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  و  مورد تهيه در  WHOاستراتژي دارويي        
  داروهاي هوميوپاتيتوليد        

  
مدركي را  2010، در فوريه (WHO)سازمان بهداشت جهاني 

 "اتيـاي هوميوپـه داروهـي در تهيـوارد ايمنـم"تحت عنوان 
  .وده استـمنتشر نم

  ان،ــازمـن سـالم ايـر اعـبناب
  انتشار اين مدرك، دف ازــه

   كيـتكني ارايه راهنمايي هاي
  در مورد تهيه و توليد داروهاي

  هـژه تهيـي و به ويـوپاتـهومي
  رل كيفيتـو كنت داردـانـاست

  .در اين زمينه مي باشد
  صفحه اي 448درك ـن مـاي

 Safety issues in the preparation of وانـبا عن
homeopathic medicines رسميايت ـوان از وب سـمي ت را 

ود ـدانل www.who.intاني به آدرس ـجهداشت ـان بهـسازم
  .كرد

  
  
  
  
  
  

ميالدي به  2005، از سال WHAOان بين المللي ـسازم
اي ـروزه ن،ـانمـوئل هـر سامـولد دكتـالگرد تـمناسبت س

 WHAWه ـل را هفتـاه آوريـم مـزدهـانـا شـم تـده
)World Homeopathy Awareness Week( تـناميده اس.  

هر سال در طي اين هفته، جوامع هوميوپاتي دنيا از طريق اين 
و يكديگر را در جريان تحقيقات،  سازمان، تبادل اطالعات كرده

  .يافته ها و اخبار مهم هوميوپاتي كشور خود مي گذارند
در دويست و پنجاه و پنجمين سالگرد تولد پروفسور هانمن 

   WHAW هفته، عنوان )2010 آوريل(
 "Mental Well-being, Body and Mind in Balance" 

  .بود
  

  
 LMHIشصت و پنجمين كنگره بين المللي 

  
  
  

تحت  LMHIانجمن بين الملليشصت و پنجمين كنگره 
در تاريخ  "A Homeopathic Odyssey :2010" عنوان

همين ماه و تا بيست و دوم  ماه مي، در كاليفرنيا آغاز شده 18
  .ادامه مي يابد

در اين كنگره، ضمن گرامي داشت دويستمين سالگرد انتشار 
حياتي هوميوپاتي در آينده علم  ارگانون هانمن، به تبيين نقش

   .ه استدشپزشكي، پرداخته 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به در صورت تمايل به درج اخبار، اطالعات مربوط   
 گزارشبرگزاري دوره هاي آموزشي، تأليفات و   

سئول با ممي توانيد تحقيقات خود در زمينه هوميوپاتي، 
خبرنامه انجمن هوميوپاتي ايران، خانم نوشين نواب به شماره 

 nnavvab@yahoo.comو ايميل  09123874407تلفن 
  .شود تماس بگيريد تا پس از تأييد انجمن، در خبرنامه منعكس

  
  
  

  22559711:  تلفن تماس با انجمن هوميوپاتي ايران
  
  

  
  انجمن هوميوپاتي ايران 1388بهمن ماه  سمينارگزارش 

  
 30ايران در صبح روز جمعه  هوميوپاتيسمينار دوره اي انجمن 

  . بهمن ماه در سراي محله آرارات برگزار شد
اولين سخنراني، توسط آقاي دكتر سيد آقانور صادقي ارايه 

  .دگردي
  

  
  

ايشان از سفر خود به يونان و شركت در دوره آموزشي پروفسور 
با تشخيص  caseجورج ويتولكاس گفتند و به تشريح يك 

با عاليم آرتريت روماتوئيد ) Farber disease(بيماري آنزيمي 
پرداختند كه توسط دكتر ويتولكاس و به وسيله داروهاي 

  .هوميوپاتي درمان شده بود
  

ر كسري چهرازي به ادامه مبحث گذشته خود سپس آقاي دكت
كودكان و پيش آگهي آن در بزرگسالي  ADHDدر مورد 
  .پرداختند

  

  
  
ايشان عالوه بر ذكر نكات منفي رفتاري اين كودكان، به نكات  

   .مثبت ذهني و هوشي آنها نيز اشاره كردند

در ادامه، آقاي دكتر فاضل حميد بهنام مشكالت يك بيمار 
و از درمان موفقيت آميز او با  را مطرح كرده "بهجت" مبتال به

  .خبر دادند) نيتريك اسيد(داروي هوميوپاتي 
  

  
  

در پايان قسمت اول سمينار، آقاي دكتر غالمرضا عسكري در 
مورد تفاهم نامه بين انجمن هوميوپاتي ايران و گروه آموزش 
 هوميوپاتي دانشگاه آزاد اسالمي و همكاري اين دو گروه در
زمينه هاي آموزشي و اجراي سمينارهاي مشترك صحبت 

  .كردند
  

  
  

با شروع قسمت دوم سمينار، آقاي دكتر علي كريمي به ادامه 
  .ندمبحث شرح حال گيري به شيوه سانكاران پرداخت

  

نوشين نواب: تهيه و تدوين    
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خاطر نشان كردند كه در روش سانكاران، تشخيص ايشان 

سطح پنجم داروي صحيح بيمار، تنها بر اساس عاليم مربوط به 
)vital sensation (صورت مي پذيرد.  

