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چکيده
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  4931در هر شماره از فصلنامه  41مقالهه بهه چهاپ
رسيده است و ويژه نامه زمستان نيز با  41مقاله انتشار يافته است كه عناوين مقاالت بهار  4931عبهارتانهد
از« :جايگاه طب سنتی در سبک زندگی سالم :مقاله مروري»« ،بررسی تحليلی سير تاريخی ماليخوليا و طبقه
بندي آنها در طهب ايرانهی» « ،بررسهی ماكروسهکوپيک ادرار در طهب سهنتی ايهران در مقايسهه بها بررسهی
ميکروسکوپيک آن در طب رايج»« ،اثهرات قلبهی -عروقهی زيتهون ،ميهوه قرآنهی»« ،تهدابير حفه سهالمت
سالمندان در طب سنتی ايرانی»« ،مروري بر حف سالمتی دندان و بيماري هاي دهان از ديدگاه طب سنتی
ايران»« ،گياه كبر از ديروز تا امروز»« ،مقايسه اثر كپسول دارويی شهيالن (عنها ) بها مهت فهرمين بهر روي
كيست هاي تخمدان در بيماران مبتال بهه سهندروم تخمهدان پلهی كيسهتيک»« ،بررسهی ميهزان آگهاهی و
رضايتمندي از موارد استفاده از حجامت ،كرمانشاه سال « ،»4931بررسی دررفتگی ناف از منظر طب سنتی
ايران»« ،شناخت ماهيت رزين سندروس در متون علمهی كههن»« ،بررسهی اتنوبهاتنی منتخبهی از گياههان
دارويی شهرستان فسا در استان فارس»« ،بررسی تحقيقات انجهام شهده روي گيهاه زرشهک در پايگهاه ههاي
اطالعاتی تا سال « ،»1149معرفی داروي تركيبی رامک؛ ساخت و اثرات بالينی آن» و «عنا »
عناوين مقاالت تابستان  4931عبارتاند از« :اثرات رنگ بر سالمت در طب سنتی ،طب نوين و آيات قرآنی»،
«ميزان شناخت و بکارگيري طب مکمل و سنتی در زنان باردار ايران»« ،كاربردهاي فصهد در بيمهاري ههاي
رحم» « ،مقايسه مزاج افراد مبتال به شين اسپلينت و سهالم در دانشهجويان مهرد و زن دانشهگاه فردوسهی»،

«روش هههاي جلههوگيري از پوسههيدگی دنههدان در ايههران باسههتان و مقايسههه آن بهها روش اسههتفاده از فنههاوري
نانوزئوليت ها»« ،پيکا و رويکرد به آن در منابع طب سنتی ايران»« ،تاثير تدابير ششگانه اصول حف الصهحه
طب سنتی ايرانی بر سالمتی پوست در مقايسه با طب مدرن»« ،بررسی تطبيقهی ماسهاژ درمهانی در مکتهب
طب ايرانی و چين»« ،بررسی نقش كميت غذا در درمان انواع بيماري ها»« ،مروري بر تئهوري ههاي مطهرح
شده در مورد مکانيسم اثر درمانی حجامت»« ،مطالعه رابطه بين ميزان شيوع آسهيب ههاي ورزشهی و مهزاج
ورزشکاران از ديدگاه طب سنتی ايرانی در ورزش هاي سنگين و سبک»« ،مقايسه اثر افشره گياه دارچين بها
ديازپام خوراكی بر روي اضطرا قبل از اعمال جراحی ارتوپهدي»« ،مطالعهه انتوبوتهانيکی گياههان دارويهی
شهرستان مريوان و كاربرد آن ها در طب سنتی»« ،مطالعه اتنوبوتهانی گياههان دارويهی شهرسهتان فسها» و
«عنصل (اسقيل)».
