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 9319 ماه شهریورگزارش سمینار 

 انجمن هومیوپاتی ایران
 

دوز "در روز جمعه سوم شهريور ماه، دومين قسمت از سمينار 

 در سرای محله آرارات اجرا شد. "تنسیوو پ
 

 
 

در ابتدای سمينار، آقای دکتر عليرضا طلوع بهبود در مورد 

فی تاريخچه داروهای ترکيبی هوميوپاتی صحبت کرده و به معر

چند داروی ترکيبی و نکاتی در مورد دوز و پوتنس آن ها با 

 اشاره به کتاب سطوح سالمتی دکتر ويتولکاس پرداختند.

سخنران بعدی، آقای دکتر شهريار موسوی نژاد، در مورد مفاد 

هوميوپاتی  زمينهآيين نامه انضباطی سازمان نظام پزشکی در 

 توسطمتد پوزولوژی چند  که دادندصحبت کرده و پيشنهاد 

نوان به عشده و ازی تدوين و استاندارد س ،انجمن هوميوپاتی

 .گيردقرار  استفاده ، موردالگو

سپس، آقای دکتر پدرام معينی )دبير علمی سمينار( با تقدير 

 از آقای دکتر ميرزازاده، از ايشان دعوت به سخنرانی نمودند.

ر ـای دکتـآق

ميرزازاده، سخنان 

خود را با تعريف 

و  "دارو"کلمه 

عملکرد درمانی 

آن آغاز کرده و 

ورد ـمطالبی در م

ن و اثرات ـعلل حل کردن داروهای هوميوپاتی توسط هانم

شفابخش دارو بعد از رقت و ضربه زدن بيان نمودند و بر 

اری ـح آن در بيمـو پوزولوژی صحي ی مشابهتشخيص دارو

  د کردند.ـن تاکيـاد و مزمـهای ح

 

 

 فعاليت هایدر مورد عسکری  پس از آن، آقای دکتر غالمرضا

غير پزشکان در آينده، نويد داده و در مورد  قانونی هوميوپاتی

 .انتخابات دوره چهارم هيأت مديره انجمن مطالبی بيان کردند

در قسمت دوم سمينار، ابتدا آقای دکتر پدرام معينی در مورد 

آقای  س،ـا و سپـوژی داروهـديدگاه دکتر تيلور در مورد پوزول

پوزولوژی  ت درـاه کنـع به ديدگـی راجـی کريمـر علـدکت

 سخنرانی کردند.

رد ـورد کاربـدی در مـر آرش احمـای دکتـه، آقـدر ادام

پوتنس های مختلف دارو در سطوح مختلف سالمتی و تشديد 

  دارويی گفتند.

در انتهای سمينار، پانلی با مديريت آقای دکتر معينی و با 

ازاده، دکتر عسکری و دکتر بهنام آقايان دکتر ميرز شرکت

تشکيل شد که در اين پانل به مباحثی پيرامون پوزولوژی و 

 پاسخ به سواالت حضار در اين مورد پرداخته شد.
 

 
 

 

 مقاله هومیوپاتی در کنگره انجمن ویروس شناسی ایران

 

ششمين کنگره انجمن ويروس شناسی ايران، با امتياز باز 

در دانشگاه تربيت مدرس به  1931 آموزی در مهر ماه سال

 رگزار گرديد.بمدت سه روز 

مهر ماه(، مقاله  62قابل ذکر است که در اولين روز اين کنگره )

هوميوپاتی در درمان بيماری های عفونی "هوميوپاتی با عنوان 

 توسط آقای دکتر عليرضا طلوع بهبود ارايه شد. "ويروسی

و عملکرد طب اين مقاله، شامل شرح مختصر تاريخچه 

هوميوپاتی و گسترش آن در جهان و همچنين خالصه ای از 

کارآزمايی بالينی در درمان بيماری های ويروسی،  11نتيجه 

 در دنيا بود. HIVبه خصوص در آنفوالنزا و 
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 انتخابات هیأت مدیره انجمن هومیوپاتی ایران

 

چهارمين انتخابات ، 1931در تاريخ هفدهم شهريور ماه سال 

هوميوپاتی ايران با حضور اعضاء رسمی انجمن، در  نجمنا

 .گرديدسرای محله آرارات برگزار سالن همايش 
 

 
 

