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 های پژوهشينتايج تحقيق طرح صفحه ای 3و  1و گزارش  ترجمان دانشفرم 

 

هاي تحقيقاتي پايان يافته موسسه را بررسي و با استفاده از فرآيند موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرح

ار مخاطبين و دانش توليد شده را در اختي  (Knowledge Translation & Exchange)ترجمان و تبادل دانش

دهندگان خدمات مراقبتي و ...( گيرندگان حوزه سالمت ، گيرندگان و ارائهذينفعان ) از جمله عموم مردم، سياستگزاران و تصميم

قرار دهد. لذا ضروري است كه كليه پژوهشگران و اعضاي محترم هيئت علمي فرم زير را جهت سهولت فرآيند ترجمان و تبادل 

 .دانش تكميل نمايند

 

 الف: مشخصات طرح:

 

 ايرانطب مکمل و جايگزين در  وضعيت ارزيابي :عنوان كامل طرح

 

 دکتر سعيد سلطاني :مجري طرح

   

 نام بردهبه طور دقيق از بين گروههاي زير حداقل يك گروه را انتخاب كنيد و )؟ هستند يمخاطبان طرح شما چه کسان :ب

 (نمايد.شود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم استفاده يگفته م ي)گروه مخاطب به فرد يا گروهتوضيح دهيد.و  

 

          مديران و سياستگذاران سالمت ) مانند ستاد وزارت بهداشت(  

 مديران بيمارستان و دانشگاه  

         ندگان خدمت)پزشك، پرستار، ماما و ....(ارائه ده  

 بيماران و مردم  

  صنعت  

 سازمان جوانان و .....( ،يستيآموزش و پرورش، بهز ،یسازمان ها) شهردار ريسا  

 

نتايج چيست )لطفا دقيقا منطبق با بخش مربوطه و گانت چارت در فرم پروپوزال تنظيم : برنامه شما برای کاربست ج

 گردد( 

 

از فهرست زير مي توانيد استفاده نموده و يا رهكارهاي ديگري را پيشنهاد نماييد( بديهي است  هر طرح مي تواند از چندين 

 روش براي ترجمان دانش استفاده نمايد.

 

  پروپوزال  پژوهش يطراح ايروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام انتخاب موضوع با گ يهمفكر  ايمشاركت 
  همفكري با گروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام اجراي پژوهش مشاركت يا 
 پژوهشي داخلي  -انتشار مقاله در مجله هاي علمي 
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 پژوهشي خارجي -انتشار مقاله در مجله هاي علمي 

 ر كنفرانس ها و سمينارهاي داخليارائه د 

 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي خارجي 

  آن   آن براي استفاده كنندگان بالقوه يا مقاله حاصل از  ارسال خالصه يا گزارش كامل طرح 

 به آن   قرار دادن متن كامل گزارش يا خالصه اي از آن در وب سايت به منظور دسترسي استفاده كنندگان بالقوه 

 نظير مجله ها يا روزنامه هاي مورد عالقه عموم( نتشار نتايج پژوهش در نشريات غيرعلميا( 

  انتشار يافته ها در خبرنامه ها و بولتن ها )نظير نشريات درون سازماني كه خبر هاي علمي و غير علمي مرتبط با آن

 سازمان را منتشر مي كند(

  و يا شركت در مصاحبه ها ارائه يافته هاي پژوهش به خبرنگاران رسانه ها 

 براي معرفي نتايج پژوهش  تشكيل جلسه با استفاده كنندگان بالقوه 

  تهيه و ارسال نتايج با زبان متناسب مخاطبين )نظير نوشته هاي ساده براي بيماران و يا مردم، گزارش هاي كوتاه براي

 مديران و مسئولين(

 ( انجام اقدامات الزم براي تجاري سازي يافته ها) ... ثبت پتنت، عقد قرارداد با صنعت و 

 ............................................. : ساير اقداماتي كه موجب مي شود نتايج پژوهش به مخاطب آن منتقل گردد 

 هيچكدام 

 

 : : پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشيد

در  ادغام طب مكمل و جايگزين سازمان بهداشت جهاني توصيه به ،به دليل استقبال روزافزون از طب مكمل و جايگزين

اسناد باالدستي در كشور همچون هاي مورد نياز در اين زمينه كرده است. ايجاد گايدالينكشور ها و  هاي سالمت مليدستگاه

شوراي انقالب فرهنگي، هاي كلي سالمت ابالغي مقام معظم رهبري و نيز سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي مصوب سياست

 همچنين بر اساس قانون ششم توسعهاحياي مكتب طب سنتي ايراني و ادغام آن در نظام سالمت كشور را الزام كرده است.

