ثشًبهِ اػتشاتظيي
هَػؼِ هغبلؼبت تبسيخ پضؿٌي،
عت اػالهي ٍ هٌول
()1391 – 1395
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ثِ ًبم خذا
هوسسه هطالعات تاريخ پسشكي ،طب اسالهي و هكول ثِ ػٌَاى اٍليي ًْبد سػوي ًـَس خْت ثبصؿٌبػي،
آهَصؽ ٍ پظٍّؾ دس صهيٌِ ّبي هشتجظ ثب عت اػالهي ،عت ػٌتي ،تبسيخ پضؿٌي ايشاى ٍ اػالم ،ؿبخِ ّبي هختلق
عت هٌول ٍ عت هشدهي ،اخالم ٍ آداة پضؿٌي ثب تلَيت ؿَساي گؼتشؽ داًـگبُّبي ػلَم پضؿٌي ٍصاست هتجَع
اص تبسيخ  1378/12/12تحت ًظبست داًـگبُ ػلَم پضؿٌي ايشاى هَخَديت هبًًَي يبكتِ ٍ كؼبليت سػوي خَد سا اص
 1380/9/26ثب ًذ ثَدخِاي هؼتول آؿبص ًشد .ايي هَػؼِ دس ػبل  1389پغ اص ادؿبم دٍ داًـگبُ ػلَم پضؿٌي تْشاى
ٍ ايشاى ،تحت ًظبست داًـگبُ ػلَم پضؿٌي تْشاى هشاس گشكت.
دس اثتذاي تبػيغ ،هَػؼِ ثب ثْشُ گيشي اص اػضبء ّيئت ػلوي ٍ ديگش اػبتيذ ٍ هحوويي ًـَس ،ثشًبهِ سيضي دس
خْت اّذاف كَم الزًش سا ػشلَحِ ًبس خَد هشاس داد ّ .يئت اهٌبء هتـٌل اص اػبتيذ ثشخؼتِ ًـَس تـٌيل ٍ ثشًبهِ ّبي
هَػؼِ تَػظ آى ّيئت ٍ تحت ًظبست داًـگبُ تلَيت گشديذ.
ّوچٌيي دس ّويي ػبل ّب ،سٍػبي ٍهت هَػؼِ ،ثب ثْشُ گيشي اص ػبختوبى پيشًيب (هـيشالذٍلِ)ً ،بس تشهين
كيضيٌي سا تحت ًظبست داًـگبُ ٍ ػبصهبى هيشاث كشٌّگي ًـَس آؿبص ًشدًذ ًِ حبكل آى ػبختوبى ثؼيبس صيجب ٍ
ػٌتي اػت ًِ ّن اًٌَى پغ اص گزؿت ثيؾ اص  13ػبل ،ضوي حلظ ٍ هشهت دائوي آى  ،ثِ ػٌَاى هٌبًي ثشاي
پيـجشد ٍ اّذاف هَػؼِ ثِ ًبس هيسٍد.
ّوضهبى ثب تشهين كيضيٌي ػبختوبى ،تـٌيالت هَػؼِ ثب  15ػضَ ثِ تلَيت سػيذ  .گشٍُّبي ػلوي پيـٌْبدي
هَػؼِ ثبلؾ ثش  9گشٍُ ثَد ًِ ثِ تذسيح كؼبل ؿذًذ .ثب ثبصًگشي ٍ تلَيت ًوَداس تـٌيالتي هَػؼِ دس ػبل ،1391
تحَلي اص ًظش ًوي ٍ ًيلي دس هَػؼِ حبكل گشديذ ٍ تؼذاد اػضبي هَػؼِ ثِ ً 24لش سػيذ .پؼت ػبصهبًي اػضبي
ُ يئت ػلوي اص  6ثِ ً 8لش استوبء يبكت .دس حبل حبضش  11گشٍُ ػلوي دس هَػؼِ كؼبل هيثبؿٌذ.
ّوضهبى ثب ايي كؼبليت ّب ٍ ضوي ساُ اًذاصي دٍسُ ًبسؿٌبػي اسؿذ (ٍ ػپغ دًتشاي تخللي ) عت ػٌتي ايشاًي،
تؼذاد  6داًـدَ دس دٍسُ اٍل ايي سؿتِ دس ايي هَػؼِ پزيشكتِ ؿذ ًِ عي  4-5ػبل ايي تؼذاد ثِ ً 28لش سػيذًذ.
ايي داًـدَيبى ثْوشاُ ديگش داًـدَيبى پزيشكتِ ؿذُ دس هحل داًـگبُ تْشاى ٍ تحت ًظبست ٍصاست هتجَ ع ،آهَصؽ سا
آؿبص ًشدُ ٍ ثحوذاهلل تبًٌَىً 3لش اص ًل داًـدَيبى پزيشكتِ ؿذُ ،كبسؽالتحليل گشديذُاًذ.
دس ػبل 1372اٍليي ثشًبهِ ساّجشدي (اػتشاتظيي) تْيِ گشديذ .پغ اص آى دس ػبل ّبي  1385 ٍ 1383ثشًبهِّبي
ثؼذي آهبدُ ؿذ ٍ دس حبل حبضش آخشيي ثشًبهِ ( )1390ثب ّوٌبسي اػبتيذ ،هحوويي ٍ ديگش دػتاًذسًبساى عت ػٌتي
ايشاى آهبدُ هيثبؿذ.
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الصم ثِ يبدآٍسي اػت ًِ ثشًبهِ ساّجشدي ًًٌَي ( ،)1390ثب تٌيِ ثش ػٌذ چـناًذاص خوَْسي اػالهي دس اكن
 ،1404ثشًبهِ تَػؼِ پٌدن خوَْسي اػالهي ايشاى (ً ،)1390-1394وـِ خبهغ ػلوي ػالهت (ً ٍ )1389وـِ ػلوي
داًـگبُ ػلَم پضؿٌي تْشاى ( )1390تْيِ گشديذُ اػت.
دس ثشًبهِّبي كَمالزًش ثِ هَاسد صيش تبًيذ خبف ؿذُ اػت:
"خبهؼِ ايشاًي ثشخَسداس اص داًؾ پيـشكتِ ،تَاًب دس تَليذ ػلن ٍ كٌبٍسي ،ثشخَسداس اص ػالهت ٍ دػت

