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 در چین هاي پزشکيو آموزش رشته پژوهشي ،ي علميهاصتفر

 1درباالئي ساناز

 sanazdarbalaei@yahoo.com ،چین علوم آکادمی دانشگاهدانشجوی دکتری تخصصی فارماکولوژی،  -1

 چکیده

بر سرعت گرفتن  مستقیم یتأثیردر تمام کشورهای موفق در عرصه علم و فناوری دولت نقش حیاتی دارد و تصمیمات آن  تقریباً

اقتصاد نوین و پر جنب و جوش  ی یک فرهنگ مرموز وکهن و یکهاویژگیدارای  کشور چین. های علمی کشور داردپیشرفت

در و کرده  الملل ایفارای ارتقای جایگاه این کشور در نظام بیننقشی کلیدی ب است. سیاست خارجی چین در سه دهه گذشته

چین مهد طب سوزنی  ی دیگرسواز  .ده استکرفراهم  را برای جذب دانشجویان خارجی امنیت باال یدارا و آمیزنتیجه مکانی صلح

پزشکی چین را به سرعت به یکی از  فرهنگ غنی و سیستم آموزشی پیشرفته به ویژه در زمینه هارمونی ادغام و در جهان بوده

با اعطای  همچنین ،دهکرتبدیل  ی پزشکیهارشتهو  دانشجویان خارجی خواهان آموختن این هنر سنتی ین مراکز برایتربزرگ

 المللی از سراسر دنیاتکمیلی( این روند را برای متقاضیان بین هایدوره به ویژههای چشمگیر در مقاطع مختلف تحصیلی )بورسیه

وزارت  توسط کیفی موقت کنترل مقررات براساسوجود دارد که  مرکز آموزش پزشکی ۴۹در حال حاضر  میسر ساخته است.

های در این مقاله ابتدا ساختار آموزشی و زبان تدریس دوره .دولت چین رسید تأییدگردید و به منتشر  جمهوری خلق چین آموزش

ها را در مقاطع مختلف تحصیلی ارائه که این دورهپرداخته یی هادانشگاهطب سوزنی و پزشکی بررسی شده و سپس به معرفی 

. دهدمیپژوهشی را پوشش  مؤسساتکه اشاره شده است و همچنین دانشگاه طب سنتی پکن و آکادمی علوم چین  دهندمی
در این کشور هستند و در نهایت برخی از  ین مراکز تولید علمترمهمی ملی چین هاآزمایشگاهو  مؤسساتاین  کهاینمعطوف بر 

 ی پزشکی خارج از کشور مطرح شده است.هارشتهمشکالت دانشجویان مشغول به تحصیل در 

 .اکادمی علوم چین ،پزشکی یهادانشگاه، چینی سنتی ، طبهاپژوهشو  هافرصت: كلیدواژگان

 المللدر عرصه بینن چی شرایط پایدار علمي -1

ترین کشور پرجمعیتبه عنوان های علمی و فناوری با رشد اقتصادی جمهوری خلق چین، دولت این کشور نقش پررنگی در حمایت از طرح

های مختلف علمی، چین به عنوان دومین اقتصاد قدرتمند جهان قصد دارد از قدرت اقتصادی خود برای پیشرفت در زمینه. جهان دارد

را در تمام  و قصد دارد تا توانایی خود کندمیکه چین به خوبی در این مسیر حرکت  دهدمیآمارها نشان . دانشگاهی و فناوری استفاده کند

های مختلف تغییرات ملموسی در عرصه کهبخشد های نظامی بهبود ، فضا و قابلیتهای اصلی علم و فناوری از جمله مهندسی، پزشکیعرصه

 پیشرفت معتقدند گرانتحلیل از بسیاری و شودمی توصیف به عنوان یک ابرقدرت جدید بالقوه معموالًچین  .شودمیحس  در این راه

که از نقش برجسته جهانی  استهایی المللی نشانهگذاری روبه رشد بینتأثیریاد و ز بسیار جمعیت فزاینده، نظامی توانایی سریع، اقتصادی

میلیارد دالر( را برای  ۴/۲13)یوان  تریلیون ۴۲/1 دولت این کشور بودجه ۲۰1۵در سال . ندکویکم حکایت میبیستشور در قرن این ک

 روزامه، و خبرگزاری نیشکر،) های علمی به خود اختصاص دادهای علمی به تصویب رساند که در دنیا رتبه دوم را برای بودجهحمایت از طرح
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های علمی و فناوری های جدید در زمینهجانبه از برنامه ولت چین یک برنامه جامع در راستای حمایت همهد هیأت به گزارش ایسنا (.13۹6

 3۵رشد اقتصادی چین سبب افزایش  .فناوری تبدیل کند به قدرتمندترین کشور در عرصه علم و ۲۰3۰سال چین را تا  تدوین کرده است

دولت چین به این نکته اشاره شده که این کشور باید به عنوان یک رقیب  هیأتب در سند مصو .درصدی بودجه تحقیقات علمی شده است

این کشور در دستور کار قرار گرفته  هادانشگاهجدی برای دیگر کشورهای فعال در عرصه علم و فناوری مطرح شود و در این راستا گسترش 

 (.13۹6 خبرگزاری ایسنا،) است

و  یافته استبسیار گسترش امکانات علمی و پژوهشی  در زمینه چینهای جدی دولت حمایت دلیلچین به  یهادانشگاههای اخیر در سال

ای بورس هایی را برای اعطبرنامه چین دولت. دالمللی دارشرکت در تحقیقات بین جهان و یهادانشگاهای بر همکاری با دیگر تمرکز ویژه

 های مختلف بین چینگسترش درک متقابل، همکاری و مبادالت زمینه جهت سایر کشورها و پژوهشگران تادانتحصیلی به دانشجویان، اس

های آکادمیک در طیف وسیعی از برنامه که اندشدهدانشگاه به این منظور تعیین  ۲۷۹ در حال حاضر. گذاشته است اجرا بهو دیگر کشورها 

کنندگان آموزش، تاریخ، ادبیات، فلسفه و هنرهای زیبا را برای دریافت مدیریت،علوم، مهندسی، کشاورزی، پزشکی، اقتصاد، مطالعات حقوقی، 

استعداد برای تضمین آینده علمی  آموزش محققان برجسته و با .(13۹6 ،سایت رایزنی علمی) کنندمیبورس تحصیلی در تمام سطوح ارائه 

ها، ساخت و گسترش مراکز های ویژه برای حمایت از دانشگاهامهبر برنعالوه. های اصلی آموزش عالی چین بوده استچین یکی از دغدغه

