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 انجمن هوميوپاتي ايرانانجمن هوميوپاتي ايرانداخلي داخلي   خبرنامهخبرنامه

  
  يافته هاي جديد ويروس شناسي در تاييد                    
  يـاتـوپـوميـم هـعل                                  

  
 DNAبه دنبال كشف امواج الكترومغناطيسي زنجيره هاي 

، )كاشف ويروس ايدز(باكتريال توسط تيم پروفسور مونتانيه 
ت آمده بدس HIVيافته هاي جديدي نيز در مورد ويروس 

  .است
اين يافته ها حاكي از آن هستند كه امواج الكترومغناطيسي 

DNA  ويروس هايHIV  حتي بعد از درمان آنتي رتروويرال
و از بين رفتن كامل اين ويروس ها، در پالسماي خون بيماران 

  .مبتال به ايدز پيدا مي شوند
اين مسئله، توجيهي براي عدم بهبود قطعي بيماران مبتال به 

دستيابي به اين كشف بزرگ، نه تنها مي تواند كمك . يدز استا
بزرگي به يافتن درمان قطعي و ريشه كني بيماري ايدز بكند؛ 

  .بلكه افق روشني براي علم هوميوپاتي مي باشد
بعد از رقيق (وجود خواص ديناميكي داروهاي هوميوپاتي 

نها در محلول هايي كه ديگر مولكولي از ماده اصلي در آ) سازي
پيدا نمي شود، تشابه زيادي با وجود امواج الكترومغناطيسي 

  .ويروس ها در پالسماي عاري از ويروس دارد
  

  نـژاپداشت ـكشمكش بين وزارت به
  ورـاين كشي ـاتـوپـوميـن هـو انجم

  
در پي اختالف اخير بين وزارت بهداشت ژاپن و انجمن 

يوه هوميوپاتي هوميوپاتي اين كشور، بر سر درمان بيماران به ش
 LMHIنماينده (و درخواست كمك خانم دكتر رونكو ايتامورا 

براي حل اين اختالف  LMHIاز سازمان بين المللي ) در ژاپن
ازكشورهاي مختلف جهان در تالش  LMHIنظر، نمايندگان 

براي كمك به انجمن هوميوپاتي ژاپن و حل اين معضل، دست 
  .به دست يكديگر داده اند

از كشور ايران نيز،  LMHIست كه نماينده سازمان قابل ذكر ا
در تماس با دكتر رونكو ايتامورا مدارك معتبري از سازمان 

  .بهداشت جهاني، دال بر تاييد طب هوميوپاتي ارايه داده است
  

  
  

 LMHIي ـن المللـره بيـكنگ
  

  

، هر سال كنگره اي با حضور اعضا LMHIسازمان بين المللي 
و برگزار ـور عضـكش 56سازمان، در يكي از و نمايندگان اين 

شصت و پنجمين كنگره اين سازمان نيز در ارديبهشت . مي كند
   .ماه سال جاري در كاليفرنيا برگزار شد

  

  
  
ان ـر عثمـم دكتـ، خانت كه در اين همايشـر اسـل ذكـقاب

(Dr. Suriya Osman) ش ـر بخـان و مديـص زنـمتخص
مالزي، در مورد موفقيت خود در بين الملل آكادمي هوميوپاتي 

درمان آندومتريوز به شيوه هوميوپاتي، با تحليل ميازماتيك و 
نگرش مترياويروزيايي آقاي دكتر اردوان شهردار سخنراني كرده 

  .و به تشريح اين متدولوژي پرداختند
 2011(، در ماه دسامبر سال آينده LMHIبعدي  رهـكنگ

، در Homeopathy for Public Healthبا عنوان ) ميالدي
  .كشور هند برگزار خواهد شد

  
  ار، اطالعات مربوط به ـخبدر صورت تمايل به درج ا               

  ات و گزارش ـي، تأليفـاي آموزشـوره هزاري دـبرگ                
      وپاتي، مي توانيد با ـتحقيقات خود در زمينه هومي                

ران، ـوپاتي ايـن هوميـول خبرنامه انجمـمسئ                 
و ايميل  09123874407ن ـاره تلفـخانم نوشين نواب به شم

nnavvab@yahoo.com  تماس بگيريد تا پس از تأييد
  .انجمن، در خبرنامه منعكس شود

  
  

  

  
  

  يـاتـوپـوميـار هـذگناـت بنيـداش يـگرامم ـمراس
  

  

رد تولد پروفسور ساموئل هانمن، مراسم ـبه مناسبت سالگ
با حضور جمعي از  1389گرامي داشتي در ارديبهشت ماه 

  .اساتيد و همكاران هوميوپات در سراي محله آرارات برگزار شد
در ابتداي اين مراسم آقاي دكتر آرش احمدي، عضو هيأت 

رد اثر درماني مديره انجمن هوميوپاتي ايران، مطالبي در مو
هوميوپاتي عنوان كرده و بر روي اجراي نكات مهم ارگانون 

