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 1398  دانشکده های تابعه دانشگاه  علوم پزشکی بابل در سال گروههای آموزشی ارزیابی میزان اجرای برنامه عملیاتی

 

دانشکده طب سنتی ایرانی نام دانشکده:  

گروه طب سنتی ایرانی نام گروه آموزشی:  

میزان دستیابی به اهداف  عنوان برنامه )هدف کلی(

8931 تاپایان سال  

 علل عدم تحقق کامل برنامه

در تصمیم گیری افزایش نقش دانشکده طب سنتی بابل 

 های کالن طب سنتی

811%  حضور در بورد طب سنتی ایرانی 

 حضور در دفتر طب سنتی ایرانی

 

مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی و ایجاد 

 تالش در جهت کسب موافقت اصولی

01% موافقت اصولی به علت عدم وجود اعضای با  

 شرایط الزم، هنوز پیگیری نشده است.

 

یک یا دو زمینه قرار گرفتن به عنوان قطب پژوهش در 

، در کشورپژوهش در طب سنتی  

811% المندان از کار در زمینه ابزار سازی طب س 

 دیدگاه طب سنتی ایرانی

 

 یدانشگاه ها ی% اعتبارات پژوهش5جذب حداقل  یگیریپ

 8)به استناد بند  یطب سنت یبه پژوهش ها یعلوم پزشک

 55/4/25مصوب  یو طب سنت ییدارو یاهانگ یسند مل

(یانقالب فرهنگ یعال یشورا  

91% در دانشگاه محقق شده است ولی در سطح  

پیگیری ستادی در وزارت کالن، نیاز به 

 بهداشت دارد.

 

تعیین اهداف پژوهشی در زمینه طب سنتی و تاریخ علوم 

 پزشکی

811% پژوهشیهای  مقاله اولویت   

 

گسترش رشته های مرتبط با طب سنتی و تاریخ علوم 

 پزشکی

 نیاز به برنامه ریزی در سطح وزارتخانه 1

 

سنتیطب ارتقای کیفیت آموزش متخصصان و دستیاران   

 

01%  تا حد امکان در دانشکده تالش شد 

 تغییر طرح درس

یعالقمند به طب سنتهای مختلف آموزش گروه  811%  آموزش پزشکان عمومی 

 

یسازو فرهنگ یآموزش عموم  01%  تا حد امکان انجام شد. 

 

%01 حمایت از تأسیس سالمتکده های طب سنتی  سالمتکده تخصصی طب سنتی 

 

استاندارد و الگوی ارائه فرآورده های طبیعی تأسیس مراکز 

 و سنتی

فضای مناسب تهیه شده، ولی به علت  1

 مشکالت قانونی، انجام نشد.

 



فراهم نمودن بستر آموزش حفظ الصحه برای اقشار 

 مختلف

811% آموزش بسیج جهت آموزش عموم مردم و  

های عمومی انجام شد. آموزش  

 

ها در درمان یگیریسامانه جامع پ طراحی یک

یطب سنت یها درمانگاه  

811%   

 نرم افزار ترنج مورد استفاده است.

حمایت همه جانبه از حضور نمایندگان بابل در مراکز 

 تصمیم گیری طب سنتی کشور

811%  حضور در بورد طب سنتی ایرانی 

 حضور در دفتر طب سنتی ایرانی

حضور در هیات مدیره انجمن علمی طب 

 سنتی ایران

%811 ایجاد مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی   

 

مصوب نمودن مرکز تحقیقات طب سنتی و 

 تاریخ علوم پزشکی در مراکز قانونی دانشگاه

811%  در شورای دانشگاه مصوب شد. 

 

جذب محقق و عضو هیأت علمی مرتبط با پژوهش طب 

 سنتی، جهت فعالیت در مرکز تحقیقات

811%   

 

جهت انتشار محصوالت پژوهشی تالش در 

 )کتاب، مقاله، پتنت و ...(

811%   

 

فراهم نمودن مقدمات جهت کسب موافقت 

اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی تا پایان برنامه

به علت عدم وجود معیارهای الزم در هیات  1

 موسس

 

قرار گرفتن به عنوان قطب پژوهش در یک یا دو زمینه 

طب سنتی ، در کشور پژوهش در  

811%   

 

حضور فعال در کمیته ها و مراکز تصمیم گیری پژوهش در 

 طب سنتی

811%   

 

جلب حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه در زمینه حمایت 

 از پژوهش های موضوعی اختصاصی طب سنتی

811% حضور در شورای پژوهشی دانشگاه عدم رد  

طرح 8حتی   

 

پژوهش در زمینه های هدفبرگزاری کارگاه های آموزشی   811% های منظم برگزار شده است. کارگاه   

 

 یدانشگاه ها ی% اعتبارات پژوهش5جذب حداقل  یگیریپ

 8)به استناد بند  یطب سنت یبه پژوهش ها یعلوم پزشک

 55/4/25مصوب  یو طب سنت ییدارو یاهانگ یسند مل

(یانقالب فرهنگ یعال یشورا  

91% کالن در سطح ملینیاز به تصمیم گیری    

 

%811  هماهنگی درون بخشی با معاونت پژوهشی   حضور در شورای پژوهشی 

 



 دانشگاه

%811 ثبت طرح های پژوهشی مرتبط   

 

تالش در جهت جذب پژوهشگر در حیطه های مرتبط با 

تاریخ علوم پزشکی و  پژوهش همانند داروسازی سنتی،

زیستی آمار  

01% کارشناسان در زمینه تاریخ پزشکی، از  

 ارشد استفاده شد.

