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فهرست	

انجمن علمی طب سنتی ایران - هیئت مدیره دوره پنجم 

اهم اقدامات و فعالیت های کلی هیئت مدیره دوره پنجم در سال 1401 

شعب انجمن علمی طب سنتی ایران

پنج شنبه های انجمن علمی با مروری بر شواهد طب سنتی

 Traditional and Integrative Medicineمعرفی مقاالت مجله تخصصی

امور حقوقی انجمن علمی طب سنتی ایران و رسیدگی به تخلفات

فعالیت های آموزشی انجمن علمی در سال 1401

برگزاری دوره های آموزشی آپی تراپی با مدرس بین المللی برای اولین بار در ایران

سایت جدید انجمن علمی طب سنتی ایران

زنده یادان 

ابتکارات جدید انجمن علمی دوره پنجم در سال دوم فعالیت خود 

ارتباط با انجمن علمی طب سنتی ایران
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انجمن علمی طب سنتی ایران 
- هیئت مدیره دوره پنجم

ســنتی  علمی طب  انجمن 
ایــران، ســازمانی غیردولتی 
است که در راستای اساسنامه 
علمی  انجمن های  مشــترک 
فعالیــت  بهداشــت  وزارت 
تاکنون  انجمن  این  می نماید. 
دوره  پنــج  برگزاری  ســابقه 
انتخابات هیئــت مدیره را در 
کارنامه خود ثبت نموده است.

انتخابــات  دوره  پنجمیــن 
انجمن علمی طب ســنتی در 
۱۴ اســفند ۱۳۹۹ برگــزار و 
نماینــدگان منتخب اعضا، در 

انجمن علمی طب سنتی ایران

قالب تیمی باانگیزه و پرتالش، 
رسماً در بیست و یکم تیرماه 
۱۴00 آغــاز بــه کار نمودند. 
اولین مجمــع عمومی انجمن 
علمــی تنها پس از گذشــت 
حــدود 8 مــاه از شــروع به 
فعالیت هیئت مدیره پنجم در 
تاریخ 5شنبه 5 اسفند ۱۴00 
جهــت ارائه گــزارش فعالیت 

برگزار  مدیــره  هیئــت  های 
گردید. عالوه بر ارائه شــفاهی 
گــزارش عملکرد در جلســه 
مجمع، تمامــی فعالیت های 
هیئت مدیره پنجم به صورت 
کتابچــه و مکتوب برای اولین 
بار در اختیار اعضا قرار گرفت. 
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۱. راه اندازی سایت جدید انجمن علمی طب سنتی ایران.
2. ایجاد تحول بنیادین در زیرساخت های انجمن علمی.

۳. تالش در جهت ارتقاء انجمن علمی به جایگاه واقعی خود در بین سایر مجامع علمی.
۴. تقویت جایگاه انجمن علمی و اعضای آن در ساختار سیستم بهداشت و درمان کشور.

5. ایجاد فضاي همکاري، تفاهم و تعامل میان انجمن علمی و ســایر ارگان های مرتبط با نظام 
سالمت.

 6. مطالبه گری منصفانه و قانونمند در جهت تحقق اهداف اسناد باالدستی در حوزه طب ایرانی.
7. پیگیری و ارســال نامه های متعدد به ارگان های مختلف در راســتای اهداف علمی و صنفی 

انجمن علمی  مانند پزشکی قانونی کشور، قوه قضاییه و ... .
8. برگزاری جلسات متعدد با ارگان ها و نهادهای مرتبط از جمله وزارت بهداشت، نظام پزشکی، 

صدا و سیما و .... جهت پیگیری امور علمی و صنفی اعضا.
همکاری با پزشــکی قانونی در تهران و شهرســتان ها جهت معرفی متخصصین طب و   .۹

داروسازی سنتی جهت دعاوی مرتبط با حیطه طب ایرانی.
برگزاری منظم و مستمر جلسات با حضور اعضای اصلی و علی البدل و بازرس، ۱5 جلسه   .۱0

در سال  ۱۴0۱ و 5۴ جلسه در کل دوره پنجم.
صدور ۱۱0 اطالعیه با موضوعات مختلف جهت اطالع رسانی به اعضاء.  .۱۱

انجام دومین نظرســنجی از اعضاء در مرداد ۱۴0۱ پس از گذشــت یک سال از شروع به   .۱2
فعالیت هیئت مدیره پنجم.

