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همایش دانشجویان و دانشآموختگان داروسازی و طب ایرانی و تاریخ پزشکی

تجلیل از خدمات دکتر باقر الریجانی بنیانگذار
دانشکدههای طب ایرانی
در همایش دانشجویان و دانشآموختگان داروسازی و طب ایرانی

دکتـر عیسـی زاده ،دکتـر حاجـی محمـودی ،دکتـر پارسـاپور،

و تاریخ پزشکی از مقام و خدمات دکتر باقر الریجانی ،بنیانگذار

دکتـر نصیـری قیـداری ،دکتـر رسـتمیان ،دکتـر شـریف زاده،

دانشکدههای طب ایرانی تجلیل شد.

دکتـر ایـرج نبی پـور و جمعی از اسـتادان ،مدیران ،دسـتیاران،

نخستین همایش دانشجویان و دانشآموختگان داروسازی و طب

دانشآموختگان و اعضای هیئتعلمی دانشـکدههای طب ایرانی

ایرانی و تاریخ پزشکی و همچنین نشست هماندیشی چالشهای

برگزار شـد ،به مناسـبت دهمین سالگرد تأسـیس دانشکدههای

شغلی فارغالتحصیالن روز پنجشنبه  20مهر  96در محل ساختمان

طـب ایرانـی از مقـام و خدمات دکتـر باقر الریجانـی بنیانگذار

هروی دانشکده طب ایرانی برگزار شد.

دانشـکدههای طـب ایرانـی تقدیر شـد.

درایـن گردهمایـی کـه بـا حضـور دکتـر مخبـر دزفولـی ،دکتر

دکتـر رضایـی زاده ،رئیـس دانشـکده طب ایرانی دانشـگاه علوم

شـمس اردکانـی ،دکتـر خدادوسـت ،حجتاالسالموالمسـلمین

پزشـکی تهـران در ابتـدا بـا بیـان خیرمقـدم هـدف از برگزاری
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ایـن همایـش را تکریـم زحمـات ارزشـمند دکتـر الریجانـی در

دانشکدههای علوم پزشکی منجر خواهد شد.

پایهگـذاری دانشـکدههای طب ایرانی و بررسـی تجربه دهسـاله

دکتر رضایی زاده در پایان بخشی از چشماندازهای دانشکده طب

این دانشـکدهها در زمینههای آموزشـی ،پژوهشـی و مشـکالت

ایرانی که نیازمند حمایت همهجانبه در عرصه سیاستگذاریهای نظام

دانشآموختـگان عنـوان کرد.

سالمت و مشارکت تمامی دستاندرکاران طب ایرانی است را برشمرد.

رئیـس دانشـکده طـب ایرانـی با ذکـر یـادی از بزرگانـی که در

توجـه بـه سـند ملـی مصـوب گیاهـان دارویـی بهعنـوان یکـی

مسـیر شـکلگیری دانشـکده طب ایرانی مؤثر بودند ،درکنارهم

از ظرفیتهـای قانونـی بسـیار مهـم بـرای احیاء و توسـعه طب

قـرار گرفتـن ایـن نامهـای مبـارک را مدیـون ژرفـای اندیشـه

ایرانـی ،ضـرورت ایجاد یک انسـتیتو طب ایرانی ،توسـعه روابط

وهمـت واالی اسـتاد دکتـر الریجانی دانسـت.

بینالملـل در راسـتای همـکاری تمدنهـای هـم ریشـه ،ایجاد

در ادامــه دکتــر رضایــی زاده بــه بیــان گزارشــی از توفیقــات

گرایش بالینی و پژوهشـی برای تخصصهای طب و داروسـازی

دانشــکده طــب ایرانــی در چهار ســال گذشــته پرداخــت .تولید

ایرانـی و کمـک به ایجاد شـرایط گرایش دانشـکدهها به سـمت

 241مقالــه معتبــر  ،ISIانجــام چندیــن نمونــه مطالعــات منجر

دانشـگاههای نسـل سـوم و چهـارم بخشـی از هدفگذاریهای

بــه محصــول ،ســیر صعــودی گــزارش علمســنجی دانشــگاه

دانشـکده طب ایرانی اسـت.

