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حضرت امیرالمؤمنین امام علی بن ابیطالب علیه السالم:
َمن تََطبََّب َفلَْیتَِّق اهلل َو لَْینَصْح َولَیجَتِهْد؛ 
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ره كس طبابت   را پیشه خود   ساخت    باید   با تقوا و خدا رتس باشد  ،  و   رباى   مردم خیرخواهى    كند
 و  )رد تحصیل علم و معالجه بیمار(   جدیت نماید.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سـالم و درود پـروردگار بـر خاتـم رسـوالن، فخـر عالمـان و سرچشـمه حقیقـت جویـان، کـه 

شت، ردمان و آموزش زپشکى  شت، ردمان و آموزش زپشکى دکتر بهرام عین اللهى ،  وزری بهدا دکتر بهرام عین اللهى ،  وزری بهدا



دانشـمندان را وارثـان پیامبـران می دانسـت و آنـان را نبـی امتشـان بـر می شـمرد.
خـدای را سـپاس می گوییـم کـه دانـش را همچـون نـوری بر قلـب آن کس کـه اراده نمـود تاباند تا 
بـه نـور معرفـت، راه بـه سـوی حـق را از بیراهـه ی گمراهی باز شناسـد و در چهـارراه تردیـد، صراط 

مسـتقیم را برگزینـد تـا رسـتگاری دنیا و عقبی حاصلش شـود.
تاریـخ هـزاران سـاله و پر فراز و نشـیب سـرزمین پهنـاور ایران زمین، شـاهد تالش ملتی بوده اسـت 
کـه در طـول اعصـار و قـرون بـرای شـکل گیری فرهنـگ و تمـدن آن هرگـز از پـا ننشسـته اند و در 
مسـیر تعالـی آن نیاسـوده اند. مردمـی پر تـالش و مصمم که سخت کوشـی را از طبیعت و عشـق به 
دانایـی را از دیانـت خـود بـه یـادگار دارنـد. طب ایرانـی محصول تمدنی اسـت که چنیـن مردمی از 
دیربـاز سـنگ بنـای آن را بر خـاک این سـرزمین گذارده اند و فرزندان دانشـمند و حکیـم آن معمار 
بنـای رفیعی شـده اند که سـالیان متمـادی مورد تحسـین جهانیان قـرار گرفته و تربیتگاه پزشـکان 
و حکمـای دیگـر ملل شـده اسـت. پیشـرفت شـتابزده علم در عرصه پزشـکی و داروسـازی مـا را به 
میـراث پـدری بی نیـاز نکرد و کشـفیات و اختراعات بی شـمار علـم نوین از قدر و منزلت آن نکاسـت. 
و امـروز بـا تکیه بر دانـش بومی، توانمندی جغرافیایی و ریشـه داری فرهنگی- مذهبـی می توانیم در 

مسـیر خـود اتکایـی و تحقق اقتصاد مقاومتـی گام های مؤثـری برداریم.
اندیشـه ها و تجربیات سـتارگان پر فروغ طب سـنتی ایران مانند شـیخ الرئیس ابن سـینا، محمدبن 
زکریـای رازی، علی بن عباس اهوازی، سـید اسـماعیل جرجانی و دانشـمندان بـزرگ و نامور دیگری 
از ایـن دسـت، حـدود هشـت قـرن مرجع دانشـگاه های طـب در غرب و شـرق جهان بوده اسـت. اما 
آنچـه کـه در طـول قـرون و اعصـار و به خصـوص به دنبـال آشـفتگی های سیاسـی ناشـی از حمالت 
اقـوام مهاجـم بـه ایـران، جنگ هـای فرسـاینده و درگیری هـای حـکام در همه شـئون کشـور پیش 
آمـد، اگـر نگوییـم مانع رشـد جـدی و شـکوفایی مورد انتظار علمی و پزشـکی شـد، بدون شـک در 
رونـد رو بـه تکامـل دانش ها از جمله علم پزشـکی خلل ایجاد کـرد تا تقریباً از میانه دوران سـلطنت 
قاجاریـه و نفـوذ مسـتقیم قدرت هـای بیگانـه و رویکـرد جامعـه علمـی کشـور بـه  اقتبـاس از دانش 
غربیـان، طـب ایرانـی مـا به عنـوان میـراث عظیمـی که به لحـاظ نـوع نگرش توحیـدی و اعتقـاد به 
انتظـام ویـژه آفرینـش و رابطـه جسـم و جان و قـوای نهفته در آدمیـان و تقدم پیشـگیری بر درمان 



و تأکیـد بـر اصـالح شـیوه زندگی بـه جای دخالت هـای بعضاً زیان بخـش در نظام بـدن، نکته های 
قابـل تأسـی فـراوان دارد، بـه انـزوا رفـت تا جائیکـه چراغ آمـوزش قانونمنـد و مبتنی بـر اصول  و 
منابـع، بسـیار کـم فروغ شـد. اما تحولی که بـه برکت انقالب شـکوهمند اسـالمی و بازیابی هویت 
اسـالمی- ملـی و تـالش علمـی و سیاسـی در جهت احیاء تفکـر دینی و اقتدار ملـی صورت گرفت 
هماهنـگ بـا دیگـر عرصه ها، زمینه بازشناسـی و احیـاء مجدد طب ایرانـی ما را با نگاهـی عالمانه، 
منطقـی و بـا آگاهـی از پیشـرفت های دو قـرن اخیـر در جهـان علـم و دانش پزشـکی بشـر فراهم 
سـاخت کـه به عنـوان یـک حرکت جـدی و مسـئوالنه دردانشـگاه های علـوم پزشـکی، به خصوص 
دانشـگاه هایی کـه به لحـاظ علمی از اعتبـار افزون تری بهره منـد بودند متبلور گردید. بدیهی اسـت 
احیـاء طـب ایرانـی بـا جمـع آوری، طبقه بندی، بررسـی و ارزیابی ایـن میراث عظیم بـا روش های 
علمـی و مطالعـات تطبیقـی در این زمینه، گامی اساسـی در دسـتیابی به دانش مسـتحکم، تأمین 
حداکثـری تندرسـتی بـرای آحاد مـردم، احترام به حقـوق افـراد در انتخاب شـیوه ی درمانی مورد 
تأییـد نظـام سـالمت و بهره گیری هـای رو بـه تزایـد و پر ثمـر از اعتمـاد به نفس ملی برخاسـته از 

ایـن حرکت خواهـد بود.
افتخـار داریـم، دومیـن جشـنواره طـب ایرانـی را با هدف شناسـایی، معرفـی و ارج نهـادن به مقام 
واالی دانشـمندان، پژوهشـگران، مخترعان، نوآوران و فناوران برتر در عرصه طب ایرانی، داروسـازی 
سـنتی و تاریـخ پزشـکی برگـزار نماییـم تا فرصتـی مغتنم بـرای حمایت هـای مادی و معنـوی از 
افـراد برگزیـده، نـوآور، خـالق و کارآفریـن باشـد و موجب گسـترش روحیـه و فرهنـگ خودباوری 
ایرانیـان گردد و  همچنین بسـتری مناسـب بـرای همکاری های علمی و فنـاوری بین مراکز علمی 
و پژوهشـی فراهـم نمایـد تـا بـا  تجـاری سـازی و کاربـردی نمـودن نتایـج پژوهـش و ابتـکارات 
ایـن جشـنواره در راسـتای کمـک به توسـعه متـوازن کشـور و افزایش انگیـزه، تقویـت ظرفیت ها 
و هـم افزایی توانمندی های کلیه دانشـمندان، اندیشـمندان، پژوهشـگران، اسـاتید، دانشـجویان و 
دسـت اندرکاران ایـن عرصـه گام برداریـم و زمینه ی تقویت گفتمان، تعامل و تبـادل نظر دو مکتب 
طـب رایـج و طـب ایرانـی را بـرای دسـتیابی به نظـام درمانی کل نگر و فـرد محور فراهـم نماییم و 
شـاهد به ثمر نشسـتن این پیوند در مسـیر توانمندی شـبکه بهداشـت و درمان کشـور در شـرایط 



