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  »اسالمی یرانیا یطب سنت مدت کوتاه یآموزشهاي  دوره يبرگزار ییدستورالعمل اجرا«

  

 يبرگزار یی، دستورالعمل اجرای اسالمیرانیا یطب سنت یگسترش متوازن و منطقدر راستاي ن دستورالعمل یا

دستور العمل اجرائی  2و ماده قانون برنامه پنجم توسعه  34ماده  دبند تحقق و مدت  کوتاه یآموزشهاي  دوره

  . گردد می نیل تدویبه شرح ذ 1391ارائه خدمات طب سنتی مصوب 

  تعاریف      )1ماده 

  :در این دستور العمل اصالحات ذیل در معانی مربوطه به کار می رود

  وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی: وزارت

  معاونت طب سنتی ایرانی اسالمی:  معاونت طب سنتی

  ... دانشکده هاي علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی/ دانشگاه:  دانشکده علوم پزشکی/ دانشگاه

  انجمن علمی طب سنتی ایران: انجمن علمی

  اسالمی - دوره آموزشی کوتاه مدت طب سنتی ایرانی :دوره آموزشی

 اسالمی –طب سنتی ایرانی : طب سنتی

 يگردند که از سو می اطالقهایی  ، به دورهیآموزش طب سنت مدت هاي کوتاه دوره :مدت هاي کوتاه دوره

بعنوان  انجمن علمی طب سنتی و یا مراکز مجاز از نظرِ وزارت بهداشت ،هاي علوم پزشکیدانشکده/دانشگاه

آموختگان  دانشاي  حرفه يازهاین نیمأد تا ضمن تونش میبرگزار متولی امورات مرتبط با حوزه سالمتی و طب 

این  .منتج گردد یبه صدور گواه وفق ضوابط موجود،و ارتقاء سطح دانش جامعه،  یختلف پزشکم يهاگروه

  .گرددها مقطع تحصیلی به حساب نیامده و صرفا با هدف آشنایی مخاطبان با طب سنتی برگزار میدوره

فرهنگی،                   شوراي عالی انقالب  23/5/80مورخ  483فعالیت مراکز مجاز فوق الذکر در قالب مصوبه  (

وزارت  6/7/81هاي آزاد گروه پزشکی، مصوب نامه مراکز مجري آموزش هاي مربوط، از جمله آیین نامه و آیین

  ).پذیر است هاي اجرایی آن امکان بهداشت و دستورالعمل

  فاهدا) 2ماده 

           در زمینه یپزشکریو غ یپزشک يهاگروه يهازه ارتقاء سطح دانش و مهارتیبا انگ ی،آموزش يهادوره 

  :گردندیم یر طراحیاهداف ز نیل بهمنظور  ، بهطب سنتی

 یطب سنت به عالقمندهاي پزشکی دانشجویان گروهآموختگان و  دانش ییآشنا) الف



٢ 

 

       منطبق بر ) یبهداشت و سبک زندگ(الصحه  با اصول حفظ جامعه، آحادغیرپزشکی و  يهاگروه ییآشنا) ب

  یطب سنت

  یطب سنت یآموزشهاي  دوره يقالب و محتوا ياستانداردساز) ج

       ماران به اصول بهداشت و درمان از نگاهیب یل دسترسیو تسه یگسترش فرهنگ استفاده از طب سنت) د

  یطب سنت

  در آموزش طب سنتی مجاز يافراد و نهادها يری، تداخل و درگيکار ي، موازیاجتناب از پراکندگ) ه

ول یا غیرمرتبط با آموزش پزشکی ؤسسات یا نهادهاي غیرمسؤها، مغیرمجاز، کانونافراد جلوگیري از مداخله ) و

  در آموزش طب سنتی

  هاي دورهویژگی) 3ماده 

1 -4 : فاز نخست  است، که چگونگی آن متعاقباً اعالم خواهد شدپزشکان خانواده دوره آموزشی، مختص.  

دوره آموزشی، بر عهده معاونت طب سنتی  اجرایی ضوابط شرایط و گیري در خصوصو تصمیم ریزيبرنامه :4- 2

هاي علوم دانشکده/دانشگاهدر صورت عدم تشکیل این معاونت در . است هاي علوم پزشکیدانشکده/دانشگاه

هاي علوم پزشکی با همکاري دانشکده و یا گروه طب سنتی عهده دار دانشکده/پزشکی، معاونت آموزشی دانشگاه

  .این وظیفه خواهند بود

هاي آموزشی برگزارشده در قالب برنامه آموزش مداوم پزشکی، از مفاد این دستورالعمل مستثنی  دوره :4- 3

جهت ،  1391ب دستورالعمل اجرایی ارایه خدمات طب سنتی مصو 13بدیهی است به استناد ماده . باشند می

  .مبنا خواهد بود هاي آموزش مداوم  امتیاز برنامه کسب، تمدید پروانه مطب

به عنوان دبیر علمی  توانندمی صی طب سنتی، صرفنظر از درجه علمیالتحصیالن دکتراي تخص همه فارغ :4- 4

