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-

روز اول –  71آبان
-

پزشکی مکمـل و آلترناتيـو (خانم دکتر بهشتی ،متخصص
پوست و رئيس شورای طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم
پزشـکی قزويـن)

-

مبانی هوميوپـاتی (آقای دکتر عسکـری ،رئيس انجمن
هوميوپاتی ايـران)

-

متدولوژی هوميوپـاتی (آقـای دکتـر حديـدی ،عضـو جامعـه
بين المللی پزشکان هوميوپات)

-

هوميوپاتی و اورولـوژی (خانم دکتر حيدری ،اندواورولوژيست و

-

(آقای دکتر طلوع بهبود ،دبير انجمن هوميوپاتی ايران)
-

هوميوپاتی و روماتولوژی (خانم دکتر زاهدی ،روماتولوژيست)

-

هوميوپاتی و بيماری های گوش و حلق و بينی (آقای دکتر
فهزادی ،متخصص گوش و حلق و بينی)

-

تصوير داروهـای هوميوپاتـی (آقای دکتـر بهنـام ،عضو جامعه
بين المللی پزشکان هوميوپات)

-

معرفی بيماران اعصاب و روان درمان شده به روش هوميوپاتی
(آقای دکتر معينی ،نايب رئيس انجمن هوميوپاتی ايران)

روز دوم –  72آبان
-

معرفی کودکان بيش فعال درمان شده به روش هوميوپاتی

گزارش سمینار دی ماه  3113انجمن هومیوپاتی ایران

نمک های بافتی و کاربرد آن ها در درمان بيماری ها (آقای

در روز جمعه اول دی ماه ،سمينار دوره ای انجمن هوميوپاتی
ايران با موضوع تخصصی "بيماری های ستون فقرات" در
موسسه تحقيقات تاريخ پزشکی و طب اسالمی و مکمل دانشگاه
علوم پزشکی تهران به اجرا درآمد.

-

دکتر احمدی ،عضو هيات مديره انجمن هوميوپاتی ايران)
-

هوميوپاتی و ايمونولوژی (خانم دکتر مصفا ،استاد ايمونولوژی
دانشگاه شهيد بهشتی)

-

گسترش هوميوپاتی در جهان (خانم دکتر يوسفی شجاع ،عضو

-

-

هوميوپـاتی در پزشـکی ورزشـی (آقای دکتـر مظاهری نـژاد،
متخصـص پزشـکی ورزشـی و استاديـار دانشگـاه علـوم
پزشـکی تهـران)

-

مروری بر کارآزمايی های هوميوپاتی (خانم دکتر باريکانی،
متخصص پزشکـی اجتماعـی و استاديـار دانشگـاه علـوم
پزشکـی قزويـن)

دهمين آزمون جامع انجمن هوميوپاتی ايران ( )RIHAدر تاريخ
هفتم تير ماه  2931برگزار خواهد شد .برای آگاهی از شرايط
ثبت نام ،می توانيد به وب سايت انجمن مراجعه نماييد.
به اطالع اعضاء انجمن هوميوپاتی ايران می رساند که از اين
پس ،خانم دکتر مرضيه شناور (عضو هيئت مديره انجمن
هوميوپاتی) نمايندگی سازمان  LMHIدر ايران را عهده دار
خواهند بود .پزشکان و ساير گروه های پزشکی می توانند با
توجه به شرايط ثبت نام که در وب سايت انجمن اعالم شده ،تا
تاريخ  22اسفند ماه  ،2932اقدام به ثبت نام يا تمديد عضويت
ساالنه خود در سازمان  LMHIبنمايند.

رويکرد هوميوپاتی به بيمار و بيماری (خانم دکتر نوشی ،عضو

در صورت تمايل به درج اخبار ،اطالعات مربوط به

جامعه بين المللی پزشکان هوميوپات)

برگزاری دوره های آموزشی ،تأليفات و گزارش

هوميوپاتی و بيماری های دهان و دندان (آقای دکتر مظفری

تحقيقات خود در زمينه هوميوپاتی ،می توانيد با

کجيدی ،دندانپزشک و استاديار دانشگاه علوم پزشکی ارتش)

مسئول خبرنامه انجمن هوميوپاتی ايران ،خانم نوشين نواب به شماره

هوميوپاتی در درمان بيماری های کودکان (آقای دکتر موفق

تلفن  93219801190و ايميل  nnavvab@yahoo.comتماس

شريف ،متخصص اطفال)

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

استفاده از مطالب اين خبرنامه ،با ذکر مأخذ بدون مانع است.

