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كد ثًشأ  بسبب بسبب  الإهتشار امواسع اميطاق وثيوع أ مراض اجلِاز امتيفيس يف أ حناء امؼامل، وضغط املرض اذلي يتكبدٍ املريظ، وتلكفة امؼالج امؼامية، اميت :امس ياق

وػالمات مرض امربو مع بؼظ أ مراض  ػدم متتع امطب احلديث ابملؼرفة اماكمةل ل س باب ُذٍ املرض، دفؼيا اىل وضع دراسة من خالمِا هلوم بدراسة وملارهة أ س باب

هطالكًا من أ ن امطب امتلليدي الإيراين ُو مدرس ية طبية مشومية، ومن خالل هظرة شامةل ومفطةل، متكن من دراسة مجيع ال م راض ػىل وجَ اخلطوص هجاز امتيفس. اإ

 م بتلدمي ػالجات متؼددة وكليةل اخملاطر ملك مرض. أ مراض امرئة وامطدر )املفص امطدري( وطيف وس يع من ال مراض، ويف امكثری من احلالت كا

امطب امتلليدي  ادلراسة احلامية يه دراسة ػامة )مهنجية( كامت بدراسة املطامب املتؼللة بأ س باب وػالمات مرض امربو يف كسم أ مراض امرئة وامطدر يف كتب ال دةل:

 ل کربي امطب امکرماين، غوض لإبن اميفیسة امؼالمات و ال س باب رشح ال ُوازی، غباس بن مؼيل امطياػة اکمل سیٌا، لإبن الإيراين املؼمتدة مثل، كتاب املاهون

شش یت، ومن بؼد جتزأ هتا وحتليلِا، مقيا بتلس ميِا مضن مجموػات ومن مث ملارىهتا مع أ س باب وػالمات أ مراض اجلِاز  خان أ غظم حلکمی ال غظم الإکسری و ارزاين احلکمی

 امتيفيس أ خرى. 

ت مثل ثغيریات امؼالمات امرسيرية ملرض امربو ثتشابَ مع امؼالمات امرسيرية ل مراض هجاز امتيفس ال خرى يف امطب احلديث، حیث جيدر الإشارة اىل ػالما اميتاجئ:

 يف امتيفس مثل ضؼوبة امتيفس وانلِاث أ جياء امتيفس. 

أ مراض اجلِاز امتيفيس مع مرض امربو، وػدم وجود مؼرفة اتمة يف امطب احلديث غن امربو، اىل جاهب هظرًا متشابَ امؼالمات امرسيرية مبؼظ  الإس تًتاج:و املياكشة 

حیاء والإس تفادة من ػمل حكامء امطب الإيراين يف ػادة اإ ماكهيا من خالل اإ  امكشف غن ال مراض ال س باب املتؼددة املذكورة يف كتب امطب امتلليدي الإيراين، ابإ

جراءات وػالجات مرض امربو امبس يطة، املليةل امتلكفة، ومؼاجلهتا، أ ن هلدم مسا ػدة كمية نلمرىض، ومن خالل ثلدمي دراسات واملیام بدراسات رسيرية وس تفید من اإ

 كليةل امؼوارض وذات امليفؼة.

 ؛ ثلیمی امؼالمات؛ امطب امتلليديأ مراض اجملاري امِوائية :املفتاحیة املكامت

 امطحية وامؼالج/امتؼلمی وامبحوث امطيب:امتطبيق يف جمال امس ياسات 

ال س باب املتؼددة املذكورة يف كتب امطب  هظرًا متشابَ امؼالمات امرسيرية مبؼظ أ مراض اجلِاز امتيفيس مع مرض امربو، وػدم وجود مؼرفة اتمة يف امطب احلديث غن امربو، اىل جاهب

حیاء والإس ت ػادة اإ ماكهيا من خالل اإ يراين، ابإ يراين يف امكشف غن ال مراض ومؼاجلهتا، أ ن هلدم مساػدة كمية نلمرىض، ومن خالل ثلدمي دراسات واملیام امتلليدي الإ فادة من ػمل حكامء امطب الإ

جراءات وػالجات مرض امربو امبس يطة، املليةل امتلكفة، كليةل امؼوارض وذات امليفؼة.  بدراسات رسيرية وس تفید من اإ
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