  .در قالب ضوابط مربوط فعالیت نمایند ها این دوره

هاي علوم پزشکی دانشکده/توسط دانشگاه )که به صورت کتبی خواهد بود( ثبت نام اولیه و آزمون نهایی :4- 5

اقدام به برگزاري دوره آموزشی براي  ˝صرفا 1در ماده  مذکور مجري دوره آموزشیمراکز . انجام خواهد شد

 زموننموده و پس از اتمام دوره، دانش آموختگان را براي آ هاي علوم پزشکیدانشکده /معرفی شدگان از دانشگاه

  .هاي علوم پزشکی معرفی می نماینددانشکده/به دانشگاه نهایی

درصد از مجموع ساعات دوره و صدور گواهی منوط  90شرکت در آزمون نهایی، منوط به حضور در حداقل  :4- 6

  .درصد از نمره کامل آزمون است 70به اخذ حداقل 



٣ 

 

هاي دانشکده / هداشت در اختیار دانشگاهوزارت ب، از طریق معاونت طب سنتی بسته هاي آموزشیمحتواي  :4- 7

  .علوم پزشکی قرار خواهد گرفت

دستورالعمل اجرایی ارایه و در چارچوب ضوابط مذکور در در محدوده آموزش دیده  ˝صرفا آموزش دیدگان، :4- 8

  .باشنده خدمات میمجاز به ارائ1391خدمات طب سنتی مصوب 

  دوره مخاطبین) 4ماده 

 اصطالحاًساعته را سپري خواهند نمود،  300که یک دوره آموزشیِ حداقل  ،به این پزشکان: پزشکان) الف

  . گردداطالق می )دیده دوره( دیده آموزش پزشکان

   ، مبانی و کلیات طب سنتیتحت عناوین  بسته آموزشی 6محتواي دوره آموزشی این افراد شامل : 1تبصره 

  . حفظ الصحه، مبانی عالج، معالجات، مفردات و اعمال یداوي است

مذکور در دستورالعمل  و در چارچوب ضوابط دیده آموزش ي در محدوده ˝کان، صرفاًاین گروه از پزش : 2تبصره 

 .باشنده خدمات میمجاز به ارائ 1391ت طب سنتی مصوب ه خدمااجرایی ارائ

ــره  ــکان دوره: 3تبص ــلِ ا پزش ــده ذی ــی ســالمتکده  دی ــئولیت فن ــل مس ــازه تقب ــتورالعمل اج ــن دس ــز               ی ــا و نی ه

  .را در تابلوي مطب خود نخواهند داشت » متخصص طب سنتی«درج عبارت 

اسـتفاده از داروهــاي  (دیـده مشـمول ایـن دســتورالعمل، اجـازه انجـام مرکّبـه درمـانی         پزشـکان دوره  :4تبصـره  

از  ˝کـه صـرفاً   درمـانی   درمـانی، آبـزن   درمـانی، قـی   درمـانی، حقنـه   ، فصـد )گیاهی مرکب، پیچیده و با قدرت بـاال 

  .نخواهند داشت را گردد  محسوب میین طب سنتی اختیارات متخصص

دستورالعمل اجرایی  6ره ماده و افراد مشمول تبص یی، مامايغیرپزشک از جمله پیراپزشکی، پرستار یِپزشک يهاگروه )ب

   1391 مصوب یه خدمات طب سنتارائ

این  5موضوع بند الف ماده (دیده  طب سنتی یا پزشکان دوره تحت نظر متخصصان این گروه صرفاً : 1تبصره 

ي مندرج در آیین نامه اجرایی فقط به عنوان تکنسین، در انجام اعمال یداوو  بودهمجاز به فعالیت ) دستورالعمل

   .پزشک دوره دیده کمک خواهند کردبه متخصص طب سنتی و یا  1391ه خدمات طب سنتی مصوب ارائ

بر عهده پزشک متخصص طب سنتی یا پزشک  ،شده توسط این افراد هولیت فنی خدمات ارائؤمس :2بصره ت

  .دیده مربوطه است دوره

، حفظ مبانی و کلیات طب سنتیسرفصل تحت عناوین  3محتواي دوره آموزشی این افراد شامل   :3تبصره 

  .الصحه و اعمال یداوي است

  .ساعت بوده که یک سوم آن به صورت عملی خواهد بود 150حداقلِ مدت دوره آموزشی این گروه   :4تبصره 



٤ 

 

  ر اقشار جامعهگیدو  یرپزشکیغ يهاگروه) ج

 یر صحیو تداب یطب سنتات یو کل یمحدود به ذکر مبان ˝صرفاً ،ن افرادیا يشده برا  ارائه یدوره آموزش

  .گروه مذکور اجازه ارائه هیچگونه خدمات طب سنتی را نخواهند داشت ˝ضمنا .باشدمی) الصحه حفظ(

  .خواهند بوددکتراي تخصصی طب سنتی  نالتحصیال فارغ نیز، یآموزش هايدورهاین  یر علمیدب  :1تبصره 