داوری پنج کتاب جهت درج آرم انجمن علمی طب سنتی ایران.  .۱۳
همکاری در تدوین مجموعه کتاب های درمان گام به گام بیماری ها از دیدگاه طب ایرانی   .۱۴

که تاکنون 27 عنوان چاپ و ۱۳ عنوان دیگر در مرحله ویرایش نهایی و چاپ می باشد.
مشارکت در برگزاری سومین جشنواره طب ایرانی.  .۱5

اهم اقدامات و فعالیت های کلی هیئت
 مدیره دوره پنجم در سال 1401
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مشارکت در بازدیدهای دفتر طب ایرانی از دانشکده ها   .۱6
وگروه های طب ایرانی و داروسازی سنتی.

۱7. جلسه مشترک دفتر طب ایرانی و انجمن با ورودی های 
جدید.

حضور فعال انجمن علمی در دو جلســه روســا و دبیران   .۱8
انجمن های علمی برگزار شده از طرف کمسیون انجمن های علمی 

با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت.
شــرکت در جلسات ســتاد گیاهان دارویی معاونت علمی   .۱۹

فناوری ریاست جمهوری.
حضور در ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب   .20

سنتی ایران.
انعقاد تفاهم نامه با نظام پزشکی )برای اولین بار(.  .2۱

انعقاد تفاهم نامه با انجمن علمی زنبور عسل ایران.  .22
برگزاری جلسه حضوری با معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران.  .2۳

برگزاری جلسه حضوری با انجمن ترویج شیر مادر و انجمن نوزادان.  .2۴
برگزاری جلسات مکرر با ستاد سمن های شهر تهران به منظور فرهنگ سازی و توسعه طب   .25

ایرانی.
جلسه با نماینده یونیدو در ایران پیرامون مبحث آپی تراپی }سازمان توسعه صنعتی ملل   .26

.(The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO))متحد{
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پنج شنبه های انجمن علمی با مروری بر شواهد طب سنتی

انجمن علمی از آبان ۱۴00 
تا کنــون در گامــی خالقانه 
و بــه منظور آشــنایی اعضاء 
بــا پژوهش هــای همــکاران 
طب و داروســازی ســنتی به 
ازمقاالت  خالصــه ای  معرفی 
داروسازی  و  متخصصین طب 
سنتی در هر پنج شنبه به طور 

منظم پرداخته است.
مقاالت  خالصــه  معرفــی 

همــکاران در حیطــه اعمال 
یــداوی و فرآورده های مرکبه 
منتــج از منابع طب ایرانی در 
پنج شنبههای انجمن علمی با 
بر شواهد طب سنتی  مروری 
ایــران با هــدف هم افزایی در 
تبادل مســتندات طب ایرانی 
و ارتقــای تــوان علمی اعضاء 

صورت گرفته است.
تــا 27  آبــان ۱۴00  از ۳ 

تعداد 68 مقاله  بهمن ۱۴0۱ 
که توســط متخصصین طب 
نگاشته  ســنتی  داروسازی  و 
ماساژ )۴(،  با موضوعات  شده 
بادکــش )۳(، حجامــت )5(، 
فصد )۱(، مرکبه )۱۴(، مرتبط 
بــا کرونا )مقاالت مــروری یا 
کارآزمایــی بالینــی ۴۱عدد( 

معرفی شده است.

معرفی مقاالت مجله تخصصی

Traditional and Inte-
grative medicine

پس از گذشت یک سال از معرفی انواع مقاالت مرتبط با حوزه طب ایرانی در پروژه پنج شنبه های 
انجمن علمی با مروری بر شواهد طب سنتی ایران و با توجه به بازخورد مثبت این حرکت ابتکاری 
و در راستای توان افزایی پژوهشی همکاران، انجمن علمی طب سنتی ایران با هدف آشنایی بیشتر 
با مجالتی که در حیطه طب سنتی فعال هستند، به عنوان اولین گام، »مجله تخصصی دانشکده 

طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران« را خدمت همکاران گرامی معرفی کرد. 
با توجه به انتشار این مجله به صورت فصلنامه، لیست مقاالت شماره جدید این مجله به محض 
چاپ در هر فصل توسط این انجمن منتشر می شود و در فاصله بین انتشار دو شماره، نسبت به 