تحریـم و پاندمی کرونا باشـیم.
سیاسـتگذاری، برنامه ریـزی و اجـرای شایسـته ی دومیـن رویداد بـزرگ علمی کشـور در حوزه طب 
ایرانی را مرهون تالش  اسـتادان، مسـئوالن و کارشناسـان دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشـت، 
سـتاد توسـعه علـوم و فنـاوری گیاهـان دارویـی و طـب سـنتی معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت 
جمهوری و انجمن علمی طب سـنتی ایران هسـتیم. امید اسـت در مسـیر توسـعه متوازن و متقارن 

طـب ایرانـی بیش از پیـش توفیق خدمـت یابیم.
»شـفا بخشـا ! تو دانش پزشـکی را واسـطه تحقق اراده خویش در شـفای بیماران و جلوه ای از رأفت 
ربوبـی در تسـکین آالم دردمنـدان قـرار داده ای تا به تالش پژوهشـگران پویا و پزشـکان اندیشـمند، 
همـواره درهـای تـازه ای از رحمـت بیکـران تو بـه روی همگان گشـوده شـود. توفیق و توانـی ده که 
پـاس حرمت پزشـکی را بداریم و بدور از هر شـائبه ای، خویشـتن را در جایـگاه بیمار دردمند ببینیم 
و نسـبت به همه بندگان تو از فقیر و غنی، آشـنا و بیگانه، هم کیش و ناهمراه با احسـاس همانندی 
و همـدردی انجـام وظیفـه کنیـم کـه رضای تو را با خدمت شایسـته، اسـتوار و سـنجیده نسـبت به 

بنـدگان گوناگون تو همسـو یافته ایم.«
»ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم«



بسم اهلل الرحمن الرحیم
گنجینـه گرانبهـای طـب ایرانـی بـا ظرفیت هـای بالقـوه بسـیاری کـه در زمینـه اصالح سـبک 
زندگـی و ارتقـای سـالمت جامعه دارد، امروز با گذشـت بیش از یک دهـه از ورود خود به عرصه 
دانشـگاهی و پس از فراز و نشـیب های بسـیار، مسـیر رو به رشـد خود را در حوزه های مختلف 
آموزشـی، پژوهشـی و درمانـی می پیمایـد. ایـن حرکـت در سـایه نظـام سـالمت و در راسـتای 
عمـل به اسـناد باالدسـتی کشـور بـرای نهادینه کردن این مکتـب غنی طبی، به صـورت علمی و 

منطقـی آغاز شـده و بـا حمایـت تمامی نهادهـای مرتبط سـرعت می یابد. 
در این راسـتا وجود بسـتری برای تشریح دسـتاوردهای حاصل از حرکت علمی و موثر انجام شده 
در طـول ایـن مـدت و نمـود آنهـا را در عرصه های ملـی و بین المللی برای دسـت اندرکاران حوزه 

رى و دبیر جشنواره رى و دبیر جشنوارهدکتر نفیسه حسینى یکتا ، انئب رئیس شوراى سیاستگذا دکتر نفیسه حسینى یکتا ، انئب رئیس شوراى سیاستگذا



سـالمت، ضروری به نظر می رسـید تا گام های پس از این را در سـایه همراهی بیشـتر آنها اسـتوارتر 
برداریـم. ایـن بسـتر بایـد به گونـه ای فراهـم می شـد کـه در کنـار قدردانی از فعـاالن پرتـالش حوزه 
طـب ایرانـی و مکمـل، فرصتـی بـرای یـک رقابت علمـی سـالم و موثـر در افزایش همت آنهـا برای 
به کاربسـتن تـالش بیشـتر ایجاد کند و در همین راسـتا »جشـنواره طـب ایرانی« فعالیت خـود را با 

متولی گـری وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی آغاز کرد.
نخسـتین جشـنواره طب ایرانی پس از تصویب آیین نامه آن، در شـهریورماه ۱۳۹7 در اسـتان همدان 
برگزار شـد و در دومین دوره این جشـنواره که برگزاری آن با شـرایط همه گیری کرونا همراه اسـت، 
عـالوه  بـر حرکـت در مسـیر اصلی از پیش تعیین شـده، اهـداف دیگری نیـز با اضافه شـدن دو محور 
ویـژه مـد نظـر قـرار گرفت؛ یکـی به منظور معرفـی ظرفیت های ایـن مکتب غنی طبـی در کمک به 
نظـام سـالمت کشـور در ایـن همه گیـری و دیگری به منظور مشـارکت عمـوم جامعه در ایـن رویداد 
کـه پیـام اصلی آن »اصالح سـبک زندگی« و نهادینه کـردن آموزه های حکمای ایرانـی در این زمینه 

است.
بـا تبریـک صمیمانـه بـه برگزیـدگان تمامـی بخش هـای مختلف ایـن دوره از جشـنواره که بـا علم، 
پشـتکار یـا هنر خود به دریافت »نشـان حکمت« نائل می شـوند، توفیـق روزافزون آنها را در توسـعه 

و اعتـالی مکتـب طب ایرانـی از خداوند متعال خواسـتارم.
امیـد اسـت بـا ادامـه روند برگـزاری این جشـنواره کـه مهم تریـن دسـتاورد آن معرفی دانشـمندان، 
پژوهشـگران، مخترعـان، نـوآوران و فنـاوران برتر طب ایرانی و آشـنایی هرچه بیشـتر نظام سـالمت 
کشـور و عمـوم جامعـه از ظرفیت هـای غنـی ایـن حـوزه در کمـک بـه حفـظ تندرسـتی و ارتقـای 
سـالمت جامعـه و اسـت، شـاهد موفقیت های بیشـتری در این عرصه، در سـطوح ملـی و بین المللی 

و مرجعیـت علمـی کشـور در این حوزه باشـیم.  



بسم اهلل الرحمن الرحیم
هـدف از ورود طـب ایرانـی بـه نظـام دانشـگاهی کشـور، ایجـاد یـک بسـتر آزمـوده و 
مبتنـی بـر شـواهد جهـت ارائـه خدمـات طـب ایرانی بـود تـا به شـیوه منطقـی بتوان 
بـه اقبـال چشـمگیر جامعه به ایـن دانش بومـی پاسـخ داد. تحول چشـمگیر در عرصه 
هـای مختلـف طـب ایرانی اعـم از آموزش، پژوهش، فنـاوری و درمان در سـالهای اخیر 
مؤیـد ایـن مطلـب اسـت کـه جامعـه دانشـگاهی طـب ایرانـی در تحقـق این رسـالت، 
 Scimago مسـیر عالمانـه و اصولـی را پیـش گرفتـه اسـت. طبـق نظـام رتبـه بنـدی
ایـران در سـال 2020 در رتبـه چهـارم تولیـد علـم در دنیـا در زمینـه طـب مکمـل و 
جایگزیـن بعـد از کشـورهای چیـن و آمریکا و هند قرار گرفته اسـت. این در حالیسـت 

دکتر روجا رحیمى ،  دبیر کمیته علمى جشنوارهدکتر روجا رحیمى ،  دبیر کمیته علمى جشنواره



کـه ایـران در بـدو تاسـیس دانشـکده های طـب ایرانـی در سـال 2007 در رتبه سـیزدهم 
دنیـا قرار داشـته اسـت. 

