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 نقشه راه آموزشهای فنی و حرفه ای فناوری  
 “سالمت طب سنتی و گیاهان دارویی” 



 راهبردها و سياست ها

حضور موثر در : 1راهبرد 
 عرصه هاي بين المللي

 12 افزايش قابليت حضور در عرصه هاي بين المللي:  1سياست  

 7 ارتقاء جايگاه  كشور در مسابقات بين المللي مهارت: 2سياست  

 5 اعتبار بخشي به گواهينامه هاي سازمان در نظام آموزشي بين المللي:  3سياست 

طراحي و : 2راهبرد 
استقرار نظام جامع 

 مهارت و فناوري

 14 يكپارچه سازي آموزشهاي مهارتي از طريق استقرار نظام جامع مهارت و فناوري در سطح ملي: 4سياست 

 7 ارتقاء فرهنگ مهارت آموزي و افزايش منزلت اجتماعي مهارت آموختگان: 5سياست 

توسعه و : 3راهبرد 
 ارتقاء آموزشهاي مهارتي

 4 ساماندهي استانداردها و منابع آموزشي سازمان: 6سياست 

 12 مبتني بر حيطه كار –واستقرار الگوهاي  آموزش مهارتي با رويكرد تقاضا محوري  طراحي: 7سياست 

 8 توسعه  مشاوره آموزشي و شغلي در كليه مراكز آموزش فني و حرفه اي سازمان: 8سياست 

 4 واستقرار الگوي توسعه آموزشهاي مهارتي طراحي: 9سياست 

فراهم نمودن سازوكارهاي بهره برداري متقابل ازاعتبارگواهينامه ها و مدارج علمي نظام آموزش غير رسمي : 10سياست 

 ونظام آموزشي رسمي
2 

تحقق عدالت : 4راهبرد 
 اجتماعي

 12 توانمند سازي زنان از طريق آموزشهاي مهارتي: 11سياست 

 6 توانمند سازي آسيب ديدگان اجتماعي  از طريق آموزشهاي مهارتي: 12سياست 

 4 اشاعه آموزشهاي فني و حرفه اي  در مناطق محروم  و كمتر توسعه يافته: 13سياست 

توسعه : 5راهبرد 
 مشاركت ذينفعان

 9 فراهم سازي بستر مناسب جهت گسترش حضور بخش غير دولتي: 14سياست 

 8 توسعه مشاركت با بخش هاي نيمه دولتي و عمومي و دولتي:  15سياست 

استاندارد : 6راهبرد 
اصالح و بهبود  –سازي 

 روشها و فرآيندها

 5 اهتمام به پژوهش محوري در تصميم سازي: 16سياست 

 7 توسعه و بهينه سازي الگوهاي ارزشيابي مهارت –اصالح -بازنگري: 17سياست 

 4 استقرار مديريت ارزيابي عملكرد در سازمان: 18سياست 

 15 بهره گيري از فن آوري اطالعات و ارتقاء خدمات الكترونيكي در جهت تحقق دولت الكترونيك: 19سياست 

 6 حمايت از خالقيت و نوآوري  سازماني: 20سياست 

ارتقاء و : 7راهبرد 
توانمند سازي منابع 

 انساني سازمان

 9 مربيان سازمان و بهبود شرايط مالي و رفاهي مربيان( دانش، مهارت و نگرش) ارتقاء شايستگي :  21سياست 

 5 (مديران و كارشناسان)ارتقاءتحصيلي و مهارتي كاركنان سازمان :  22سياست 

 17 روحي  و فرهنگي كاركنان -ارتقاء سطح سالمت جسمي : 23سياست 

توسعه و : 8راهبرد 
بهبود بهره وري منابع  

 مالي سازمان

 2 استفاده بهينه از منابع مالي:   24سياست

 2 افزايش درآمد سازماني:  25سياست 



توسعه و ارتقاء آموزش هاي مهارتي: 03راهبرد   
  ساماندهي استانداردها و منابع آموزشي سازمان: 06سياست 

