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 بنام خدا

 مروری بر اهمیت و نحوه تدوین سیاست های کالن مرکز

فقدان نظام منسجم تصمیم سازی و تصمیم گیری موجب بروز پیامدهائی چند در عرصه اداره یک سازمان می شود. این 

مخدوش سازی نظام تقسیم کار و مسئولیت پذیری کارکنان امتداد می  پیامدها از عدم نظم و نسق در گردش کاری سازمانهاتا

یابد. با توجه به اینکه آینده هر سازمان عمیقا بستگی به سیاستهای کالن آن سازمان دارد، لذا برای دستیابی به توسعه پایدار و 

و جایگاه خاصی می یابد. این پیشرفت همه جانبه سازمان، ارائه مجموعه سیاست های کالن توسط مدیران ارشد مکانت 

سیاست ها بایستی ضمن علمی بودن، پاسخگوی فرصت ها و تهدید های سازمان بوده، آینده آن را رصد نماید و برنامه ریزی 

 متناسب با آن داشته و آن سازمان را به حد متعالی خود نزدیک سازد.

احل طراحی و شکل دهی، اجرا، ارزیابی، اصالح و تغییر تمرکز اصلی در سیاست ها، بررسی تعامل سازمان با جامعه، در مر

اژه سیاست ) خط مشی(، مفاهیم و معانی زیادی را در بر دارد و طیف گسترده ای از اصول و بیانیه های سطح وسیاست است. 

ی شود. در واقع باال و وسیعی را که از طریق اسناد و ادارات باالدستی اتخاذ گردیده تا تصمیمات کوچک سازمانی را شامل م

 سیاست را می توان یک سیستم فرعی تلقی نمود که با سیاست های باالتر و پائین تر خود در ارتباط است.

 تعریف سیاست:

  .سیاست ها برنامه هائی هستند شامل تصمیمات کلی و بعنوان راهنما یا چارچوب تفکر در تصمیم گیری بکار می رود

 می کنند. سیاست ها حدود تصمیم گیری را مشخص

  .سیاست ها رهنمود ها، مقررات و رویه هائی هستند که سازمان برای دستیابی به هدف های اعالم شده رعایت می کند

بعبارت دیگر سیاست محدوده مورد قبول برای مانور استراتژیها شامل محدوده منابع در دسترس یا نظام ارزشی حاکم بر 

 سازمان می باشد.

ت سیاست های کالن یک سازمان بر نوعی توافق رسمی و اتفاق نظر مسئوالن و متخصصان امور در در یک جمله می توان گف

 تشخیص، تدوین و تبیین مهم ترین اصول و اولویت های ضروری برای هدایت سازمان در جهت ماموریت خود داللت دارد.

 شود:در ادامه به برخی نکات در راستای تدوین سیاست های کالن سازمان اشاره می 

  سیاست ها از سوی نخبگان و سران سازمان با در نظر گرفتن تقاضای ذینفعان تدوین می شود. در واقع سران سازمان آراء

 و نظرات ذینفعان را در قالب سیاست های کلی شکل می دهند و توسط مدیران میانی موارد اجرا می شود.

  حداکثر سود بهداشتی و درمانی، اجتماعی،  "سیاست ها باید به گونه ای طراحی شوند که منجر به دستیابی سازمان به

شوند. بعبارتی سازمان ها بایستی سیاست هائی را انتخاب کنند که منجر  "اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تکنولوژیکی و ...

 باشد. بنابراین برای تدوین چنین سیاستی موارد زیر لحاظ می گردد: به منافعی در سازمان شود که بیشتر از هزینه ها
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  ارزشی سازمان و وزن نسبی آنها اولویت هایآگاهی از همه 

 اشراف کامل و در نظر گرفتن سیاست های مورد نظر 

  سیاست های جایگزینآگاهی از همه پیامدهای هر یک از 

  هر سیاستمحاسبه نسبت منافع به هزینه ها به ازاء 

 انتخاب کاراترین سیاست 

  برای سیاست گذاری بایستی در کنار انتخاب بهترین راه حل و یافتن کاملترین شق از میان شقوق مختلف، در جستجوی

 راه حل رضایت بخش باشیم.

 تداوم فعالیت های گذشته با تعدیالت جزئی نیز انتخاب  در انتخاب برخی سیاست ها می توان سیاست هائی را بعنوان

 نمود. چراکه اینگونه نیل به توافق درباره اهداف و ترجیحات آسان تر می شود.

