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شـود عالِـم  اندیشـه  اگـر  ایرانـی  طـِب 

گرمـِی صفـرا دهـد شـهِر وجـودت را نشـاط

بلغمـش باشـد طراوتبخـِش هـر پژمـرده ای

رسـتگار مردمانـش  و  وارسـتگی  اش  میـوه 

ریشه اش اندر دل و با شاخ و برگ و میوه اش

از گلسـتان و گالبش می شـود مسـتور مسـت

یـاورش یـارو  بـود  اصفهانـی  چـون  عالِمـی 

بـاز در ایـن انجمـن شـوری دگـر برپـا شـده

بـزن سـازی  مطربـا  بیـاور  جامـی  سـاقیا 

گـر بینـدازد حسـودی سـنِگ فتنـه در میـان

اتحـاد دسـِت  دیـروز،  بـا  امـروز  دهـد  گـر 

نـادر این دنیا سـرای وحدت و حاکم خداسـت

۵

شعر “وحدت و حکمتشعر “وحدت و حکمت»“»“

هـر طبیعـت را طبیبش بی گمان خادم شـود

قائـم شـود تـِن  هـر  قِـواِم  خلـِط سـودایش 

شـود دائـم  شـادی  نشـاِن  خونـش  سـرخِی 

هرکـه دانـد این سـخن وارسـته و عالِم شـود

شـافِی آالم،در هـر فصـل و هـر موسـم شـود

چونکه ِشـش آید همه جان و تنش سالم شود

شـود منعـم  و  زنامش،نامـی  ایرانـی  طـب 

ایـن هـوا را گردِش شـمس و قمر ناظم شـود

تـا صفـا و معرفـت در جمـِع مـا حاکـم شـود

سـنگ خود شـرمنده و آن فتنه گر نادم شـود

بـی شـک عالَـم پـاک از هر آفـِت ظالم شـود

چـون مجاهـد اجتهـادش برهمـه الزم شـود

دکتر نادر بهگام

دستیار طب ایرانی دانشگاه بابل
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حضرت رسول اکرم صلي اهللا علیه و آله و سلم:
 َخیُر الّناِس أنَفُعُهم لِلّناِس ؛ 

[ المعجم األوسط ، ج ۶ ، ص ۵8 . ]
بهتریِن مردم ، کسانی اند که بیشتر به مردم سود برسانند .

بسم ا... الرحمن الرحیم

      سـپاس خـدای را کـه در فرصتـی دوبـاره، مجـال حضـور در سـومین رویـداد فاخر علمی- 
فرهنگـی احیـاء میـراث کهـن دانشـمندان این مرز و بـوم برای مـا فراهم گردید و بهانه ای شـد 
تـا در راهـی قـدم بگذاریـم که به نور علم منـور، مفروش به بال فرشـتگان و پـاداش آن رضایت 

پروردگار اسـت. 

۶

دکتر ���ام �ین ال��ی، وزری �ھدا�ت، �مان و آ�وزش �ش�یدکتر ���ام �ین ال��ی، وزری �ھدا�ت، �مان و آ�وزش �ش�ی
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      بی شـک، ثمره ی تجربیات و تحقیقات دانشـمندان علوم تجربی در گسـتره ی تمدنی ایران 
بـزرگ یکـی از جلوه هـای تولیـد علم بومی و سـنگ بنای پیشـرفت علـوم در جهان بوده اسـت 
کـه موجـب تقویـت روحیـه ی خوداتکایـی و اعتماد به نفـس امروز ماسـت تا به پشـتوانه ی آن 
در عصـر پیشـرفت شـتابزده دانـش و اطالعـات و در مسـابقه ی تولیـد علـم، بـا وجـود همـه ی 
تحدیـدات، از پـای ننشـینیم و ناامیـد و دلسـرد نگردیـم. از ایـن رو، احیای طـب ایرانی نه تنها 
واپسـگرایي نیسـت، بلکه گامي اساسـي در دسـتیابي به دانشـی مسـتحکم و اصیل برای تأمین 
حداکثـر سـالمت بـراي آحـاد مـردم و بهره گیري هاي رو بـه تزاید و پـر ثمر از خودبـاوری ملي 

برخاسـته از این حرکت اسـت.
      اینـک کـه بـه یاري پروردگار، پس از سـال هاي طوالني، بار دیگـر دروازه هاي ورود به عرصه 
قانونمنـد آمـوزش، پژوهـش و ارائه خدمات طـب ایرانی به روي گروهـي از فرهیختگان برگزیده 
میهـن مـا گشـوده شده اسـت، ضرورت سـاماندهي جدي ابعـاد مختلـف کاربرد طـب ایرانی در 
تمـام مراحل آن بخوبي احسـاس مي شـود تا ضمن پاالیـش آن از افزوده های غیرعلمی، فرصت 
نـوآوری و ابداعـات نویـن در پزشـکی ایرانـی بیـش از پیش فراهم شـده و زمینه ای گسـترده و 
عمیـق بـرای تبـادل نظر و انجام تحقیقات مشـترک در میان دو مکتب طـب ایرانی و طب رایج 

