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 انجمن هومیوپاتی ایران 3192گزارش سمینار تیر ماه 

 

ن ـسمينار دوره ای انجم، ر ماهـم تيـچهاردهه ـروز جمعصبح 

، "اتیـوپـهوميوژی در ـدولـمت"با موضوع تخصصی  هوميوپاتی

 زار شد.ـرای محله آرارات برگـايش سـن همـدر سال

 

 
 

دی، در ـيی حدـر علـار، آقای دکتـران اين سمينـن سخنـاولي

ان به اهميت ـوژی صحبت کردند. ايشـدولـمورد مراحل مت

Point of view  اتیـوپـهومي)ديدگاه( در روش شناسی 

 ک توضيحاتی دادند.ـاتيـاشاره نموده و در مورد شيوه تم

 

 
 

ره ـأت مديـی )نايب رئيس هيـدرام معينـر پـسپس، آقای دکت

اخبار مربوط به ران( بعد از اعالم ـاي اتیـهوميوپن ـانجم

انجمن و عملکرد هيأت مديره، بر اهميت سمينارها و 

 تاکيد کردند.  اتیـوپـهومياندارد سازی آموزش ـهمچنين، است

 

 ک در ـاتيـازمـوه ميـر معينی در مورد شيـه، آقای دکتـدر ادام

ازم، ـت به ميـف نسبـاه های مختلـدگـدي ،یـاتـوپـهومي

وامل بيماری ها و عاخت ـت شنمنی، اهميـانـازم هـتعريف مي

ج در ـکی رايـد پزشـاری ها از ديـم های بيمـاستفاده از ت

 د.ـح دادنـتوضي یـاتـوپـوميـهدرمان 

 

 
 

در قسمت دوم سمينار، بعد از زمان استـراحت و پذيـرايی، 

درمان "ای چيت ساز به مبحث ـد رهنمـر فربـآقای دکت

ت، ـدر زمان کن "اردرمان بيم"ن و ـدر زمان هانم "بيماری

ازم ـاشاره کرده و در مورد مفاهيم و تعاريف مختلف مي

 ح دادند.ـتوضي

 

 
 

اره ـرانی خود، دربـما در ادامه سخنـر رهنـآقای دکت

Second prescription اده از ـز دوم دارو( با استفـويـ)تج

اب ـده در کتـرح شـف مطـای مختلـی هـاالت و منحنـح

 ان ـن، ايشـد. همچنيـت کردنـس صحبولکاـت و ويتـهای کن
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اوت ـم( و تفـديد عاليـ)تش Aggravationی ـوم اصلـمفه

اری( ـد بيمـم جديـ)عالي Accessory symptomsا ـآن ب

 را بيان نمودند.
 

 
 

 

  در سخنرانی و مقاله ارايه برای          

  ايران، هوميوپاتی انجمن سمينارهای       

  هماهنگی مسئول با انيدتو می             

  سمينارها، برگزاری و               

  10122122190 تلفن شماره بهطيبه ميرابی  خانم

 .بگيريد تماس
 

 

 دوره آموزشی هومیوپاتی
 

به زودی دوره جديد دو ساله آموزش حرفه ای هوميوپاتی، 

داوطلبين  توسط انجمن هوميوپاتی ايران برگزار می شود.

دوره آموزشی، می توانند برای اطالع از هزينه و شرکت در اين 

شرايط ثبت نام، به وب سايت انجمن هوميوپاتی ايران مراجعه 

اعالم  اتاريخ دقيق شروع کالس ها و مکان آن، متعاقب نمايند.

 خواهد شد.

 

 در استان خراسانمصاحبه هومیوپاتی 
 

 "شهرآرا"ارديبهشت ماه سال جاری، در روزنامه  91در تاريخ 

ان به چاپ می رسد؛ مصاحبه ای در مورد ـکه در استان خراس

 وپاتی در اين استان، ـن هوميـوپاتی با نماينده انجمـطب هومي

 

خانم دکتر فاطمه ابراهيمی ثانی، صورت گرفته بود. اين 

مصاحبه پيرامون تعريف و تاريخچه طب هوميوپاتی و تاثير 

 داروهای مربوط به آن بوده است.  

 

 
 مين کنگره جامعه بين المللی پزشکان هوميوپاتشتشصت و ه

 با عنوان
 "The paradigm of Homeopathic Medicine"  

اکوادور کشور  کوئيتودر شهر  2119 ماه ژوئن 7ا ت 4 در تاريخ

سرفصل های مطرح شده در اين کنگره، شامل  برگزار شد.

هوميوپاتی و فلسفه "، "فيزيک کوانتوم در طب هوميوپاتی"

 بودند. "استانداردها و قانونمندی در هوميوپاتی" و "مدرن
 

 
 

 با عنوان LMHIقابل ذکر است که کنگره شصت و نهم 
Homeopathy on the move" 

Strategies, Healing, Simillimum, Simile" 

در شهر پاريس برگزار  2114جوالی  10تا  12در تاريخ 

 خواهد شد. 

 

 

در صورت تمايل به درج اخبار، اطالعات 

مربوط به برگزاری دوره های آموزشی، تأليفات 

و گزارش تحقيقات خود در زمينه هوميوپاتی، 

ئول خبرنامه انجمن هوميوپاتی ايران، خانم می توانيد با مس

و ايميل  10129874417نوشين نواب به شماره تلفن 

nnavvab@yahoo.com  تماس بگيريد تا پس از تأييد

 انجمن، در خبرنامه منعکس شود.
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