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 اقدامات هیأت مدیره انجمن هومیوپاتی ایرانگزارش 

 

 3131از آبان ماه ه انجمن هوميوپاتی، اقدامات هيأت مدير

 :به شرح زير بوده است تاکنون
 

 برگزاری جلسات هيأت مديره به صورت ماهانه -3

برگزاری جلسه با آقای دکتر زالی، رياست کل سازمان  -2

 نظام پزشکی کشور

يت تعيين صالحيت حرفه ايی برگزاری جلسه با مدير -1

 سازمان نظام پزشکی کل کشور

تهيه پيش نويس تفاهم نامه تاييد مدارک همکاران  -4

پزشک و ارايه به مديريت تعيين صالحيت حرفه ايی 

 سازمان نظام پزشکی کل کشور

جلوگيری از حذف هوميوپاتی از رشته های مورد تاييد  -5

 وزارت بهداشت، در معاونت طب سنتی

 مديريت داروهای سنتی و مکمل وزارت مذاکره با -6

 جهت اخذ مجوز ورود داروهای هوميوپاتی ،داشتهب

مذاکره با معاونت غذا و دارو برای اخذ مجوز تهيه و توزيع  -7

 دارو برای داروسازان دارای مدرک هوميوپاتی

وپاتی در ـات هوميـت و خدمـزيـرفه ويـاد ورود تعـپيشنه -8

ان ـت درمـاونـعات، به مـدمـی خـاب ارزش نسبـکت

 تـداشـوزارت به

ر در هيأت ـل نگـب کـه طـل کميتـاد تشکيـپيشنه -3

مديره انجمن پزشکان عمومی ايران، جهت پيگيری 

 مطالبات همکاران

نامه نگـاری با معـاونت انتظامی سازمـان نظام پزشکی  -31

کل کشور، جهت استفاده از کارشناسان مورد تاييد 

ه پرونده تخلفات انجمن هوميوپاتی، در رسيدگی ب

 همکاران هوميوپات

الف با ـه تلويزيونی مخـش برنامـراض به پخـاعت -33

ه ـاين گونش ـاز ادامه پخ ریـجلوگيو  یـهوميوپات

 ورـه مذکـمطالب در برنام

 برگزاری سمينارهای علمی هوميوپاتی به صورت دوره ايی -32

رگزاری اولين همايش دست اندرکاران هوميوپاتی کشور ب -31

 یـده هوميوپاتـش ها و آينـچالوان ـبا عن

تشکيل کارگروه، جهت تدوين اوليه سند راهبردی   -34

 هوميوپاتی در ايران

ری، ـام معظم رهبـدرخواست مالقات حضوری با مق  -35

ت ـای سياسـی در راستـرفی بيشتر هوميوپاتـت معـجه

 ان ـی ايشـهای ابالغ
 

 

 RIHAآزمون 

در صبح روز  ،(RIHA)آزمون جامع انجمن هوميوپاتی ايران 

به طور هم زمان، در شهرهای  3134ارديبهشت ماه  25جمعه 

تهران، مشهد و شيراز با شرکت اعضای ممتاز و افتخاری 

 .انجمن برگزار شد
 

 
 

 

 انجمن هومیوپاتی ایران 9313ماه آذر گزارش سمینار 
 

روز جمعه بيست و هشتم آذر ماه، سمينار دوره ای انجمن 

در ابتدا، آقای . حله آرارات برگزار شدهوميوپاتی در سرای م

رد روياهای انسان و انواع دکتر حسين عزيزی اشکدانی، در مو

. و ارتباط داروهای هوميوپاتی با روياها سخنرانی کردندآن ها 

ر سيد علی حسينی تهرانی در مورد تکامل ـای دکتـسپس، آق

همات صحبت در تو ی هوميوپاتیموجودات و تجويز داروها

م اثر نيساای مجتبی فرهمند درباره مکـه، آقـدر ادام. کردند

اين رمدی ها، چگونگی گيری  کارگل های باخ، تاريخچه به 

استفاده از آن ها و تفاوت آن ها با رمدی های هوميوپاتی 

د ـآخرين سخنران نيز، آقای دکتر فرب .توضيحاتی دادند

ه ـه تاريخچـای چيت ساز بودند که در زمينـرهنم

ی هانمنی و کنتی، دوز و پوتنسی داروهای ـپاتوـهومي

وص دوز ـدر خص 6و  5، 4انون ـاوت های ارگـوپاتی و تفـهومي

  .اتی صحبت نمودندـوپـدی های هوميـو پوتنس رم
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 کارگاه هومیوپاتی در کنگره بین المللی درد 

