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 انجمن هوميوپاتي ايرانانجمن هوميوپاتي ايرانداخلي داخلي   خبرنامهخبرنامه

  
  بيماري هاي زناندرمان و  هوميوپاتي              

  
متخصص (خانم دكتر عثمان  ،2010نوامبر  25در تاريخ 

در ميان جمعي ) بيماري هاي زنان و هوميوپات از كشور مالزي
از هوميوپات هاي لندن حضور يافته و با تشريح مفهوم واقعي 

  .پرداخت از كشور هند ، به معرفي بيمار خودميازم ها
، سال ها تحت درمان بيمار مبتال به اندومتريوز و نابارورياين 

ميوپاتي قرار گرفته ولي درمان نشده بوده وب رايج و ههاي ط
ميوپاتي اما به تازگي، خانم دكتر عثمان به وسيله طب هو. است

آقاي دكتر تحليل ميازماتيك و  نگرش به روز شده هانمنيبا 
وفق به اردوان شهردار و با استفاده از رپرتوريوم ويروزوم، م

  . درمان اين بيمار شده است
قابل ذكر است كه بيمار، شش هفته پس از اين روش درماني 

  .باردار شد ،هوميوپاتي
  
  

  كنگره اروپايي هوميوپاتي
  

، شهر زيبا و تاريخي 2011ماه مي  21تا  18امسال در تاريخ 
"Riga" پذيراي مهمانان كنگره هوميوپاتي خواهد بود.  

صال است كه محل ات )Lativa(لتوني پايتخت كشور  ،اين شهر
  .شرق و غرب، در درياي بالتيك مي باشد

آدرس  مي توانيد به بيشتر اطالعاتبراي كسب 
www.homeopathy2011.org مراجعه نماييد.  

  
  

  در آمريكا كنفرانس بين المللي هوميوپاتي
  

كنفرانس بين المللي هوميوپاتي، توسط مركز ملي هوميوپاتي 
ر ـدر شه 2011ماه آوريل  10تا  8، در تاريخ (NCH)آمريكا 

"Alexandria" اي آمريكا، برگزار ـت ويرجينيـواقع در ايال

وپات هاي سازمان ها و ـرانس، هوميـدر اين كنف. مي شود
جوامع مختلف، دانش پژوهان هوميوپاتي و عموم عالقه مندان 

  .مي توانند شركت كنند
، كارگاهي "فرخ ماستر دكتر"قرار است كه در اين همايش، 

به طريق هوميوپاتي  ي پوستي و درمان آندرباره بيماري ها
نيز از  "جورج ويتولكاسپروفسور " ،همچنين. داشته باشد

شامل ارزيابي  ،طريق اينترنت، مبحثي در مورد سطوح سالمتي
بيمار و ارزيابي پيشرفت سالمتي او در طي سالمت وضعيت 

   .درمان هوميوپاتي، ارايه خواهد كرد
  

 مركز ملي هوميوپاتي آمريكا
)National Center for 

Homeopathy(، يسازمان 
آمريكاي شمالي، با هدف توسعه سالمت عمومي به فعال در 

  .هوميوپاتي استوسيله 
سال در زمينه آموزش و پژوهش  70اين سازمان، بيش از 

هوميوپاتي، برگزاري سمينارها و كنفرانس هاي ساالنه ملي، 
اطالع رساني و ارايه خدمات مشاوره اي، انتشار مجله 

Homeopathy Today  داردو ماهنامه الكترونيكي، فعاليت. 
  .مي باشد NCH ، www.homeopathic.orgوب سايت 

  
  

ميالدي  1982، در سال )1941 – 2005( جوليان وينستون
او . درآمدمركز ملي هوميوپاتي آمريكا به عضويت هيات مديره 

 NCH )Homeopathyخبرنامه مولف 

Today(  كنوانسيون فارماكوپه  عضوو
سيزده  .بود (HPCUS)هوميوپاتي آمريكا 

به نيوزلند رفت و در آن جا، عالوه  ،سال بعد
، Homeopathy NewZبر تاليف نشريه 

الزم  .را به عهده گرفت Wellingtonكالج هوميوپاتي  يتمدير
انجمن هوميوپاتي ايران، در بدو تاسيس، از كه به ذكر است 

   .اين هوميوپات برجسته بهره مند شده استكمك هاي فكري 

  
  انجمن هوميوپاتي ايران 1389گزارش سمينار دي ماه 

  
روز جمعه سوم دي ماه، سمينار دوره اي انجمن هوميوپاتي 

  .ايران در سالن همايش سراي محله آرارات برگزار شد
  

  
  

اولين سخنراني توسط آقاي دكتر حسين مظفري كجيدي ارايه 
بيماري ايشان مروري بر داروهاي مورد استفاده در  .گرديد