  هر سیاست بایستی به گونه ای تدوین شود که اجرای سایر سیاست ها را تسهیل کند و بر اجرای سایر سیاست ها نیز

 مانع ایجاد نکند.

  بگونه ای طراحی شوند که تالش کلیه واحد های زیربط برای دستیابی به منافع مورد نظر برای حصول سیاست ها باید

 منافع آحاد ذینفعان منجر شود. )یعنی کارها بصورت فردی به نتیجه نرسد(

  سیاست ها طوری باشد که جریان مسائل مربوط به مشکالت و معضالت یا چالش ها و موضوعات مورد توجه مدیران و

 ینفعان سازمان مدنظر واقع شود.ذ

  در تدوین سیاست های کلی بازیگران سیاست و صاحبان قدرت در خصوص آن با هم به توافق برسند. ) حتی بدون آنکه

 تضمینی وجود داشته باشد که تصمیم مذکور بهترین و منطقی ترین طریق رسیدن به مقصود و هدف است(

  را  یانمجر یرکرده و خط وس یفتکل ییندهندگان منابع تع یصتخص ی، براکننده حدو مرزها هستند تعیینسیاست ها

 .کنند  یمشخص م

 یبا اهداف وزارتخانه ها در ارتباط م سیاستشود .  یواجرام کند یم یداظهور پ یستمبا اهداف س سیاست های مناسب 

 . باشد

 یبهره جست و برا یفیو ک یو کم یهو پا یحانها از شواهد و اطالعات صح ینتدو یباشد برا یقدق یدبا سیاست های کالن 

 بود.  یق، جامع و دق ییعقال یدآنها با یلو تحل یهتجز

 .دارند  یدو حسن رابطه ها تاک یکارگزاران دولت ییها بر احترام و همگرا سیاست ینا سیاستها بایستی اخالقی تدوین شوند

 . ندیاب یآنان استحکام م یمنفع رساندن به مردم و تکر یهو بر پا
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 باعث اتالف وقت و ،دادهپاسخ  ییراتتغ آمده و یشپ یبه چالش ها ،تدوین شدهبه موقع  سیاست های کالن بایستی 

 نشود. ینههز یشافزا

  مدیران ارشد سازمان بایستی فضائی را فراهم آورند که اجرای سیاست های کالن را تسهیل نمایند. یعنی ساختار و فضای

 و هم در اجرای سیاست ها نقش فعال و تعیین کننده ای دارد. حاکم بر سازمان هم در وضع

در انتها باید گفت ارائه چند توصیه و الگوی خاص برای سیاستگذاری که قادر باشد در شرایط متغیر و متحول فزاینده، در برابر 

بایستی راهکارهائی برای  نفوذ محیط های گوناگون و متنوع موجود، پاسخگو و کارساز باشد، دشوار است. در چنین شرایطی

انتخاب سیاست ها اتخاذ گردد که از مطلق گرائی پرهیز کرده و به دنبال سیاست هائی باشیم که در مقابل شرایط متغیر امروز 

بتوانند از طریق تلفیق و ترکیب و با انعطاف پذیری کافی، به نیازها پاسخی مناسب و درخور بدهد. سیاست گذاری به صورت 

باز، تحت تاثیر محیط های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فنی، اقلیمی و سازمانی پیرامون قرار یک سیستم 

می گیرد. سیاست گذاری در قالب سیستم، حاصل داده های محیطی و جریانی است که راه حل هائی را بصورت سیاست، 

 براساس مشکالت مشاهده شده ارائه می دهد.
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 :1پیوست 

 یاقتصاد مقاومت ای ابالغی مقام معظم رهبری در ارتباط باسیاسته

 هاییاستس ساله،یستانداز ببه اهداف سند چشم یابیو دست یمقاومت اقتصاد یهاو بهبود شاخص یارشد پو ینهدف تأم با

 :گرددیابالغ م گراو برون یشروزا، پفرصت ساز، مولد، درون یر،انعطاف پذ ی،جهاد یکردیبا رو یاقتصاد مقاومت یکل

و به  ینیکشور به منظور توسعه کارآفر یو علم یانسان هاییهو سرما یامکانات و منابع مال یهکل یسازو فعال یطشرا ین. تأم1

بر ارتقاء درآمد  یدو تأک یجمع هاییهمکار یقو تشو یلبا تسه یاقتصاد هاییتحداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعال

 درآمد و متوسط.و نقش طبقات کم

به منظور ارتقاء  ینوآور ینظام مل یکشور و سامانده ینقشه جامع علم یو اجرا سازییادهپ یان،اقتصاد دانش بن یشتازی. پ2

به رتبه اول اقتصاد  یابیو دست یانبنو صادرات محصوالت و خدمات دانش یدسهم تول یشکشور و افزا یجهان یگاهجا

 در منطقه. یانبندانش

 یجاداقتصاد، ا یریپذرقابت یتِکار، تقو یروین یتوانمندساز ید،عوامل تول یتدر اقتصاد با تقو یور. محور قراردادن رشد بهره3

 مناطق کشور. هاییتمز یایمتنوع در جغراف هاییتو قابل یتظرف یریمناطق و استانها و به کارگ ینبستر رقابت ب

و ارتقاء  یکاهش شدت انرژ ی،وراشتغال و بهره ید،تول یشدر جهت افزا هایارانه یسازهدفمند یاجرا یت. استفاده از ظرف4

 .یعدالت اجتماع یهاشاخص

 یانسان یهسهم سرما یشبا افزا یژهارزش، بو یجادتا مصرف متناسب با نقش آنها در ا یدتول یرهعادالنه عوامل در زنج یبر. سهم۵

 و تجربه. ینیکارآفر یت،ارتقاء آموزش، مهارت، خالق یقاز طر

محصوالت و خدمات  یددادن به تول یت(، و اولویدر اقالم واردات یژه)بو یاساس یها و کاالهانهاده یداخل یدتول یش. افزا۶

 محدود و خاص. یبه کشورها یبا هدف کاهش وابستگ یواردات یکاالها ینتأم یتنوع در مباد یجادو ا یراهبرد

 و کاال(. یه)مواد اول یدتول یفیو ک یکم یشبر افزا یدبا تأک یراهبرد یرذخا یجادغذا و درمان و ا یتامن ین. تأم۷

همراه با برنامه  یداخل یمصرف کاالها یجمصرف و ترو یاصالح الگو یکل هاییاستس یبر اجرا یدمصرف با تأک یریت. مد۸

 .یددر تول یریو رقابت پذ یفیتارتقاء ک یبرا یزیر

و  یثبات در اقتصاد مل یجادا ی،اقتصاد مل یازهایبه ن ییکشور با هدف پاسخگو ینظام مال یجانبههمه یتتقو . اصالح و۹

 .یبخش واقع یتدر تقو یشگامیپ

 :یقمثبت از طر یهدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآور جانبههمه یت. حما1۱

 الزم. یهاش مشوقمقررات و گستر یلتسه -

 .یازمورد ن هاییرساختو ز یتو ترانز یگسترش خدمات تجارت خارج -
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 صادرات. یبرا یخارج یگذار یهسرما یقتشو -

با کشورها  یاقتصاد هاییوندپ یو تنوع بخش ید،جد یبازارها یدهشکل ی،صادرات یازهایمتناسب با ن یمل یدتول یزیربرنامه -

 منطقه. یبا کشورها یژهبه و

 .یازمبادالت در صورت ن یلتسه یبرا یاستفاده از ساز و کار مبادالت تهاتر -

 هدف. یدر بازارها یرانسهم ا یدارو مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پا یهثبات رو یجادا -

 ید،تول یلگسترش و تسه یشرفته،پ هاییکشور به منظور انتقال فناور یاقتصاد ییژه. توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و و11

 از خارج. یو منابع مال یضرور یازهاین ینصادرات کاال و خدمات و تأم

 :یقاقتصاد کشور از طر پذیرییبقدرت مقاومت و کاهش آس یش. افزا12

 .یگانهمسا یژهمنطقه و جهان بو یو مشارکت با کشورها یو گسترش همکار یراهبرد یوندهایپ یتوسعه -

 .یاقتصاد یهااز هدف یتدر جهت حما اسییپلماستفاده از د -

 .یاو منطقه المللیینب یهاسازمان هاییتاستفاده از ظرف -

 :یقدرآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طر یری. مقابله با ضربه پذ13

 .یراهبرد یانانتخاب مشتر -

 فروش. یهاتنوع در روش یجادا -

 در فروش. یمشارکت دادن بخش خصوص -

 صادرات گاز. یشافزا -

 صادرات برق. یشافزا -

 .یمیصادرات پتروش یشافزا -

 .ینفت یهاصادرات فرآورده یشافزا -

بر حفظ و توسعه  یدنفت و گاز و تأک یدر بازار جهان ینفت وگاز کشور به منظور اثرگذار یراهبرد یرذخا یش. افزا14

