
 به نام خدا

 های گروه پژوهشی قلب و عروق طب سنتی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانگزارش فعالیت

 (95آبان -94)مرداد 

 3/8/1395 لغایت 12/5/1395هفته یک بار( از تاریخ  )هر دو جلسه منظم 24برگزاری  -1

 نتیقلب و عروق و طب سهای بیماریمقاالت مرتبط با  تهیه بانک اطالعات -2

های تحقیقاتی و تصویب سه طرح در شورای پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل و طراحی پروپوزال -3

 دانشکده طب سنتی:

 29/6/134مصوب  "دوره تمدن اسالمی بررسی سیر تحول تاریخ تشریح قلب در دوره باستان و" .1

 18/9/1394رنی مصوب بررسی مبانی نظری نارسایی قلب از دیدگاه طب سنتی ای .2

  18/3/1395مصوب  "مقایسه اثر کپسول آمله با پالسبو در کاهش فشارخون در مبتالیان به پرفشاری خون اولیه" .3

های قلب و عروق از دیدگاه طب سنتی و طب کالسیک با سخنرانی جناب آقای دکتر های بیماریها و سلسله نشستبرگزاری کارگاه -4

 (95شهریور  -پژوهشگران حوزه طب و داروسازی سنتی )اردیبهشتمنوچهر قارونی و اساتید و 

های خفقان، غشی و فشار خون( )تشریح قلب، بیماری های مختلف درسنامه قلب و عروق طب سنتیتدوین بخشعقد قرارداد جهت  -5

 1395، تیرماه با دفتر طب سنتی وزارت بهداشت

 1395شخیص و درمانی بیماری خفقان، آبان های اسباب و علل، تتدوین نهایی درسنامه و الگوریتم -6

 ()آماده ارسال  و بیماری غشی از دیدگاه طب سنتی و نارسایی قلب ، نبضتدوین مقاالت متعدد بویژه در مبحث تشریح قلب -7

 های علمی:ها و نشستپوستر در همایشو پذیرش ارائه  -8

؛ یازدهمین نشست پژوهشی تاریخ پزشکی اسالم و  "قلب ابوسهل مسیحی، دانشمند ناشناخته ایرانی و دیدگاه او در تشریح" .1

 1395ایران با موضوع طبقات اطباء ایران عصر ترجمه، شهریور 

 1395الکترونیک طب و داروسازی سنتی و طب مکمل، آذر  ؛ همایش"بررسی الیاف قلبی از دیدگاه طب سنتی" .2

همایش الکترونیک طب و داروسازی سنتی و  ؛"رسایی قلبمروری بر مفردات مدر طب سنتی ایران در درمان ادم ناشی از نا" .3

 1395طب مکمل، آذر 

؛ همایش الکترونیک طب و داروسازی سنتی "تحلیل علل )اتیولوژی( بیماری نارسایی قلب بر اساس دیدگاه طب سنتی ایران" .4

 1395و طب مکمل، آذر 

های برخی از های تحقیقاتی بررسی فرآورده اجرای طرحهمکاری با گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهت  -9

 در درمان نارسایی قلب بر اساس مدل حیوانی )آمله، مورد و نسترن( مفردات گیاهی

های تحقیقاتی بررسی تداخالت داروهای نارسایی طرحمرکز تحقیقات نارسایی قلب بیمارستان شهید رجایی در اجرای هماهنگی با   -10

 های طب سنتی درکاهش تداخالت و عوارض دارویی در نارسایی قلببه و بررسی اثرات فرآورده قلب و فرآورده میوه

 95و مرداد  94نویسی جهت توانمندسازی اعضای گروه، اسفند های روش تحقیق و مقالهبرگزاری کارگاه -11

 قلب و عروقهای های موجود در بازار موثر در درمان بیماریمعرفی برخی از مفردات گیاهی و فرآورده  -12

های قلب و عروق و طب های متعدد جهت معرفی مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر دنیا و مرتبط با بیماریکالببرگزاری ژورنال -13

 سنتی 