 
 الزامات قانوني هدف عنوان برنامه پيشنهادي كد

030
601 

تدوين الگوي پودماني و بسته هاي آموزشي، 
تدوين استانداردهاي آموزشي و شغلي بين  

سطوح تحصيلي بر اساس الگوهاي 
 شايستگي

فراهم كردن بستر الزم 
براي تحقق نظام ملي 

آموزش ) مهارت وفناوري
 ( بين سطوح تحصيلي

 برنامه پنجم توسعه

تدوین برنامه های سالیانه در راستای 
 سندراهبردی مهارت و فناوری



کارگروه تخصصی گیاهان 
داروهای گیاهی و طب سنتی.دارویی  

 دكترمحسن بيگدلي

 دكترمحمد انصاري پور  

3 3 

 دكترعليرضا طاهرپور

3 1 

 شهرام گندابي

 محسن جاللي

3 5 

 زينب وفائي نژاد

 عاطفه سادات جالل زاده
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 حسين امامي نرگس كياني 3

 حميدرضا عصارپور

9 

10 



 چرخه در دارويي گياهان  ارزش و اهميت به توجه با
 جامع نقشه "خصوصا باالدستي اسناد تاكيد و اقتصاد
 تشويق و سازي فرهنگ ي توسعه براي كشور علمي
 گياهان از استفاده در يادگيري و آموزش به جامعه
 آموزش استانداردهاي بومي سازي و شناسايي با دارويي

 اين ها، رشته اين در اشتغال زمينه ايجاد و بين المللي
 و كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان بين تفاهم نامه

  طب و دارويي گياهان فناوري و علوم توسعه ستاد
  در جمهوري رياست فناوري و علمي معاونت ايراني
 :گرديد منعقد ذيل اهداف با 91/10/24 تاريخ

 تدوين مرتبط، هاي حرفه و مشاغل توسعه و ايجاد -1
 و آنها آموزشيِ و شغلي هاي شايستگي و استانداردها

 نيروي مهارتي سطح ارتقاي و آموزشي نيازهاي تامين
 .كار
 تجاري رويكرد با پژوهشي دستاوردهاي هدايت -2

 .ماهر انساني نيروي تربيت راستاي در سازي
 مورد فني و تخصصي عمومي، شايستگي هاي تقويت -3

 .بنيان دانش هاي شركت ماهرِ انساني نيروي نياز

 
 

توسعه روابط و همکاری با دستگاههای دولتی و غیر 
 دولتی



 حمایت از توسعه 
موسسات آموزشی و شرکتهای غیر  

 دولتی بنگاههای اقتصادی

صدور مجوز جهت تاسيس آموزشگاه آزاد در حوزه گياهان دارويي و طب سنتي  
مازندران -گلستان  –خراسان رضوي  –لرستان  –در استانهاي تهران   

 الگوی آموزشی تولید، بازاریابی و فروش

 انجمن تولیدد کننددگان  

 داروهای گیاهی

علمدددی شدددرکت   نمایندددده

 گیاهان دارویی



تدوین استانداردهای آموزشی 
 شغل و شایستگی

بهره قابل كه دارد قرار سازمان سايت روي بر استاندارد 40 حدود حاضر حال در  

 .است آموزش و برداري

130و سازمان داخل تخصصي كميته توسط تاييد مورد شايستگي و شغل عنوان 

  .باشد مي سازمان سايت روي بارگذاري حال در ايراني طب و دارويي گياهان ستاد

 



فروشنده  گياهان دارويي 

كاربر  گياهان دارويي 

زراعت  گياهان دارويي 

اسانس گيري از  گياهان دارويي 

انبارداري و بسته بندي  گياهان دارويي 

كاربر گياهان داروئي 

 

برخی استانداردهای آموزشی و شغلی بارگذاری شده بر روی سایت 
 سازمان در زمینه فناوری

 "سالمت، طب سنتی و گیاهان دارویی" 



