ِؾخقبت ثشٔبِٗ آِٛصؽي دٚسٖ دوتشي تخققي ) (Ph.Dسؽتٗ عت عٕتي ايشأي
 -1تقشيف سؽتٗ ِ ٚمغـ ِشثٛعٗ:
دوتشي تخققي ) (Ph.Dسؽتٗ عت عٕتي ايشأي )Iranian Traditional medicine (Ph.D
سؽتٗ عت عٕتي ايشأي ،ؽبخٗ اي اص فٍ َٛپضؽىي اعت وٗ دس آْ پضؽىبْ فِّٛي ِٕتخت ثب افٛي  ٚسٚػ ٘بي
ِتذاٚي پيؾگيشي ،دسِبْ ،آِٛصػ  ٚپژ٘ٚؼ ٘بي وبسثشدي  ٛٔ ٚآٚس دس عت عٕتي ايشاْ آؽٕب ِي ؽٔٛذ تب ثتٛإٔذ
ضّٓ ثىبسگيشي پيؾشفتٗ تشيٓ اعالفبت سٚص پضؽىي والعيه ،دس ِٛاسدي وٗ وبسثشد عت عٕتي ثٗ فالح ثيّبس ٚ
جبِقٗ  ٚاستمبء دأؼ ثؾشي ثبؽذ ،اص ايٓ ؽئ ٖٛيض دس جٙت تؤِيٓ ،ثبصگشدأذْ  ٚاستمبي عالِت ٚي  ٚجبِقٗ ثٙشٖ
گيشي ّٔبيٕذ.
-2تبسيخچٗ:
پظ اص ٚسٚد پضؽىي جذيذ ثٗ ايشاْ ثٗ خقٛؿ اص صِبْ تؤعيظ داساٌفٕ ،ْٛوُ وُ آِٛصػ افٛي ِ ٚجبٔي عت عٕتي
ايشاْ ثٗ فشاِٛػ عپشدٖ ؽذ .اگش چٗ تب عبٌيبْ دساص دس داساٌفٕ ٚ ْٛپظ اص آْ دس دأؾگبٖ تٙشاْ ثشاي آِٛصػ عت
عٕتي ٚادذ٘بي دسعي ٚيژٖ اي ٚجٛد داؽت اِب ثٗ عٛس سعّي آِٛصػ خبفي دس ٔؾبَ آِٛصؽي وؾٛس پيؼ ثيٕي
ٔگشديذٖ ثٛد.
دس وؾٛس٘بي ؽشلي ثٗ خقٛؿ چيٓ پظ اص أمالة آْ وؾٛس ،ثبصثيٕي  ٚثبصعبصي عت عٕتي  ٚاسائٗ آِٛصػ سعّي
ثب ٘ذف ايجبد افتّبد ثٗ ٔفظ  ٚتمٛيت ثٕيبد٘بي فشٕ٘گي ٍِ ٚي  ٚفشفٗ التقبدي آغبص گشديذ .ثٗ ّ٘يٓ تشتيت دس
ثشخي اص وؾٛس٘ب ثٗ ٚيژٖ ٕ٘ذ ،پبوغتبْ ،ثٕگالدػ ،عشيالٔىبٔ ،پبي ،أذٔٚضي ،تبيٍٕذِ ،بٌضي ،اِبسات ِتذذٖ فشثي ٚ
 ...دأؾىذٖ ٘بي ِتقذدي تآعيظ ِ ٚؾغٛي فقبٌيت فٍّي ،پژ٘ٚؾي  ٚدسِبٔي ؽذٔذ .فال ٖٚثش ايٓ دإِٗ فقبٌيت چٕيٓ
دأؾىذٖ ٘بيي ثٗ فٛست ِذذٚد دس ثشخي اص وؾٛس٘بي غشثي ٔيض گغتشػ يبفت .اخيشأ دس آفشيمبي جٕٛثي ثب ثٙشٖ
گيشي اص تجبسة عت عٕتي دس ٕ٘ذ ،دأؾىذٖ ٘بيي تؤعيظ گشديذٖ ٔ ٚغجت ثٗ آِٛصػ پضؽىبْ فِّٛي فبسك اٌتذقيً
دأؾىذٖ ٘بي پضؽىي جذيذ دس آٔٙب الذاَ ؽذٖ اعت.