 سنتي طب امر متولي عنوانبه پزشكي آموزش و بهداشت، درمان وزارت سالمت، كلي هايسياست ١٢ بند تحقق منظوربه

و  سالمت نظام در اسالمي -ايراني سنتي طب تأييدشده خدمات ادغام به نسبت استموظف  مكمل و اسالمي -ايراني

ستاد توسعه علوم و  .با ايجادنمايد اقدام حوزه اين درماني و پژوهشي آموزشي، خدمات ارائه توسعه و ساماندهي همچنين

ي در حوزه طب سنت يگذارستايس يو شورا يجمهوراستير يو فناور يمعاونت علم يو طب سنت ييدارو اهانيگ يفناور

اداره كل طب ايراني در ساختار وزارت بهداشت و درمان و  ، ١385اولين دانشكده طب سنتي در سال سياست گذاري و ايجاد

گامي مهم در راستاي اين اهداف برداشته شده  در حوزه اجرايي، هاي طبيعي، سنتي و مكمل سازمان غذا و دارواداره كل فرآورده

رغم اقدامات بسيار موثري كه در اين سال ها در جهت گسترش خدمات طب سنتي ايراني  و مكمل و سازماندهي انها علي  است.

هاي كلي نظام در اين حوزه و ايجاد مرجعيت علمي ايران در صورت گرفته است هنوز فاصله بسيار زيادي تا دستيابي به سياست

مهم ترين اقداماتي كه بايد وانمند فرهنگي و اقتصادي براي كشور وجود دارد.عنوان عامل تسازي آن بهحوزه طب سنتي و جهاني

 در اين راستا صورت پذيرد به شرح زير است:
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ساير رشته هاي طب  پاتي،طب سوزني و،هميوسازماندهي تمامي خدمات طب مكمل و جايگزين اعم از خدمات طب ايراني (١

ري توسط وزارت بهداشت،درمان و اموزش پزشكي به عنوان متولي امر سالمت تدوين راهنماهاي باليني كشو جايگزين و مكمل و

 جامعه

تحت پوشش بيمه قرار دادن خدمات طب مكمل و جايگزين در جهت افزايش بهره وري از اين خدمات و كاهش پرداخت از  (٢

 جيب هزينه ها

 وليد شواهد باليني جهت ت و افزايش بودجه پژوهشي گسترش پژوهشكده هاي طب مكمل و جايگزين (3

 ادغام خدمات طب مكمل و جايگزين در ساختار نظام سالمت كشور و سيستم ارجاع (4

 

 :مطالعه  خالصه اجرايي( ه

عنوان قسمتي از هويت و فرهنگ كشور، وجود داشته است و امروزه نيز رو به در ايران از ديرباز استفاده گسترده از طب سنتي، به

هاست در نظام سالمت ما حضور هايي هستند كه سالازآنجاكه طب سنتي، داروهاي گياهي و طب مكمل واژهولي  افزايش است

هاي جهاني پيروي از شود و از طرف ديگر در روند پيشرفتها احساس ميگنگ و نامشخصي دارند و نياز به ساماندهي آن

يك گزارش جامع از وضعيت اين خدمات در كشور و ارزيابي  تهيه ناپذير هستهاي سازمان بهداشت جهاني امري اجتنابرهنمون

 .از اهميت فراواني برخوردار است هاي پيش رو در اين حوزهها و فرصتچالش
هاي موردنياز براي استخراج شاخص جهت وضعيت كشورهاي ديگر در حوزه طب مكمل و جايگزين جهت تهيه اين گزارش ابتدا

باني ديدهكشور دنيا كه توسط سازمان اروپايي  57هاي ملي گزارش در اين راستا ر گرفت.تدوين گزارش ملي مورد بررسي قرا

ها و در مرحله بعدي پس از استخراج شاخص .بررسي قرار گرفت  منتشر شده است، مورد ١مت اروپاالهاي سها و سياستنظام

هم چون پيمايش ملي  هاي معتبر موجودپژوهشبا استفاده از  هاي و آمارهاي مشابهالگو گيري مشابه، سعي گرديد داده

هاي علمي مربوطه سالمت، آمارهاي منتشرشده توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و انجمن خدمات از منديبهره

 .آوري گرديدجمع

 طب مكمل و جايگزين  مورد ارزيابي قرار گرفت: در نهايت پنج حوزه از

 ن  مكمل و جايگزيگذاري حوزه سياست .١

 مكمل و جايگزين  طب  يتأمين داروها .٢
 نيگزيو جا مكملارائه خدمات طب  .3
 نيگزيو جا مكملطب  نهيآموزش و پژوهش در زم .4
 نيگزيو جا مكملمندي از خدمات طب و بهره يدسترس .5

و  يرجمهواستير يو فناور يمعاونت علم يو طب سنت ييدارو اهانيگ يستاد توسعه علوم و فناوردر حوزه سياست گذاري  

جهت گسترش و  يياجرا يو ارائه راهكارها ي، بسترساز يزيربرنامه ،يگذاراستيس فهيوظ يطب سنت يگذاراستيس يشورا

 و مكمل در كشور را بر عهده دارند. يطب سنت يدهسازمان
                                            
1 European Observatory on Health Systems and Policies 
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ان غذا و دارو وظيفه هاي طبيعي، سنتي و مكمل سازمو  اداره كل فرآورده در حوزه اجرايي اداره كل طب ايراني وزارت بهداشت

تدوين ائين نامه ها،دستورالعمل ها و راهنماهاي باليني مورد نياز در جهت سازماندهي و گسترش طب سنتي و مكمل  و 

 همچنين نظارت بر ارائه اين خدمات را بر عهده دارند.

