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 مقدمه
 ژهیوبهنظام سلامت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اسناد بالادستی 

متولی آموزش و  عنوانبههای کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، سیاست

ت به با عنای. تربیت منابع انسانی حوزه سلامت وظیفه سنگینی را بر دوش دارد

های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی سلامت در دانشگاه توجهقابلگسترش 

های مناسبی برای ارتقای کمی و کیفی آموزش عالی در حوزه زیرساخت کشور،

تنی ، ترسیم نقشه راه مبهاظرفیتاز این  برداریبهرهکه برای  باشدیمسلامت فراهم 

آموزش عالی ایران مانند . (1)ناپذیر استاجتناب ایمسئلهبر شواهد و اسناد بالادستی 

گذشته با تغییرات زیادی مواجه بوده است  هایدههخیلی از دیگر کشورها، در طول 

از تحولاتی است که به علت دگرگونی در فرایندهای اجتماعی، فرهنگی و  متأثرکه 

ه به وقوع پیوست غیررسمیانتظارات جدید و نهادهای رسمی و  باوجودفکری جهانی 

 هادانشگاهداخلی و خارجی  هایمحیطنوینی در  هایچالشبروز  و موجباست 

 آموزش و پژوهش ، دانشجو، اعضای  یهاحوزهشامل جامعه، 

لال اداری ، استقهاسازمان، کارکنان، مدیریت و سیستم ارتباطات با دیگر یعلمئتیه

 چکیده
 ییهاتفرصتحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی،  یهابسته یریگشکلبا اجرایی شدن سند آمایش سرزمینی و 

ویژه توسعه دانش گیاهان  تیمأموربر این اساس، . گرایی در حوزه آموزش علوم پزشکی فراهم گردید تیمأموربرای 

کلان منطقه یک آمایش آموزش عالی سلامت ازجمله دانشگاه علوم پزشکی بابل واسپاری  یهادانشگاهدارویی، به 

، تیأمورمدر دانشگاه علوم پزشکی بابل در اجرای این  آمدهعملبهتوصیف و انعکاس اقدامات  منظوربهاین مطالعه . شد

ازنگری ، بدهدیمنشان  هاافته. یانجام شد تیمأمورگزارش عملکرد مسئول اجرایی این با بررسی مستندات مرتبط و 

ک در اهداف استراتژی تیمأموروجود واحد یا مباحث توسعه دانش گیاهان دارویی، گنجاندن این  ازنظردرسی  یهابرنامه

هدف)دانشگاهیان و جامعه(،  یهاگروهآموزش برای  ارائه، تیمأمورجدید در راستای  یهارشته یازسنجیندانشگاه، 

در دانشگاه در راستای توسعه دانش گیاهان دارویی، تبیین وضعیت موجود دانشگاه  شدهانجام یهاپژوهشبررسی 

 و خودارزیابی دانشگاه با  تیمأموررصد مرتبط با  یهاشاخصدانش گیاهان دارویی، تدوین  ٔ  نهیدرزم

   یجازسنینگسترش ارتباطات و استفاده از دانش متخصصان بیرونی، و  یسازشبکه،  شدهنیتدو یهاشاخص

 یزانداراهشده، جانمایی و تخصیص زمین برای  یازسنجینبخش مهمی از موارد  نیتأمو  یافزارسختو  یافزارنرم

دار نامهشناس، تدوین طرح تحقیقاتی شدهییشناساباغ جهت کاشت گیاهان دارویی  یسازآمادهباغ گیاهان دارویی و 

گاه دانش. باشدیمدر این راستا  شدهانجامنمودن گیاهان محوطه پردیس و باغ گیاهان دارویی دانشگاه، از اهم اقدامات 

 توسعه دانش تیمأموردر تمامی محورها و اهداف برنامه راهبردی و عملیاتی  یاگستردهعلوم پزشکی بابل اقدامات 

و اهداف، گفتمان سازی، ساختاری و عملکردی به انجام رسانده که در مدت رسالت  یهاطهیدر حگیاهان دارویی 