ین ترمهمهای ملی چین آزمایشگاه کهاینمعطوف بر  .های دولت چین استتحقیقاتی در شهرهای بزرگ نظیر پکن و شانگهای از اولویت

مانند دره سیلیکون در آمریکا نیز مورد توجه دولت ناطق بزرگ برای تجمع مراکز علمی ایجاد م. مراکز تولید علم در این کشور خواهند بود

دولت، مجلس ملی خلق و کنگره  هیأتاین موارد و همچنین ارائه گزارش به  انجاممسؤالن دولتی موظف به پیگیری روند  .چین بوده است

 .(13۹6 ،و پزشک، نیوزنیشکر) حزب کمونیست چین هستند

 تعامالت ایران و چین -2

 از طرفین و بوده برقرار چین و ایران بینواسطه مستقیم و بی از میالد ارتباطی پیشاز سده نهم  شناسیباستان شواهد تاریخی وبراساس 

مهم بین ایران و چین  های ارتباطیوجود راه های تمدنی شرق به غرباز عوامل مهم انتقال دستاورد بردند و یکیدیگر بهره مییک فرهنگ

های باختر های فراسوی کوهشناسی و اسناد مختلف تاریخی نشانگر آن است که چینیان آگاهی مسلمی از سرزمینمدارک باستان .بوده است

عنوان پل ارتباطی چین و ملل غربی جایگاه  به در یک موقعیت استراتژیکگرفتن  دلیل قرار زمین به اند و برای ایرانویژه ایران داشته به و

شد، برخی دستاوردهای . افزون بر کاالها و محصوالتی که از طریق ایران به شرق وارد می(13۹۵)کاویانی پویا،  اندخاص و معتبری را قائل بوده

 طب سنتی .یده استانجامکه این تعامالت تا به امروز هم  شدعلمی و حتی مفاهیم دینی از طریق قلمرو ایران و ایرانیان به چین منتقل می

ایران هم در  .است ها در این طباز ابرقدرت چین یکیو  پزشکی معاصر نقش مهمی دارد باستانی و در پیشینه درمانی دارای گیاه و چینی

و به پیشرفت این درمان  شودمیها باز درهای جدیدی بر نادانسته ،و با گسترش تعامالت ا شهره استکشوره در میانطب گیاهی  مینهز

این جهت  از و شده روز بیشترهبات جانبی داروهای غربی روزتأثیرزیرا  ،کنندمیطبیعی حمایت جهانیان از درمان . کندمیطبیعی کمک 

با محدودیت پزشکی برای درمان بیماری مواجه  کهآن پس از ربدرمان طبیعی هواداران بیشتری پیدا کرده است. بسیاری از پزشکان غ

از پزشکان  بسیاری امروزه عالقه .هستندجدید درمانی  و به دنبال یافتن شیوه طب چینی آیند و با آموختنها می، به این دانشکدهشوندمی

 (.13۹۲ ،قالب فرهنگی)مصوبه شورای عالی ان ها سوق پیدا کرده استو دانشجویان ایرانی به این رشته
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 (TCM) طب چیني گیري و توسعهشکل -3

ترین وسایل قدیمیاز های سنگی سوزنباستانی است. پیشینه دارای  گردد ومی سال پیش باز ۵.۰۰۰سنتی است که به  1طب چینی

ها های روی استخوان. کتیبهاندشدههای عصر حجر از زیر خاک بیرون کشیده در ویرانهو به تازگی  اندشدهتاکنون کشف ی است که سازدست

آثار نوشته  نخسنیندهنده گردد و نشانمیازب پیشسال  3.۰۰۰حدود  «داینستیشان »پشت را که به دوره و همچنین روی پوسته الک

مپراطور شاهکارهای داخلی ا»از میالد کتاب  پیش. در طول قرون سوم و دوم استشده تصویری مربوط به طب سوزنی و موگزیباسیون 

. محتوای این اثر (۲۰1۷ ،)ویکی پدیا های تئوریک طب چینی را مطرح کرد که تاکنون نیز باقی مانده استاین اثر پایه د.لیف گردیأت «زرد

. برای حفظ سالمتی و جلوگیری از ستهاهای تشخیص، جلوگیری و درمان بیماریشناسی بدن، پایهفیزیولوژی و آسیب رت ازبرجسته عبا

فقط روی بخشی  کهاینکل وجود شخص )ذهن، بدن و روح( است تا  بر تأکیدگیرد. در طب چینی همیشه از طبیعت کمک می هابیماری

است که فرایندهای بدن انسان به هم وابسته هستند و دائماً با  مسئله. دیدگاه این روش مبتنی بر این کندمیاز بدن باشد که خوب عمل ن

ها، های مختلف، انواع سوزنها با اندامهای انرژی، رابطه آنبه طب سوزنی و توصیف کانال بیشتربخش دوم  ارند.محیط اطراف تعامل د

 (.13۹6 ،یران)اکا ا نقطه طب پرداخته است 16۰های طب سوزنی و محل تکنیک ،«چی»انواع انرژی  عملکرد نقاط طب سوزنی،

گردد. این طب نه تنها روی به دنبال ناهماهنگی در بدن و محیط اطراف آن می هابیماریبرای پیشگیری، مبارزه و درمان  این روش درمانی

تعریف  . این طبشودمیحیط که شامل روابطش با مردم و مگیرد دربرمیبلکه زندگی بیرونی او را نیز  ،کندمیزندگی درونی شخص تمرکز 

کننده تمایزمهای تشخیصی و همچنین دارای شاخصه ،پاتولوژیکی بدن انسان داردهای فیزیولوژیکی و تغییرات خاص خود را از فعالیت

اینه نقاط طب سنتی چینی از سیستم ظریف و پیچیده تشخیص زبانی و نبض، لمس و مع. هاستبسیاری در نحوه تشخیص و درمان بیماری

کند. پس از آن یک تصمیم درست و تشخیص ترکیبی استفاده مها برای اتخاذ یپزشکی بیمار و سایر عالئم و نشانه پیشینهها، و مریدیان

وزنی و چینی به سها با استفاده از طب شود. بسیاری از بیماریهای درمانی برای رساندن بدن به حالت متوازن و سالمت اجرا میبرنامه

های دراز تو برنامهاند فقط در پرو توسعه یافته های متمادی گسترشها که در طول سالیابند. با این حال برخی از بیماریسرعت بهبود می

م غذایی، اراده و شرایط عواملی مانند دیدگاه و نقطه نظر بیمار، رژیو های درمانی مانند سایر روش ،شوندمدت درمانی و به تدریج درمان می

