سند ملی گياهان دارويی و طب سنتی
مصوبه «سند ملي گياهان دارویی و طب سنتي» با استناد به قسمت الف بند  1-5فصل
پنجم نقشه جامع علمي كشور ،در جلسه سیودو مورخ سه شنبه  1392/2/10شوراي
ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور نهايي و در تاريخ  1392/4/25به تصويب
شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيده است.
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مقدمه
سـرزمین ایران کشـوری ممتاز و با رتبه باال از نظر غنای گیاهی و تنوع زیسـتی و دارای 11
اقلیـم از  13اقلیـم شـناخته شـده جهانی اسـت .براسـاس نظر گياهشناسـان و پژوهشـگران،
تعـداد گونههـاي گياهـي ايـران در حدود  8000گونه اسـت کـه از نظر تنوع گونـهای حداقل
دو برابر قاره اروپاسـت .تحقيقات نشـان داده اسـت كه بيش از  2300گونه از گياهان كشـور
داراي خـواص دارويـي ،عطـري ،ادويهاي و آرايشي-بهداشـتي هسـتند .به علاوه  1728گونه

از ايـن گياهـان بهعنـوان گياهان بومي 1ايران ميباشـند ،منحصـرا ً در سـرزمين ايران رويش
كـرده و بهعنـوان يك ظرفيت انحصاري در كشـور محسـوب ميشـوند.

حجـم تجـارت جهانـی گیاهان دارویـی از  60میلیـارد دالر در سـال  1996بـه  100میلیارد
دالر در سـال  2010افزایش یافته اسـت و بر اسـاس پیشبینی بانک جهانی در سـال 2050
گـردش مالـی و تجـارت جهانـی متمرکـز و مبتنی بـر گیاهان دارویـی و داروهـای گیاهی به
حـدود  5000میلیارد دالر خواهد رسـید.
در اكثـر كشـورهاي توسـعهيافته ،طـب سـنتی در ابعـاد مختلـف تحـت حمايت دولـت قرار
گرفتـه و سـهم خوبي از تأمين سلامت مردم را در سيسـتم سلامت كشـور بهعهـده گرفته
اسـت .طـب سـنتی چيـن  40درصـد خدمات بهداشـتي  -درمانـي را در اين كشـور بر عهده
دارد؛ پوشـش بيمـهاي هزينـة درمـان ،دارو و خدمـات طـب سـنتی در ژاپـن،چيـن ،كـره و
ويتنام بهصورت كامل اسـت و در كشـورهاي آلمان ،اسـتراليا ،نروژ ،انگلسـتان ،كانادا و آمريكا
قسـمتي از هزينههـا توسـط سـازمانهاي بيمـه پرداخت ميشـود.
بـا توجـه بـه افزايش حجم تجـارت جهاني گياهـان دارويـي و فرآوردههاي آن ،پیشـینه غنی
ایـران در طـب سـنتی و نیـز اينكه در نقشـه جامع علمي كشـور ،گياهان دارويـي در اولويت
الـف حـوزه علـوم پايه و كاربـردي و طب سـنتي در اولويت ب حوزه سلامت قـرار گرفتهاند،
بديهـي اسـت بـراي هدايـت حركـت احياء و توسـعه گياهـان دارويي و طب سـنتي ايـران با
1. Endemic

5

سندملیگياهاندارويیوطبسنتی
اسـتفاده بهينـه از تمامـي منابع ملي ،داشـتن يك سـند علمي كـه به همه نـكات الزم توجه
كافـی مبذول داشـته باشـد امري واجـب و اجتنابناپذير اسـت.

ماده  :1تعاريف اختصاصی

 -1بخش گياهان دارويي و طب سنتي

بخـش گیاهـان دارویـی و طـب سـنتی شـامل كليـه نهادهـا و عوامـل دخيـل در امـر بهره-
بـرداري از گياهـان دارويـي و اسـانسدار و فناوريهـاي توليـد فرآوردههاي دارويـي  -غذايي
 بهداشـتي با منشـأ گياهي و نيـز كليه مراكز و دسـتاندركاران در امر خدمـات و آموزههايمكتب پزشـكي سـنتي ايران (طب سـنتي) ميباشـد .این بخش از دو حوزه «گياهان دارويي
و فرآوردههای گیاهی» و «طب سـنتي» تشـکیل شـده اسـت.
 -2گياه دارويي

