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زیر   حیطه موضوعات پژوھشی
 شاخه

 موضوعات پژو ھشی          

 حفظ الصحه

رعایت اصول حفظ بررسی اثر 
الصحه بر کاھش بروز بیماری 
ھا، با تاکید بر بیماری ھای 
گوارشی و متابولیک، فشار 
خون باال، دیابت، چاقی، کبد 
چرب و...) و با تاکید بر تدابیر 

 تغذیه و ورزش

بیمار
 ی ھا

        یبوست گوارش
            

             نفخ
            

  ریفالکس
سوء 

         ھاضمه
      

         واسیرب
            

زخم معده و 
  دازدھه

IBS  
IBD اول  (کولیت

  سراتیو)
سنگ کیسه 

  صفرا
 کبد چرب

بررسی آثار حفظ الصحه در 
ارتقای سطح سالمتی در 
گروه ھای خاص (سالمندان، 

 کودکان، بارداران و...)

    

بررسی آثر رعایت اصول حفظ 
الصحه و اصالح تغذیه در 

با تاکید بر  درمان بیماری ھا،
 شایع  بیماری ھای

غدد و 
متابولیس

 م

           دیابت
         

          چاقی
        

  ھیپرلیپیدمی
 ھایپوتیروئید

عوامل موثر 
بر توسعه 
پایدار طب 

 سنتی

ایجاد نظام اصالحات طبی، 
طبقه بندی و دسته بندی 
عناوین ئر طب سنتی در 
راستای ایجاد زبان مشترک 

الگوی براساس مبانی و 
 واحد

بیماری 
 ھای زنان

کثرت طبیعت 
  (ھیپر منوره)

احتباس 
طبیعت 

   (ھیومنوره)
تدابیر بارداری 
و تسھیل 

  والدت
دیسمنوره 

  PMS و
PCO  

 ناباروری زنان

باه (قوای 
جنسی) در 

  زنان
کمبود شیر 

  مادران
یائسگی 

  زودرس
میوم ھای 

  رحمی
 وازنیت

تئوری پردازی : الگو ھای 
سنتی روش تحقیق در طب 

 ایران
تھیه فارماکویه ملی شامل 

 ٣٠مفرده دارویی و  ۵٠
داروی مرکبه و تطبیق 
ماھیت مفردات در طب 
سنتی و با طب رایج با تاکید 
بر مفردات دارویی بومی 

 ایران
طراحی نرم افزار ھا : متون و 
منبع، بانک اطالعات درمانی 
و ساز و کار پیگیری بیماران 

درمانگاه ھای ویزیت شده در 
 طب سنتی

  یبوست اطفال
  بی اشتھایی

 رشد و نمو

  رفالکس
  شب ادراری
 زردی نوزادان

طراحی تجھیزات تشخیصی 
در طب سنتی (ابزار 
 مکانیکی وو الکترونیکی و...)

  سرانه  زکاممجاری تئوری پردازی: یافتن زبان 



مشترک با طب رایج در جھت 
بیان مکانیسم اثر تدابیر حفظ 

مفرده و الصحه دارو ھای 
ترکیبی و اعمال یداوی در 
ارتقای سالمت یا درمان 

  بیماری ھا

 آسم الرژی ھا تنفسی

ارزیابی و اسیب شناسی 
فرآیند آموزشی دانشجویان 
دکتری تخصصی طب سنتی 
ایرانی و نیاز سنجی ھای 
آموزشی در طب سنتی 
ایران در راستای تدوین منابع 

 درسی

اعصاب و 
 روان

  سر
  بی قوایی
 افسردگی

کیفیت زندگی 
  MS در

 اضطراب

تئوری پردازی: تحقیقات میان 
رشته ای در باب اخالق و 
آداب استفاده از طب سنتی 
و حق مالکیت معنوی در طب 

  سنتی ایران
ارایه اصول صحیح کاشت، 
داشت و برداشت گیاھان 
دارویی بومی ایران و ایجاد 
راھکار برای آموزش ذی 

راستای حفظ منابع نفعان در 
بومی و ارتقای تولید صحیح 

 گیاھان دارویی

استخوان 
ھا و 

 مفاصل

  استئوآرتریت
درد ھای 

 سیاتیکی

  زخم دیابتی
 نقرس

بررسی عوامل تاثیر گذار بر 
آسیب به طبیعت در راستای 
برداشت غیر اصلی گیاھان 
دارویی و ارایه راھکار ھا در 
جھت حفظ گیاھان دارویی 

  نسل ھای آیندهبومی برای 
  

پوست و 
 مو

  اگزما
  خارش مزمن

 آکنه

کھیر و 
  حساسیت
  زخم بستر
 ریزش مو

ارزیابی طب سنتی و مکمل 
در کشور ھای دنیا: میزان 
مطالعات مبتنی بر شواھد 
طب سنتی، سھم آن در 
ساختار سالمت، سرانه 
بھداشت و درمان و فرایند 
تلفیق و نھادینه شدن آن در 

   ھا سیستم سالمت کشور

بیماری 
ھای 
 مردان

ضعف باء 
(قوای 

  جنسی)
 انزال زودرس

  ناباروری مردان
BPH 

بررسی عوامل خارجی تاثیر 
گذار بر حیطه طب سنتی 
(اخالق، محیط زیست، 

 اقتصاد، تجارت و...)

سنگ کلیه و  کلیه
 مثانه

  

مبانی طب 
 سنتی

مستند سازی مبانی امور 
 طبیعیه

دھان و 
 دندان

بھداشت 
 دندان دھان و

آفت ھای 
 دھانی

استاندارد سازی روش ھای 
تشخیصی مزاج در دوره ھای 
مختلف سنی، (کودک، 

 جوان، میانسال، سالمند)

قلب و 
 عروق

فشار خون 
 باال

  

استاندارد سازی روش ھای 
تشخیصی، درمانی، 



پیشگیری در طب سنتی 
 ایران

طراحی پرسشنامه ھا با 
محور مبانی، پیشگیری، 
درمان و توانبخشی بر مبنای 
اصول طب سنتی ایران و 

   تعیین روایی و پایایی

سایر 
 موارد

کیفیت 
زندگی در 

  سرطان ھا
کنترل عوارض 
ناشی از ترک 
مصرف مواد 

  مخدر
پیشگیری و 
درمان اعتال و 
بیماری ھای 

  حادث ار آن
بھبود ضعف 
عمومی و 

خستگی 
 دائم

  

  
   

 


