
دهمین نشست پژوهشی تاریخ پزشکی ایران و اسالم  با 
موضوع “تاریخ پزشکی ایران باستان”

   برگزاری دهمین نشست پژوهشی تاریخ پزشکی ایران و اسالم با محوریت موضو 
ع تاریخ پزشکی ایران باستان به عنوان سرآغاز تاریخ پزشکی ایران و طب ایرانی در 
برنامه  قالب یک  فرهنگستان علوم پزشکی در  مبانی طب سنتی  تاریخ و  زیر گروه 
مشترک با دفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
برنامه ریزی و مصوب شد. این نشست در سالن رازی فرهنگستان علوم پزشکی مورخ 
ایجاد  نشست  این  از  برگزار گشت. هدف  الی 12:30   8 از ساعت   94 ماه  آذر   26
فضایی برای ارائه آخرین پژوهش ها و دیدگاه های علمی در این حوزه با بهره گیری 
از متخصصین رشته های گوناگون از دانشگاه های مختلف و همچنین ایجاد فضای 
بحث و هم افزایی علمی میان اساتید و پژوهشگران حاضر در نشست بود. نشست پس 
از ایراد سخنرانی جناب آقای دکتر شمس اردکانی، دبیر محترم فرهنگستان علوم و 
ارائه گزارش و اهداف نشست توسط دکتر آرمان زرگران، دبیر همایش آغاز شد. 
پنل بحث پی  پاسخ و یک  به همراه پرسش و  قالب دو جلسه سخنرانی  نشست در 

گیری شد. در بخش های سخنرانی اساتید زیر به ایراد سخنرانی پرداختند:
سرکار خانم دکتر منیژه عبدالهی )دکتری ادبیات فارسی(، مدیر گروه ادبیات فارسی 

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز )موضوع: اسطوره و پزشکی(
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آناتومی  گروه  علمی  هیئت  )آناتومیست(،  رضائیان  جعفر  دکتر  آقای  جناب 
 Iron Deficiency in the Iron )موضوع:  لرستان  پزشکی  علوم  دانشگاه 

 )Age in Iran
جناب آقای دکتر آرمان زرگران )متخصص داروسازی سنتی(، مدیر دفتر مطالعات 
و  مکتوب  اسناد  منظر  از  ایرانی  طب  های  مولفه  )موضوع:  ایران  پزشکی  تاریخ 

شواهد باستان شناسی(
تاریخ(، هیئت علمی گروه  )پزشک و دکتری  جناب آقای دکتر مسعود کثیری 

تاریخ دانشگاه اصفهان )موضوع: وضعیت پزشکی در دوره هخامتشیان(
جناب آقای دکتر علیرضا مهدی زاده )متخصص فیزیک پزشکی(، هیئت علمی 
تاریخ جراحی در  فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز )موضوع:  گروه 

ایران باستان(
جناب آقای دکتر مصطفی ندیم )دکتری تاریخ ایران باستان(، هیئت علمی گروه 
پزشکی  در شکوفایی  آن  نقش  و  شاپور  جندی  )موضوع:  شیراز  دانشگاه  تاریخ 

ایران در دوره اسالمی(
در ادامه با مشارکت پژوهشگران و مدعوین از رشته های گوناگون و نیز اساتید 
دیگر حاضر در جلسه همچون سرکار خانم دکتر غفاری )دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی(، جناب آقای دکتر آرضایی )دانشگاه امام صادق(، جناب آقای دکتر 
نبی پور )دانشگاه علوم پزشکی بوشهر( و دیگران بحث های مفصل و علمی در 

خصوص محورهای نشست انجام شد. حاضرین جلسه قریب به 50 نفر بودند.
ایران  پزشکی  تاریخ  حوزه  در  شده  منتشر  مقاالت  "مجموعه  کتابچه  همچنین   
باستان توسط پژوهشگران دفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران" منتشر و در اختیار 

شرکت کنندگان قرار گرفت. 
در حاشیه سمینار نیز غرفه انتشارات، محصوالت علمی و مقاالت گروه حکمت 
ارائه  به  ایران  پزشکی  تاریخ  مطالعات  دفتر  و  پزشکی  علوم  فرهنگستان  طب  و 

دستاوردهای این دو مجموعه پرداختند. 
پیش از این نشست، 9 دوره دیگر نیز توسط دفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران طی 
سال های گذشته در شیراز برگزار شده بود. دفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران با 
دستور جناب آقای دکتر ایمانیه، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز در 
اسفند ماه 88 توسط دکتر زرگران تاسیس شد. از جمله برنامه های علمی این دفتر 
برگزاری نشست های ادواری تاریخ پزشکی ایران و اسالم به شمار می رفت که 
در این نشست ها با ترکیب اساتید صاحب نظر و پژوهشگران جوان و دانشجو سعی 
در هم افزایی علمی و ایجاد بستر مناسب پژوهشی می شد. عناوین 9 دوره نخست 

این سلسله نشست ها به شرح زیر بوده است:

- نخستین نشست با محوریت مباحث تاریخ اخالق و حقوق پزشکی
- دومین نشست )موضوع: تاریخ پزشکی هخامنشیان(

- سومین نشست )موضوع: بارداری در تمدن اسالم و ایران(
- چهارمین نشست )موضوع: ابزار و تجهیزات پزشکي از باستان تا امروز( با

   همکاری کمیته تحقیقات دانشجویي و مرکز تجهیزات پزشکي دانشگاه
   علوم پزشکي شیراز

- پنجمین نشست )موضوع: بیماریهاي مغز و اعصاب در گستره تاریخ(
- ششمین نشست )موضوع: تاریخ دانش قلب وعروق(

- هفتمین نشست )موضوع: هم اندیشی در خصوص پژوهش در تاریخ
   پزشکی، وضعیت موجود، چالش ها و فرصتها(

- هشتمین نشست )موضوع: تاریخ داروسازی(
- نهمین نشست )موضوع: تاریخچه دانشکده پزشکی شیراز(
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