 (.13۹6 ،)سایت ایران و طب سوزنی دارند تأثیرزندگی بر نتایج حاصل از درمان 

ماساژ  و سوزنی طب گیاهی، مختلف طب انواع جمله از ،ترین مکاتب طب سنتی جهان استشدهترین و شناختهچینی از قدیمیطب سنتی 

ی هابیماری، امروزه سازمان جهانی بهداشت آن را به عنوان یک روش درمانی برای بسیاری از شودمی استفاده چین در گسترده طور بهکه 

طب  به عنوان نمونه. اندکرده تأکیدات درمانی آن تأثیرید کرده و بسیاری از مراکز معتبر علمی دانشگاهی دنیا بر أیالعالج تمزمن و صعب

 میگرن هنوز بروز دلیل سوی دیگر از و ل شده استیبدتوضوع پزشکی جهانی بسیار مهم میگرن به یک م. امریکا بسیار رایج است در چینی

داروهای  شده است که استفاده از سبباما این اقدام  ،کنندمیبا رفع درد درمان  معموالًاین بیماری را مشخص نشده است. در پزشکی غرب 

 درمان سنتیدارند با تمایل بیماران  .آور استشگفت طب چینی بیشتر شود. اکنون درمان این بیماری با روزهتوسط بیماران روزب مسکن

به گرایش جدید  طب چینی با درمان این بیماریدر امریکا اکنون . رها شوند از درد طب سوزنی و داروهای گیاهی ، ماساژ وطب چینی

 (.13۹6 ،)سایت اپک تامز استپزشکی تبدیل شده 

                                                   
1 Zhōngyī xué (中医学) 

http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/10273.html
http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/10273.html
http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/10273.html
http://www.akairan.com/health/drug-information/news201610423222644260.html
http://www.akairan.com/health/drug-information/news201610423222644260.html
http://www.akairan.com/health/drug-information/news201610423222644260.html
http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/10273.html
http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/10273.html
http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/
http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/
http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/10273.html
http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/
http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/
http://www.akairan.com/health/tag/%D8%B7%D8%A8%20%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86%DB%8C/
http://www.akairan.com/health/tag/%D8%B7%D8%A8%20%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86%DB%8C/
http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/10273.html
http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/10273.html
www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

۴ 

 طب سوزني -4

اده از طب سوزنی استف پیشینه شد.ها پیش به عنوان یک سیستم درمانی در فرهنگ چین و آسیای شرقی استفاده میطب سوزنی از قرن

 ای سنگی طب سوزنیهسوزن. شداستفاده می «بیان» نام هایی نوک تیز بهگردد که در آن زمان از سنگعصر حجر باز میدر کشور چین به 

گیری به کاربا  1۹۵۰در سال  است. شناسان در کشور چین کشف شدهباستان هزار سال پیش توسطبه پنج مربوط 1معروف به بیان شی

تحقیقات در  6۰و  ۵۰گذاری شد. در اواخر دهه ها پایهترکیبی از طب سنتی چینی با طب غرب و طب سوزنی در بسیاری از بیمارستان

 ،)ویکی پدیا های مختلف ادامه پیدا کردمتون کهن و بررسی اثرات بالینی طب سوزنی بر بیماری رویزمینه طب سوزنی با مطالعات بیشتر 

سوزنی همواره نقش مهمی در تاکنون تحقیق درباره طب  1۹۷۰طب سوزنی به دنیای غرب راه یافت. از سال  1۹۰۰. در اوایل دهه (۲۰1۷

های طب سوزنی اما چین همواره در همه زمینه ،طب سوزنی در آمریکا نیز توسعه یافت کی چین داشته است. در همین دورانسیستم پزش

 (.۲۰16سوزنی ایران،  سایت جامع طب) و اثرات بالینی آن پیشتاز بوده است

ایی از بدن جخون در بدن تنظیم شده و هر  و «یانگ و یین» تعادل دلیلکه به  وضعیتی است وری طب سوزنیبراساس تئ سالمت یک فرد

طب سوزنی بدن  یابند.وجود داشته باشد کاهش می هاآنهر جایی که زیادی  ، همچنینتقویت شده وجود داشته باشد هاآنکه کمبودی از 

زانگ » هاین سیستمابه  اصطالحدر ها چینی که چندین سیستم عملکردی در آن درگیر هستند. کندمیرا به عنوان یک کل نگاه  انسان

با . استها( معده و روده انندها( و فو به معنای اعضای توخالی بدن )مکه زانگ به معنای اعضای توپر بدن )مثل کبد و کلیه گویندمی «فو

ز بدن که به ااز سوزن، فشار، حرارت و یا چیزهای دیگر در نقاط خاص و حساسی اصالح یک یا چند سیستم عملکردی از طریق استفاده 

بهداری شهید  سایت عالی) شودمیان آید و بیماری درمتعادل از دست رفته دوباره به دست می شودمینقاط طب سوزنی گفته  هاآن

 (.۲۰1۴ ،بهشتی

از جهت  چنینهایش و همنحوه اثر آن و پایه نظراز  جدی علمی پژوهشبررسی و توسط محققان مورد طب سوزنی اواخر قرن بیستم از 

حال در این مورد  با این ، اما همچنان توافقی در مورد این مسایل میان دانشمندان و درمانگران حاصل نشده است.آن است اثرات بالینی

 یرند روشهای استریل مورد استفاده قرار گیشود و سوزن انجامتوافق وجود دارد که طب سوزنی اگر از طرف یک متخصص طب سوزنی 

 (.۲۰16سوزنی ایران،  سایت جامع طب)خطری است بی

 چین هايكالجها و سیستم آموزش طب سوزني در دانشگاه -5

های چین وارد از سراسر دنیا جهت آموختن این هنر سنتی به دانشگاه بسیاریان یدر جهان بوده و همه ساله دانشجو چین مهد طب سوزنی

 به زبان انگلیسی ها رادوره هاآموزش این دانشکده المللیبینخوشبختانه مراکز  که زبان است چین برای تحصیل درترین مانع بزرگ .شوندمی

ی بالینی و کاربردی در هادورهبرای و  گذرانندمیی تحصیل هایدر سال را ی زبان چینیهادوره زمان دانشجویانو هم دهندآموزش می

)تجربیات دانشجویان و سایت  دقبول شون (آزمون سطح زبان چینی) ۲کیاسباید در اچهمچنین این دانشجویان  ،شوندمیها آماده کلینیک

CUCAS، ۲۰1۷ .)شده است بیانها در زیر های این دورهها و هدفاز فعالیت هایینمونه. 