1

بـه گياهـي كـه بهطـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم تمـام یـا اجزایـی از آن بهصـورت تـازه یـا
خشکشـده و یا مواد مؤثره اسـتخراجی از آن بهمنظور اثرات بهداشـتی ،پیشـگیری و درمانی
در بـدن انسـان ،حیوانـات و دیگـر گیاهـان بهکار مـیرود ،گيـاه دارويي گفته ميشـود.
 -3داروي گياهي

2

هرگونـه فـرآورده دارويـي كـه منحصـرا ،از نظر اجزاء متشـكله فعال ،شـامل يك يا چنـد ماده
گياهـي فرآورينشـده يـا یـک یـا چند ترکیـب گياهـي فرآوريشـده و يـا تركيبي از هـردو با
فرموالسـیون گوناگون برای عرضه در بازار دارویی جهت تشـخیص ،پیشگیری ،کمک به اعمال
فیزیولوژیـک ،درمـان و حفظ بهداشـت بدن انسـان ،حیوانات و سـایر گیاهان بـهکار میرود.
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 -4طب سنتي

3

بـه مجموعـه تمامـي علـوم و تجربيـات نظـري و عملـي شـامل كليـه اقدامـات بهداشـتي،
رويكردهـا ،اطالعـات و باورهايـي كـه بـه اشـكال مختلـف دارويـي ،بـراي حفـظ سلامتي و
1. Medicinal Plant
2. Herbal Medicine
3. Traditional Medicine
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همچنيـن پيشـگيري ،تشـخيص و درمـان بيماريهـا بـهكار ميرونـد و بهصورت گفتـاري يا
نوشـتاري از نسـلي بـه نسـل ديگـر در يـك منطقـه جغرافيايي انتقـال مییابنـد و همچنین
قابليـت روزآمـد شـدن با حفـظ چارچوبهـاي اساسـي را دارا ميباشـند ،طب سـنتي گفته
مي شـود.
خصوصيـات ذاتـي طـب سـنتي كلنگري به موضوع انسـان ،توجـه به معنويـات و اخالقيات،
نتيجهگرايـي در درمـان ،تكيـه بـر روشهـاي طبيعـي و كمعارضـه ،بيمارمداري و تناسـب با
فرهنـگ عمومي بـه دليل پيشـينه طوالني ميباشـد.

 -5فرآوردههای گیاهی

1

مـواد گیاهـی کـه به صورت خـام و یا فرآوریشـده بـه منظور کاربرد در پزشـکی ،دامپزشـکی
و گیاهپزشـکی و نیـز کاربردهـای تجـاری ،صنعتـی ،غذایـی و بهداشـتی اسـتفاده میشـوند و
شـامل داروهـای گیاهـی ،فرآوردههـای طبیعـی و مکمل با منشـأ گیاهی ،افزودنیهـای غذایی
و طعمدهندههـا ،رنگدهندههـا ،عرقیـات و عصارههـا و اسـانسها ،فرآوردههـای آرایشـی و
بهداشـتی و کنتـرل کننـده آفـات و بیماریهـای گیاهی میباشـد ،فرآوردههـاي گياهي گفته
ميشـود.

 -6فرآوردههای طبیعی

2

بـه فرآوردههایـی که از مـواد طبیعی حاصل از گیاهـان ،جانوران ،میکروارگانیسـمها و معادن
اسـتخراج میشـوند ،از قبیـل داروهای طبیعی (جامد ،نیمه جامد و مایـع) ،مواد اولیه طبیعی
(عصـاره و اسـانس) ،فرآوردههـای گیاهی دارویـی ،فرآوردههـای فرآوری-نشـده ،فرآوردههای
طب سـنتی ،داروهای مشـابهدرماني 3و فرآوردههای تشـخیص حساسـيت ، 4فرآورده طبیعی
گفته ميشـود.
1. Herbal Products

2. Natural Products
3. homeopathy
4. allergy
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ماده  :2ارزشهای بنیادین
با توجه به مبانی ارزشـی نظام علم و فناوری نقشـه جامع علمی کشـور و تأکید بر حاکمیت
جهانبینـی توحیـدی اسلام ،عدالتمحـوری ،اخالقمحـوری ،ثـروت آفرینـی ،هماهنگـی با
محیـط زیسـت و اهمیـت کرامت انسـانی ،مبانی ارزشـی سـند ملـی گیاهان دارویـی و طب
سـنتی عبارتند از:

 -1اعتقاد به انحصار شـفا براي خداوند و وسـيله بودن طب براي تحقق اراده الهي در شـفاي

بيماران؛

 -2آمیختگـی طـب سـنتی ایرانـی بـا آموزههـای اخالقـی و تعهد دینـی و ضـرورت مراعات

دقیـق موازیـن اخالقـی در تمـام مراحـل آمـوزش ،پژوهش و ارائـه خدمات پزشـکی در عالی
ترین سـطح؛