برخی استانداردهای آموزشی و شغلی در حال بارگذاری بر روی سایت سازمان در  
 زمینه فناوری

 "سالمت، طب سنتی و گیاهان دارویی" 

 حوزه گياهي

حوزه صنعت   

 حوزه بازرگاني

 حوزه تحقيقات و فرموالسيون

 مديريت توليد كننده گياهان دارويي ارگانيك

 مديريت تلفيقي آفات گياهان دارويي

 بازرس فرآيند توليد گياهان دارويي ارگانيك

 مشاور توليد گياهان دارويي ارگانيك 

 مشاور عمومي توليد گياهان دارويي 

 توليد كننده بذر گياهان دارويي

 توليد كننده نشاء و قلمه گياهان دارويي

 كارگر ماهر برداشت گياهان دارويي

 (  دستگاه تي بگ و بسته بندي پودري)دمنوش كارگر ماهر 

تکنسين آزمايشگاه شيميايي داروها و فرآورده هاي 
 گياهان دارويي

 مسئول كنترل كيفي نيمه جامدات گياهي

 سرپرست خط توليد دمنوش ها و تي بگ هاي گياهي

 مدير توليد واحد داروسازي گياهي

 كارگر فني خط توليد نيمه جامدات از گياهان دارويي

 .... ( اسانس، عصاره و ) انبار دار مواد موثره گياهان دارويي 

 انباردار گياهان دارويي

 مدير كارخانه فرآورده هاي گياهان  دارويي

 مسئول بهداشت وحفاظت فني درواحدهاي فرآوري گياهان دارويي

 تکنسين نگهداري و تعميرات خطوط توليد دمنوش

 وارد كننده عصاره؛ اسانس گياهان دارويي

 صادر كننده عصاره؛ اسانس گياهان دارويي

 بازارياب گياهان دارويي

و ( ويژه صادرات و واردات گياهان دارويي)ارزياب گمرك 
 فرآورده ها

  (عمومي)صادر كننده گياهان دارويي 
 كارشناس بورس گياهان دارويي

 فارماكولوژيست داروهاي گياهي

 فرموالتور توليد گياهان دارويي

 فيتوشيميست گياهان دارويي

 ميکروب شناسي داروهاي گياهي

 كنترل كننده آفات و بيماريهاي گياهان دارويي در مزرعه و انبار

 بيو تکنولوژيست گياهان دارويي



 حوزه فرآوري اوليه

حوزه مشاوره و خدمات   

 حوزه طب سنتي

 گيريكارگر توزين، پركردن و تخليه گياه مخازن اسانس 

 اپراتور كنترل توليد و تخليه اسانس گياهان دارويي از مخازن 

 كارگر فني خط توليد عرقيات گياهان دارويي 

 سرپرست نگهداري و تعميرات واحد اسانس گيري گياهان دارويي 

 تکنسين واحد خشك كن گياهان دارويي 

 سرپرست واحد سورتينگ گياهان دارويي 

 مشاور حقوقي صادرات محصوالت طبيعي      

 در حوزه داروهاي گياهي و فرآورده ها GMPمشاور  

 طرح ريزي فرآورده هاي گياهان دارويي

 مشاور سرمايه گذاري در حوزه داروهاي گياهي و فرآورده ها

مشاور ثبت عاليم و اسامي تجاري و طرح صنعتي گياهان دارويي 
 و فرآورده ها

مشاور اخذ مجوزهاي توليد و بسته بندي گياهان دارويي و 
 فرآورده ها

 مروج كشت گياهان دارويي

 مشاور ثبت اختراع داروهاي گياهي

 مروج بهره برداري و احيا گياهان دارويي در منابع طبيعي

به عنوان ( از بازار ) تهيه مواد اوليه دارويي گياهي ؛معدني و حيواني 
 شايستگي دستيار داروساز