                                                   
1 Bian Shi 
۲ HSK 
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 (نفر ۵ تا ۲) کوچک هایگروه در بالینی شدید تمرین

 شکستگی و... درمان رد،د واحد سالمندان، طب اطفال، سوزنی طبمانند  های مختلفدر زمینه آموزش کلی .1

 ۲آکوپوتامولوژی ،1گوآشا سوزنی طب الکترو جدید خاص تکنولوژی یادگیری گیاهی، طب شنایی باآ .۲

 سوزنی طب پزشکان برای شده سازماندهی و طراحی امسیتی یهادوره .3

 های سنتی و معابدهای دیگر از قبیل بازدید کلینیکفعالیت .۴

 چینی سنتی پزشکی عمومی یهادانشگاه از رسمی هایگواهینامه .۵

 است. دو گونههای چین ها و کالجسیستم آموزش طب سوزنی در دانشگاه

 مقاطع دانشگاهي -1-5

 و چینی بوده معموالًان تدریس وجود دارد که زب یدکترارشد و  ،اسینهای کارشدورهحصیل در امکان ت هارشتهمانند سایر در این سیستم 

 ها توسطاین دوره. گذرانندا میاست و دانشجویان ابتدا یکسال دوره زبان چینی و علوم پایه ر تدریس انگلیسی زبان هادانشگاهاز  در برخی

وزارت  تأییدمورد  یهادانشگاهلیست  در هادانشگاهسفانه هنوز هیچ یک از این أولی مت ،شودمیارائه  1در جدول موجود مختلف  هادانشگاه

 .نیستموزش آبهداشت درمان و 

 افرادی برای ارشدکارشناسی مدرک است. مختلف هایرشته شامل کلی طور به و تحصیلی سال تا پنج چهار حدود چین در کارشناسی دوره

از  ایحرفه ریکا زمینه یا خاص تحصیلی رشته یک تجربیات یا و اندا در این رشته گذراندهتحصیالت اکادمیک کارشناسی خود ر که است

 هایرشته طبق انند،بگذر چین در را درجه این خواهندمی که آموزانیدانش در مجموع. دارند عمومی را پزشکیدندانقبیل پزشکی و یا 

 کنند.می دریافت را ساله پنج تا دو تحصیلی مختلف هایدوره مربوطه

 یبیشتر انرژی و زمان باید متقاضیان و پژوهشگران .است پذیرش و قبولی در این دوره کمی سخت و آکادمیک سطح باالترین دکتری مدرک

 کشید. خواهد طول سال سه از بیش چین رد درجه این گرفتن معمول طور به. ها و دریافت این مدرک صرف کنندپژوهش انجام برای

 كوتاه مدت هايدوره -2-5

ها نیز زبان تدریس این دوره ؛گرددپزشکان برگزار میکه معموالً برای پزشکان و دندان استماهه و یکساله  6 ،ماهه 3ها معموالً این دوره

های طب ورترین دانشگاهیکی از مشه ،به دانشگاه طب سنتی پکنبرای نمونه در ادامه  .استو انگلیسی  چینیهای ترکیبی از زبانمعموالً 

 اشاره شده است. ،سنتی چینی

 در چین هادانشگاهاین  مختلف و زبان تدریس هایدورهطب سنتی  یهادانشگاهلیست  1 جدول

 ردیف نام دانشگاه زبان تدریس

 Anhui University of Traditional Chinese Medicine 1 انگلیسی

 Beijing University of Chinese Medicine 2 انگلیسی

 Changchun University of Traditional Chinese Medicine 3 انگلیسی

                                                   
1 Gua sha 
۲ Acupotomology 

http://www.besteduchina.com/anhui_university_of_traditional_chinese_medicine.html
http://www.besteduchina.com/changchun_university_of_chinese_medicine.html
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 Chengdu University of Traditional Chinese Medicine 4 انگلیسی

 China Academy of Chinese Medical Sciences 5 چینی

 Fujian University of traditional Chinese Medicine 6 انگلیسی
 Gansu College of Traditional Chinese Medicine 7 انگلیسی

 Guangxi University of Chinese Medicine 8 انگلیسی

 Guangzhou University of Chinese Medicine 9 انگلیسی

 Guiyang College of Traditional Chinese Medicine 10 انگلیسی
 Heilongjiang University Of Chinese Medicine 11 انگلیسی

 Henan University of Traditional Chinese Medicine 12 انگلیسی

 Hubei University of traditional Chinese Medicine 13 انگلیسی

 Hunan University of Chinese Medicine 14 انگلیسی
 Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine 15 انگلیسی

 Liaoning University of Traditional Chinese Medicine 16 انگلیسی

 Lanzhou University 17 چینی

 Nanjing University of Chinese Medicine 18 انگلیسی
 Shanxi University of Traditional Chinese medicine 19 انگلیسی

 Shandong University of Traditional Chinese Medicine 20 انگلیسی

 Shanghai University of Traditional Chinese Medicine 21 انگلیسی
 Shaanxi University of Chinese Medicine 22 انگلیسی

 Tianjin University of Traditional Chinese Medicine 23 انگلیسی

 Yunnan University of Traditional Chinese Medicine 24 انگلیسی

 Zhejiang Chinese Medicine University 25 انگلیسی
 ست.حروف الفبا براساسها ترتیب دانشگاه*

 

 1دانشگاه طب سنتي پکن 

 ملی هکمیت مشترک توسط طور به و است چین آموزش وزارت مستقیم نظارت تحت چین در معتبر دانشگاه دانشگاه طب سنتی پکن یک

 سیسأت 1۹۵6 الس در ایجاد شده است. این دانشگاه پکن شهرداری چینی و سنتی طب اجرایی خانواده و اداره امور و بهداشت هایبرنامه

 راست. د شده تأیید چین خلق جمهوری دولتی شورای توسط که است چینی سنتی طب عالی آموزش مؤسسات یننخست از یکی شد و

 تحقیقاتی سساتمؤ و معتبر دانشگاه 1۰۸و با  داده، آموزش منطقه را و کشور ۹۰ متخصص از ۲۰.۰۰۰ از بیش تا حاضر این دانشگاه حال

د توجه این دانشگاه از چندی پیش مور(. ۲۰16 ،کشور همکاری داشته است )سایت دانشگاه طب سنتی پکن 3۰ طب سنتی به نام از

 ار دانشگاه علوم پزشکیدکتر هومن کاظمی، استادی کهاینبر عالوه ؛که خواهان آموختن این هنر سنتی هستندقرار گرفت  یرانیپزشکان ا

