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چکيده
مقدمه
مجله طب سنتی اسالم و ايران از انتشارات فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی ايران استت هته زيتر
نظر گروه طب اسالمی و طب سنتی تهيه میشود .هدف اين فصلنامه انتشار نتايج پتووه هتا و مااعهته در
زمينههاي مختلف طب سنتی اسالمی و ايرانی است .مقاعههاي ارساعی براي چاپ در اين فصلنامه نبايد قتبال
در نشريه فارسیزبان ديگري چاپشده باشد.
روششناسي
دريافت مقاعه ،بررسی اوعيه ،طرح در هيئت تحريريه ،تهيين داور و ارسال نظرات دريافت شده داوران ،ارسال
و تصحيح مجدد نويسنده مستئول ،تاييتد چتاپ مقاعته ،ويراستتاري فارستی ،ويراستتاري انگليستی ،بررستی
متدوعوژي و آمار ،بررسی منابع و مأخذ ،صفحهآرايی ،نمونهخوانی و نماي و ارايه اعکترونيکی مجله پتي از
انتشار چاپی در سايت ،انهقاد قرارداد با چاپخانه و توزيع مجالت چاپشده از اهم هارهاي انجامشتده در ايتن
مجله است.
يافتهها
اين مجله بهصورت فصلنامه منتشر میشود و در سال  3131در هر شماره از فصلنامه  31مقاعته بته چتاپ
رسيده است هه عناوين مقاالت بهار  3131عبارتاند از«:بررسی متزا مزتز از ديتدگاه مبتانی طتب ايرانتی،
سنگشکنهاي خوراهی در طب سنتی ايران ،درمان انسداد روده با صفراي گاو در طب سنتی ايرانی ،طراحی
و ارزيابی پايايی و روايی پرسشنامه ساختارمند تهيين مزا سرشتی و عرضی ،بررسيبیاشتتهايی و اختتالالت
اشتها از ديدگاه حکيم ارزانی در هتاب ميزان اعاب ،شرح تابيقی آملته در طتب ستنتی و مااعهتات نتوين،
مفردات دارويی مؤثر بر نقرس ،قرابادين (اقراباذين) نويسی و جايگاه االقراباذين اعکبير شاپور بن سهل هوسج
به عنوان اوعين قرابادين در تمدن دوره اسالمی ،جمعآوري ،شناسايی و بررسی مصتارف ستنتی منتخبتی از
گياهان مناقه گردنه رخ در استان چهارمحال بختياري و شناسايی برخی گونههاي گياهان دارويی شهرستان
زابل (استان سيستان و بلوچستان) و هاربرد آنها در طب سنتی».
عناوين مقاالت تابستان  3131عبارتاند از«:تبيين "تقاير اعبول" در متون ههن طبی هداميک؟ قارهقاتره
آمدن يا تکرر ادرار ،هاربردهاي درمانی شير شتر در بيماريهاي هبد از منظر طب سنتی ايران تتا تحقيقتات
نوين ،سکنجبينها در طب سنتی ايرانی :انواع و هاربردهاي آنها ،پنيرک ،تفتيح و داروهتاي مفتتح در طتب
سنتی ايرانی ،علل سقط در طب سنتی ايران ،بررسی تأثير مصرف مخلوط عسل و سياهدانه بر اسهال ناشی از
پرتودرمانی عگن ،درماتيت آتوپيک در طب سنتی ايرانی و نق متاءاعجبن افتيمتونی در درمتان آن ،بررستی

تأثير ماهی و خيار بر روي آستانه تشنج در موشهاي آزمايشگاهی و بررسی و تحليل ارتباط مصرف گياهتان
دارويی با اقليمهاي مختلف در ايران».
عناوين مقاالت پاييز  3131عبارتاند از«:انگيزههاي خودمراقبتی از منظر آيات و روايتات ،بررستی اثتر ضتد
تريکومونايی عصاره هاي گياهان ريواس و رازيانه بتر روي تريکومونتاس واژينتاعير در شترايط آزمايشتگاهی،
مقايسه تأثير هرم عسل و هرم فنی تويين بر شدت درد زخم اپی زياتومی در زنتان نخستتزا ،اداره زايمتان از
ديدگاه طب سنتی ايران ،بررسی اصول حفظ سالمتی در پيشگيري از بيماري ديابت و پيشرفت آن در طتب
سنتی ايران و طب هالسيک ،بررسی عوامل مؤثر بر رضايتمندي بيماران از طب سنتی در شهر هرمتان ستال
 ،3131بررسی اثرات درمانی حنا در طب سنتی ايران ،خرفه؛ غذاي برتر آينده ،اهتاعيتتوس و بررستی هتتاب
تحفه حکيم مؤمن ،از ديدگاه ادبی و طبی».
عناوين مقاالت زمستان  3131عبارتاند از«:سهم دانشمندان ايرانی در تأعيف نسخ خای عربی طب اسالمی،
برخی نکتهها در وصاياي اخالقی هتاب رموز اعظم ،هاربرد درمانی صتبر زرد (آعتوورا) در قشتم ،افستنتين از
ديدگاه طب سنتی ايران و طب مدرن ،پيروي از رفتارهاي سنتی بهد از زايمان و برخی عوامل مترتبط بتا آن
در شهرستان گنبدهاووس ،مهرفی و بررسی قرابادين مهصومی ،شوره سر (حزاز) از منظر طب ستنتی ايتران،
بررسی تابيقی هاربردهاي درمانی سداب و هاسنی در احاديث و روايات ،اشهار فارسی و پووه هاي مهاصر،
شيرخشت در طب سنتی ايران و منابع جديد و هرچک (خروع)».
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 حايز اهميت است.
کليدواژه:طب ايرانی ،طب سنتی ،طب اسالمی ،فرهنگستان علوم پزشکی ،نشريه.