دس ؽشايغي وٗ گٕجيٕٗ فؾيُ ِيشاث پضؽىي ايشاْ ،عشچؾّٗ آِٛصػ پضؽىي دس ثشخي اص وؾٛس٘بي يبد ؽذٖ ثٗ
خقٛؿ عت عٕتي وؾٛس٘بي ؽجٗ لبسٖ ٕ٘ذ ِي ثبؽذ  ٚدتي وتجي وٗ ثٗ صثبْ فبسعي تؤٌيف گشديذٖ  ُ٘ ٚاوٕ ْٛثٗ
فٕٛاْ وتت دسعي ِ ٚشجـ ِٛسد اعتفبدٖ آٔٙب ِي ثبؽذ ،فمذاْ آِٛصػ سعّي دس وؾٛس ِب يه خالء  ٚغفٍت غيش لبثً
دفبؿ ِي ثبؽذ.
ثٗ ٘ش تمذيش سٚيىشد عبصِبْ جٙبٔي ثٙذاؽت دس د ٚد٘ٗ اخيش ثٗ تؤويذ ثش اديبي عت عٕتي ًٍِٚ ،جٛد تجبسة اسصٔذٖ
ٔ ٚبدس دس عت عٕتي ايشاْ ،فاللٗ ٚافش پضؽىبْ  ٚپژ٘ٚؾگشاْ فٍ َٛپضؽىي ثٗ عت عٕتي ،ؽشايظ اِشٚص ِيٓٙ
اعالِي  ٚاِىبْ اسائٗ فٍّي آِٛصػ ٘بي ِشثٛعٗ التضبء ِي ّٔبيذ وٗ چٕيٓ آِٛصؽي دس وؾٛس ِب ٔيض فٛست گيشد.
ثشسعي ٘ب  ٚتجبسة جٙبٔي ٔؾبْ ِي د٘ذ وٗ ثٗ وبسگيشي عت عٕتي ايشاْ  ٚگٕجيٕٗ اسصؽّٕذ  ٚغٕي ايٓ ِيشاث
گشأجٙب دس ؽشايظ پيؾشفت ٘بي فٍّي اِشٚص ثشاي استمبء دأؼ ثؾشي  ٚگؾٛدْ دسيچٗ ٘بي ٔ ٚ ٛاِيذثخؼ ثٗ فشفٗ
پضؽىي ِغبٌت ثغيبس عٛدِٕذ  ٚلبثً ثشسعي  ٚجغتج ٛداسد .ثٗ ّ٘يٓ عجت ثٗ ٔؾش ِي سعذ فشف ٔؾش اص اثقبد
ٍِي ،آِٛصػ دٚسٖ دوتشي تخققي ) (Ph.Dعت عٕتي ايشاْ ،دس عغخ جٙبٔي ٔيض جبِقٗ ثؾشي ثتٛأذ ثٙشٖ
ِتٕبعجي اص اديبء فٍّي ايٓ ِيشاث ثضسگ دسيبفت ّٔبيذ.
-3اسصؽٙبي ٌذبػ ؽذٖ ):(Values
تٛجٗ ثٗ ِجبٔي اٌٙي  ٚديٕي جبِقٗ اعالِي ،اسصػ ٚجٛدي أغبْ  ٚضشٚست تالػ دس جٙت دفؼ جبْ  ٚتؤِيٓ ٚ
استمبي عالِت أغبْ ٘ب ،وشاِت راتي أغبٔيِ ،غئٌٛيت ٘بي دىِٛت  ٚجبِقٗ ٔغجت ثٗ آدبد ِشدَ ،تالػ ثشاي فشاُ٘
وشدْ ؽشايظ ِتٕٛؿ ،احش ثخؼ  ٚوبسآِذ ثب ثٙشٖ گيشي اص تجبسة لش ٚ ْٚافقبس  ٚپژ٘ٚؼ ٘بي ٔٛآٚس  ٚتؤويذ ثش
وبسثشد ِٕبثـ ٍِي ِٛجٛد ضّٓ اعتفبدٖ اص آخشيٓ  ٚپيؾشفتٗ تشيٓ فٍ ٚ َٛفٕبٚسي سٚص  ٚپيؾش ٚ ٚفشاُ٘ وشدْ صِيٕٗ
وبسثشد ِٕغمي عت عٕتي  ٚادتشاَ ثٗ دمٛق فشدي  ٚاجتّبفي أغبْ ٘ب ،پؾتٛأٗ تؤعيظ ايٓ سؽتٗ ِي ثبؽذ .ضّٕؤ ثب
تٛجٗ ثٗ ثشٔبِٗ چؾُ أذاص ثيغت عبٌٗ جّٛٙسي اعالِي ايشاْ  ٚضشٚست دعتيبثي ثٗ جبيگبٖ ؽبيغتٗ فٍّي دس عغخ
جٙبٔي ِٕ ٚغمٗ  ٚسعبٌت فؾيُ تٌٛيذ فٍُ دايش وشدْ ايٓ سؽتٗ دس ِمغـ دوتشي تخققي ) (Ph.Dتالؽي ّ٘غ،ٛ
٘ذفّٕذ  ٚاِيذثخؼ تٍمي ِي گشدد.
