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 چكيده
 ها بيماري غلط درمان و تشخيص و سنتي طب از استفاده سوء .شود مي نظام سالمت يكپارچه توسط توليت واحد تدبير طب سنتي در

گذاران ارشد رسيده  در مكاتبات فرهنگستان علوم پزشكي به اطالع سياست اين موضوع .است جامعه سالمت تهديدکننده جدي طور به

 اسنناد  و قانوني مرتبط مستندات از منتخبي به ابتدا گزارش اين در .است ولي جلوگيري از اشاعه اين خطر نيازمند عزم جدي است

 ارائنه  مطنالبي  تفكين   به ،موازي سالمت نظام يا وايراني  ن  اسالمي طب سازمان تشكيل هاي  طرح مورد در سپس و اشاره فرادست

 .شد خواهد
 

 نظام سالمت گذاري، طب سنتي، سياست :ها واژه كليد

 
 كليات

ت، ابالغي مقام معظم رهبنري،  ي کلي سالمها براساس سياست

در اين مجموعه،  .است «منسجم، يكپارچه و جامع»اي  طب مجموعه

آموزش و پنووه   )ادغام يافته »است  ميمتولي سالمت جامعه، نظا

و خدمات سالمت  ها ، با ارائه مراقبت(و خدمات سالمت ها در مراقبت

کنارا و   ،اثربخ  ،پاسخگو ،محور يكپارجه؛ عدالت ،جامع ،جانبه همه

با توليت وزارت  ،بدون تقاضاي القايي ،رساني شفاف با اطالع ،ور بهره

، در قالنب شنبكه بهداشنتي    «بهداشت، درمنان و آمنوزش پزشنكي   

 هناي  ويوگني  بننابراين . بندي و نظام ارجاع درماني، منطبق بر سطح

مرتبط با همه اجزاي طب و سنالمت، از جملنه طنب سننتي، طنب      

نيز بايد در همين نظام يكپارچنه و تولينت   مكمل، و عناوين مشابه، 

 . واحد، تدبير و تسري يابد

موضوع سوء استفاده از طب سنتي در تشخيص و درمان غلط 

باشند   طور جدي تهديدکننده سالمت جامعنه مني   هها که ب بيماري

از طنننرف  00/7/10پ منننور  /ع/ف/0100طننني نامنننه شنننماره 

ه اطالع سنران  فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران ب

محترم سه قوه رسيد و طي آن بررسي موضنوع در اسنرع وقنت و    

. شند هنا درخواسنت    جلوگيري قاطع از انجنام اينن گوننه فعالينت    

النذکر،   از گذشت چندين سال از ارسنال نامنه فنو     پسسفانه أمت

هنوز شاهد حضور جرياني هستيم کنه بنا سنوء اسنتفاده از طنب      

ر لبناس مقندس پزشن  و    سنتي و نينز باورهناي دينني منردم، د    

حل اين معضل، به عزم . کنند سالمت جامعه را تهديد مي روحاني

جدي قواي محترم مجريه، مقننه و قضائيه در جلوگيري از اشاعه 

اي در  طور گسترده هاين جريان خطرناك براي سالمت جامعه، که ب

 .رواج پيدا کرده است، بستگي دارد ها سطح جامعه و رسانه

تخصصني جديند و ينا     - فو ، تشكيل سازمان صنفي عطف به مراتب

بلكه براي سالمت  ؛توجيه ندارد طور مطلق بهنظام سالمت موازي، نه تنها 

در اين گنزارش کارشناسني ابتندا بنه منتخبني از      . جامعه خطرناك است

مسننتندات مننرتبط قننانوني و اسننناد فرادسننت اشنناره و سننپس در مننورد  

 .ئه خواهد شدي فو ، به تفكي  مطالبي اراها طرح

 

سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي، مصوب شوراي 
  عالي انقالب فرهنگي

 عملني  و نظنري  تجربيات و علوم  ميتما مجموعه»در اين سند، 

 که بنه  باورهايي و اطالعات رويكردها، بهداشتي، اقدامات ههمشامل 

 همچننين پيشنگيري،   و سالمتي حفظ براي دارويي، مختلف اشكال

 ينا  گفتناري  روند و به صورت مي به کار ها بيماري رماند و تشخيص

 پيدا  انتقال جغرافيايي ي  منطقه در ديگر نسل به ليننس از نوشتاري
 

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 مصوبه مهرماه مجمع عمومي فرهنگستان علوم پزشكي* 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               1 / 4

http://ijhp.ir/article-1-454-en.html


 بيانيه

 ومس، شماره 0011 پاييزدوره پنجم،  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /319

