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جامعه بين المللی پزشکان هوميوپات شصت و ششمين کنگره 

(LMHI)  با عنوانHomeopathy for public health با ،

هزار نفر از سی و سه کشور جهان، در  شرکت بيش از دو

در کشور هند برگزار  1122روزهای اول تا چهارم ماه دسامبر 

 شد.

 LMHIلل پيش از آغاز کنگره، جلسه ساالنه شورای بين الم

ور عضو اين سازمان، ـکش 01متشکل از نايب رئيسان ملی 

 برگزار گرديد.

 

 
 

در اين جلسه، آقای دکتر اردوان شهردار )رئيس انجمن 

در ايران( نيز حضور يافته و  LMHIهوميوپاتی ايران و نماينده 

در مورد فعاليت های هوميوپاتی در کشور ايران، گزارشی ارايه 

 ورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.کردند که بسيار م
 

تاثير "الزم به ذکر است که از کشور ايران، مقاله ای با عنوان 

فرستاده شده که  LMHIبه سازمان  "هوميوپاتی بر افسردگی

 ، مورد پذيرش قرار گرفته بود.LMHIاز سوی کنگره 
 

اتی بوده که توسط آقايان ـرح تحقيقـاس طـاين مقاله، براس

اد داخلی دانشگاه علوم پزشکی ـمحموديان )است دـدکتر احم

اينده انجمن هوميوپاتی ايران ـدرام معينی )نمـاصفهان(، دکتر پ

ی ـاد روانپزشکـرآبادی )استـا خيـدر اصفهان( و دکتر غالمرض

ان، ـگ و درمـان( طی مراحل پروينـدانشگاه علوم پزشکی اصفه

 اجرا شده است.

 

 hpathyمصاحبه هومیوپاتی در سایت 

 

، مصاحبه ای با hpathy.com، در سايت 1122در ماه نوامبر 

 آقای دکتر اردوان شهردار صورت گرفته است.

طی اين مصاحبه، در جواب سئواالتی از 

، آقای Dr. Manish Bhatiaسوی 

دکتر شهردار در مورد مباحثی چون 

ازم ـازم، به روز رسانی ميـمفهوم مي

درن بيماری های عفونی، ـی موژـولـدميـهانمنی بر اساس اپي

روزوم و ـوری ويـازم، رپرتـال ميـازم های ويروسی، انتقـمي

ی ـع علمـازم های مزمن هانمن در جوامـوری ميـجايگاه تئ

احبه را ـل اين مصـرح کامـش دنيا در آينده، توضيحاتی دادند.

 د:ـه کنيـر مالحظـک زيـد در لينـمی تواني
http://hpathy.com/homeopathy-interviews 

 

 
 

در دويست و پنجاه و هفتمين  WHAOان بين المللی ـسازم

  WHAWعنوان هفته سالگرد تولد پروفسور ساموئل هانمن، 

 ،  1121( را در سال دهـم تـا شـانـزدهـم مـاه آوريـل)

"Infertility" .ناميده اسـت 

هر سال در طی اين هفته، جوامع هوميوپاتی دنيا از طريق اين 

و يکديگر را در جريان تحقيقات،  ازمان، تبادل اطالعات کردهس

 يافته ها و اخبار مهم هوميوپاتی کشور خود می گذارند.

 
 در صورت تمايل به درج اخبار، اطالعات مربوط به

برگزاری دوره های آموزشی، تأليفات و گزارش 

تحقيقات خود در زمينه هوميوپاتی، می توانيد با 

نجمن هوميوپاتی ايران، خانم نوشين نواب به شماره مسئول خبرنامه ا

تماس  nnavvab@yahoo.comو ايميل  10217801110تلفن 

 بگيريد تا پس از تأييد انجمن، در خبرنامه منعکس شود.

 

 

 انجمن هومیوپاتی ایران 9310گزارش سمینار دی ماه 

 

دی ماه، سمينار ماهانه انجمن هوميوپاتی صبح روز جمعه نهم 

، در سالن "بيماری های گوارش"ايران با عنوان تخصصی 

 همايش فرهنگ سرای سئول برگزار شد.
 