بــا توجــه بــه امکانــات دانشــکده ،انتشــار مجلــه انگلیســی

در ادامـه ایـن همایـش دکتر مخبـر دزفولی دبیر شـورای عالی

 ،Traditional Medicineتوســعه روابــط بینالملــل و نیــز

انقلاب فرهنگی ،خدمات دکتـر الریجانی در زمینههای مختلف

توســعه زیرســاختهای مرکــز رشــد فنــاوری طب و داروســازی

پزشـکی و همچنین حمایت وی در فضاسـازی برای شکوفاشدن

ســنتی و فرآوردههــای طبیعــی بخشــی از اقدامــات انجام شــده

اسـتعدادهای نسـل جـوان را سـتود و افـزود :دکتـر الریجانـی

در دانشــکده طــب ایرانــی بــوده اســت.

از مفاخـر علمـی ،فرهنگـی و تمدنـی مـا هسـتند و تالشهـای

رئیس دانشکده طب ایرانی در ادامه افزود :پس از ده سال تجربه

ایشـان در راهانـدازی جریان آکادمیک طب سـنتی ثمره بسـیار

ارزشمند و پشت سر گذاشتن فراز و نشیبها ،اکنون در مرحله

ارزشـمندی داشـته اسـت و بـرای ماندگار بـودن ایـن ثمرات و

گام دوم احیاء طب سنتی قرارگرفتهایم و مهمترین اتفاقی که

شکسـته نشـدن نهال طب سـنتی می بایست منسـجم ،عالمانه

در این برهه به همت دکتر الریجانی محقق شد ،تصویب دو

و هوشـمندانه گام برداریم.

واحد اصول و مبانی طب ایرانی در کوریکولوم رشتههای پزشکی

این عضو فرهنگستان علوم پزشکی در ادامه با بیان این مطلب

و پیراپزشکی است که به ایجاد همدلی میان طب ایرانی و سایر

که جوشش جریان طب اسالمی و ایرانی در بستر تمدن اسالمی
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بوده ،به حمایت از این جریان مفید و دارای پیشینه درست

نـگاه الزمـه طبابـت ،تسـلط بـر نفـس و اصلاح درون ،سـپس

تمدنی بهدوراز هرگونه افراطوتفریط و تعصب و برپایه تعقل و

برقـراری ارتبـاط معنـوی بـا بیمار در کنار تشـخیص درسـت و

تحمل توصیه کرد.

درمـان بیمـاری بوده اسـت.

در ادامه دکتر حسینی یکتا رئیس انجمن علمی طب سنتی

در ادامه این همایش ،دکتر نبی پور عضو پیوسته فرهنگستان

ایران ،ضمن تقدیر از خدمات ارزشمند دکتر الریجانی در حفظ

علوم پزشکی در مورد جایگاه علمی ،ویژگیهای اخالقی و منش

و احیاء طب ایرانی ،تأسیس دانشکده طب ایرانی در بزرگترین

شخصیتی دکتر الریجانی سخن گفت و وی را مصلح فکری،

دانشگاه علوم پزشکی کشور را نشان شجاعت ،درایت و اعتماد

حکیم پسا نوگرا و فیلسوف اخالق مدار نامید.

ایشان دانست.

سپس دکتر مصدق رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم

وی سپس برخی از دغدغههای انجمن علمی طب سنتی ایران را

پزشکی شهید بهشتی درخصوص شکلگیری نظام آکادمیک

بهعنوان بخشی از چالشهای موجود در جامعه دستاندرکاران

طب ایرانی و شخصیتهای تأثیرگذار در این روند سخن گفت.

طب ایرانی بیان کرد.

دکتر خدادوست مدیر دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت در ادامه

حجتاالسالموالمسلمین دکتر عیسی زاده ،مسئول دفتر نهاد

این گردهمایی ،حضور و حمایت دکتر الریجانی را نقطه عطف

نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سخنران بعدی این

تحقق آرزوهای چندین ساله احیاء طب سنتی در نظام سالمت

همایش بود که پس از تکریم از مقام دکتر الریجانی ،برگزاری

کشور دانست و افزود :همت بلند ،اراده قوی و اعتقاد قلبی دکتر

این نکوداشت را ستود.

الریجانی به طب ایرانی ،با وجود تمام مخالفتها عملی شدن

وی در ادامه با بیان این مطلب که صاحبنظران و اندیشمندان،

این مهم را میسر کرد.

علـوم را بـه دو بخـش علـوم آلـی و اصالـی تقسـیم کردهانـد،

مدیر دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت در ادامه اهم اقدامات انجام

تصریـح کـرد :علـم طـب درواقـع در صنـف علـوم اصالی اسـت

شده در سرفصلهای ساختار و امور زیربنایی ،آموزش ،درمان،

امـا صـرف نـگاه اصالـی داشـتن به طـب ،منجـر به ایـن خواهد

دارو ،پژوهش و بینالملل را عنوان کرد و سپس اقدامات پیش

شـد کـه طبیـب در مرحلـهای از اخالق پزشـکی متوقف شـود.