 يهنا  چنارچو   حفنظ  بنا  روزآمد شندن  قابليت و همچنين کنند مي

 .تعرينف شنده اسنت    سنتي طب، به عنوان «باشند مي دارا را اساسي

 بنه  انسنان، توجنه   ضنوع مو به نگري کل سنتي طب ذاتي خصوصيات

 يهنا  روش تكينه بنر   درمنان،  در گرايني  نتيجه اخالقيات، و معنويات

عمنومي، و   بنا فرهننگ   تناسنب  و بيمارمنداري  کم عارضه، و طبيعي

 .باشد مي طوالني پيشينه دليل به اصالح تغذيه در سب  زندگي،

 

ي بنيادين زيرر اشراره شرده    ها اين سند به ارزش 2در ماده 

 : است

 تعهد ديني؛ و اخالقي يها آموزه با ايراني سنتي بط آميختگي 

 مراحنل آمنوزش،   تمام در اخالقي موازين دقيق مراعات ضرورت 

 سطح  ترين عالي در پزشكي خدمات ارائه و پووه 

  در  جنان  و جسنم  بهداشنت  و سنالمت  حفنظ  بنه  راسن   اعتقناد

 دين؛  هاي آموزه

  تقوينت  هني، و گرو فردي منافع بر عمومي مصالح تقدم محوري، اخال 

 نهادهناي  علمني و  پنذيري آحناد   مسئوليت و مشارکت و تعاون روحيه

 آن؛ با مرتبط

 

 انداز چنين تصريح شده است چشم 5در بند 

 ،سنالمت   نظنام  در جسنته بر و منثثر  نق  داراي و نوآور شكوفا

منتقن  )شنواهد   بنر  مبتنني  و عالمانه هاي شيوه طريق از کشور

 آحناد  بنراي  دسنترس  قابنل  و منثثر  با کيفينت،  ايمن، ،(علمي

 جامعه؛

 

 سند ملي گياهان دارويي و طب سنتيساير موارد مرتبط از 

ي هنا  پروتكنل  چنارچو   در زيستي ايمني اصول رعايت :4سياست كالن 

 کشور؛ در دهش پذيرفته جهاني

 تعيين و ساماندهي (:حوزه طب سنتي و داروسازي سنتي) 2راهبرد 

 پنووه   و آمنوزش  نظنام  و نظام سالمت در سنتي طب يها فعاليت قلمرو

 کشور؛ پزشكي

طنب   فلسنفي  و معرفتني  يهنا  بنينان  گسترش و تعميق :11راهبرد 

 طنب  افزايني  هم و فعال تعامل براي عملي يها فرصت ايجاد و سنتي

 مدرن؛ طب و يسنت

 سنطوح نظنام   تمام در سنتي طب خدمات کارگيري به از حمايت :5اقدام 

 خانواده؛ پزش  و ارجاع

 طب سنتي بر مبتني يها آموزه سازي نهادينه و ترويج تبيين، :24اقدام 

 کشور؛ پزشكي آموزش نظام دراسالمي  - ايراني

 و داروسازي يسنت طب ادغام نامه شيوه اجراي و تصويب تدوين، :44اقدام 

 سالمتي؛ خدمات ارائه نظام در سنتي

 تحليل كوتاه موارد باال
 

 

هاي سند ملي گياهان دارويي  موارد منتخب و ساير قسمت

و طب سنتي، بر هماهنگي، ادغام و يكپارچگي طب سنتي 

يافتره   ها و ساختار و سازمان نظام ادغام با مجموعه فعاليت

دمات سالمت داللرت  ها و خ آموزش و پژوهش در مراقبت

افزايي طب مدرن و سنتي،  ها، هم ترين مؤلفه از مهم. دارد

ادغام طب سنتي و داروسازي سنتي در نظام ارائه خدمات 

ها و خردمات سرالمت طرب     سالمتي، مبتني بودن آموزه

سنتي و داروسازي سنتي، بر شواهد متقن علمري، ايمرن   

ت و بودن و استاندارد بودن اين خردمات، طراحري خردما   

ها در نظام ارجاع و پزشكي خانواده و ساير مروارد   مراقبت

 . اصولي و ضروري است

 

 ي كلي سالمت، ابالغي مقام معظم رهبريها سياست
 : اين سند به شرح زير است 12بند 

  دن طب سنتي ايرانکربازشناسي، تبيين، ترويج، توسعه و نهادينه. 

