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مجله طب مکمل نشریه ای علمی-پژوهشی  در زمینه های روش های طب مکمل و جایگزین به 
ویژه در طب  آسیائی  و طب ایرانی  و تاثیر آنها روی سالمتی و همچنین با تاکید روی عملکرد مکانیسم 
های بیولوژیک  آنها می باشد.این نشریه پذیرای مقاله های  پژوهشی اصیل، مروری و گزارش موردی، و نیز 
مقاله های کوتاه علمی و نامه به سردبیر است. حوزه های دریافت مقااالت این نشریه شامل مقاالت  علمی 
پژوهشی در زمینه های مطالعات پایه و مطالعات بالینی در طب های آسیائی ، طب سنتی ایرانی و درمان های 

مکمل داروئی  و گیاهی است. 

هدف  این نشریه، انتشار مقاالت و تحقیقات معتبر، مرتبط و دقیق با هدف تامین و حفظ و ارتقا 
سالمت  براساس قضاوت های بالینی و شواهد ایمن و موثر همرا است، ادغام درمان های مرسوم و مکمل 
می باشد. این نشریه به مطالعه روش های طب مکمل و جایگزین به ویزه در طب  آسیائی  و طب ایرانی  
و تاثیر آنها روی سالمتی و همچنین با تاکید روی عملکرد مکانیسم های بیولوژیک  آنها می باشد. لذا 
مقاالتی که در زمینه مطالعات پایه و مطالعات بالینی در طب های آسیائی ، طب سنتی ایرانی و درمان های 
مکمل داروئی  و گیاهی باشد مورد توجه این نشریه است. این نشریه پذیرای مقاالت علمی درقالب های 
پژوهشی، گزارش موردی، نامه به سردبیر، گزارش کوتاه، سیستماتیک رویو و تحقیقات کیفی در زمینه 

طب مکمل می باشد.
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