 
 

ابتدا، آقای مجتبی فرهمند، در مورد هوميوپاتی مدرن، 

ارگانوتراپی، جموتراپی، لتيوتراپی و نمک های بيوشيميايی 

و تاثيرات  "گل های باخ"فی بافتی توضيحاتی داده و به معر

 درمانی آن ها در بيماری های مختلف پرداختند.
 

 
 

سپس، آقای دکتر فربد رهنمای چيت ساز، درباره بعضی 

 ال آميبی، ـو، اسهـت اولسراتيـی چون کوليـبيماری های گوارش
 

 

 

فيشررکتال به همراه خونريزی و درمان هوميوپاتی آن ها و 

داروی مهم و موثر در بيماری های همچنين در مورد چند 

 صحبت نمودند. Carb-v ،Gamb ،Cadm-sگوارشی، مانند 

توسط آقای دکتر حسين مظفری کجيدی  ،سخنرانی بعدی

ايراد گرديد. ايشان به بررسی مشکالت چند بيمار خود پرداخته 

که دچار عاليم گوارشی از جمله درد معده، تهوع، اسهال و 

 اروهای هوميوپاتی درمان شده بودند.استفراغ بوده و توسط د
 

 
 

آخرين سخنران سمينار، آقای دکتر آقانور صادقی، ابتدا در 

گزارشی  LMHIمورد شصت و ششمين کنگره بين المللی 

در دهلی نو برگزار شده بود.  1122دادند که در ماه دسامبر 

مبتال به اسهال آميبی را مطرح کردند  caseسپس عاليم يک 

 ه درمان هوميوپاتی، بهبود يافته بود.که به وسيل
 

 
 
 

 هایسميناره مقاله و سخنرانی در يارا برای 

مسئول با ايران، می توانيد  انجمن هوميوپاتی

 هماهنگی و برگزاری سمينارها،

 پريسا اصانلو خانم دکتر

 .دتماس بگيري 10217000100ره تلفن به شما                  

 9صفحه  4صفحه 
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 تی و دندانپزشکیسمینار تخصصی هومیوپا

 

در تاريخ يازدهم آذر ماه سال جاری، يکی از سمينارهای انجمن 

 "هوميوپاتی و دندانپزشکی"هوميوپاتی ايران با عنوان تخصصی 

 در سرای محله آرارات برگزار گرديد.

 

 
 

در اين همايش، آقايان دکتر حسين مظفری کجيدی، دکتر 

کتر غالمرضا سيد علی حسينی تهرانی، دکتر علی حديدی، د

عسکری، دکتر داريوش ريزه وند، دکتر عليرضا طلوع بهبود و 

  پيرامون بيماری های دهـان و دنـدان، خانم دکتر ساناز شريفی،

 

 
 

مانند بوی بد دهان، ضايعات ليکن پالن، کيست ها و آبسه های 

دندانی، لوکوپالک، دندان درد حاد و درمان آن ها به وسيله 

 طب هوميوپاتی، سخنرانی کردند.
 

 

 

 انجمن هومیوپاتی ایران 9310گزارش سمینار آبان ماه 

 

در روز سيزدهم آبان ماه، سمينار انجمن هوميوپاتی ايران، با 

جمعی از اعضای انجمن در سرای محله آرارات به اجرا  شرکت

 در آمد.

 

 
 

در اين سمينار، خانم دکتر سهيال کوچک يزدی، در مورد يکی 

از بيماران خود که دچار مشکالت مختلفی مثل سوءظن، توهم، 

بدخوابی، کاهش حافظه و ترس های متعدد بود، صحبت کردند 

، بهبود قابل EFTکه با تجويز داروی هوميوپاتی و روش 

 توجهی پيدا کرده و کماکان تحت درمان ايشان است.

 

 
 

در ادامه، آقای دکتر داريوش ريزه وند پيرامون طب سنتی و 

  Researchآقای دکتر علی حديدی، در مورد مبحث 

approach in Homeopathy .مطالبی ارايه کردند 

روش آقای دکتر بيژن نوذری نيز، سخنرانی خود را در مورد 

سيمونتون که مراقبت جامع از بيماران مبتال به سرطان بوده و 

 شيوه ای نوين بر اساس آموزه های کهن است؛ ايراد نمودند.