عناوين مقاالت پاييز  4931عبارتاند از« :بازخوانی علمی طب سنتی ايرانی از منظر استقراگرايی با تکيه بهر
آراء ابن سينا و محمد بن زكرياي رازي»« ،بررسی نقش مزاج بر تغييرات توده و درصد چربی بدن زنان يائسه
پس از  8هفته تمرين مقاومتی»« ،بررسی علل ناباروري و توصيه هاي غذايی در طب ايرانهی»« ،قهی ،تهدبير
درمانی فراموش شده»« ،تدابير دوران بارداري از ديدگاه طب سنتی ايران»« ،واژه شناسی پزشکی در ذخيره
خوارزمشاهی»« ،تاثير روش هاي درمانی طب سنتی در مسمومين حاد با فسفيد آلومينيوم (مطالعه مهوردي
قرص برنج)»« ،خواص درمانی سنگ هاي قيمتی در متون طبی و ادبی كهن»« ،بررسی سير تاريخی علهل و
انواع ماليخوليا در طب ايرانی و مقايسه آن با افسردگی در طب رايج»« ،بررسی اسبا بد رنگی پوسهت و راه
هاي خوشرنگی آن از ديدگاه طب سنتی ايرانی»« ،بررسی انگيزه و ميزان رضايت از انجهام حجامهت در يهزد
سال « ،»4939مطالعه ميدانی ميزان مصرف گياهان دارويی و تعيين سطح دانش و ويژگهی ههاي حرفهه اي
عرضه كنندگان اين گياهان در شهر سنندج»« ،مطالعه اتنوبوتهانيکی برخهی از گياههان دارويهی شهرسهتان
بيرجند»« ،بررسی اتنوبوتانی گياهان دارويی شهرستان فريدونکنار» و «فلفل سياه»
عناوين مقاالت زمستان  4931عبارتاند از« :چاقی در طب سنتی ايهران»« ،مطالعهه درمهان دشهوارزايی در
تاريخ پزشکی دوره اسالمی»« ،تغذيه در دوران هاي زندگی :از پزشکی ايرانی تها پزشهکی رايهج»« ،تهاثيرات
خوا و بيداري و تطورات مزاج و نبض در آن از ديدگاه ابوعلی سهينا»« ،مقايسهه طهب سهنتی و جديهد در
درمان سل»« ،پيش بينی عادات غذايی براساس نوع مزاج در جوانان غير ورزشکار»« ،درمان بيماري فلج بهر
مبناي پزشکی ايرانی :بازبينی تجار استاد دكتر احمديه»« ،روش هاي پيشگيري از اثرات آلهودگی ههوا در
انسان براساس مکتب طب ايرانی»« ،روش تصفيه آ در ايران قهديم و مقايسهه آن بها روش ههاي جديهد»،
«مفردات دارويی ارائه شده در متون طب سنتی اسالمی جهت افزايش قوه باروري مردان»« ،بررسی اثر انجير
بر قواي قلبی -دماغی در كتب روايی و طب سنتی ايران»« ،مطالعات فلورستيک ،اتنوبوتانی و فيتوشهيميايی
برخی از اعضاي خانواده نعناع در سربند (شازند -استان مركزي)»« ،شناخت گياه دارويی صبر زرد و كهاربرد
آن در طب سنتی»« ،مطالعه اتنوبوتانی و مصهارف سهنتی برخهی گياههان دارويهی شهرسهتان عجبشهير» و
«كاربردهاي اتنوبونانيک گياهان شهرستان سقز (استان كردستان)»

عناوين مقاالت ويژه نامه زمسهتان  4931عبهارتانهد از« :آويشهن»« ،اسهپرزه»« ،اقحهوان»« ،اكهاليپتوس»،
«بابونه»« ،بارهنگ»« ،پنيرک (خبازي)»« ،خارشهتر و تهرنجبين»« ،صهبر»« ،عنها »« ،عنصهل (اسهقيل)»،
«فلفل سياه»« ،كرچک (خروع)» و «نعنا».
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.