    کشناورزي و   ترويج کشت گياهان دارويي تحنت نظنر وزارت جهناد

هناي علمني و فنني در توليند و عرضنه       حمايت از توسنعه ننوآوري  

هاي دارويي سننتي تحنت نظنر وزارت بهداشنت، درمنان و       فرآورده

 .آموزش پزشكي

 هاي تشخيصي و درمناني طنب    استانداردسازي و روزآمد کردن روش

 .هاي مرتبط با آن سنتي و فرآورده

  طب سنتيتبادل تجربيات با ساير کشورها در زمينه. 

  نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر ارائه خدمات طب

 .سنتي و داروهاي گياهي

     برقراري تعامل و تبادل منطقي ميان طب سنتي و طنب ننوين بنراي

 .هاي درماني افزايي تجربيات و روش هم

 اصالح تغذيه در عرصنه سنب    ) اصالح سب  زندگي در عرصه تغذيه

 .(زندگي

 

 موارد باال تحليل كوتاه
طبق خالصه سياستي تنظنيم شنده در فرهنگسنتان علنوم پزشنكي،      

راهبردهاي مصرح در اين بند در فرهنگستان علوم پزشكي بنه شنرح زينر    

 :تعريف شده است

هنا و   و ارائنه شنيوه  علمني  منطبق بنا ادلنه و شنواهد معتبنر      .بازشناسي

 : و پووهشي روزآمد در موارد زيرعلمي مستندات 

 اي و  اسنالمي؛ سنالمت معننوي، اخنال  حرفنه      -سناني  هاي ان ارزش

 پزشكي اسالمي؛ 
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 «ايران  - سازمان نظام طب مكمل اسالمي» و «ايراني - اسالمي سازمان طب »تشكيل  هاي طرح

 313/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ومس، شماره 0011 پاييزدوره پنجم، 

 اسالمي؛  -بر ارتقاي سالمت، پيشگيري و سب  زندگي سالم ايراني  تأکيد 

 نگري و عدالت در سالمت؛ نگري، جامعه جامع 

ها و مفاهيم مذکور در بند ي ، به صورت مستقل يا تلفيقي،  آموزه .تبيين

هاي معتبر و روزآمد علمي، و  ها و واژه به صورت شفاف، با استفاده از شيوه

هاي مرتبط،  هاي معتبر علوم انساني و ساير رشته استفاده منطقي از آموزه

هناي   و سناير اصنول، معيارهنا و ارزش    «نگري کل»و تبيين شفاف مفهوم 

 .معتبر مبتني بر شواهد طب سنتي ايراني

 

 ترويج

 ها، تجنويز داروهنا،    نامه استفاده از ظرفيت تدوين، ابالغ و رعايت شيوه

روزآمد طب سنتي ايرانني و  علمي ها و تدابير مبتني بر شواهد  درمان

يافتنه آمنوزش و پنووه  در     ارائه آن منحصراً در قالنب نظنام ادغنام   

 مت، ها و خدمات سال مراقبت

  و گسترش کشت گياهان دارويي مثثر تحت نظنر وزارت  علمي ترويج

 کشاورزي

 

 سازي توسعه و نهادينه

  و علمني  مشارکت و کم  به پيشرفت با رويكرد خودکفايي، استقالل

 ؛در حوزه سالمتعلمي نيل به مرجعيت 

     تعامل و تبادل منطقي ميان طب سنتي و طنب متنداول و تجربينات

 افزايي؛ مساير کشورها براي ه

 ؛اصالح تغذيه در سب  زندگي 

 هناي   و فني در توليد و عرضنه فنرآورده  علمي هاي  توسعه نوآوري

د و ارائه آن فقنط در  روزآمعلمي دارويي سنتي با رعايت اصول و 

 مراکز مجاز؛

 هاي تشخيصي و درمناني طنب    استانداردسازي و روزآمد کردن روش

 هاي مرتبط با آن؛ وردهسنتي و فرا

 در امور دارويي و پزشكيعلمي هاي غير از دخالت جلوگيري. 

