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  انجمن هوميوپاتي ايران 1390گزارش سمينار تير ماه 

  
صبح روز جمعه سوم تير ماه، سمينار هوميوپاتي در سالن 

  .همايش سراي محله آرارات برگزار شد
  

  
  

يكي از بيماران ابتدا، آقاي دكتر سيد آقانور صادقي در باره 
روحي و  بت كردند كه در كنار مشكالت گوناگونخود صح

  .خوري عصبي و چاقي نيز رنج مي بردجسمي، از پر
  

  ا
عالوه بر بهبودي عاليم مختلف داروهاي هوميوپاتي، تجويز با 

قادر به كنترل اشتها و قوت اراده براي ورزش و موجود، بيمار 
   .كرده بود پيدا ژيم غذايي شده و كاهش وزنرعايت ر

، در بخش مقاالت باليني سايت caseقابل ذكر است كه اين 
hpathy.com  و در روزنامه انگليسي زبان تهران تايمز، به

  .چاپ رسيده است
آقاي دكتر صادقي كه از مسئولين روزنامه تهران تايمز هستند، 

عالقه مندان دعوت كردند كه در صورت تمايل، مقاالت از كليه 
خود را در زمينه هوميوپاتي و به زبان انگليسي، به آدرس 

  ارسال) drsadeghi.h@gmail.com(ان ـكي ايشـالكتروني

  .نموده، تا در روزنامه مذكور منعكس گردد
سخنراني بعدي، توسط آقاي دكتر سيد علي حسيني تهراني 

  .ايراد گرديد
  

  
  

هوميوپاتي و ايشان با مروري بر شرح حال گيري كالسيك 
كردند كه شناخت دقيق  ايسه تعدادي از داروها، خاطر نشانقم

بنيان و جوهر اساسي داروها و آگاهي از تمركز پاتولوژي آنها 
روي سطوح مختلف روحي و جسمي، امر بسيار مهمي در 

  .پروسه درمان است
همچنين، آقاي دكتر تهراني اشاره نمودند كه در نظر گرفتن 

  .وزن عاليم نيز در شرح حال گيري، اهميت بسياري دارد
ينار، آقاي دكتر فاضل حميد بهنام در مورد در ادامه سم

  م كلي آنهاـاي هوميوپاتي، خصوصيات و تـتقسيم بندي داروه
  

  
  

مطالبي را عنوان كرده و به نكاتي در مورد انتخاب داروي 
  .مشابه، اشاره نمودند

آقاي دكتر غالمرضا عسكري، سخنراني پاياني اين سمينار را 
  .ايراد كردند

م هاي غذايي در ـاده از رژيـوع در استفـوايد تنايشان، ابتدا از ف
  ان ـف درمـاي مختلـر روش هـا ذكـد و بـاق گفتنـاران چـبيم
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  اي حـاد، مبحث اصلي خـود را دربارهوپاتي در بيماري هـهومي
   

  
  

. الچه مطرح كردندـك بيمار مبتال به درد استخوان دنبي
 Rhododendronز داروي ـار با تجويـن بيمـمشكل اي

  .برطرف شده بود
  

  
  مامايي درسمينار هوميوپاتي 

  
  

مهرماه سال جاري، سمينار تخصصي مامايي  29در تاريخ 
  .برگزار خواهد شد

اين سمينار، در راستاي تشكيل كميته مامايي در انجمن 
هوميوپاتي ايران و با هدف همبستگي هوميوپات هاي ماما، 

. ايي اجرا مي شودبراي ايجاد شاخه تخصصي هوميوپاتي در مام
  .كليه عالقه مندان، مي توانند در اين سمينار حضور يابند

  

  
  همايش هوميوپاتي در مشهد

  
  

در روز بيست و چهارم شهريور ماه جاري، همايشي با عنوان 
در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار  "هوميوپاتيآشنايي با "

با همكاري سازمان نظام دامپزشكي استان  خواهد شد كه
خراسان رضوي و با سخنراني آقاي دكتر امير عباس جعفري، 

اون بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشكي ـمع
  .اجرا مي شود

دان ـوم عالقه منـايش يك روزه، براي عمـشركت در اين هم
تياز به طب هوميوپاتي، آزاد بوده و براي دامپزشكان، پنج ام

  .بازآموزي خواهد داشت

  
  آموزش هوميوپاتي براي كاركنان سازمان دامپزشكي

  
  

در راستاي آموزش هاي ضمن خدمت كارمندان دولت، اجراي 
دوره آموزشي هوميوپاتي نيز براي كاركنان سازمان دامپزشكي، 
به تصويب مركز آموزش هاي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي 

  .رسيده است
ولين دوره آموزشي در اين زمينه، در شهريور ماه قرار است كه ا

  .امسال، در شهر خرم آباد استان لرستان برگزار شود
  

  مصاحبه  ◄
اي  ، آقاي دكتر پدرام معيني، مصاحبه1390مرداد  11در روز 

  .در رابطه با معرفي هوميوپاتي داشتند "راديو جوان"با 
ن زمينه، با مرداد نيز، ايشان مصاحبه اي در اي 8خ ـدر تاري
انجام داده و تصريح كرده بودند كه  "سالمت نيوز"سايت 

هوميوپاتي در درمان تمام بيماري هاي مزمن، بخصوص 
ميگرن، بيماري هاي زنان، دستگاه گوارش و بيماري هاي 

  .رواني كاربرد دارد - روحي 
  

، در سايت انجمن 1390سال  RIHAنتيجه آزمون 
 (www.homeopathyiran.org)هوميوپاتي ايران 

پذيرفته شدگان مي توانند مدارك كليه  .اعالم شده است
  .قبولي خود را از دفتر انجمن هوميوپاتي ايران تحويل بگيرند

  
ه مقاله و سخنراني در ياز كليه همكاراني كه تمايل به ارا

  كهمي شود تقاضا رند، ايران دا انجمن هوميوپاتي هايسمينار
  هماهنگي و برگزاري سمينارها، مسئولبا 
   09123796266به شماره تلفن پريسا اصانلو  خانم دكتر

 .تماس بگيرند
  

در صورت تمايل به درج اخبار، اطالعات مربوط به   
برگزاري دوره هاي آموزشي، تأليفات و گزارش   

مسئول  تحقيقات خود در زمينه هوميوپاتي، مي توانيد با
خبرنامه انجمن هوميوپاتي ايران، خانم نوشين نواب به شماره 

 nnavvab@yahoo.comو ايميل  09123874407تلفن 
  شود تماس بگيريد تا پس از تأييد انجمن، در خبرنامه منعكس


