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معرفی کتاب های جدید هومیوپاتی ( نشر اشراقیه )


هومیوپاتی و تجزیه و تحلیل چهره
نويسنده  :گرانت بنتلی
مترجم  :دکتر علی حديدی ،دکتر دالرام صدرايی شاملو



هومیوپاتی بالینی
نويسنده  :دکتر حسين مظفری کجيدی

سازمان بين المللی  WHAOدر دويست و پنجاه و هشتمين
سالگرد تولد پروفسور ساموئل هانمن ،عنوان هفته  WHAWرا
در سال Homeopathy for Trauma & " ،3102
 "Disastersناميده بود.
هر سال در طی اين هفته (دهم تا شانزدهم ماه آوريل) ،جوامع
هوميوپاتی دنيا از طريق اين سازمان ،تبادل اطالعات کرده و
يکديگر را در جريان تحقيقات ،يافته ها و اخبار مهم هوميوپاتی
کشور خود می گذارند.



سیستم هومیوپاتی



انجمن هومیوپاتی ایران
صبح روز سيزدهم ارديبهشت ماه ،اولين سمينار انجمن
هوميوپاتی در سال جديد ،در سالن همايش موسسه تحقيقات
تاريخ پزشکی و طب اسالمی و مکمل دانشگاه علـوم پزشکـی
تهـران ،با عنوان تخصصی "هوميوپاتـی و بيماری های
کودکـان" برگـزار شـد.

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

صفحه 4

در چنـد داروی مهـم هـوميـوپـاتـی ،بـر شمـردنـد.
در ادامه ،آقای دکتر غالمرضا عسکری (رئيس هيات مديره
انجمن هوميوپاتی ايران) با تبريک سال نو ،در مورد تشکيل
معاونت طب سنتی با مسئوليت آقای دکتر خدادوست ،در
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی توضيحاتی دادند.
ايشان ،همچنين اعالم کردند که با توجه به تصميم گيری
هيأت مديره انجمن ،آقای دکتر پدرام معينی به عنوان مسئول
واحد آموزش و آقای دکتر عليرضا طلوع بهبود به عنوان مسئول
واحد مطالعات و تحقيق و پژوهش ،انتخاب شده اند.
آقای دکتر عسکری ،از تغيير فرم کارت های عضويت انجمن و
چاپ کارت های جديد نيز خبر دادند.

درمان صرع با طب هومیوپاتی



درمان دردها با هومیوپاتی

درمـان بیمـاران دیابتـی به روش طـب رایـج و
هومیـوپاتی
نويسنده  :دکتر آقانور صادقی ،خانم مهدوی
----------( نشر بیژن )



در ابتدای سمينار ،آقای دکتر مهدی موفق شريف (متخصص
کودکان) ،در مورد داروهای هوميوپاتی موثر در درمان بيماری
های نوزادان و کودکان سخنرانی کردند.
سپس ،خانم دکتر آمنه باريکانی (عضو هيات علمی دانشگاه
علوم پزشکی قزوين) ،در مورد چارچوب علمی مطالعات
هوميوپاتی در بيماری های کودکان ،طبقه بندی اين مطالعات و
متدولوژی آن ها مطالبی را عنوان نمودند.

هومیـوپـاتـی از درمـان تـا شفـا (چاپ دوم)
تأليف  :دکتر فاضل حميد بهنام

به اين وسيله به اطـالع اعضـای انجمـن هـوميـوپـاتی ايـران
می رساند که وجوه پرداخت شده توسط افرادی که از ثبت نام
يا عضويت ساالنه  LMHI 3103منصرف شده اند و اقدامی
برای استرداد وجه پرداختی خود ننموده اند؛ به عنوان حق
عضويت آنان در انجمن هوميوپاتی ايران (برای دو سال)،
محسوب شده است.

شماره 31

نويسنده  :سيوارامن
مترجم  :دکتر حسين مظفری کجيدی



آزمون جامع انجمن هوميوپاتی ايران ( )RIHAروز جمعه
هفتـم تيـر ماه  ،0233در شهـرهای تهـران ،مشهـد و شيـراز
به طور همزمان برگزار گرديد.
کليه شرکت کنندگان می تواننـد نتـايج آزمـون را يـک مـاه
بعـد از برگـزاری ،در وب سايـت انجمـن هوميوپـاتی
( )www.homeopathyiran.orgمشاهـده نمـايند.