 "متريامديكاي تطبيقي"سيستيت كرده و به معرفي دو كتاب 
اثر دكتر ( "پرسش و پاسخ در هوميوپاتي"و ) اثر دكتر كنت(

   .پرداختند؛ كه به تازگي ترجمه كرده اند) دوي
  

  
  

در ادامه، آقاي دكتر علي حديدي پيرامون مبحث سرطان و 
اي ايشان در مورد روش ه .هوميوپاتي سخنراني نمودند

  .دستيابي و متدولوژي درمان سرطان توضيحاتي دادند
  

  
  

  

يكي از روش هايي كه آقاي دكتر حديدي در راستاي درمان 
، Poly Pharmacyهوميوپاتي سرطان پيشنهاد كردند، روش 

همچنين ايشان . به معني تجويز همزمان دو يا چند دارو است
 مطالبي در مورد مكانيسم اثر داروهاي آرسنيك و روتا در

بيماران مبتال به سرطان بيان نموده و در آخر، به تاثير روش 
GNM )German New Medicine ( در درمان سرطان

  .اشاره كردند
آخرين سخنراني سمينار، توسط آقاي دكتر آرش احمدي ارايه 

  .شد
  

  
  

و روش تجويز ) شوسلر(ايشان در مورد نمك هاي بافتي 
هوميوپاتيك آن ها توضيحاتي داده و عاليم اختصاصي داروي 

  .را برشمردند "نتريوم سولفوريكوم"نمكي 
  

ه مقاله و ياز كليه همكاراني كه تمايل به ارا
 انجمن هوميوپاتي هايسمينارسخنراني در 

 ولـمسئكه با مي شود تقاضا ران دارند، اي
 انمخ ا،ـارهـزاري سمينـرگـگي و بـاهنـهم

 به شماره تلفنپريسا اصانلو  دكتر
  .تماس بگيرند 09123796266

  ،1390اه ارديبهشت م 2ر تاريخ سمينار بعدي د
  .در سراي محله آرارات برگزار خواهد شد

  
  

  سمينار آموزشي هوميوپاتي براي دامپزشكان
 

روز چهارم آذر ماه، در شهر چابهار و روز نوزدهم آذر ماه، در 
شهر كرمانشاه، سمينارهاي آموزشي تحت عنوان دوره بازآموزي 

زمان نظام دامپزشكي، با هدف آشنايي با براي اعضاي سا
  .هوميوپاتي، توسط آقاي دكتر اميرعباس جعفري برگزار شد
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ر ـل نگـب كـده طـژوهشكـپ

  تاسيس شد
  

وابسته  ،پژوهشكده طب كل نگر
براساس  به بسيج جامعه پزشكي،

در  ،مصوبه شوراي علمي، پژوهشي و فن آوري بسيج علمي
تاسيس و به صورت رسمي فعاليت  1389اول آذرماه تاريخ 

  .ه استخود را آغاز نمود
 و تحقيقاتي آموزشي، پژوهشي هاي اين پژوهشكده در زمينه

فعاليت نموده و از چهار كارگروه گياهان دارويي، طب سنتي 
اسالمي، سالمت جسم و روح مبتني بر سيره اسالمي و طب 

  .تشكيل شده است) هوميوپاتي و طب چيني(مكمل 
از اهداف مهم اين مركز، تالش براي تدوين استانداردهاي كمي 

هاني و تالش و كيفي طب كل نگر، متناسب با استانداردهاي ج
  .مي باشدح براي دستيابي به آنها، با همكاري مراجع ذيصال

ل دانش مرتبط با طب ، به منظور توسعه و تحواين پژوهشكده
مشاركت با مراكز و موسسات كل نگر، آمادگي خود را جهت 

پژوهشي كشور و همكاري با عالقه مندان و انديشمندان فعال 
  . اعالم نموده است ،در اين عرصه

  
  www.kolnegar.basijmed.ir: وب سايت پژوهشكده

  
  

  دوره هاي آموزشي هوميوپاتي در شيراز
  

دومين دوره دو ساله آموزش هوميوپاتي در شيراز با موفقيت به 
پايان رسيده و پزشكاني كه اين دوره را گذرانده اند، مي توانند 

قابل ذكر است . شركت نمايند 1390سال  RIHAدر آزمون 
اين دوره . دو ساله نيز در ماه جاري آغاز گرديد كه سومين دوره

هاي آموزشي، با همكاري انجمن هوميوپاتي ايران و انجمن 
  .پزشكان عمومي شيراز اجرا مي شود

  
  زشيرادانشگاه علوم پزشكي سمينار طب مكمل در 

  
در  ي، سمينار1389اسفند ماه روزهاي يازدهم و دوازدهم در 

و صدراي دانشگاه علوم  اسالن سينحيطه طب مكمل در 
  .برگزار خواهد شدپزشكي شيراز 

، اختصاص به )اسفند 12پنج شنبه (روز دوم اين سمينار 
مبحث هوميوپاتي دارد كه توسط آقاي دكتر علي مظاهري نژاد 