 طب تهاجمی کم هایتکنیک صصیتخ انجمن کل دبیر معاونین از یکی به عنوان سنتی پکن هم هستند، تهران که استاد دانشگاه طب

نند و برای کفدراسیون جهانی طب سوزنی را کسب  رئیسبودند و ایشان به تازگی توانستند مقام نائب  شده انتخاب چین کشور سوزنی

 (.13۹6 ،فرین شوند )خبرگزاری ایرنارآایرانیان افتخا

                                                   
1 Beijing University of Chinese Medicine (BUCM) 

http://www.besteduchina.com/chengdu_university_of_traditional_chinese_medicine.html
http://www.cucas.edu.cn/studyinchina/admission/China_Academy_of_Chinese_Medical_Sciences_74_946.html
http://www.besteduchina.com/guangxi_university_of_chinese_medicine.html
http://www.besteduchina.com/guangzhou_university_of_chinese_medicine.html
http://www.besteduchina.com/jiangxi_university_of_traditional_chinese_medicine.html
http://www.besteduchina.com/liaoning_university_of_traditional_chinese_medicine.html
http://www.cucas.edu.cn/studyinchina/admission/Nanjing_University_of_Chinese_Medicine_74_182.html
http://www.besteduchina.com/shandong_university_of_traditional_chinese_medicine.html
http://www.besteduchina.com/shanghai_university_of_traditional_chinese_medicine.html
http://www.besteduchina.com/tianjin_university_of_traditional_chinese_medicine.html
http://www.besteduchina.com/zhejiang_chinese_medical_university.html
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 پزشکي در چین هايرشته تحصیل -3-5

 قرن در اما است، داشته قرار باالتری سطح در هارشته کشورها برای تمام دیگرها چین به عنوان یک تمدن پایدار بوده است، و از برای قرن

موزش چین وزارت آ .های نظامی و اشغال خارجی درآمده بودهای داخلی، قحطی بزرگ، شکستاین کشور در ناآرامی ۲۰قرن اوایل و 1۹

ارهای کنترل کیفیت استاندابتدا مقررات موقتی را برای  ۲۰۰۷در سال  جهت تضمین کیفیت آموزشی باال و استاندارد به دانشجویان خارجی،

 ۴۹یه فهرست حدود در این نشر .شوندمیو منتشر  بازنگریساله  در حال حاضر این استاندارها هر در رشته پزشکی عمومی منتشر کرد.

نام به ثبت  د مجازی که در این فهرست نباشنیهادانشگاه را دارند. هادورهکه توسط دولت چین مجوز ارائه این  استمدرسه پزشکی 

 (.CUCAS, 2014) نیستند پزشکیی هارشتهدانشجویان خارجی برای 

که  بسیاریآموزان انشدشده است و  یادز سیاردر خارج از کشور ب و داروسازی پزشکیدندان ،کیپزش تحصیل تمایل از سوی دیگر در ایران

 ،کیو آموزش پزش صیلتح .انددر خارج از کشور گرفته هارشته ینا صیلبه تح میماند، تصجا مانده یرانو کنکور ا یزمون ورودآدر  لیاز قبو

 یدجد لیستالبته ارائه  ،کنند هارشته ینادر  حصیلبه ت میمتص یافراد خیرا یاهسال در سبب شده چیندر  و داروسازی پزشکیدندان

 مسئله اینبه  نیز شودمیدانشگاه از چین را شامل  ۴۲ بار برای اولینکه  ۲۰1۸-۲۰1۷سال  یوزارت بهداشت برا تأییدمورد  یهادانشگاه

 (.13۹6 ،)مدیکال نیوز است کمک کرده

انتخاب چین  دالیله ب. در زیر کنندمیپزشکی انتخاب  یهارشتهامروزه تعداد زیادی دانشجو از کشورهای مختلف چین را برای تحصیل 

 .شده است اشارهپزشکی  یهارشتهبرای 

 هستند. وزارت بهداشت ایران تأییدمورد  هادانشگاه .1

 پذیر است.امکان ثبت نام بدون نیاز به شرکت در امتحان ورودی .۲

 )سایت اندشده تأیید 1بهداشت جهانی پزشکی چین توسط شورای پزشکی چین و سازمان هایو اکادمی هادانشگاهبسیاری از  .3

 .(۲۰1۷ سازمان بهداشت جهانی،

 المللیبین به وجود آمدن یک محیط سببو این موضوع  استی پزشکی به زبان انگلیسی در چین روبه افزایش هادورهتعداد  .۴

 .مناسب برای دانشجویان خارجی شده است

 .دارداعتبار جهانی  المللیبینو در سطح  کنندمیهاست که رشته پزشکی را تدریس ی پزشکی چین سالهادانشگاه بیشتر .۵

 هاآنرآموزی خود در ند در دوره کاتوانمیی بزرگ و مجهز هستند که دانشجویان هاناچین دارای بیمارستپزشکی  یهادانشگاه .6

 .مند شوندها بهرهمشغول به کار شده و از امکانات این بیمارستان

 ۲)كارشناسي پزشکي، كارشناسي جراحي( پزشکي عمومي -4-5

 دوره سال ۴ کردن سپری از پس که ترتیب این به ،است( ۴+۲) سال 6 انگلیسی زبان به چین در پزشکی ی تحصیلهادوره در مجموع

 متقاضیانوزارت بهداشت ایران نیز مطابقت دارد.  که این موضوع با سیستم ارزشیابی شودمی برگزار کارآموزی ورهد سال ۲ آموزشی

 هادانشگاهولی در برخی از  ورودی ندارند، آزمونو همچنین قبولی در  ی چین نیاز به گذراندن دورههادانشگاهبرای ورود به  المللیبین

                                                   
1 World Health Organization (WHO) 
۲ Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS) 
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درس  سال اول تحصیل خود به زبان انگلیسی ۴در  المللیبینعموماً دانشجویان نیاز است.  تافل و آیلس مدارک سطح زبان انگلیسی

 و در نهایت در شودمیچینی ارائه  -در سال پنجم و ششم دروس به زبان انگلیسیپردازند، زمان به یادگیری زبان چینی میهمخوانند و می

 به همین دلیل ها در دوره کارآموزی، دانشجویان نیاز به تسلط نسبی به زبان چینی دارند،سال آخر و برای ارتباط با بیماران در کلینیک

التحصیلی آزمون فارغ از پیش هادانشگاه از برخی و است درسی واحدهای از یکی چین پزشکی یهادانشگاه تمام در چینی زبان آموزش