 

سنتی و تاریخ علوم تعیین اهداف پژوهشی در زمینه طب 

 پزشکی متناسب با امکانات و توانایی ها

811% های پژوهشی اولویت   

 

 -ی جامع محصوالت پژوهشی )مجالتتهیه برنامه

های ترجمه، تصحیح و تالیف کتب، طرح -مقاالت

حداکثر تا ها و پتنتهای تخصصی و ...( پژوهشی، کارگاه

 پایان سال اول برنامه

01%   

 

ریزی در جهت گسترش کمی و کیفی رشته های برنامه

 مرتبط با طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی

 عدم همراهی سایر نهادهای وزارت بهداشت 1

 

تاریخ علوم پزشکی و داروسازی طب مصوب نمودن گروه 

 در دانشگاه سنتی

811%   

 

دانشجوی  5دستیار طب سنتی،  5جذب حداقل 

 کارشناسی ارشد در سال

  01% های تاریخ پزشکی کمتر بود. تعداد ورودی   

 

)از ایجاد حداقل یک رشته حدواسط مرتبط با طب سنتی 

و  یها، ماساژ سنت یجمله افراد مجاز جهت کار در عطار

در کشور در  (یخدمات طب سنت یرارائه دهندگان سا

ناسی در قالب بسته آموزشی طرح مقطع کاردانی یا کارش

 تحول سالمت

 عدم همکاری وزارت بهداشت 1

 

نوشتن کوریکولوم جهت یک رشته حد واسط و ارائه به 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بسته 

 آموزشی طرح تحول سالمت

01% نوشته شد ولی در مدیریت تحول دانشگاه،  

 مصوب شد.

 

در رشته مورد نظراخذ مجوز جذب دانشجو   811%   

 

نامه تبادل استاد و تفاهم یو امضا یالملل ینمکاتبه ب

در  یاکهدر دن یو درمان یپژوهش ی،دانشجو با مراکز آموزش

فعالیت دارند. مشابه یطب ها یرانی یاا یطب سنت ینهزم  

01%  با هند مکاتبات انجام شد. 

 

به صورت  یمتخصص طب سنتاعضای هیأت علمی اعزام 

ی،فرصت مطالعات یها دوره FellowshipوObserver 

ship جهت  یادن سنتی و مکملطب  یبه مراکز دانشگاه 

نقاط قوت آن مراکز یریفراگ  

1  

 

%811 یهارشته یعلم یأتعضو ه 01حداقل  یانهآموزش سال   



به صورت چهره به  یعالقمند به طب سنت یعلوم پزشک

ساعت 01 یزانچهره حداقل به م  

عالقمند  یانساعته آموزش دانشجو 51 یهادوره یرگزارب

رشته  یاندانشجو یت)با اولو یعلوم پزشک یرشته ها

دانشجو در سال با هدف  51( به تعداد حداقل یپزشک

یپژوهش یاه یتآنان به فعال یتهدا  

811%   

دستورات  ی،طب سنت یمبان یآموزش یهادوره یبرگزار

جهت  یی،ساده با مفردات دارو یهاحفظ الصحه و درمان

با تمرکز بر پزشک خانواده یپزشکان عموم  

811%   

مخصوص  یبازآموز یبرنامه 5ساالنه حداقل  یبرگزار

یدرمان یپرسنل بهداشت  

811%   

دانشجویان رشته های پزشکی در قالب ارائه آموزش 

 واحدهای اختیاری یا اجباری

811%   

جامعهی در سازو فرهنگ یآموزش عموم  811%   

برنامه ریزی گسترش آموزش سبک زندگی در سطح خانه 

 های بهداشت و بهورزان

811%   

ها و دانشگاه ینب یتفاهم نامه همکار یامضا یگیریپ

 یغات)از جمله سازمان تبل یموثر بر کار فرهنگ ینهادها

جلسات آموزش  یبرگزار یبرا.(ها و یشهردار ی،اسالم

 حفظ الصحه

01%  با بسیج 

%811 تأسیس سالمتکده تیپ طب سنتی در بابل   

حمایت و تسهیل تأسیس سالمتکده های طب خصوصی 

 طب سنتی توسط متخصصان طب سنتی

 عدم قانون متناسب 1

حمایت و تسهیل تأسیس مراکز دولتی و دانشگاهی الگو 

 جهت ارائه فرآورده های طبیعی و سنتی

 عدم وجود قانون الزم 1

تأسیس مراکز خصوصی الگوی ارائه حمایت و تسهیل 

 فرآورده های طبیعی و سنتی

 عدم وجود قانون الزم 1

 عدم وجود فضای فیزیکی کافی 1 برگزاری کالس های حفظ الصحه در سالمتکده طب سنتی



ثبت اطالعات بیماران در سامانه حمایت از طراحی 

 سالمتکده های طب سنتی

811%  نرم افزار ترنج 

 