گردد.  فراهم 
ظرفیـت بی نظیـر طـب ایرانـی در ارائـه ی سـبک زندگـی ایرانـی بر پایـه ی فرهنگ اسـالمی، 
پاسـخی عالـی بـه نیاز جامعه بـرای انتخاب راهـکاری مطلـوب در حفظ و ارتقاء سـالمت افراد 
خـود و شـیوه ای عملـی  برای ایجاد تغییـرات مثبت در حـوزه ی جوانی جمعیت اسـت. از این 
رو الزم اسـت در گام دوم انقـالب و در امتـداد رسـتاخیز علمـی ایـران، ضمـن بهره بـرداری از 
تمامـی سـرمایه های نیاکانمـان و بـا اعتماد بـه نیروی دانشـمندان جـوان کشـور، فرزند زمان 
خـود باشـیم و بـا نگاهی نو بـه بنیادهای کهن، فناوری هـای روز را به خدمت گرفتـه و با ایجاد 
سـاختارهای دانش بنیـان، پژوهـش مبتنی بر شـواهد  و خالقیت در سـاخت تجهیـزات و ابزار 
الزم در ایـن حـوزه، همچـون ققنوس برخاسـته از میان خاکسـتر، طرحی نـو دراندازیم و برای 
دسـتیابی بـه بهترین روش بـرای درمان بیماری ها، بـا ادغام آموزه های مـورد تأیید طب ایرانی 
در نظـام سـالمت، معـرف شـیوه ای نوین از نظام درمانـی کل نگر و فرد محور خـود به جهانیان 
باشـیم کـه پیشـگیری مقـدم بر درمان اسـت و هر انسـان به عنـوان یک نسـخه ی منحصر به 

فـرد، نیـاز به درمانـی منحصر به فـرد دارد

۷



نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو

۸

      افتخـار داریـم، در سـومین جشـنواره طـب ایرانـی بـا ایجـاد تغییراتی بنیادین در سـاختار 
و محتـوا، ضمـن تعمیـق و گسـترش زمینه هـا و مخاطبیـن، از عالی تریـن سـطح دانشـمندان 
حـوزه ی طـب ایرانـی تا دانش آمـوزان آینده سـاز و از بنیادی تریـن موضوعات دوره های گذشـته 
تـا نوآورانه تریـن مفاهیـم علـوم و فنون، با برداشـتن گام هایی مؤثر به سـوی بین المللی سـازی 
آن، فرصتـی مغتنـم بـرای حمایت¬هـای مـادی و معنـوی از افـراد برگزیـده، نـوآور، خـالق و 
کارآفریـن در حـوزه ی طـب ایرانـی، بـا هر سـطح از دانش و تجربه، چـه در داخل کشـور و چه 

در بیـرون آن فراهـم نماییم.              
      سیاسـتگذاری، برنامه ریـزی و اجـرای شایسـته ی سـومین جشـنواره ی بین المللـی علمی- 
فرهنگـی در حـوزه طـب ایرانـی را مرهون تالش  اسـتادان، مسـئوالن و کارشناسـان دفتر طب 
ایرانی و مکمل وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی هسـتیم. امید اسـت در مسیر توسعه 

متـوازن و متقـارن طـب ایرانی بیـش از پیش توفیـق خدمت یابیم.
       »بـار الهـا ! یاریـم کـن کـه عزت خود را در بنـده تو بودن و لذتـم را در »به خدمت بندگان 
تـو بـودن« و سـرفرازیم را درکسـب رضـای تو و امیـدم را در گسـتره رحمت تو و آرامشـم را در 
یـاد تـو جسـتجو کنم و توش و توانم را در مسـیر خدمت تو و پیاپـی آموختن و تجربه اندوختن 
و آموخته هـا و آزموده هـا را در زدودن رنـج درون و بـرون مـردم بـا فروتنـی و بـی هیـچ منت و 
خودبینـی بـکار گیرم، باشـد که به مدد تـو، بندگانـت را در بازیابی، پایش و ارتقاء سـالمت یاور 

باشم.« 
لَْنا َوإِلَْیَک أَنَْبَنا َوإِلَْیَک الَْمِصیُر « ََّنا َعلَْیَک تََوکَّ »َرب

                 
           دکتر بهرام عین اللهی

                  وزیر
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دکتر نفیسه حسینی یکتا؛ دبیر شورای سیاست گذاری و دبیر جشنوارهدکتر نفیسه حسینی یکتا؛ دبیر شورای سیاست گذاری و دبیر جشنواره

برگـزاری جشـنواره هـا بسـتری بـرای معرفـی ظرفیـت هـا و پیشـرفت هـای حـوزه هـای 
مختلـف علمـی، فرهنگـی و هنـری اسـت. جشـنواره علمـی طـب ایرانی نیـز همانند سـایر 
جشـنواره هـا بسـتری بـرای معرفـی اسـتعدادها و ظرفیـت هـا؛ بـا نیـم نگاهـی بـه معرفی 

برنامـه هـا و افـق پیش رو اسـت.
سـومین جشـنواره ملـی طـب ایرانـی در شـرایطی برگـزار میشـود کـه با تالشـهای شـبانه 
روزی و پژوهشـهای علمـی متخصصیـن و محققیـن ایـن حـوزه، نام کشـور عزیزمـان ایران 
در رتبـه چهـارم تولیـد علـم در طـب های سـنتی و مکمل قرار گرفته اسـت. ایـن رتبه بعد 
از کشـورهای آمریـکا، چیـن و هنـد مـی باشـد کـه هریک برای توسـعه طب های سـنتی و 
مکمـل بودجـه هـای بسـیار هنگفت اختصاص میدهند و سـالها قبل از ایران مسـیر توسـعه 
علمـی و دانشـگاهی ایـن مکاتـب را آغـاز کـرده اند. مایه بسـی خوشـوقتی اسـت کـه نهال 
14 سـاله دانشـکده هـای طـب ایرانـی با همـه فراز و نشـیب هـا و موانعی که این سـالها بر
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سـر راه خود داشـته اسـت در حال به بار نشسـتن اسـت و این بالندگی در دل دانشـگاههای 
علوم پزشـکی کشـور؛ ادغام طب ایرانی در نظام سـالمت را سـهل الوصول تر کرده اسـت.