های به دوره ندتوانمی این مقطع از پزشکیآموختگان دانش .تجربیات دانشجویان(و  ۲۰1۷)اخبار رسمی،  کنندمیبرگزار  زبان چینی

 های بالینی یا پژوهشی بپیوندند.از گرایش ساله در یکی 3 کمدستساله و دکتری  3 ارشدکارشناسی

 در چین پزشکيدندانموزش و تحصیل آ -5-5

دستخوش تغییرات مهم  پزشکیدنداناز زمان جنگ جهانی دوم  سیس شد.أدر چنگدو ت 1۹۰۵سال در چین  پزشکیدنداناولین دانشکده 

 نظراز امروزه  پزشکیدندان آموختگاندانش. شده استدر تغییر برداشت مردم از دندانپزشک خود  همچنیندر تحوالت بالینی و مکانیکی، 

ای در سه رات عمدهچین تغیی پزشکیدنداندارند. سیستم آموزش و پرورش  یتفاوت بزرگ 1۹۴6همتایان خود در سال با آموزش و پرورش 

 بر بسیار تأکیداتخاذ شده است.  پزشکیدنداندر ایجاد تغییر در برنامه درسی  المللیبیندهه گذشته داشته است. تعدادی از رویکردهای 

د نظر ورچینی م پزشکیدندانهای در دانشکده پزشکیدندانهای دهان و فک و صورت، تغییر در برنامه درسی ان، بیماریشناسی دهآسیب

ها، کیفیت آموزشی و کدهتاریخ پربار، امکانات، دانش .در چین وجود دارد پزشکیدنداندر حال حاضر چهل دانشکده  .قرار داده شده است

غرب چین، دانشگاه  پزشکینداندو پروتز دانشگاه پکن، کالج  پزشکیدنداندانشکده  .سطح باالیی دارند هااهدانشگدستاورد پژوهشی در این 

و پروتز در دانشگاه  پزشکیندنداو پروتز دانشگاه علوم پزشکی شانگهای، دانشکده  پزشکیدندان، دانشکده و شیان سیچوان پزشکیدندان

 (.13۹6 ،)مدیکال نیوز استی برتر هادانشگاه زپزشکی و پروتز در دانشگاه ووهان جدندانعلوم پزشکی ارتش چهارم، و دانشکده 

 1پزشکي )كارشناسي جراحي دندان(دندان 

 . دانشگاهاستسال  6تا  ۵بین  و طول این دوره شودمیارائه  به زبان چینیها دانشگاهبسیاری از در  پزشکیدنداندر حال حاضر رشته 

برای دانشجویان  انگلیسی زبان به دیگری را دوره سیچوان دانشگاه د.نکنتدریس می را به زبان انگلیسی هرواین د جیاتونگ شیان شاندونگ و

مانند  پزشکیدندان کارشناسی آموختگاندانش(. 13۹6 ،سایت رایزنی علمی) است ۲شناسیتحت عنوان دهان که دهدمیالملل ارائه بین

و یا  پزشکیدندانهای تخصصاز  ساله در یکی 3 کمدستساله و دکتری  3 ارشدکارشناسیهای ند به دورهتوانمی پزشکی یهارشته

 بپیوندند.پژوهشی  مؤسساتها و یا به بیمارستان پژوهشی

 در چین اروسازيآموزش و تحصیل د -6-5

و برخی  شودمیارائه  داروسازی کارشناسیعنوان  باساله و  ۴ ایی چین در دورههادانشگاهدر بسیاری از  3)کارشناسی داروسازی( داروسازی

که در ایران هم  شودمیارائه  یو دکتر ارشدکارشناسی. مقاطع دیگر هم با عناوین است ۴کارشناسی علوم پایه ،ساله ۴ی هادورهدیگر از این 

. در حال داشته باشنداگر شروط ارزشیابی را  ، البتهشوندمیارزشیابی  یو دکتر ارشدکارشناسی، کارشناسیها به همین صورت این دوره

                                                   
1 Bachelor of Dental Surgery (BDS) 
۲ Stomatology 
3 Bachelor of Pharmacy (B. Pharm) 

۴ B.Sc. 
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تر که به سیستم آموزشی ایران نزدیک دهدمیارائه  ساله ۵ عنوان کلینیکال فارمسی با ایدورهو سیچوان  جیاتونگ حاضر دانشگاه شیان

 ساله در یکی 3 کمدستساله و دکتری  3 ارشدکارشناسیهای ند به دورهتوانمی نیزداروسازی  کارشناسی هایدوره آموختگاندانش. است

ساله دکتری است که البته بیشتر جنبه  ۵های پیوسته دوره آموختگاندانشدیگر برای این گزینه  بپیوندند.های داروسازی تخصصاز 

 .پذیر استو قبولی در آزمون امکان مؤسسهشرایط خاص  براساس البته ،شوندمیارائه  مؤسساتدر پژوهشی دارد و 

 درمان و آموزش پزشکي معیارهاي وزارت بهداشت به فرآیند انتخاب دانشگاه تحصیل با توجه -6

 .استزیر ورت قصد بازگشت به ایران را دارند به صپس از تحصیل پزشکی برای افرادی که  هایفرآیند انتخاب برای ورود به دانشکده

 بندیرتبهبراساس  ،تحصیل برای مورد نظر بودن دانشگاه معتبر QS ۷۰۰ تا رتبه 

 ۸۰۰رتبه  تا 1تایمز بندیبراساس رتبه 

 هیدانشگا ۵۰۰تا رتبه  ۲شانگهای بندیبراساس رتبه 

 تراز و یکسان در ایرانی همهادورهبا  دروس تعداد و عناوین و محتوا هماهنگی ل،تحصی طول دوره 

  طول دوره و ه همراه وزارت بهداشت؛ ب تأییدمورد  یهادانشگاهچین برگرفته از لیست  پزشکی یهادانشگاهلیست  ۲در جدول

 .و داروسازی تمرکز دارد پزشکیدندان، رشته پزشکی 3بر  فهرست بیشتراین  موجود است. زبان تدریس

 3در آكادمي علوم چین تحصیالت تکمیلي -7

 محقق ۴۸.۵۰۰و  دهدمیرا پوشش  پژوهشی مؤسسه 11۴ در جهان است که بزرگ و پیشرفتهن آکادمی یکی از مراکز تحقیقاتی بسیار ای

ی سطح هاپژوهشم تما تقریباًمراکز پژوهشی جهان دارند.  هایبندیهای باالیی در رتبهآن رتبه مؤسسات. خود آکادمی و بسیاری از دارد

 انجاماین آکادمی  سساتمؤتوسط  و... اکولوژیفارم، میکروبیولوژی ،بیوتکنولوژی، زیست ملکولیهای نانو و بایو، فناوری مانند باال در چین

)سایت  های روز دنیا دارندای در پژوهشعودی قابل مالحظهصاند و سیر گرفته از همتایان خود پیشی های علمیکز در عرصها. این مرشودمی

CAS، ۲۰1۷). 

