
  

  

  

  

  

  :رسالت مرکز

مرکز تحقیقات داروهاي گیاهی رازي به منظور ایجاد بستر مناسبی براي فعالیت محققین کشور در راستاي تولید داروهاي گیاهی موثر در 

مرکز بر آن است که با انجام فعالیتهاي پژوهشی کاربردي و تولید علم مبتنی بر نیازهاي جامعه بر این . ارتقاء سالمت جامعه ایجاد گردید

عالی مرتبط با رسالت مرکز را فراهم آورده و با شرکت هاي تولید کننده  اساس اولویت ها زمینه ایجاد اشتغال فارغ التحصیالن مراکز آموزش

 .تباط سازنده اي داشته باشددارو و مراکز تحقیقاتی مرتبط در کشور ار

  

  :دورنما

مرکز تحقیقاتی  پنجدر زمره  1400در زمینه تولید علم و ساخت داروهاي گیاهی تا سال  ،این مرکز برآن است با انجام تحقیقات کاربردي

  .برتر کشور قرار گیرد

ژیک مرکز تحقیقاتتبرنامه استرا  
 داروهاي گیاهی رازي

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان



  :ارزشها

خدا محوري و رعایت شئونات دینی و اخالقی، حفظ کرامت انسانی، احساس مسئولیت و پاسخگویی به می خواهد با ارزشهایی چون  این مرکز

ذینفعان، رعایت اصول اخالقی در پژوهش، حاکمیت تفکر استراتژیک در تمام فعالیتها، احترام به حقوق و مالکیت مادي و معنوي پژوهشگران، 

جی و اولویت ها، تعمیق و گسترش خالقیت و روحیه خود باروري، اعتماد به نفس، رعایت عدالت در فرصتهاي پژوهشی بر اساس نیاز سن

  .رسالت خود را به نحو احسن به انجام رساند حفظ و ارتقاء هویت ملی و اسالمی، رعایت حقوق آزمودنی ها و ارتقاء مهارت ها 

  

  : ذینفع ها

  : ذینفع هاي داخلی

  لرستاناعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی  - 

  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان- 

  کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان - 

  رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان - 

  هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - 

 هیات امنا دانشگاه - 

  مراکز آموزشی درمانی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - 

  تاندانشکده هاي علوم پزشکی لرس - 

  سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - 

  



 :ینفع هاي خارجیذ

 افراد جامعه - 

 و بایرافالك  ، داملرانکارخانجات داروسازي از جمله اکسیر - 

 ...داروسازي دکتر جهانگیري و  مراکز تولید داروهاي گیاهی از جمله خرمان، دانا کاسیان و - 

 جهاد دانشگاهی استان - 

 صدا و سیماي مرکز استان - 

 مرکز تحقیقات جهاد کشاورزي - 

 ...)لرستان، پیام نور، آزاد اسالمی، علمی کاربردي و( اعضاي هیات علمی دانشگاههاي استان  - 

 استانداري - 

 نمایندگان مردم در مجلس شوراي اسالمی  - 

 فارغ التحصیالن دانشگاهها - 

 دانش آموزان مقطع دبیرستان - 

 عطاریها - 

 پزشکان و سایر گروههاي پزشکی - 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - 

 داروخانه ها - 

 داروسازان  - 

 شرکت هاي توزیع دارو - 

 نه هاي بازرگانی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزيوزارت خا - 

 سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده هاي کشور - 

 دانشجویان دانشگاهها - 

  

  



  دانشگاه علوم پزشکی لرستان مرکز تحقیقات داروهاي گیاهی رازي تحلیل استراتژیک محیط

نمودند که پس +  2تا  – 2پس از انتخاب عوامل درونی و بیرونی اقدام به نمره دهی از  مرکز تحقیقاتتیم تحلیل محیط 

مورد نقطه قوت و  8مورد از بین عوامل درونی نقطه ضعف ،  8از محاسبه بر اساس اولویت و میانگین نمره حاصله ، 

از بیــن استراتژیهاي حاصل از سپس . مورد تهدید استخراج گردید 8مورد فرصت و  8همچنین از بین عوامل بیرونی 

wt ,st ,wo ,so  جلسه طوالنی مهمترین استراتژیها بر اساس اولویت بندي به شرح ذیل تعیین و اعالم  چندینطی

