بررسي و معرفي اولينهاي پزشكي و تحقيقاتي اسالمي ايراني
مجري :دكتر علياكبر واليتي

نوع طرح :راهبردی

سال شروع1931 :

سال پايان1931 :

چكيده
مقدمه
بررسي ريشه ها و سكوهای شروع به كار و نقاط آغازين دانش پزشكي در ايران ضروری است .بترای بررستي
فراز و فرود تطور دانش پزشتكي در يتس سترز ين يتا ت تزن الز است .ريشتههتا و نقتاط آغتازين اءتزا
تشكيلدهنزه دانش در هر سترز ين وردبررست ي قترار ييرنتز كته در ترض ،اضتر دانتش پزشتكي ايتران
ورد طالعه قراريرفته و سرآغازهای دانش پزشكي در آن بررسي شزه اس .بنابراين هزف كلتي ايتن ترض
عرفي نخستينهای دانش پزشكي ايران و اسال اس.
روششناسي
ابتزا شورای هادی و شورتي رض و شناسايي نابع و وضوعات تحقيق تشكيل شز و دورههای تاريخ ايران
وردبررسي قرار يرف .و نخستين پزشتكي آن دوران شتخش شتز ستري ءريتانهتای نحصتربهفترد و
تأثيريذار بر تاريخ پزشكي ايران وردبررسي قرار يرفت .درنهايت .دادههتای ربتوط بته آنهتا استتخراو و
وردبررسي قرار يرف .بر اساس دادههای تاريخي تحليل های ورداستفاده ربوط به هر بخش استتخراو و
بررسي شز
يافتهها
در اين بررسي ايران پيش از اسال ايران اسال ي از قترن او تتا ستيزدهج ه تری و ايتران عا تر از قترن
سيزدهج ه ری تاكنون بررسي شزه اس .در دوران پيش از اسال دانش پزشكي در ايران وءود داشتته ا تا
نابع برای بررسي آن حزود اس .هر يافته تقن پزشكي ايتن دوران را تيتتوان سترآغازی بترای دانتش
پزشكي ايران پيش از اسال به ش ار آورد هريس از كاتب پزشكي در دورههتای تتاريخي ايتران استال ي و
عا ر سرآغازهای دانش پزشكي خاص خود را داشتهانز هر يس از كاتب پزشكي در دورههای تاريخي ايران
اسال ي و عا ر سرآغازهای دانش پزشكي خاص خود را داشتهانز؛ ا ا ءريانهای تأثيريذار بتر سترآغازهای
دانش پزشكي اين دو دوران تفاوت اس .در دورههای نخس( .ايران دوران اسال ي) كتب پزشتكي ايرانتي
يس ءريان كا الً بو ي و آ يخته با عنا ر ت زن ايراني و اسال ي بوده است .در دوران دو (ايتران عا تر)
دانش پزشكي ايران كا الً وابسته به غرب بوده و آبشخور آن دانش پزشكي غرب بوده اس.
بحث و نتيجهگيري
نتايج اين رض به ثابه يس راهن ا شخصات پژوهشي و دشواریهای راه آن را در تو تتاريخ يذشتته تا
برای ءوانان بهخوبي بيان ن وده و يتوانز بهعنوان الگويي برای آنان ورداستفاده قرار ييرد
کليدواژه :پزشكي ايران پزشكي اسال تاريخ پزشكي ايران اولينهای پزشكي تحقيقات

