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 مصاحبه هومیوپاتی

 

 خبرگزاری ايمنا، در روز يک شنبه سی و يکم ارديبهشت ماه

مصاحبه ای با آقای دکتر پدرام معينی، پيرامون طب ، 1931

 هوميوپاتی داشته است.

دارو های  أاين مصاحبه، آقای دکتر معينی در مورد منشدر 

و روند  هوميوپاتیدرمان هوميوپاتی، نحوه تجويز آن ها، دوره 

همچنين، نقش مهم هوميوپاتی در پيشگيری از  تدريجی آن و

بيماری ها، مطالبی را بيان کردند و به اين موضوع اشاره نمودند 

بوده؛ بلکه هر دو در ، در تضاد با پزشکی رايج نهوميوپاتیکه 

 کنار هم می توانند به امر درمان کمک کنند.

در خاتمه، ايشان در مورد استراتژی های مختلف سيستم های 

ورهای توسعه يافته، در شناسايی و ـی کشـدرمان – یـبهداشت

 ، توضيحاتی دادند.هوميوپاتیره وری از درمان های ـبه

 

 LMHI 2132کنگره 

 

شصت و هفتمين کنگره 

جامعه بين المللی پزشکان 

( با LMHIهوميوپات )

در  "Harmony"عنوان 

سپتامبر  11تا  11تاريخ 

در شهر نارا، پايتخت  2112

باستانی کشور ژاپن، برگزار 

 خواهد شد.

عالقه مندان به شرکت در 

اين کنگره، می توانند برای 

کسب اطالعات بيشتر به وب 

سايت زير مراجعه کنند. 
www.jpsh.jp/lmhi2012 

 

 

 

 ه(ـراقیـر اشـمعرفی کتاب های جدید هومیوپاتی )نش
 

 معرفی داروهای نوین هومیوپاتی 

شاميران گورگيزنژاد،  –مهناز جاهد  –تاليف: شهناز سبحانی 

 زير نظر دکتر اردوان شهردار

 سطوح سالمتی 

دکتر سيد  -اثر: جورج ويتولکاس، ترجمه: دکتر بهاره آذر 

 علی حسينی تهرانی

 شخصیت های هومیوپاتی 

اثر: فرانس کوسه، ترجمه: دکتر محمد تحويل زاده، ويرايش: 

 دکتر علی حديدی

  آشنایی با متدولوژی های هومیوپاتی 

دکتر  -اثر: ايان واتسون، ترجمه: دکتر دالرام صدرايی شاملو 

 يدیعلی حد

 هومیوپاتی در دندان پزشکی 

تاليف: پروفسور کالين بی لسل، ترجمه: دکتر حسين 

 مظفری کجيدی

 خواب ها و رویاها در هومیوپاتی و درمان آن ها 

تاليف: دکتر سيوا رامن، ترجمه: دکتر حسين مظفری 

 کجيدی

 بیماری های زنان، زایمان و درمان های هومیوپاتی 

ينی، زير نظر دکتر جالل مير گردآوری و تأليف: بهروز ام

 عبداهلل

 هومیوپاتی و مینرال ها 

 اثر: جان شولتن، ترجمه: مريم نخجيری

 

در صورت تمايل به درج اخبار، اطالعات مربوط به 

برگزاری دوره های آموزشی، تأليفات و گزارش 

تحقيقات خود در زمينه هوميوپاتی، می توانيد با 

مسئول خبرنامه انجمن هوميوپاتی ايران، خانم نوشين نواب به شماره 

تماس  nnavvab@yahoo.comو ايميل  13129811111تلفن 

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

 

3113گزارش سمینار اردیبهشت ماه   

 انجمن هومیوپاتی ایران

 

ديگر از صبح روز جمعه اول ارديبهشت ماه سال جاری، يکی 

سمينارهای دوره ای انجمن هوميوپاتی ايران با عنوان تخصصی 

 برگزار گرديد. سالن همايش سرای محله آرارات، در "سردردها"
 

 
 

در ابتدای جلسه، آقای دکتر سيد علی حسينی تهرانی، در مورد 

مفهوم کاربردی هوميوپاتی، واکنش های گوناگون بدن اشخاص 

مختلف به داروهای هوميوپاتی و انواع سردردها صحبت نموده و 

 پرداختند.به بررسی چند داروی مهم موثر در درمان سردردها 
 

 
 

سپس، آقای دکتر حسين مظفری کجيدی در مورد علل و انواع 

 هوميوپاتیسردرد از ديد طب رايج توضيحاتی داده و داروهای 

 تاثير گذار بر سردرد را بررسی کردند.

به انتشار درد بايد ايشان متذکر شدند که برای درمان سردردها، 

 و مداليتی ها توجه گردد.

 

 
 

بعدی توسط آقای دکتر علی حديدی ايراد گرديد. سخنرانی 

ايشان در مورد متدولوژی های مختلف هوميوپاتی و اهميت 

درمان ميازماتيک و توجه به انواع ميازم های عادتی، دارويی و 

عفونی صحبت کردند و در مورد سردردهای مقاوم به درمان، دو 

 مقاله از ديد طب رايج و طب هوميوپاتی ارايه نمودند.
 

 
 

در ادامه سمينار، آقای دکتر عليرضا طلوع بهبود در مورد علل 

شيوع سردردها از جمله مشکالت سايکوسوماتيک گفتند و با 

توجه به ديدگاه وی جی آکار در مورد سطوح و اليه های 

 مختلف بيماری ها، بر درمان ريشه ای سردرد تاکيد کردند.
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مظاهری نژاد نيز حضور آقای دکتر علی  در اين جلسه سمينار،

 پيدا کرده و در مورد مسايل صنفی هوميوپاتی توضيحاتی دادند.
 

