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 انجمن هومیوپاتی ایران 3195ماه مهر گزارش سمینار 

 

وپاتی بـا  ـن هوميـی انجمـار علمـاه، سمينـر مـروز شانزدهم مه

ای انجمــن، در ســالن همــاي  ـات مــديره و اعضـــحضــور هيــ

 .زار شدـول برگـبوستان سئ
 

 
 

آقای دکتر علی مظاهری نـااد، اولـين سـانرانی سـمينار را بـا      

 Randomized clinicalتحقيـ   مبحـ  رو  مطالهـه و   

trial ايشان خاطر نشان کردند که اولين شرط ايـن  . آغاز کردند

ــه آن هــا    ــوم مطالهــه، در نظــر گــریتن گروهــی اســت کــه ب ن

"placebo" به اين طريـ ، هميشـه مـی تـوان     . داده می شود

سـس،، در مـورد ودـود شـرط     . درمان را با پالسبو مقايسه کرد

"blindness"   و رو"Randomization"  ــد توضــيد دادن

 . که در اين نوم مطالهه، از اهميت زيادی برخوردار است
 

 
 

آقای دکتر مظاهری نااد، همچنين در مورد شرايط ادرايی چاپ 

 د اخالقی ازـمقاله تحقيقاتی پزشکی، از دمله کسب مجوز و ک

 

  IRCTدانشــهاه علــوش پزشــکی مــورد نظــر و تبــت در ســايت 

(Iranian Registry of Clinical Trials )ايشـان،  . گفتند

تجربيات خود را درباره مطالهات هوميوپاتی سال هـای گذشـته،   

از دمله تحقي  درباره مصرف آرنيکـا در رينوپالسـتی، مطالهـه    

ــ ـــهومي ــه   ـوپاتی در بهب ــتال ب ــان مب ــرد کودک و  CPود عملک

همچنــين نتــايی بســيار خــو  مطالهــه درمــان هوميوپــاتی در 

 .مينال مقاوش به درمان را نيز بيان نمودندنورالای تری ژ

ای ـد رهنمـ ـر یربـ ـای دکتـ ـدر ادامه مبح  رو  مطالهـه، آقـ  

دربـاره  ( رئي، هيات مديره انجمن هوميوپاتی ايران)چيت ساز 

 .تحقيقی که سال گذشته در آمريکا تبت شده، توضيحاتی دادند
 

 
 

ـ ـان هـای مکزيـ  ـ ، در يکـی از بيمارستـ  ـاين تحقي روی ر ـک ب

خانم هايی در دوران قبل از يائسهی و بهد از يائسهی انجاش شده 

به صورتی که به اين خـانم هـا در چهـار گـروه ماتلـ ،      . است

ــين، داروی    ــبوی آن و همچنـ ــتين و پالسـ ــای یلوکسـ داروهـ

تجويز شده  individualizeهوميوپاتی و پالسبوی آن به طور 

... گرگریتهـی و   و عاليم ایسردگی و ساير عاليم منوپوزال مثـل 

نتيجه تحقي ، نشانهر اين بوده کـه  . در آن ها بررسی شده است

داروی هوميوپاتی می تواند در ایسردگی دوران پ، از يائسـهی،  

 .به مراتب بهتر از یلوکستين و پالسبو عمل کند
 

وردی ـرضـا جدـ   ر حميـد ـای دکتـ ـرانی بهدی، توسط آقـسان

 .ارايه شد

 ارـال ها دچـه سـد کـپرداختن caseریی يک ـان، به مهـايش

 

ن ـهمچنيـ  زی وـون ريـ ـراه خـ ـال مداوش به همـ ـدرد، اسهدل 

و  IBSکی او ـص پزشـــوده و تشايـــراوان بـــرس یـــاستــ

Colitis Ulcerative بوده است. 
 

 
 

آقای دکتر جدوردی، در مورد درمان مویقيت آميز اين بيمار بـا  

 .داروهای هوميوپاتی توضيد دادند

آقای دکتـر یاضـل حميـد بهنـاش دربـاره کامـل نبـودن         سس،،

پزشکی رايی و اهميت کاربرد هوميوپاتی به عنوان طـب مکمـل   

گفتند و در مورد موانع راه در طبابت هوميوپاتی و علت های آن 

 . و چهونهی دیام علمی از آن، مطالبی را بيان نمودند
 

 
 

کی، از ـزشپ"اش در مورد کتا  خود ـر بهنـای دکتـهمچنين، آق

ن، از دملـه  وعات مطـر  شـده در آ  موضـ و  "تـا تـا واقهيـ  ـروي

شفا يا تسکين در پزشکی رايی، عالج ناپـذيری بيمـاری هـای    "