 

 نخستین همایش انجمن هومیوپاتی ایران

 در استان خراسان

 

پس از انتخاب رسمی خانم دکتر فاطمه ابراهيمی ثانی، به 

ر استان خراسان، سمت نمايندگی انجمن هوميوپاتی ايران د

دف هم گرايی ـاتی، با هـن هوميوپـايی انجمـن گردهمـاولي

گروه های هوميوپاتی فعال در اين استان و بهينه سازی کاربرد 

، در سالن 2701هوميوپاتی، در تاريخ بيست و هشتم بهمن ماه 

 همايش مرکز ارم در شهر مشهد برگزار خواهد شد.
 10290101891شماره تلفن  برای اطالعات بيشتر می توانيد با

 تماس بگيريد.

 

، در (RIHAايران )هوميوپاتی انجمن همين آزمون جامع ن

 برگزار خواهد شد. 2702سال  ارديبهشت ماه 18تاريخ 

تا  29/22/2701کليه اعضای انجمن، می توانند از تاريخ 

 در اين آزمون ثبت نام کنند. 29/21/2701

امه عضويت ممتاز انجمن پذيرفته شدگان پزشک، گواهی نبه 

ساير پذيرفته شدگان، به و  هوميوپاتی و تاييديه صالحيت علمی

 می شود.اعطا گواهی قبولی در آزمون 

که موفق به  یانو داروساز ان، دامپزشکان، دندانپزشکانپزشک

يت در شوند، می توانند برای عضو RIHAقبولی در آزمون 

 اقدام نمايند. LMHI سازمان

، RIHAقبولی در امتحان  پس ازنيز انجمن ی افتخاراعضای 

عضويت به  ،Associate Memberا عنوان می توانند ب

 .درآيند LMHIبين المللی سازمان 

 

 

 LMHIقابل توجه اعضای سازمان 

 

و تمبرهای خود که تا به حال مدارک  LMHIسازمان اعضای 

و قبل از آن را دريافت نکرده اند؛ می  1122مربوط به سال 

به شماره تلفن هوميوپاتی ايران نند با دفتر انجمن توا

 تماس بگيرند. 11990022

 

 

 مصاحبه هومیوپاتی در روزنامه شرق

 

، روزنامه شرق در ويژه نامه 2701روز پنج شنبه هشتم دی ماه 

 طب مکمل، مصاحبه ای با آقای دکتر پدرام معينی داشته است. 
 

در اين مصاحبه، آقای دکتر معينی 

اشاره به علمی بودن طب با 

هوميوپاتی و تاييد صالحيت 

پزشکان هوميوپات از سوی وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

در ارايه خدمات درمانی در کشور 

ران در فرهنگ ـاتی ايـوپـن هوميـر انجمـايران، از نقش موث

سازی و قبول اين طب در جامعه گفته و در مورد مبحث 

 ی، توضيحاتی داده اند.ـاتـازی هوميوپـداروس

 

 

ذکر شد، پيرو مقاله ای  21همان طور که در خبرنامه شماره 

توهين آميز درباره طب سنتی و هوميوپاتی در ستون اخالق 

، آقای دکتر "نشريه سپيد"پزشکی 

ود )عضو جامعه ـوع بهبـا طلـعليرض

وپات و ـان هوميـی پزشکـن المللـبي

عضو شورای طب سنتی و مکمل 

ی قزوين( ـوم پزشکـاه علـشگدان

ای به چاپ رساندند که در  جوابيه

پی آن، مناظره ای بين ايشان و 

 مذکور ادامه يافت.در نشريه  ،مقالهآن نويسنده 

 

مقاالت آقای دکتر طلوع بهبود، در سايت انجمن تمام 

( موجود و www.homeopathyiran.orgهوميوپاتی ايران )

 قابل دانلود می باشند.

 
 

 نـی انجمـداخلهای امه ـخبرنکی ـرونیـالکتهای ه ـنسخ

 رانـاتی ایـد در سایت انجمن هومیوپـرا می توانی

 مالحظـه کنیـد.

 3صفحه  2صفحه 