 -3عدالـت محـوري در توسـعه بخـش گياهـان دارويـي و طـب سـنتي و برخـورداري از
دسـتاوردهاي آن؛

 -4اعتقاد راسخ به حفظ سالمت و بهداشت جسم و جان در آموزههاي دين؛

 -5اخلاق محـوري ،تقـدم مصالح عمومـی بر منافع فـردی و گروهی ،تقويـت روحيه تعاون
و مشـاركت و مسـئوليت پذيري آحـاد علمي و نهادهـاي مرتبط با آن؛

ماده  :3چشم انداز

بـا ایمـان بـه یـاری پـروردگار و تکیـه و تـوکل بـر او و برای تحقق چشـم انداز بیسـت سـاله
جمهوری اسلامی ایران در افق  1404هجری شمسـی بخش گیاهان دارویی و طب سـنتی
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دارای ویژگیهـای زیـر خواهـد بود:
 -بهرهمنـد از سـرمایه و منابـع مـادی و معنـوی داخلی و مزیتهـا و زیرسـاختهای بومی و
پیشـرفته ،دارای سـهم برتر منابع انسـانی در کشـور و منطقه؛
 -مولـد ارزش افـزوده اقتصـادی ،دارای توان رقابت جهانی و رتبـه اول صادرات گیاهان دارویی
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و فرآوردههـای گیاهی در منطقه؛
 -پیشـتاز در مرزهـای دانـش و فناوری گیاهان دارویی و طب سـنتی و کسـب مقام نخسـت
علمی در سـطح منطقه؛
 -مورد وثوق و افتخارآفرین برای آحاد جامعه در ایران و جهان؛
 -شـکوفا ،نـوآور و دارای نقـش مؤثر و برجسـته در نظام سلامت کشـور از طريق شـيوههاي
عالمانـه و مبتنـي بـر شـواهد ،ايمن ،بـا كيفيت ،مؤثـر و قابل دسـترس براي آحـاد جامعه ؛
 -مرجعیـت علمـی در جهـان بـا تکیـه بر گیاهـان دارویـی بومي و انحصـاری ايـران و میراث
مکتـوب غنی پزشـکی ایران.
ماده  :4سیاستهای کالن

 -1اهتمام به مدیریت دانش در بخش گیاهان دارویی و طب سنتی

 -2خوداتكايـي ،اشـتغالزایی و اسـتفاده حداكثـري از توان داخلي در بخـش گياهان دارويي
و طب سـنتي

 -3مشـارکت حداکثـری بخـش خصوصی ،تعاونیهـا ،نهادهاي غيردولتي و سـرمایه-گذاران
خارجـی و تاکیـد بـر هماهنگی و انسـجام بین نهادها

 -4رعایت اصول ایمنی زیستی در چارچوب پروتکلهای جهاني پذیرفته شده در كشور

 -5اسـتفاده حداکثـری از طبیعـت و فرآوردههای طبیعی در راسـتای سلامت انسـان و رفاه
اجتماعـی با حفـظ چرخههای اکوسیسـتمی طبیعت

 -6كاهـش تصديگـري دولـت ،تقويت بخـش خصوصي و حمایـت از ايجاد و توسـعه كمي
وكيفـي شـركتهاي دانشبنيان

 -7توجه به بنیانهای فلسفی طب سنتی با تقدم نگرش پیشگیری در برابر درمان

 -8تخصصگرایـی و اجتنـاب از نسـخهپردازی عامیانـه و اجتناب از خرافـات و خرافاتزدگی

در طب سـنتی و گیاهـان دارویی
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 -9حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهان دارویی بومی و انحصاری کشور

 -10کاربردی سازی آموزشهای طب سنتی در رشتههای مختلف گروه پزشکی و دامپزشکی

 -11استفاده از کم عارضهترین روشها در درمانهای گیاهی و طب سنتی؛

ماده  :5اهداف ،راهبردها و اقدامات

بـا توجـه بـه ویژگیهـای منحصر بهفـرد دو حـوزه گیاهـان دارویـی و فرآوردههـای گیاهی و
همچنیـن طب سـنتی ،اهـداف ،راهبردها و اقدامـات این حوزهها بهصورت مجـزا و بهتفکیک
بهشـرح ذیـل ارائـه میگردد:

 1-5حوزه گیاهان دارویی و فرآوردههای گیاهی
الف) اهداف (در افق )1404

 -1کسـب سـهم  20درصد ارزش بازار داروی کشـور توسـط محصوالت تأییدشـده مبتنی بر
داروهای گیاهـی و محصوالت طبیعی