و ارتقای  با تداوم. به همراه داشته است هارساختیزدر قسمت  توسعه  ژهیوبهاجرای برنامه دستاوردهایی  دوساله باًیتقر

رجعیت علمی در حیطه و دستاوردهایی درجهت کسب م هایخروجدر آینده نزدیک شاهد  رودیماین روند، انتظار 

 . باشیم انیبندانشو توسعه اقتصاد  یرسانخدماتآن گسترش  تبعبهدانش گیاهان دارویی و 

 سلامت، پژوهشکده سلامت، بر مؤثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز -1

 ایران بابل، بابل، پزشکی علوم دانشگاه
معاونت آموزشی،  ،یدر آموزش علوم پزشک ونوآوری تحول رخانهدبی -2

 .رانیا ،بابل ،بابل پزشکیعلومدانشگاه

عفونی و گرمسیری، پژوهشکده سلامت،  یهایماریبمرکز تحقیقات  -3
 دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. 
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 psajadi@yahoo. com:  پست الکترونی:
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آمایش سرزمینی آموزش عالی نظام سلامت، . (2)ادی علمی  گردیده استو آز

سیاستی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس اسناد بالادستی 

تصویب سند آمایش سرزمینی آموزش عالی . کندیماتخاذ نموده و آن را رصد 

آموزش علوم پزشکی فراهم  گرایی در حوزه مأموریتسلامت، مسیر همواری را برای 

با تصویب این سند و ابلاغ آن، ضمن تشکیل کلان مناطق آمایشی کشور، کلیه . کرد

ت اقداما. شودیمامور مرتبط با آموزش علوم پزشکی در قالب این مصوبه اجرایی 

در وزارت  آمدهعملبهدر دو بخش اقدامات  توانیمصورت گرفته در این راستا را 

-گرایی در آموزش عالیماموریت. نمود یبنددستهمات مناطق آمایشی بهداشت و اقدا

ترین اهداف برنامه تحول آموزش پزشکی و برنامه آمایش سرزمینی آموزش از اصلی

خاصی بر اساس نیاز منطقه و  تیمأمورعالی سلامت است ؛ برای هر  کلان منطقه 

بر مبنای . (3)فراملی است، ملی و ایمنطقهو دارای ابعاد بومی،  شدهتعریفکشور 

تحول و نوآوری در آموزش عالی  هایبستهمصوبه آمایش سرزمینی، مدل اجرایی 

 ی تمامی مناطق آمایشیهاظرفیتسلامت تدوین و در این مدل کوشش شده است از 

ظام آمایش سرزمینی آموزش نتدوین سند . استفاده گردد هابستهکشور در اجرای این 

ها قبل در مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز و سلامت از سال

شورای عالی 6/2/1349مورخ  128پس از جلسات کارشناسی متعدد در جلسه شماره 

های با تشکیل کلان مناطق آمایشی و دبیرخانه. انقلاب فرهنگی مصوب گردید

های تحول و نوآوری در های بستهجهت اجرای برنامهسازی مناسب مرتبط، بستر

محوری و جلوگیری از تمرکز منابع و پزشکی در مناطق با رویکرد عدالت آموزش

، هاافزاری در مناطق بیشتر برخوردار و مراکز استانافزاری و سختتجهیزات نرم

زدایی، گزینی، تمرکزنمودن آمایش سرزمینی در راستای بومی عملیاتی

سازی خلاقیت و نوآوری، مهندسی مجدد نهادینه محوری،عدالت گرایی وماموریت

فرآیندها با توجه به الزامات عصر امروز از اقداماتی است که در برنامه قرار گرفته 

تحول و نوآوری در آموزش علوم  هایبستهدستاوردهای   نیترمهمیکی از . (9)است

ت ی بومی در جههاظرفیتو تمرکز بخشی به  هادانشگاهگرایی  مأموریتپزشکی 

واسپاری شده به کلان مناطق آمایشی  یهاتیمأمورتحقق مرجعیت علمی حول 

 . (5)بوده است

  یهایگذاراستیسگرایی در راستای الزامات و  مأموریتبرنامه محوری و 

های نوین گیری روشهای تحول و نوآوری در آموزش و شکلبرنامه کلان مانند

های های جاری به برنامههای آموزشی از فعالیتمدیریتی موجب شده سازمان

 . (8)ای روی آورندتوسعه

محور نمودن  مأموریتآمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت،  مصوبه 2بند 