معرفی سایر شماره های این مجله، جمعه در میان اقدام خواهد شد.
فصلنامه Traditional and Integrative Medicine جله تخصصی طب و داروســازی سنتی 
دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این ژورنال با مدیریت جناب آقای دکتر 
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 رضایی زاده و سردبیری سرکار خانم دکتر رحیمی برای نخستین 
بار در زمستان سال 20۱6 منتشر شد و تا به امروز 28 شماره شامل 
 Original Research, Review, Case 2۳6 مقاله در قالبهای
Report, Letter to the Editor, Short Communication و 

Historical Article در این مجله انتشــار یافته است. این ژورنال 

در دســامبر 2020 جهت عضویت در پایگاه SCOPUS پذیرفته شــد و هم اکنون کلیه مقاالت 
منتشر شده مجله از ابتدای ســال 20۱8 در این پایگاه قابل مشاهده هستند. تاکنون ۳۴ مقاله 
از نویســندگان خارجی در این ژورنال منتشر شده است که این میزان به وضوح در حال افزایش 
اســت. این ژورنال بر اساس رتبه بندی SCImago در رده ژورنالهای Q۳ طبقه بندی شده است. 
Cite Score این مجله در پایگاه  SCOPUS در ســال 2022، یک می باشد. این ژورنال با امتیاز 

علمی پژوهشی هم اکنون در پایگاه های زیر نمایه می شود:
 COPUS, Dimention, DOAJ, EBSCO, Google Scholar, Magiran, NLM

Catalog, SID,Portico ,IMEMR ,Sherpa Romeo ,  WorldCat

جهت رصد موارد تخلف در 
آمــوزش و درمان غیرمجاز در 
حیطه طب سنتی به روش زیر 

عمل می گردد:
شناســایی اولیــه افــراد و 
گروه هــای فعــال متخلف در 
تمامــی فضاهــای مجــازی، 
سایت های آموزشی، سایت های 
و  درمانی، ســایت های خرید 
اینســتاگرام  خدمات،  فروش 

)قبل از فیلترینگ( و ... .
* تذکر اولیه از ســوی خانم 
عنوان  تحــت  فتعلی  دکتــر 
انجمن علمی طب سنتی ایران 
و خانم مجــدی تحت عنوان 

وکیل انجمن به این افراد.
* در صــورت عدم توجه به 
ارسال مشخصات  اولیه،  تذکر 
به سرکار خانم مجدی و تذکر 
و اخطار مجــدد تحت عنوان 
وکیل انجمن و تهدید به اقدام 
قانونــی در صورت عدم توقف 

فعالیت.
بی توجهــی  * در صــورت 
به مراحل قبلــی، موارد قابل 
پیگیــری به مراجــع ذیربط 
از طریــق ریاســت انجمــن 
انجام  قانونــی  نامه نــگاری  و 

می گردد.
*  طرح شکایت قانونی علیه 

آن دســته افراد یا موسساتی 
که بــه تذکــرات اولیه توجه 
ننموده انــد و همچنــان بــه 
میدهند  ادامــه  خود  فعالیت 

صورت می پذیرد.
بر این اســاس، تعداد موارد 
اولیه شناسایی شده که فراوان 
بودند پیگیری شــده، پس از 
ارتباطی،  مســیرهای  بررسی 
به آنهــا تذکــرات اولیه داده 
شد. برخی مسیرهای ارتباطی 
مانند اینســتاگرام متاســفانه 
قابــل پیگیری نبودنــد. البته 
بــرای ارتباط با ایــن افراد دو 
پیگیری  مخصوص  صفحه  بار 

امور حقوقی انجمن علمی طب سنتی ایران و رسیدگی به تخلفات
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تخلفات در اینستاگرام )قبل از 
فیلترینگ( ایجاد شد که هر دو 
صفحه هک و ازدسترس خارج 
شــد و مجدد صفحه دیگری 
ایجاد شــد. از بیــن مواردی 
که تذکر دریافــت کردند و با 
پیگیری مجــدد، برخی توقف 
فعالیت داشــتند ولی تعدادی 
نیز به فعالیت ادامه دادند. در 
کل 8 مورد به معاونت درمان، 
2 مورد به معاونت آموزشــی، 
2 مــورد به بازرســی وزارت 
بهداشت، ۱0 سایت متخلف به 
سازمان غذا و دارو و یک مورد 