ی اين جلسه آقای دکتر غالمرضا عسکری، گزارش در ابتدا

عملکرد هيأت مديره قبلی را که توسط رئيس هيأت مديره 

)آقای دکتر اردوان شهردار( به صورت کتبی تهيه شده بود، 

در قرائت نموده و از کمک های فکری آقای دکتر ميرزا زاده 

و زحمات آقای دکتر مظاهری نژاد و آقای تاسيس انجمن 

ق و ساير همکاران در هيأت مديره دوره های اول و دکتر موف

دوم قدردانی کردند. سپس، آقای دکتر آرش احمدی گزارش 

خزانه داری انجمن را ارايه کرده و در مورد فعاليت های مثبت 

ساير اعضای انجمن در پيش برد هوميوپاتی و همچنين دوره 

های آموزشی هوميوپاتی و هدف پيشرفت اين دوره ها در 

گزارش بعدی، توسط خانم دکتر  نده صحبت نمودند.آي

ن در دوره ـمينوسادات محمود عربی به عنوان بازرس انجم

ورد فعاليت های مثبت انجمن و تصويب آيين نامه ـوم، در مـس

 های طب مکمل و هوميوپاتی ايراد گرديد.

پس از آن، نمايندگان انجمن از استان های مختلف اصفهان، 

يی حضور يافته ازوين که در اين گردهمخراسان، فارس و ق

بودند، گزارشی از فعاليت های هوميوپاتی، دوره های آموزشی 

 دند. کرو سمينارهای هوميوپاتی استان های مربوطه را ارايه 

بعد از آن، آقای دکتر فربد رهنمای چيت ساز، عضو هيأت 

مديره و دبير دوره سوم انجمن هوميوپاتی در مورد انتخابات 

يگاه خود به عنوان نفر سوم ن پزشکان عمومی و جاانجم

صحبت  ،به نمايندگی از طرف انجمن هوميوپاتی ايران منتخب

 انجمن در اين انتخابات، تشکر نمودند.  یکرده و از رأی اعضا

 

در ادامه جلسه، بعد از انتخاب هيأت رئيسه، ده نفر از 

جمن، به کانديداهای هيأت مديره و دو نفر کانديدای بازرسی ان

معرفی خود و اهداف پيش رو پرداختند و پس از رأی گيری و 

منتخب هيأت مديره و بازرسين  ءشمارش آراء، اسامی اعضا

 دوره چهارم انجمن، به ترتيب آراء به اين صورت اعالم شدند:
 : اعضاء اصلی هیأت مدیره

 آقای دکتر غالمرضا عسکری -9

 خانم دکتر مرضیه شناور -2

 ینیآقای دکتر پدرام مع -3

 آقای دکتر آرش احمدی -4

 آقای دکتر علیرضا طلوع بهبود -5

 :  اعضاء علی البدل هیأت مدیره

 خانم دکتر پریسا اصانلو

 آقای دکتر شهریار موسوی نژاد

 :بازرس 

 آقای دکتر سعید مزینانیان

 :بازرس علی البدل 

 آقای دکتر حسینعلی سروری

در اولين جلسه هيأت مديره انجمن هوميوپاتی ايران، 

 مسئوليت اعضاء به اين صورت تعيين گرديد:
 رئیس هیأت مدیره: آقای دکتر غالمرضا عسکری 

 نایب رئیس هیأت مدیره: آقای دکتر پدرام معینی 

 دبیر انجمن: آقای دکتر علیرضا طلوع بهبود 

 خزانه دار انجمن: خانم دکتر مرضیه شناور 
 

 
 

گزاری در صورت تمايل به درج اخبار، اطالعات مربوط به بر

دوره های آموزشی، تأليفات و گزارش تحقيقات خود در 

زمينه هوميوپاتی، می توانيد با مسئول خبرنامه انجمن 

و  93169101190هوميوپاتی ايران، خانم نوشين نواب به شماره تلفن 

نجمن، تماس بگيريد تا پس از تأييد ا nnavvab@yahoo.comايميل 

 در خبرنامه منعکس شود.

mailto:nnavvab@yahoo.com

