خبرنامه داخلی انجمن هومیوپاتی ایران

گزارش سمینار تیر ماه  3192انجمن هومیوپاتی ایران
صبح روز جمعـه چهاردهـم تيـر ماه ،سمينار دوره ای انجمـن
هوميوپاتی با موضوع تخصصی "متـدولـوژی در هوميـوپـاتی"،
در سالـن همـايش سـرای محله آرارات برگـزار شد.
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در ادامـه ،آقای دکتـر معينی در مورد شيـوه ميـازمـاتيـک در
هوميـوپـاتـی ،ديـدگـاه های مختلـف نسبـت به ميـازم،
تعريف ميـازم هـانـمنی ،اهميت شنـاخت عوامل بيماری ها و
استفاده از تـم های بيمـاری ها از ديـد پزشـکی رايـج در
درمان هـوميـوپـاتـی توضيـح دادنـد.

اوليـن سخنـران اين سمينـار ،آقای دکتـر علـی حديـدی ،در
مورد مراحل متـدولـوژی صحبت کردند .ايشـان به اهميت
( Point of viewديدگاه) در روش شناسی هوميـوپـاتی
اشاره نموده و در مورد شيوه تمـاتيـک توضيحاتی دادند.

بعد از زمان استـراحت و پذيـرايی ،در قسمت دوم سمينار،
آقای دکتـر فربـد رهنمـای چيت ساز به مبحث "درمان
بيماری" در زمان هانمـن و "درمان بيمار" در زمان کنـت،
اشاره کرده و در مورد مفاهيم و تعاريف مختلف ميـازم
توضيـح دادند.

سپس ،آقای دکتـر پـدرام معينـی (نايب رئيس هيـأت مديـره
انجمـن هوميوپـاتی ايـران) بعد از اعالم اخبار مربوط به
انجمن و عملکرد هيأت مديره ،بر اهميت سمينارها و
همچنين ،استـاندارد سازی آموزش هوميـوپـاتی تاکيد کردند.

آقای دکتـر رهنـما در ادامه سخنـرانی خود ،دربـاره
( Second prescriptionتجـويـز دوم دارو) با استفـاده از
حـاالت و منحنـی هـای مختلـف مطـرح شـده در کتـاب
های کنـت و ويتـولکاس صحبـت کردنـد .همچنيـن ،ايشـان
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مفهـوم اصلـی ( Aggravationتشـديد عاليـم) و تفـاوت
آن بـا ( Accessory symptomsعاليـم جديـد بيمـاری)
را بيان نمودند.

برای ارايه مقاله و سخنرانی در
سمينارهای انجمن هوميوپاتی ايران،
می توانيد با مسئول هماهنگی
و برگزاری سمينارها،
خانم طيبه ميرابی به شماره تلفن 10122122190
تماس بگيريد.

دوره آموزشی هومیوپاتی
به زودی دوره جديد دو ساله آموزش حرفه ای هوميوپاتی،
توسط انجمن هوميوپاتی ايران برگزار می شود .داوطلبين
شرکت در اين دوره آموزشی ،می توانند برای اطالع از هزينه و
شرايط ثبت نام ،به وب سايت انجمن هوميوپاتی ايران مراجعه
نمايند .تاريخ دقيق شروع کالس ها و مکان آن ،متعاقبا اعالم
خواهد شد.
مصاحبه هومیوپاتی در استان خراسان
در تاريخ  91ارديبهشت ماه سال جاری ،در روزنامه "شهرآرا"
که در استان خراسـان به چاپ می رسد؛ مصاحبه ای در مورد
طب هوميـوپاتی با نماينده انجمـن هوميـوپاتی در اين استان،
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خانم دکتر فاطمه ابراهيمی ثانی ،صورت گرفته بود .اين
مصاحبه پيرامون تعريف و تاريخچه طب هوميوپاتی و تاثير
داروهای مربوط به آن بوده است.

شصت و هشتمين کنگره جامعه بين المللی پزشکان هوميوپات
با عنوان
""The paradigm of Homeopathic Medicine
در تاريخ  4تا  7ماه ژوئن  2119در شهر کوئيتو کشور اکوادور
برگزار شد .سرفصل های مطرح شده در اين کنگره ،شامل
"فيزيک کوانتوم در طب هوميوپاتی"" ،هوميوپاتی و فلسفه
مدرن" و "استانداردها و قانونمندی در هوميوپاتی" بودند.

قابل ذکر است که کنگره شصت و نهم  LMHIبا عنوان
"Homeopathy on the move
"Strategies, Healing, Simillimum, Simile
در تاريخ  12تا  10جوالی  2114در شهر پاريس برگزار
خواهد شد.

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  10129874417و ايميل
 nnavvab@yahoo.comتماس بگيريد تا پس از تأييد
انجمن ،در خبرنامه منعکس شود.

سايت انجمن هوميوپاتی ايرانwww.homeopathyiran.org :

استفاده از مطالب اين خبرنامه ،با ذکر مأخذ بدون مانع است.
صفحه 2