با جعل شماره نظام پزشکی به 
معرفی  پزشکی  نظام  سازمان 
شدند. از ۳0 نفر از متخلفین 
ســاکن در شهرستان ها و ۳0 
نفــر از متخلفین ســاکن در 
اســتان تهران جهــت توقف 
تبلیغات این افــراد در فضای 
مجازی به پلیس فتا شــکایت 

شد. 
همینطور با نظام پزشــکی، 
پلیس فتا، معاونت غذا و دارو، 
معاونت درمان و اداره بازرسی 
و شــکایت وزارت بهداشــت 
جلسات مشترک برگزار شد تا 

با همکاری این نهادها بتوانیم 
برای رســیدگی بــه تخلفات 
فضــای مجــازی در حیطــه 
آمــوزش و درمان حیطه طب 

سنتی اقدامی انجام دهیم.
یک  انجمن  محتــرم  وکیل 
هفته در میان ســه شــنبه ها 
و  جهت مشــاوره حضــوری 
تلفنی رایگان به اعضای انجمن 
در دفتر مرکزی حضور منظم 

داشتند. 
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فعالیت های آموزشی انجمن علمی در سال 1401
*  برگــزاری کارگاه های مختلف تخصصی و بازآموزی علی رغم اختالل اینترنت و عدم فعالیت 

چندماهه آموزش مداوم.
* برگزاری اولین دوره تخصصی دانش افزایی در علوم پایه طب ایرانی با همکاری دانشکده طب 

سنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
* برگزاری کارگاه های حضوری تکنیک های دســتی )ماســاژ( به صورت تخصصی و عملی با 
رویکرد تلفیقی طب ایرانی و طب رایج در تهران، شیراز و کرمان با همکاری دانشکده طب سنتی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران.
* تایید امتیاز ۱۴57 مشــمول در برنامه های بازآموزی )ویژه طب ایرانی، داروســازی سنتی، 

پزشکان عمومی، داروساز عمومی و متخصصین سایر رشته های پزشکی و پیراپزشکی(.
* برگــزاری ۳۳ برنامه آموزش مداوم )۱2 برنامه حضوری با همکاری دانشــکده طب ســنتی 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و 2۱ برنامه وبیناری با همکاری دانشگاه های مختلف(.
*مشــارکت در برگزاری جلسات توانمندسازی طب و داروســازی سنتی با دفتر طب ایرانی و 

دانشکده های طب سنتی مشهد، تهران و شهید بهشتی.
* برگزاری کارگاه قانون خوانی، کتاب چهارم قانون مبحث زینت )بیماریهای پوســت و مو( با 

همکاری دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
* برگزاری دوره مجازی آمادگی آزمون PhD طب ایرانی.

* همکاری آموزشــی با  مرکز بین المللی علوم پایه پزشکی و تغذیه انسانی سازمان یونسکو و 
برگزاری مشترک سمپوزیوم آشنایی با مکاتب طب سنتی و شرقی.

* برگزاری دوره های تخصصی آموزشی آپی تراپی با مدرس بین المللی برای اولین بار در ایران.
* همکاری با نظام پزشکی در برگزاری دوره های آموزشی و همایش های تخصصی.

* برگزاری کارگاه با همکاری انجمن علمی دانشجویی علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی.
* برگزاری 7 برنامه ویژه عموم از طرف انجمن یا با همکاری مراکز طرف قرارداد.

* برگزاری وبینار برای متخصصین و مســئولین فنی طب و داروسازی سنتی جهت آشنایی با 
قوانین مالیاتی و تهیه اظهارنامه مالیاتی طبق قوانین جدید توسط مشاور مالیاتی انجمن.
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برگزاری دوره های آموزشی آپی تراپی با مدرس بین المللی برای اولین بار در ایران

با توجه به رسالت انجمن علمی طب سنتی ایران در تحت پوشش قرار دادن و نظام مند کردن 
هرچه بیشــتر طب سنتی و مکمل در ایران و به دلیل اهمیت توسعه علمی آپی تراپی تحت نظر 
نهادهای قانونی مرتبط، این انجمن در قالب همکاری چندجانبه، دوره های آموزشی آپی تراپی را 
برای اولین بار در ایران با مدرس بین المللی آقای دکتر اســتفان اســتانگاچیو، پزشک و دبیرکل 
فدراســیون بین المللی آپی تراپی و رئیس انجمن آپی تراپی رومانی و با همکاری موسسه مجتمع 

فنی غزال دانش پژوه برگزار کرد. 

