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جایگاه ،اهمیت و نقش پژوهش های تاریخ پزشکی در بازشناسي ميراث عظيم
و ارزشمند پزشكي تمدن اسالمي و ایرانی ،آشنایی با هویت علمی پیشینیان و
مصون ماندن از انحرافات و خطاهای آنان ،و ترسیم برنامه های آینده بر کسی
پوشیده نیست .از این رو ،دفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران (وابسته به دانشگاه
علوم پزشکی شیراز) با هدف بحث و بررسی شرایط حاکم بر پژوهش های تاریخ
پزشکی اسالم و ایران ،ارزیابی فرصت ها و چالش های پیش رو ،و بهره بردن از
تجربیات و خرد جمعی در امر برنامه ریزی جهت توسعه و پیشرفت روزافزون
این حیطه ،اقدام به برگزاری نشستی تخصصی با حضور گروهی از پیشکسوتان و
محققان جوان عرصه ی تاریخ و جمعی از دستیاران طب سنتی ایران در این زمینه
نمود (مردادماه  ،1393تصویر .)1
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نتایج این نشست بدین شرح است:
• معرفی توانمندی های دفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران در حیطه ی فعالیت
های پژوهشی و حمایت از پژوهشگران فعال در این زمینه :تصویب و حمایت
مالی از طرح های پژوهشی حیطه ی تاریخ پزشکی ،اعالم آمادگی جهت
برگزاری کارگاه های پژوهشی مورد نیاز محققان ،اعالم آمادگی جهت ارائه
ی مشاوره ی پژوهشی جهت انجام فعالیت های پژوهشی و نگارش مقاالت
مرتبط
• لزوم توجه به ارتقاء بیش از پیش کیفیت طرح های پژوهشی و نوآوری و
هدفمندی در انتخاب موضوع.
• لزوم آشنایی و توجه به اصول نگارش مقاالت علمی و بهبود روزافزون
کیفیت آن ها.
• لزوم یکسان سازی واژگان مورد استفاده در نگارش مقاالت تاریخ پزشکی
(نام اشخاص و دوره ی زندگی ایشان ،نام کتب و سال تالیف.)... ،
• گسترش دامنه ی فعالیت های پژوهشی تاریخ پزشکی و عدم تمرکز بر یک
جنبه ی خاص دانش پزشکی پیشینیان.
• آشنایی هرچه بیشتر با ژورنال های پزشکی معتبر و فعال در حیطه ی تاریخ
پزشکی و معرفی این دست ژورنال ها به سایر افراد.
• فراهم سازی زمینه ی آشنایی ،شناخت و فعالیت سایر افراد عالقه مند به
حیطه ی تاریخ پزشکی.
امید است برگزاری جلسات هم اندیشی و نشست هایی از این دست به نتایج
و اقدامات عملی در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی و شکوفایی روزافزون
پژوهش های تاریخ پزشکی اسالم و ایران منجر شود.
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