-4سعبٌت ):(Mission
سعبٌت ايٓ سؽتٗ فجبست اعت اص تشثيت گش٘ٚي اص پضؽىبْ دأؼ آِٛختٗ ي دٚسٖ ٘بي سعّي پضؽىي فِّٛي دس
)(Ph.Dثتٛإٔذ ضّٓ
يىي اص دأؾىذٖ ٘بي پضؽىي ِقتجش داخً يب خبسج اص وؾٛس ،تب پظ اص عي دٚسٖ سعّي
ثىبسگيشي دأؼ پيؾشفتٗ ي سٚص  ٚثٙشٖ گيشي اص فٕبٚسي جذيذّ٘ ،ضِبْ اص تجبسة ِغّئٓ  ٚاعالفبت خبؿ عت
عٕتي ايشاْ ٔغجت ثٗ دسِبْ ثيّبساْ ،پيؾگيشي اص ثيّبسي ٘ب  ٚاستمبي عالِت جبِقٗ ّ٘شاٖ ثب وب٘ؼ ٘ضيٕٗ ٘بي غيش

ضشٚسي  ٚفٛاسك جبٔجي داس٘ٚب  ٚؽي٘ ٖٛبي دسِبٔي (يبتشٚژٔي) ٔيض اعتفبدٖ ّٔبيٕذ  ٚثب أجبَ پژ٘ٚؼ ٘بي ژسف
ثٗ استمبء دأؼ پضؽىي ِٙ ٚبست ٘بي ثبٌيٕي ٔ ٚيض فشاُ٘ وشدْ صِيٕٗ گغتشدٖ آِٛصػ  ٚپژ٘ٚؼ دس عغٛح فبٌي
تٛفيك يبثٕذ.
-5چؾُ أذاص سؽتٗ ):(Vision
ثب تٛجٗ ثٗ عٕذ چؾُ أذاص  20عبٌٗ جّٛٙسي اعالِي ايشاْ  ٚا٘ذاف ِتقبٌي عجمت فٍّي  ٚتٌٛيذ فٍُ ٔ ٚيض ثب فٕبيت
ثٗ أتؾبس جٙبٔي ٍِ ٚي اص وبسثشد تجبسة اسصٔذٖ گزؽتگبْ ،ثٙشٖ گيشي اص ِٕبثـ ٍِي ،اديبي اسصػ ٘بي فشاِٛػ ؽذٖ
 ٚاعتفبدٖ اص آخشيٓ دعتبٚسد٘بي فٍّي ثؾش ،ثٗ ٔؾش ِي سعذ تشثيت ايٓ پضؽىبْ وٗ دس تٙيٗ ِٕبثـ ِ ٚت ْٛآِٛصؽي ٚ
ثبصٔگشي  ٚاستمبي آٔٙب  ٚأجبَ پژ٘ٚؼ ٘بي وبسثشدي ٛٔ ٚآٚس فقبالٔٗ ِؾبسوت خٛإ٘ذ ّٔٛد  ٚاص عشفي ثب
پبعخگٛيي ثٗ ٔيبص جغّي  ٚسٚأي ثيّبساْ ثب ٘ضيٕٗ أذنِٛ ،ججبت سضبيت افضٔٚتش ثيّبساْ سا فشاُ٘ خٛإ٘ذ عبخت،
٘ضيٕٗ ٘بي دسِبٔي وؾٛس وب٘ؼ چؾّگيشي خٛإ٘ذ يبفت  ٚدس آيٕذٖ اي سٚؽٓ ،اعتمجبٌي ؽبيغتٗ اص آْ فٛست خٛا٘ذ
گشفت  ٚأتؾبس ِي سٚد ثب تٛفيك ايٓ ثشٔبِّٗ ،اٌگٛي ِٕبعجي ثشاي ديگش وؾٛس٘ب ٔيض ثٗ ِٕؾٛس تؤعي ثٗ آْ ِٙيبء
گشدد.