صفحه 4

تخصصی بودند ،داروهای هوميوپاتی مربوط به کمر درد و
مداليته های مهم آن را با ارايه  ،caseبررسی نمودند.

(آقای دکتر طلوع بهبود ،دبير انجمن هوميوپاتی ايران)

آقای دکتر غالمرضا عسکری (رئيس هيأت مديره انجمن
هوميوپاتی ايران) در ابتدای جلسه ،با تشکر و قدردانی از
زحمات خانم دکتر پريسا اصانلو ،در امر برگزاری سمينارهای
انجمن در سال های گذشته ،به ايشان لوح تقدير اعطا نموده و
خانم طيبه ميرابی را به عنوان مسئول جديد امور سمينارهای
انجمن هوميوپاتی ايران ،معرفی کردند .همچنين ،ايشان اعالم
نمودند که از اين پس ،سمينارهای انجمن به صورت دو ماهانه
اجرا خواهند شد .آقای دکتر عسکری ،در مورد علت حاضر
نبودن تمبرهای  ،LMHI 1921توضيحاتی بيان کردند که
شرح کامل آن ،در سايت انجمن آمده است.

جامعه بين المللی پزشکان هوميوپات)
-

شماره 31

معرفی بيماران مغز و اعصاب درمان شده به روش هوميوپاتی

هوميوپـاتی و روانپزشکـی (خانم دکتـر ظريـف صنايعـی،
روانپزشـک)

-

شماره 31

(آقای دکتر چهرازی ،عضو انجمن پزشکان هوميوپات انگلستان)

استاديار دانشگاه علوم پزشکی بقيه ا) ...
اهميت طب کل نگر در پرهيز از سرکوب نشانه های بيماری

اسفند ماه 3113

خبرنامه داخلی انجمن هومیوپاتی ایران

اسفند ماه 3113
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در اين قسمت ،خانم طيبه ميرابی با معرفی موضوع بحث
سمينار ،از آقای دکتر بهنام دعوت به سخنرانی کردند .آقای
دکتر فاضل حميد بهنام ،به معرفی چند بيمار مبتال به مشکالت
ستون فقرات پرداختند.
سپس ،آقای دکتـر آرش احمـدی که دبيـر علمـی اين سمينار
استفاده از مطالب اين خبرنامه ،با ذکر مأخذ بدون مانع است.

صفحه 3

سخنران بعدی ،آقای دکتر علی کريمی ،دردهای سياتيک و
سودوسياتيک ،عوامل ايجاد کننده و درمـان های هوميـوپاتی
آن ها را تشريح کردند.
در ادامه ،آقای دکتر سيد مهدی حسينی (متخصص طـب
فيزيکی و توانبخشی) کـه به دعوت از سوی انجمن هوميـوپاتی

ايران در اين سمينار حضور يافته بودند؛ در مورد کمر درد های
با اهميت ،به طور مثال در کانسر ،تروما ،استئوپورز و تب
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)
و همچنين ورزش های موثر در تقويت عضالت توضيح دادند.
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
 caseاز بيماران خود را بررسی کردند که دردهـای استخوانی و
سايت انجمن هوميوپاتی ايرانwww.homeopathyiran.org :

خبرنامه داخلی انجمن هومیوپاتی ایران

مفاصل آن ها ،مرتبط با مشکالت روحی مانند اضطراب 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
نيز اشـاره نمودند.

خبرنامه داخلی انجمن هومیوپاتی ایران

اسفند ماه 3113
شماره 31

گزارش سمینار آبان ماه  3113انجمن هومیوپاتی ایران

اسفند ماه 3113
شماره 31

سخنران بعدی ،آقای دکتر سيد علی حسينی تهرانی ،به تشريح

کرده و درباره علل و ريشـه های اختالالت جنسی در افـراد

مهم ترين عوامل ناتوانی های جنسی از جمله عدم آموزش

صحبت نمـودند.

صبح روز پنجم آبان ماه ،اولين سمينار علمی انجمن هوميوپاتی

صحيح مسايل جنسی ،مشکالت روحی و خستگی های جسمی

ايران ،بعد از انتخابات دوره چهـارم هيات مديره انجمن ،در تاالر

و ذهنی پرداختند.

همـايش موسسـه تحقيقات تاريـخ پزشکی و طب اسـالمی و
مکمـل دانشگاه علـوم پزشکـی تهـران برگـزار شد.