دومیـن جشـنواره طـب ایرانـی در سـال 1400 بـا اسـتقبال زیـادی از سـوی متخصصیـن، 
محققیـن و عالقـه منـدان ایـن حـوزه روبـرو شـد و موجبـات دلگرمـی برگزارکننـدگان 
جشـنواره را فراهـم آورد و  بالفاصلـه بعـد از پایـان آن، جلسـات هم اندیشـی و برنامه ریزی 

جشـنواره سـوم تشـکیل شد.
و در راسـتای شـعار سـال 1401؛  » تولید، دانش بنیان و اشـتغال آفرین« شـعار این دوره 
از جشـنواره »طـب ایرانـی؛ مسـیر پیشـرفت و نـواوری علمـی« انتخاب شـد و بـا نگاهی به 
برگـزاری بیـن المللـی جشـنواره در سـنوات آتـی، محـور بین الملـل به محورهای گذشـته 
افـزوده شـد و همچنین با تصویب شـورای سیاسـت گـذاری، محور دانش آمـوزی به منظور 
ایجـاد گفتمـان مرتبـط با سـبک زندگی سـالم بـا آموزه هـای طـب ایرانی، به عنـوان یکی 
از محورهـای جشـنواره افـزوده شـد کـه بـا اسـتقبال بسـیارخوبی مواجـه شـد. همچنین با 
توجـه بـه اهمیـت اجرایی شـدن قانون جوانـی جمعیت و حمایـت از خانواده  ایـن محور به 

عنـوان محـور ویـژه  سـومین جشـنواره طب ایرانـی و مکمل معرفی شـد.
ایـن دور از جشـنواره بـا اسـتقبال بسـیار گسـترده تری نسـبت بـه دومین جشـنواره روبرو 
شـد و بیانگـر وسـیع تـر شـدن روزافـزون گسـتره ی طـب ایرانـی و افزایـش تعـداد کنش 

گـران و فعـاالن و محققیـن حوزه اسـت.
سیاسـتگذاران طـب ایرانـی بـر این باورند که توسـعه منطقـی و عالمانه طب ایرانـی نه تنها 
بـر مولفـه های سـالمت اثـر مثبت خواهد داشـت بلکه بـر بسـیاری از متغیرهـای مرتبط با 

اقتصـاد و اشـتغال و فرهنگ اثرگـذار خواهد بود. 
در آخـر؛ بـه تمامـی برگزیدگان سـومین جشـنواره ملـی طب ایرانـی تبریک عـرض میکنم 
و از تـالش هـای شـبانه روزی همکارانـم در دبیرخانـه جشـنواره و بـه ویـژه دبیـر علمـی 
محترم این جشـنواره سـرکار خانم دکتر روجا رحیمی  و شـورای سیاسـتگذاری جشـنواره 
تشـکر میکنـم و همچنیـن از مقـام محتـرم وزارت جنـاب آقـای دکتـر بهرام عیـن الهی که 
بـه عنـوان رئیس شـورای سیاسـتگذاری جشـنواره بـه اینجانـب، به عنـوان دبیر این شـورا
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اعتماد نمودند تشکر ویژه می نمایم.
امیـد آنکـه بـا برنامـه ریزی دقیـق و با بهره منـدی از اسـتعدادها مردم عزیزمـان از حداکثر 

ظرفیـت طـب ایرانـی، ایـن گنجینـه منحصر به فـرد ملی بهره مند شـوند. 
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دکتر روجا رحیمی؛ دبیر کمیته علمیدکتر روجا رحیمی؛ دبیر کمیته علمی

طـب ایرانـی مکتبـی غنـی، توانمنـد و دیرینه اسـت کـه از هزاران سـال پیش، نسـل هایی 
از انسـان هـای پیـش از مـا را در مقابلـه بـا بیمـاری هـا، یاریگـر و درمانگر بوده اسـت. این 
دانـش کهـن در طـول اعصـار با حکمـای بزرگ خود، چنان ریشـه ای اسـتوار بـرای درخت 

تنومنـد علم پزشـکی بوده اسـت. 
در طـول قـرن هـا، این درخت، گاه به ریشـه خود بی مهـری کرده و گاه آن را به فراموشـی 
سـپرده اسـت، اما این ریشـه کهن همواره در دل خاک سـرزمین ایران، پابرجا مانده اسـت.

پیشـینه تاریخـی و فرهنگـی طـب ایرانـی و نـگاه کل نگـر آن، بهـره گیـری از آمـوزه های 
ایـن مکتـب پزشـکی را همـواره بخشـی جدایـی ناپذیر از فرهنـگ عامه مردم کرده اسـت و 
شـاید همیـن تـداوم اقبـال عمومی که بـی تردید ناشـی از اثربخشـی و کارآمـدی آن بوده، 
زمینـه دگرگونـی نگـرش بـه ایـن مکتب طبـی را فراهم کرده اسـت.  در سـال هـای اخیر، 
احیـای طـب ایرانـی مبتنـی بر دانش نوین و همسـو بـا علم روز، همـواره رویکـرد و دغدغه
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فعاالن این عرصه بوده است.  
گسـترش بهـره گیـری از آمـوزه هـای طب ایرانـی و نقش بی بدیـل آن در سـالمت جامعه، 

لـزوم فراهـم سـازی بسـتر مطالعات نظام منـد و نوآورانه را ضروری سـاخته اسـت. 
تغییـر رویکـرد نظـام هـای سـالمت در سراسـر دنیـا کـه همراهـی طـب نوین و طـب های 
تلفیقـی را راهـکاری مناسـب بـرای ارتقـای سـالمت جوامع بشـری یافتـه اند نیـز همگامی 

طـب ایرانـی بـا دنیـای نویـن علـم را ناگزیر کرده اسـت.
جشـنواره طـب ایرانـی که سـومین دوره خود را در پیش دارد، از نخسـتین قـدم ها با هدف 
ایجـاد بسـتری بـرای شناسـایی، ترغیب و حمایـت پژوهشـگران و فعاالن حوزه طـب ایرانی 
و داروسـازی سـنتی و همـوار کـردن مسـیر توسـعه منطقی و متکـی بر دانش ایـن مکتب، 

آغاز بـه فعالیت کرده اسـت.
سـومین دوره این جشـنواره که  شـعار »مسـیر پیشـرفت و نوآوری علمی« را برگزیده است، 
در نظـر دارد بـا تکیـه بر مشـارکت پژوهشـگران توانمند و فنـاوران مبتکر این حوزه، چشـم 

انـدازی نویـن بـرای مطالعات و پژوهـش های حوزه طـب ایرانی به نمایـش بگذارد.
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نماد طب ایرانینماد طب ایرانی

است.  زندگی  و  پایداری  آزادگی،  نماد  و  سال  هزاران  سابقه  با  ملی  درختی  ایران،  در  سرو 
درختی همیشه سبز و راست و درست قامت که سر به آسمان می ساید و پای در زمین محکم 
دارد. سرو به واسطه شکل رویش خود نماد سرسبزی، شادابی، جاودانگی، فروتنی و تعادل 

در طبیعت است.