-6ا٘ذاف وٍي ):(aims
اسائٗ خذِبت پضؽىي ِٕقغف ،آعبْ  ٚوُ ٘ضيٕٗ ثب لبثٍيت پضيشػ گغتشدٖ تش اص عٛي ثيّبساْ ثٗ ِٕؾٛس استمبي
عالِت افشاد  ٚجبِقٗ  ٚأجبَ پژ٘ٚؼ ٘بي ِشتجظ.
ٔ-7مؼ دأؼ آِٛختگبْ ):(role definition
دأؼ آِٛختگبْ ايٓ سؽتٗ ٔمؼ ٘بي آِٛصؽي ،پژ٘ٚؾي  ٚخذِبتي خٛإ٘ذ داؽت.
ٚ-8ؽبيف دشفٗ اي دأؼ آِٛختگبْ ):(task analysis
اٌف :دس ديغٗ آِٛصؽي:
 آِٛصػ ِشالجت ٘بي ضشٚسي ثٗ دأؾجٛيبْ ،پشعتبساْ ،ثيّبساْ ّ٘ ٚشا٘بْ ثيّبس آِٛصػ دأؾجٛيبْ  ٚوبسآِٛصاْ دٚسٖ ٘بي عت عٕتي ايشأي  ٚأتمبي تجبسة  ٚيبفتٗ ٘ب تؤٌيف ِٕبثـ دسعي ِٛسد ٔيبص ِؾبسوت دس تذٚيٓ ثشٔبِٗ ٘بي آِٛصؽي ِشتجظ تذسيظ دس ثشٔبِٗ ٘بي آِٛصػ ِذا ٚ َٚوبسگبٖ ٘بي آِٛصؽية :دس ديغٗ پژ٘ٚؾي:
 اسصيبثي ِيضاْ وبسايي  ٚثٙشٖ ٚسي ؽي٘ ٖٛبي دسِبٔي ثش اعبط افٛي ِ ٚجبٔي عٕتي ٔ ٚذ ٖٛاستمبء ويفيت آٔٗ تالػ دس جٙت سٚص آِذ وشدْ ؽي٘ ٖٛبي تؾخيقي سايج دس عت عٕتي ثب ثىبسگيشي اِىبٔبت  ٚفٕبٚسي ٔٛيٓج :دس ديغٗ خذِبتي:
 ِقبيٕٗ ،تؾخيـ ثيّبسي  ٚدسِبْ ثش اعبط افٛي ِ ٚجبٔي عت عٕتي ايشاْ تذٍيً ٚضقيت پيؾشفت سٔٚذ دسِبْ ثب ثىبسگيشي ِجّٛفٗ اعالفبت عت عٕتي  ٚوالعيه أجبَ فقبٌيت ٘بي ِذيشيتي دس دٛصٖ ٘بي ريشثظاسائٗ خذِبت ِؾبٚسٖ اي دس خقٛؿ پيؾگيشي اص ثيّبسي ٘ب ثٗ دأؾجٛيبْ ،پشعتبساْ ،ثيّبساْ ّ٘ ٚشا٘بْ
ثيّبس
-9اعتشاتژي ٘بي وٍي آِٛصؽي:
اعتشاتژي ٘بي اجشايي ايٓ ثشٔبِٗ ِجتٕي ثش ِجّٛفٗ اي اص سٚػ ٘بي دأؾجِ ٛذٛسي ،دً ِغؤٌِٗ ،ؾبسوت دس تٙيٗ
ِت ٚ ْٛتذٍيً ِغبئً ثب عشح ِغؤٌٗ  ٚأتمبد تىّيً ساٖ دً ٘بي اسائٗ ؽذٖ ِي ثبؽذ.