جشـنواره طـب ایرانـی بزرگتریـن رویـداد عرصـه طـب ایرانی اسـت کـه از سـال ۱۳۹7 به 
منظـور تقدیـر از برگزیـدگان حوزه طب ایرانی، داروسـازی سـنتی و تاریخ پزشـکی شـکل 
گرفـت. مفتخریـم کـه دومیـن جشـنواره طـب ایرانـی را در شـرایطی برگزار مـی کنیم که 
سـلوک خرمندانـه و منطقـی فعـاالن ایـن حوزه منجـر به دسـتاوردهای شـگرفی در زمینه 
آمـوزش، پژوهـش، فنـاوری و درمـان شـده اسـت و جشـنواره طـب ایرانی فرصـت معرفی 

ایـن دسـتاوردها را مهیا می سـازد. 
افـزودن چاشـنی فرهنـگ و هنـر بـه ایـن دوره از جشـنواره جان تـازه ای بخشـید و توجه 
بخـش عظیمـی از آحـاد جامعـه را بـه خـود جلـب کـرد و منجر به ارسـال آثار گرانسـنگی 
بـه ایـن بخـش شـد. اقبـال مخاطبیـن خـارج از ایـران به جشـنواره و ارسـال اثـر در حوزه 

فرهنـگ و هنـر از اتفاقـات جالـب توجـه این دوره از جشـنواره می باشـد. 
در پایـان ضمـن تشـکر و قدردانی از تمامی دسـت انـدرکاران برگزاری این جشـنواره، امید 
اسـت معرفـی آثـار برگزیده و منتخـب عرصه طب ایرانی، عـالوه بر ایجاد انگیـزه در فعاالن 
ایـن حـوزه، توجـه بیشـتر مسـئوالن و متولیـان محترم حـوزه بهداشـت و درمان کشـور را 

به دنبال داشـته باشـد. 
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تاریخچه جشنواره
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»جشـنواره طـب ایرانـی« کـه دبیرخانه دائـم آن در دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشـکی مسـتقر اسـت، در جلسـه ششـم مـورخ ۱۳۹6/0۵/04 شـورای سیاسـتگذاری طـب سـنتی ایرانـی به 
ریاسـت جناب آقای دکتر هاشـمی؛ وزیر وقت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی تصویب شـد و دسـتورالعمل 

آن به دانشـگاه های علوم پزشـکی سراسـر کشـور ابالغ شـد.
بر همین اسـاس و طبق برگزاری جلسـات شـورای سیاسـتگذاری و راهبردی جشـنواره، اولین دوره جشـنواره 
طـب ایرانـی بـا عنـوان »طـب سـینوی« در تاریـخ ۳ شـهریور ۱۳۹7 توسـط دفتر طـب ایرانی و مکمـل وزارت 
بهداشـت و  بـه میزبانـی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی همـدان و در محورهـای حوزه 
آمـوزش، پژوهـش، درمـان و ثبت اختراع و تولید محصول در شـهر همـدان برگزار گردید. اجرای مراسـم اهدای 
جوایـز برگزیـدگان در هر یک از محورهای جشـنواره، بازدید از جاذبه های گردشـگری اسـتان همدان و جشـن 
فارغ الحصیلی گروه پزشـکی  به مناسـبت گرامیداشـت روز پزشـک از مهمترین برناه های اختتامیه بوده اسـت.
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16

  پوسرت اولین جشنواره طب ایرانی - شهریور ماه 1397



17

  پوسرت دومین جشنواره طب ایرانی - آبان ماه 1400



محورهای جشنواره
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الف( بخش علمی 
  محور آموزش )آموزشگر برتر، دانشجوی برتر(

  محور پژوهش )پژوهشگر برتر، پژوهشگر جوان برتر، فناور برگزیده، مقاله برتر، کتاب برتر(
  محور درمان )مرکز ارائه دهنده خدمات بالینی برتر، درمانگر برتر(

  محور پیشکسوت برتر )انتخاب برگزیده، توسط اعضای شورای سیاست گذاری(

ب( بخش فرهنگ و هنر
  اپلیکیشن کاربردی                                فیلم کوتاه

  عکاسی                                              پوستر و اینفوگرافیک
  داستان کوتاه برای کودک                        موشن گرافیک

ج( بخش ویژه
  کووید-۱۹ ) فرد شاخص در امور آموزش، پژوهش و درمان (
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آشنایی با رشایط و ضوابط کلی رشکت در جشنواره

  شرکت در جشنواره، صرفا از طریق ثبت نام در سامانه الکترونیک جشنواره امکانپذیر بوده است.
  افـراد برگزیـده در هـر یـک از محورهـای دوره پیشـین جشـنواره، نمـی تواننـد در همـان محـور 

داوطلـب شـوند. داوطلـب شـدن در سـایر محورهـا در جشـنواره هـای متوالـی بالمانـع اسـت .
  داوطلـب شـدن در هـر یـک از محورهـا بـه منزله پذیرش کلیه شـرایط جشـنواره از طـرف داوطلب 

می باشـد.
  اعضـای کمیتـه علمـی و شـورای سیاسـت گـذاری جشـنواره نمـی تواننـد در محورهای جشـنواره 

نمایند. شـرکت 
  یـک فـرد در هـر دروه صرفـا مـی تواند در یـک محور داوطلب شـود و داوطلب شـدن در چند محور 

نیست. مجاز 
  تصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی و اعالم نشده برعهده دبیرخانه دائم جشنواره است.

  در بخـش علمـی جشـنواره، صرفـا افـراد یـا مراکـزی کـه در چارچـوب قوانیـن و مقـررات بـه ارائه 
فعالیـت پرداخته انـد، مجـاز بـه شـرکت می باشـند.