يبكتِ ثِ

خبيگبُ اٍل اهتلبدي ،ػلوي ٍ كٌبٍسي دس ػغح هٌغوِ آػيبي ؿشثي خَاّذ ثَد" .
(ػٌذخـن اًذاص خوَْسي اػالهي ايشاى دس اكن ّ 1404دشي ؿوؼي )1382/8/13

"ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿٌي هَظق اػت صهيٌِ الصم ثشاي تَػؼِ عت ػٌتي ٍ اػتلبدُ اص داسٍّب ٍ
كشآٍسدُّبي عجيؼي ٍ گيبّي سا كشاّن ًوبيذ".
(هبدُ  34هبًَى ثشًبهِ پٌدؼبلِ پٌدن تَػؼِ خوَْسي اػالهي ايشاى )1394-1390

"دس ػبل  ،1404خوَْسي اػالهي ايشاى ًـَسي اػت ثب هشدهي ثشخَسداس اص ثبالتشيي ػغح ػالهت ٍ داساي
ػبدالًِتشيي ٍ تَػؼِ يبكت تشيي ًظبم ػالهت دس هٌظهِ "
(ًوـِ خبهغ ػلوي ػالهتٍ ،صاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿٌي )1389

"ًؼت خبيگبُ ًخؼت آهَصؽ ٍ پظٍّؾ دس داًـگبُ ّبي هٌغوِ ،الگَي كشٌّگي ٍ اسائِ دٌّذُ ػبدالًِ تشيي ٍ
ًبسآهذتشيي خذهبت ػالهت"
(ًوـِ ػلوي داًـگبُ ػلَم پضؿٌي تْشاى )1390
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ثشاي تذٍيي ثشًبهِ ساّجشدي ػبل  ،1390گشٍّي هتـٌل اص اػضبي ّيئت ػلوي ٍ ًبسؿٌبػبى هَػؼِ ٍ ثب ّوٌبسي
كبحتًظشاى ديگش عي خلؼبت هتؼذد ثشًبهِ ريل سا ثش هجٌبي  SWOTتذٍيي ًشدُاًذ:

ًوبط هَت
1
2
3
4
5

-

:Strengths

سديق هؼتول ثَدخِ
ثَدخِّبي هتٌبػت ثب كؼبليتّبي هَسد ًيبص
كضبي كيضيٌي هؼتول داساي اسصؽّبي هلي -هزّجي
توبيل هذيشيت ٍ ًبسًٌبى ثِ حوبيت ٍ اخشاي ثشًبهِ اػتشاتظيي
ٍخَد يي ًتبثخبًِ ثيًظيش اص هٌبثغ هٌتَة ٍ ؿيش هٌتَة عت ػٌتي ايشاى ٍ سؿتِّبي ٍاثؼتِ

ٍ - 6خَد اػبتيذ ٍ ًبسًٌبى هتؼْذ ٍ ػالهِهٌذ دس هَػؼِ
ٍ - 7خَد هحيظ ػلوي پَيب ٍ ثب اًگيضُ ثبال