 مشترک. یادیندر م یژهنفت و گاز، بو یدتول هاییتظرف

)براساس  ینهبه یبازده یدارا یکاالها یدارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تول یرهزنج یلتکم یقارزش افزوده از طر یشافزا. 1۵

از  یانتیبر برداشت ص یدبا تأک ینفت یهاو فرآورده یمی( و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشیشاخص شدت مصرف انرژ

 منابع.
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دولت و حذف  یاندازه سازییدر ساختارها، منطق یبر تحول اساس یدکشور با تأک یعموم هایینهدر هز ییجو. صرفه1۶

 .یدزا هایینهو هز یرضرورو غ یمواز یهادستگاه

 .یاتیمال یسهم درآمدها یشدولت با افزا ی. اصالح نظام درآمد1۷

 بودجه به نفت. یتا قطع وابستگاز منابع حاصل از صادرات نفت و گاز  یسهم صندوق توسعه مل ساالنه یش. افزا1۸

 ی،تجار ی،پول یهافسادزا در حوزه هایینهو زم هایتاز اقدامات، فعال یریآن و جلوگ یسازاقتصاد و سالم یساز. شفاف1۹

 و ... . یارز

 یو اشتغال مولد و اعطا یگذار یهسرما ینی،کارآفر ی،ورثروت، بهره یدارزش افزوده، تول یجاددر ا یفرهنگ جهاد یت. تقو2۱

 .ینهزم ینخدمات برجسته در ا یبه اشخاص دارا ینشان اقتصاد مقاومت

آن به گفتمان  یلو تبد یاو رسانه یآموزش ی،علم هاییطدر مح یژهآن بو یو گفتمان ساز یابعاد اقتصاد مقاومت یین. تب21

 .یمل یجو را یرفراگ

امکانات کشور،  یهمه یایپو یجو بس یسازبا هماهنگ یاقتصاد مقاومت یکل یاستهایتحقق س ی. دولت مکلف است برا22

 معمول دارد: یررااقدامات ز

 و اقدامات مناسب. یبه توان آفند یدسترس یبرا یو اقتصاد یفن ی،علم هاییتظرف یریو بکارگ ییشناسا -

 دشمن. یبرا ینههز یشو افزا یمتحر یهارصد برنامه -

و به هنگام در برابر مخاطرات و  یعواکنش هوشمند، فعال، سر یهاطرح یهته یقاز طر یمخاطرات اقتصاد یریتمد -

 .یو خارج یداخل یهااختالل

 نظارت بر بازار. هاییوهش یو روزآمدساز گذارییمتو ق یعنظام توز یساز. شفاف و روان23

 آن. یجو ترو یمحصوالت داخل یهکل یپوشش استاندارد برا یش. افزا24
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 :2پیوست 

 سالمتنظام  سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در ارتباط با

و  یاسالم -یانسان یهابر اصول و ارزش یسالمت مبتن یو توانبخش یدرمان ی،بهداشت ی،پژوهش ی،ـ ارائه خدمات آموزش 1

 آن در جامعه. یساز ینهنهاد

 یو دانشگاه یعلم هاییطو تحول در مح یرانو مد یانو دانشجو یداسات یتو ترب یمو تعل یابیارتقاء نظام انتخاب، ارزش -1-1

 .یاو آداب حرفه یاخالق پزشک ی،اسالم یهامتناسب با ارزش

 یسالمت برا یهاارائه مراقبت هاییطمح یتخود و استفاده از ظرف یاجتماع هاییتمردم از حقوق و مسؤول یسازآگاه -2-1

 در جامعه. یو اخالق اسالم یترشد معنو

 :یتو مقررات با رعا ییاجرا هاییاستس ین،سالمت همه جانبه و انسان سالم در همه قوان یکردتحقق رو -2

 بر درمان. یشگیریپ یتاولو -1-2

 .یو درمان یبهداشت یهاروزآمد نمودن برنامه -2-2

 .یبر شواهد معتبر علم یکننده سالمت مبتن یدتهد هاییکاهش مخاطرات و آلودگ -3-2

 .یاکالن توسعه یهاطرح یسالمت برا یوستپ یهته -4-2

 .یجنوب غرب یایاول در منطقه آس یگاهبه جا یابیدست یسالمت برا یهاارتقاء شاخص -۵-2

 یحصح یو اجرا یمارانقانونمند از حقوق مردم و ب یانتص یبرا یابینظارت و ارز یش،پا یهانظام یلاصالح و تکم -۶-2