 
 

در پايان، آقای دکتر غالمرضا عسکری با تاکيد بر توجه به 

ها و شيوه زندگی سردرداتيولوژی  و آزمايشات پاراکلينيکی

به روبريک های با اهميت سردرد و عالمت های مهم  ،بيماران

 همراه، اشاره نمودند. 
 

 
 

همچنين، ايشان علت های مختلف دردهای گردنی و درمان 

 های گوناگون آن ها را نيز بررسی کردند.
 

 انجمن هومیوپاتی ایران 3111گزارش سمینار بهمن ماه 

 

ماهانه  در روز جمعه چهاردهم بهمن ماه سال گذشته، سمينار

در سرای  "بيماری های تنفسی"انجمن هوميوپاتی با عنوان 

 محله آرارات برگزار شد.

سخنرانی اول در اين جلسه، توسط آقای دکتر آرش احمدی 

ورد تشخيص و درمان آلرژی های حاد ان در مـايراد گرديد. ايش

 ال به ـمختلف مبت caseو مزمن صحبت کرده و به بررسی چند 

 

 د.ـم آن ها پرداختنـريک های مهـرژی و روبـآل
 

 
 

آقای دکتر حسين مظفری کجيدی، سخنران بعدی بودند که 

پيرامون مبحث سرفه و آسم و داروهای هوميوپاتی درمان 

 کننده آن ها صحبت کردند.
 

 
 

 مروربعد از سپس، آقای دکتر فربد رهنمای چيت ساز 

سرماخوردگی و ای پر مصرف در ـداروه یاـامديکـمتري

و تاثير آن در  Oscillococcinumدر مورد نوسود  ،آنفوالنزا

پيشگيری و درمان آنفوالنزا و سندرم های شبه آنفوالنزا 

 توضيحاتی دادند.
 

 

 

 با سازمان نظام پزشکی جلسات انجمن هومیوپاتی ایران

 و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

ايران، جلسات متعددی با سازمان نظام انجمن هوميوپاتی 

پزشکی در زمينه تدوين آيين نامه فعاليت های هوميوپاتی و 

شرح وظايف شغلی هوميوپات ها داشته که با همکاری بسيار 

 در حال طی مراحل قانونی خود می باشد. ،خوب اين سازمان

قابل ذکر است که قانونمند سازی فعاليت های هوميوپاتی 

و ماماها در حيطه وظايف شغلی آن ها نيز در  دندان پزشکان

 اين آيين نامه پيش بينی شده است.

همچنين، نماينده های انجمن هوميوپاتی ايران با دفتر فام 

جلسات  ،)فرهنگ، آداب و ميراث پزشکی( وزارت بهداشت

مفيدی در زمينه تدوين آيين نامه های فعاليت طب مکمل در 

لف قانونی هوميوپاتی از جمله کشور داشته اند که مسايل مخت

آموزش، تهيه داروها و شرح وظايف پزشکان هوميوپات نيز در 

شرف مراحل آن ها گنجانده شده است. اين آيين نامه ها، در 

 تصويب هستند.  نهايی

رد ـو بـعض ،درایـخانم دکتر سيما صشايان ذکر است، 

وان عضو ـب مکمل، به عنـط –ازی سنتی ـتخصصی دارو س

ام در زمينه طب مکمل، در اين ـای تصميم گيری فورـش

 داشتند. یور موثرـات حضـجلس

 

 RIHAبرگزاری آزمون 
 

 ، صبح(RIHA)ايران  هوميوپاتینهمين آزمون جامع انجمن 
  

 

 

، به طور هم زمان 1931ارديبهشت ماه سال  28روز پنج شنبه 

 د.ـار شتهـران، تبـريز، شيـراز و مشهـد برگـز رهایـدر شه

 آينده در وب سايت نتايج اين آزمون، تا دو ماه

www.homeopathyiran.org د شد.اعالم خواه 

 

 نخستین همایش انجمن هومیوپاتی ایران

 در استان خراسان

 

های استان خراسان، در روز جمعه اولين گردهمايی هوميوپات 

 در شهر مشهد برگزار شد. 1931بيست و هشتم بهمن ماه سال 

اين همايش، با هدف آشنايی هوميوپات های اين استان با 

 م ـت خانـا مديريـاتی، بـی هوميوپـح علمـاء سطـيکديگر و ارتق

دکتر فاطمه ابراهيمی ثانی 

)نماينده انجمن هوميوپاتی 

سان( اجرا ايران در خرا

 گرديد.

سخنرانان اين همايش، 

يری و دکتر لخانم ها دکتر د

ابراهيمی ثانی و آقايان دکتر سعيدی، دکتر عسکری، دکتر 

 رحيمی خوش و دکتر قاسمی بودند.

اين جلسه، با برنامه پرسش و پاسخ بين شرکت کنندگان و 

 سخنرانان به پايان رسيد. 

صصی کتاب های در حاشيه اين همايش نيز، نمايشگاه تخ

 هوميوپاتی، با حضور نشر اشراقيه برپا شده بود.

 

 هایسميناره مقاله و سخنرانی در يارا برای 

با ايران، می توانيد  انجمن هوميوپاتی

 مسئول هماهنگی و برگزاری سمينارها،

 پريسا اصانلو خانم دکتر

 .دتماس بگيري 13129130200ره تلفن به شما                  
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