  :گردید 

  

 :نقاط قوت - 

S1 – حمایت مسئولین ارشد دانشگاه از مرکز  

S2 – حمایت هیات امنا دانشگاه از مرکز  

S3 - مند و تحصیل کرده و متعهد در مرکزعالقه  - وجود کارکنان مستعد  

S4 - وجود اعضاء هیات علمی متخصص و متعهد در دانشگاه  

S5 - وجود تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته در مرکز  

S6 – حمایت مالی مناسب معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه جهت انجام پروژه هاي تحقیقاتی و توسعه تجهیزات مرکز  

S7 – وجود مرکز تحقیقات دانشجویی فعال  

S8 - وجود واحد استعدادهاي درخشان 

S9 - وجود شوراي پژوهشی با ترکیبی از محققین برجسته استان در رشته هاي مرتبط  



S10کسب مجوز دانشجوي دکتراي پژوهشی توسط مرکز  

  

  :نقاط ضعف -

W1 - کمبود پژوهشگر تمام وقت در مرکز  

W2 –  هیات علمی پژوهشی در مرکزکمبود  

W3 –  مرکزاستاندارد نبودن فضاي فیزیکی  

W4 - نداشتن چارت سازمانی مصوب مرکز  

W5 – کمبود تعداد نیروي انسانی ماهر و متخصص در مرکز  

W6 -   مرکز درصنعت   بانبود واحد ارتباط  

W7 - کمبود بودجه پژوهشی به نسبت حجم عظیم تقاضا  

W8 - آشنا نبودن اکثر اعضاي هیات علمی و محققین با مراحل ثبت و تولید داروهاي جدید  

W9 -  رشته هاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه  کمبود  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  :فرصتها - 
O1 -  گونه آن گیاه دارویی می  300حدود گونه گیاهی که  1900نزدیک به ( وجود اقلیم جغرافیایی مناسب با پوشش گیاهی متنوع و گسترده

  )باشد 
O2 – وجود کارخانجات متعدد دارویی دراستان  
O3 –  در استان کشاورزي و شیمیداروسازي، وجود دانشکده هاي  

O4 -  وجود مرکز تحقیقات جهاد دانشگاهی  
O5 -  عالی استانوجود اعضاء هیئت علمی متخصص و متعهد عالقمند در سایر مراکز آموزش  
O6 - رویکرد جامعه به استقبال از داروهاي گیاهی  
O7 - وجود پارکهاي علم و فناوري و مراکز رشد در استان  
O8 -  همکاري خوبصدا و سیماي مرکز استان با پوشش کامل و 

O9 - وجود شوراي برنامه ریزي و توسعه استان 

O10 - فراهم بودن بستر مناسب ارتباط بین مراکز تحقیقاتی کشور  
O11-  توجه ویژه به پژوهش درکشور  
O12 - برنامه پنجم توسعه کشور  
O13 -  ساله کشور 20سند چشم انداز  

O14 - نوین قرارگیري طب ایرانی و داروهاي گیاهی در حوزه فناوري  
O15 - وجود ستاد گیاهان دارویی در معاونت علمی و فناوري نهاد ریاست جمهوري و همچنین در استانداري 

O16 - وجود سایر ستاد هاي ویژه در معاونت علمی و فناوري نهاد ریاست جمهوري  مانند  زیست فناوري،نانو، سلولهاي بنیادي و...  
 O17 - وجود کتابخانه دیجیتالی کشور  

O18 - تصویب الیحه شرکت هاي دانش بنیان  

O19 - دانشجوي دکتراي پژوهشی توسط مرکز و کسب مجوز  وجود تعداد زیاد دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سایر مراکز آموزش عالی  

O20 - وجود مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی با داشتن بانک ژن گیاهی  



 : تهدیدها -

T1 -  عدم احساس نیاز صنعت( ارتباط ضعیف بین صنعت و دانشگاه (  

T2 –  باور به استفاده از گیاهان دارویی به روش صرفاً سنتی در عطاریها  

T3 - هزینه کرد نادرست سهم پژوهش دستگاههاي دولتی  

T4 - تمایل کم پزشکان به تجویز داروهاي گیاهی  

T5 - تحت پوشش نبودن داروهاي گیاهی توسط بیمه ها  

T6 -  ارزشیابی محققین و مراکز تحقیقاتی توسط توسط وزارت بهداشتکم توجهی به تولید داروهاي جدید و تحقیقات کاربردي در  