است؛  تعادل  به  رسیدن  و  طبیعت  در  همگرایی  بر  مبتنی  ایرانی  طب  حکمت  که  آنجا  از 
درخصوص طراحی نماد از »سرو« در کنار دو مورد دیگر یعنی سیمرغ و عبارت طب ایرانی، 

الهام گرفته شده است.

با توجه به آنکه طب ایرانی و طب رایج مکمل یکدیگرند، از سیمرغ که نماد پزشکی در ایران 
است و بر حفظ سالمتی و تندرستی تاکید دارد، استفاده شده است.

به طور کلی طرح لوگوی طب ایرانی از سیمرغ، درخت سرو ایرانی و عبارت طب ایرانی 
تشکیل شده است؛ سیمرغ که بر آسمان سالمتی پرواز می کند و با طب ایرانی به سمت 
آینده ای درخشان اوج می گیرد؛ از حروف طب ایرانی شکل گرفته و در قالب درخت سرو 

قرار گرفته است. 

با توجه به نام گذاري سال 1401 با عنوان »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« از سوي 
مقام معظم رهبري و تاکید ایشان بر ضرورت پیشرفت و نوآوری در عرصه های علم و فناوری 
و همچنین ظرفیت هاي بالقوه مکتب غني طب ایراني در تولید، کارآفریني و فناوري هاي 
دانش بنیان؛ دبیرخانه دائم سومین جشنواره طب ایراني شعار این دوره از جشنواره را »طب 

ايراني؛ مسیر پیشرفت و نوآوری علمی« اعالم کرد. 

شعار سومین جشنواره طب ایرانیشعار سومین جشنواره طب ایرانی



ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

۱۵

 طب اریانی؛

مسیر پیشرفت و نوآوری علمی
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تاریخچه جشنواره طب ایرانیتاریخچه جشنواره طب ایرانی

»جشـنواره طـب ایرانـی« کـه دبیرخانـه دائـم آن در دفتـر طـب ایرانـی و مکمـل وزارت 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی مسـتقر اسـت، در جلسـه ششـم مـورخ 1۳۹۶/0۵/04 
شـورای سیاسـتگذاری طـب سـنتی ایرانی به ریاسـت جناب آقـای دکتر هاشـمی؛ وزیر وقت 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی تصویب شـد و دسـتورالعمل آن به دانشـگاه هـای علوم 

پزشـکی سراسـر کشـور ابالغ شـد.
اولین  بر همین اساس و طبق برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری و راهبردی جشنواره، 
دوره جشنواره طب ایرانی با عنوان »طب سینوی« در تاریخ ۳ شهریور 1۳۹۷ توسط دفتر 
طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت و  به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی همدان و در محورهای حوزه آموزش، پژوهش، درمان و ثبت اختراع و تولید محصول 
در شهر همدان برگزار گردید. اجرای مراسم اهدای جوایز برگزیدگان در هر یک از محورهای 
جشنواره، بازدید از جاذبه های گردشگری استان همدان و جشن فارغ الحصیلی گروه پزشکی  

به مناسبت گرامیداشت روز پزشک از مهمترین برناه های اختتامیه بوده است.

دومین جشنواره طب ایرانی با محورهای آموزش، پژوهش، درمان، پیشکسوت برتر، فرهنگ 
و هنر و ویژه کووید ۹1 در 81 آبان ماه ا104 در سالن امام جواد )ع( ستاد وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید. مراسم اختتایمه این جشنواره با حضور وزیر محترم 
بهداشت، اعضای محترم هیئت علمی و جمعی از روسای دانشگاه ها  و نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی برگزار گردید.

با توجه به استقبال بسیار مناسب از دوره دوم جشنواره و درخواست شرکت کنندگان بر 
استمرار آن، دبیرخانه دائم جشنواره، سومین دوره جشنواره را با توجه به نام گذاری سال  
1041با عنوان »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« از سوی مقام معظم رهبری و بومی 
بودن مکتب غنی طب ایرانی؛ با شعار، »طب ایرانی؛ توسعه پایدار و تولید دانش بنیان« آغاز 

نمود.
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سـومین جشـنواره طـب ایرانـی در 4 بخـش 1.علمـی 2.فرهنـگ و هنر۳.دانـش آمـوزی و 
4.ویـژه  در 4 بهمـن 1401 برگـزار خواهـد شـد کـه از مهمتریـن نـکات بـارز ایـن دوره از 
جشـنواره اضافـه شـدن دو محـور فنـاوری و بیـن الملـل در بخـش علمـی، حضـور  بخـش 
دانـش آمـوزی و اختصـاص موضـوع جوانـی جمعیـت بـه عنـوان موضـوع ویـژه بر شـمرد.



نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو

۱۸

تاریخچه جشنواره طب ایرانیتاریخچه جشنواره طب ایرانی
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تاریخچه جشنواره طب ایرانیتاریخچه جشنواره طب ایرانی
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تاریخچه جشنواره طب ایرانیتاریخچه جشنواره طب ایرانی
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پوستر اولین جشنواره طب ایرانیپوستر اولین جشنواره طب ایرانی



نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو

۲۲

پوستر دومین جشنواره طب ایرانیپوستر دومین جشنواره طب ایرانی
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پوستر سومین جشنواره طب ایرانیپوستر سومین جشنواره طب ایرانی
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پوستر بخش ویژه جوانی جمعیتپوستر بخش ویژه جوانی جمعیت
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پوستر بخش فناوریپوستر بخش فناوری
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پوستر بخش فرهنگ و هنرپوستر بخش فرهنگ و هنر
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پوستر بخش دانش آموزیپوستر بخش دانش آموزی
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شرایط و ضوابط کلی جشنوارهشرایط و ضوابط کلی جشنواره

شرکت در جشنواره، صرفا از طریق ثبت نام در سامانه الکترونیک جشنواره امکانپذیر 	 
است.

افراد برگزیده در هر یک از زیرمحورهای دو دوره پیشین جشنواره، نمی توانند در همان 	 
متوالی  در جشنواره های  زیرمحورها  سایر  در  داوطلب شدن  داوطلب شوند.  زیرمحور 

بالمانع است.

داوطلب شدن در هر یک از محورها به منزله پذیرش کلیه شرایط جشنواره از طرف 	 
داوطلب می باشد.

محورهای 	  در  نمی توانند  جشنواره  گذاری  سیاست  شورای  و  علمی  کمیته  اعضای 
جشنواره شرکت نمایند.

یک فرد در هر دروه صرفا می تواند در دو محور داوطلب شود و متناسب با داوری امکان 	 
انتخاب در یکی از محورها را دارد.

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

در بخش علمی جشنواره، صرفا افراد یا مراکزی که در چارچوب قوانین و مقررات به 	 
ارائه فعالیت پرداخته اند، مجاز به شرکت می باشند.

ارسالی در بخش فرهنگ و هنر، در موارد تبلیغاتی،  آثار  از  توجه: حق استفاده 
رسانه ای و چاپ کتابچه جشنواره با حفظ و رعايت مالکیت حقوقی ارائه کننده اثر، 

برای دبیرخانه دائم جشنواره محفوظ است.



ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

۲۹

زمانبندی و مراحل ثبت نامزمانبندی و مراحل ثبت نام

از طريق سامانه و...  نام  ثبت  از  اعم  ايرانی  مراحل سومین جشنواره طب   تمامی 
جشنواره به آدرس http://pmfestival.ir انجام می پذيرد.

 ارائه اصل اثر و مدارک به دبیرخانه

تا ۵ دی ماه 1401

آغاز ثبت نام در وب سایت جشنواره

20 مهر ماه 1401

ثبت اثر و مدارک در سامانه جشنواره

2۵ مهر ماه 1401

 پایان مهلت ثبت نام

۵ دی ماه 1401

داوری آثار و مدارک

تا 1۵ دی ماه 1401

مراسم اختتامیه جشنواره

4 بهمن ماه 1401
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  محورهای جشنوارهمحورهای جشنواره

بخش علمی )در سه رشته طب ایرانی، داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی(	 

آموزش	 

هیئت علمی برتر و دانشجوی برتر 	 

پژوهش	 

پژوهشگر برتر، پژوهشگر جوان برتر، مقاله برتر و کتاب برتر	 

درمان	 

 سالمتکده برتر و داروخانه برتر	 

بین الملل	 

فناوری	 

داروسازی 	  و  ایرانی  حوزه طب  با  مرتبط  محصوالت  تولید  در  برگزیده  فناور 
و  ایرانی  طب  حوزه  با  مرتبط  محصوالت  تولید  در  برگزیده  شرکت  سنتی، 
داروسازی سنتی، فناور برگزیده تجهیزات و ابزار مرتبط با طب سنتی، فناور 

برگزیده نرم افزار و هوش مصنوعی

بخش ویژه جوانی جمعیت	 

فرهنگ و هنر	 

و 	  عکاسی  و  گرافیک  موشن  و  اینفوگرافیک  و  پوستر  مستند،  کوتاه،  فیلم 
خوشنویسی و داستان کوتاه

دانش آموزی	 

داستان نویسی و نقاشی و اسباب بازی و بازی های رایانه ای	 
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محورهای جشنواره در یک نگاهمحورهای جشنواره در یک نگاه
ی

ران
ب ای

 ط
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شن
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ها

ر 
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م

علمی

آموزش

هیئت علمی برتر

دانشجو برتر

پژوهش

پژوهشگر برتر

پژوهشگر جوان برتر

کتاب برتر

مقاله برتر

درمان

سالمتکده برتر

داروخانه برتر

فناوري

فناور برگزیده 

شرکت برگزیده

فماور برگزیده تجهیزات و ابزار

فناور برگزیده نرم افزار و هوش 
مصنوعی

بین الملل برگزیده بین الملل

ویژه جوانی جمعیت برگزیده بخش ویژه طب ایرانی

فرهنگ و هنر

مستند و فیلم کوتاه

عکاسی

پوستر و اینفوگرافیک

موشن گرافیک

داستان کوتاه براي کودکان

خوش نویسی
دانش اموزي

داستان نویسی

نقاشی

اسباب بازي و بازي رومیزي

بازي رایانه اي
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اقدامات دبیرخانه دائم جشنوارهاقدامات دبیرخانه دائم جشنواره

آغاز به کار دبیرخانه دائم جشنواره:

دبیرخانه دائم سومین جشنواره طب ایرانی در اردیبهشت 1041 با ابالغ حکم خانم دکتر 
به عنوان دبیر  بهداشت  ایرانی و مکمل وزارت  یکتا؛ مدیر کل دفتر طب  نفیسه حسینی 

شورای سیاستگذاری و دبیر جشنواره توسط مقام عالی وزارت آغاز به فعالیت نمود. 