ضمن تشکیل ده کلان منطقه . علوم پزشکی و مناطق آمایشی است یهادانشگاه

و  اهتیظرف تناسببهویژه  یهاتیمأمورمشترک و تعدادی  یهاتیمأمورآمایشی، 

ویژه احصا و به  مأموریت 51مشترک و بیش از  مأموریت 16 یامنطقه یهافرصت

 یهاتیمأمور. یکی از (5)علوم پزشکی واسپاری شد یهادانشگاهمناطق آمایشی و 

قه های کلان منطو آمایش سرزمینی به دانشگاه ایمنطقهویژه که بر اساس مزیت 

علوم پزشکی بابل، مازندران، سمنان،شاهرود و گلستان( واسپاری  یهادانشگاهیک)

 . باشدیمویژه توسعه دانش گیاهان دارویی  مأموریتشده است، 

ایران، گیاهان دارویی است و یکی از  کشور داریپاتوسعه  یراهبردهایکی از 

 منض این دانش، ؛ کهپیرامون گیاهان دارویی، دانش بومی است زیبرانگبحثموارد 

می اتنوبوتانی گیاهان دارویی را هم دربر ازجملهمختلفی  یهاجنبه گستردگی بسیار،

 اتنوبوتانی دانشی است که انسان از شناخت گیاهان و اکولوژی محیط. گیرد

 . (1)زیست گیاهان دارد

امروزه، عوارض جانبی داروهای شیمیایی موجب استفاده از ترکیبات دارویی 

 برآوردهای بر اساس. شده است ملاحظهقابلمشتق شده از گیاهان دارویی با رشد 

سیر صعودی داشته  یتوجهقابلرشد  با اخیر، ارزش بازارهای جهانی داروهای گیاهی

، داروهایی با شدهانجام، تحقیقات وسیعی بر روی گیاهان دارویی 21در قرن . است

های جدیدی را پیش روی جامعه پزشکان و داروسازان محقق ماده مؤثره طبیعی، افق

در جوامع  مورداستفادهداروهای  سومکیحدود  اکنونهم آن چنانکهگشوده است، 

 .باشندیمانسانی، داروهایی با منشأ طبیعی و گیاهی 

با عنایت به رهنمود رهبر معظم انقلاب وقتی کشور ما از دانشمندانی چون 

. مخودکفایی کشور دل ببندی به دیبا، امروز استمندبهرهو رازی و دیگران  نایسابن

گیاهان دارویی، یکی از منابع مهم تولید دارو هستند که بشر سالیان  در این راستا

 ٔ  نهیدرزمها استفاده نموده و در حال حاضر نیز ضمن حفظ ارزش خود را دراز، از آن

 . (6, 1)است شدهافزودهنیز  هاآن تیبر اهمتولید دارو 

ی هایتظرف، تنوع اکولوژیکی، وجود یو خاکجغرافیایی  تنوع شرایط اقلیمی و

 ، وجود بسترهایدر کشور، فرهنگ مصرف گیاهان دارویی ییزااشتغالاقتصادی و 

 یهارشتهمناسب صادرات، وجود متخصصین طب سنتی، وجود مراکز آموزش عالی و 

و مراکز درمانی طب  هایعطارتخصصی دانشگاهی مرتبط با گیاهان دارویی، وجود 

 طدر ارتباسنتی، مشخص شدن اثرات مخرب داروهای شیمیایی، وجود دانش بومی 

و مزارع،  هادشتو  هادر جنگلگیاهان دارویی ی با گیاهان دارویی و رویش خودرو

ر برای توسعه پایدا تواندیمهستند که دانش گیاهان دارویی  ییهافرصت ازجمله

 . (4)کشور فراهم نماید

 زایی لازم بوده، برایاشتغال باهدفتوسعه دانش فنی در حوزه گیاهان دارویی 

و پارک علم و فناوری  یجهاد دانشگاهها و نهادهای مرتبط نظیر توفیق، سازمان

هدفمند به وظایف خود عمل کنند تا منجر به توسعه  صورتبهبا یکدیگر  ستیبایم