                 دیده  دوره یت علمأیه ير اعضاگیدحضور ندارد،  یکه متخصص طب سنت ییدر شهرها :2تبصره

موزشی آمعاونت از ، یدوره آموزش یر علمیتوانند به عنوان دب ی میعلوم پزشکهاي  دانشکده /دانشگاه

  .ندیصدور مجوز نما يتقاضا ،یعلوم پزشکهاي  دانشکده/دانشگاه

در این  و اخذ مجوز، به عنوان مدرس یانجمن علمبه  یپس از معرفدیده،  زشکان دورهپ استفاده از  :3 تبصره

ر یپذ امکان یدوره آموزش یر علمیت دبیولؤنظارت و مسبا  ،ن افرادیت ایاست فعال یهیبد. مانع استبالها  دوره

  .است

  :صادرهنامه یگواهانواع  )5 ماده

از سوي معاونت طب سنتی  ،دوره آموزشی این افرادطی گواهی : دیده  زشکان دورهگواهی نامه صادره جهت پ) الف

و در صورت عدم تشکیل این معاونت، توسط معاونت آموزشی  پزشکیهاي علوم دانشکده/دانشگاه

و مجوز ارائه خدمات آنها نیز به استناد این گواهی، از سوي  صادر خواهد شدهاي علوم پزشکی دانشکده/دانشگاه

دانشگاه  ین مدارك رسمیگزیجا ی،ن گواهیا. هاي علوم پزشکی صادر می گردددانشکده/ معاونت درمان دانشگاه

صدور این گواهینامه منوط به . باشد می و کسب آن مهارت یدوره آموزشدهنده گذراندن  نشان نبوده و صرفاً

  .ارزیابی و کسب نمره قبولی پایان دوره آموزشی است

هاي بازآموزي مرتبط با طب یک سال و تمدید آن منوط به گذراندن دوره ،مدت اعتبار اولیه گواهی: تبصره 

  . سال، خواهد بودهر امتیاز در  8به میزان  کم ستدسنتی، 

و افراد مشمول تبصره ماده  یی، مامايپرستار پیراپزشکی، غیر پزشک از جمله یپزشک يها گروهگواهی نامه صادره جهت ) ب

  1391مصوب  یدستورالعمل اجرایی ارایه خدمات طب سنت 6

دانشکده / ها، گواهی دوره آموزشی، از سوي انجمن علمی صادر وبه معاونت طب سنتی دانشگاه براي این گروه

ارائه و مجوز ارائه خدمات ) در صورت عدم وجود معاونت طب سنتی به معاونت آموزشی(علوم پزشکی مربوطه 

.      در خواهد شددانشکده تحت نظر پزشک صا/ آنها به استناد این گواهی، از سوي معاونت درمان دانشگاه 

و کسب آن  دوره آموزشیدهنده گذراندن  این گواهی، جایگزین مدارك رسمی دانشگاه نبوده و صرفاً نشان"

  ."صدور این گواهینامه منوط به ارزیابی و کسب نمره قبولی پایان دوره آموزشی است. باشد مهارت می



٥ 

 

هاي بازآموزي مرتبط با طب به گذراندن دورهمدت اعتبار اولیه گواهی، سه سال و تمدید آن منوط  :تبصره

  . امتیاز در هر سال، خواهد بود 2کم به میزان  سنتی، دست

  ر اقشار جامعهگیدو  یر پزشکیغ يهاگروه) ج

  .ز صادر نخواهد شدین یگونه گواه چیهن افراد یا يبرا

  آموزشیهاي  بدون حضور در دوره یه خدمات طب سنتمجوز ارائ) 6ماده 

موزش عالی را دارا آر مراکز گیدر کشورها یا گیداز  یطب سنت یآموزشهاي  گذراندن دوره یکه گواه یپزشکان

مذکور در این دستورالعمل  یبدون گذراندن دوره آموزشباشند و متقاضی دریافت مجوز ارایه خدمات، می

  .ه نمایندارائسنتی وزارت بهداشت طب  معاونتبه  ،مدارك خود را جهت ارزشیابی دبای، هستند

  آموزشی براي خبرگان غیرپزشکهاي  بدون حضور در دوره یه خدمات طب سنتصدور مجوز ارائ )7ماده 

 2ماده  3مشمول تبصره  ،ینه ارائه خدمات طب سنتیسابقه و تجربه در زم يارپزشک داریخبرگان غ

 مربوط، هاي علوم پزشکیدانشکده/دانشگاه، از طرف 1391مصوب  یارائه خدمات طب سنت ییدستورالعمل اجرا

، ین سطح ارائه خدمات طب سنتییو تعتا پس از ارزیابی شوند  می، معرفی بهداشت وزارت طب سنتیبه معاونت 

   .گرددصادر و مراتب به دانشگاه مربوطه اعالم  ،مربوط یگواه

ب و از یتصو ،تبصره 13و ماده،  7ران در یا یمدت طب سنت آموزش کوتاههاي  دوره يبرگزار ییدستورالعمل اجرا

 .باشد می االجرا الزم ،خ ابالغیتار