گزارش سمینار اردیبهشت ماه 3129

نويسنده  :سانکاران
مترجم  :دکتر حسين ظهوری

نويسنده  :ام  .تی  .سانتوانی
مترجم  :دکتر حسين مظفری کجيدی

برگزاری آزمون جامع RIHA

خبرنامه داخلی انجمن هومیوپاتی ایران
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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
تلفن  13032801110و ايميل  nnavvab@yahoo.comتماس
بگيريد تا پس از تأييد انجمن ،در خبرنامه منعکس شود.

سايت انجمن هوميوپاتی ايرانwww.homeopathyiran.org :

سپس ،آقای دکتر معينی درباره ويژگی های خاص و استاندارد
بودن سوال های آزمون جامع  RIHAسال  0233و زمان
دقيق برگزاری آن ،مطالبی را عنوان کردند.
سخنران بعدی ،آقای دکتر آرش احمدی ،ضمن گرامی داشت
سالگرد تولد پروفسور ساموئل هانمن ،به توضيح در مورد تيپ
های سرشتی کودکان و چند داروی هوميوپاتی پرداختند.

آقای دکتر فاضل حميد بهنام نيز در مورد شخصيت های
هوميوپاتی در کودکان ،با توجه به کتاب ،France Kusse
توضيحاتی داده و ويـژگی های شخصيتی و جسمی کودکـان را
استفاده از مطالب اين خبرنامه ،با ذکر مأخذ بدون مانع است.

صفحه 3

سايت انجمن هوميوپاتی ايرانwww.homeopathyiran.org :

خبرنامه داخلی انجمن هومیوپاتی ایران

آقای دکتر علی حديدی در ادامه سخنرانی ،پيرامون مبحث
 ADHDدر کودکان ،درباره تيپ های مختلف اين بيماری،
عوامل ايجاد کننده ،مديريت درمان آن در پزشکی رايج و طب
های مختلف آلترناتيو و همچنين ،در مورد داروهای مهم
هوميوپاتی موثر در درمان  ADHDصحبت کردند.
آخرين سخنران ،آقای دکتر عليرضا طلوع بهبود (دبير علمی
سمينار) در مورد درمان های اليه ای دکتـر وی جی آکار،
کتاب سطوح سالمتی جورج ويتولکاس و همچنين درباره
کارآزمايی های بالينی داروهای ترکيبی توضيحاتی داده و به
نکات مهمی در درمان بيماری های کودکان اشاره نمودند.

ايـن سمينار ،بـا تشکيل پانلی بـرای بررسی علل شکست
درمانـی در شب اداری کودکـان و پرسش و پاسـخ در اين
زمينه ،بـه پايان رسيـد.
انتخاب مسئولین آموزش و پژوهش
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گزارش سمینار اسفند ماه  3123انجمن هومیوپاتی ایران
روز جمعه يازدهم اسفند ماه ،قسمت دوم سمينار تخصصی
"هوميوپاتی و بيماری های ستون فقرات" در تاالر موسسه
تحقيقات تاريـخ پزشکی و طـب اسالمی و مکمـل دانشگـاه
علـوم پزشکـی تهـران برگـزار شـد.

اولين سخنران جلسه ،خانم دکتر پريسا اصانلو ،با استناد به
مقاالتی از سايت  ،hpathy.comدر مورد انواع کمر درد و
صدمات ستون فقرات و داروهای مختلف هوميوپاتی موثر در
درمان آن ها صحبت کردند.
سپس ،آقای دکتر کسـری چهـرازی به ادامـه مبحث
 Trigger pointsپرداخته و در مورد نحوه معاينه عضـالت
بيمار برای پيدا کردن اين نقاط حساس و همچنين ،درباره
علـل مختلف دردهای عضالنی و درمـان های هوميوپاتی آن ها
توضيح دادند.