های آموزشی، اری مشترک در زمینههمک توانیم در این راستا،. و پیشرفت گردد

های نامهها و پایانها، طرحسازی فناوری و حمایت از ایدهپژوهشی و تجاری

زایی در دانشجویی و نحوه توسعه و گسترش تعاملات، تولید دانش فنی و اشتغال

ای استان و های منطقهسازی دانشجویان از مزیتحوزه گیاهان دارویی، آگاه

با روند خلق و ثبت اختراع، توانمندسازی تولیدکنندگان در کشف آشناسازی آنان 

 .قرار داد موردتوجهبازارهای جدید را 

نظر اقلیم جغرافیای گیاهی، کشوری ممتاز و با  واژهزار گونه گیاهی  6ایران با 

 انیبنانشدتوسعه اقتصاد  ازنظرو  غنای گیاهی و تنوع زیستی است ازنظررتبه بالا 

 .باشدیمدارای مزیت اصلی 

، عطری، رنگ دهنده یاهیادوگیاهی دارای خواص دارویی،  گونه 2111 بیش از

اند که در صنایع دارویی، آرایشی، بهداشتی،  شدهیی شناسادر کشور  دهندهطعمو 

در آینده  شودیم ینیبشیپ بوده، استفادهقابل و هایماریبآفات و  کنندهکنترلغذایی، 

جهت گسترش استفاده از  حاضر دررویکرد جهانی در حال . گونه فراتر رود 2511 از

 . (11)داروهای گیاهی است و ایران هم باید سهم خود را افزایش دهد

ر حال اما د محدودشدهاگرچه مصرف گیاهان دارویی با توسعه صنایع شیمیایی 

داروهای شیمیایی برای بیشتر  سوءمصرفحاضر با توجه به آشکار شدن اثرات 

، رغبت افراد به مصرف گیاهان دارویی افزایش چشمگیری داشته کنندگانمصرف

 سبت ارض کمتر آن نو عو است، بیشترین دلیل مصرف گیاهان دارویی، نتیجه بهتر

اهمیت موضوع،  با توجه به موارد مطروحه و. (12, 11)به طب شیمیایی بوده است
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گرایی دانشگاه علوم پزشکی بابل در زمینه توسعه دانش گیاهان دارویی را  مأموریت

 . قرار گرفت موردمطالعه

 
 روش تحقیق

مستندات موجود در  لیوتحلهیتجز بر اساستوصیفی مقطعی،  این مطالعه

 ی تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل،دبیرخانه

ویژه توسعه دانش  مأموریتاعم از مکاتبات وصورتجلسات و مصوبات مرتبط با 

توسعه دانش  مأموریتمسئول اجرایی  گیاهان دارویی و بررسی گزارش عملکرد

 .انجام شد 48 ماهبهمنگیاهان دارویی، در دی و 

 

 هایافته
ویژه توسعه  مأموریت، مشخص گردید، برنامه راهبردی شدهانجامدر بررسی 

 شدهنیتدواصلی  محور 6در  دانش گیاهان دارویی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

فعالیت به انجام  24 ( و تاکنون برای عملیاتی سازی این محورها،1)جدول  است

به انجام رسیده، فقط دو فعالیت سابقه اجراشدن  یهاتیفعالدر بین . رسیده است

ویژه توسعه دانش گیاهان دارویی  مأموریتقبل از ابلاغ برنامه تحول و نوآوری و 

با اجرایی شدن  زمانهمو مابقی  اندداشتهکلان منطقه یک را  یهادانشگاهبه 

شده در  اقدامات انجام. جام رسیده استنبرنامه تحول و نوآوری در دانشگاه به ا

ویژه توسعه دانش گیاهان دارویی در  مأموریتجهت تحقق محورهای عملیاتی 

 .آورده شده است 2در جدول شماره  دانشگاه علوم پزشکی

 