توجـه: حـق اسـتفاده از آثـار ارسـالی در بخـش فرهنـگ و هنـر، در مـوارد تبلیغاتـی و رسـانه ای و چاپ 
کتـاب جشـنواره بـا حفـظ و رعایـت مالیکـت حقوقـی ارایـه کننـده اثر، بـرای دبیرخانـه دائم جشـنواره 

اسـت. محفوظ 

زمان بندی و مراحل جشنواره

  ثبـت نـام اولیـه و ارسـال مـدارک در وب سـایت »جشـنواره طـب ایرانـی« از تاریـخ  ۱400/04/20 تـا 
۱400/06/۳۱

       -  با توجه به درخواست شرکت کنندگان در جشنواره، این زمان تا تاریخ ۱400/07/۱۵ تمدید شد.
  ارائه اصل اثر به دبیرخانه دائم از تاریخ ۱400/07/0۱ تا ۱400/07/۳0

  برگزاری داوری انتخاب برگزیدگان از تاریخ ۱400/07/۱7 تا ۱400/07/۳0
  برگزاری اختتامیه جشنواره تاریخ ۱8 آبان ۱400
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مروری بر اقدامات انجام شده توسط دبیرخانه دائم جشنواره

آغاز به کار دبیرخانه دائم جشنواره:
دومیـن جشـنواره طـب ایرانی به منظور شناسـایی، معرفـی، قدردانی و حمایت از دانشـمندان، پژوهشـگران و 
نـوآوران برتـر و همچنین بسترسـازی برای بهره وری هرچه بیشـتر از دسـتاوردهای پژوهشـی اندیشـمندان و 
گسـترش بازارهایی دانایی محور و دانش بنیان و آشـنایی و تعامل چند جانبه بین مراکز آموزشـی، تحقیقاتی 
و درمانـی طـب ایرانـی و توسـعه و گسـترش فرهنگ طـب ایرانی با اسـتفاده از ابـزار هنر در بیـن آحاد جامعه 
در سـطح ملـی و در ۳ بخـش علمـی،  فرهنگ و هنر و ویـژه )کووید-۱۹( با محورهای اصلـی آموزش، پژوهش 
و درمـان در حـوزه طـب ایرانـی، داروسـازی سـنتی و تاریخ پزشـکی در دسـتور کار دفتر طـب ایرانی و مکمل 

قـرار گرفت.
در ابتدای امر دبیرخانه دائم دومین جشـنواره طب ایرانی در اردیبهشـت ۱400 با ابالغ حکم خانم دکتر نفیسـه 
حسـینی یکتـا؛ مدیـر کل دفتر طـب ایرانی و مکمل وزارت بهداشـت به عنوان رئیس شـورای سیاسـتگذاری و 
دبیـر جشـنواره توسـط مقام عالـی وزارت آغـاز به فعالیت نمود. ابالغ اعضای شـورای سیاسـتگذاری و شـورای 
طـرح و برنامـه دبیرخانـه دائـم توسـط دبیر جشـنواره و فعالیت کمیته هـای تخصصی، سـرآغاز فعالیت جدی 
در ایـن دوره از جشـنواره بـود. برگـزاری بیش از ۱2 جلسـه در شـورای طرح و برنامه دبیرخانه دائم و ۳ جلسـه 

شـورای سیاسـتگذاری در طـول برگـزاری این رخـداد بزرگ باعث گردیـد بر غنای این جشـنواره بیفزاید.
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چارت تشکیالتی جشنواره

رئیس جشنواره

شورای سیاستگذاریدبیر جشنواره

بخش اجرایی

بخش روابط عمومی
و اطالع رسانی

بخش فناوری
اطالعات و سامانه

کمیته نظارت
و ارزیابی کمیته اجرایی کمیته علمی

دبیرخانه دائم

پژوهش

درمان

پیشگسوت

آموزش

بخش علمی

بخش فرهنگ و هرن

بخش کووید-19



اعضای شورای سیاست گذاری جشنواره
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دکرت بهرام عین اللهی
وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

 مهندس محمد هاشمی
رسپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی

 دکرت محمود خدادوست
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی

 شهید بهشتی

 دکرت نفیسه حسینی یکتا
مدیر کل دفرت طب ایرانی و مکمل و دبیر جشنواره

 دکرت محمد حسن عصاره
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب

 سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 دکرت محمود مصدق
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی

 شهید بهشتی
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 دکرت مرتضی مجاهدی
معاون تعالی دفرت طب ایرانی و مکمل

 دکرت روجا رحیمی
عضو هیئت علمی دانشگاه  علوم پزشکی تهران

 و دبیر کمیته علمی جشنواره

 دکرت امیر حسین جمشیدی
رئیس دانشکده طب ایرانی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دکرت روشنک مکربی نژاد
رئیس انجمن علمی طب سنتی ایران

 دکرت محمد ستایش
رئیس دانشکده طب ایرانی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 دکرت رسول چوپانی
رئیس دانشکده طب ایرانی 

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی



اعضای ستاد اجرایی جشنواره
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دکرت بهرام عین اللهی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی و رئیس جشنواره

دکرت نفیسه حسینی یکتا 
مدیر کل دفرت طب ایرانی و مکمل /

دبیرجشنواره / 
نائب رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره

محمود رشیفی
کارشناس دفرت طب ایرانی و مکمل 

مسئول دبیرخانه دائم جشنواره

دکرت روجا رحیمی
عضو هیئت علمی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران 
دبیر کمیته علمی جشنواره
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مینا بنی اسدی

مسئول روابط عمومی دفرت طب ایرانی و 
مکمل  / دبیر بخش روابط عمومی و اطالع 

رسانی جشنواره

سایر همکاران
مریم عسگری پرور

دکرت مهشید چایچی

رضا رمضانی

عربعلی پورهاشمی

دکرت مجید خلیلی
معاون اجرایی دفرت طب ایرانی و مکمل /

دبیر کمیته اجرایی جشنواره

خاطره حبیبی
مسئول دفرت طب ایرانی و مکمل /  

کارشناس اجرایی جشنواره

دکرت مرتضی مجاهدی 
معاون تعالی دفرت طب ایرانی و مکمل /
دبیر کمیته نظارت و  ارزیابی جشنواره

مهندس زهرا رفیعی
مسئول فناوری اطالعات و مدیر سایت دفرت 
طب ایرانی و مکمل  / دبیر بخش فناوری 

اطالعات و سامانه جشنواره



طراحی سایت و سامانه جشنواره
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از نـکات برجسـته در ایـن دوره از جشـنواره مـی تـوان بـه الکترونیک نمودن کلیـه فرآیندهای جشـنواره از 
مرحلـه ثبـت نـام تـا داوری و اعـالم برگزیدگان جشـنواره اشـاره نمود.

سـایت دومیـن جشـنواره طـب ایرانـی بـه آدرس http://pmfestival.ir در تاریـخ ۱2 تیـر مـاه ۱400 
رونمایـی شـد و سـامانه ایـن جشـنواره از تاریـخ 20 تیرماه ۱400 با ثبت نام شـرکت کنندگان در جشـنواره 
و انتخـاب محـور مربوطـه آغـاز گردید. در فراینـد داوری؛ برای سـهولت کار، داوری به صـورت آنالین تعریف 
شـده اسـت کـه در ابتدا براسـاس مـدارک ثبت شـده و معیارهـای معرفی شـده از سـوی داوران، امیتازدهی 
اولیـه توسـط سـامانه انجـام شـده و بـرای داوران ارسـال گردیـد و داوران بـه صـورت کدینـگ )دریافت فرم 
بـدون نـام مشـخصات شـرکت کننـده(، داوری نهایـی را براسـاس هر معیـار انجام دادنـد. الزم به ذکر اسـت 
محاسـبه جمع امتیازات از هر مورد توسـط سـامانه انجام شـده و در نهایت امتیاز کل شـرکت کنندگان در 

اختیـار داوران قرار گرفته اسـت.



