
توسط  12تا  8از ساعت 29/9/1395 دوشنبه  در تاریخ رانیا یسنت طب یروشها با  یزندگ سبک اصالح ومیسمپوز

و مركز تحقيقات توسعه علوم پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  نجف اباد دانشكده پرستاری و مامایی 

 برگزار گردید.

با روشهای طب سنتی ایران مسئولین برگزار ی سمپوزیوم اصالح سبک زندگی  

 رییس سمپوزیوم: سرکار خانم سیمین فدایی

 دبیر سمپوزیوم:سرکار خانم مریم مقیمیان

 دبیر اجرایی:سرکار خانم فرح فیروزه

 دبیر علمی:سرکار خانم دکتر مینا جوزی

 دبیر کمیته هماهنگی:جناب آقای جواد کریمی

 دبیر کمیته تدارکات:جناب آقای محسن کاظمی

 دبیر کمیته تشریفات:جناب آقای مصطفی عظیمی

 مسئول کمیته  اجرایی:جناب آقای علیرضا جمشبدیان-جناب آقای دانیال سامانی

 مسئول کمیته پذیرایی:جناب آقای امین جعفری

 مسئول نمایشگاهها:جناب آقای جلیل حاج امینی

 مسئول سالن پوستر:سرکار خانم عاطفه زاهدی

 مسئول روابط عمومی: سرکار خانم شهرزاد قلمکاری

 مسئول هماهنگی پذیرش:سرکار خانم ها زهرا محمدی- پگاه اکبری -زهرا جانثاری

 مسئول برنامه های جنبی:سرکار خانم راضیه رمضانی

 مسئول انفورماتیک:سرکار خانم نرگس پریشانی

سرکار خانم مریم مهدی -سرکار خانم هاجر عارفمسئول کمیته دانشجویی:   



 

زمانبندی سمپوزیومبرنامه   

 

 مدیر گروه طب سنتی دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان  -محمد مظاهری: دكتر سخنران اول 

 اصالح سبك زندگي از منظر طب سنتي ايرانيعنوان سخنراني: 

زمین است، طبي است جامع و طب سنتي ايران يا طب پارسي که برگرفته از تاريخ و اراء و عقايد حکمای ايران خالصه سخنراني : 

در اين مکتب  .کل نگر؛طب ايراني برگرفته از طب اخالطي و طب مزاجیست و در ساير کشورها به غلط انرا طب يوناني نام نهاده اند

يد، مجددا انرا به فرد باز آطبي، بجشکي يا پزشکي را پیشه ای میداند، که سالمت ادمیان را حفظ میکند و در صورتیکه رفته 

پس کامال مشخص و اشکار است، که پیشگیری و جلوگیری از بیماری و حفظ سالمت انسانها در اين مکتب طبي جايگاه  میگرداند.

 .خاص و ويژه ای دارد

شش اصل ضروری و مهم در پاسداشت تندرستي و نگاهداشت سالمتي در طب سنتي را سته ضروريه مینامند، رعايت اين شش 

اين شش اصل عبارتند از: اب و هوا، اعراض نفساني، احتباس و استفراغ، نوم و . باز گرداندن ان میشوداصل باعث حفظ سالمتي و 

بهيقظه،حرکت و سکون و اغذيه و اشر  

  دکتری طب سنتي و طب سوزني -دكتر اصغر عسگریسخنران دوم: 



 آموزشگاه رسمي طب سنتي و گیاهان دارويي کشور اولین موسس و مدير

جنبه های تشخیصي در طب سنتي  :عنوان سخنراني   

خالصه سخنراني : امروزه با استفاده ازروشهای تشخیصي باراکلینیکي نظیر ام ار ای، سي تي اسکن، سونوگرافي و ... به تشخیص، 

پردازند. درطب سنتي روشهای تشخیصي شامل تشخیص مزاج و سوء مزاج، اشکال، رنگ و اندازه درمان و پیگیری سیر بیماريها می

ناخن و بیني و لب و زبان و چشم ، رگه های داخل صلبیه، عنبیه، بول و براز شناسي و نبض شناسي میباشد. حکیم قبل از طبابت 

میبايست اين روش ها را آموزش ديده وبرای درمان بکار میبست. امروزه نیزاطبای طب سنتي اين علوم را فراگرفته و در درمان بکار 

 میگیرند

پزشك عمومي  -محمد جعفریانسخنران سوم : دكتر   

 عنوان سخنراني : گزارش موردی درمان لوپوس با طب سنتي

 دکتری عمومي دامپزشکي و دانشجوی دکتری تخصصي فیزيولوژی در دانشگاه تهران  -سخنران چهارم: دكتر مجيد عباسی

  تي با گیاهان دارويي عنوان سخنراني: تغییر شیوه زندگي و فیزيولوژی بدن به سمت سالم

در واقع نشان دهنده روش تاثیر دارو و يا داروهای مشخص بر روی فیزيولوژی بدن  مکانیسم عمل گیاهان داروييخالصه سخنراني: 

باشد. از آنجايي که گیاهان دارای اثر مستقیم بر روی فعالیت فیزيولوژيکي هستند با دانستن چگونگي حاصله مي انسان و اثرات

توان از اين داروها جهت بهبود يا معالجه و درمان استفاده نمود و بهترين دارو را با توجه به شرايط فعالیت بدن و فیزيولوژی آن مي

ته بايد توجه نمود که انتخاب داروی گیاهي مناسب و تاثیر درماني هر دارو تا حد زيادی وابسته به بیماری و بیمار انتخاب نمود. الب

 .عالئم تشخیصي بیماری و صحت تشخیص عالئم دارد

مقاله كه به صورت پوستر ارائه  17مقاله و در بخش دانشجویی  14تعداد مقاالت سمپوزیوم در بخش هيات علمی 

 گردید. 