  .هانمن تاكيد نمودند
  

  
  

ن مدر ادامه، آقاي دكتر سعيد مزينانيان، نايب رئيس انج
باره عملكرد انجمن در سال اخير سخنراني هوميوپاتي ايران، در

ايشان از جلسات متعدد هيأت مديره انجمن هوميوپاتي . كردند
ا معاونت سالمت وزارت بهداشت و تالش هاي فراوان براي ب

  .هماهنگي با اين معاونت گفتند
  

هيأت مديره  الزم به ذكر است كه در طي دو ماه اخير نيز
انجمن، پيگيري هاي موثري در رابطه با پيدا كردن يك 
زير ساخت اجرايي در راستاي همكاري انجمن هوميوپاتي 

  .ت بهداشت انجام داده استايران، نظام پزشكي و وزار
  

از جمله فعاليت هاي ديگر هيأت مديره انجمن كه آقاي دكتر 
اتي ايران با ـوپـوميـمزينانيان برشمردند؛ همكاري انجمن ه

گروه آموزشي دانشگاه آزاد (گروه هاي مختلف هوميوپاتي كشور 
اسالمي، جهاد دانشگاهي و همكاران هوميوپات در ديگر 

  ي دوره هاي آموزشي در شهرهاي مشهد ، برگزار)شهرستان ها

  
و شيراز، انتشار خبرنامه داخلي انجمن و برگزاري امتحان 

RIHA بود .  
سپس آقاي دكتر غالمرضا عسكري، عضو هيأت مديره انجمن 
هوميوپاتي ايران، ضمن گرامي داشت اين مناسبت به همراه 

د تن از ـدي، از چنـر احمـان و دكتـر مزينانيـان دكتـايـآق
سوتان و اساتيد هوميوپاتي قدرداني كرده و به آنان لوح پيش ك

  .تقدير اعطا نمودند
در ابتدا از آقاي دكتر بيژن رادمهر، پروفسور دانشكده 

  .دامپزشكي دانشگاه تهران تقدير شد
  

  
  

ايشان در مورد دوره هاي آموزشي متعدد هوميوپاتي كه در 
  .نددانشگاه تهران برگزار كرده بودند، توضيحاتي داد

سپس از آقاي دكتر حسين مظفري كجيدي، مؤلف و مترجم 
  .بسياري از كتب هوميوپاتي تقدير به عمل آمد

  

  
  

در اين جلسه، از آقاي دكتر سيد علي حسيني تهراني، استاديار 
دانشگاه آزاد اسالمي و مسئول برگزاري دوره هاي آموزشي 

  .هوميوپاتي در اين دانشگاه نيز قدرداني شد
  

نوشين نواب: تهيه و تدوين  
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شان در مورد تحقيقات خود در زمينه آگروهوميوپاتي اي
و تاسيس مركز توانبخشي كودكان ) هوميوپاتي در كشاورزي(

معلول و استفاده از داروهاي هوميوپاتي در اين مركز، سخنراني 
كتر بهاره آذر، كه مترجم كتب همچنين از خانم د. كردند

هوميوپاتي بوده و در گروه آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي و مركز 
توان بخشي معلولين در كنار آقاي دكتر حسيني تهراني فعاليت 

  .مي كنند، تقدير به عمل آمد
  

ر امير عباس جعفري، مسئول ـم، به آقاي دكتـدر ادامه مراس
ران و ـاه تهـل در دانشگـزاري دوره هاي آموزشي طب مكمـبرگ
  ده و ـا شـدير اعطـر، لوح تقـب كل نگـول مجله طـر مسئـمدي

  

  
  

 خاتمه از آقاي دكتر علي مظاهري نژاد، عضو هيأت علمي  در
 دانشگاه علوم پزشكي ايران و رئيس هيأت مديره قبلي انجمن

  . هوميوپاتي ايران، با تقديم لوح تقدير تشكر و قدرداني شد
  

اي برنامه، آقاي دكتر غالمرضا عسكري از ساير اساتيد در انته
بزرگ هوميوپاتي ايران مانند آقاي دكتر ناصري، آقاي مهندس 

  .بهشتي و آقاي دكتر ميرزازاده ياد كردند

  

  
  

  انجمن هوميوپاتي ايران 1389سمينار ارديبهشت ماه 
  

يي كه در ارديبهشت ماه، به مناسبت گرامي داشت ادر گردهم
اموئل هانمن برگزار شد، طبق روال هميشگي انجمن دكتر س

   .هوميوپاتي، سمينار دوره اي انجمن نيز برقرار بود
در اين سمينار، آقايان دكتر فاضل حميد بهنام در مورد روش 

Organotherapy  و دكتر علي كريمي در مورد ديدگاه دكتر
  . يونگ سخنراني كردند

  
  تي ايرانانجمن هوميوپا 1389سمينار تير ماه 

  
در روز بيست و پنجم تير ماه، سمينار ديگري توسط انجمن 

در اين نشست، . هوميوپاتي در سراي محله آرارات برگزار شد
به طور ابتدا آقاي دكتر آقانور صادقي و خانم فهيمه مهدوي 