در ادامه با ابالغ احکام اعضای شورای سیاستگذاری - شامل تعدادی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، نماینده روسای دانشگاه های علوم پزشکی و روسای دانشکده های طب 
ایرانی و اعضای هیئت علمی طب ایرانی و نماینده نهادها و سازمان های فعال طب ایرانی 
- و شورای طرح و برنامه دبیرخانه دائم توسط دبیر جشنواره سرآغاز فعالیت جدی در این 

دوره از جشنواره بود. 

فعالیت های دبیرخانه دایم در قالب  کمیته های علمی، نظارت و ارزیابی و اجرایی و بخش 
به  شروع  آموزی  دانش  و  سامانه   - اطالعات  فناوری  رسانی،  اطالع  عمومی-  روابط  های 
فعالیت نمود.  برگزاری بیش از 8 جلسه در شورای طرح و برنامه دبیرخانه دائم و 2 جلسه 
شورای سیاستگذاری در طول برگزاری این رخداد بزرگ باعث گردید بر غنای این جشنواره 

بیفزاید.
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چارت تشکیالتیچارت تشکیالتی

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
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اعضای شورای سیاست گذاریاعضای شورای سیاست گذاری

دکرت بهرام عین اللهی
وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

دکرت زهره الهیان
�اینده مجلس

 دکرت زهرا شیخی
�یانده مجلس

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

 دکرت فاطمه محمدبیگی
�یانده مجلس
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اعضای شورای سیاست گذاریاعضای شورای سیاست گذاری

 دکرت پدرام پاک آیین

رسپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی

 دکرت روجا رحیمی
رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه  علوم پزشکی تهران

 و دبیر کمیته علمی جشنواره

 دکرت محسن نارصی
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

 دکرت روشنک مکربی نژاد

رئیس انجمن علمی طب سنتی ایران

 دکرت سیف سخندی
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب

 سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دکرت سید علی مظفرپور
رئیس دانشکده طب ایرانی 
دانشگاه علوم پزشکی بابل

 دکرت محمدحسین آیتی
معاون بین امللل

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکرت امیر حسین جمشیدی
رئیس دانشکده طب ایرانی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران
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اعضای ستاد اجراییاعضای ستاد اجرایی

دکرت بهرام عین اللهی
وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

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

 دکرت روجا رحیمی
رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه  علوم پزشکی تهران

 و دبیر کمیته علمی جشنواره

محمود رشیفی
کارشناس دفرت طب ایرانی و مکمل 

مسئول دبیرخانه دائم جشنواره
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اعضای ستاد اجراییاعضای ستاد اجرایی

دکرت مجید خلیلی
معاون اجرایی دفرت طب ایرانی و مکمل 

دبیر کمیته اجرایی جشنواره

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

 سامانه جشنواره

مریم عسگری پرور
مسئول روابط عمومی دفرت طب ایرانی و مکمل

 دبیر بخش روابط عمومی و اطالع رسانی جشنواره

خاطره حبیبی
مسئول دفرت طب ایرانی و مکمل 

کارشناس اجرایی جشنواره

با تشکر از:

خانم ها: سارا ساکی، سارا اسالمی، زهره نرصآبادی، زهره پاکخو، الدن نیکزاد، 
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سایت و سامانه جشنوارهسایت و سامانه جشنواره

از نکات برجسـته در این دوره از جشـنواره می توان به اسـتفاده الکترونیک از کلیه فرآیندهای 
جشـنواره شـامل مرحله ثبت نام تا داوری و اعالم برگزیدگان جشـنواره اشـاره نمود.

در خـردادر مـاه  http://pmfestival.ir سـایت سـومین جشـنواره طـب ایرانـی بـه آدرس
1401 کلیـد خـورد و سـامانه ایـن جشـنواره از تاریـخ 20 مهرمـاه 1401 بـا ثبت نام شـرکت 
کننـدگان در جشـنواره و انتخـاب محـور مربوطه آغاز گردیـد. در فرایند داوری؛ برای سـهولت 
کار، داوری بـه صـورت آنالیـن تعریـف شـده اسـت کـه در ابتدا براسـاس مدارک ثبت شـده و 
معیارهـای معرفـی شـده از سـوی داوران، امیتازدهـی اولیه توسـط سـامانه انجام شـده و برای 
داوران ارسـال گردیـد و داوران بـه صـورت کدینگ )دریافت فرم بدون نام مشـخصات شـرکت 
کننـده(، داوری نهایـی را براسـاس هـر معیـار انجـام دادنـد. الزم به ذکر اسـت محاسـبه جمع 
امتیـازات از هـر مورد توسـط سـامانه انجام شـده و در نهایـت امتیاز کل شـرکت کنندگان در 

اختیـار داوران قرار گرفته اسـت.
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ستاد خبری جشنوارهستاد خبری جشنواره

جشـنواره  ایـن  خبـری  سـتاد  جشـنواره،  دائـم  دبیرخانـه  کار  بـه  آغـاز  از  پـس 
خبـری  پوشـش  و  رسـانی  اطـالع  راسـتای  در  را  خـود  رسـانه ای  فعالیـت  هـای 
نشـانی بـه  مکمـل«  و  ایرانـی  طـب  »دفتـر  خبـری  پایـگاه   2 در  مناسـب 

آغـاز کرد.  pmfestival.ir و »جشـنواره طـب ایرانـی« بـه نشـانی pm.behdasht.gov.ir

درج خبـر، گـزارش و مصاحبـه بـا موضوع این جشـنواره تا قبـل از مرحله اختتامیـه که بازتاب 
و انعـکاس مناسـبی در رسـانه  هـای مجازی و مکتوب داشـت، بخـش کوچکـی از فعالیت های 

رسـانه ای سـتاد خبـری ایـن رویداد بـزرگ طب ایرانی اسـت.
همزمـان بـا مرحله اختتامیه این جشـنواره، روابط عمومی اداره کل طـب ایرانی و مکمل وزارت 
pmfestival.ir بهداشـت از تمام ظرفیت های رسـانه ای؛ کـه در پایگاه خبری خود به نشـانی:

