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مقدمه
مجله طب سنتی اسالم و ايران از انتشارات فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی ايران است كه زير
نظر گروه طب اسالمی و طب سنتی تهيه میشود .هدف اين فصلنامه انتشار نتايج پژوهشها و مطالعه در
زمينههاي مختلف طب سنتی اسالمی و ايرانی است .مقالههاي ارسالی براي چاپ در اين فصلنامه نبايد قبالً
در نشريه فارسیزبان ديگري چاپ شده باشد.
روششناسي
دريافت مقاله ،بررسی اوليه ،طرح در هيئت تحريريه ،تعيين داور و ارسال نظرات دريافت شده داوران ،ارسال
و تصحيح مجدد نويسنده مسئول ،تائيد چاپ مقاله ،ويراستاري فارسی ،ويراستاري انگليسی ،بررسی
متدولوژي و آمار ،بررسی منابع و مأخذ ،صفحهآرايی ،نمونهخوانی و نمايش و ارائه الکترونيکی مجله پيش از
انتشار چاپی در سايت ،انعقاد قرارداد با چاپخانه و توزيع مجالت چاپشده از اهم كارهاي انجامشده در اين
مجله است.
يافتهها
اين مجله بهصورت فصلنامه منتشر میشود و در سال  1931در هر شماره از فصلنامه  11الی  11مقاله به
چاپ رسيده است كه عناوين مقاالت بهار  1931عبارتاند از« :داروهاي مفرده جهت بيماري خفقان در طب
سنتی ايران ،نگاهی مجدد به مقوله اركان در طب سنتی ايران ،اسباب و علل افزايش خونريزي رحمی از
ديدگاه طب سنتی ايران ،بررسی ارتباط بين مزاج و سطح فعاليت بدنی دانشجويان غير ورزشکار ،بررسی
تأثير طب فشاري بر رفلکس تهوع ( ،)Gag Reflexطراحی مدل حيوانی حجامت ( )Wet Cuppingو بررسی
تأثير آن بر پارامترهاي ايمنیشناسی و خونشناسی در گوسفند ،بررسی انواع درمانهاي سنتی رايج در
سيستان و بلوچستان ،مکتب پزشکی شيراز از صفويه تا قاجار ،بابونه در متون طب سنتی ايران و اسالم و
ابوالقاسم الزهراوي :بنيانگذار دانش جراحی در جهان اسالم»
عناوين مقاالت تابستان  1931عبارتاند از«:تأثير مصرف پوسته داخلی گردو برتريگليسيريد و ليپوپروتئين
با دانسيته باال در افراد داراي تري گليسيريد باالي خون ،اثرات درمانی عسل در سرفه كودكان ،سرفه از
ديدگاه طب نوين و سنتی ايران ،مروري بر سبك زندگی سالم در پزشکی ايرانی ،راههاي عاميانه پيشگيري و
درمان وبا در دوره قاجاريه ،درمان عاميانه نزد مردم ايران ،بررسی تطبيقی بيماريهاي موي سر از ديدگاه
نجی بالدين سمرقندي در نسخه "االسباب و العالمات" با طب جديد ،بررسی انديشههاي حفظالصحی محمد
بن زكرياي رازي وجمعآوري و بررسی مصارف سنتی منتخبی از گياهان شهر جم و ريز»
عناوين مقاالت پاييز  1931عبارتاند از« :درآمدي بر اصطالحات و مضامين طبی در مثنوي مولوي ،ابنسينا
و نظر او در باب تأثيرپذيري نبض از عشق ،بررسی اپيدميولوژيکی بيماريهاي رايج در سفر زيارتی حج و

نقش كنترلی طب سنتی در آنها ،مروري بر جايگاه اعراض نفسانی و اثر آن بر نازايی :از گذشته تا امروز،
روشهاي كنترل حشرات با استفاده از گياهان دارويی در طب سنتی ايران ،مطالعه و تصحيح رسالهاي از
نظامالدين احمد گيالنی درباره خواص برخی از گياهان ،جمعآوري و شناسايی منتخبی از گياهان خودروي
شهرستان بافت (استان كرمان) و بررسی مصارف سنتی آنها ،اصول پيشگيري و سته ضروريه مکتب طب
سنتی ايران از ديدگاه قرآن كريم ،بررسی ميدانی ويژگیهاي حرفهاي و سطح دانش عرضهكنندگان گياهان
دارويی كرمانشاه و بررسی مصارف سنتی آنها و بررسی «طب قرآنی» از ديدگاه علم مدرن».
عناوين مقاالت زمستان  1931عبارتاند از« :تبيين و مقايسه تشخيصهاي افتراقی درد حاد پهلو ،مروري بر
مهمترين عالئم بيماريهاي اصلی (خاص) طحال ،معرفی رده جديدي در دستهبندي تشخيصی سردرد
برگرفته از متون پزشکی ايرانی ،ترسيم نقشه علم ماساژ درمانی طی سالهاي  1110-1119در پايگاه
اسکاپوس ،تغذيه در دوران بارداري :از طب سنتی ايران تا پزشکی رايج ،بررسی مقايسهاي قوانين نوشيدن
آب در طب سنتی ايرانی با طب رايج ،نقش تغذيه در سالمت با رويکرد آموزه وحيانی ،تأثير آموزههاي
بهداشتی زرتشت در طب خوراك ايرانيان باستان ،روغنها از ديدگاه طب سنتی و آويشن».
بحث و نتيجهگيري
با توجه به اهميت نشريات بهعنوان شاخص برونداد هر سازمان ازجمله فرهنگستان علوم پزشکی و احياي
طب سنتی و اسالمی و بهمنظور تسريع و تسهيل مأموريتهاي اجرايی چاپ اين نشريه حائز اهميت است.
کليدواژه:طب ايرانی ،طب سنتی ،طب اسالمی ،فرهنگستان علوم پزشکی ،نشريه.

