
 

 

 

 

 

 9312ماه  دی

 22شماره 
  انجمن هومیوپاتی ایرانخبرنامه داخلی          

 33688588شماره تلفن دفتر جدید انجمن هومیوپاتی ایران: 

  www.homeopathyiran.orgاستفاده از مطالب این خبرنامه، با ذکر مأخذ بدون مانع است.                                       سایت انجمن هومیوپاتی ایران:  

 9صفحه             

 

 

 انجمن هومیوپاتی ایران 9312گزارش سمینار آبان ماه 

 

ن ـار انجمـدر روز جمعه دهم آبان ماه، جلسه سمین

درمان بیماری های "وع تخصصی ـوپاتی با موضـهومی

رای ـدر سالن کنفرانس س "وپاتیـنورولوژیک به روش هومی

 د.ـل شه آرارات تشکیـمحل

 دبیر علمیدای سمینار، آقای دکتر فاضل حمید بهنام )ـدر ابت

سمینار( در مورد عوامل 

اری ـص بیمـتشخی و احتمالی

( و MSمولتیپل اسکلروزیس )

آن  و هومیوپاتی درمان آلوپاتی

بر اهمیت و سخنرانی کرده 

عالیم و روبریک های به دست 

آمده، بیش از تشخیص نوع 

موثر ای مهم ـان همچنین، به داروهـتاکید نمودند. ایش بیماری

  اشاره کردند. MSان ـدر درم

سخنران بعدی، آقای دکتر 

سید آقانور صادقی، با توضیح 

مغزی و  Strokeدر مورد 

اتیولوژی آن، در باره یک 

case به ایسکمی مغزی  مبتال

و درمان هومیوپاتی آن صحبت 

 0202نمودند؛ که در سال 

 ود.ـده بـرح شـنیز مط hpathyمیالدی در سایت 

زی، ـر آرش احمدی درباره سکته های مغـآقای دکتدر ادامه، 

ی از آن ـوارض ماندگار ناشـعلل و عالیم مختلف و ع

 د.ـرانی کردنـسخن

ی سکته هاان ـدرممدیریت ح در مورد ـسپس، ایشان به توضی

 وپاتی پرداختند.ـای هومیـداروهبا  مغزی

 

در قسمت دوم سمینار، آقای 

دکتر پدرام معینی با بیان 

د عملکرگزارشی از وضعیت و 

رات یهیات مدیره انجمن، از تغی

اعضاء هیات مدیره و مسئولیت 

های جدید آن ها خبر دادند و 

در مورد دوره آموزشی 

هومیوپاتی که قرار است توسط انجمن هومیوپاتی ایران برگزار 

انجمن  شود، توضیحاتی دادند. همچنین ایشان، به همه اعضاء

اعالم نمودند که شرط الزم ثبت اسامی و آدرس مطب ها در 

وب سایت انجمن، پرداخت حق عضویت ها و کامل بودن 

 مدارک آن ها می باشد.

پس از آن، آقای دکتر معینی با 

توضیحاتی پیرامون مبحث 

سردردها و انواع آن ها، بر 

اهمیت معاینات بالینی و 

غربالگری سردردها بر اساس 

بیماران و انتخاب صحیح  عالیم

آنان برای درمان هومیوپاتی، 

 تاکید کردند.

در قسمت پایانی سمینار، آقای 

ود ـدکتر علیرضا طلوع بهب

درباره انواع تیک های عصبی و 

ان ـاران درمـچند مورد از بیم

شده خود به روش هومیوپاتی 

سخنرانی کرده و به اهمیت 

 ازم هایـه ها و میـتوجه به الی

ان ـر بیماران، در درمعمقی ت

 ودند.ـاره نمـوپاتی اشـهومی
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 تغییر اعضاء هیات مدیره انجمن هومیوپاتی ایران
 

