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  انجمن هوميوپاتي ايران 1389ماه ن مبهگزارش سمينار 

  
جمعه بيست و نهم بهمن ماه، سمينار دوره اي روز صبح 

انجمن هوميوپاتي ايران در سالن همايش سراي محله آرارات 
  .برگزار شد

  

  
  

  .سخنراني اول، توسط آقاي دكتر غالمرضا عسكري ايراد گرديد
   

  
  

و انواع عملي و فكري آن  ايشان به تعريف بيماري وسواس
پرداخته و درباره داروهاي هوميوپاتي موثر در درمان وسواس 

  .صحبت كردند
سپس، آقاي دكتر سيد علي حسيني تهراني در مورد درمان 

  .جامع بيماران سخنراني كردند
ايشان به نكات مهم فرهنگ درمان، از جمله برداشتن موانع  

ان اشاره نموده و چند درمان و مشاركت بيماران در امر درم
  .نمونه از تمرينات سالمتي را برشمردند

  
  

همچنين، آقاي دكتر حسيني تهراني در ادامه سمينار، در 
مورد بيماري سرطان صحبت كرده و با تكيه بر گفته هاي 

رج ويتولكاس، دو شاخص تب و وضوح تصوير بيماري ودكتر ج
در بيماران ي ترا نشانه باال بودن سطح سالمتي و نيروي حيا

  .سرطاني دانستند
آخرين مبحث، توسط آقاي دكتر علي كريمي ارايه شد كه در 

  .مورد چاكراها و داروهاي موثر بر آنها بود
  

  
  

ه مقاله و سخنراني در ياز كليه همكاراني كه تمايل به ارا 
كه با مي شود تقاضا ايران دارند،  انجمن هوميوپاتي هايمينارس

به پريسا اصانلو  خانم دكتر گزاري سمينارها،هماهنگي و بر مسئول
 سمينار بعدي در تاريخ .تماس بگيرند 09123796266 شماره تلفن

  .در سراي محله آرارات برگزار خواهد شد 1390تير ماه  3
  

. آغاز شد) 2011سال ( LMHIسازمان در ثبت نام عضويت 
با دفتر انجمن هوميوپاتي  ،داوطلبان مي توانند براي ثبت نام

  .تماس بگيرند 22559711يران به شماره تلفن ا
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  هانمن در اصفهان مراسم گرامي داشت پروفسور
  

به مناسبت دويست و پنجاه و ششمين سالگرد تولد پروفسور 
هانمن، مراسمي در تاالر جهاد دانشگاهي دانشگاه اصفهان با 
حضور بيش از سي نفر از پزشكان هوميوپات اصفهان برگزار 

ي مراسم، آقاي دكتر پدرام معيني گزارش كاملي در ابتدا. شد
  .از فعاليت هاي انجمن هوميوپاتي در اصفهان ارايه كردند

  

  
  

همچنين در اين گردهمايي، تصميماتي در مورد توسعه 
فعاليت هاي آتي كميته هاي آموزشي، پژوهشي و درماني در 

 در پايان مراسم، از اساتيد و پيش كسوتان. اصفهان گرفته شد
هوميوپاتي و نماينده انجمن هوميوپاتي ايران در اصفهان، آقاي 

  .دكتر پدرام معيني، تقدير به عمل آمد
  

  آشنايي با هوميوپاتي در كنگره هاي دندانپزشكي
  

بين المللي انجمن علمي پروستودنتيست هاي دهم كنگره در 
در هتل  1389بهمن ماه  22تا  20ايران اير، كه در تاريخ 

تهران برگزار شد؛ آقاي دكتر حسين مظفري كجيدي، المپيك 
سخنراني با هدف آشنايي دندانپزشكان با طب هوميوپاتي ايراد 

، در 1389آبان ماه  28تا  26پيش تر نيز، در تاريخ . كردند
شعبه  –دومين كنگره كشوري انجمن دندانپزشكي ايران 

در سمينار هنر و تكنولوژي دندانپزشكي مدرن تا سال (فارس 
سخنراني ديگري توسط آقاي دكتر مظفري كجيدي، ) 2020

جهت آشنايي با هوميوپاتي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
  .ايراد شده بود

  

  
، در دويست و پنجاه و WHAWعنوان هفته 
الگرد تولد پروفسور ساموئل ششمين س

 Musculoskeletal well-being، هانمن

اين هفته، كه از دهم تا شانزدهم ماه آوريل ادامه . ناميده شد
نام گذاري  WHAOدارد، هر سال توسط سازمان بين المللي 

كشور دنيا با  40جوامع هوميوپاتي از  ،شده و در طي آن
يكديگر تبادل اطالعات كرده و اخبار و تحقيقات مهم 

الزم به ذكر است . نتشر مي كنندهوميوپاتي كشور خود را م
، كشور ايران نيز به عضويت اين سازمان بين 2009كه از سال 

  .المللي در آمده است
  

  
  سمينار بين المللي هوميوپاتي در مالزي                 

  
سمينار بين المللي هوميوپاتي در شهر كواالالمپور مالزي با 

تلف در فروردين حضور جمعي از هوميوپات هاي كشورهاي مخ
اين سمينار، شامل . برگزار شد) 2011مارس ( 1390ماه 

كارگاهي سه روزه بود كه توسط آقاي دكتر اردوان شهردار و 
موضوع . به دعوت از سوي انجمن هوميوپاتي مالزي ارايه شد

با روش هاي  Case Analysisمورد بحث در اين كارگاه، 
  .دستيابي مختلف بود

  

  

 Homeopathy forبا عنوان  LMHIكنگره سازمان 
Public Health در  2011دسامبر  4تا  1، امسال از تاريخ

مباحثي كه در اين كنگره مطرح . شهر دهلي برگزار مي شود
شامل مباني بهداشت جامعه در هوميوپاتي،  ،خواهد شد

سياست هاي دولت ها در مورد هوميوپاتي، تحقيقات بنيادين 
راي مادر و كودك، مطالعات باليني در هوميوپاتي، هوميوپاتي ب

هوميوپاتي، تجربيات موفق در روش هاي مختلف تجويز، 
كنترل كيفي داروهاي هوميوپاتي، آزمايشات پاتوژنتيك 

... انساني، هوميوپاتي در دندانپزشكي، دامپزشكي، كشاورزي و 
عالقه مندان به شركت در اين كنگره مي توانند براي  .هستند

  .مراجعه كنند www.liga2011.inآدرس به  ،اطالع بيشتر
  

نسخه الكترونيكي خبرنامه ها را مي توانيد بر روي وب سايت 
  .ديانجمن هوميوپاتي ايران مشاهده نماي
  نوشين نواب :  تهيه و تنظيم 