آخرين سخنراني، توسط آقاي دكتر عليرضا طلوع بهبود ايراد 
  .گرديد

  

  
  

ايشان در اين سمينار، مبحث تئوري سركوب دكتر وي جي 
آكار را به اتمام رسانده و به بررسي كارآيي اين تئوري، در 

  .جريان درمان بيماران پرداختند
  

  
 
  

  
ه مقاله و يه همكاراني كه تمايل به ارااز كلي

انجمن هوميوپاتي  هايسمينارسخنراني در 
مسئول كه با مي شود تقاضا ايران دارند، 

خانم دكتر هماهنگي و برگزاري سمينارها، 
  به شماره تلفنپريسا اصانلو 

  .تماس بگيرند 09123796266
سراي محله "در  1389تير ماه  25سمينار بعدي در تاريخ 

  .برگزار خواهد شد "اراتآر
  

  

       دوره هاي آموزشي هوميوپاتي 
  

  يوپاتيهوم يآموزشدوره هاي 
  جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران

تاكنون،  1387جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران، از سال 
هوميوپاتي دوره دو ساله آموزش مقدماتي  3اقدام به برگزاري 

با مديريت آقاي دكتر علي كريمي كرده كه با موفقيت رو به 
  .پايان هستند

همچنين در شهريور ماه سال جاري، دوره آموزش پيشرفته 
هوميوپاتي نيز با تاكيد بر تقسيم بندي داروها و آشنايي كامل با 
متدهاي مطرح شده توسط اساتيد برتر جهان، در اين مركز 

  .برگزار خواهد شد
الزم به ذكر است كه در اين دوره، برنامه عملي ويزيت بيماران 

  .با نظارت اساتيد گنجانده شده است
ب اطالعات بيشتر درباره مشخصات اين دوره هاي براي كس

 www.dralikarimi.com آموزشي، مي توانيد به سايت 
  .ماييدمراجعه ن

  
  

  اصفهان جهاد دانشگاهي يوپاتيهوم يزشآمودوره 
كه تا به حال با  يوپاتيمتعدد آموزش هوم يدوره ها يپ در
در شهر اصفهان برگزار شده،  ينيدكتر پدرام مع يآقا تيريمد
با  يوپاتيدو ساله طب هوم يبار دوره آموزش نينخست يبرا

 نيا يوپاتياصفهان و دفتر انجمن هوم يجهاد دانشگاه يهمكار
  .آغاز شده است ديا شروع سال جدشهر، ب

  
  

  انيـاستاي ـت هـاليـدگان فعـاينـنم
  رانــاتي ايـوپـن هوميـانجم 

  

  
 ،آقاي دكتر نادر مرادي آذربايجان شرقي 

 آذربايجان غربي، آقاي دكتر رحيم غني شايسته 

 اصفهان، آقاي دكتر پدرام معيني 

 مازندران، آقاي دكتر مجتبي احمدي 

  
  دـزار شـگبر RIHAون ـآزم

  
توسط انجمن ) RIHA(هفتمين آزمون جامع هوميوپاتي 

در  1389ماه ارديبهشت  17روز جمعه در هوميوپاتي ايران 
شهرهاي تهران، شيراز، اصفهان و تبريز، به طور هم زمان برگزار 

  .شد
  

  
نتايج آزمون تا يك ماه پس از تاريخ برگزاري در سايت انجمن 

)www.homeopathyiran.org (اعالم خواهد شد.  
الزم به ذكر است كه اين امتحان هر سال يك بار برگزار شده و 
  .كليه اعضاي انجمن هوميوپاتي مي توانند در آن شركت نمايند

پذيرفته شدگان پزشك، گواهي نامه عضويت ممتاز انجمن 
هوميوپاتي و تاييديه صالحيت علمي را دريافت مي دارند و به 

  .اهي قبولي در آزمون اعطا مي شودساير پذيرفته شدگان، گو
  

  
  

همكاران پزشك، دندانپزشك، دامپزشك و داروساز كه موفق به 
شوند، مي توانند براي عضويت در  RIHAقبولي در آزمون 

  .اقدام نمايند LMHIانجمن بين المللي هوميوپاتي 

  
  

  سمينارهاي آشنايي با هوميوپاتي
  در شهرهاي مختلف كشور

  
در اسفند ماه  "آشنايي با هوميوپاتي"عنوان سمينارهايي با 

 1389در شهرهاي تبريز و اروميه و نيز در فروردين ماه  1388
واقع در استان (در دانشكده دامپزشكي شهرستان گرمسار 

 5برگزار گرديد كه شركت در آن ها موجب كسب ) سمنان
  .امتياز بازآموزي براي دامپزشكان مي شد

معاون (كتر امير عباس جعفري در اين سمينارها، آقاي د
در مورد اصول ) بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام پزشكي

به  "آرنيكا"و قوانين عمومي هوميوپاتي و همچنين داروي 
    .عنوان داروي اصلي تروما، سخنراني كردند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مصاحبه با ايسنا و نشريه نسل فردا
  

م معيني عضو انجمن ، آقاي دكتر پدرا1389در ارديبهشت ماه 
هوميوپاتي ايران و جامعه بين المللي هوميوپاتي، مصاحبه اي 

  .داشتند) ايسنا(با خبرگزاري دانشجويان ايران 
ايشان در طي اين گفت و گو، عالوه بر معرفي طب هوميوپاتي و 
اشاره به فعاليت هاي آموزشي و درماني هوميوپاتي در شهر 

ميوپاتي در سطح دنيا به اصفهان، خاطر نشان كردند كه هو
عنوان يك طب آكادميك مطرح گشته و در سازمان بهداشت 
جهاني نيز به عنوان يك دپارتمان پذيرفته شده و پزشكان بدون 

  .مرز در اين حوزه مشغول به فعاليت هستند
نيز، مصاحبه اي با  1388آقاي دكتر معيني در آذر ماه سال 

  .نشريه نسل فردا كرده بودند
در اين مصاحبه عالوه بر معرفي طب هوميوپاتي، به ايشان 

  .تشريح مكانيسم عمل داروهاي هوميوپاتي پرداختند

 3صفحه  2صفحه 