 .یکل هاییاستس

 یدر زندگ ینخانواده، رفع موانع تنش آفر یانبن یمتحک یرانی،ا - یاسالم یسبک زندگ یججامعه با ترو یارتقاء سالمت روان -3

 .یسالمت روان یهاو ارتقاء شاخص یو معنو یاخالق یهاآموزش یجترو ی،و اجتماع یفرد

و ملزومات و  یستیواکسن، محصوالت ز یی،دارو یهاد اولها و موفرآورده یدتول یبرا یازمورد ن هاییرساختز یتو تقو یجادا - 4

 .المللیینو استاندارد ب یفیتک یدارا یپزشک یزاتتجه

طرح  ینی،بال یو راهنماها یبندصرفاً بر اساس نظام سطح یزو اجازه تجو یالقائ یتقاضا و ممانعت از تقاضا یسامانده - ۵

و  یستیمصرف و واردات دارو، واکسن، محصوالت ز ید،و نظارت کارآمد بر تول گذارییاستکشور و س یمل ییو نظام دارو یکژنر

 و توسعه صادرات. ید داخلیاز تول یتبا هدف حما یپزشک یزاتتجه

 یپاک، امکانات ورزش یآب و هوا ی،سالم، مطلوب و کاف ییعادالنه آحاد مردم از سبد غذا یمندو بهره ییغذا یتامن ینتأم -۶

 .یو جهان یامنطقه یارهایو مع یمل یاستانداردها یتهمراه با رعا یمنا یبهداشت یهاو فرآورده یهمگان

 



۸ 

 

تحقق عدالت و ارائه خدمات  یی،و تدارک خدمات در حوزه سالمت با هدف پاسخگو یمال ینتأم یت،تول یفوظا یکتفک -۷

 :یلمطلوب به مردم به شرح ذ یدرمان

و نظارت توسط وزارت  یابیارزش ی،راهبرد هاییزیبرنامه ر یی،اجرا هایگذارییاستنظام سالمت شامل س یتتول -1-۷

 .یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

مراکز و  یرسا یو همکار یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یتبا محور یمهنظام ب یقمنابع سالمت از طر یریتمد -2-۷

 نهادها.

 .یو خصوص یعموم ی،دولت یهاخدمت در بخش تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان -3-۷

 خواهد کرد. ییناست که قانون تع یامور فوق مطابق ساز و کار یو سامانده یهماهنگ -4-۷

 یی،بر پاسخگو یدعدالت و تأک یتسالمت با محور یکپارچهجامع و  یهاخدمات و مراقبت یمنیو ا یفیتو بهبود ک یشافزا -۸

و ارجاع از  یمنطبق برنظام سطح بند یو درمان یدر قالب شبکه بهداشت یورو بهره ییارآک ی،شفاف، اثربخش یاطالع رسان

 :یقطر

 ینسالمت، آموزش و خدمات با تدو یهادر مراقبت یمتقن و علم هاییافتهبر  یو اقدام مبتن گیرییمتصم یجترو -1-۸

و  یشگیریخدمات ارتقاء سالمت و پ یتبا اولو یبندسطحسالمت، استقرار نظام  هاییفناور یابیاستانداردها و راهنماها، ارز

 .یها در نظام آموزش علوم پزشکادغام آن

 استانداردها. یینو تع ینیبال یتنظام حاکم یجسالمت با استقرار و ترو یهاخدمات و مراقبت یمنیو ا یفیتک یشافزا 2-۸

 آنان. یه معلوالن کشور با هدف ارتقاء سالمت و توانمندسازجانبازان و جامع یبرا یتیحما ی،برنامه جامع مراقبت ینتدو -3-۸

 با هدف: یو درمان یبهداشت هاییمهب یفیو ک یتوسعه کم -۹

 درمان. یهپا یمهساختن ب یهمگان -1-۹

درمان تا آنجا که  یها ینهآحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هز یبرا هایمهدرمان توسط ب یهپا یازهایپوشش کامل ن -2-۹

 نداشته باشد. یگریدغدغه و رنج د یماری،جز رنج ب یمارب

 یفیتکه ک یاو شفاف به گونه یقانون یهادر چارچوب دستورالعمل یلیتکم یمهتوسط ب یهپا یمهارائه خدمات فراتر از ب -3-۹

