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 3صفحه             

 همایش هومیوپات های ایران
 

در روز جمعه بيست و سوم اولين همايش هوميوپات های ايران 

با در سالن همايش های سرای محله آرارات،  3131آبان ماه 

با هدف همگرايی همکاران هوميوپات پزشک و غير پزشک و 

 .حضور اساتيد و پيشگامان عرصه هوميوپاتی برگزار شد

رئيس هيات )کتر شهريار موسوی نژاد در ابتدای همايش، آقای د

ن برای ـش انجمـدر مورد نق( رانـاتی ايـن هوميوپـره انجمـمدي

شناخت طب هوميوپاتی به عنوان يک روش درمانی توسط 

و  3131ال ـداشت از سـی وزارت بهـالی ارزش يابـورای عـش

ورود هوميوپاتی به نظام سالمت کشور، شناخته شدن حيطه 

ميوپات و دستورالعمل کار آن ها، مطالبی را کاری پزشکان هو

 .بيان کردند

ايران و کشور  المتسايشان در مورد سيستم سالمت محور نظام 

نقش هوميوپاتی به عنوان طب مکمل در کنار طب رايج و آيين 

نامه اجرايی آن توضيحاتی داده و در مورد هدف انجمن برای 

در نظام  تثبيت طب هوميوپاتی در جايگاهی هم طراز طب رايج

سالمت صحبت کردند و مشکالت و معضالت موجود در اين 

 .مسير را عنوان نمودند

همچنين، آقای دکتر موسوی نژاد در مورد اهداف مهم ديگر 

 ايجاد يک انجمن علمی به جایاز جمله انجمن هوميوپاتی، 

صنفی و همينطور، تاسيس دانشکده هوميوپاتی در کشور  انجمن

اتی ـرد، توضيحـام گيـا بايد انجـن راستـر اياليت هايی که دـو فع

 .دادند

ايشان پيشنهاد دادند که برای رسيدن به اين اهداف، الزم است 

کميته ايی برای نوشتن سند راهبردی در اين زمينه تشکيل 

گردد؛ که اين سند می تواند طرحی برای معرفی انجمن، ارايه 

رشته تحصيلی، آمار تعداد همکاران فعال هوميوپات به تفکيک 

گسترش جغرافيايی هوميوپات ها در سطح کشور، وضعيت قانونی 

مدارک موجود، تعريف واحدها و دوره های آموزشی که تا به حال 

تشکيل شده، تحليل نگرش های هوميوپات های ايران، ارايه 

مستندات درمانی و پژوهش های انجام شده، مشخص کردن 

ايی اعضاء هيات علمی اهداف و چشم اندازهای انجمن، شناس

دانشگاه ها، پيش بينی تعداد استقبال کنندگان از دوره های 

يت استاندارد سازی خدمات، شناسايی عآموزش هوميوپاتی، وض

انتظارات بيماران، سنجش نيازهای درمانگاهی و بيمارستانی، 

 راهی باـژی های همـن استراتـع دارو و تعييـه و توزيـوه تهيـشي

 .يگر باشدطب های مکمل د

در ادامه، آقای دکتر موسوی نژاد يکی از راه های رسيدن به 

اهداف مورد نظر را بازنگری اساسنامه انجمن و تدوين آن به 

شکل جامع تر عنوان کردند، که می تواند يکی از فعاليت های 

 .کميته تشکيل شده باشد

در قسمت دوم همايش، پنلی با شرکت آقايان دکتر موسوی نژاد، 

دکتر مظاهری نژاد، دکتر تهرانی، دکتر حديدی و خانم دکتر 

صدرای تشکيل شد که به پاسخ پرسش هايی که از طرف 

ود ـالت موجـی مشکـرح می شد و بررسـحاضرين در جلسه مط

در داف مذکور ـی رسيدن به اهارهايی براـو پيشنهاد راهک

  .پرداختندهمايش 

در پايان جلسه، کميته ايی متشکل از همکاران هوميوپات پزشک 

ود، ـوع بهبـرضا طلـو غير پزشک با سرپرستی آقای دکتر علي

برای تدوين سند راهبردی مورد نظر و پيشبرد اهداف انجمن 

 .تشکيل شد
 

 همایش سراسری طب مکمل و سنتی
 

نتی با رويکرد پيش ل و سـب مکمـسومين همايش سراسری ط

گيری و ارتقاء سالمت، از تاريخ بيست و هشتم تا سی ام آبان ماه 

اين همايش، با . در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد 3131

حضور اساتيد برجسته دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و 

مسئولين وزارت بهداشت، پيرامون طب سنتی اسالمی، هوميوپاتی، 

قابل . درآمد موضوعات مربوط به سالمت به اجرا ی و سايرطب سوزن

ذکر است که در حيطه هوميوپاتی، آقای دکتر پدرام معينی به 

معرفی طب هوميوپاتی پرداخته و در مورد کاربردهای آن سخنرانی 

کردند؛ خانم مرضيه عبدی درباره تاثير هوميوپاتی بر سندروم روده 

د محموديان نيز در مورد درمان تحريک پذير و آقای دکتر سيد احم

جانبازان جنگی مبتال به افسردگی مزمن توسط هوميوپاتی، 

 .سخنرانی نمودند
 

 RIHAآزمون 
 

در ( RIHA)يازدهمين آزمون جامع انجمن هوميوپاتی ايران 

کليه اعضاء رسمی و . برگزار خواهد شد 3131ارديبهشت ماه سال 

 .شرکت نمايند افتخاری انجمن می توانند در اين آزمون

شرايط . می باشد 3131مهلت ثبت نام تا تاريخ پانزدهم بهمن ماه 

ثبت نام، مدارک مورد نياز و نحوه آزمون در وب سايت انجمن 

 .هوميوپاتی ايران موجود است