T7 - ناکافی بودن حمایت از پژوهشگران و مخترعین  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 : SOاستراتژیهاي مرتبط با 

 ترغیب و تشویق اعضاء هیات علمی و محققین  بمنظور شناسایی کلیه گونه هاي گیاهی دارویی استان  - 1

  پژوهشهاي الزم جهت تهیه دارو از گیاهان موجود در استانانجام  - 2

   انجام پژوهشهاي کاربردي مشترك با سایر مراکز تحقیقاتی - 3

  اجراي برنامه هاي آموزشی و اطالع رسانی با استفاده از اعضاء هیات علمی  - 4

  عهانجام پژوهشهاي کاربردي مبتنی بر نیاز واقعی جام - 5

  رایزنی جهت جذب اعتبارات ویژه از محل ستاد گیاهان دارویی و سایر ستادهاي معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري - 6

 SW :استراتژیهاي مرتبط با  

  اعضاء هیئت علمی پژوهشی تمام وقت تعداد بیشتر استخدام  - 1

  مرکز یپیگیري تصویب چارت سازمان - 2

  کمالونداحداث ساختمان تیپ مرکز تحقیقات در پردیس دانشگاهی  - 3

  مرکزبیبشتر در ستخدام نیروي انسانی ماهر و متخصص ا - 4

  فعال نمودن واحد ارتباط بین صنعت و دانشگاه - 5

 استراتژي ها



 ST :استراتژیهاي مرتبط با  

  برگزاري برنامه هاي آموزشی توسط محققین در صدا و سیما بمنظور فرهنگ سازي و ترویج استفاده از داروهاي گیاهی استاندارد - 1

  پزشکی جهت برگزاري دوره هاي بازآموزي در مورد داروهاي گیاهی استانداردرایزنی با مرکز توسعه آموزش  - 2

 : OTاستراتژیهاي مرتبط با 

  جامعه درمانی -یسوق دادن بودجه هاي پژوهشی دستگاههاي دولتی در جهت انجام پژوهش هاي کاربردي و منطبق بر نیازهاي بهداشت - 1

  اي انجام می دهندحمایت همه جانبه از محققینی که پژوهشهاي کاربردي و مداخله  - 2

 :WOاستراتژیهاي مرتبط با 

 مرکز تحقیقات داروهاي گیاهی جدید تصویب احداث ساختمان  - 1

 همکاري با نخبگان و محققین سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی - 2

سایر مراکز آموزش عالی با راهنمایی یا و  علوم پزشکی لرستان دانشگاهایجاد بستر مناسب جهت انجام پایان نامه هاي دانشجویان  - 3

 هیات علمی دانشگاهمشاوره اعضا 

  برگزاري کارگاههاي توانمندسازي در رابطه با روند ثبت و تولید داروهاي جدید - 4

  

 : WTاستراتژیهاي مرتبط با 

 ایجاد ارتباط عمیق بین دستگاههاي دولتی با دانشگاه و صنعت بمنظور انجام پژوهشهاي کاربردي و مداخله اي - 1

  



  

  

  قطعی مرکز تحقیقاتاخذ مجوز موافقت نامه - 1

  محققین در زمینه داروهاي گیاهی در گسترش و باال بردن روحیه تحقیق و ایجاد انگیزه - 2

  انجام تحقیقات کاربردي منجر به تولید داروهاي گیاهی جدید- 3

  

  

  

G1 فضاي فیزیکی و نظام مدیریتی مرکز  ،ارتقاء جایگاه تشکیالتی  

2G -  از طرحهاي تحقیقاتی مرکزتولید داروهاي گیاهی جدید  

3G - افزایش تولید علم درزمینه گیاهان دارویی  

4G هاي تحصیالت تکمیلی دانشگاههاي مختلف کشور ایجاد بستر تحقیقاتی مناسب جهت دانشجویان دوره  