 اهانیتوسعه دانش گ یبرنامه راهبرد شدهنییتع ی: محورها7جدول 

 بابل یدانشگاه علوم پزشک ییدارو

 یریگجهینتبحث و 

گرایانه، در دانشگاه علوم پزشکی بابل اقدامات  مأموریتدر راستای ایفای نقش 

هم در سطح رسالت و اهداف و هم در سطوح ساختاری و عملکردی  یتوجهقابل

 ر جهت تغیی در عصر فرانوین گرایی امروز، توجه به آموزش. انجام پذیرفته است

 در حقیقت، برای . است ریناپذاجتنابو پیشرفت جوامع امری بسیار ضروری و 

ی و بررس مطالعه، پژوهش، یسوبهسلامت جهانی، حرکت  نیتأمرسیدن به حفظ و 

 دانش بومی موجود در این زمینه  خصوصبهدانش گیاهان دارویی  یریکارگبه

 بوده، انتقال آن به آیندگان  ازیموردناز آن در صنایع پیشرفته  یریگبهرهو 

 هاتیلفعابیشترین  . در این راستا در این دانشگاه،(19, 13, 3)باشدیم جهموردتوبسیار 

  اهتیفعالاز بین کلیه . در راستای اجرایی سازی کلیه محورها صورت گرفت

، تنها دو فعالیت ، قبل از ابلاغ برنامه تحول و نوآوری و این شدهنییتعدر محورهای 

 صورتهب هاتیفعالبرنامه، کلیه  یاز اجراویژه سابقه اجرا داشته است ، بعد  مأموریت

ابعاد آموزش  یتمامبههدفمند و در راستای توسعه دانش گیاهان دارویی و توجه 

اری و مشارکت با سایر این دانشگاه ، ضمن همک. است قرارگرفته موردتوجه

کلان منطقه یک آمایش آموزش عالی سلامت کشور، اقداماتی را در  یهادانشگاه

، به انجام مأموریتتمامی محورها و اهداف کلان برنامه راهبردی و عملیاتی این 

اجرای برنامه دستاوردهای قابل قبولی به همراه  سالهسهرسانده است که در مدت 

برای حل مشکلات  هادانشگاهگرایی  مأموریتافزایش   کهییازآنجا. داشته است

 باشدیمجامعه و توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور بسیار مهم و ضروری 

نی و هم گفتما ازلحاظو با توجه به اینکه این امر در دانشگاه علوم پزشکی بابل هم 

 رودیماست، انتظار  شدهنهینهاد نسبتاًلازم  یهارساختیز نیتأماز جهت عملکردی و 

 هابرنامهدر جهت اهداف  ژهیوبهو مفید  اثربخش  یهایخروجدر آینده نزدیک شاهد 

گیاهان دارویی در جهت  در حوزهتوسعه دانش و  آموزش  ژهیوبه یبالادستو اسناد 

عظیم  یاهتیظرفبا توجه به . باشیم یرسانخدماتکسب مرجعیت علمی و گسترش 

اقلیمی، دانش  به لحاظگیاهان دارویی  ٔ  نهیکشور درزمموجود در  فردمنحصربهو 

و  ییدرآمدزابومی، وجود متخصصان و مراکز آموزش عالی مرتبط و پتانسیل 

این  آموزش عالی به گذاراناستیسو همچنین اسناد بالادستی و توجه  ییزااشتغال

توسعه دانش گیاهان  ٔ  نهیدرزمی گرای مأموریتبا اقدامات هدفمند و  توانیمحوزه، 

و متعاقب  انیبندانشتسریع و تسهیل کارآفرینی و توسعه اقتصاد  ینهیزمدارویی، 

آن دستیابی به توسعه اقتصادی و همچنین ارتقای سلامتی و عزت و سرافرازی ایران 

 . را فراهم آورد

 