آپی تراپی )زنبوردرمانی(  به عنوان یکی از شاخه های طب مکمل، ریشه در تاریخ کهن و فرهنگ 
دینی و ملی کشور ایران به ویژه قرآن کریم دارد. دانش بشری و تحقیقات علمی، خواص و اثرات 
درمانی و کاربرد این شــاخه از طب مکمل را با استفاده از محصوالت زنبورعسل )عسل، عسلک، 
بره موم، ژل رویال، گرده گل، هوای داخل کندو، آپیالرنیل، نیش زنبورعســل و ...( و ترکیبی از 
این محصوالت و همچنین محصوالت دارویی توسعه یافته بر پایه محصوالت اصلی زنبورعسل را 
در درمان و بهبود بسیاری از بیماری ها اثبات نموده است. به طوریکه طی 20 سال گذشته بالغ 
بر ۴000 مقاله علمی با موضوع آپی تراپی در این حوزه چاپ و منتشر و کنگره های علمی مختلفی 

برای آن برگزار شده است.
این دانش در بسیاری از کشورهای جهان در چارچوب طب مکمل و یا جایگزین، پذیرفته شده و 
مورد استفاده قرار گرفته است. اما در کشور ایران در چارچوب استانداردهای علمی به آن پرداخته 
نشده است و اگرچه پزشکان از محصوالت زنبورعسل در فرآیند پیشگیری و درمان استفاده می 
کنند، اما این موضوع به صورت سیستماتیک، هدفمند و مبتنی بر دانش آپی تراپی، به مفهوم آنچه 

که در سایر کشورهای جهان مطرح است، نبوده است.
پیشــرفت علم و تکنولوژی در حوزه پزشکی باعث کاهش اقبال مردم به طبیعت و درمان های 
طبیعی که از هزاران ســال پیش سابقه داشــته، نشده است. آپی تراپی و زنبوردرمانی نیز از این 
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امر مســتثنی نیست لیکن آنچه اهمیت دارد ســاماندهی و تطبیق این نوع روش درمانی مبتنی 
بر طبیعت، با اصول و اســتانداردهای علمی اســت که قاعدتا یکی از اصلی ترین جایگاه های آن 
در انجمن علمی طب سنتی ایران می باشد. با همین سیاست و با هدف تحت پوشش قراردادن 
دانش آپی تراپی و ســاماندهی این نوع خدمت درمانی از طریق پزشکان متخصص، انجمن علمی 
طب سنتی ایران وارد عرصه همکاری برای برگزاری این دوره آموزشی شده است. دوره های برگزار 

شده عبارتند از:
۱- برگزاری دوره آموزشی مقدماتی ۳0 ساعته آنالین فروردین لغایت خرداد ماه ۱۴0۱ توسط 

آقای دکتر استفان استانگاچیو به زبان انگلیسی با ترجمه همزمان.

برگزاری دوره آموزشی ۴0 ساعته حضوری پیشرفته آپی تراپی مهرماه ۱۴0۱ به مدت ۴   -2
روز در مرکز آموزش عالی امام خمینی واقع در کرج توسط آقای دکتر استفان استانگاچیو به زبان 

انگلیسی با ترجمه همزمان.
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۳- برگزاری کارگاه آنالین  درمان بیماری های کبدی با استفاده از 
آپی تراپی  ۱۱ اسفند  ۱۴0۱ توسط آقای دکتر استفان استانگاچیو.

۴- برنامــه ریزی جهــت کارگاه تخصصی با عنــوان  آپی تراپی 
)زنبوردرمانــی(: نحوه درمان بیماری ها با عســل و رفع واکنش ها 
به درمان با عســل  توسط دکتر ممدوح عبدالرحمان رئیس انجمن 

آپی تراپی مصر.

سایت جدید انجمن علمی طب سنتی ایران

با عنایت به اهمیت نقش سایت های اینترنتی در ارتباط با اعضای انجمن همچنین عموم  مردم 
و فرهنگ سازی در جامعه و در راستای مبنا قرار دادن مرجعیت علمی انجمن علمی طب سنتی 
و اطالع رسانی دقیق، ارتقای سایت اینترنتی رسمی انجمن علمی طب سنتی به عنوان  تنها نهاد 
رســمی و غیردولتی در حوزه طب ایرانی، از ابتدای شروع به کار هیئت مدیره دوره پنجم مدنظر 
قرارگرفته و پس از برگزاری جلسات متعدد حضوری و مجازی جهت برنامه ریزی و هماهنگی در 
این راستا )از آبان ۱۴00 تاکنون(، سایت جدید به همت خانم دکتر مکبری نژاد ریاست انجمن و 
آقای دکتر خامه چی ریاست شعبه کاشان و مسئول سایت انجمن در 2 فاز به مرحله اجرا رسید. 