ًوبط ضؼق
1
2
3
4
5

 دٍسي هحيظ هَػؼِ اص داًـگبُ ٍ داًـٌذُّب ػذم ؿٌبخت ًبكي داًـگبّيبى اص هَػؼِ كضبي كيضيٌي ًبًبكي ثشاي اػتوشاس پظٍّـگشاى ٍ ديگش كؼبليتّبي هَػؼِ هشاس گشكتي ػبختبى اكلي دس هٌغوِ عشح تشاكيي تْشاى -كوذاى داًـدَ

كشكت ّب
1
2
3
4
5
6
7

:Weaknesses

:Opportunities

 حوبيت سيبػت هحتشم خوَْس ٍ ٍصاستخبًِ هتجَع اص ػيبعت ّبي هَػؼِ حوبيت ّوِ خبًجِ سيبػت داًـگبُ ّوؼَ ثَدى اّذاف هَػؼِ ثب ػيبػتّبي ثْذاؿتي ًـَس ٍ ػبصهبى ثْذاؿت خْبًي گشايؾ كشٌّگي اًثشيت خبهؼِ ثِ ًبسثشد عت ػٌتي ٍ ثبٍسّبي هلي -هزّجي دس حلظ ػالهتي ٍ دسهبى ثب ؿيَُ ّبيعت ػٌتي ايشاى ٍ پيشٍي اص يي الگَي ػجي صًذگي اػالهي
 تبػيغ داًـٌذُّبي عت ػٌتي ثِ ػٌَاى هشاخغ ػلوي ٍخَد ًيشٍّبي ثب تدشثِ ٍ كبحت ًظش دس عت ػٌتي ايشاى -توبيل سٍصاكضٍى سػبًِّبي ػوَهي ٍ هٌبثغ اعالعسػبًي ثِ پشداختي ثِ هَضَع عت ػٌتي

تْذيذّب

:Threats

ٍ - 1خَد ثشخي ػيبػت گزاسيّبي اخشايي ،آهَصؿي ٍ تجليـبتي ًبّوبٌّگ ثب اكَل ٍ هجبًي عت ػٌتي ايشاى ٍ عت
هٌول دس ًـَس
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ػذم اػتوجبل گؼتشدُ ّيئتّبي ػلوي عت ًَيي داًـگبُّب اص عت هٌول
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چـن اًذاص

Vision

:

خبهؼِاي ػبلن ٍ هتٌي ثش ػجي صًذگي اػالهي ثب ثًِبسگيشي داًؾ عت ػٌتي ايشاًي ٍ هٌول ثش هجٌبي پظٍّؾّبي ػلوي دس
ًٌبس عت ًَيي

:Mission

سػبلت

هغت ػلوي دس اسائِ الگَّبي هٌبػت اص ػجي صًذگي اػالهي ٍ ًوي ثِ كشٌّگػبصي ،تشٍيح ،توَيت ٍ ؿٌيػبصي عت ػٌتي
ايشاًي ٍ عت هٌول

اّذاف

:Objectives

ّذف ًلي:
دػتيبثي ثِ هغت ػلوي دس اسائِ الگَّبي هٌبػت ػجي صًذگي اػالهي ٍ ًوي ثِ كشٌّگ ػبصي ،تشٍيح ٍ توَيت عت ػٌتي
ايشاًي ٍ هٌول ثش هجٌبي پظٍّؾّبي ػلوي دس ًٌبس عت ًَيي

اّذاف اختلبكي:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

تَليذ ػلن
اسائِ الگَّبي هٌبػت ػجي صًذگي اػالهي
كشٌّگػبصي ،تشٍيح ٍ توَيت عت ػٌتي ايشاًي ٍ هٌول
ايدبد ثؼتش هٌبػت ،تْيِ ٍ اخشاي ثشًبهِّبي آهَصؿي
اسائِ خذهبت دسهبًي هٌبػت ٍ هَسد لضٍم ثب سػبيت الگَي اخالم اػالهي ٍ پضؿٌي
گؼتشؽ ٍ توَيت اخالم صيؼتي دس هَػؼِ
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ساّجشدّب

