
با این که شیوع بیماری کووید 19- مشکالت اقتصادی-اجتماعی فراوانی برای جوامع 
انسانی ایجاد نموده است ولی در مقابل بستری مناسب جهت دسترسی به اطالعات فراوان در 
خصوص این بیماری نوپدید، عامل مولد آن و همچنین عوارض ناشی از آن در اختیار محققین 
علوم مختلف قرار داده است. مجله طب مکمل در راستای اهداف خود و به منظور اطالع رسانی 
سریع یافته های به دست آمده محققان، در  صدد انتشار شماره ای ویژه با محوریت کووید19- 
می باشد. لذا از محققان محترم دعوت می نماییم که مقاالت ارزشمند پژوهشی، مروری و 
گزارش موردی خود در زمینه های بهداشتی ، بالینی ، تشخیصی و روان شناختی مرتبط با این 
بیماری را در اختیار این مجله قرار دهند. در راستای این دعوت، مجله متعهد می گردد  حداکثر 

ظرف مدت 4 هفته مقاالت شما را بررسی و نتیجه را اعالم نماید.  

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. 
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