 توليد فرآورده هاي مفردات غذايي سنتي      

 ماساژ طب سنتي ورزشکاران   

 مشاوره تغذيه در محيطهاي كارخانه اي و كارگري

 دستيار داروسازي طب سنتي

 كارمند داروخانه طب سنتي

 بازرسي فرآيند توليدات طب سنتي

 محقق و مترجم مطالب طب سنتي      

 توليد كننده عرقيات گياهي به روش طب سنتي      

 توليد كننده روغن گياهي به روش طب سنتي      

 آشپز طب سنتي 

 توليد كننده نوشيدنيهاي طب سنتي 

 مجبر

برخی استانداردهای آموزشی و شغلی در حال بارگذاری بر روی سایت سازمان در  
 زمینه فناوری

 "سالمت، طب سنتی و گیاهان دارویی" 



 تشکيل كارگروه راهبردي توسعه ي منابع انساني، گياهان دارويي و طب سنتي

  انعقاد تفاهم نامه ها با ساير دستگاهها 

  لغايت  23شركت در اولين جشنواره و فن بازار گياهان دارويي و طب سنتي در تاريخ

 .  91خرداد  28

  مشاركت در همايش هاي ملي و بين المللي مرتبط 

  عنوان استاندارد شغلي و آموزشي  5تدوين 

  هاي فناوري گياهان دارويي و طب سنتيجلد كتاب در خصوص آموزش 1تدوين 

 ي فناوري گياهان دارويیي و  شناسايي سازمان هاي ملي و بين المللي فعال در حوزه

 طب سنتي

هاي ملي و  بين المللي جهت حمايت از توسیعه منیابع   هاي سازماناستخراج ظرفيت

 انساني در حوزه ي فناوري گياهان دارويي و طب سنتي

 

 

 در حوزه ی فناوری  1391برنامه های عملیاتی سال 
 "سالمت، طب سنتی و گیاهان دارویی"



كارگاه آموزشي بیا   9كارشناس ستادي در  8كارشناس استاني و  37شركت 

 :عناوين

 ارزيابي توسعه فناوري 

 حقوق مالکيت فکري 

     آشنايي با سرقت علمي ، مصاديق راهکارهیاي تشیخي، ، پيشیگيري و

 ممانعت از بروز

 ارزش گذاري فناوري 

   روش هاي اخذ مجوز داروهاي طبيعي و مکمل ها و داروهاي بدون كارخانه

 ( توليد مشاركتي )

خالصه ای از فرایند اقدامات انجام شده در نخستین جشنواره و نمایشگاه 
 گیاهان دارویی، فراورده های طبیعی ایران

توانمندسازی مربیان و کارشناسان با برگزاری دوره ها و شرکت در نمایشگاهها و 
 جشنواره ها



 الگوهاي اجتماع محور اشاعه فرهنگ گياهان دارويي و داروهاي گياهي  

  هیاي   كاربردهاي آينده پژوهي در اكتشاف و پيش بينیي حیوزه   ) كلينيك آينده

 (علمي 

  اقتصاد ، تجاري سازي و بازاريابي گياهان دارويي و داروهاي گياهي 

   تجاري سازي محصوالBio  وNano 

 .ساعت آموزش همکاران سازمان-نفر 1215دوره و  -نفر 405جمعاً 

و ( سهامي، تعاوني و دانیش بنيیان  )شركت خصوصي و دولتي  153آوري بانك اطالعاتي   جمع

دانشگاه، موسسه و مركز علمي و پژوهشي در زمينه گياهان دارويي، فراورده هاي طبيعي  80

 6هماهنگي با مربيان و متخصصان گياهان دارويي براي تهيه و تدوين حیداقل  . و طب سنتي

 .عنوان استاندارد در اين زمينه

 

خالصه ای از فرایند اقدامات انجام شده در نخستین جشنواره و نمایشگاه 
 گیاهان دارویی، فراورده های طبیعی ایران



 برنامه های سازمان

 شناسايي مشاغل متداول استانداردهاي آموزش1)

 ترتيب نيروي انسیاني میورد تقاضیاي توليید بیا اسیتفاده از       2)

 ظرفيت هاي مشترك


