذیِ

(ثٌذ  12عیبعتّبی کلی عالهت اثالغی اس عَی همبم هؼظن رّجزی )1393

" خبهؼِ ایزاًی ثزخَردار اس داًؼ پیؾزفتِ ،تَاًب در تَلیذ ػلن ٍ فٌبٍری ،ثزخَردار اس عالهت ٍ دعتیبفتِ ثِ خبیگبُ
اٍل التقبدی ،ػلوی ٍ فٌبٍری در عغح هٌغمِ آعیبی خٌَة غزثی خَاّذ ثَد" .
(عٌذچؾن اًذاس خوَْری اعالهی ایزاى در افك ّ 1404دزی ؽوغی )1382/8/13

" ارائِ ٍ تزٍیح عجک سًذگی اعالهی -ایزاًی ٍ فزٌّگعبسی درثبرُ افالح الگَی هقزف ٍ عیبعتّبی التقبد
همبٍهتی"
ثٌذ  69عیبعتّبی کلی ثزًبهِ تَعؼِ ؽؾن کؾَر ()1395-1399

"درعبل ،1404خوَْری اعالهی ایزاى کؾَری اعت ثب هزدهی ثزخَردار اس ثبالتزیي عغح عالهت ٍ دارای
ػبدالًِتزیي ٍ تَعؼِ یبفتِتزیي ًظبم عالهتی در هٌغمِ"
(ًمؾِ خبهغ ػلوی عالهتٍ ،سارت ثْذاؽت ،درهبى ٍ آهَسػ پشؽکی )1389
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ثزای تذٍیي ایي ثزًبهِ راّجزدی ،گزٍّی هتؾکل اس اػضبی ّیئت ػلوی ٍ کبرؽٌبعبى داًؾکذُ ٍ ثب ّوکبری فبحتًظزاى
دیگز عی خلغبت هتؼذد ،ثزًبهِ پیؼرٍ را ثز هجٌبی  SWOTتذٍیي کزدُاًذ:
چطن انذاز :Vision
داًؾکذُای عزآهذ ٍ پیؾزٍ در آهَسػ ٍ پضٍّؼ عت عٌتی ایزاًی  -اعالهی در ایزاى
رسالت :Mission
گغتزػ ،ارتمب ٍ ثْیٌِعبسی آهَسػ عت عٌتی ایزاًی -اعالهی در خَاهغ ػلوی ٍاثغتِ ٍ غیز ٍاثغتِ
ارزشها : values
داًؾکذُ عت عٌتی ثز آى اعت تب ثب حفظ ٍ ارتمبء ارسػّبی سیز ثِ اّذاف ٍ ثزًبهِّبی پیؼ ثیٌی ؽذُ خَد ًبئل آیذ:
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-