 -2کسـب سـهم 20درصـد ارزش بـازار داروی حـوزه دامپزشـکی کشـور توسـط محصوالت
تأییدشـده مبتنـی بـر داروهـای گیاهی و محصـوالت طبیعی

 -3افزایـش صـادرات گیاهـان دارویـی و فرآوردههای دارویـی گیاهـی و فرآوردههای گیاهی
بـرای حضـور در بین  10کشـور اول جهان

 -4كسـب  3درصـد سـهم تولید علم حـوزه گیاهـان دارویـی و فرآوردههـای دارویی گیاهی

در عرصـه جهاني

 -5کسب  1درصد سهم ثبت اختراع جهانی در حوزه گیاهان دارویی و فرآوردههای آن
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 -6ثبـت و تحـت پوشـش قـراردادن کلیـه گونههـای انحصاری و بومـی و یا درحـال انقراض

گیاهـان دارویـی کشـور در سـامانههای حفاظت ملی

 -7کاهش سـطح برداشـت رسـمی و غیر رسـمی از عرصههای طبیعی به  200هزار هکتار
در افق 1404

سندملیگياهاندارويیوطبسنتی
 -8افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی و اسانسدار به  500هزار هکتار در افق 1404
ب) راهبردها

 -1بازنگـری ،اصلاح ،سادهسـازی و روزآمدکردن قوانین ،مقررات و اسـتانداردهای مربوطه در
حـوزه گیاهان دارویـی و فرآوردههای گیاهی

 -2سـاماندهي نظـام آموزش ،پژوهش و توسـعه فنـاوری و نوآوری درحوزه گیاهـان دارویی

و فرآوردههـای گیاهی

 -3ترویج ،اطالعرسانی و فرهنگسازی در حوزه گیاهان دارویی و فرآوردههای گیاهی

 -4ايجاد انسـجام و همكاريهاي مسـتمر و مؤثر ميان مؤسسـات ،شـركتها و تشـكلهاي
مرتبـط بـا حـوزه گياهان دارويـي اعم از دولتـی یا خصوصی

 -5گسترش همكاريهاي بینالمللی در علوم و فناوريهای حوزه گیاهان دارویی

 -6سـاماندهی فرآیندهـا و سـاختارهای نظـارت و ارزیابـی بـر کلیـه فعالیـن و فعالیتها در

حـوزه گیاهـان دارویی

 -7سـاماندهی تولیـد و توزیـع ،بـازار و صـادرات محصـوالت و خدمـات در ایـن حـوزه و
تجاریسـازی دسـتاوردهای علمـی و فنـاوری در آن

 -8سـاماندهی مدیریـت منابـع و حفاظـت از منابـع پایه با تاکید بر توسـعه سـطح كشـت،
پـرورش ،جمـعآوري و فـرآوري صنعتی گياهـان دارويي

 -9حفاظـت از گونههـای گیاهـی انحصاری کشـور و جلوگیری از خروج نمونـه و یا اطالعات
مربـوط بـه این گونهها از کشـور

 -10بهرهگیری بهینه از رهنمودهای اسالمی در عرصه گیاهشناسی ،تغذیه و بهداشت و درمان

ج) اقدامات

 -1آمـاده نمـودن آئیـن نامههـا ،طرحهـا و لوایحـی به منظور اصالح و سـاده سـازی قوانین و

ارائـه آنها به مراجـع ذیصالح بـرای تصویب)1( 1
 .1شمارههاي داخل پرانتز ،راهبرد مربوط به آن اقدام را نشان مي دهد.
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سندملیگياهاندارويیوطبسنتی
 -2تهيـه و تدويـن اسـتانداردهاي ملـي بـرای محصوالت حوزه گياهـان دارويي و صـادرات و
واردات آن و ارائـه آن بـه مراجـع ذیصالح بـرای تصویب ()1

 -3راه انـدازی انسـتیتو تحقیقاتـی ملـی و مرکـز بیـن المللـی تحقیـق و توسـعه در زمینـه

گیاهـان دارویـی و فرآوردههـای گیاهـی تـا سـال )2( 1404
 -4ساماندهی اسناد علمی و میراث دانشمندان اسالمی ()2

 -5تسـریع ،تسـهیل و الزامآور کردن مراحل مربوط به ثبت و انجام تحقیقات و آزمایشهای
بالینـی برای داروهای گیاهی ()2