رو و برنامههای آتی حوزه طب ایرانی را برشمرد.

آنچـه در غـرب اتفـاق میافتـد و پزشـک درغایـت نـگاه اخالق

در ادامـه مراسـم ،مـدال علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران

مـدار ،بـه انساندوسـتی و انسـانمحوری بسـنده میکنـد؛ امـا

ازطـرف دکتـر کریمـی رئیـس دانشـگاه و همچنیـن هدایـا و

نـگاه حکمـای طـب ایرانی بـه طب ،نگاهـی آلی بـوده و در این

تقدیرنامههایی از طرف دانشکده طب ایرانی دانشگاههای تهران،
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یـزد ،کرمان و مشـهد ،دفتر طـب ایرانی وزارت بهداشـت ،مرکز

سـنتی در کشور داشتند.

تحقیقات طب و داروسـازی سـنتی ،مرکز رشـد فنـاوری طب و

دکتـر الریجانـی گفـت :باتوجـه بـه نیازهـای مـردم و اعتقادات

داروسـازی سـنتی و فرآوردههـای طبیعـی ،انجمـن علمی طب

ایشـان بایـد بـه نحـوی برنامهریـزی شـود تـا سلامت جامعـه

سـنتی ایران ،دفتر مطالعات تاریخ پزشـکی ،انجمن فرآوردههای

تأمیـن شـود و در ایـن بین باید به طب سـنتی نیز توجه شـود.

دارویـی ،اداره کل فرآوردههـای طبیعـی و دانشآموختگان طب

وی اظهـار داشـت :نمیتـوان بهصـورت یکجانبه به طب نـگاه کرد

و داروسـازی ایرانـی به دکتـر الریجانی تقدیم شـد .هدیهای نیز

و بینـش تلفیقـی از طـب نویـن و طـب سـنتی نـگاه جامعتری به

از طـرف دانشـکده طـب ایرانـی دانشـگاه تهـران در قدردانی از

مـا میدهد.

مقـام و خدمـات دکتر شـمس اردکانی به ایشـان تقدیم شـد.

معاون آموزشـی وزارت بهداشـت گفت :اسـناد و مجامع جهانی

همچنین از کتاب مجموعه مقاالت گرامیداشت مقام دکتر

نیـز بـر لـزوم توجـه بـه طـب سـنتی در نظـام سلامت تأکیـد

الریجانی رونمایی شد.

کردهانـد .سـازمان جهانی مالکیـت فکری اسـنادی در خصوص

ÁÁایران ذخیره عظیم دانش در طب سنتی
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حفـظ مالکیـت فکـری در طـب سـنتی کشـورها توجه کـرده و
طـب سـنتی مـا نیـز کـه میـراث ارزشـمند ملی مـا اسـت باید

در پایان این گردهمایی دکتر الریجانی ضمن تشـکر از برگزاری

برنامهریـزی مناسـبی بـرای توسـعه و حفـظ هویـت ملـی ایـن

ایـن مراسـم و تمامـی دسـتاندرکاران و سـخنرانان ،یاد اسـتاد

طـب صـورت گیرد.

فقیـد دکتر محمدمهدی اصفهانی را گرامی داشـت و از زحمات

وی به رویکرد و اقبال مردم کشـورهای پیشـرفته جهان به طب

مجدانه دکتر شـمس اردکانـی تقدیر کرد.

سـنتی اشـاره کـرد و گفـت :بهعنوانمثـال از هـر  10آمریکایی

دکتر باقر الریجانی ،معاون آموزشـی وزارت بهداشـت در نشست

 4نفـر از درمانهـای غیرمتـداول اسـتفاده میکننـد و رونـد

دانشآموختگان و دانشـجویان داروسـازی و طب ایرانی و تاریخ

اسـتفاده از طبهـای سـنتی و مکمـل در جهـان رو بـه افزایش

پزشـکی بـا اشـاره بـه اقداماتـی کـه در حـوزه طـب سـنتی در

اسـت .آمارهـا نشـان میدهد حتـی در بین افـراد تحصیلکرده

کشـور انجـام شـده ،گفت :اسـاتید بزرگی در این حـوزه فعالیت

بیـش از سـایرین بـه طبهـای سـنتی و مکمل گرایـش دارند.