خالصه اقدامات به منظور افتتاح سایت جدید انجمن به شرح زیر است:
۱- برگزاری جلســات حضوری و مجازی متعدد جهت انتخاب مناسبت ترین شرکت متخصص 

به منظور برنامه نویسی سایت و عقد قرارداد با شرکت جدید.
2- طراحی داخلی، گرافیکی و محتوایی صفحات مختلف سایت جدید با دورنمای محدود نبودن 

تولید و عرضه اطالعات در سایت انجمن حتی در سال های آینده.
۳- تغییر ســرور و انتقال داده های سایت قبلی انجمن به سایت فعلی با پیگیری های متعدد و 

تماس ها و جلسات مختلف با مسئول شرکت قبلی.
۴- راه اندازی فاز اول سایت جدید )با همان آدرس itma.ir( با تغییر محتوایی و اضافه شدن 

بخش های متنوع به آن و تغییر بانک اطالعات و زبان برنامه نویسی سایت.
راه اندازی فاز دوم سایت با طراحی فلوچارت اختصاصی به منظور الکترونیکی کردن فرآیند   -5
ثبت نام اعضای پیوسته/وابســته انجمن و اتصال یکپارچه بخش »عضویت و پرداخت آنالین حق 

عضویت« به بخش »جستجوی پزشکان« و »اعضای انجمن«.
 scinito.com ورود به عرصه تولید و نشــر کتاب های چندرسانه ای با عضویت در سایت  -6
)شرکت مهندســی فرآیدا( و برگزاری وبینار »کتاب های الکترونیکی تعاملی و چندرسانه ای در 
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قالب epub۳« برای اعضای انجمن علمی با همکاری ســایت scinito.com )شرکت مهندسی 
فرآیدا(.

نسخه اخیر سایت انجمن هنوز نیازمند تکمیل بوده و بخش های مختلف آن پس از نهایی شدن، 
اطالع رســانی خواهد شد اما به منظور معرفی بیشــتر بخش های فعال، برخی امکانات موجود در 

سایت جدید انجمن به اختصار بیان شده است:
* »عضویت« در انجمن علمی طب سنتی ایران بدون نیاز به مراجعه حضوری یا تماس تلفنی 

با آپلود اطالعات درخواستی در سایت.
* »صفحه اختصاصی« برای هر عضو پیوسته انجمن علمی با ایجاد یک پروفایل شخصی برای 
هر عضو انجمن درصورتی که حق عضویت ساالنه پرداخت شده باشد )باقابلیت ویرایش اطالعات(.
* »پرداخت آنالین حق عضویت ســاالنه« اعضای پیوسته و نمایش آخرین وضعیت پرداخت و 

سوابق پرداختی.
* »صدور کارت عضویت« انجمن علمی طب سنتی و امکان چاپ آن توسط خود کاربر.

* »صفحه اختصاصی برای هر شعبه« به منظور نمایش اطالعاتی کامل تر شعب 22 گانه انجمن 
علمی در سراســر کشــور. در این بخش، هر شعبه می تواند عالوه بر معرفی اعضای هیئت مدیره، 
اعضای هیئت مؤسس و سایر اعضای پیوسته، راه های ارتباطی، آخرین اخبار و محتواهای علمی 

تولیدشده را به شکل اختصاصی در صفحه مخصوص هر شعبه بارگذاری نماید.



جم 
ه پن

ور
  د

ن -
یرا

ی ا
سنت

ب 
ی ط

لم
ن ع

جم
ان

* صفحه »جستجوی پزشکان« به منظور نمایش اطالعات مختلف پزشکان با عضویت پیوسته 
در انجمن علمی. در این بخش، عموم مردم می توانند باقابلیت فیلترینگ بر اســاس نام پزشک، 
نام اســتان و شهرستان محل طبابت، جنسیت و شاخه طبابت پزشکان، به صفحه اختصاصی هر 
پزشک دسترسی داشته و بر اســاس اطالعات تکمیلی اختصاصی هر پزشک، به شکلی آسان تر 

نوبت گیری داشته باشند.