 

 

 

 هادانشگاهاین  طع مختلف و زبان تدریسادر چین در مق پزشکی هادانشگاهلیست  2 جدول

 ردیف نام دانشگاه رشته تحصیلي طول دوره زبان

 Pharmacy Tsinghua University 1  چینی

 MBBS 6 انگلیسی
Fudan University ۲ 

 Pharmacy ۴ چینی

 Clinical medicine Peking University 3 6 چینی

                                                   
1 TIMES 
۲ Shanghai 
3 China Academy of Science (CAS) 
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 Dentistry 6 چینی

 Clinical medicine ۵ چینی

Shanghai Jiatong University ۴ ۵ چینی Stomatology 

 Pharmacy ۴ چینی

 MBBS Zhejiang University، School of Medicine ۵ 6 انگلیسی

 Basic Medicine ۵ چینی

Nanjing University 6 ۷ چینی Clinical Medicine 

 Stomatology ۵ چینی

 ۵ چینی
MBBS 

Wuhan University ۷ 
 6 انگلیسی

 Stomatology ۵ چینی

 Pharmacy ۴ چینی

 MBBS ۵ چینی

Nankai University ۸ ۵ چینی Stomatology 

 Pharmacy ۴ چینی

 انگلیسی
6 Clinical Medicine 

Sun Yat-sen University ۹ 

 چینی

 Pharmacy ۴ چینی

 Stomatology 6 چینی

 Pharmaceutical Science, (B.Sc.) ۴ انگلیسی

 BDS 6 انگلیسی
Xi’an Jiaotong University 1۰ 

 MBBS 6 انگلیسی

 MBBS 6 انگلیسی
Tongji University 11 

 Stomatology ۵ چینی

 MBBS Xiamen University 1۲ 6 انگلیسی

 Pharmacy Tianjin University 13 ۴ انگلیسی

 MBBS 6 انگلیسی

Huazhong University of Science and Technology 1۴ ۴ انگلیسی Pharmacy 

 Nursing ۵ انگلیسی

 MBBS 6 انگلیسی

Jilin University 1۵ 

 MBBS ۵ چینی

 Stomatology ۵ چینی

 Clinical Pharmacy ۵ چینی

 Pharmacy ۴ انگلیسی

 MBBS 6 انگلیسی
Nanjing Medical University 16 

 Dentistry 6 چینی

 MBBS 6 انگلیسی
Southeast University 1۷ 

 Clinical Medicine ۵ چینی

 Pharmacy East China University of S&T 1۸ ۴ چینی

 انگلیسی
۵ Stomatology 

Sichuan University 1۹ چینی 

 MBBS 6 انگلیسی
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 Pharmacy & Clinical Pharmacy ۵و  ۴ چینی

 MBBS 6 انگلیسی
Shandong University ۲۰ 

 BDS 6 انگلیسی

 Pharmaceutical Engineering ۴ انگلیسی
South China University of Technology ۲1 

 Medical Imaging ۵ چینی

 Clinical Medicine 6 انگلیسی

Soochow University ۲۲ 
 Clinical Medicine ۷و  ۵ چینی

 Pharmacy ۴ چینی

 Oral Medicine ۵ چینی

 MBBS Chongqing University ۲3 6 انگلیسی

 MBBS Shantou University ۲۴ ۵ چینی
 MBBS 6 انگلیسی

Capital Medical University ۲۵ ۵ چینی Dentistry 

 Pharmacy ۴ چینی

 .کندمیاز هیچ ترتیب خاصی پیروی نو  استمربوط به دوره کارشناسی بیشتر این اطالعات *

 1دانشگاه آكادمي علوم چین -1-7

ارشد و دکتری اقدام آکادمی علوم چین است که نسبت به پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسیبه ی وابسته هادانشگاهاین دانشگاه یکی از 

ان در مقطع دکتری این دانشجوی بیشترکه  شودمیترین دانشگاه تحصیالت تکمیلی دنیا برشمرده دانشجو بزرگ ۴1.۲16 با و کندمی

خود به  یهاوهشپژولی دانشجویان برای  است،امور اداری و دروس پایه دانشجویان به عهده دانشگاه  .هستندمشغول به تحقیق و تحصیل 

 کهاینتوجه به  دهند. بامی انجامآکادمی علوم چین  مؤسساتی خود را در قالب هاپژوهشو  شوندمیآکادمی علوم اعزام  مؤسساتیکی از 

های جهانی جایگاه باالیی ندارد. اگر بندی، این دانشگاه هنوز در رتبهشوندمیدر نظر گرفته نها بندی دانشگاهدر رتبهآکادمی علوم  مؤسسات

بین آکادمی ط رتبا(. اCAS، ۲۰1۷)سایت دانشگاه  رتبه بسیار باالیی خواهد داشت قطعبه و آکادمی مد نظر قرار گیرند  مجموعه دانشگاه

 .نشان داده شده است 1 شکل در چین علوم آکادمی دانشگاه و مؤسساتعلوم چین، 

 .شاره کردااین دانشگاه  به سطح علمی توانمیزیر  در بیان شدهمستندات از  تعدادی ربا تکیه ب

 دانشگاهیعنی ه بعدی رتب ازاختالفی تقریباً دو برابر  با فته ورآکادمی علوم چین در بین مراکز پژوهشی جهان در رده اول قرار گ 

 (.۲۰1۷ ،)نیچر ایندکس( 3)جدول پیشی گرفته است  هاروارد

  سایت های جدید برای نقشهایجاد راهمانند ایجاد راهبردهای جدید در علوم نوین روز( برداری مغزCAS، ۲۰1۷). 