ستاد خربی جشنواره
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پـس از آغـاز بـه کار دبیرخانه دائم جشـنواره، سـتاد خبری این جشـنواره فعالیت  های رسـانه ای خـود را در 
 راسـتای اطالع رسـانی و پوشـش خبری مناسـب در 2 پایگاه خبری »دفتر طب ایرانی و مکمل« به نشـانی

pm.behdasht.gov.ir و »جشـنواره طـب ایرانـی« بـه نشـانی pmfestival.ir آغـاز کـرد. درج خبـر، 

گـزارش و مصاحبـه بـا موضـوع این جشـنواره تا قبـل از مرحلـه اختتامیه که بازتـاب و انعکاس مناسـبی در 
رسـانه  هـای مجـازی و مکتـوب داشـت، بخش کوچکـی از فعالیت های رسـانه ای سـتاد خبری ایـن رویداد 

بزرگ طـب ایرانی اسـت.
همزمـان بـا مرحلـه اختتامیـه این جشـنواره، روابط عمومـی اداره کل طـب ایرانی و مکمل وزارت بهداشـت 
از تمـام ظرفیت هـای رسـانه ای؛ کـه در پایـگاه خبری خود به نشـانی: pmfestival.ir ، اسـت بـرای اطالع 

رسـانی اخبـار این جشـنواره به مخاطبـان خود اسـتفاده کرد.



کمیته علمی جشنواره
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در ابتـدای امـر بـرای انتخـاب کمیتـه علمـی جشـنواره، از افراد شـاخص در هر یـک از محورهـای آموزش، 
پژوهـش، درمـان و فرهنـگ هنـر کـه قصد شـرکت در جشـنواره را نداشـتند بهـره گرفته شـد و در هر یک 
از محورهـای نامبـرده یـک نفـر بـه عنـوان مسـئول مربوطه انتخاب شـد. پـس از پایـان مهلت ثبت نـام در 
جشـنواره، تیـم هـای داوری هـر محـور تخصصی با نظر مسـئول مربوطـه و از بین افـرادی که در جشـنواره 
شـرکت نکـرده بودنـد و از سـویی در محـور مدنظـر دارای توانمنـدی علمـی بودنـد تشـکیل شـد و پـس از 
ارزیابـی دقیق مدارک شـرکت کنندگان و آثار ارسـالی نسـبت به انتخـاب نفرات و آثار منتخب اقـدام گردید. 
سـپس در جلسـه ای که تمام اعضای کمیته داوری شـرکت داشـتند، مسـئولین هر محور تخصصی به ارائه 
گـزارش پرداختنـد و در خصـوص کاندیداهـا و علـت انتخـاب افـراد و آثار برگزیـده توضیحاتی ارائـه دادند و 
در انتهـای امـر دبیـر کمیتـه علمی جشـنواره به جمع بنـدی نهایی پرداخت. جلسـه نهایـی داوری با حضور 
اعضای شـورای سیاسـتگذاری تشـکیل شـد و پس از توضیحات دبیر کمیته علمی و مطرح نمودن اسـامی 
پیشـنهادی، منتخبین نهایی معرفی شـدند. در خصوص انتخاب پیشکسـوت برگزیده، پس از بررسـی گزینه 
های پیشـنهادی از سـوی اعضای شـورای سیاسـتگزاری، یک نفر به عنوان منتخب این بخش معرفی شـد. 



جشنواره در آیینه ارقام

منودار رشد بازدید سایت جشنواره طب ایرانی

منودار رشد ثبت نام در دومین جشنواره طب ایرانی

29

    آمار بازدیدکنندگان سایت جشنواره طب ایرانی:  40۹4۵ نفر

    آمار شرکت کنندگان در دومین جشنواره طب ایرانی: ۵6۵ نفر
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 حضور رشکت کنندگان در محورهای مختلف در یک نگاه

درصد حضور رشکت کنندگان در سه بخش جشنواره

%53

%34

%13

علمـی

فرهنگ و هنر

کووید-19
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درصد حضور رشکت کنندگان بخش علمی

درصد حضور رشکت کنندگان بخش فرهنگ و هرن

%3

%25

%9

%5

%10 %16

%15

%23

%9

%24

%1

%11

%16 %11

%22

درمانگر برتر

داستان کوتاه

آموزشگر  برتر

اپلیکیشن کاربردی

کتاب  برتر پژوهشگر  برتر

مقاله برتر

پوستر و اینفوگرافیک

پژوهشگر جوان برتر

عکاسـی

موشن گرافیک

فناور برگزیده

مرکز ارائه دهنده خدمات بالینی دانشجوی  برتر

فیلم کوتاه



هیئت داوران جشنواره
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دکرت روجا رحیمی 
رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
دبیر کمیته علمی و داور بخش کووید19 

 دکرت مریم عظیمی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان

داور بخش آموزش

 دکرت بهجت جوادی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

داور بخش پژوهش؛ محورهای کتاب برتر و فناور برتر

 دکرت مرضیه قرائتی
مدیر گروه طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان
ناظر و داور بخش آموزش

 دکرت رودابه بهرام سلطانی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران / ناظر بخش پژوهش و 

داور محورهای پژوهشگر جوان برتر و مقاله برتر 

 دکرت محبوبه بزرگی
استادیار دانشگاه شاهد

داور بخش پژوهش؛ محور پژوهشگر
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دکرت مهدی یوسفی
رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد / استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ناظر بخش درمان

 دکرت روح الله مثنوی
تهیه کننده و مستند ساز ، کارشناس ارشد رسانه ، مدرس دانشگاه 
ناظر بخش فرهنگ و هرن و داور محورهای فیلم کوتاه، عکاسی، 

پوسرت و اینفوگرافیک، موشن گرافیک، داستان کوتاه

محمد جواد حق پرست
طراح و گرافیست ، عکاس ، مشاور فضای مجازی

عضو هیئت انتخاب آثار بخش فرهنگ و هرن

 دکرت مژگان تن ساز
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

داور بخش درمان

 سید محمد مهدی میرغیاثی
بازیگر، تهیه کننده و کارگردان ، مدرس دانشکده 

صدا و سیام / عضو هیئت انتخاب آثار
 بخش فرهنگ و هرن

آرش رصافی
معاون تولید و پشتیبانی انجمن سینامی جوانان ایران  

تهیه کننده، کارگردان و مستند ساز
داور محور فیلم کوتاه



هیئت داوران جشنواره
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سعید نجاتی
کارگردان و مستندساز / برنده سیمرغ بلورین بهرتین
 فیلم کوتاه  سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 

داور محور فیلم کوتاه 

حامد جاللی
نویسنده ، مدرس دانشگاه ، دارای جوایز متعدد و 

تقدیر شده در جایزه ادبی جالل آل احمد
داور محور داستان کوتاه 

 مهندس شادی فاضلیان
مشاور و مدیر پروژه های نرم افزاری و تحلیلگر
 کسب و کار و طراح سیستم های نرم افزاری

داور محور اپلیکیشن کاربردی

 حمید بابایی
نویسنده ، مدرس ادبیات داستانی ، داور جشنواره های

 متعدد  / داور محور داستان کوتاه 

 ابراهیم سلیامنی
عکاس ، مدرس حوزه هرنی ، داوری در جشنواره های متعدد

داور محور عکاسی 

مهندس مهدی طاهری
متخصص حوزه انفورماتیک سالمت

داور محور اپلیکیشن کاربردی
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برگزیدگان جشنواره

دکرت فریربز معطر
فارغ التحصیل داروسازی، فارماكوگنوزی، فیتوفارماسی از آملان

 استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
 عضو گروه حكمت و طب اسالمی و سنتی فرهنگستان علوم پزشکی 