موارد فو  و ساير موارد مرتبط با طب سنتي ايراني، برعهنده و تحنت   

 ؛نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود

 

 سالمتعلمي نقشه جامع 
 خدمات ناپذيري تفكي » :در مباني ارزشي اين سند چنين آمده است

 احسناس  پووه  مستمر، و آموزش خيرخواهي، ايي،پ خويشتن از پزشكي

حرمنت   حفنظ  و دينني  تأکيند  ين   عنوان به مداوم يادگيري براي تشنگي

 گيري شكل ساز زمينه تكليف، ي  عنوان به پزشكي عرصه نوآوران و داناتاس

 و نگنر  تجربنه  و محنور  دانن   جانبنه  چند ارتباطات و مراوداتعلمي  فضاي

 هئن ارا وعلمني   روابنط  شكل ترين محترمانه و ينتر بر عالي ناظر حال درعين

 جايگناه  در وينوه  بنه  پزشكي حرف همه صاحبان که است پزشكي خدمات

 «.باشند آن بايد پايبند به شرعي، التزام عنوان به تعلم و تعليم

دار،  ي اولويتها ، در رديف حوزه«گياهي داروي و سنتي طب»در سند 

  :تشده اس تأکيدبر مواردي از اين قبيل 

 ملي دان  موجودي نگهداري و حفظ بندي، طبقه نظام سازي يكپارچه 

 حوزه سالمت؛  در

 جمله از)باليني  و پايه علوم ارتباط يها زمينه در علوم بين ارتباط تقويت 

محتنوي درسني    در زيستي علوم خصوص به پايه علوم ادغام واحدهاي

 سننتي،  روهناي دا و طنب  و( آنها باليني بر کاربردهاي تأکيد با پزشكي

 علنوم  منابين  پيونند  نيز و ارتباطات و فناوري اطالعات با سالمت علوم

 سالمت؛  نظام و عملكردهاي مفاهيم با انساني و اجتماعي

 ؛(پووهشي فرهنگي، علمي،) ظرفيتي چند آموزشي محيط ايجاد 

 و اطالعنات  فنناوري  طريق از سالمت خدمات ارائه مراکز  ميتما اتصال 

 ملي؛  كهشب ارتباطات به

 سنتي؛  و  ميبو يها فناوري بر متكي محصوالت صدور و توليد از حمايت 

  سنازي  آمناده  بنراي  نيناز  منورد  انسناني  علنوم  مطالعنات  تنرويج 

 منطبق سالمت خدمات ارائه و پووه  فكري آموزش، يها زيرساخت

 ديني؛ و  ميبو فرهنگ با

 ؛....خطر عوامل و ها بيماري از مراقبت جامع نظام طراحي  

 رويكردهناي   بنا  کشنور  سنالمت  شبكه تحول درخصوص پووه  انجام

 تقوينت  عندالت،  سنالمت،  اجتمناعي  يهنا  کنننده  تعينين  نگر، سالمت

 نوآوري؛ و فناوري علم، نظام بر مبتني و بين بخشي يها همكاري

 ؛.... محور موضوع اي رشته ميان يها انجمن تشكيل 

افزايي، و  پارچگي، هماين نقشه جامع و سند فرادست سالمت نيز بر يك

و از جدايي  تأکيدبخشي  ي بينها و جنبهعلمي تقويت ارتباطات و تعامالت 

 .ه استکردي مختلف نهي ها ي گوناگون و ظرفيتها عرصه

 

ي جمهروري  پزشرك  علروم  اظهارنظر كارشناسي فرهنگسرتان 
طررح تشركيل سرازمان طرب ايرانري      در مورد  ايراناسالمي 
عدادي از نمايندگان محترم به هيئت توسط ت ، ارائه شدهاسالمي

 مجلس شوراي اسالمي محترم يسهير
هناي کلني سنالمت ابالغني مقنام       سياسنت  09و  7براساس بندهاي 

معظم رهبري، توليت نظام سالمت کشور و همچنين ارائنه خندمات طنب    

از نظنر   بننابراين  ؛با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است ،سنتي