 :یتشکر و قدردان

دانشگاه  یآموزش ,یهمکاران در معاونت محترم پژوهش یاز تمامپژوهشگران  

 .ندینمایم یبابل تشکر و قدردان یعلوم پزشک

 

 :منافع تعارض

 .ندارد وجود

 محور ردیف

1 

مرتبط با دانش گیاهان دارویی توسعه و بازنگری کوریکولوم 

در دوره داروسازی عمومی و پزشکی عمومی و دوره دستیاری 

 پزشکی خانواده

2 
مرتبط با دانش  ییهارشتههای جدید و میان توسعه رشته

 گیاهان دارویی

3 
های مصوب شده مرتبط با دانش طراحی کوریکولوم رشته

 گیاهان دارویی

4 
بازآموزی ویژه جهت ارتقا سطح های آموزشی و برگزاری دوره

 های هدفآگاهی گروه

5 
علوم پزشکی  یهادانشگاهاندازی باغ گیاهان دارویی در راه

 منطقه

 ایمنطقهتوسعه و ایجاد هرباریوم مرکزی استاندارد  6

 اندازی سامانه گیاهان داروییطراحی و راه 7

 شناسایی و معرفی گیاهان دارویی بومی منطقه 8
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 قبل از ابلاغ برنامهسابقه فعالیت  محور مرتبط فعالیت ردیف

 خیر کلیه محورها در برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی بابل مأموریتدرج  1

 خیر کلیه محورها مأموریتعلمی با تخصص مرتبط به عنوان مسئول اجرایی  هیئتعضو  یریکارگبه 2

 خیر کلیه محورها تشکیل کارگروه توسعه دانش گیاهان دارویی 3

 خیر کلیه محورها جهت توسعه دانش گیاهان دارویی راهبردیتدوین برنامه  9

 خیر کلیه محورها تدوین برنامه عملیاتی جهت توسعه دانش گیاهان دارویی 5

 خیر کلیه محورها تبیین وضعیت موجود دانشگاه در زمینه توسعه دانش گیاهان دارویی 8

 خیر کلیه محورها ارزیابی برای رصد اجرای برنامه عملیاتی مرتبط یهاشاخصتعیین  1

 خیر کلیه محورها عملیاتی توسعه دانش گیاهان دارویی برنامه شدهنییتع یهاشاخصدانشگاه بر اساس  یابیخودارز 6

4 
زش آموو کلیپ مرتبط با دانش گیاهان دارویی و توزیع در همایش های مرتبط با  تهیه پمفلت و بروشور

 پزشکی
 خیر کلیه محورها

 خیر 6تا  5 گیاهان محوطه پردیس دانشگاه علوم پزشکی بابل نمودن دارشناسنامه تدوین طرح تحقیقاتی 11

 خیر کلیه محورها دانش گیاهان دارویی جهت تدوین کتاب یتوسعهدر دانشگاه در راستای  شدهانجام یهاپژوهشبررسی  11

 خیر 6و  8و  5 منطقه دانشگاهتهیه نقشه هوایی  12

 خیر 3 وجود واحد یا مباحث توسعه دانش گیاهان دارویی ازنظردرسی  یهابرنامهبازنگری  13

 خیر 9 دانشگاهیان، دانشجویان، جامعه(هدف ) یهاگروهآموزش به  ارائه 19

 خیر کلیه محورها استفاده از دانش متخصصان بیرونی و جذب ایشان در کارگروه 15

18 
آموزشی و پژوهشی در راستای توسعه دانش گیاهان  یهایهمکارمشترک جهت گسترش  نامهتفاهمتدوین 

 دارویی با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 خیر کلیه محورها

 خیر کلیه محورها توسعه دانش گیاهان دارویی ایمنطقهعضویت در کارگروه  11

 خیر کلیه محورها بین بخشی یهایهمکارگسترش  صنایع استان مازندران جهتبرگزاری نشست با سازمان  16

