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 حوزه تمدنی غرب آسیا و بویژه ایران بستر مساعدی برای مطالعات تاریخی دارد. 
با تمدن چند هزار ساله و  باستان شناسی  اکتشافات مهم  متعدد و  وجود سایت های 
اسناد مکتوب بی شمار،  بویژه از دوره اسالمی شاهدی بر این مدعا است. تاریخچه 
علوم و بویژه علم طب نیز در این بستر با نام های شناخته شده ای مانند  شیخ الرئیس 
ابن سینا یا محمد ابن زکریای رازی یا نام های کمتر شناخته شده مثل ابوبکر محمد 

ابن اخوینی می تواند محل انجام پژوهش های بسیاری قرار گیرد.
شوربختانه تا چند سال پیش رشته ای به نام تاریخ پزشکی در ایران وجود نداشت 
و بهمین دلیل افراد عالقمند به این مبحث از وقت آزاد و مطالعات غیر متمرکز خود 

برای پیشبرد این مطالعات استفاده می کردند.
دکتر زرگران از جمله افرادی است که با عالقمندی و استعداد و پشتکار فراوان 
با وجود سن کم و  جوانی و مشغله فراوان در رشته تخصصی خود یعنی داروسازی 
ضمن تأسیس نخستین دفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران  فعالیت های پراکنده موجود 
را هدفمند و بسامان نمود و تالش ایشان در بازگشایی مسیر مطالعات علمی این رشته 
و سایر  ایشان  با تالش  است.  نظیر  و جهان کم  ایران  در  قطعاً  نظیر  بی  نگوییم  اگر 

همکاران دفاتر دیگری در شهرهای تهران و خرم آباد تأسیس شده است.
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نیز   RHM مجله  ناشر  که  شیراز  در  واقع  ایران  پزشکی  تاریخ  مطالعات  دفتر 
به  دارم،  مجله  دبیر  سر  عنوان  به  را  دفتر  این  با  همکاری  افتخار  من  و  می باشد 
اساتید جوان  از وجود  فعالیت های علمی خود  برای گسترش  مرکز  اولین  عنوان 
دارند،  و  داشته  ثمری  مثمر  پزشکی تالش های  تاریخ  دانشمندی که در حوزه  و 

استفاده می نماید. 
قبول زحمت دکتر پویا فریدی به عنوان قائم مقام دفتر مطالعات و عضو محترم 
هیأت تحریریه مجله و دکتر زرشناس به عنوان عضو تحریریه مجله مایه مباهات و 

افتخار دفتر مطالعات تاریخ پزشکی است.
بتواند  ایران  پزشکی  تاریخ  مطالعات  دفتر  عزیزان  این  همکاری  با  است  امید 
گام های موثری در تبدیل به مرکزی بین المللی در جهت شناسایی تاریخ پر افتخار 
پزشکی ایران در کنار آشنایی مردم ایران با  مفاخر علم پزشکی سایر کشورهای 
جهان بردارد. در پایان باید از حمایت های شما خوانندگان مجله مطالعات تاریخ 
پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شیراز بویژه دفتر ارتقای کیفی نشریات دانشگاه 

جناب آقای دکتر آستانه تشکر کنم.
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