پبیجٌذی ثِ افَل ٍ ارسػّبی اعالهی

-

رػبیت اخالق حزفِای ،پضٍّؾی ٍ آهَسؽی

-

تَخِ ثِ حمَق ٍ کزاهت اًغبًی

-

تؼْذ ٍ ٍخذاى کبری

-

ارتمبء رٍحیِ ایثبر ٍ اس خَدگذؽتگی

-

ػذالت هحَری ٍ هْزٍرسی

-

ًظن ٍ لبًَىهذاری

-

هؾبرکتخَیی ٍ هغئَلیتپذیزی

-

تَخِ ثِ رضبیتوٌذی کبرکٌبى ،داًؾدَیبى ٍ ثیوبراى

-

تَخِ ثِ خاللیت ٍ ًَ آٍری
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نقاط قوت :Strengths
ٍ -1خَد هَعغِ هغبلؼبت تبریخ پشؽکی ،عت اعالهی ٍ هکول ثب ثَدخِ ای هغتمل ٍ پیؾزٍ ثِ ػٌَاى ثبسٍی
پضٍّؾی داًؾکذُ
 -2هذیزیت یکغبى ٍ ّوبٌّگ هَعغِ ٍ داًؾکذُ عت عٌتی
ٍ -3خَد فضبی هغتمل در عبختوبى داًؾکذُ خْت عالهتکذُ عت عٌتی
 -4فضبی فیشیکی هغتمل
 -5توبیل هذیزیت ٍ کبرکٌبى ثِ حوبیت ٍ اخزای ثزًبهِ اعتزاتضیک
ٍ -6خَد یک کتبثخبًِ ثیًظیز ا س هٌبثغ هکتَة ٍ غیز هکتَة عت عٌتی ایزاى ٍ رؽتِّبی ٍاثغتِ در هَعغِ کِ
هَخت تغْیل تدْیش کتبثخبًِ داًؾکذُ هیؽَد.
ٍ -7خَد اعبتیذ ٍ کبرکٌبى هتؼْذ ٍ ػاللِهٌذ در داًؾکذُ
ٍ -8خَد هؼبًٍت هغتمل در ٍسارت ثْذاؽت
 -9لزار گزفتي در هدوَػِ داًؾگبّی تیپ 1
نقاط ضعف :Weaknesses
 -1دٍری هحیظ داًؾکذُ اس داًؾگبُ ٍ عبیز داًؾکذُّب
 -2ؽٌبخت ًبکبفی داًؾگبّیبى اس داًؾکذُ ٍ ّذف آى
 -3لزار گزفتي عبختوبى افلی در هٌغمِ عزح تزافیک تْزاى
 -4کوجَد ثَدخِ داًؾکذُ
 -5کوجَد فضبی هٌبعت ثزای کتبثخبًِ ٍ ثَدخِ السم خْت تدْیش آى در عبختوبى داًؾکذُ
 -6فمذاى فضبی آهَسؽی کبفی (عبیت داًؾدَیی ٍ تدْیشات ٍ )...
 -7فمذاى فضب ٍ تدْیشات آسهبیؾگبّی ثزای آهَسػ دعتیبراى
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فرصتها :Opportunities
 -1حوبیت همبم هؼظن رّجزی اس عت ٍ دارٍعبسی عٌتی ٍ تزٍیح عجک سًذگی ایزاًی -اعالهی
 -2حوبیت ریبعت هحتزم خوَْر ٍ ٍسارتخبًِ هتجَع اس عیبعتّبی داًؾکذُ
 -3حوبیت ّوِ خبًجِ ریبعت داًؾگبُ
ّ -4وغَ ثَدى اّذاف داًؾکذُ ثب عیبعتّبی ثْذاؽتی کؾَر ٍ عبسهبى ثْذاؽت خْبًی
 -5گزایؼ فزٌّگی اکثزیت خبهؼِ ثِ کبرثزد عت عٌتی ٍ ثبٍرّبی هلی -هذّجی در حفظ عالهتی ٍ درهبى ثب
ؽیَُّبی عت عٌتی ایزاى ٍ پیزٍی اس یک الگَی عجک سًذگی اعالهی
ٍ -6خَد ًیزٍّبی ثب تدزثِ ٍ فبحت ًظز در عت عٌتی ایزاى
 -7توبیل رٍسافشٍى رعبًِّبی ػوَهی ٍ هٌبثغ اعالعرعبًی ثِ پزداختي ثِ هَضَع عت عٌتی

تهذیذها :Threats
ٍ -1خَد ثزخی عیبعتگذاری ّبی اخزایی ،آهَسؽی ٍ تجلیغبتی ًبّوبٌّگ ثب افَل ٍ هجبًی عت عٌتی ایزاى ٍ عت
هکول در کؾَر
 -2ػذم اعتمجبل هغلَة ّیئتّبی ػلوی عت ًَیي داًؾگبُّب اس عت عٌتی
 -3آؽٌبیی ًبکبفی هتخققیي عبیز رؽتِّب ثب پتبًغیلّبی ػلوی عت ٍ دارٍعبسی عٌتی
 -4اس دعت رفتي ػاللِ ثِ ؽزکت در آسهَى عت عٌتی در هیبى فبرؽ التحقیالى پشؽکی
ٍ -5خَد هذػیبى غیز هتخقـ ٍ عَدخَ در حَسُ عت عٌتی
راهبردها :Strategies
 -1تزثیت ًیزٍی اًغبًی هٌبعت خْت پضٍّؼ ٍآهَسػ
ّ -2وکبری هَثز ثیي ثخؾی ٍ ثیي الوللی
 -3فزٌّگعبسی ،تزٍیح ٍ تمَیت عت عٌتی ایزاًی
 -4خاللیت ٍ ًَآٍری
 -5عبسهبًذّی ٍ پؾتیجبًی
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اهذاف :Objectives
اهذاف کلی (بلنذ هذت : ) long –term O.
 )0تربیت نیروهای هتخصص طب سنتی و حوزههای وابسته
 )2فرهنگسازی ،ترویج و تقویت طب سنتی ایرانی
 )9ایجاد بستر و انجام پژوهصهای علوی بر هبنای اولویتهای آهوزضی
 )0ارتباط با صنعت در زهینه تحقیقات انجام ضذه در دانطکذه که نیاز به گسترش و حوایت از صنایع
هختلف دارد.
 )1هوکاری با دانطکذهها و هراکس تحقیقاتی و اجرائی داخل و خارج کطور
اهذاف جسئی (ثز هجٌبی اّذاف کلی -ثلٌذ هذت :) short –term O.