 مدیر مركز تحقیق و توسعه كارخانجات داروسازی گیاهی گل دارو 
 عضو انجمن بین املللی گیاهان دارویی آملان 

فرموالسیون بیش از 45 داروی گیاهی مجوز دار

دکرت عبدالله بهرامی
پزشک و متخصص بیامری های کلیوی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 عضو هیات علمی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشكی مشهد
دبیر شورای آموزش و پژوهش طب سنتی كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 

 کشوراز سال 1382 الی 1387
تشكیل ستاد ساماندهی طب سنتی و مكمل در كشور و ایجاد سایت مربوط در دانشگاه و 

 پذیرش مسئولیت دبیری شورای آموزش و پژوهش طب سنتی و مكمل كشور 
  راه اندازی رشته طب سنتی ایرانی 4 دانشگاه در تهران 

اعزام 31 پزشك جهت تحصیل در رشته طب سنتی چینی به كشور چین

• نشان حکمت » حکیم علوی عقیلی خراسانی«
• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی

• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
• هدیه نقدی

• نشان حکمت » حکیم علوی عقیلی خراسانی«
• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی

• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
• هدیه نقدی

پیشکسوت برتر:

پیشکسوت برتر:

جوایــز:

جوایــز:
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آسیه جوکار
دکرتای تخصصی طب ایرانی 

استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران و معاون آموزشی گروه طب ایرانی دانشکده پزشکی ساری

استاد راهنام و مشاور 17 پایان نامه در مقاطع دکرتای تخصصی و کارشناسی ارشد

مجری طرح های آموزشی متعدد در زمینه طب ایرانی 

زهرا معامریانی
دکرتای تخصصی داروسازی سنتی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

استاد منونه جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی بابل سال 1400

سخرنان 14 برنامه آموزش مداوم 

استاد راهنام و مشاور بیش از 15 پایان نامه مقطع دکرتای تخصصی و کارشناسی ارشد 

• نشان حکمت »استاد دکرت محمد مهدی اصفهانی«
• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی

• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
• هدیه نقدی

• نشان حکمت »استاد دکرت محمد مهدی اصفهانی«
• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی

• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
• هدیه نقدی

برگزیده آموزشگر برتر )رشته طب ایرانی(:

برگزیده آموزشگر برتر )رشته داروسازی سنتی(:

جوایــز:

جوایــز:
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برگزیدگان جشنواره

محمد صادق عادل مهربان
دانشجوی دکرتی تخصصی طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کسب رتبه نخست آزمون جامع رشته طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1400

دبیر شورای صنفی دانشکده طب ایرانی 
دبیر کمیته توسعه آموزش دانشکده طب ایرانی و عضو شورای مرکزی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران 

چاپ 5 مقاله ملی و بین املللی

محمد هاشم هاشم پور
دکرتای تخصصی طب ایرانی 

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دارای اِچ ایندکس 21

مجری بیش از 60 طرح تحقیقاتی در حوزه طب ایرانی

رسدبیر و عضو هیات تحریریه یک مجله پژوهشی داخلی و دو مجله بین املللی 

• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 

• هدیه نقدی

• نشان حکمت » استاد دکرت سید جالل مصطفوی«
• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی

• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
• هدیه نقدی

برگزیده دانشجو برتر )رشته طب ایرانی(:

پژوهشگر برتر )رشته طب ایرانی(:

جوایــز:

جوایــز:
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محمدحسین فرزایی
دکرتای تخصصی داروسازی سنتی  

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

دارای اِچ ایندکس 36

عضو هیات تحریریه 4 مجله معترب بین املللی

دکرت آرمان زرگران
دکرتای تخصصی داروسازی سنتی 

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارای اِچ ایندکس 19

research on history of medicine رسدبیر مجله بین املللی

• نشان حکمت " استاد دکرت سید جالل مصطفوی"
• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی

• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
• هدیه نقدی

• نشان حکمت " استاد دکرت سید جالل مصطفوی"
• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی

• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
• هدیه نقدی

پژوهشگر برتر )رشته داروسازی طب سنتی(:

پژوهشگر برتر )رشته تاریخ پزشکی(:

جوایــز:

جوایــز:
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برگزیدگان جشنواره

سامنه سلیامنی
دکرتای تخصصی داروسازی سنتی   

دارای اچ ایندکس 6

دانشجوی پسا دکرتای تخصصی داروسازی سنتی دانشگله علوم پزشکی تهران

چاپ بیش از 20 مقاله در نرشیات معترب بین املللی  

نرگس تاجیک
دانشجوی دکرتی تاریخ علوم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

چاپ چندین مقاله در حوزه تاریخ پزشکی

چاپ دو کتاب در حوزه تاریخ پزشکی

انجام بیش از 5 طرح پژوهشی 

• نشان حکمت " استاد دکرت سید جالل مصطفوی"
• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی

• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
• هدیه نقدی

• نشان حکمت " استاد دکرت سید جالل مصطفوی"
• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی

• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
• هدیه نقدی

پژوهشگر جوان برتر )رشته داروسازی سنتی(:

پژهشگر جوان برتر )رشته تاریخ پزشکی(:

جوایــز:

جوایــز:
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حسین رضائی زاده
دکرتای تخصصی طب ایرانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشیار دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

طراحی، فرموالسیون و مشاور تحقیق و توسعه بیش از 10 داروی سنتی، طبیعی و نوتراسوتیک

مالکیت معنوی و ثبت اخرتاع سه فرآورده دارویی 

بنیانگذار و رئیس هیات مدیره چندین رشکت دانش بنیان و هسته فناوری

مولود فخری
دکرتای تخصصی پژوهش محور طب ایرانی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

استادیار مرکز تحقیقات طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

چاپ بیش از 40 مقاله در ژورنال های ملی و بین املللی

• نشان حکمت " حکیم مؤمن تنکابنی"
• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی

• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 
• هدیه نقدی

• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 

• هدیه نقدی

فناور برگزیده:

مقاله برتر )رشته طب ایرانی(:
Preventive effect of purgative manna on neonatal jaundice:

 A double blind randomized controlled clinical trial

جوایــز:

جوایــز:
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برگزیدگان جشنواره

غزاله مصلح
دکرتای تخصصی داروسازی سنتی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

چاپ 17 مقاله در مجالت معترب داخلی و خارجی

سیدحامد موسوی اصیل
دکرتای تخصصی طب ایرانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 

• هدیه نقدی

• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 

• هدیه نقدی

مقاله برتر )رشته داروسازی سنتی(:
Potentials of Antitussive Traditional

Persian Functional Foods for COVID-19 Therapy

مقاله برتر )رشته تاریخ پزشکی(:
A review on management of urolithiasis in medieval Persia

جوایــز:

جوایــز:
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نویسنده کتاب: دکرت غالمرضا امین 
دکرتای تخصصی فارماکوگنوزی 

استاد متام دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارای 249 مقاله تحقیقاتی بین املللی در زمینه گیاهان داروئی 

• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 

• هدیه نقدی

کتاب برتر )رشته داروسازی سنتی(:
 »متداولرتین گیاهان داروئی سنتی ایران«

جوایــز:

منترش شده توسط انجمن علمی طب سنتی ایران

شروع پروژه از سال ۹7 با تشکیل جلسات مشورتی و برنامه ریزی با حضور 20 نفر از متخصصین و اعضای هیئت علمی 
طب ایرانی و تعیین عنوان های اولویت دار با انجام مطالعات از اواسط سال ۹7 و شروع به تدوین 20 راهنمای بالینی

چاپ ۱2 راهنمای بالینی در مرحله اول در سال ۹8  
ادامه تدوین 8 راهنمای باقیمانده و شروع تدوین 20 راهنمای جدید

هم اکنون ۱۵ جلد با موضوع های جدید در زیر چاپ و حدود۱2 جلد در حال ویرایش می باشد.