داشـتهاند و جـا دارد از آقـای دکتر اصفهانی که اسـتادی نمونه

دکتـر الریجانی با بیان اطالعات مدون سـایر کشـورها در حوزه

و الگو بودند یاد کنیم .ایشـان نگاهی عمیق و رویکردی اسـتوار

طـب سـنتی گفـت :ضـروری اسـت تـا در ایـران نیـز مطالعاتی

در مسـیر زندگی داشـتند و تالشهای زیادی برای توسـعه طب

بـرای بررسـی دیدگاههـای مردم صـورت گیرد.

وی افـزود :تجـارب جهانـی نشـان میدهـد دیـدگاه تلفیقـی و

طب سـنتی کرده که از آن جمله میتوان به ادغام طب سـنتی

افزایـش دانـش پزشـکان در حـوزه طب سـنتی میتوانـد تأثیر

در نظام سلامت و توسـعه پژوهشها در این زمینه اشـاره کرد.

بسـزایی در اسـتفاده منطقـی از طبهای مکمل داشـته باشـد.

معاون آموزشـی وزارت بهداشـت با بیان اینکه کشـور ما سـابقه

معـاون آموزشـی وزارت بهداشـت گفـت :طـب نویـن باوجـود

درخشـانی در طب سـنتی دارد گفت :ایران در برخی از اقدامات

پیشـرفتهای شگرف و نجات بسـیاری از بیماران در جای خود

مانند سـاخت اولین بیمارستان آموزشی و برگزاری اولین کنگره

عوارض خاصی نیز دارد و مطالعات نشـان میدهد عوارض ناشی

پزشکی پیشـرو بوده است.

از مداخلات پزشـکی سـومین عامـل مـرگ در آمریـکا بودهاند

وی ضمـن تأکیـد بر اسـناد باالدسـتی کشـور به توجـه به طب

کـه در  47درصـد این مـوارد نیز در مواردی بـوده که هیچگونه

سـنتی اشـاره کرد و گفت :دنیـا امروزه به سـمتی پیش میرود

خطایی در تشـخیص و مداخله پزشـک وجود نداشـته اسـت.

کـه سـرمایهگذاری زیـادی روی طـب سـنتی صـورت میگیرد

وی به سـابقه طب سـنتی در کشـورهای دیگر مانند چین ،هند

بهطوریکـه  NIHدر سـال  367 ،2014میلیـون دالر در ایـن

و آلمـان اشـاره کـرد و گفت :پیـام اصلی طبهای سـنتی تغییر

حـوزه بودجه اختصاص داده اسـت.

سـبک زندگـی اسـت و در شـرایطی کـه در جهـان بـا اپیدمـی

دکتـر الریجانـی در پایـان گفـت :بـا تالشهایـی که همـکاران

بیماریهـای غیرواگیـر مواجـه هسـتیم و مرگومیـر باالیـی در

داشـتهاند وضعیـت تولیدات علمی کشـور در حوزه طب سـنتی

اثـر ایـن بیماریهـا رخ میدهـد توجـه به سـبک زندگی سـالم

پیشـرفت خوبـی داشـته و از سـال  2000تـا  2016حدود 8.5

کـه عمدتـاً در طـب سـنتی به آن اشـاره شـده میتوانـد عوامل

درصـد رشـد تولیـدات علمـی در حـوزه طـب سـنتی ایرانـی

خطـر ایـن بیماریها را کاهـش دهد.

بوده اسـت .بدون شـک تأسـیس دانشـکدههای طب سـنتی در

دکتر الریجانی به سیاسـتهای سـازمان جهانی بهداشـت برای

دانشـگاههای علوم پزشکی نقش بسـزایی در این پیشرفت دارد.

توسـعه طب سـنتی و مکمل اشـاره کرد و اظهار داشـت :ادغام

توضیــح اینکــه در پایــان ایــن گردهمایــی ،اســتادان ،اعضــای

طب نوین و سـنتی اسـتراتژی اول این نهاد اسـت و چالشهایی

هیئتعلمــی ،دســتیاران ،دانشآموختــگان و دانشــجویان طــب

نیـز بـرای توسـعه طب سـنتی ذکر شـده کـه از عمدهترین آنها

و داروســازی ایرانــی در ســه کارگروه مســائل شــغلی ،آموزشــی

میتـوان بـه سیسـتمهای ثبـت اطالعـات و روش تحقیـق در

و پژوهشــی بــه تبادلنظــر پرداختنــد و درنهایــت در نشســتی

طب سـنتی اشـاره کرد.

مشــترک بــه جمعبنــدی نظرهــا ،پیشــنهادها و راهکارهــای

وی افـزود :توصیههایی نیز سـازمان بهداشـت جهانـی در زمینه

موجــود پرداختنــد..
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