 -6ایجـاد و توسـعه گرایشهـا ،دورهها ،رشـتهها و میان رشـتههای تخصصی حـوزه گیاهان
دارویـی و فرآوردههـای گیاهـی بـا توجـه به نیـاز كشـور و بر اسـاس آمایش آمـوزش عالی و
پژوهش کشـور ()2

 -7اسـتفاده از ظرفیت رسـانه ملی و حمایت از اطالعرسـانی در رسانههای عمومی و تخصصی

و برگزاری نمایشـگاهها و جشـنوارههای ملی و بینالمللی در حوزه گیاهان دارویی()3

 -8اسـتفاده از ظرفیـت آمـوزش و پـرورش بـرای ترویـج اهمیت گیاهـان دارویی در سـطح
آمـوزش ابتدایـی تا متوسـطه ()3

 -9سـاماندهی و ایجـاد تشـکلهای قانونـی بـرای ایجـاد ارتبـاط مؤثـر و منطقـی بیـن
تولیدکننـدگان بـا مصـرف کنندگان و یا شـرکتهای دارویی ،همچنین توسـعه صـادرات در
حـوزه گیاهـان دارویـی و فرآوردههـای گیاهـی ()4

 -10جـذب ،انتقـال و بومیسـازی علـوم و فناوریهـای پیشـرفته سـایر کشـورها در حـوزه
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گیاهـان دارویی()5

 -11ایجاد نشـان تجاری ملی و همچنین نشـانهای تجاری مشـترک با سـایر کشـورها برای
صادرات محصـوالت حوزه ()5

 -12رصد و آیندهنگاری توسعه صنعت داروهای گیاهی ()5

سندملیگياهاندارويیوطبسنتی
 -13سـاماندهی و توسـعه فعالیتهـای اقتصـادی مجـاز ایـن حـوزه مبتنی بـر تأییدیههای
معتبـر و ممانعـت از فعالیتهـای غیر مجـاز ()6

 -14ايجـاد سيسـتم نظـارت بـر بازار و مراکـز عرضه محصـوالت و خدمات در حـوزه گیاهان

دارویـی خصوصـا عطاريهاي سـنتي ()6

 -15حمايـت از تجاریسـازی و تولیـد صنعتـی دسـتاوردهای بخـش گیاهـان دارویـی و

فرآوردههـای گیاهـی منطبـق بـر شـاخصهای مصـوب ()7

ت از پايلوتهـاي تجاريسـازي محصـوالت ،روشهـا و يـا فرآيندهاي بـا فناوري
 -16حمايـ 

بـاال و نوآوريهـاي تأثيرگـذار مرتبـط بـا صنعت گياهـان دارويـي و داروهـاي گياهي ()7
 -17برنامهریزی برای پوشش کامل بیمهای داروهای گیاهی ثبت شده()7

 -18رصـد ،شناسـايي و معرفـي بازارها و محصـوالت داروهای گیاهـی و فرآوردههای گیاهی
و طبيعي در سـطح ملـي و بينالمللي ()7

 -19حمايت از تأسـيس و سـاماندهی مراكـز خريد ،تهيه و توزيع گياهـان دارويي و داروهای
گیاهـی و فرآوردههـای گیاهی و بورس گياهـان دارويي ()7

 -20حمایت از ايجاد مراكز توليد گياهان دارويي مادري شامل بذر ،نشاء ،نهال ()7

 -21حمايت از نوسازی و بهروز رسانی صنايع مرتبط با فرآوري گياهان دارويي ()7

 -22ایجـاد مرکـز مطالعـات بازرگانی بینالمللی ،بسـتهبندی و برندسـازی در حـوزه گیاهان
دارویـی و فرآوردههـای گیاهی ()7

 -23حمايـت از توسـعه کمی و کیفی كشـت انبوه و زراعت آن دسـته از گياهـان دارويي که
برداشـت بـی رویـه از آنها بـه عرصههاي جنگل و مرتع كشـور آسـیب میزند ()8
 -24حمايت از كشت گياهان دارويي ساير اقليمها در كشور ()8

 -25برنامـه ریزی برای توسـعه كشـت و اهليكردن گونههـاي مهم گیاهان دارويـي و داراي
ارزش اقتصادي ()8
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سندملیگياهاندارويیوطبسنتی
خدمات پزشـکی کشور

 -7افزايـش سـاليانه ثبـت پتنت در اين حوزه و رسـيدن به ثبت سـالیانه  50پتنت در سـال
 1404در زمینـه فرآوردههای طب سـنتی
ب) راهبردها

 -1بازنگـری ،اصلاح ،سادهسـازی و روزآمدکـردن قوانیـن ،مقـررات و اسـتانداردهای مربوطه
در ایـن حوزه