کتاب برتر )رشته طب ایرانی(:
مجموعه راهنامهای بالینی روش های ساده 

تشخیص و درمان در طب ایرانی

 

 

• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 

• هدیه نقدی

جوایــز:
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مرکز ارائه دهنده خدمات بالینی:
دانشکده طب ایرانی

دانشگاه  علوم پزشکی مشهد

برگزیدگان جشنواره

نویسنده کتاب: دکرت محمد مهدی احمدیان عطاری  
دکرتای تخصصی  داروسازی سنتی  

استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی الربز

دارای بیش از 45 مقاله علمی 

• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 

• هدیه نقدی

کتاب برتر )رشته تاریخ پزشکی(:
»تاریخچه داروسازی و داروشناسی در ایران«

جوایــز:

دارای بیش از 10 مرکز ارائه دهنده خدمات بالینی)سالمتکده های طب ایرانی و درمانگاه(

ارائه الگوی عملیاتی همکاری بخش خصوصی و دانشگاه علوم پزشکی به منطور راه اندازی سالمتکده های طب ایرانی

اختصاص یک سالمتکده به منظور ویزیت بیامران کرونایی با انجام تست رپید کرونا و ویزیت و مشاوره 

• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 

• هدیه نقدی

جوایــز:
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مرضیه بیگم سیاهپوش
دکرتای تخصصی طب ایرانی 

تدریس در برنامه های آموزشی تخصصی و عمومی در زمینه کووید 19

ارائه خدمات درمانی غیرحضوری و حضوری به بیامران کووید 19 

دارای طرح پژوهشی پایان یافته در کووید 19 

چاپ بیش از 5 مقاله در کووید 19

تدریس در بیش از 15 برنامه آموزشی در زمینه کووید 19 در سطح جامعه و دانشگاه

دکرت آزاده زارعی
دانشجوی دکرتای تخصصی طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مشارکت در برنامه های آموزشی مرتبط با کووید 19 

ارائه خدمات درمانی حضوری به بیامران کووید 19 در بیامرستانهای ضیاییان، امام خمینی و شهدای پاکدشت

چاپ 3 مقاله با موضوع کووید 19

رشکت در دو کنفرانس بین املللی مرتبط با کووید 19

• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 

• هدیه نقدی

• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 

• هدیه نقدی

کووید 19 :

کووید 19)دانشجویی(:

جوایــز:

جوایــز:
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برگزیدگان جشنواره

سید پیامن خامه چی
دانشجوی دکرتای تخصصی طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

مشارکت در چاپ دو مقاله کارازمایی بالینی چاپ شده در مجالت معترب

مشارکت در سه طرح تحقیقاتی مرتبط با بیامری کووید-

برگزاری برنامه های آموزشی با محوریت کووید 19 جهت کارمندان و اعضای هیات علمی و عموم مردنم در کاشان 

مشارکت در دریافت مجوز یک فرآورده موثر بر درمان کمکی بیامران کووید-19 

راه انداری کلینیک طب ایرانی ویژه بیامران کووید-19 در کلینیک تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ویزیت حضوری و غیرحضوری  بیامران مبتال به کووید -19

علی بلندنظر
کارگردان فیلم کوتاه " طاووسها پرواز را منی فهمند"

فارغ التحصیل رشته کارگردانی سینام از دانشگاه هرن تهران 

دارای افتخارات و جوایز متعددی در عرصه سینام و تئاتر 

فیلم منتخب چهاردهمین دوره جشنواره ملی فیلم رضوی

دریافت جایزه از نهمین دوره فیلم کوتاه شیراز

• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 

• هدیه نقدی

• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 

• هدیه نقدی

کووید 19)دانشجویی(:

فیلم کوتاه )مقام اول(: طاووسها پرواز را منی فهمند

جوایــز:

جوایــز:
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محمدتقی نارصی راد
کارگردان، نویسنده، تصویربردار، تدوینگر فیلم کوتاه " طاووسها پرواز را منی فهمند"

دارای افتخارات و جوایز متعددی در عرصه سینام و تئاتر 

فیلم منتخب چهاردهمین دوره جشنواره ملی فیلم رضوی

دریافت جایزه از نهمین دوره فیلم کوتاه شیراز

هادی کیانی فالورجانی
نویسنده و تهیه کننده فیلم کوتاه »زاغ وکشاورز« 

انجمن سینامی جوان تهیه کننده فیلم کوتاه"زاغ و کشاورز"

تقدیر در جشنواره کودکان ونوجوانان دوره سی وسوم

حضور بین املللی در جشنواره دوستی هالل احمر ترکیه

• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 

• هدیه نقدی

• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 

• هدیه نقدی

فیلم کوتاه )مقام اول(: طاووسها پرواز را منی فهمند

فیلم کوتاه )مقام دوم(: زاغ وکشاورز

جوایــز:

جوایــز:
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برگزیدگان جشنواره

طیبه مینایی پور
تهیه کننده فیلم کوتاه "میکروب دوست داشتنی"  

سید علی رضویان
فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشگاه تهران

کسب عنوان اول جشنواره جلوه خورشید تهران

سوم کشوری عکس پرستار

دارای جوایز و افتخارات متعدد در جشنواره های مختلف ملی و بین املللی

• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 

• هدیه نقدی

• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 

• هدیه نقدی

فیلم کوتاه)شایسته تقدیر(: 
»میکروب دوست داشتنی«

جوایــز:

جوایــز:

فیلم کوتاه )مقام اول(: طاووسها پرواز را منی فهمند
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محمدرضا بهمرام
فارغ التحصیل رشته علوم تربیتی از دانشگاه تربیز

رئیس انجمن هرن عکاسی شهرستان اهر 

عضو انجمن عکاسان ایران 

کسب جوایز متعدد از جشنواره ها و مسابقات عکاسی ملی و بین املللی 

عباس قدیر محسنی 
فارغ التحصیل رشته ادبیات کودک ونوجوان 

کسب جوایز متعدد از جشنواره ها و مسابقات ملی و بین املللی 

• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 

• هدیه نقدی

• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 

• هدیه نقدی

جوایــز:

جوایــز:

عکاسی )مقام دوم(:

داستان کوتاه )مقام اول(:
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برگزیدگان جشنواره

طهورا صابریان
دانش آموز مقطع چهارم دبستان

• تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
• لوح تقدیر جشنواره طب ایرانی 

• هدیه نقدی

داستان کوتاه )مقام دوم(:

جوایــز:
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سخرنانی مراسم اختتامیه
دکرت بهرام عین اللهی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

طبایـرانیمیتوانـد
هویتوتاریخایـرانرابهتمامدنیـانشاندهد

طب ایرانی میراث گران بهایی اسـت که علی رغم قدمت چندین هزار سـاله متأسفانه در 
 سال های متمادی فراموش شده بود  و امروز احیای آن یکی از اولویت های مهم ما است. 
کیفیـت بـا کمیـت ایجـاد می شـود، هـر چـه  قـدر قائـل بـه محدودشـدن طـب 
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ایرانـی باشـیم مانـع رشـد آن می شـویم و اگـر شـرایطی را فراهـم کنیـم تـا کمیـت 
طـب ایرانـی را بـاال ببریـم و ذهن هـای مختلفـی بـا ایـن طب غنی آشـنا شـوند قطعا 
رشـد بهتـری پیـدا خواهـد کـرد امـا اگـر به واسـطه نـگاه سـکوالر و یـا انحصارطلبی 
 برخـی افـراد ایـن اتفـاق نیفتـد پیشـرفت طـب ایرانی بـا کنـدی مواجه خواهد شـد.