                                                   
1 University of China Academy of Science (UCAS) 
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 کادمی علوم چینآساختار کلی  1شکل 

 روش تحقیق -8

ی مختلف هارشتههای شفاهی از دانشجویان مشغول به تحصیل جوتجربیات شخصی و جستاز  کیبیتر قیقتح ینها در اداده یآورفن گرد

 میومفه ارچوبچ نظری موضوع، بیاتاد ینتدوبرای . است الینآنو دیگر منابع  هادانشگاههای وبسایت بررسیپزشکی و طب سنتی به همراه 

است. در  قیقتح ینا میپشتوانه عل های معتبربرخی از سایت ترجمه .پرداخته شد هایتساو  الینآنابع در منتجو بـه جس قیقتح پیشینهو 

 شده است. وین این مقالهدت و حیهای الزم، اقدام به طراآوری دادهگردا، هادامه بر مبنای اطالعات حاصله از مصاحبه

 ۲۰1۷کادمی علوم چین در نیچر ایندکس آرتبه  3 جدول

 

 گیريبحث و نتیجه -9

 دیگر یوس، از است گرفته تاز پیشیهمحور است و در این زمینه نسبت به همتایان خود یکیک سیستم پژوهش سیستم آموزشی کشور چین

 معضالت از یکی ین تفاوت سیستم آموزشی بین کشورها نیز وجود دارد.ابنابر ؛محور هستنددرمانگاهی های پزشکیرها در زمینهاز کشو برخی

در  خارج از کشور معتبر یهادانشگاه ازمدارک مربوطه  تأیید نبودخارج از کشور دارند، در تحصیل  مشغول به دانشجویان که مشکالتی و

 از این شناخت کافینداشتن این موضوع  دلیل گاهیباشند. مند باالیی بهره جهانی هایرتبهها از این دانشگاه هرچند کهاست،  داخل کشور

از  از دانشجویان برخی و تردیدرغبتی بی سببد و در نتیجه نیز باشدانشجویان مشغول به تحصیل  برای دتوانمیمشکل این . ستهادانشگاه

انی که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند نیز در زمان انتخاب دانشگاه برای شود. متقاضی التحصیلیغرابه کشور پس از ف بازگشت

و  مؤسساتی باال در این هاتواناییو  فن ،گیری کامل از علمند با بهرهتوانمیمانند. همین افراد های برتر محروم میتحصیل از گزینه

در ارزشیابی مدارک از  دانشجویان معضالت، مشکالت چنینای نه چندان دور به کشور خود خدمت کنند. یکی از این یندهآها در دانشکده

. اندشدههنوز وارد لیست وزارت بهداشت ن هادانشگاهاست که با توجه به شهرت این  سنتی پکن دانشگاه آکادمی علوم چین و دانشگاه طب

 آكادمي علوم چین

 دانشگاه آكادمي علوم چین

 موسسه موسسه موسسه
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ای از مشکالت دانشجویان کمک کند و گره هادانشگاهتوجه مسئولین قرار گیرد و به شناخت بیشتر این  ها مورداین گزارش کهاینبه امید 

 .شودهای نوین روز منجر و تکنیک هاپژوهشخارج از کشور بگشاید و چه بسا که به تعامالتی بین کشورها در 

 قدرداني

دامنه برای از دکتر علیرضا سلیمانی همچنیندکتر یوسف حجت صورت گرفت و  ،وین این مقاله با کمک ارزشمند رایزن محترم علمیتد

 ود.شتقدیر می تجربیاترسانی هم برایاطالعات و دیگر دانشجویان  گردآوریهمکاری در 

 منابع

 یادن-کشور-ینتر-یتپرجمع-یبرا-مهم-یتیاولو-یفناور-و-علم ،13۹6ذر ، آخبرگزاری ایسنا/isna.ir/news/96022113674 

 ینچ-در-یپزشک-یلتحص-یطشرا، 13۹6 رسمی،خبرگزاری اخبارnews.akhbarrasmi.com/news/13950913193505029/. 

 13۹6ذر آ، خبرگزاری ایرنا ،www.irna.ir/fa/News/82750018 

 ،13۹6ذر آ خبرگزاری پزشک ،www.1pezeshk.com/archives/2015/01/why-china-is-about-to-give-silicon-

valley-serious-competition.html . 

 ۹6، اردیبهشت خبرگزاری روزامه ،www.roozame.com/detail/3482281. 

  یاخبارپزشک-همه/ کیپزش-یلتحص، 13۹6، مدیکال نیوزخبرگزاری/www.olomepezeshki.ir. 

  یتپرجمع-یبرا-مهم-یتیاولو-یفناور-و-علم، ۹6، آذر نیشکر نیوزخبرگزاریwww.sugarcanenews.ir/1396/02/21/. 

 13۹6، سایت اپک تایمز ،persian.epochtimes.com/category/health/traditional-chinese-medicine. 

 13۹6 ذرن، آسایت اکا ایرا، www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/25784.html. 

  کادمی علوم چینآسایت CAS ،۲۰1۷ ،.english.cas.cn 

  موزشگاه عالی بهداری شهید بهشتیآسایت ،www.behrazm.ir/۴3-1۵-۰۷-۰۹-۰1-۲۰1۴سنتی/-طب-و-تغذیه.html 

 1396،سوزنیطب  سایت ایران و ، www.iranoteb.com/?p=1497. 

  کادمی علوم چینآسایت دانشگاه UCAS ،۲۰1۷ ،english.ucas.ac.cn. 

 ،۲۰16مارچ  سایت دانشگاه طب سنتی پکن ، english.bucm.edu.cn/about_us/general_introduction/index.htm. 

 (. 13۹6)، سایت رایزنی علمیchac.saorg.ir/Ch.Ac-Site/Chinese%20Government%20Scholarships%20Farsi 

%20-%20CSC_1.pdf  
 ،(1392)سایت شورای عالی انقالب فرهنگی  ،.www.sccr.ir/pages/simpleView.aspx?provID=1869  

 2016، سایت مؤسسه جامع طب سوزنی ایران ، www.tebsoozani.com/history-of-acupuncture 

 ،اخالق و  مجله ،«ادیان چینیان از طریق برخی ی پزشکینقش و تأثیر ایرانیان بر باورها سیربر» (.13۹۵) ،حمید کاویانی پویا

 .۲۴-13صص.  ،13۹۵ دی ،۵ شماره نهم، دوره ،تاریخ پزشکی

 CUCAS, (2017). 

www.cucas.edu.cn/studyinchina/programs/professional/traditional_chinese_medicine_57.html. 

 CUCAS, (2014). available at mbbs.cucas.edu.cn/mbbschina/2012-01-07/1325914430d2651.shtml. 

http://www.1pezeshk.com/archives/2015/01/why-china-is-about-to-give-silicon-valley-serious-competition.html
http://www.1pezeshk.com/archives/2015/01/why-china-is-about-to-give-silicon-valley-serious-competition.html
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