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 آبان 71 – روز اول
 

و )خانم دکتر بهشتی، متخصص ـل و آلترناتيـپزشکی مکم -

پوست و رئيس شورای طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم 

 ن(ـکی قزويـپزش

ری، رئيس انجمن ـاتی )آقای دکتر عسکـمبانی هوميوپ -

 ران(ـهوميوپاتی اي

ه ـو جامعـدی، عضـر حديـای دکتـاتی )آقـمتدولوژی هوميوپ -

 لی پزشکان هوميوپات(بين المل

وژی )خانم دکتر حيدری، اندواورولوژيست و ـهوميوپاتی و اورول -

 ( استاديار دانشگاه علوم پزشکی بقيه ا...

اهميت طب کل نگر در پرهيز از سرکوب نشانه های بيماری  -

 )آقای دکتر طلوع بهبود، دبير انجمن هوميوپاتی ايران(

 دی، روماتولوژيست(هوميوپاتی و روماتولوژی )خانم دکتر زاه -

هوميوپاتی و بيماری های گوش و حلق و بينی )آقای دکتر  -

 فهزادی، متخصص گوش و حلق و بينی(

ام، عضو جامعه ـر بهنـی )آقای دکتـای هوميوپاتـتصوير داروه -

 بين المللی پزشکان هوميوپات(

ی، ـف صنايعـر ظريـی )خانم دکتـاتی و روانپزشکـهوميوپ -

 ک(ـروانپزش

اران اعصاب و روان درمان شده به روش هوميوپاتی معرفی بيم -

 )آقای دکتر معينی، نايب رئيس انجمن هوميوپاتی ايران(

 

 آبان 72 –روز دوم 
 

گسترش هوميوپاتی در جهان )خانم دکتر يوسفی شجاع، عضو  -

 جامعه بين المللی پزشکان هوميوپات(

 رويکرد هوميوپاتی به بيمار و بيماری )خانم دکتر نوشی، عضو -

 جامعه بين المللی پزشکان هوميوپات(

هوميوپاتی و بيماری های دهان و دندان )آقای دکتر مظفری  -

 کجيدی، دندانپزشک و استاديار دانشگاه علوم پزشکی ارتش(

هوميوپاتی در درمان بيماری های کودکان )آقای دکتر موفق  -

 شريف، متخصص اطفال(

 

 

وميوپاتی معرفی کودکان بيش فعال درمان شده به روش ه -

 )آقای دکتر چهرازی، عضو انجمن پزشکان هوميوپات انگلستان(

نمک های بافتی و کاربرد آن ها در درمان بيماری ها )آقای  -

 دکتر احمدی، عضو هيات مديره انجمن هوميوپاتی ايران(

هوميوپاتی و ايمونولوژی )خانم دکتر مصفا، استاد ايمونولوژی  -

 دانشگاه شهيد بهشتی(

ان مغز و اعصاب درمان شده به روش هوميوپاتی معرفی بيمار -

 )آقای دکتر طلوع بهبود، دبير انجمن هوميوپاتی ايران(

ژاد، ـر مظاهری نـی )آقای دکتـکی ورزشـاتی در پزشـهوميوپ -

وم ـاه علـار دانشگـی و استاديـکی ورزشـص پزشـمتخص

 ران(ـتهکی ـپزش

ريکانی، مروری بر کارآزمايی های هوميوپاتی )خانم دکتر با -

وم ـاه علـار دانشگـی و استاديـی اجتماعـمتخصص پزشک

 ن(ـی قزويـپزشک

 

( در تاريخ RIHAدهمين آزمون جامع انجمن هوميوپاتی ايران )

برگزار خواهد شد. برای آگاهی از شرايط  2931هفتم تير ماه 

 ثبت نام، می توانيد به وب سايت انجمن مراجعه نماييد.

 

از اين هوميوپاتی ايران می رساند که  به اطالع اعضاء انجمن

پس، خانم دکتر مرضيه شناور )عضو هيئت مديره انجمن 

در ايران را عهده دار  LMHIهوميوپاتی( نمايندگی سازمان 

خواهند بود. پزشکان و ساير گروه های پزشکی می توانند با 

توجه به شرايط ثبت نام که در وب سايت انجمن اعالم شده، تا 

، اقدام به ثبت نام يا تمديد عضويت 2932اسفند ماه  22تاريخ 

 بنمايند. LMHIدر سازمان  ساالنه خود

 
در صورت تمايل به درج اخبار، اطالعات مربوط به 

برگزاری دوره های آموزشی، تأليفات و گزارش 

تحقيقات خود در زمينه هوميوپاتی، می توانيد با 

ه شماره مسئول خبرنامه انجمن هوميوپاتی ايران، خانم نوشين نواب ب

تماس  nnavvab@yahoo.comو ايميل  93219801190تلفن 

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

 

 