 -2سـاماندهی و تعييـن قلمـرو فعاليتهـاي طب سـنتي در نظام سلامت و نظـام آموزش
و پژوهش پزشـکی كشور

 -3فرهنگ سـازی و اصالح نگرش جامعه نسـبت به جایگاه طب سـنتی و اسـتقرار و ترویج
روش زندگـی و تغذیه سـالم بر اسـاس آموزههـای این طب

 -4اصالح فرآیندها و ساختارهای نظارت و ارزیابی حوزه طب سنتی

 -5سـاماندهي و ارتقـای ظرفیـت علمی-تخصصـی ،مهارتهـای حرفهای و جایـگاه معنوی
نیـروی انسـانی متخصـص و همچنيـن كتـب درسـي و منابع مرجـع در حوزه طب سـنتي و
داروسـازي سنتي

 -6گسترش همكاريهاي علمي و فناوري در سطح بينالمللي در حوزه طب سنتی

 -7گسترش ،تسهیل و ساماندهی ارائه خدمات در حوزه طب سنتی

 -8پشـتیبانی و حمایت مؤثر از تحقیقات بنیادی ،توسـعهای و کاربردی اولویتدار در حوزه
طب سـنتي و داروسازي سنتي

 -9توسعه داروسازی سنتی برای پاسخگويي به مصارف داخلی و رفع نيازهاي صادراتي

 -10ايجاد و سـاماندهي نهادهاي مؤثر در حوزه طب سـنتي و داروسـازي سـنتي و حمايت از
مؤسسـات معتبر مردمنهـاد در اين حوزه

 -11تعميق و گسـترش بنيانهاي معرفتي و فلسـفي طب سـنتي و ايجاد فرصتهاي عملي
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سندملیگياهاندارويیوطبسنتی
بـراي تعامـل فعال و هـم افزايي طب سـنتي و طب مدرن

ج) اقدامات

 -1هماهنگـي و ارتباطگیـری مسـتمر بـا كليـه مراكـز قانونگـذاري و اجرايـي بـه منظـور

پيشـنهاد ضوابـط و مقـررات مـورد نيـاز ايـن بخـش ()1

 -2بازنگري و تعيين ضوابط و مقررات اعتبارسـنجي براي تسـهيل تأسـيس مراكز آموزشـي،

پژوهشـي و خدماتي طب سـنتي ()1

 -3حمايت از ایجاد نهادهای استاندارد و معتبر خدمات طب سنتي و داروسازی سنتی()1

 -4تدوين نظامنامه ارائه خدمات سلامت توسـط دسـتاندركاران طب سـنتي ايـران بهويژه

پزشـكان و داروسـازان متخصص در اين عرصه ()1

 -5حمايـت از بهكارگيـري خدمـات طـب سـنتي در تمـام سـطوح نظـام ارجـاع و پزشـک
خانـواده ()2

 -6ارائـه «بسـته خدمـات طـب سـنتی ایرانی» توسـط کلیه تیــمهای پزشـکی خانـواده به

عنـوان اصلیتریـن و عمومیتریـن رکـن نظـام سلامت کشـور بـه آحاد جامعـه ()2

 -7تهيـه و تدوين محتواي آموزشـي مناسـب در خصـوص مباني ،ارزشها ،فرهنـگ ،آداب و
ميـراث پزشـكي سـنتی و حمايت از الحـاق آن به کتابهای درسـی آموزش و پـرورش ()3

 -8طراحـی ،تدوین و اجرای برنامه توانمندسـازی گروههای شـاخص اجتماعی 1در زمینههای
طب سـنتي و داروسـازی سـنتی بهمنظور ایفای نقش برای آگاهسـازی عمومی و ترویج آن ()3

 -9ترویج آموزههای اسالمی (قرآن ،عترت) در حوزه سالمت و تغذیه ()3
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 -10ترویـج سـبك زندگـي سـالم بـر مبنـای تعالیـم اسلامي منطبـق بـر طـب سـنتی ،در

برنامههـای آمـوزش عمومی مردم با اسـتفاده از ظرفیتهای رسـانه ملی ،مطبوعات ،مسـاجد
و سـایر اماکن مذهبی ،مراکز سلامتی و سایر اماکن عمومی و سـایر روش-های اطالعرسانی
و آگاهسـازی عمومی ()3
 .1از قبیل روحانيون ،پژوهشگران ،هنرمندان و ورزشكاران

سندملیگياهاندارويیوطبسنتی
 -11ترویج رعایت اصول ششگانه سالمت مکتب طب سنتی در میان آحاد جامعه ()3

