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Abstract

The most important implication of study is identification of Quran and medicine
resources because some researchers haven't comprehensive information of preceding
studies in this field and for his investigations to identify the sources are on the
warpath.
Research goal of authors this article is identification of resources brief look to
published books in this ambit. By survey main sources and Bibliography branches, we
can introduce many books in the Qur'an and medicine field to researchers. Statement
of problem is number of books which are published in this field. It appears about 255
books in various fields of Qur'an and medicine has been published. The purpose of
this article is to acquaint researchers with Sources of Qur'an and medicine. Conclusion
of this knowledge is avoiding of research repeatedly and parallel and Enrich future
writing. Also another result of the research is recognition of sources and done issues
and finds the research gaps that led to planning for research gaps and detoxify them.
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