 انجمن هومیوپاتی ایران 3113گزارش سمینار دی ماه 
 

انجمن هوميوپاتی دوره ای ار روز جمعه اول دی ماه، سميندر 

 در "بيماری های ستون فقرات"تخصصی با موضوع ايران 

دانشگاه مکمل اسالمی و موسسه تحقيقات تاريخ پزشکی و طب 

 .درآمداجرا به پزشکی تهران علوم 
 

 
 

آقای دکتر غالمرضا عسکری )رئيس هيأت مديره انجمن 

هوميوپاتی ايران( در ابتدای جلسه، با تشکر و قدردانی از 

رهای زحمات خانم دکتر پريسا اصانلو، در امر برگزاری سمينا

انجمن در سال های گذشته، به ايشان لوح تقدير اعطا نموده و 

خانم طيبه ميرابی را به عنوان مسئول جديد امور سمينارهای 

دند. همچنين، ايشان اعالم کرانجمن هوميوپاتی ايران، معرفی 

نمودند که از اين پس، سمينارهای انجمن به صورت دو ماهانه 

در مورد علت حاضر ری، د شد. آقای دکتر عسکناجرا خواه

که  دندتی بيان کرتوضيحا ،LMHI 1921رهای نبودن تمب

 .شرح کامل آن، در سايت انجمن آمده است
 

 
 

، خانم طيبه ميرابی با معرفی موضوع بحث در اين قسمت

سمينار، از آقای دکتر بهنام دعوت به سخنرانی کردند. آقای 

به معرفی چند بيمار مبتال به مشکالت دکتر فاضل حميد بهنام، 

 ستون فقرات پرداختند. 

 اری اين سمينـر علمـدی که دبيـر آرش احمـ، آقای دکتسپس

 

تخصصی بودند، داروهای هوميوپاتی مربوط به کمر درد و 

 ، بررسی نمودند.caseمداليته های مهم آن را با ارايه 
 

 
 

سياتيک و سخنران بعدی، آقای دکتر علی کريمی، دردهای 

وپاتی ـان های هوميـسودوسياتيک، عوامل ايجاد کننده و درم

 آن ها را تشريح کردند.

ب ـ، آقای دکتر سيد مهدی حسينی )متخصص طادامهدر 

 هوميـوپاتیه به دعوت از سوی انجمن ـفيزيکی و توانبخشی( ک
 

 
 

در مورد کمر درد های  ؛ايران در اين سمينار حضور يافته بودند

ب ز و ترونسر، تروما، استئوپاال در ک، به طور مثبا اهميت

صحبت کرده و درباره آزمايشات تشخيصی، عاليم بالينی در 

مشکالت ستون فقرات، درمان های غير جراحی مثل درمان 

دارويی، فيزيوتراپی، کايروپرکتيک، طب سوزنی، هوميوپاتی و 

بلوک عصب و درمان های جراحی )جراحی باز يا اندوسکوپيک( 

 چنين ورزش های موثر در تقويت عضالت توضيح دادند.همو 

در پايان قسمت اول، آقای دکتر علی مظاهری نژاد به اهميت 

تشخيص علت درد های ستون فقرات و همينطور، اهميت 

 ورزش در درمان اين مشکالت اشاره کردند.

در قسمت دوم سمينار، آقای دکتر عليرضا طلوع بهبود چند 

case ای استخوانی و ـاز بيماران خود را بررسی کردند که درده 
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مرتبط با مشکالت روحی مانند اضطراب ها،  ،مفاصل آن ها

 وسواس ها و افسردگی ها بوده است.

ايشان به اهميت اصالح ميازم بيماران در طول درمان و به 

کارگيری متدولوژی های مختلف در طی درمـان هوميـوپاتی 

  دند.اره نمونيز اشـ
 

 
 

توسط آقای دکتر داريوش ريزه وند، در حيطه  ،سخنرانی بعدی

 درمانی طب سنتی در بيماری های ستون فقرات ارايه شد.

 اهـاد به ديدگـا استنـی بـر پدرام معينـای دکتـآق ،سـسپ

Will Taylor ای ـدی انواع دردهـو با توجه به طبقه بن

ای مختلف ـوهرات، نکاتی در مورد انتخاب دارـون فقـست

 اتی بيان کردند.ـهوميوپ

در ادامه، آقای دکتر کسری چهرازی درباره عوامل ايجاد کننده 

و چگونگی تشکيل نقاط تريگر در عضالت و همچنين درمان 

 هوميوپاتی آن ها توضيح دادند.

 

 
 

دی بعضی ايشان، همچنين در مورد تاثير مثبت تزريق زير جل

 يگر گفتند.نقاط تر داروهای هوميوپاتی در
 

درای، نکاتی در ـا صـر سيمـای جلسه نيز، خانم دکتـدر انته

رات به وسيله رفلکسولوژی ـای ستون فقـان دردهـمورد درم

 بيان کردند.
 

م به ذکر است که گزارش اين سمينار، در دی ماه سال الز

 جاری از شبکه آموزش سيما پخش شد.