 

 

 

 

 رفته شدهليست مقاالت پذی



 كد

 پوستر

 نوع

 ثبت نام

 نويسنده سايرنويسندگان

 ثبت نام كننده

 عنوان

 مرضیه شايان   عادی 1

 منش

 طب سنتي و ديسمنوره اولیه

 شايان  مرضیه  عادی 2

 منش

 تاثیر طب سنتي بر ترمیم و درد پس از برش پرينه و برش سزارين

 

رفلکسولوژی بر فشار خون بیماران قبل از عمل جبررسي تاثیر ماساژ  لیال  کهنگي  عادی 3

 راحي پیوند عروق کرونر

بررسی میزان استفاده جمعیت شهر اصفهان از طب مکمل در سال  فريبا ارجمندی کامران توکل   4

1388 

 

 طب سنتي راهکاری برای درمان واژينیت فرح فیروزه  - 5

 

 سیمین فدايي عادی 6

 فريبا اسالمي

 تاثیرطب سنتي بر کاهش درد زايمان فرزانه رحیمي

 

 مهشید معیني مهر دانشجويي 7

 فرح فیروزه

 کاربرد طب سنتي در کنترل عاليم سندرم پیش از قاعدگي شادی گلي

 

 طب سنتي در پیشگیری و درمان بیماری های کبدی مهشید معیني مهر  عادی 8

 ديدگاه طب سنتيپیشگیری و درمان بیماری افسردگي از  مريم مقیمیان  - 9

 درمان اختالل اشتها از ديدگاه طب سنتي مقیمیان مريم  - 10

 کنترل ديابت از ديدگاه طب سنتي فريدخت يزداني  دانشجويي 11

 شادی گلي دانشجويي 12

 مینا جوزی

 وضعیت استفاده از طب سنتي و مکمل ها در خانم های باردار مرجان گلي

 ايران و اسباب نازايي طب سنتي شکراني صبیحه  عادی 13

 لیال لطفي دانشجويي 14

 منیره باباشاهي

 يامروری بر مطالعات بالینیتاثیر گیاهان دارويي در رفع عوارض  حديث موسوی تبار

 درمانسرطان پستان

 

 منیره باباشاهي دانشجويي 15

 راضیه امیني

 ری بر تاثیر برگ عسلي در روند چاقيومر خنداني اعظم

 نقش گیاه سرخارگل در طب سنتي ايران راضیه رمضاني مريم مقیمیان دانشجويي 16

 

 درماني بي خوابي از ديدگاه طب سنتي ذوالفقاریا ند راضیه امیني دانشجويي 17

 منیره باباشاهي دانشجويي 18

 فرح فیروزه

 بررسي مشکالت گوارشي شايع در دوران بارداری با رويکرد طب عزيمه رفیعي

 سنتي

 

 طراب با رويکرد طب سنتي ايرانضدرمان استرس و ا عزيمه رفیعي مريم مقیمیان دانشجويي 19



 

كتب طب  ،گياهان طب سنتیجانبی، عسل و محصوالت  ، عرقيجاتعرضه و معرفی  دركنار سمپوزیوم غرفه های

 برپا گردید  عنبيه شناسی و غرفه سنتی

  راضیه امیني

تاثیر گیاهان دارويي در درمان ديسمنوره اولیه و عالئم سیستمیك ه معصومه حیدرنژاد راضیه امیني دانشجويي 20

 مراه با آن

 مريم مهدی دانشجويي 21

 محسن کاظمي

 منیره باباشاهي

 هاجر عارف

 

 طب سنتي و درمان پای ديابتي

 زينب چراغي دانشجويي 22

 فاطمه سبحاني

 منیره باباشاهي

 آيا طب سنتي تاثیری بر ديابت دارد؟ پرستو عبسي

بررسي و مقايسه چگونگي ايجاد و درمان سرطان در طب سنتي و مد جلیل حاج امیني مینا جوزی دانشجويي 23

 رن

 بررسي تاثیرات ماساژ درماني در کودکان سمیراحیدری جوزی دکتر مینا دانشجويي 24

 

 پريسا مويد دانشجويي 25

 زهرا محمد قاسمي

 مرجان جعفری

 فرح فیروزه

 ناباروری و طب سنتي سمیرا حیدری

 

 سمیرا حیدری دانشجويي 26

 پريسا مويد

 مرجان جعفری

 فريدخت يزداني

 آب درماني و کمر درد زهرا محمد قاسمي

 

 پريسا مويد دانشجويي 27

 زهرا محمد قاسمي

 مرجان جعفری

 فريدخت يزداني

 ماساژ درماني و کمر درد سمیراحیدری

 منیره باباشاهي دانشجويي 28

 فرح فیروزه

 برگ عسلي و درمان ديابت يخندان اعظم

 

 راضیه امیني دانشجويي 29

 منیره باباشاهي

 درمان کبدچرب در طب سنتي فاطمه خرمي

 

 گیاه زنجبیل و درمان تهوع و استفراغ از ديدگاه طب سنتي فاطمه قیصری فرح فیروزه دانشجويي 30

 جايگاه تغذيه در طب سنتي نیره ناصری  عادی 31



علمی پرستاری و مامایی برگزار گردید.   های همچنين پایگاه پایش سالمت توسط دانشجویان انجمن  

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