، اسـت برای اطالع رسـانی اخبار این جشـنواره به مخاطبان خود اسـتفاده کرد.
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جشنواره در آینه ارقامجشنواره در آینه ارقام

آمار بازديد کنندگان سايت جشنواره طب ايرانی: ۶۲۶۷۴ بازديد

40945

62674

دومین دوره   سومین دوره

نمودار رشد بازديد سايت
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جشنواره در آینه ارقامجشنواره در آینه ارقام

آمار شرکت کنددگان در سومین جشنواره طب ايرانی: ۲۰۳۵

نمودار رشد شرکت کنندگان سومین جشنواره طب ايرانی

مقايسه شرکت کنندگان دوره های مختلف جشنواره
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جشنواره در آینه ارقامجشنواره در آینه ارقام

شرکت کنددگان در بخش های مختلف جشنواره

درصد شرکت کنندگان در بخش های مختلف جشنواره

371

79

391

638

علمي جواني جمعیت فرهنگ وهنر دانش آموزي

علمي 
۲۵%

جواني جمعیت
۵%

فرهنگ و هنر
۲۷%

دانش آموزي
۴۳%
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کمیته علمی جشنوارهکمیته علمی جشنواره

در ابتـدای امـر بـرای انتخاب کمیته علمی جشـنواره، از افراد شـاخص در هر یـک از محورهای 
آمـوزش، پژوهـش، درمان و فرهنگ هنر که قصد شـرکت در جشـنواره را نداشـتند بهره گرفته 
شـد و در هـر یـک از محورهـای نامبـرده یک نفـر به عنوان مسـئول مربوطه انتخاب شـد. پس 
از پایـان مهلـت ثبـت نـام در جشـنواره، تیـم هـای داوری هر محـور تخصصی با نظر مسـئول 
مربوطـه و از بیـن افـرادی کـه در جشـنواره شـرکت نکـرده بودند و از سـویی در محـور مدنظر 
دارای توانمنـدی علمـی بودند تشـکیل شـد و پـس از ارزیابـی دقیق مدارک شـرکت کنندگان 
و آثـار ارسـالی نسـبت بـه انتخـاب نفرات و آثـار منتخب اقدام گردید. سـپس در جلسـه ای که 
تمـام اعضـای کمیتـه داوری شـرکت داشـتند، مسـئولین هر محور تخصصـی به ارائـه گزارش 
پرداختنـد و در خصـوص کاندیداهـا و علـت انتخـاب افـراد و آثـار برگزیـده توضیحاتـی ارائـه 
دادنـد و در انتهـای امـر دبیـر کمیتـه علمی جشـنواره بـه جمع بنـدی نهایی پرداخت. جلسـه 
نهایـی داوری بـا حضور اعضای شـورای سیاسـتگذاری تشـکیل شـد و پس از توضیحـات 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، یـک نفـر به عنـوان منتخـب این بخش معرفی شـد. 
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اعضای کمیته علمیاعضای کمیته علمی

 دکرت روجا رحیمی
رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه  علوم پزشکی تهران

 و دبیر کمیته علمی جشنواره
ناظر و داور بخش جوانی جمعیت

 دکرت مرضیه قرائتی
استادسار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

ناظر و داور بخش آموزش

دکرت آرمان زرگران
استادسار دانشگاه علوم پزشکی تهران

ناظر و داور بخش بین امللل

 دکرت محمدهاشم هاشم پور
استادسار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ناظر و داور بخش پژوهش

 دکرت حسین رضایی زاده
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران 

ناظر و داور بخش فناوری 
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اعضای کمیته علمیاعضای کمیته علمی

 دکرت فاطمه اقبالیان
استادیار دانشگاه   علوم پزشکی ایران

ناظر و داور بخش درمان

 دکرت فروغ نامجویان
استادسار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

داور بخش پژوهش

 دکرت حمداله مساوات
عضو مرکز تحقیقات طب سنتی دانشگاه

 علوم پزشکی شیراز و داور بخش پژوهش

 دکرت رودابه بهرام سلطانی
استادسار دانشگاه علوم پزشکی تهران

داور بخشپژوهش

دکرت محبوبه بزرگی
استادیار دانشگاه   شاهد

داور بخش درمان

 دکرت محمد ستایش
استادسار دانشگاه علوم پزشکی کرمان

داور بخش درمان
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اعضای کمیته علمیاعضای کمیته علمی

 دکرت فهیمه یاری
رئیس گروه تحقیق و پژ<هش اداره کل آموزش و 

پرورش، داور محور ایده های علمی

 امین ارشفی
کارگردان

ناظر و داور بخش فرهنگ و ه»

محمد رضا خوش فرمان
مستندساز و فیلم ساز

داور محورهای فیلم کوتاه و مستند

مهندس مهدی طاهری
متخصص حوزه انفورماتیک سالمت

داور نرم بخش فناوری و بازی رایانه ای

 دکرت آزاده زارعی
دستیار  زب ایرانی دانشگاه   علوم پزشکی ایران

داور محتوایی بخش فرهنگ و ه»

افشین علیزاده پیرآغاجی 
عکاس

داور محور عکاسی
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اعضای کمیته علمیاعضای کمیته علمی

منوچهر اکربلو 
نویسنده و فیلم نامه نویس

داورر محور داستان کوتاه و داستان نویسی

دکرت عباس هدایتی 
خوشنویس

داور محور خوشنویسی

غالمرضا مشیری 
کارگردان �ایش

داور محور موشن گرافیک

فهیمه بیات 
گرافیست

داور محور پوسرت و اینفوگرافیک

رشاره گل محمدی 
پهشگر بازی های بومی ایران

داور محور اسباب بازی و بازی رومیزی 

 دکرت لیال مشیری
نقاش

داور محور نقاشی
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برگزیدگان سومین جشنواره طب ایرانیبرگزیدگان سومین جشنواره طب ایرانی