 

 

 وپاتی ایرانانجمن هومی 3113گزارش سمینار آبان ماه 

 

صبح روز پنجم آبان ماه، اولين سمينار علمی انجمن هوميوپاتی 

ارم هيات مديره انجمن، در تاالر ـايران، بعد از انتخابات دوره چه

المی و ـخ پزشکی و طب اسـه تحقيقات تاريـايش موسسـهم

  زار شد.ـبرگران ـی تهـوم پزشکـدانشگاه علل ـمکم

 

 
 

 در ابتدای جلسه، آقای دکتر غالمرضا عسکری، رئيس جديد

هيأت مديره انجمن، با معرفی 

)بيماری های  موضوع بحث سمينار

دکتر علی  از آقای  ،جنسی(

مظاهری نژاد به عنوان اولين 

سخنران، دعوت به عمل آوردند. 

آقای دکتر مظاهری نژاد، بعد از 

تبريک عيد سعيد قربان که با اولين جلسه سمينار های دوره 

شروع فعاليت مطالعات جديد متقارن شده بود، در مورد سابقه 

طب اسالمی و مکمل در ساختمان تاريخی پيرنيا و همچنين 

وجود کتابخانه انجمن هوميوپاتی در آن، صحبت نموده و 

اينچنين گفتند که قرار است در آينده نزديک، فعاليت های 

 بيشتری نيز در زمينه هوميوپاتی در اين مرکز، صورت پذيرد.

جيدی، شرح حال يک سپس، آقای دکتر حسين مظفری ک

case  مبتال به تب و بيماری تناسلی را مطرح کردند که

ان ـاتی درمـز داشته و با داروی هوميوپـی نيـمشکالت روح

  .شده است

 

به تشريح  ،ر سيد علی حسينی تهرانیآقای دکت ،سخنران بعدی

مهم ترين عوامل ناتوانی های جنسی از جمله عدم آموزش 

ت روحی و خستگی های جسمی صحيح مسايل جنسی، مشکال

 و ذهنی پرداختند.
 

 
 

در ادامه سمينار، آقای دکتر آرش احمدی مطالبی در مورد 

ناتوانی های جنسی آقايان و داروهای هوميوپاتی مرتبط با انواع 

ده را ـان شـدرم caseد ـرده و چنـاين اختالالت، بيان ک

 ودند.ـرح نمـمط

سمينار، آقای دکتر  پس از پايان سخنرانی های قسمت اول

غالمرضا عسکری از زحمات اعضای هيأت مديره دوره سوم 

انجمن هوميوپاتی ايران )آقايان دکتر اردوان شهردار، دکتر فربد 

رهنمای چيت ساز، دکتر آرش احمدی و دکتر سعيد 

محمود سادات نو مي مزينانيان(، بازرس انجمن )خانم دکتر

نوشين نواب( با اعطای  عربی( و مسئول خبرنامه انجمن )خانم

 لوح تقدير، تشکر و قدردانی نمودند. 

ت که خانم دکتر محمود عربی دو وب سايت الزم به ذکر اس

 www.rahebehesht.comو  www.tebian.comاينترنتی 

اطالع رسانی در مورد مسايل  ره خانوادگی ودر حيطه مشاو

ارتباطی و جنسی که توسط وزارت بهداشت تاييد شده، معرفی 

 کردند.

ری نکاتی در مورد ـر طاهـای دکتـار، آقـت دوم سمينـدر قسم

 ان ـی بيـب قديمـا و کتـی دنيـب طبـات جنسی در مکاتـنظري

 

راد ـه های اختالالت جنسی در افـکرده و درباره علل و ريش

 ودند.ـنم صحبت
 

 
 

سخنرانی پايانی توسط آقای دکتر عليرضا طلوع بهبود ايراد شد. 

با شکايت اصلی ناباروری و مشکالت خاص  caseايشان دو 

روحی مطرح کرده که با روش تجويز داروهای ترکيبی 

 هوميوپاتی درمان شده اند.

همچنين، آقای دکتر طلوع در مورد افزايش بيماری های 

ر جامعه و اهميت درمان ريشه ای آن ها به سايکوسوماتيک د

 طريق هوميوپاتی، به نکاتی اشاره کردند.
 

 

 سمینار آشنایی با هومیوپاتی در شهر قزوین

 
 

، 2932در روز بيست و هفتم و بيست و هشتم آبان ماه سال 

دومين سمينار آشنايی با هوميوپاتی در دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوين برگزار شد.

، با همکاری شورای طب سنتی و مکمل اين اين سمينار

دانشگاه و انجمن هوميوپاتی ايران، با هدف آشنايی پزشکان و 

پيراپزشکان با مبانی هوميوپاتی و کاربرد آن در رشته های 

 مختلف پزشکی اجرا گرديد.

دبير علمی سمينار، خانم دکتر اکرم بهشتی و دبير اجرايی آن، 

 بودند.آقای دکتر عليرضا طلوع بهبود 

 

 :ترتيب ارايه شدنداين مباحث علمی در اين سمينار دو روزه، به 
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