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 جانشين سردبير مجلة طب سنتي اسالم و ايرانب

 
 Medical Subjectاي موضوعي پزشكي (ه سرعنوان

Headings – MeSHنامه ( ) يك اصطالحThesaurus (
اي از دانش پزشكي و علوم مرتبط با آن است كه  واره درخت

 National Library ofتوسط كتابخانة ملي پزشكي آمريكا (

Medicine – NLMشود. در اين  ) منتشر و اداره مي
شده در حوزة  شناختهواره كلية علوم به رسميت  درخت

پزشكي، توسط اين مرجع معتبر جهاني به شكل درختي كد 
بندي اين دانش مشخص شده است و  شده و ارتباط آن در رده

بايست منطبق بر عبارات  ها در مقاالت مي انتخاب كليدواژه
هاي  واره باشد. در اين راستا، طب شده در اين درخت درج

از دو مسير  )Complementary Medicinesمكمل (
هاي موضوعي  هاي درماني و حوزة فرهنگي در سرعنوان روش

هاي  ها و طب پزشكي قرار گرفته كه ذيل آن انواع اين روش
سنتي مانند طب سنتي چين، طب يوناني، طب سوزني، طب 

اي و  تبتي، كامپو (طب سنتي ژاپن)، طب مغولي، طب كره
ت شناخته هاي گذشته به رسمي بسياري موارد ديگر طي دهه

 Persianاند. در اين ميان طب ايراني ( شده و قرار گرفته

Medicineهاي سنتي به  ترين انواع طب عنوان يكي از كهن ) به
الملل و استفاده  دليل عدم پرداخت صحيح به آن در حوزة بين

هاي مختلف و ناهماهنگ در مقاالت و انتشارات  از كليدواژه
المللي قرار نگرفته  مهم بينانگليسي اين حوزه در اين مرجع 

بود. لذا از چند سال قبل تالشي به محوريت معاونت طب 
سنتي وقت وزارت بهداشت (دفتر طب ايراني و مكمل فعلي) 
براي رسيدن به يك اتفاق نظر حداكثري براي كدكردن نام طب 

آغاز شد. متعاقب آن طي پژوهشي كه  1393سنتي ايران از سال 
در  Research on History of Medicineنتيجة آن در مجلة 

) و همچنين جلسات بحث 1به چاپ رسيد ( 2014سال 
نظر بر روي عبارت طب ايراني با معادل  پيرامون اين نام اتفاق

قرار گرفت كه وزير محترم  Persian Medicineانگليسي 
وقت بهداشت نيز در پاسخ به اين اجماع كه توسط جمعي از 

جمن علمي طب سنتي ايران و پژوهشگران و رؤساي ان
هاي آموزشي و مراكز تحقيقات اين حوزه اعالم شده بود،  گروه

اين عبارت را رسماً ابالغ نمود. پس از آن نيز جلسات 
رويه و  حضوري و وبيناري براي بحث پيرامون اين وحدت

ويژه در بعد  استفاده از يك كليدواژة واحد براي طب ايراني به
افت. گرچه كماكان برخي پژوهشگران اين المللي ادامه ي بين

كنند، افزايش كدشدن  ديگر استفاده مي حوزه از كليدواژه هاي
المللي از يك سو و از  كليدواژة طب ايراني در مجالت بين

سوي ديگر آغاز مكاتبات پژوهشگران اين حوزه با هدايت 
الملل دفتر طب ايراني و مكمل وزارت بهداشت با  واحد بين
سايت  شده در وب ملي پزشكي آمريكا از مسير تعيين كتابخانة

اين مركز و ارائة مستندات موثق علمي در اثبات طب ايراني 
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هاي سنتي نهايتاً منجر به ورود  عنوان يك شاخة علمي از طب به
 ) بهPersian Medicine – اين عبارت (طب ايراني

). 1شد (تصوير  2022هاي موضوعي پزشكي در سال  سرعنوان
عنوان  هاي موضوعي پزشكي به ود طب ايراني به سرعنوانور

الملل در  نخستين سند مستقل، رسميت يافتن آن در بعد بين
يك مرجع مورد وثوق جهاني، يك دستاورد بزرگ براي جامعة 
علمي طب ايراني در طول بيش از يك دهه عمر آكادميك نوين 

ين آن در كشور است. اين مهم در به رسميت شناخته شدن ا
المللي هم از منظر علمي و هم  شاخه از طب سنتي در بعد بين

المللي و حتي بعد  از منظر هويتي و فرهنگي در مناسبات بين
بايست نقطة  ملي بسيار بااهميت است. طبيعتاً اين مهم مي

اجماع بيشتر پژوهشگران در كدكردن واحد نام طب ايراني 
المللي  ناد ديگر بينباشد تا اين دستاورد مهم حفظ شده و در اس

نيز وارد شود. همچنين ادامة مسير براي كدكردن اجزاي طب 
عنوان موضوعات علمي منحصر در اين مكتب پزشكي  ايراني به

هاي  براي گسترش كدشدن اين شاخه از دانش در سرعنوان
موضوعي پزشكي بسيار بااهميت است. لذا در مجلة طب سنتي 

مراهي با اين پويش ملي از سال اسالم و ايران نيز در راستاي ه
 Persianبه بعد منحصراً از نام طب ايراني با معادل  1400

Medicine شده در اين مجله استفاده خواهد  در مقاالت چاپ
شد و نويسندگان ملزم به رعايت آن در مقاالت ارسالي خود 

 خواهند بود. 
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