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 انجمن هومیوپاتی ایران 9311ماه اسفند گزارش سمینار 

 

در روز جمعه دوم اسفند ماه، سمينار دوماهانه انجمن 

با مديريت علمی  "اقی و هوميوپاتیچ"هوميوپاتی با عنوان 

يمی ثانی )نماينده انجمن هوميوپاتی خانم دکتر فاطمه ابراه

 زار شد.ايران در استان خراسان( در سرای محله آرارات برگ

در ابتدای جلسه، خانم دکتر ابراهيمی ثانی در مورد فعاليت  

های هوميوپاتی استان خراسان در زمينه شرکت در همايش 

های طب کل نگر و برگزاری سمينارها، دوره های آموزشی، 

ن ـاتی و همچنين تشکيل دفتر انجمـوپـکارگاه های هومي

ان در ـخراس انـکی استـان نظام پزشـاتی در سازمـوپـهومي

انه ـات ماهيـاتی در جلسـوپـن هوميـمشهد و شرکت انجم

ن های ـکليه انجم

تخصصی  –علمی 

در اين سازمان، 

 توضيحاتی دادند.

ايشان در ادامه، 

درباره چاقی که 

يکی از شايع ترين 

داليل مراجعه 

بيماران هوميوپاتی 

است، سخنرانی 

برشمردند و  کرده و آنرا به عنوان يک بيماری مزمن اپيدمی

عوارض چاقی و ارتباط آن با بيماری های جدی و استراتژی 

 های درمان چاقی در طب رايج را بيان کردند. 

  دی بعد از تعريفـری کجيـن مظفـر حسيـای دکتـسپس، آق

 

 ازم ها با چاقی و داروهای هوميوپاتیـاط ميـرباره ارتبد اقی،ـچ

 نمودند.در چاقی و پراشتهايی صحبت  مورد استفاده
 

 واعـد انورـسعيدی، در مر جعفر ـکتای دـدی، آقـران بعـسخن
 

  
 

و عاليم آن ها  eating disorderاختالالت سايکولوژيک 

توضيحاتی دادند و روبريک های مهم و داروهای هوميوپاتی 

 مربوط به اين اختالالت را برشمردند.

 شريفدی موفق ـر مهـای دکتـآق ار،ـی سمينـانـدر قسمت پاي
 

  
 

کودکان سخنرانی کردند. ايشان با پيرامون مبحث چاقی در 

تاکيد بر اهميت جلوگيری از چاقی و آموزش ذائقه و عادات 

صحيح غذايی از بدو کودکی، به داروهای هوميوپاتی در درمان 

 چاقی کودکان اشاره کردند.

 

با  2931قابل ذکر است که سمينار قبلی، در ششم دی ماه 

با مديريت علمی خانم دکتر  "وميوپاتی کالسيکه"عنوان 

انجمن هوميوپاتی( برگزار  عضو هيأت مديرهمرضيه شناور )

 شد. در آن سمينار، خانم ها دکتر شناور و دکتر اصانلو و آقايان 

 

http://www.homeopathyiran.org/


 

 

 

 

ماه  اردیبهشت

9313 

 19شماره 

  انجمن هومیوپاتی ایرانخبرنامه داخلی          

  www.homeopathyiran.orgلب اين خبرنامه، با ذکر مأخذ بدون مانع است.                                       سايت انجمن هوميوپاتی ايران:  استفاده از مطا

 1صفحه             

 

دکتر معينی، دکتر مظفری کجيدی، دکتر رهنمای چيت ساز 

 و دکتر مظاهری نژاد سخنرانی نمودند.

 

 

 
 

هوميوپات  پزشکان المللی بين جامعه ين کنگرهنهم و شصت

 عنوان با

"Homeopathy on the move, Strategies, 

Healing, Simillimum, Simile" 

  2014 جوالی 19 تا 16 تاريخ در

 شد. برگزار خواهد پاريس شهر در
 

 روی تبادل تجربيات بالينی و بر  کنگره اينتمرکز 

 هوميوپات پزشکاناستراتژی های درمانی 

 .استکشورهای مختلف از 
 

س می توانيد به آدربرای دريافت اطالعات بيشتر 

www.lmhi2014.org راجعه نماييد.م 

 
 

 

 با توجه به تصميم گيری هيأت مديره جديد

 ارايه مقاالت معتبرانجمن هوميوپاتی ايران مبنی بر 

 بين المللی در سمينارهای ماهانه 

 رنامه، ـو چاپ آن ها در خب

 کليه همکاران هوميوپات می توانند در صورت تمايل

 به ترجمه اين مقاالت و ارايه آن ها، 

 با آقای دکتر پدرام معينی )رئيس انجمن هوميوپاتی(

 االت را ـه مقـل و خالصـرفته و اصـاس گـتم

 ان،ـل ايشـايميبه آدرس 

pmoeini@yahoo.com ايند.ـال نمـارس 

 
 

 

 

 

 

نهمين ، در دويست و پنجاه و WHAWه ـوان هفتـعن

 Homeopathy forسالگرد تولد پروفسور ساموئل هانمن، 

Men’s Health ه بود.ناميده شد 

از دهم تا شانزدهم ماه آوريل ادامه دارد، هر سال که  اين هفته

نام گذاری شده و در  WHAOللی توسط سازمان بين الم

کشور دنيا با يکديگر تبادل  04طی آن، جوامع هوميوپاتی از 

اطالعات کرده و اخبار و تحقيقات مهم هوميوپاتی کشور خود 

 را منتشر می کنند.

، کشور ايران نيز به 1443الزم به ذکر است که از سال 

 عضويت اين سازمان بين المللی در آمده است.
 

شهريار موسوی نژاد، عضو هيأت مديره انجمن  آقای دکتر

تا به حال نقش بسيار موثری  2933هوميوپاتی ايران، از سال 

در ايجاد ارتباط و گفتگو بين انجمن هوميوپاتی ايران و ارکان 

تصميم گيری معاونت آموزشی، پژوهشی نظام پزشکی کل 

کشور و شهرستان های غرب استان تهران داشته اند. ضمن 

نی از زحمات ايشان، الزم به ذکر است که آقای دکتر قدردا

موسوی نژاد، عضو هيأت مديره نظام پزشکی شهرستان های 

شهريار، مالرد، قدس و رئيس انجمن پزشکان عمومی اين 

شهرستان ها و همچنين عضو کميته تشکيالت و توسعه 

 انجمن پزشکان عمومی ايران هستند.
 

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

آموزشی، تأليفات و گزارش تحقيقات خود در زمينه هوميوپاتی، می توانيد 

وپاتی ايران، خانم نوشين نواب به شماره با مسئول خبرنامه انجمن هومي

تماس  nnavvab@yahoo.comو ايميل  43219300040تلفن 

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

ب آقای اوزار، مدير محترم با تشکر و قدردانی از زحمات جنا
نشر اشراقيه، که در چاپ خبرنامه داخلی انجمن هوميوپاتی 

 ايران ياری می رسانند.
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