  .ارايه مي شود
موجب كسب  ،شركت در اين سميناره ذكر است كه الزم ب

  .امتياز بازآموزي براي پزشكان مي شود
  
 

  1390سال  RIHA آزمون 
  
  

در ) RIHA(هشتمين آزمون جامع انجمن هوميوپاتي ايران 
و مهلت ثبت  رگزار خواهد شدب 1390ارديبهشت ماه  23روز 

  .اسفند ماه مي باشد 15تا  ،نام داوطلبان
به شركت كنندگان پزشك در صورت قبولي، گواهي عضويت 
ممتاز انجمن هوميوپاتي و به ساير پذيرفته شدگان، گواهي 

  .قبولي در امتحان اعطا خواهد شد
پزشكان، دندانپزشكان، دامپزشكان و داروسازاني كه موفق به 

سازمان اين آزمون شوند، مي توانند براي عضويت در ر دقبولي 
  .اقدام كنند LMHIبين المللي 

  

  
در دسترس  رانـاتي ايـوپـن هوميـت به روز شده انجموب ساي
مي توانند نسخه الكترونيكي خبرنامه  ،اعضاي انجمن و مي باشد

  .مايندداخلي انجمن را بر روي اين وب سايت مشاهده ن
  

  

  22559711:  تلفن تماس با انجمن هوميوپاتي ايران
  

  
  مبتال به يبوست مقاوم به درمانكودكان تحقيق بر روي 

  
، در 1389از خرداد ماه سال 

شيراز،  "مادر و كودك"بيمارستان 
يك تحقيق پايلوت بر روي 
كودكاني كه مبتال به يبوست 

رايج  مقاوم به درمان هاي طب
  .بودند، انجام شد

اين تحقيق كه تا پاييز سال جاري 
به طول انجاميد، با موفقيت قابل توجهي صورت پذيرفت و اكثر 
بيماران مراجعه كننده، با استفاده از داروهاي هوميوپاتي درمان 

  .شدند
الزم به ذكر است كه از دو هفته قبل از شروع اين طرح، درمان 

شده و به همه آن ها رژيم غذايي داده  آلوپاتي اين بيماران قطع
  .شده است

اجراي اين طرح تحقيقاتي، توسط خانم دكتر مرضيه شناور و 
تر كسري چهرازي، به سرپرستي آقاي دكتر حميدرضا آقاي دك
فوق تخصص جراحي اطفال و استاد دانشگاه علوم (فروتن 

يس رئ(و با راهنمايي آقاي دكتر اردوان شهردار ) پزشكي شيراز
  .انجام گرفت) انجمن هوميوپاتي ايران

  
  

  گرند راوند هوميوپاتي در شيراز
  

گرند راوندي در  ،اسفند ماه سال جارييازدهم قرار است كه در 
دانشگاه علوم داخلي بخش دفتر زمينه طب هوميوپاتي در 

 كه ؛صورت پذيردواقع در بيمارستان نمازي  ،پزشكي شيراز
آقاي دكتر علي مظاهري نژاد و آقاي دكتر فربد رهنماي چيت 

  .سخنراني خواهند كرد ، در اين زمينهساز
، عمومأ اساتيد بخش داخلي جلسهاين در شركت كنندگان 

  .هستند
  

  
  آغاز فعاليت انجمن هوميوپاتي ايران در شيراز

  
به نمايندگي  1389مهر ماه فعاليت انجمن هوميوپاتي ايران در 

خانم دكتر ميترا ظريف صنايعي و  خانم دكتر مرضيه شناور،
آقاي دكتر مجيدرضا طبيب زاده، در شهر شيراز آغاز گرديد و از 

صورت دو ماهانه اين تاريخ، سمينارهاي دوره اي انجمن نيز به 
  .در شيراز برگزار مي شوند

  
  انياستاي ت هاليدگان فعايننمديگر 

  راناتي ايوپن هوميانجم
  

 آقاي دكتر نادر مرادي آذربايجان شرقي، •

 آذربايجان غربي، آقاي دكتر رحيم غني شايسته •

 اصفهان، آقاي دكتر پدرام معيني •

 آقاي دكتر عليرضا طلوع بهبودقزوين،  •

 آقاي دكتر حميدرضا الجورديقم،  •

 مازندران، آقاي دكتر مجتبي احمدي •

  
  

ايل به درج اخبار، اطالعات در صورت تم
ي، ـاي آموزشـدوره ه زاريـبرگ هـب مربوط
ر زمينه تحقيقات خود دزارش گ ات وـتأليف

ن ـه انجمـرنامـخبتهيه تي، مي توانيد با مسئول هوميوپا
خانم نوشين نواب به شماره تلفن ران، ـاتي ايـوپـهومي

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