* بخش »انتشارات« با امکان جستجوی عناوین کتب و امکان فیلترینگ و جستجوی پیشرفته 
اطالعات مهم کتب بارگذاری شــده بر اساس موضوع، سال انتشار، نوع نگارش )تألیف، تصحیح، 
ترجمه، گردآوری، بازنویســی(، نام نشــر، نام نگارنده )تاکنون ۳۱۳ عنوان کتاب از چندین نشر 

تخصصی در سایت بارگذاری شده است(.
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* خش »معرفی و جستجوی دارو« با همکاری سایت مدی سیب )medicib.com( به منظور 
معرفی بیشتر و سهولت دسترسی به اطالعات دارویی فرآورده های طبیعی و طب سنتی تولیدشده 

توسط شرکت های داروسازی و داروهای جالینوسی تولیدشده توسط داروسازان سنتی کشور.

* بخش »اسناد و قوانین باالدستی« به منظور شناخت بیشتر و سهولت دسترسی اعضای محترم 
انجمن به اسناد و قوانین باالدستی مرتبط با حیطه طب ایرانی و داروسازی سنتی.

* بخش »تاریخچه« جهت آشنایی بیشتر با بزرگان و عزیزانی که در ادوار گذشته هیئت مدیره 
انجمن علمی طب سنتی ایران خدمت رسانی داشته اند. در این صفحه، لیست کامل ادوار گذشته 

)رئیس، نائب رئیس، خزانه دار، بازرس( و تاریخ برگزاری انتخابات قابل مشاهده است.
* بخش »افتخارات« به منظور آشنایی بیشــتر با افتخارات و دستاوردهای حیطه طب ایرانی، 

داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی.
* بخش »زنده یادان« )به منظور بزرگداشت یاد و خاطره اساتید، بزرگان، متخصصین و دانشجویان 

طب ایرانی و داروسازی سنتی که به رحمت خدا رفته اند(.
* و بخش های متنوع دیگر.
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زنــده             
        یــادان

متاسفانه در سال ۱۴0۱ اســتاد محترم آقای دکتر غالمرضا امین و همکار بزرگوار آقای دکتر 
افشار تموک به رحمت خدا رفتند. هیئت مدیره انجمن علمی از درگذشتگان، اساتید، متخصصین 
و دستیاران طب و داروسازی سنتی و خانواده مربوط به ایشان به روش های زیر تجلیل نموده است:

* درنظرگرفتن عنوانی در سایت جدید انجمن با نام  زنده یادان .
* یادآوری سالگرد درگذشتگان همراه با پیام تسلیت در فضای مجازی انجمن.

* ارســال پیام تسلیت برای درگذشت متخصصین و دســتیاران طب و داروسازی سنتی و یا 
خانواده ایشان.

* ارسال تاج گل یا بنر برای مراسم ختم از طرف انجمن علمی طب سنتی ایران )جهت استاد 
فقید آقای دکتر غالمرضا امین، همکار گرامی آقای دکتر افشــار تموک، پدر بزرگوار مدیر دفتر 

     طب ایرانی وزارت بهداشت و همسر محترم وکیل انجمن(.
ابتکارات جدید انجمن علمی دوره پنجم  

  در سال دوم فعالیت خود
*		تجلیل	از	زنده	یادان.

*		دوشنبه	های	انجمن	علمی	با	سایت	جدید.
*		پنج	شنبه	های	انجمن	علمی	با	مروری	بر	شواهد	طب	

سنتی.
معرفــی	فهرســت	مقــاالت	مجلــه	تخصصی	 	*

Traditional and Integrative medicine
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ارتباط با انجمن

 علمی طب سنتی ایران

تمامی اعضای محترم انجمن علمی می توانند از طریق راه های ارتباطی مختلف، پیشنهادات، 
انتقادات و نظرات سازنده خود را با ریاست و اعضای هیئت مدیره در میان بگذارند:

 * تلفن ثابت: 02۱88۹۹۳656  
خانم شکرانی )کارشناس امور اداری مالی انجمن( داخلی ۱2۴ و خانم صدیقیان )کارشناس امور 

آموزشی انجمن( داخلی ۱26 

* تلفن همراه: 0۹۱00۱۹8۳77
* ادمین کانال انجمن: 0۹۱00۱۹8۳77

WWW.itma.ir :سایت اینترنتی *
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سایت جدید
انجمن علمی طب سنتی ایران
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