مي به مطرح كرده؛ آقاي دكتر علي كري Caseمشترك يك 
ران پرداخته و آقاي شيوه سانكا ادامه مبحث شرح حال گيري به

 Gemmotherapyدكتر فاضل حميد بهنام در مورد روش 
سخنراني پاياني اين سمينار، توسط آقاي  .توضيحاتي دادند

درمان شده ايراد  Caseدكتر حميدرضا الجوردي در مورد يك 
  .گرديد

  
 هايسميناره مقاله و سخنراني در ياز كليه همكاراني كه تمايل به ارا

مسئول هماهنگي كه با مي شود تقاضا ايران دارند، پاتي انجمن هوميو
به شماره تلفن خانم دكتر پريسا اصانلو و برگزاري سمينارها، 

آذر  12سمينار بعدي در تاريخ  .تماس بگيرند 09123796266
  .، در سراي محله آرارات برگزار خواهد شد1389ماه 

  
  

  يهوميوپات يآموزش يدوره ها                    
  
 

 دوره آموزش هوميوپاتي در مشهد
  

ي، كه با مديريت ـاتـوپـوميـدوره تكميلي يك ساله آموزش ه
ن ـآقاي دكتر خليل رحيمي خوش و با همكاري انجم

براي پزشكان  1388هوميوپاتي ايران از آبان ماه سال 
ال ـرماه سـد آغاز شده بود، در آخر مهـهوميوپات شهر مشه

  .اري خاتمه خواهد يافتـج
وپات براي شركت در ـبه اين ترتيب، اين گروه از پزشكان هومي

  .آينده، آماده خواهند بود RIHAامتحان 
  

  وپاتيـكالس هاي آموزشي گروه هومي
 اه آزاد اسالميـدانشگ

  
گروه هوميوپاتي دانشگاه آزاد اسالمي، از چهار ماه پيش تاكنون، 

) Live case taking(كالس هاي آموزش شرح حال گيري 
  .برگزار مي كند

اين كالس ها هر دو هفته يك بار و با حضور يكي از اساتيد از 
  .گروه هاي مختلف آموزشي هوميوپاتي برگزار مي شود

در اين جلسات، اساتيد عالوه بر آموزش شرح حال گيري، شيوه 
  .تحليل و متدولوژي خود را نيز تشريح مي كنند

  

طالع از زمان دقيق عالقه مندان مي توانند براي ثبت نام و ا
تماس  88516165برگزاري اين كالس ها، با شماره تلفن 

  .بگيرند
  

اي استـاني انجمـن ت هـد فعاليـدگان جديـنماين
  هـوميـوپـاتي ايـران

  
  

 آقاي دكتر عليرضا طلوع بهبوداستان قزوين،  •
 

 آقاي دكتر حميدرضا الجوردياستان قم،  •
  

  
  طب كل نگر در استان گيالن سمينار

  
در تابستان سال جاري، سميناري پيرامون طب كل نگر با 

الن در دانشگاه آزاد اسالمي ـان گيـهمكاري نظام پزشكي است
در اين همايش، آقاي دكتر امير . ان برگزار شدـشهر الهيج

عباس جعفري درباره طب هوميوپاتي، آقاي دكتر شريف پور 
سخنراني  درباره طب سنتي و خانم مواليي در مورد طب سوزني

اين سمينار مورد استقبال حدود سيصد نفر از پزشكان . كردند
  .استان گيالن قرار گرفت

  
  

  
  

  LMHIعضويت در سازمان بين المللي 
  

ميالدي، در دفتر  2010مراحل ثبت نام براي عضويت سال 
الزم به ذكر است كه امسال تعداد . انجام شد LMHIمركزي 

افزايش قابل توجهي داشته؛ ران ـور ايـاز كش LMHIاي ـاعض
به طوري كه اين امر مورد توجه خاص مسئولين سازمان بين 

  .قرار گرفته است LMHIالمللي 
اعضاي انجمن هوميوپاتي ايران كه موفق به قبولي در امتحان 

مي شوند، مي توانند براي عضويت در سازمان  RIHAساالنه 
  .اينداقدام كرده و مدرك آن را دريافت نم LMHIجهاني 

فقط در سالي اعتبار دارد كه  LMHIبا توجه به اينكه مدرك 
حق عضويت آن سال پرداخته شده و تمبر آن دريافت شده 
باشد؛ خواهشمند است كه كليه اعضاء به تمديد عضويت خود 

  .توجه داشته باشند
  

وب سايت به روز شده انجمن هوميوپاتي ايران، به زودي در دسترس 
يه اعضاي انجمن مي توانند نسخه الكترونيكي خواهد بود و كل

. مايندخبرنامه داخلي انجمن را بر روي اين وب سايت مشاهده ن
  .، آقاي سعيد جباري مي باشندمسئول رسمي اين وب سايت
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