 خیر کلیه محورها الگوبرداری از پارک علم و فناوری البرز با بازدید مسئول اجرایی و تعدادی از اعضای کارگروه از آن مرکز 14

 خیر کلیه محورها علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزاری نشست با مسئولین دانشگاه. 8 

 بله 5 جانمایی باغ گیاهان دارویی در دانشگاه 21

 خیر 5 محوطه باغ گیاهان دارویی برای کاشت گیاهان یسازآماده 21

 خیر 5 در باغ هاآنمناسب گیاهان دارویی برای کاشت  یهاگونهشناسایی و انتخاب  22

 خیر محورهاکلیه  (نشست 21بیش از کارگروه ) یهانشستبرگزاری  23

29 
در کارگروه توسعه گیاهان دارویی در باغ گیاهان دارویی  شدهییشناسااصله نهال گیاهان دارویی  91کاشت 

 دانشگاه
 خیر 5

 خیر کلیه محورها (نشست 8)بیش از  ایمنطقه یهاکارگروهشرکت مسئول اجرایی بسته در  25

 خیر 2 گیاهان دارویی بادانشمرتبط  یارشتهنیبهای جدید و نیازسنجی رشته 28

 خیر 1تا  5 ازیموردن یافزارسختو  یافزارنرماحصا و تهیه لیست ابزار و امکانات  21

 بله 9 های هدفهای بازآموزی ویژه جهت ارتقا سطح آگاهی گروهبرگزاری دوره 26

 خیر 5 یاقطرهتجهیز باغ گیاهان دارویی دانشگاه به امکانات آبیاری  24

 : اقدامات انجام گرفته در ارتباط با محور های برنامه عملیاتی توسعه گیاهان دارویی2جدول شماره
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Abstract 

With the implementation of the land preparation, document and formation of transformation and 

innovation packages in medical science education, some mission-oriented opportunities have been 

provided in the medical education field. Accordingly, the special mission of medicinal plant 

development was given to the major universities of district one of academic health preparation, 

including Babol University Of medical science. This study was conducted to describe and reflect 

the activities performed at Babol University of Medical Sciences in accomplishing this mission 

by reviewing relevant documentation and performance report of its executive management. 

Findings show that some of the performed activities regarding this issue include the revision of 

curriculum in terms of existence of the units or topics of medicinal plants knowledge development, 

placing this mission in strategic goals of the university, needs assessment of new fields concerning 

this mission, offering training for target groups(academics and society), investigating the 

performed research in the university in order to develop the knowledge of medicinal plants, 

explaining current status of the university regarding the development of medicinal plants 

knowledge, preparation of the observation indicators related to the mission and self-assessment of 

university with the prepared indicators, networking , communication development and using 

exterior experts’ knowledge, needs assessment of software and hardware  and supplying an 

important part of the assessed needs, layout and allocation of land to initiate the medicinal plant 

garden and preparation of the garden for planting the identified medicinal herbs, preparation of 

the research plan to allocate certification for the plants in Pardis area and medicinal plant garden 

of the university. Babol University of Medical Sciences has carried out extensive efforts in all 

areas and goals of the strategic and operational plan of the mission related to developing the 

medicinal plant knowledge in areas such as vocational and goals, making discourse, structural and 

functional areas that it has special achievements in developing the infrastructures in two-year 

period of the plan implementation. It is expected that through the continuation and promotion of 

this trend, we observe outcomes and achievements toward acquiring scientific authority in the 

field of medicinal plant knowledge then accordingly development of services and knowledge-

based economy in near future.  

Please cite this article as: Aqatabar Roudbari J, Sajadi Kaboudi P, Javanian M. Missionism in the Development of Knowledge 
of Medicinal Plants: An Approach to Implementation of the Program of Change and Innovation in Babol University of Medical 
Sciences. Novin Health J. 2019; 3(2): 68-73. 
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