འཛམ་%ིང་(ང་མ"ན་བོད་(གས་གསོ་རིག་ཆེད་ལས་0་ཡོན་ཚ3གས་པ་ངོ་6ོད་མདོར་བ7ས།

འཛམ་%ིང་(ང་མ)ན་གསོ་རིག་/ོབ་ཚ2གས་ནི་(ང་3་མི་དམངས་5ི་མ)ན་6ལ་ཁབ་6ལ་དོན་9་
ཡོན་%ན་ཚ'གས་*ི་མཆོག་མཆན་ཐོབ་པ་དང་3ལ་དམངས་5ིད་6ོས་7་ཡོན་%ན་ཚ'གས་*ིས་དངོས་8་ཐོ་
འགོད་&ས་ཡོད་པའི་+ང་མ.ན་གསོ་རིག་མཉམ་འ2ེལ་5ོབ་ཚ8གས་ཞིག་ཡིན། མིག་%ར་'ལ་ཁབ་༦༥དང་ས་
!ལ་༢༤༨'ག་གི་*་འ,གས་ཚ/གས་མི་དང་།
ཆེད་ལས་6་ཡོན་:་བའི་ཚ/གས་པ་༡༠༦'ག་ཡོད་པ་དང་།
འཛམ་%ིང་འ(ོད་བ,ེན་ཚ0གས་པ་（ WHO ）དང་། %ལ་'ིའི་ཚད་གཞི་ཅན་/་གཏོང་བའི་3་འ4གས་
（ ISO ）སོགས་དང་'་བའི་འ+ེལ་ཟམ་བ0གས་ཡོད། འཛམ་%ིང་(ང་མ)ན་གསོ་རིག་/ོབ་ཚ2གས་3ི་4ང་
ཡིག་ཁང་གིས་འ(བ་*ོན་-ས་པ་བ/ད ༢༠༡༥ ལོའི་6 ༨ པའི་ཚ9ས་༧ ནས ༡༠ བར་ལ་མཚ#་%ོན་ཟི་ལིང་ས་
ཆར་ད%་&གས་པ་དང་། འཛམ་%ིང་(ང་མ)ན་བོད་.ན་ཆེད་ལས་མི་3་4གས་པའི་ཐོག་དང་པོའི་རིག་
ག"ང་བ&ོ་(ེང་ཚ+གས་ཤིང་། ཚ'གས་*གས་མི་,་༤༨༠0ག་1་2ེབས་ཡོད་པ་རེད། མིག་:ར་ཆེད་ལས་=་ཡོན་
ཚ"གས་པར་(ལ་ཁབ་,ི་ནང་ཁག་གི་ཚ"གས་མི་༤༩༠4ག་ཡོད་པ་དང་། ལས་འཛ;ན་མི་<་ཡན་ཆད་>ི་མི་?ངས་
༢༦༠ཡོད་ལ། དེའི་-ོད་.་/ལ་ཁབ་2ིའི་མི་4་（ཤང་ཀང་དང་ཨོའོ་མིན། ཐེའེ་ཝན་སོགས་2ད།）༦༥#ག་ཡོད་པ་
དང་། ལས་འཛ)ན་མི་-་གཙ0་བོ་3ང་གོ་དང་། ཨ་རི། ད6ིན་ཇི། ཁ་ན་ཊ། :་;་<། ད"ི་ཐ་ལི། རེ་*ི། འབར་མ།
སོག་པོ། དན་མད། ནོ་ཝེའེ། ཨོ་ཏ་ལི་ཡ་སོགས་2ལ་ཁབ་དང་ས་6ལ་བ7་གཉིས་9ག་:་;བ་ཡོད་པ་རེད།
ཚ"གས་པ་འདིའི་བོད་%ན་དེང་རབས་ཅན་དང་ཚད་གཞི་ཅན། འཛམ་4ིང་ཅན་5་ཁ་7ོགས་པ་དམིགས་9ལ་
!་#ས་ནས་རང་(ལ་*ི་བོད་/གས་གསོ་བ་རིག་པའི་3ོབ་གཉེར་བ་6མས་"ི་འཛམ་'ིང་ཐོག་གི་ཁེ་དབང་
དང་$ེ་&ིད་(ེད་པའི་+ས་པ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་3་དེ་ཡིན།
世界中医药学会联合会藏医药专业委员会简介
世界中联是经中华人民共和国国务院批准，民政部登记注册，总部设在北
京的国际性学术组织。目前，已有65个国家和地区的248个团体会员，已经
成立106个专业（工作）委员会，与世界卫生组织（WHO）、国际标准化组
织（ISO）等建立工作关系。世界中联藏医药专业委员会经世界中医药学会
联合会秘书处批准，2015年8月7日-10日成立于青海西宁, 并成功召开了“世
界中联藏医药专业委员会成立大会暨第一届学术年会”，参会人员达480余人。
专业委员会目前拥有的国内外会员人数达490人，理事以上人员为260人，其
中境外（含港澳台地区）人员65人。理事会成员覆盖中国大陆、美国、英国、
加拿大、俄罗斯、意大利、瑞士、尼泊尔、蒙古国、丹麦、挪威、澳大利亚
等12个国家和地区。专业委员会的成立目的在于推动藏医药现代化、国际化、

行业规范化等重要工作进程，提高我国藏医药界学者在世界上的话语权和主
导权。

Introduction for Specialty Committee of Tibetan
Medicine of WFCMS
The World Federation of Chinese medicine societies (WFCMS) is
approved by the State Council of the People's Republic of China, registered
with the Ministry of Civil Affairs, an international academic organization with
headquarters in Beijing, now has 248 member organizations from 65
countries and regions, and has established 106 Professional (working)
Committee, and the World Health Organization (WHO), the International
Organization for Standardization (ISO), to establish a working relationship.
The WFCMS aims at promoting world (region) groups of traditional China's
medicine and traditional Chinese medicine and medical exchanges and
cooperation in the world, raise the level of China's medicine businesses,
accelerating the process of modernization and internationalization of
traditional China's medicine, promotion of China's traditional medicine into the
national health care system, to make greater contribution to human health.

(http://www.wfcms.org)
Approved by the WFCMS, the preparatory meeting for founding the
Tibetan medicine Committee of WFCMS, was held in Xining during December
20, 2014, the meeting defined the Tibetan medicine Committee's objectives,
tasks and development direction in the future. The establishing meeting for
Tibetan medicine Committee of WFCMS & the first annual conference was
held on August 7-10, 2015, in Xining, China. (http://www.isttm.org/)
The goal of the establishment of this Committee is to promote Tibetan
Medicine’s modernization, internationalization, standardization and other
important work. The goal of the Committee is also to increase China's Tibetan
medicine scholars in the world through augmenting their right to speak, to
contribute to development, and to lead.

The Committee will promote academic exchanges through organizing
conferences in local and international platform to promote the development of
Tibetan medicine, improve the diagnosis and treatment standards of Tibetan
medicine, promote the development of certain areas in Tibetan medicine, and
strengthen international academic exchanges.