هاي کلي سالمت ابالغي  طرح مذکور با سياست ،كيفرهنگستان علوم پزش

اسناس سناير اسنناد    بر .دارد کامنل  از طرف مقام معظم رهبنري مغنايرت  

راهبردي سالمت، منجمله موارد ياد شده در متن، پيشننهادات مطروحنه   

تر از همه موجنب   بلكه مهم ؛االشاره، نه تنها به مصلحت نبوده در طرح فو 

افتنادن مسنلم سنالمت جامعنه، چنندگانگي،      دار کردن و به خطنر   خدشه

کاري، سرگرداني مردم، تزلزل نظام مقتدر ادغنام يافتنه و يكپارچنه     موازي
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 بيانيه

 ومس، شماره 0011 پاييزدوره پنجم،  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /310

شود، طنرح منذکور از    ميپيشنهاد . خواهد شد ها موجود، و افزاي  هزينه

ي کلي سالمت و سناير  ها ن سياستکرددستور خارج و در مورد عملياتي 

منان و آمنوزش پزشنكي، اهتمنام الزم     اسناد فرادست، وزارت بهداشت، در

ي نظارتي و مسئوالن رصد کنالن نظنام سنالمت، بنه     ها مبذول و سازمان

 . کنندوظايف خود در قبال تحقق اين اسناد مهم و مفيد ، عمل 

 

ي جمهروري  پزشرك  علروم  اظهارنظر كارشناسي فرهنگستان
مكمرل  طب  نظام طرح تشكيل سازماندر مورد  ايران  مياسال

توسررط تعرردادي از  ايررران، ارائرره شرردهاسررالمي جمهرروري 

مجلرس شروراي    محتررم  يسهينمايندگان محترم به هيئت ر
 اسالمي

بنر   تأکيند ضمن  ،باني سالمت کشور با رسالت ديده اين فرهنگستان

ي کلي سالمت ابالغني از طنرف مقنام    ها ن سياستکردالزام به اجرايي 

تعامنل و تبنادل   به برقراري  ها اين سياست 09معظم رهبري که در بند 

منطقي ميان طب سننتي و طنب ننوين بنراي هنم افزايني تجربينات و        

ه و همچنين نظارت بر ارائه خندمات طنب   کرد تأکيد ،ي درمانيها روش

 تأکيد، سنتي را به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي سپرده است

 بدون ش تشكيل سازماني هم عرض با سازمان نظام پزشكي، . کند  مي

 . مصالح سالمت جامعه خواهد بود بر خالف

 

 گيري نتيجه
در حوزه طنب سننتي،   علمي استفاده از مجموعه شواهد معتبر 

افزا از ظرفيت آن، از طريق  هماهنگ با طب متداول و با استفاده هم

ها و خدمات سالمت و  يافته آموزش و پووه  در مراقبت نظام ادغام

جننب تحقننق  ارائننه آن در شننبكه بهداشننتي درمنناني کشننور، مو   

هاي کلي سالمت، ابالغي مقام معظم رهبري و ساير اسنناد   سياست

ي پيشنننهادي مننذکور، بننا هننا طننرح. شننود راهبننردي مننرتبط منني

عالي انقنال  فرهنگني، و    ، مصوبات شورايي کلي سالمتها سياست

ساير اسناد راهبنردي سنالمت، مغنايرت کامنل داشنته، در صنورت       

 .کردتهديد خواهد  طور حتم بهتصويب، سالمت جامعه را 

 

Statement 

Plans of Establishing “the Complementary Medicine Organization of the Islamic 

Republic of Iran” and “Islamic-Iranian Medicine Organization” 
 
Abstract 
Traditional medicine should be integrated in the health system by the unique stewardship. Abuse of traditional 

medicine and misdiagnosis and wrong treatment of diseases seriously threaten the health of society. Although this 

issue has been reported to senior policy makers in the correspondence of the Academy of Medical Sciences but 

preventing the spread of this danger requires serious determination. In the first section of  the report a selection of 

related legal and upstream documents are mentioned and then  plans to form a new Islamic-Iranian medicine 

organization or parallel health system are criticized separately. 
 
Keywords: Health System, Policymaking, Traditional Medicine 
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