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 خالصه 
 مقدمه

درو رشد ایران منبع سرشاری از گونه های مختلف گیاهان داروییاست که در نقاط مختلف به صورت خو
از بین حدود سه هزار گونه گیاه دارویی که در دنیا شناخته شده حدود صد و چهل گونه خاص . می کنند

طبّ سنتی ایران، یکی . در حال حاضر طب گیاهی و سنتی در غرب طرفداران بیشتری دارد. ایران می باشد
 رطبرایجبرایدرمانوبازگرداندنامروزهازاین شیوهدرکنا. از افتخارات ملی این مرز و بوم بشمار می آید

هدف از این .میشود بهطور گسترده ای استفاده سالم درافراد بیماری ایجاد از افراد بیماروپیشگیری به سالمتی
 . مطالعه بررسی طب سنتی در فرهنگ ایران می باشد

 کار وشر
ینترنتی و مقاالت مرتبط مقاله حاضر از نوع مروری است که مطالب آن با استفاده از منابع کتابخانه ای، ا

 .جمع آوری گردیده است
 نتایج

چرا که جزئی از فرهنگ مردم محسوب : طب سنتی مزایای خاصی نسبت به تمامی سیستم های طبی دارد
طب سنتی به راحتی می .می شود و در حل برخی از مسائل فرهنگی سالمت نقش قابل توجهی ایفا می کند

بررسی ها نشان داده که عدم دسترسی تعداد زیادی از افراد به . برود تواند به کمک پزشکی علمی و جهانی
درصد جمعیت را شامل می شود و عدم  24خدمات اولیه بهداشتی درمانی که دربرخی از کشورها تا 

رضایت از درمان های طب جدید بخصوص در باب بیماری های مزمن و عوارض جانبی داروهای شیمیایی، 
 .در جامعه  را افزایش داده است گرایش به سمت طب سنتی

 جه گیریینت
بنابر موارد ذکر شده معرفی، توسعه و ترویج طب سنتی احترام به فرهنگ و میراث مردم در سراسر جهان می 

امیدواریم این فرهنگ گمشده هر چه زودتر جای از دست رفته خود را بین مردم ما پیدا کند و شاهد . باشد
 .به طب سنتی و داروهای گیاهی اقبال بیشتری نشان دهند باشیم که روز به روز مردم

 طب سنتی، فرهنگ، ایران :یکلمات کلید
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