سخنرانی بعدی ،توسط آقای دکتر داريوش ريزه وند ،در حيطه
درمانی طب سنتی در بيماری های ستون فقرات ارايه شد.
سپـس ،آقـای دکتـر پدرام معينـی بـا استنـاد به ديدگـاه
 Will Taylorو با توجه به طبقه بنـدی انواع دردهـای
ستـون فقـرات ،نکاتی در مورد انتخاب داروهـای مختلف
هوميوپـاتی بيان کردند.
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.

ايشان ،همچنين در مورد تاثير مثبت تزريق زير جلدی بعضی
داروهای هوميوپاتی در نقاط تريگر گفتند.
در انتهـای جلسه نيز ،خانم دکتـر سيمـا صـدرای ،نکاتی در
مورد درمـان دردهـای ستون فقـرات به وسيله رفلکسولوژی
بيان کردند.
الزم به ذکر است که گزارش اين سمينار ،در دی ماه سال
جاری از شبکه آموزش سيما پخش شد.

استفاده از مطالب اين خبرنامه ،با ذکر مأخذ بدون مانع است.

صفحه 7

سخنرانی پايانی توسط آقای دکتر عليرضا طلوع بهبود ايراد شد.
ايشان دو  caseبا شکايت اصلی ناباروری و مشکالت خاص
روحی مطرح کرده که با روش تجويز داروهای ترکيبی
در ادامه سمينار ،آقای دکتر آرش احمدی مطالبی در مورد

هوميوپاتی درمان شده اند.

در ابتدای جلسه ،آقای دکتر غالمرضا عسکری ،رئيس جديد

ناتوانی های جنسی آقايان و داروهای هوميوپاتی مرتبط با انواع

همچنين ،آقای دکتر طلوع در مورد افزايش بيماری های

هيأت مديره انجمن ،با معرفی

اين اختالالت ،بيان کـرده و چنـد  caseدرمـان شـده را

سايکوسوماتيک در جامعه و اهميت درمان ريشه ای آن ها به

موضوع بحث سمينار (بيماری های

مطـرح نمـودند.

طريق هوميوپاتی ،به نکاتی اشاره کردند.

دکتر علی

پس از پايان سخنرانی های قسمت اول سمينار ،آقای دکتر

مظاهری نژاد به عنوان اولين

غالمرضا عسکری از زحمات اعضای هيأت مديره دوره سوم

سخنران ،دعوت به عمل آوردند.

انجمن هوميوپاتی ايران (آقايان دکتر اردوان شهردار ،دکتر فربد

آقای دکتر مظاهری نژاد ،بعد از

رهنمای چيت ساز ،دکتر آرش احمدی و دکتر سعيد

تبريک عيد سعيد قربان که با اولين جلسه سمينار های دوره

مزينانيان) ،بازرس انجمن (خانم دکتر مينو سادات محمود

جديد متقارن شده بود ،در مورد سابقه شروع فعاليت مطالعات

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

طب اسالمی و مکمل در ساختمان تاريخی پيرنيا و همچنين

لوح تقدير ،تشکر و قدردانی نمودند.

وجود کتابخانه انجمن هوميوپاتی در آن ،صحبت نموده و

الزم به ذکر است که خانم دکتر محمود عربی دو وب سايت

اينچنين گفتند که قرار است در آينده نزديک ،فعاليت های

اينترنتی  www.tebian.comو www.rahebehesht.com

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

در حيطه مشاوره خانوادگی و اطالع رسانی در مورد مسايل

سپس ،آقای دکتر حسين مظفری کجيدی ،شرح حال يک

ارتباطی و جنسی که توسط وزارت بهداشت تاييد شده ،معرفی

 caseمبتال به تب و بيماری تناسلی را مطرح کردند که

کردند.

مشکالت روحـی نيـز داشته و با داروی هوميوپـاتی درمـان

در قسمـت دوم سمينـار ،آقـای دکتـر طاهـری نکاتی در مورد

شده است.

نظريـات جنسی در مکاتـب طبـی دنيـا و کتـب قديمـی بيـان

جنسی) ،از آقای
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استفاده از مطالب اين خبرنامه ،با ذکر مأخذ بدون مانع است.

صفحه 1

سمینار آشنایی با هومیوپاتی در شهر قزوین

در روز بيست و هفتم و بيست و هشتم آبان ماه سال ،2932
دومين سمينار آشنايی با هوميوپاتی در دانشگاه علوم پزشکی
قزوين برگزار شد.
اين سمينار ،با همکاری شورای طب سنتی و مکمل اين
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،
آقای دکتر عليرضا طلوع بهبود بودند.
مباحث علمی در اين سمينار دو روزه ،به اين ترتيب ارايه شدند:
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