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چکيده
مقدمه
مجله طب سنتی اسالم و ايران از انتشارات فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ايران است كه زير
نظر گروه طب اسالمی و طب سنتی تهيه میشود .هدف اين فصلنامه انتشار نتايج پژوهشها و مطالعه در
زمينههای مختلف طب سنتی اسالمی و ايرانی است .مقالههای ارسالی برای چاپ در اين فصلنامه نبايد قبالً
در نشريه فارسیزبان ديگری 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 ،ويراستاری فارسی ،ويراستاری انگليسی ،بررسی
متدولوژی 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 كارهای انجامشده در اين
مجله است.
يافتهها
اين مجله بهصورت فصلنامه منتشر میشود و در سال  5931در شماره های تابستان و بهار اين فصلنامه 51
مقاله و در شماره های پاييز و زمستان آن  51مقاله به چاپ رسيده استت كته عنتاوين مقتاهت بهتار 5931
عبارتاند از« :نامه به سردبير محترم مجله طب سنتی اسالم و ايران درباره مقاله ای بتا عنتوان «شتوره ستر
(حزاز) از منظر طب سنتی ايران»« ،نقد آثار عالمه قطب الدين محمود شيرازی (بتا تاكيتد بتر رويکترد آثتار
پزشکی و معرفی هر يک از آثار»« ،آثار طب سنتی ايرانی برمبنای علتم شناستی ابطتال گرايتان ،يتک علتم
محسوب می گردد!؟»« ،بررسی ارتباط ميزان متابوليسم پايه با متزا فترد از ديتدگاه طتب ستنتی ايتران»،
«مروری بر خواص انار از ديدگاه طب سنتی ايران و پزشکی مدرن»« ،سرآغاز تخصصی طب كودكان در ايران
قاجار با نگاهی به كتاب «احياء اهطفال مظفری»»« ،بررسی اثترات فيزيولوژيتک زيتتون از ديتدگاه قترآن و
تغذيه»« ،معرفی و بررسی گياهان دارويی به استناد منابع كهن و طب سنتی جهتت دفتع حشتره موريانته»،
«مروری بر اسباب و علل بيماری های انسدادی روده (قولنج) از ديدگاه حکيم جرجانی»« ،تشخيص و درمان
بيماری های اعصاب و روان از نظر ابوبکر محمد بن زكريای رازی»« ،جشاء از ديتدگاه طتب ستنتی ايتران»،
«بررسی ميزان آگاهی و نوع نگرش مراقبين بيماران مبتال به اختالهت روانی از روش های طب مکمل و دارو
درمانی»« ،بررسی عرضه و مصرف گياهان دارويی در عطاری های شهر شيراز»« ،فاوانيا» و «گاوزبان (لستان
الثور)».

عناوين مقاهت تابستان  5931عبارتاند از« :بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت با گرمی و سردی مزا
دختران جوان»« ،مقايسه يافته های بالينی بيماريهای شايع عفونی در كتتاب طتب ستنتی اكبتری و طتب
مدرن( هاريسون)»« ،گذری بر اسطوخودوس در طب سنتی ايران و مطالعتات جديتد»« ،رايحته درمتانی از
منظر طب سنتی ايران و طب مدرن»« ،بررسی مقايسه ای علل ،عاليم و تاثيرات بيخوابی در انسان از منظر
طب سنتی ايران و طب نوين»« ،كهير (شرا) و آنژيوادم (ماشرا) از منظر طب سنتی ايران»« ،مقايسه قواعتد
ساخت داروهای تركيبی در داروسازی سنتی ايرانی و چينی»« ،بررسی تاثير گياهان دارويتی بتر اضتطراب»،
«تشخيص ،درمان و گزارش های همه گيری های طاعون در دوران تمدن اسالمی»« ،نقش طب ستنتی در
پيشرفت علوم بينايی و بينايی شناسی (اپتومتری) ،طراحی و ساخت دستگاهی برای تحليل سيگنال نبض و
بررسی پايائی و روائی آن نسبت به طب سنتی ايرانی»« ،تاريخ علتم پزشتکی»« ،ستالمت محتيز زيستت از
منظر ابو زيد بلخی»« ،زيتون در ديدگاه طب سنتی ايرانی با محوريت كتاب الشامل الطبيه حکيم قرشتی» و
«مطالعه مردم شناختی كاربرد گياهان دارويی درطب سنتی مطالعه موردی (شهرستان محالت)».
عناوين مقاهت پاييز  5931عبارتاند از:
«بررسی خواص تغذيه ای و درمانی خرما در قرآن ،احاديث ،طب سنتی و طتب نتوين»« ،بررستی تغييترات
وضعيت هموديناميک در افراد مبتال به فشار خون باه بعد از حجامت»« ،تأثير هيدروالکلی عصارة گيتاه آب
تره بر ميزان قند خون موش سوری نر ديابتی»« ،مروری بر گياهان دارويی مورد استفاده در درمان چاقی و
اضافه وزن»« ،مروری گذرا بر مزايا و معايب توالت چمپاتمه ای و فرنگی بر تخليت متدفوع از ديتدگاه طتب
سنتی و طب نوين»« ،بررسی تأثير گياهان دارويی بر حافظه و يادگيری ،يتک مطالعت متروری»« ،مقايست
وضعيت مزا در افراد فعال و غيرفعال»« ،بررسی اثر زهر زنبور عسل بتر ستلول هتای سترطان رودة بتزرگ
انسان و سلول های « ،»L929اصول شش گان حفظ سالمتی از ديدگاه طب ستنتی ايتران و ارتبتاط آن بتا
فصول»« ،آزمون صالحيت حرفه ای پزشکان در كتاب ادب الطبيب»،
عناوين مقاهت زمستان  5931عبارتاند از:
«بررسی اثر تجويز خوراكی فلفل قرمز بر آلزايمر موش های صحرايی نر بالغ»« ،آموزه های اخالق حرفه ای
در كتاب المعالجات البقراطيه»« ،بررسی علل و درمان نفخ از منظر طب سنتی ايران»« ،آثار گيتا شناستی
تأليفی و ترجم های در قرن هفتم هجری در تمدن اسالمی»« ،شوينده های طبيعی البسه از ديتدگاه طتب
سنتی ايران»« ،ايجاد فضاهای شفابخش در بيمارستان ها بتا نگترش بته آمتوزه هتای طتب ستنتی ايتران»،
«بيماری های دندان و روش های درمانی آن در تمدن اسالمی»« ،تبيين نظري راهبردی حفظ الصتحه بته
مثل و درمان به ضد در طب سنتی ايران»« ،دوالی (واريس) از منظتر طتب ستنتی ايتران» و «شناستايی و
بررسی فيتوشيميايی مقدماتی منتخبی از گياهان شهر مريوان و مطالع موارد مصرف سنتی و بومی گياهان
در اين منطقه».
بحث و نتيجهگيري
با توجه به اهميت نشريات بهعنوان شاخص برونداد هر سازمان ازجمله فرهنگستان علوم پزشکی و احيای
طب سنتی و اسالمی و بهمنظور تسريع و تسهيل مأموريتهای اجرايی چاپ اين نشريه حائز اهميت است.
کليدواژه:طب ايرانی ،طب سنتی ،طب اسالمی ،فرهنگستان علوم پزشکی ،نشريه.