رهنمون يزد و تان شهيد دو بخش بستري در دو بيمارس مركز تخصصي ارائه خدمات طب سنتي ايراني، 5٢در حوزه درمان 

متخصص  48 متخصص طب سنتي ايراني و ١44ايجاد و بيش از  دو مركز تلفيقي طب سنتي مشهد، بيمارستان امام رضا

 تأييدشده خدمات همچنين در راستاي ادغام اند.التحصيل شدهنفر در كارشناسي ارشد تاريخ پزشكي فارغ 38داروسازي سنتي و 
  ٩  نظارت  تحت  حوزه  در  بهداشتي  اوليه  هايمراقبت  نظام  در  ايراني طب  سالمت، خدمات نظام در اسالمي -ايراني سنتي طب

 وارد شده است.  پايلوت  عنوانبه  پزشكي علوم  دانشگاه

گروه  8 گروه داروسازي طب سنتي، 8 گروه طب سنتي، ١7، دانشكده طب سنتي 8در حوزه آموزش طب مكمل و جايگزين، 

 4در زمينه داروسازي ايراني و  نفر ٢٢ نفر در زمينه طب ايراني، 7۶تاكنون تعداد  ١385از سال  ايجاد شده است.پزشكي تاريخ 

 آمار ،٩ 5-٩۶ تحصيلي سال پايان  تا ١38۶ سال اند. همچنين ازها درآمدهعلمي دانشگاه هيئت به عضويت نفر در زمينه تاريخ پزشكي

 در مقطع  طب تاريخ  رشته  و  (نفر  7١ ) ايراني داروسازي دكتراي رشته ( نفر 4٢٩ ) ايراني طب دكتراي شدگان رشتهپذيرفته  دقيق 
 است. بوده ( نفر ١١5 ) دكترا  و  ارشد كارشناسي

همچنين روند چاپ مقاالت  مجله با موضوع طب سنتي و مكمل ايجاد شده است. 8مركز تحقيقاتي و  ١0در حوزه پژوهش 

اي كه گونهبه روند روبه رشدي داشته است. ٢0١۶تا  ٢00١از سال  scopusسنتي ايران در مقاالت نمايه شده در مرتبط با طب 

 رسيده است. ٢0١۶مقاله در سال  ١03به  ٢00١مقاله در سال  ٢شده از تعداد مقاالت چاپ

تن انواع گياهان  83۶هزار و  33۶، ٩7سال ماه( ماهه )از فروردين تا بهمن ١١اساس آمار  در حوزه داروهاي سنتي و گياهي بر

 70بيش از  ٩۶نسبت به مدت مشابه سال  كه ميليون دالر به كشورهاي مختلف دنيا صادر شده است 5٢0دارويي به ارزش 

 .ت صادرات جهان را دارندزعفران، گل محمدي، آنغوزه، باريج، گون، كتيرا و زيره ايران رتبه نخس .ميليون دالر رشد كرده است

 ٩.٢ صناعي به سنتي داروهاي درصد، ٢١.٩ ، نسبت مجوزهاي داروهاي طبيعي به داروهاي صناعي١3٩۶بر اساس آمار سال 

ها داروهاي طبيعي دسته از بيماري 5٩ق همين آمار در طب. است درصد 3١.١ سنتي و طبيعي داروهاي مجموع نسبت و درصد

دسته از  3٩ها است. همچنين، در بخشاي سيستم تنفسي، گوارشي و آرامهمرتبط وجود دارد كه بيشترين تمركز در بيماري

ماده اوليه  3۶٩طبيعي/گياهي، فرآورده ١۶١٢ ين بر اساس آمارهاي منتشرشدههمچن .ها داروي سنتي مرتبط وجود داردبيماري

هاي ركت توليدكننده فرآوردهش ١03 داروي طب سنتي، داراي مجوز توليد يا واردات هستند. ٩3۶طبيعي )عصاره و اسانس( و 

قلم از داروهاي طب ايراني،  5۶فقط  شركت توليدكننده داروهاي طب سنتي ايران در كشور مشغول فعاليت هستند. 8۶طبيعي و 

 گياهي و طبيعي در صورتي كه توسط پزشك تجويز شوند تحت پوشش بيمه قرار دارند.
ارزش نسبي خدمات »به كتاب  ١3٩3ايراني از سال  -ت طب سنتيخدما ،در جهت سازماندهي خدمات طب مكمل و جايگزين

 شود. هيچ يك ازهاي دولتي و خصوصي ابالغ ميهاي اين خدمات تصويب و به بخشافزوده شده است و هرساله تعرفه« سالمت

 اين خدمات تحت پوشش بيمه هاي پايه سالمت قرار ندارند.

اساس آمار منتشرشده  بر دسترس نيست. هاي طب مكمل و جايگزين در ايران دراطالعات دقيقي از تعداد متخصصان ساير شاخه

ميوپاتي پزشك در زمينه ه ١55طب سوزني و  پزشك در زمينه 74وپاتي ايران نجمن طب سوزني ايران و انجمن هميتوسط ا

 هستند. فعاليتداراي مجوز 

 

 