پس از استعفای دو عضو هیات مدیره انجمن، آقایان دکتر 

غالمرضا عسکری و دکتر آرش احمدی، طبق اساسنامه انجمن، 

اعضاء علی البدل، خانم دکتر پریسا اصانلو و آقای دکتر شهریار 

ن هومیوپاتی ایران راه یافته موی نژاد، به هیات مدیره انجموس

و طی رای گیری در جلسه هیات مدیره که در تاریخ هشتم 

برگزار شد، مسئولیت های اعضاء به ترتیب زیر  0830آبان ماه 

 تعیین شدند:

 رئیس انجمن هومیوپاتی ایران: آقای دکتر پدرام معینی -

 یسا اصانلونایب رئیس انجمن: خانم دکتر پر -

 دبیر انجمن: آقای دکتر علیرضا طلوع بهبود -

 خزانه دار انجمن: خانم دکتر مرضیه شناور -

 

 تدریس هومیوپاتی در دانشکده های دامپزشکی
 

طبق مصوبه شورای دامپزشکی وزارت علوم در مهر ماه سال 

جاری، یک واحد درسی اجباری هومیوپاتی در سرفصل دروس 

ی دامپزشکی گنجانده شد. قابل ذکر ادانشجویان دوره دکتر

است که تعداد بیست و دو دانشکده دامپزشکی، در سطح 

 کشور وجود دارد.

 

 دوره آموزشی هومیوپاتی
 

د دو ساله آموزش حرفه ای هومیوپاتی به زودی دوره جدی

برای پزشکان و غیر پزشکان، توسط انجمن هومیوپاتی ایران 

برگزار می شود. مسئول آموزش این دوره آقای دکتر پدرام 

معینی و مسئول علمی آن، خانم دکتر پریسا اصانلو خواهند 

بود. داوطلبین شرکت در این دوره آموزشی، می توانند برای 

زینه و شرایط ثبت نام، به وب سایت انجمن اطالع از ه

 نمایند. هومیوپاتی ایران مراجعه

 

 طرح بیمارستانی آرنیکا
 

در راستای فعالیت های پژوهشی هومیوپاتی که از سال گذشته 

از روز هفدهم آذر ماه  "طرح آرنیکا"شروع شده بود، اجرای 

در بیمارستان شهید چمران، به طور رسمی آغاز گردید.  0830

بق این طرح، مصدومین و بیمارانی که دچار تروما شده اند، ط

هنگام ورود به اورژانس این بیمارستان، تحت درمان با داروی 

با مسئولیت آقای دکتر  ،آرنیکا قرار می گیرند. اجرای این طرح

امیر عباس جعفری و همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی 

 ته است. صورت گرف یروهای مسلح جمهوری اسالمی ایرانن
 

 سخنرانی های هومیوپاتی
 

در روز  "آشنایی با هومیوپاتی"سخنرانی هایی در مورد 

چهاردهم مهر ماه )مصادف با روز ملی دامپزشکی( در دانشکده 

دامپزشکی شهر زابل و همچنین، در روز بیست و یکم آذر ماه 

سال جاری در شورای نظام دامپزشکی استان اصفهان صورت 

انی ها، توسط آقای دکتر امیرعباس جعفری گرفتند. این سخنر

)معاون آموزش، بهداشت و توسعه سازمان نظام دامپزشکی( 

 ایراد شدند.
 

کلیه سخنرانان سمینارهای ماهانه انجمن هومیوپاتی ایران، از این 

پس می توانند در صورت تمایل، متن سخنرانی خود را در مجله 

ین مجله، در حیطه به چاپ برسانند. موضوعات ا "طب کل نگر"

 طب سنتی، سوزنی و هومیوپاتی می باشد.

 55880500شماره تلفن دفتر مجله: 

 iranremedy.irوب سایت مجله: 
 

 

در صورت تمایل به درج اخبار، اطالعات مربوط به برگزاری دوره های 

آموزشی، تألیفات و گزارش تحقیقات خود در زمینه هومیوپاتی، می توانید 

امه انجمن هومیوپاتی ایران، خانم نوشین نواب به شماره با مسئول خبرن

تماس  nnavvab@yahoo.comو ایمیل  23008308820تلفن 

 بگیرید تا پس از تأیید انجمن، در خبرنامه منعکس شود.
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