خبرنامه داخلی انجمن هومیوپاتی ایران

بيمار مبتال به کمر درد که مشکالت مختلف داخلی نيز داشت،
گزارش داده و در مورد ارتبـاط داروهای هوميوپـاتی با سيمـای
ظاهری بيماران توضيحاتی دادند.
در ادامه ،آقای دکتر علی حديدی در مورد عوامل کمر درد و
درمان های آن سخنرانی کردند و در آخر ،آقای دکتر آرش
احمدی (دبير علمی سمينار) درباره اتيولوژی دردهای سياتيکی

و داروهای هوميوپاتی موثر در درمان آن ها صحبت نموده و
حاضرين در جلسه را دعوت به پرسش و پاسخ در ارتباط با اين
مبحث کردند.

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

صفحه 9
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همایش طب کل نگر در استان خراسان
در تاريخ بيستم ارديبهشت ماه سال جاری ،همايشی با رويکرد
ديابت و فشار خون از ديدگاه طب کل نگر ،در مشهد برگزار
شد.
اين همايش ،با همکاری انجمن هوميوپاتی ايران ،انجمن طب
سنتی ،موسسه تحقيقات حجامت ،انجمن طب سوزنی و بنياد
ديابت تشکيل گرديد.
قابل ذکر است که در اين گردهمايی ،خانم دکتر فاطمه
ابراهيمی ثانی (نماينده انجمن هوميوپاتی در استان خراسان)
در مورد مبانی مشترک طب کل نگر و ديدگاه هوميوپاتی در
ديابت سخنرانی نموده و داروهای هوميوپاتی موثر در درمان
ديابت را معرفی کردند.
آقای دکتر جعفر سعيدی نيز در مورد فشار خون و هوميوپاتی
سخنرانی کرده و به معرفی داروهای هوميوپاتی در اين زمينه
پرداختند.

هومیوپاتی در کنگره سازمان نظام دامپزشکی
برای ارايه مقاله و سخنرانی در
سمينارهای انجمن هوميوپاتی ايران،
می توانيد با مسئول هماهنگی
و برگزاری سمينارها،
خانم طيبه ميرابی به شماره تلفن 13033023123
تماس بگيريد.

دومين کنگره بين المللی کلينيسين های دام های بزرگ ،در
روز دهم و يازدهم اسفند ماه  ،0230توسط سازمان نظام
دامپزشکی برگزار شد.
قابل ذکر است که در اين کنگره ،کارگاهی با عنوان "آشنايی با
هوميوپاتی" ،توسط آقای دکتر امير عباس جعفری (معاون
آموزش ،بهداشت و توسعه سازمان نظام دامپزشکی) ارايه
گرديد.

انجمن هومیوپاتی ایران
در آخرين جلسه هيأت مديره انجمن هوميوپاتی ايران ،پس از
بررسی برنامه های آينده آموزشی و پژوهشی ،آقای دکتر پدرام
معينی به عنوان "مسئول واحد آموزش" ،آقای دکتر عليرضا
طلوع بهبود به عنوان "مسئول واحد مطالعات ،تحقيق و
پژوهش" و خانم دکتر آمنه باريکانی به عنوان "مدير پژوهش و
کارآزمايی های بالينی" انجمن هوميوپاتی ايران در سال جاری
انتخاب شدند.
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اخبار دوره های آموزشی هومیوپاتی
سومين دوره دو ساله آمـوزش هوميوپـاتی در شيـراز و اوليـن
دوره دو ساله آمـوزش هوميوپـاتی (مخصـوص رشته مامايی)
در اصفهـان ،به پايان رسيـده و دانـش آموختـگان اين دوره ها
در آزمون جامع  RIHAسال  33شرکت نمودند.
سخنران بعدی ،آقای دکتر حسين مظفری کجيدی ،درباره يک
سايت انجمن هوميوپاتی ايرانwww.homeopathyiran.org :

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

صفحه 1

درمانگاه حضرت معصومه (س) وابسته به
پژوهشکده طب کل نگر وزارت دفاع،
در جنب بيمارستان چمران وزارت دفاع افتتاح شد.
در اين مرکز ،درمانگاه های طب سنتی و هوميوپاتی
نيز داير می باشند.

سايت انجمن هوميوپاتی ايرانwww.homeopathyiran.org :