 -12طراحـی و ترویـج الگـوی سلامت مـادر و کـودک بـر اسـاس آموزهها و تعالیم اسلامي
منطبـق بر طب سـنتی ()3

 -13تشـكيل بانـك اطالعاتـي داروهـاي سـنتي در دسـترس و ایجاد سـامانه ثبـت داروهای
سـنتی و طبیعـی و ارائـه اطالعـات دارویی ()3

 -14تدویـن آئیـن نامـه نظـارت بـر فعالیتهـای حـوزه طـب سـنتی بـا همـکاری نهادهای
ذیربـط دولتـي و غيـر دولتـي ()4

 -15طراحـی و اسـتقرار مدلهـای مناسـب ارتقاء کیفیـت ،ارزیابی عملکرد ،استانداردسـازی
کلیه فرایندهـا و خدمات ()4

 -16نیازسـنجی و تعییـن ظرفیت نیروی انسـانی مورد نیـاز برای پذیـرش از طریق برنامههای
مصوب ()5

 -17تربيـت نيـروي انسـاني متخصـص بـا ایجـاد گرایـش ،دوره ،رشـته و میـان رشـتههای
تخصصـی در زمينههـاي مختلـف طب سـنتي بر اسـاس نیـاز و با توجـه به آمایـش آموزش
عالی کشـور()5

 -18شناسـایی و حمایت ویژه از مراکز دانشـگاهی ممتاز در عرصه طب سـنتي و داروسـازی
سـنتی و اعطـای مأموریتهـای ملـی بـه ایـن مراکـز در جهـت رفـع نیازهای نظام سلامت

کشور ()5

 -19استفاده از منابع ایرانی-اسالمی طب سنتی و ترویج آنها ()5

 -20شناسـایی و صيانـت و بهكارگيـري ميـراث معنـوي و منابـع معتبـر علمـی ضمنـي و

تصريحـي طـب سـنتی ايراني-اسلامي بهويـژه از طريـق هماهنگي بين بخشـي با سـازمان
ميـراث فرهنگـي ()5

 -21تدوین کتب مرجع ،منابع درسی تخصصی و دستورالعملهاي كاربردي طب سنتي()5
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سندملیگياهاندارويیوطبسنتی
 -22اسـتخراج روشهـای درمانـی سـنتی (در دو حـوزه پزشـکی و دامپزشـکی) و گردآوری
منابع شـفاهی طب مردمی بر اسـاس اندوختههـای طبی فرهنگهای متنوع فلات ایران()5

 -23توسعه و تقويت دورههاي آموزشي كوتاه مدت و بازآموزي طب سنتی ()5

 -24تبييـن ،ترويـج و نهادينـه سـازي آموزههـاي مبتني بر طب سـنتي ايراني-اسلامي در
نظام آموزش پزشـكي كشـور ()5

 -25ايجـاد زمينـه مناسـب بـراي بهرهمنـدي از اندوختههـاي درمانگران سـنتي و انتقال به
نسـلهاي بعدي ()5

 -26تصويب و انتشـار جهانی منشـور «مبانی نظری طب سـنتی ایراني-اسالمي» ،به منظور

درج نـام طـب سـنتی ایراني-اسلامي بـه عنـوان یک مکتب شـناخته شـده همردیف سـایر
مکاتـب معتبـر طب ،در متـون اصلي بيـن المللي ()6

 -27برقـراری روابـط پایـدار و همکاریهـای بیـن المللـی و کاربـردی بـا مراکـز معتبر طب
سـنتی دنیـا ،به ویـژه جهان اسلام ()6

 -28مطالعـات تطبیقـی ،بین نظام طب سـنتي ايراني-اسلامي با طب سـنتي سـاير ملل و
طب كالسـيك ()6

 -29برنامهريـزي بـراي بهرهگیـری مؤثـر از ظرفیتهـا ،تجربیـات و آموزههـا و منابـع طـب
سـنتی سـایر ملـل و نیـز از ظرفیتهـای طب کالسـیک ()6

 -30گسترش پوشش بیمه ای خدمات طب سنتی با تأكيد بر اصل عدالت اجتماعي()7

 -31تعرفهگـذاری خدمـات و متناسبسـازی نـرخ خدمـات (دولتـی و خصوصـی) بـا سـاير
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خدمـات سلامت و حمایـت بیمههـا از ایـن خدمـات ()7

 -32اولويـت دادن بـه خريـد محصـوالت و فرآوردههـاي طـب سـنتي توسـط بخشهـاي
دولتـي و خدمـات بيمـهاي ايـن محصـوالت ()7