:Strategies

 )1توليذ علن:
 .1تشثيت ًيشٍي اًؼبًي هياػت ثشاي پظٍّـگشي ،آهَصؽ ٍ خذهتسػبًي (دسهبى ،هـبٍسُ ،تْيِ آيييًبهِّب ،دػتَسالؼولّب ٍ )....
 .2ثِ ًبسگيشي ٍ اػتخذام ًيشٍي اًؼبًي هتخلق ،هتؼْذ ٍ ًبسآهذ
 .3ؿٌبػبيي هٌبثغ هؼتجش ػلوي هٌتَة ٍ ؿيشهٌتَة دس ػغح ًـَس ٍ خْبى
 .4تْيِ هٌبثغ اعالػبتي پغ اص اٍلَيتثٌذي
 .5ايدبد ثؼتش ٍ اًدبم پظٍّؾّبي ػلوي ثش هجٌبي اٍلَيتّبي پظٍّـي
 .6ػَمدادى هٌبثغ هبلي ٍ اخشايي ثِ ػوت اًدبم ّشچِ ثيـتش پظٍّؾّبي ًوي ٍ ًيلي
 .7تدْيض ٍ تَػؼِ كضبي پظٍّـي
 .8اػتبًذاسدػبصي
 .9داؿتي اهٌبًبت (هٌبثغ اعالػبتي ،ثَدخِ ٍ )....
 )2ارائه الگوهاي هناسب سبك زنذگي اسالهي
تؼييي هشاًض ًيبصهٌذ ثِ خذهبت هختلق آهَصؿي -پظٍّـي -دسهبًي ٍ هـبٍسُ ٍ اٍلَيت ثٌذي آًْب ثب تبًيذ ثش گشٍُ ّبي پشخغش
اص خولِ خبًجبصاى ٍ ايثبسگشاى ،اكشاد تحت پَؿؾ ثْضيؼتي ٍ ....
 )3فرهنگسازي ،ترويج و تقويت طب سنتي ايراني و هكول
.1
.2
.3
.4
.5

تْيِ ٍ اًتـبس هٌبثغ ػلوي (ًتت ،هوبالت ٍ هدالت ػلوي ٍ ) ...
ايدبد ػبيت اعالػبتي آهَصؿي هؼتجش
ّوٌبسي ػلوي ثب هشاًض ػلوي -آهَصؿي -پظٍّـي داخل ٍ خبسج ًـَس
اؿبػِ كشٌّگ عت ػٌتي ،هٌول ٍ اػالهي دس اّل ػلن -داًـگبّيبى ٍ -خبهؼِ اص عشين ثشگضاسي ّوبيؾّب ،ػويٌبسّب،
ػخٌشاًيّب ٍ ًبسگبُّب
اًتـبس هدالت ػلوي

 )4آهوزش
.1
.2
.3
.4

ايدبد ثؼتشّبي هٌبػت آهَصؽ ٍ تْيِ هٌبثغ آهَصؿي ٍ ...
ثشگضاسي دٍسُّبي ًَتبُ هذت ٍ ّوچٌيي هٌدش ثِ هذسى داًـگبّي
تدْيض ٍ تَػؼِ كضبي آهَصؿي
توَيت ثٌيبىّبي عت ػٌتي ٍ هٌول اص عشين آهَصؽ دٍسُّبي هذٍى ثشاي داًـدَيبى كؼلي دٍسُّبي ًالػيي

 )5فعاليتهاي اجرايي:
.1
.2
.3

استجبط ػبصهبىيبكتِ ثب هشاًض ػلوي داخل ٍ خبسج ًـَس
ّوبٌّگي ثب ػبصهبىّبي ثبلوَُ دس صهيٌِ ػالهت خْت استوب ػغح ػلوي
خزة حوبيتّبي هبلي ٍ هؼٌَي خْت اًدبم پظٍّؾ ٍ آهَصؽ اص خبسج ٍ داخل ًـَس

 )6فعالسازي گروههايي كه براي تحقق اين برناهه در اولويت قرار دارنذ ( .اخالمصيؼتي ،عت ٍ ديي ،عت ػٌتي ،عت ػبهِ ٍ )...

 )7گسترش و تقويت اخالق زيستي در هوسسه
.1
.2

استجبط تٌگبتٌگ ثب توبم هشاًض ٍ گشٍُ ّبي اخالم صيؼتي (پضؿٌي ػشاػش ًـَس ) ثِ خلَف هشًض تحويوبت اخالم
پضؿٌي داًـگبُ ػلَم پضؿٌي تْشاى
توَيت ٍ ًْبديٌِ ًشدى اخالم دس توبم گشٍُّبي ػلوي – پظٍّـي هَػؼِ

 )8نوآوري
اػتلبدُ اص تٌٌَلَطي سٍص ثشاي اًدبم كؼبليتّبي آهَصؿي – پظٍّـي ٍ خذهبتي
 )9ارتباط با صنعت در زهينه تحقيقات انجام شذه در هوسسه كه نياز به گسترش و حوايت از صنايع هختلف دارد .
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