5G   ایجاد زمینه اشتغال پاره وقت فارغ التحصیالن دانشگاهی در قالب طرح هاي تحقیقاتی مصوب دانشگاه 

G6 توانمند سازي اعضاي هیات علمی، پرسنل و محققین در زمینه هاي مرتبط با گیاهان دارویی 

G7 وییهمکاري با سایر شبکه ها، پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و شرکت هاي دار  

  

  

  

 اهداف کالن

 اهداف عینی



  

  

G1 - فضاي فیزیکی و نظام مدیریتی مرکز ،ارتقاء جایگاه تشکیالتی  

  1392اخذ موافقت قطعی مرکز تا پایان سال  - 1

  1393ایجاد چارت سازمانی جهت جذب اعضاي هیأت علمی پژوهشی و کادر اجرایی مورد نیاز تا پایان سال  - 2

  1393مرکز به زبان انگلیسی حداکثر تا پایان سال پیگیري اخذ مجوز چاپ مجله  - 3

و ) شامل مرکز تحقیقات داروهاي گیاهی(  پی گیري اختصاص زمین مناسب جهت ساخت مجتمع مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی - 4

  1392النه حیوانات مجهز تا پایان سال

  1392لحاظ استانداردهاي بین المللی تا پایان طراحی نقشه ساختمان جدید مرکز تحقیقات و النه حیوانات با  - 5

  1392پی گیري الحاق ساختمان فعلی مرکز توسعه به فضاي فیزیکی مرکز تحقیقات تا پایان سال  - 7

  1392تدوین ضوابط  کار و الزامات ایمنی در آزمایشگاههاي مرکز تحقیقات تا پایان  - 8

  سایت اینترنتی مرکز تحقیقات  یکیفکمی و ارتقاء  - 9

  با کامپیوترهاي شخصی محققین اینترنت ایجاد سیستم وایرلس جهت اتصال به شبکه - 10

  توسعه امکانات و تجهیز بیشتر مرکز تحقیقات - 11

باتوجه ویژه به مسئله حفظ و و (تالش جهت ایجاد باغ گیاهان دارویی در اراضی مجتمع پردیس ترجیحاً با مشارکت سایر ارگانها  - 12

  )نگهداري باغ مربوطه

و درمانهاي  ، سالمتتغذیه "و تشکیل پژوهشکده 1393تا پایان سال  "زنبور عسل و فراورده هاي آن "یقات کسب مجوز مرکز تحق  - 13

  1396تا پایان سال  "طبیعی

  

 فعالیت هاي مرکز



2G- انجام تحقیقات کاربردي منجر به تولید داروهاي گیاهی جدید  

  1392طرحهاي پژوهشی در راستاي اولویت هاي مرکز تا پایان % 70دد اولویت هاي پژوهشی مرکز و الزام تصویب حداقل تدوین مج - 1

معرفی توانایی هاي مرکز به شرکت هاي دارویی کشور و امضاي تفاهم نامه همکاري با آنها در راستاي انجام پروژه هاي کاربردي - 2

 مشترك

ارائه به داروهاي گیاهی و نجام کارآزمایهاي بالینی و تحقیقات پایه کاربردي در زمینه گیاهان دارویی و تدوین سیاستهاي تشویقی جهت ا- 3

  1392معاونت تحقیقات جهت تصویب نهایی تا پایان 

 1394داروي گیاهی جدید بر پایه طرح هاي تحقیقاتی مرکز تا پایان سال  2اخذ مجوز ساخت و تولید حداقل - 4

 ویی در مرکزایجاد واحد ارتباط با صنایع دار- 5

 افزایش یابند % 20جهت طرحهاي تحقیقاتی مشترك  دانش بنیان يشرکتهابودجه دریافتی از مراکز صنعتی و ساالنه - 6

  برگزاري دوره یی کارگاه آشنایی اعضاي هیات علمی و محققین استان با مراحل اخذ مجوز تولید داروهاي گیاهی - 7

  

  

  

  

  

  

  

  

  



3G- افزایش تولید علم درزمینه گیاهان دارویی  

 در زمینه گیاهان دارویی ... تالش جهت تشویق مضاعف اعضاي هیات علمی در ازاي تولید کتاب، مقاله و- 1