 -33حمایـت از سـرمایهگذاری بخـش خصوصـی در تولیـد و تجاریسـازی و صـادرات
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سندملیگياهاندارويیوطبسنتی
 -45ایجاد و حمايت از کرسی نظریهپردازی طب سنتی ایرانی-اسالمي ()11

 -46ایجـاد گرایشهـای میانرشـتهای در حـوزه طـب سـنتي و داروسـازي سـنتي و علـوم

انسـانی ،علـوم اسلامی ،علوم اجتماعـی ()11

 -47تأسـيس پژوهشـكده مطالعات معرفتي مبتني بر بنيادهاي نظري-فلسـفي طب سنتي

ايراني-اسالمي ()11

ماده  :6ساز و کار اجرایی نمودن و نظارت بر اجرای سند گياهان دارويي و طب سنتي

شـورای عالـی انقالب فرهنگی وظیفه سیاسـتگذاری کالن ،هماهنگـی کالن و نظارت کالن
بـر اجـرای این سـند را بر عهده دارد .سـتاد راهبري اجراي نقشـه جامع علمي كشـور وظيفه
رصـد اجـراي ايـن سـند را بـر عهـده داشـته و بازنگريهـاي الزم در سـند و گـزارش كالن
مربوطـه را در فواصـل زمانـي مشـخص بـه شـوراي عالي انقالب فرهنگـي ارائـه خواهد نمود.
«سـتاد توسـعه علـوم و فناوري گياهـان دارويي و طب سـنتي» ،كه از اين پس سـتاد خوانده
ميشـود ،وظيفـه سياسـتگذاري اجرايـي ،راهبـري ،هماهنگـي ،پایـش شـاخصها و ايجـاد
ارتباطـات بيـن دسـتگاهي الزم اعـم از دولتي و خصوصي را براي گسـترش فنـاوري و صنايع
دانـش بنيـان در بخـش گياهان دارويي و طب سـنتي در چارچوب اين سـند ،بر عهـده دارد.
ايـن سـتاد داراي يك شـورا و يك دبيرخانه اسـت.
الف -اعضای شورای ستاد

 -1معاون علمي و فناوري رئيس جمهور (رئيس ستاد)

 -2وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي (نائب رئيس ستاد)
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 -3وزير علوم ،تحقيقات و فناوري يا معاون ذيربط
 -4وزير جهاد كشاورزي يا معاون ذيربط

 -5وزير صنعت ،معدن و تجارت يا معاون ذيربط

 -6وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی یا معاون ذيربط

سندملیگياهاندارويیوطبسنتی
 -7رئیس جهاد دانشگاهی

 -8رئیس مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

 -9رئیس شورای تخصصی حوزوی

1

 -10معاون طب سنتي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

 -11معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

 -12نماينده ستاد راهبري اجرای نقشه جامع علمي كشور

 -13چهار نفر از متخصصين و خبرگان مرتبط با حكم رئيس ستاد

تبصـره  :3متخصصيـن به مدت  4سـال منصوب ميشـوند و انتصاب مجدد ايشـان بالمانع

اسـت .دو نفر از متخصصين به پيشـنهاد وزير بهداشـت ،درمان و آموزش پزشـكي و با حکم
رييس سـتاد منصوب مي شـوند.
 -14دبیر ستاد

تبصـره  :4دبیـر سـتاد توسـط رئیـس سـتاد به مـدت  4سـال انتخـاب میشـود و انتصاب
مجـدد ایشـان بالمانع اسـت.

تبصره  :5دبيرخانه ستاد در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مستقر ميباشد.

ب -وظايف ستاد

 -1سياسـتگذاري اجرایـی ،هماهنگـي ،پايـش ،پیگیـری ارتباطـات بيـن دسـتگاهي بـراي

گسـترش فعاليتهـا و رصـد اقدامـات در حوزههـاي تعريـف شـده در ايـن سـند
 -2تهيه و تدوين برنامه عملیاتی براي اجرايي سازي اقدامات سند در هر سال

 -3هدايـت و پیگیـری تعامالت بيـن بخشهاي دولتي و خصوصي براي دسـتيابي به اهداف
اين سند

 -4حمايـت مـادي و معنوي علمي ،اطالعاتی ،تسـهیلگری از شـركتهاي دانشبنيان و نيز

از طرحهـاي داراي ظرفيت فناوري و تجاري سـازي
 .1شورای مشترک بین شورای عالی حوزه¬هاي علميه و شورای عالی انقالب فرهنگی
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