 الزم برخوردار باشد. یتهمواره از مطلوب یدرمان یهارائه خدمات پا

 یدتوسط وزارت بهداشت و درمان و خر یلیو تکم یهپا هاییمهدر سطح ب یو درمان یشتبسته خدمات جامع بهدا یینتع -4-۹

در چرخه  یرضروریغ هایینهو هز یدها با حذف اقدامات زابسته یقدق یبر اجرا یتو نظارت مؤثر تول اییمهآنها توسط نظام ب

 تا درمان. یماریب یصتشخ ینه،معا

 .یدرمان یمهدمات بارائه خ یبرا یبازار رقابت یتتقو -۵-۹



۹ 

 

 یبرا یکسان یواقع یبر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فن یسالمت مبتن یهاتعرفه خدمات و مراقبت ینتدو -۶-۹

 .یردولتیو غ یبخش دولت

مثبت ارائه  هاییزهانگ یبدرآمد عادالنه و ترغ یجادا یی،کارآ یشعملکرد، افزا یفیتبر ک یاصالح نظام پرداخت مبتن -۷-۹

 در مناطق محروم. یشگیریارتقاء سالمت و پ هاییتکنندگان خدمات و توجه خاص به فعال

 بر: یددر بخش سالمت با تأک یدارپا یمنابع مال ینتأم -1۱

 .هایتو فعال هاینهقانونمند درآمدها، هز یشفاف ساز -1-1۱

و بودجه  یناخالص داخل یداز تول ی،و درمان یخدمات بهداشتدر ارائه  یفیتسهم سالمت، متناسب با ارتقاء ک یشافزا -2-1۱

 .یابدانداز تحقق منطقه باشد و اهداف سند چشم یکشورها یانگینکه باالتر از م یدولت به نحو یعموم

 سالمت. آوریانوضع عوارض بر محصوالت و مواد و خدمات ز -3-1۱

عدالت و ارتقاء سالمت  ینبهداشت و درمان با هدف تأم هاییارانه یبه بخش سالمت و هدفمندساز یارانهپرداخت  -4-1۱

 .یدرآمد یینپا یهاو دهک یازمندبه اقشار ن یو کمک اختصاص یربرخورداردر مناطق غ یژهبو

حفظ و  ین،و مشارکت ساختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه در تأم یتوانمند یری،پذ یتمسؤول ی،آگاه یشافزا -11

کشور تحت نظارت وزارت بهداشت،  یاو رسانه یآموزش ی،فرهنگ یهانهادها و سازمان یتسالمت با استفاده از ظرف ارتقاء

 .یدرمان و آموزش پزشک

 .یرانا ینمودن طب سنت ینهتوسعه و نهاد یج،ترو یین،تب ی،بازشناس -12

و  یددر تول یو فن یعلم هاییتوسعه نوآوراز  یتو حما یتحت نظر وزارت جهاد کشاورز ییدارو یاهانکشت گ یجترو -1-12

 .یتحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یسنت ییدارو یهاعرضه فرآورده

 مرتبط با آن. یهاو فرآورده یطب سنت یو درمان یصیتشخ یهاو روزآمد کردن روش یاستاندارد ساز -2-12

 .یطب سنت ینهکشورها در زم یربا سا یاتتبادل تجرب -3-12

 .یاهیگ یو داروها یبر ارائه خدمات طب سنت ینظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک -4-12

 .یدرمان یهاو روش یاتتجرب ییافزاهم یبرا ینو طب نو یطب سنت یانم یتعامل و تبادل منطق یبرقرار -۵-12

 .یهدر عرصه تغذ یاصالح سبک زندگ -۶-12

جامعه، پاسخگو و  یازهایبر ن یبه صورت هدفمند، سالمت محور، مبتن یلوم پزشکنظام آموزش ع یو کم یفیتوسعه ک -13

 یازهایمتناسب با ن هاییستگیمهارت و شا یو دارا یاحرفه یکارآمد، متعهد به اخالق اسالم یانسان یروین یتعادالنه و با ترب

 مناطق مختلف کشور.



1۱ 

 

در علوم،  یعلم یتبه مرجع یابیدست یبرا یزیو برنامه ر ینظام نوآور یکردبا رو یپژوهش علوم پزشک یتحول راهبرد -14

 و جهان اسالم. یجنوب غرب یایمنطقه آس یبه قطب پزشک یرانا یلو تبد یفنون و ارائه خدمات پزشک

 