دکرت  حسین حاµی

پیشکسوت برتر طب ایرانی

دکرت محمد حسن عصاره

دکرت محمود خدادوست 

دکرت حوریه محمدی کناری

پیشکسوت برتر داروسازی سنتی

هیئت علمی برتر طب ایرانی

هیئت علمی برتر طب ایرانی
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برگزیدگان سومین جشنواره طب ایرانیبرگزیدگان سومین جشنواره طب ایرانی

دکرت شیرین پروین رو

هیئت علمی برتر داروسازی سنتی

دکرت محمد صدر

دکرت ریحانه علی پور

دکرت نیوشا اس·عیل زاده

هیئت علمی برتر تاریخ پزشکی

دانشجو برتر طب ایرانی

دانشجو برتر داروسازی سنتی
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برگزیدگان سومین جشنواره طب ایرانیبرگزیدگان سومین جشنواره طب ایرانی

کامران محلوجی کرمانشاهی

دانشجو برتر تاریخ پزشکی

دکرت مجتبی حیدری

دکرت محمد مهدی زرشناس

دکرت بابک دانش فرد

پژوهشگر برتر طب ایرانی

پژوهشگر برتر داروسازی سنتی

پژوهشگر جوان برتر طب ایرانی
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برگزیدگان سومین جشنواره طب ایرانیبرگزیدگان سومین جشنواره طب ایرانی

دکرت محبوبه رئیس زاده

پژوهشگر جوان برتر داروسازی سنتی

دکرت حمید ع·دی 
E�cacy of Persian medicine herbal formulations (capsules and

decoction) compared to standard care in patients with COVID-19, a
multicenter open-labeled, randomized, controlled clinical trial

دکرت فاطمه ابراهیمی
Hemostatic activity of aqueous extract of Myrtus communis L. leaf

in topical formulation: In vivo and in vitro evaluations

دکرت غزاله حیدری راد
Galen’s place in Avicenna’s �e Canon of Medi-

cine: Respect, con�rmation and criticism

مقاله برتر طب ایرانی

مقاله برتر داروسازی سنتی

مقاله برتر تاریخ پزشکی



نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو

۵۲

برگزیدگان سومین جشنواره طب ایرانیبرگزیدگان سومین جشنواره طب ایرانی

دکرت روشنک قدس

کتاب جامع پرفشاری خون

کتاب برتر طب ایرانی

دکرت عبدالعلی محقق زاده

کتاب مروری بر داروسازی سنتی

دکرت سید محمد خالد غفاری

کتاب کامل الصناعه الطبیه

سالمتکده بهشت

کتاب برتر داروسازی سنتی

کتاب برتر تاریخ پزشکی

مرکز ارائه دهنده خدمات بالینی برتر



ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

۵۳

برگزیدگان سومین جشنواره طب ایرانیبرگزیدگان سومین جشنواره طب ایرانی

 داروخانه سالمتکده احمدیه 

مرکز عرضه فرآورده های طبیعی و سنتی برتر

دکرت هاله تاج الدینی (رشکت زرین طب مرشق زمین)

مهندس امیر محمود یحیوی

دکرت فاطمه نجات بخش

شرکت برگزیده در حوزه تولید محصوالت برگرفته از طب 
ایرانی و داروسازی سنتی

فناور برگزیده نرم افزار و هوش مصنوعی )نفر اول(

فناور برگزیده نرم افزار و هوش مصنوعی )نفر دوم(



نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو

۵4

برگزیدگان سومین جشنواره طب ایرانیبرگزیدگان سومین جشنواره طب ایرانی

دکرت مژگان تن ساز

برگزیده بخش ویژه با موضوع جوانی جمعیت

دکرت سامان خدایاری 

(فیلم حرف تازه ای نیست)

دکرت آسیه جوکار

زهرا عباسی

فیلم کوتاه برتر

مستند برتر

عکاس برتر



ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

۵۵

برگزیدگان سومین جشنواره طب ایرانیبرگزیدگان سومین جشنواره طب ایرانی

راضیه کارگر شورکی

پوستر و اینفوگرافیک برتر )نفر اول(

دکرت میثم مسعودی

ایلیا ارجمند سادات

آتنا رهربانی 

پوستر و اینفوگرافیک برتر )نفر دوم(

موشن گرافیک برتر )نفر اول(

موشن گرافیک برتر )نفر دوم(



نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو

۵۶

برگزیدگان سومین جشنواره طب ایرانیبرگزیدگان سومین جشنواره طب ایرانی

پروین حسن وند

داستان کوتاه برتر )نفر اول(

دکرت مریم حمزه لو مقدم

امیر دانش مراغی

محمد شهریاری

داستان کوتاه برتر )نفر دوم(

خوشنویس برتر )نفر اول(

خوشنویس برتر )نفر دوم(



ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

۵۷

برگزیدگان بخش دانش آموزیبرگزیدگان بخش دانش آموزی

آرمیتا امینی

داستان نویسی برتر )نفر اول(

محمدرضا محسنی سیف آبادی

محدثه سلی·نی فخر

فاطمه خداداد

داستان نویسی برتر )نفر دوم(

نقاشی برتر )نفر اول(

نقاشی برتر )نفر اول(



نی اریا
ب 

ط اره 
جشنو مین  سو

۵۸

برگزیدگان سومین جشنواره طب ایرانیبرگزیدگان سومین جشنواره طب ایرانی

نادیا قضاتی

نقاشی برتر )نفر دوم(

مهبد ترابی آزاد

مهدخت ترابی ازاد

محیا امیدی 

زینب صابری

اسباب بازی برتر )نفر اول(

بازی رایانه ای برتر )نفر اول(

ایده علمی



ی ب اریان
واره ط ن ن جش ومی س

۵۹

برنامه اختتامیهبرنامه اختتامیه