تالش جهت تدوین سیاستهاي تشویقی جهت تولید علم در زمینه گیاهان دارویی براي اعضاي هیات علمی  سایر  دانشگاهها و محققین - 2

 غیرهیات علمی

مرکز در زمینه چاپ کتب مرتبط با گیاهان دارویی جهت محققین غیر هیات علمی و اعضاي هیات علمی ادامه و ارتقاء سیاستهاي تشویقی - 3

 سایر دانشگاهها

 افزایش یابد  در مجالت علمی پژوهشی داخلی و خارجی تعداد مقاالت چاپ شده مرکز % 20ساالنه  - 4

 ز افزایش یابد  مرکمصوب شوراي پژوهشی  يتعداد طرحها و پایان نامه ها% 20ساالنه  - 5

 مرکز افزایش یابد  مصوب شوراي پژوهشی    Clinical Trialطرحهاي % 10ساالنه - 6

  کتاب در زمینه گیاهان دارویی توسط مرکز 2حداقل  ساالنهچاپ  - 7

  1394تا پایان سال  وري و ثبت ژن توسط  محققین مرکزآاختراع، نوآوري، بومی سازي فن  1ثبت حداقل  - 8

  

  

  

  

  

  

  

  



4G ایجاد بستر تحقیقاتی مناسب جهت دانشجویان دورههاي تحصیالت تکمیلی دانشگاههاي مختلف کشور  

  1392سال  از بهمن ماه) PhD by research(دکتري پژوهشی شروع دوره  - 1

براي انتخاب موضوعات پایان نامه مرتبط با  علوم پزشکی لرستان ي پزشکی دانشگاهاتصویب سیاستهاي تشویقی جهت دانشجویان دکتر- 2

 گیاهان دارویی

 مورد در سال 1میزبان برگزاري تورهاي علمی تحقیقاتی دانشجویی حداقل - 3

ادامه و ارتقاء سیاسیتهاي تشویقی جهت دانشجویان دوره هاي تحصیالت تکمیلی که طرح هاي تحقیقاتی خود را با مشارکت مرکز انجام - 4

 می دهند

اطالع رسانی به دانشجویان بومی استان در دانشگاههاي مختلف کشور در زمینه آمادگی مرکز جهت آماده سازي بستر مناسب انجام پایان - 5

  نامه هاي مرتبط یا گیاهان دارویی آنها در مرکز تحقیقات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



5G  ي تحقیقاتی مصوب دانشگاه ایجاد زمینه اشتغال پاره وقت فارغ التحصیالن دانشگاهی در قالب طرح ها 

شناسایی و بکارگیري فارغ التحصیالن کارآمد در زمینه گیاهان دارویی جهت انجام پروژه هاي تحقیقاتی بعنوان مجري یا همکار طرح - 1

 هاي تحقیقاتی 

 معرفی فارغ التحصیالن کارآمد به محققین فعال جهت بکار گیري آنان در طرح هاي تحقیقاتی- 2

  در طرح هاي تحقیقاتی هیات علمی افزایش حق الزحمه محققین غیرتالش براي - 3

  

 

G6 توانمند سازي اعضاي هیات علمی، پرسنل و محققین در زمینه هاي مرتبط با گیاهان دارویی 

 لیست کارگاههاي ضروري جهت اعضاي هیات علمی و کارشناسان پژوهشی مرکز ساالنهتعیین - 1

  ین شدهیتوجه به اولویت هاي تع توانمندسازي اعضاي هیات علمی، پرسنل و محققین باکارگاه  2حداقل  ساالنهبرگزاري - 2

  منطقه و کشورسطح به کارگاههاي علمی در  هاي مرکزاعزام اعضاي هیات علمی و کارشناسان آزمایشگاه- 3

  

 

G7 همکاري با سایر شبکه ها، پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و شرکت هاي دارویی  

  اطالع رسانی امکانات مرکز به سایر مراکز در زمینه فعالیتهاي مشترك تحقیقاتی - 1

 مورد 3انعقاد تفاهم نامه جدید با سایر مراکزتحقیقاتی به میزان ساالنه حداقل - 2

  اد طرحهاي مشترك با سایر مراکز و دانشگاها افزایش یابددتع% 20ساالنه - 3

 