ثٗ ِٕؾٛس دعتيبثي ثٗ ثخؾي اص اعتشاتژي ٘بي روش ؽذٖ ِٛاسد صيش ِٛسد تٛجٗ لشاس خٛإ٘ذ گشفت:
اٌف .أتخبة داٚعٍجبْ ِٕبعت
ة .اسائٗ آِٛصػ ٘بي آغبصيٓ  ٚپيؼ ٔيبص
ج.آِٛصػ وبفي ٔؾشي  ٚفٍّي
د .فشاُ٘ وشدْ صِيٕٗ ٘بي أجبَ پژ٘ٚؼ دس وٕش آِٛصػ
ٖ .فشاُ٘ وشدْ صِيٕٗ ٘بي ثذج فٍّي ِ ٚؾبسوت دس آِٛصػ
 .ٚپبيؼ  ٚاسصيبثي ِغتّش ويفيت آِٛصػ  ٚثشٔبِٗ سيضي دس جٙت افالح وبعتي ٘ب  ٚاستمبء آْ

 -10ؽشايظ ٔ ٚذ ٖٛپزيشػ دس سؽتٗ:
  -لجٌٛي دس آصِٚ ْٛسٚدي ِغبثك ضٛاثظ ِ ٚمشسات ثٙذاؽت دسِبْ  ٚآِٛصػ پضؽىي ِي ثبؽذ. داسا ثٛدْ ِذسن دوتشي فِّٛي پضؽىي  ٚيب تخقـ ثبٌيٕيجذٚي ِٛاد اِتذبٔي  ٚضشايت آصِٚ ْٛسٚدي
ِٛاد اِتذبٔي
سديف
ِت ْٛپضؽىي فبسعي
1
ِت ْٛپضؽىي فشثي
2
تبسيخ پضؽىي
3
وٍيبت ٔ ٚؾبٔٗ ؽٕبعي ثيّبسي ٘ب
4
ِقبٌجبت
5
تغزيٗ ِ ٚفشدات
6
گضيذٖ ِجبدج پضؽىي والعيه ؽبًِ ثيّبسي ٘بي داخٍي ،ففٔٛي ،اعفبي ،صٔبْ،
7
صايّبْ ،ثٙذاؽت  ٚتغزيٗ*
جّـ

ضشايت
1/5
1
1
2
1/5
1/5
1/5
10

* ِغبثك ِقٛثبت دثيشخبٔٗ ؽٛساي آِٛصػ پضؽىي  ٚتخققي
*جٙت وغت اعالفبت اص آخشيٓ تغيشات دس ِذاسن تذقيٍي ِٛسد پزيشػ ِٛ ٚاد اِتذبٔي  ٚضشائت آصِٚ ْٛسٚدي
٘ش عبي تذقيٍي ،ثٗ دفتشچٗ آصِ ْٛدوتشي تخققي ) (Ph.Dسؽتٗ ٘بي فٍ َٛپضؽىي ِشثٛط ثٗ آْ عبي تذقيٍي
ِشاجقٗ ؽٛد.
-11سؽتٗ ٘بي ِؾبثٗ دس داخً وؾٛس:
دس داخً وؾٛس سؽتٗ ِؾبثٙي دس ايٓ صِيٕٗ ٚجٛد ٔذاسد ٌيىٓ دٚسٖ دوتشي تخققي
داليٍي چٕذ ثٗ ايٓ سؽتٗ ٔضديه اعت.

) (Ph.Dداسٚعبصي عٕتي ثٗ

 -12سؽتٗ ٘بي ِؾبثٗ دس خبسج اص وؾٛس:
سؽتٗ ٘بي وُ  ٚثيؼ ِؾبثٙي دس صِيٕٗ عت عٕتي ) (Traditional Medicineدس وؾٛس٘بي چيٓ ،آفشيمبي جٕٛثي،
ٕ٘ذ ،پبوغتٕب ،ثٕگالدػ ،عشيالٔىبٔ ،پبي ،أذٔٚضيِ ،بٌضي  ٚثٗ ؽىً ِذذٚدتش دس وؾٛس٘بي غشثي ٚجٛد داسد.
ّ٘چٕيٓ سؽتٗ اي ثب فٕٛاْ عت عجيقي ) (Medicine Naturalثب ؽجب٘ت ٘بي ِب٘ٛي دس دأؾگبٖ ٘بي وبٔبدا
تذسيظ ِي گشدد.
-13ؽشايظ ِٛسد ٔيبص ثشاي ساٖ أذاصي سؽتٗ:
ثش اعبط ضٛاثظ ِ ٚمشسات ؽٛساي گغتشػ  ٚاسصيبثي آِٛصػ پضؽىي ِي ثبؽذ.
ِٛ-14اسد ديگش(ِبٕٔذ ثٛسعيٗ):
ٔذاسد.

