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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  2939در هر شماره از فصلنامه  21مقاله به چاپ
رسيده است كه عناوين مقاالت بهار  2939عبارتاند از« :نقش خواب در ارتقاي سالمت ازديدگاه طب سنتی
ايران :يك مطالعه مروري ،بررسی روشهاي پيشگيري و درمان اختالالت حافظه و شناخت در طب سنتی
ايران :يك مطالعه مروري ،بررسی موارد مصرف و محل رويش داروهاي گياهی موجود در عطاريهاي شهر
كرمان ،تعيين روايی و پايايی پرسشنامه سنجش مزاج جبلی ،زالو درمانی در طب سنتی ايران ،بررسی شيوه
بيان و سبك نوشتاري كتاب «الجامع فی األدوية المفردة» ،زيربناي حقوق گياهان از ديدگاه قرآنی ،بازخوانی
علمی طب سنتی ايرانی برمبناي علمشناسی تامس كوهن ،طب سنتی در مديريت :بررسی نقش مزاج
برمهارتهاي استخدام پذيري و تخصصهاي پزشکی در دورهآلبويه».
عناوين مقاالت تابستان  2939عبارتاند از« :ارتباط بين نوع مزاج و شدت لکنت در افراد فارسیزبان داراي
لکنت پيشرفته ،بررسی اثربخشی داروي گياهی حصا-آ دربيماري دژنرسانس وابسته به سن ماكوال ،اختالالت
عملکردي سيستم گوارش و طب سنتی ايران ،بررسی تطبيقی سندروم روده تحريكپذير در مکتب طب
سنتی ايران و چين ،جمعآوري و بررسی اتنوبوتانی منتخبی از گياهان استان كهگيلويه و بوير احمد ،بررسی
نحوه آشنايی و استفاده از كتابهاي طب سنتی توسط دانشجويان دختر دانشکده روانشناسی دانشگاههاي
الزهرا(س) و تهران براي درمان بيماريها و ارائه پيشنهادهايی در جهت افزايش ميزان استفاده از اين
كتابها ،امکانسنجی تدوين اصطالحنامه پزشکی اسالم و ايران ،مديريت اطالعات طب سنتی ،چشمانداز

مکتب علمی اسکندريه در شکوفايی دانش پزشکی در اسالم و ايران و دارالشفاي رشيدي؛ پيشاهنگ آموزش
پزشکی در دوره نوين».
عناوين مقاالت پاييز  2939عبارتاند از« :از نامه به سردبير محترم مجله طب سنتی اسالم و ايران درباره
مقالهاي با عنوان "امور طبيعيه و اركان در مکتب طب ايرانی" ،توصيف داروهاي مقوي قلب و نحوه عملکرد
آنها از ديدگاه طب سنتی ايران ،تهيه يك فرم دارويی از ريزوم زنجبيل بر پايه طب سنتی ايرانی براي رفع
تهوع ناشی از شيمیدرمانی ،بررسی تأثير عصاره جوانه گندم برشدت ديسمنوره اوليه؛ يك كارآزمايی بالينی
 9سوكور ،تأثير مصرف گياه بادرنجبويه بر قند ناشتا ،كلسترول و تري گليسيريد بيماران با چربی خون باال،
گياهان دارويی مؤثر در درمان بيماريهاي كليه و مجاري ادراري از ديدگاه طب اسالمی ،شگفتیهاي درمانی
انجير و رازهاي نهفته آن در قرآن و طب سنتی ،بارزد ،اصول خوردن و آشاميدن در ماه مبارك رمضان از
ديدگاه طب سنتی ايران و بررسی اطالعات طب سنتی».
عناوين مقاالت زمستان  2939عبارتاند از« :مقايسه خون وريدي و خون حاصل از حجامت ازنظر مقادير
هموگلوبين ،هماتوكريت و اسيد اوريك ،بررسی تحليلی سير تاريخی نامگذاري ماليخوليا در طب ايرانی،
مروري بر داروهاي درمان سرفه در كتاب الشامل فيالصناعه الطبيه ،االدويه و االغذيه ،روشهاي تشخيص
بارداري در طب سنتی ايران ،بررسی فيزيولوژي تشکيل سنگ كليه و راههاي درمان آن از ديدگاه طب
ابوعلی سينا و طب امروز ،داليل افزايش اشتها از منظر طب سنتی ايران ،انار :ديدگاه قرآن كريم و مروري بر
اثرات سالمتبخش آن ازنظر علم تغذيه ،بررسی نوع و شيوع عوارض در بيماران مصرفكننده (شيرينبيان)
licoriceمراجعهكننده به بخش گوش و حلق و بينی بيمارستان شهيد صدوقی يزد در سالهاي  32و ،31
گياه مردمنگاري منطقه ييالقی نمارستاق ،شهرستان آمل (استان مازندران) و بررسی پايداري فيزيکی و
شيميايی و اثرات بالينی فرم نيمه جامد كف دريا».
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.