در کنـار سـاختارهای جدیـد بایـد از سـاختارهای موجـود نیـزدر راه پیشـرفت طـب 
ایرانـی اسـتفاده کنیـم، همـه دانشـکده های مـا بایسـتی در حـوزه طـب ایرانـی فعال 
باشـند و در تمـام مجموعـه دانشـگاه های علـوم پزشـکی طـب ایرانـی تدریس شـود، 
طـب ایرانـی بایـد در کتاب های درسـی، آموزش پزشـکی عمومی، پرسـتاری و سـایر 
رشـته هـا  تدریـس شـود و ایـن اقـدام فـارغ از جنبـه محتوایـی و علمـی آن بـرای 
 دانشـجویان ایجـاد هویـت می کنـد و این چیزی اسـت که ما امـروز به آن نیـاز داریم.
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سخرنانی مراسم اختتامیه
دکرت نفیسه حسینی یکتا؛ مدیر کل دفرت طب ایرانی و مکمل و دبیر جشنواره

مسیـرتوسعهطبایـرانی
ازادغامهمهجانبـهآندرنظامسـالمتمیگذرد

طب ایرانی گنجینه غنی فرهنگی کشور ما است که بعد از یک دوره فترت صد و پنجاه ساله، 
امروز به یمن برکت انقالب اسالمی مجددا مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است و در 
 سال ۱۳86 توانست اجازه ورود به بزرگترین دانشگاههای علوم پزشکی کشور را پیدا کند .

اگـر چـه توسـعه طـب سـنتی ایرانـی بعـد از ورود بـه دانشـگاه های علوم پزشـکی در 
سـال های گذشـته با پسـتی و بلندی های فراوان همراه بوده اسـت و برخی  رویکردهای 
افـراط و تفریطـی مشـکالتی را بـه وجـود آورده امـا بـا ایـن وجـود تـالش متخصصین 
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و محققیـن و عالقمنـدان ایـن حـوزه هرگـز متوقـف نشـد کـه از نمودهـای موفقیـت 
ایـن جریـان می تـوان بـه کسـب رتبه چهـارم بـرای کشـور عزیزمـان در تولیـد علم در 
حـوزه طـب مکمـل اشـاره کـرد که نشـان دهنـده تالش بـی وقفـه جریان دانشـگاهی 
 طب سـنتی ایرانـی بـرای مسـتند بـه شـواهد کـردن امـوزه هـای طـب ایرانـی اسـت. 
حرکت احیای طب سـنتی از پشـتوانه غنی همچون اسـناد بین  المللی و ملی برخوردار 
اسـت. سـازمان جهانی بهداشـت کشـورهای عضو را موظف به ادغام خدمات طب سنتی 
و مکمل در نظام سـالمت کشـورهای عضو کرده اسـت، همچنین در داخل کشوراسـناد 
قـوی ملـی همچون سـند ملی گیاهـان دارویی و مصوبه شـورای عالـی انقالب فرهنگی 
 و بنـد ۱2 از سیاسـت هـای کلی سـالمت ابالغی از سـوی مقام معظم رهبـری را داریم.

 در شـرایط فعلـی طـرح آزمایشـی ادغام خدمات طب ایرانی در شـبکه نظام سـالمت را 
داریم  که امیدوار هسـتیم به زودی به مرحله کشـوری شـدن برسـد. ادغام طب ایرانی 
در نظـام سـالمت یعنـی ادغام همه جانبـه در نظام آمـوزش، پژوهش، درمان، بهداشـت 
و تمامـی ارکان نظـام سـالمت کـه اگـر ایـن مهم به حـول و قـوه الهی بـه بهترین نحو 
عملیاتـی شـود می توانـد طب سـنتی ایرانـی  را به عنـوان مولفه ای در الگوی پیشـرفت 

ایرانـی اسـالمی معرفی کند.



56

     تندیس اختتامیه دومین جشنواره طب ایرانی

گالری تصاویر مراسم اختتامیه دومین جشنواره طب ایرانی
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     نشان حکمت اختتامیه دومین جشنواره طب ایرانی
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گالری تصاویر مراسم اختتامیه دومین جشنواره طب ایرانی

     کتابچه دومین جشنواره طب ایرانی
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     نمایشگاه فعالیت های شاخص دفتر طب ایرانی و مکمل



60

گالری تصاویر مراسم اختتامیه دومین جشنواره طب ایرانی



61

     خیرمقدم مجری مراسم؛ آقای دکتر نظری



62

گالری تصاویر مراسم اختتامیه دومین جشنواره طب ایرانی

     سخنرانی خانم دکتر حسینی یکتا؛ نائب رییس شورای سیاستگذاری و دبیر جشنواره



63

     سخنرانی جناب آقای دکتر عین الهی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس جشنواره



64

گالری تصاویر مراسم اختتامیه دومین جشنواره طب ایرانی



65

    آغاز اهدای جوایز
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گالری تصاویر مراسم اختتامیه دومین جشنواره طب ایرانی
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68

گالری تصاویر مراسم اختتامیه دومین جشنواره طب ایرانی

    اهدای جوایز
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گالری تصاویر مراسم اختتامیه دومین جشنواره طب ایرانی

    اهدای جوایز
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72

گالری تصاویر مراسم اختتامیه دومین جشنواره طب ایرانی

    اهدای جوایز



73

    اجرای  گروه موسیقی سنتی



74

گالری تصاویر مراسم اختتامیه دومین جشنواره طب ایرانی

     سخنرانی خانم دکتر رحیمی؛ دبیر کمیته علمی جشنواره

    اجرای  گروه موسیقی سنتی



75

    حاشیه مراسم
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گالری تصاویر مراسم اختتامیه دومین جشنواره طب ایرانی
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گالری تصاویر مراسم اختتامیه دومین جشنواره طب ایرانی
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گالری تصاویر مراسم اختتامیه دومین جشنواره طب ایرانی



81



82



83

سین برنامه دومین جشنواره طب ایرانی

ساعتزمانعنوانردیف

10 دقیقه9:00تالوت قرآن کریم1

2 دقیقه9:10سرود جمهوری اسالمی2

8 دقیقه9:12خوش آمدگویی مجری3

سخنرانی: خانم دکتر حسینی یکتا؛4
15 دقیقه9:20نائب رییس شورای سیاستگذاری و دبیر جشنواره

10 دقیقه9:35تیزر جشنواره5

20 دقیقه9:45سخنرانی؛ مقام عالی وزارت6

30 دقیقه10:05اهدای جوایز برگزیدگان7

25 دقیقه10:35گروه موسیقی سنتی8

سخنرانی: خانم دکتر روجا رحیمی؛ 9
15 دقیقه11دبیر کمیته علمی جشنواره
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