 )0تربیت نیروهای هتخصص طب سنتی و حوزههای وابسته

.1
.2
.3
.4
.5

آهَسػ ًیزٍی اًغبًی هتخقـ ثزای پضٍّؾگزی ،آهَسػ ٍ خذهترعبًی
ارتمبء عغح تَاًوٌذی اعبتیذ ٍ داًؼآهَختگبى داًؾکذُ
ایدبد ٍ تمَیت گزٍُّبی آهَسؽی
تزثیت داًؾدَیبى  PhDعت عٌتی ٍ کبرؽٌبعی ارؽذ تبریخ پشؽکی
تزثیت داًؾدَیبى  PhDدارٍعبسی عٌتی ٍ دکتزای تبریخ پشؽکی

 )2فرهنگسازی ،ترویج و تقویت طب سنتی ایرانی

اؽبػِ فزٌّگ عت عٌتی ،هکول ٍ اعالهی در اّل ػلن – داًؾگبّیبى – ٍ خبهؼِ اس عزیك ثزگشاری ّوبیؼ،
عویٌبر ،عخٌزاًی ٍ کبرگبُ
 )9ایجاد بستر و انجام پژوهصهای علوی بر هبنای اولویتهای آهوزضی

.1
.2
.3
.4
.5
.6
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ثِکبرگیزی ٍ اعتخذام ًیزٍی اًغبًی هتخقـ ،هتؼْذ ٍ کبرآهذ
ؽٌبعبیی هٌبثغ هؼتجز ػلوی هکتَة ٍ غیزهکتَة در عغح کؾَر ٍ خْبى
تْیِ هٌبثغ اعالػبتی پظ اس اٍلَیتثٌذی
عَقدادى هٌبثغ هبلی ٍ اخزایی ثِ عوت اًدبم ّزچِ ثیؾتز آهَسػّبی کوی ٍ کیفی
تدْیش ٍ تَعؼِ فضبی آهَسؽی
اعتبًذاردعبسی پزٍتکلّبی آهَسؽی
تبعیظ رؽتِّبی هزتجظ ثب عت عٌتی ٍ حَسُّبی ٍاثغتِ
تبعیظ هزکش تَعؼِ آهَسػ ٍ هغبلؼبت پشؽکی درداًؾکذُ () EDO
ایدبد ٍ تدْیش آسهبیؾگبُ ثب ّذف آهَسػ دعتیبراى

داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ٍ خذهبت ثْذاؽتی درهبًی ایزاى

دادکشنه طب سنتی

برناهه راهبردی
0931-0011

 .10ثزًبهِریشی ٍ ثزگشاری ّوبیؼ ،کٌفزاًظ ،کبرگبُ ٍ ثزًبهِّبی آهَسؽی -پضٍّؾی
 .11ایدبد ثغتزّبی هٌبعت آهَسػ ٍ تْیِ هٌبثغ آهَسؽی ٍ ...
 .12تدْیش ٍ تَعؼِ فضبی آهَسؽی
 .13تمَیت ثٌیبىّبی عت عٌتی ٍ هکول اس عزیك آهَسػ دٍرُّبی هذٍى ثزای داًؾدَیبى فؼلی
دٍرُّبی کالعیک
 .14اعتفبدُ اس تکٌَلَصی رٍس ثزای اًدبم فؼبلیتّبی آهَسؽی – پضٍّؾی ٍ خذهبتی
 )0ارتباط با صنعت در زهینه تحقیقات انجام ضذه در دانطکذه که نیاز به گسترش و حوایت از صنایع
هختلف دارد

تخقیـ ٍ تدْیش کتبثخبًِ در عبختوبى داًؾکذُ
 )1هوکاری با دانطکذه ها و هراکس تحقیقاتی و اجرائی داخل و خارج کطور
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ّوکبری در اخزای پزٍصُّبی هلی در حَسُ عالهت
ارتجبط عبسهبىیبفتِ ثب هزاکش ػلوی داخل ٍخبرج کؾَر
ّوبٌّگی ثب عبسهبىّبی ثبلمَُ در سهیٌِ عالهت خْت ارتمب عغح ػلوی
خذة حوبیتّبی هبلی ٍ هؼٌَی خْت اًدبم پضٍّؼ ٍ آهَسػ اس خبرج ٍ داخل کؾَر

داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ٍ خذهبت ثْذاؽتی درهبًی ایزاى

