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دپارتمان بهره وري نخبگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

واحد حکمت طب



علوم نوین بیوالکترومغناطیس

  درمانی رنگ)Chromotherapy(

  درمانی نور)Light  therapy(

  درمانی رایحه)Aromatherapy(

  درمانی انرژي)Energy  therapy(

 پزشکی کوانتومی

  کوانتومی -الکتریکی -الکترومغناطیسی (تشخیصی بیوفدبک سیستم)   (Bio feed back therapy(

– music therapy(صدا درمانی • voice therapy – sound therapy(
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حکمت طب و مفاهیم مربوطه

حکمت طب یعنی نگاهی به سمت تکامل به پیچیدگی ها و ابعاد مختلف هر انسان•

تعریف حکمت شامل شناخت علت ها، عوامل و روابط در قالب هستی ها و نیستی  •
هاي یک انسان

تعریف طب شامل فرایند تصمیم گیري و انتخاب راه و روش درمان بیماري ها و ارتقا •
کیفیت هر چه بیشتر سالمت
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تصمیم گیري

داده

آنالیز

هاعامل

محدود

مرز سیستم

روابط
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وسعت دید درمانگردر تحلیل بیماري
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وسعت دید درمانگر در تحلیل بیماري
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در تحلیل بیماري وسعت دید درمانگر
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در تحلیل بیماري وسعت دید درمانگر
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مزایاي استفاده از دستگاه هاي بیو رزونانس
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وسعت نگاه تعریف شده بسیار گسترده در قیاس با روش هاي تشخیصی رایج

بررسی داده هاي بسیار گسترده تر در قیاس با روش هاي تشخیصی

در بررسی هاي تشخیصی هنگاه مکانیز

کردن فرایند تشخیص کامپیوترایز

سهولت بیشتر

هزینه کمتر

 ایجاد بیماري معلولیعلت و  فرایندهايتوجیه شدن بیمار با

سرعت نتیجه گیري باال

 بودن سامانه اپراتورتک

هزینه نگهداري پایین

مزایاي استفاده از دستگاه هاي بیو رزونانس
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هدف واحد حکمت طب

تجمیع و تسهیل خدمات

بومی سازي خدمات

تکیه بر دانش اطباي قدیم و جدید
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هدف واحد حکمت طب

 درمان کشور–پذیرش طب سنتی در ساختار وزارت بهداشت

ارتباط سیر تاریخی طب ایرانی با طب نوین و الکترومغناطیس
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روند تشخیصی آدنوم هیپوفیز: مورد اول 

o تشخیص از طریق مکانیسم پزشکی کالسیک

متاهل  -ساله   56مرد :  فرد مراجعه کننده 

جراحی ها و بیوپسی هاي مختلف–MRI–CT scan: انجام کلیه آنالیزهاي پاراکلینیکی 

oتشخیص از طریق مکانیسم بیوالکترومغناطیس

:تست مروري 

عدم تعادل در امواج الکترومغناطیسی بدن

 شامل دغدغه هاي شخصی و محیط کاري:  3تست تشخیصی پایین استرس در سطح

تست تشخیصی پایین سیستم ایمنی

 فشار خون(و المان هاي خونی ) پایین(، الکترولیت ها)پایین(تست تشخیصی هورمون ها(

 تست پایین پیش  –تست پایین المان خوش خیم : تست تشخیصی المان هاي انکوژن
سرطانی

تست تشخیصی پایین اینتوکس مادرزادي

13



روند تشخیصی تشنج: مورد دوم 

o تشخیص از طریق مکانیسم پزشکی کالسیک

ساله با روزانه ده بار تشنج 10دختر : فرد مراجعه کننده 

انجام آزمایشات خونی -   MRI–CT: پاراکلینیکی انجام کلیه آنالیزهاي 

oتشخیص از طریق مکانیسم بیوالکترومغناطیس

:تست مروري 

 ایمنیتشخیصی پایین سیستم تست

شکل گیري کانون در نتیجه واکنش حساسیتی به یک تزریق
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روند تشخیصی درد کمر: مورد سوم 

o تشخیص از طریق مکانیسم پزشکی کالسیک

ساله 54خانم : فرد مراجعه کننده 

  - MRI–تست میکروارگانیسم هاي ممکن –انواع آزمایشات خون : پاراکلینیکی انجام کلیه آنالیزهاي 
بیوپسی

oتشخیص از طریق مکانیسم بیوالکترومغناطیس

:تست مروري 
 ایمنیسیستم تشخیصی پایین  تست
 مشکالت محیط کاري:  2تست تشخیصی استرس در سطح
 خونیالمان هاي و ) پایین(الکترولیت ها ، )پایین(ها تست تشخیصی هورمون

 عدم تعادلPH در بدن
 انکوژنالمان هاي تشخیصی باالي تست

 مشکل ویروسی در مهره هاي کمري)L3–L4(
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Cروند تشخیصی پلی میوزیت نوع : مورد چهارم 

o تشخیص از طریق مکانیسم پزشکی کالسیک

ساله 44خانم : فرد مراجعه کننده 

انجام کلیه آزمایشات خونی  –بیوپسی از ناحیه فوقانی عضالت فمور : پاراکلینیکی انجام کلیه آنالیزهاي 
تست شوك هاي الکتریکی–نواد تست عصب و عضله –CT  - MRI–در بیمارستان شریعتی 

oتشخیص از طریق مکانیسم بیوالکترومغناطیس

:تست مروري 

 سیستم ایمنیتشخیصی پایین تست

 المان هاي خونیو )پایین(الکترولیت ها ، )پایین(ها تست تشخیصی هورمون

 انکوژنهاي باالي المان تست تشخیصی

 باکتریایی در بافت هاي عضالنی–مشکل ویروسی

 تست  تشخیصی پایینtension در سیستم اعصاب مرکزي
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