 

اولين کنگره بين المللی درد دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 

، در 3134ست و پنجم ارديبهشت ماه بيست و سوم تا بي

 37مجتمع بيمارستانی امام خمينی برگزار شد که دارای 

 . امتياز بازآموزی، برای متخصصان و پزشکان عمومی بود
 

 
 

قابل ذکر است که در اولين روز اين کنگره، کارگاه تخصصی 

 Homeopathy in acute & chronicهوميوپاتی با عنوان

pain management  با سخنرانی آقايان دکتر مظفری ،

محتوای اين سخنرانی، . ق برگزار شدـدی و دکتر موفـکجي

ب ـوپاتی با طـوپاتی، ارتباط هوميـشامل کليات طب هومي

وص ـوپاتی در انواع دردها بخصـرايج، کاربرد داروهای هومي

 .دردهای سرطانی بود
   

 

 
 

مين دويست و شصت) 2135در سال  WHAWعنـوان هفتـه 

 Homeopathy For،(سالگرد تولد پروفسور ساموئل هانمن

Infectious Diseases ناميده شده است. 

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

نام گذاری شده و در  WHAOتوسط سازمان بين المللی 

کشور دنيا با يکديگر تبادل  41طی آن، جوامع هوميوپاتی از 

ت کرده و اخبار و تحقيقات مهم هوميوپاتی کشور خود اطالعا

 .را منتشر می کنند

، کشور ايران نيز به 2113الزم به ذکر است که از سال 

 .عضويت اين سازمان بين المللی در آمده است
 
 

 

 کنگره بین المللی طب مکمل در مشهد
 

در شهر  3134ره بين المللی طب مکمل، در مهر ماه کنگ

و با همکاری انجمن آقای دکتر عبداله بهرامی  مشهد، زير نظر

قابل ذکر است که از . ار خواهد شدبرگزهوميوپاتی ايران 

نيز برای سخنرانی در اين خارج کشور متخصصين هوميوپاتی 

 . کنگره، دعوت به عمل آمده است
 
 

 

 قابل توجه اعضای ممتاز انجمن هومیوپاتی ایران

 در تير ،يره انجمنمجمع عمومی برای انتخابات هيأت مد

 اطالعات بيشتر،. ماه سال جاری برگزار خواهد شد

 .متعاقبأ در وب سايت انجمن اعالم می شود
 

 
 

 
 

 هوميوپات با پزشکان المللی بين جامعه کنگرههفتادمين 

 "EXPERIENCE, SCIENCE AND ART" عنوان

رو ـريودوژاني رـشه در 2135 آگوست 23 تا 25 خـتاري در

 کنگره بر روی تمرکز اين .شد برگزار خواهد برزيلکشور 

، آزمون های هوميوپاتی ، آموزشداروها پروينگ مباحثی چون

توسط سازمان های دولتی، هوميوپاتی  سازی مندبالينی، قانون

استاندارد سازی پايداری محيط زيست، عمومی، سالمت 

ی مختلف هوميوپاتی يطه هاهوميوپاتی، ارتباط بين ح يیدارو

 .استآن  رچگیو يکپا

برای دريافت اطالعات بيشتر می توانيد به آدرس 

www.lmhi2015.org مراجعه نماييد. 
 
 

 در صورت تمايل به درج اخبار، اطالعات مربوط به برگزاری

دوره های آموزشی، تأليفات و گزارش تحقيقات خود در زمينه 

يد با مسئول خبرنامه انجمن هوميوپاتی ايران، هوميوپاتی، می توان

و ايميل  13321874417خانم نوشين نواب به شماره تلفن 

nnavvab@yahoo.com  ،تماس بگيريد تا پس از تأييد انجمن

 .در خبرنامه منعکس شود
 

http://www.lmhi2014.org/
mailto:nnavvab@yahoo.com