مــزمن در پزشــکی رايــی، تاصــص هــای پزشــکی، آزمايشــات  

پاراکلينيکی، طب دزء نهـر و کـل نهـر، تشـايص هـای بـدون       

ها، دارو  درمان، عوارض داروهای طب رايی و دوز آن ها، دراحی

 .دـد دادنـتوضي "یـر واقهـوان درمانهـاتی به عنـروی حيـيا ني

 

ـ ـار موسـر شهريـای دکتـدر ادامه سمينار، آق رئـي،  )ااد ـوی ن

دربـاره مبحـ    ( شهبه وياه درايم پزشکی شورای حل اخـتالف 

شکايت های سيسـتم پزشـکی از دملـه نحـوه درمـان، هزينـه       

ی را با استناد به آيين نامـه  درمان و شکايت های اخالقی، مطالب

 .انتظامی پزشکی عنوان نمودند
 

 
 

در با  دوش سمينار، آقای دکتر رهنما با مهریی آقـای دکتـر    

سينا مرشد، پزشک هوميوپـاتی کـه سـال هـا در کشـور کانـادا       

زندگی کـرده و در مباحـ  سـانکاران تسـلط زيـادی دارنـد  از       

يوپـاتی در کانـادا   ايشان دعوت نمودند که در مورد وضهيت هوم

 . توضيد دهند
 

 
 

د، دربـاره سياسـت گـذاری ايـالتی در کشـور      ـر مرشـآقای دکت

کانادا برای مجـوز طبابـت هوميوپـاتی، از دملـه آزمـون علمـی       

ـــوميـه ـــوپ ــ ـاتی و مف ــکالت سيست ــين، مش م ـاد آن و همچن

انی و ماالفت های شـرکت هـای دارويـی بـا هوميوپـاتی،      ـدرم

ر بــر ـی و ســاير مســايل موتـــاتـــروپـودــود رو  تلفيقــی نچ

 .ادا توضيد دادندـی در کانـاتـوپـوميـکی هـپزش

 ، شيوهاونتاريوالت ـی ايـاتـوپـوميـده هـورد دانشکـايشان، در م
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تدري، و طول دوره آموزشی نيز مطـالبی را بـه تفصـيل بيـان     

به گفته ايشان، در آن دانشکده تاکيد زيـادی بـر کتـا     . کردند

و درک مفاهيم هـانمنی و همينطـور تاکيـد یـراوان بـر      ارگانون 

متريامديکا و مباح  سانکاران و مباح  شولتن در مـورد کـانی   

آقـای دکتـر مرشـد، بـه مراحـل و دوره طـوجنی        .ها ودود دارد

بالينی هوميوپاتی در آن دانشکده نيز اشاره کردند که از شـروط  

ير پزشک نيـز  ی یارغ التحصيلی در اين رشته است و ایراد غاصل

برای اخذ مدرک هوميوپاتی، بايـد قبـل از دوره تاصصـی، دوره    

 .علوش پايه را به طور کامل بهذرانند
 

 
 

آخرين سانرانی سمينار توسط آقای دکتر آر  احمـدی ارايـه   

موضوم صحبت ايشان، ادامه مبح  تيپ بندی کودکان در . شد

رايه کـرده  هوميوپاتی بود که سه تيپ آن را در سمينار گذشته ا

در اين دلسه، آقای دکتر احمـدی ابتـدا در مـورد گـروه     . بودند

توضـيد دادنـد کـه شـامل      "گرمـايی هـا  "با عنوان گروه چهارش 

وش سولفوريکوش، سولفور، تودا، برش، يد، ابروتـانوش  يپولساتيال، کال

ايشـان در پايـان نيـز، مشاصـات     . و یلوئوريک اسيد مـی باشـد  

پنجمين و آخرين گروه تيپ هـای کودکـان را بـا عنـوان گـروه      

گروه شامل آرسـنيک، چمـوميال،    اين. بيان نمودند "عصبی ها"

 .ساينا، مهنزيوش کربونيکوش، ايهنشيا و زينک است
 

 

 

 (RIHA)آزمون جامع انجمن هومیوپاتی ایران 

 

دوازدهمين آزمون دـامع علمـی انجمـن هوميوپـاتی ايـران، در      

نفـر از   04تاريخ هفتم آبان ماه سال دـاری بـا شـرکت حـدود     

اعضای انجمن هوميوپـاتی از نقـاط ماتلـ  کشـور، در تهـران      

 .برگزار شد
 

 
 

وپـاتی را  طب  روال هـر سـال، ایـرادی کـه دوره دو سـاله هومي     

گذرانده و عضو رسمی يا ایتااری انجمن باشند، مـی تواننـد در   

 .اين آزمون شرکت کنند

قابل ذکر است که اعضای رسمی انجمن هوميوپاتی که موی  به 

قبولی در اين آزمون شوند، عضو ممتاز انجمـن خواهنـد شـد و    

صالحيت علمی و عملی آن ها برای طبابت هوميوپـاتی بررسـی   

نمـره از   04، احـراز  RIHAقبـولی در آزمـون    شـرط . می شود

 .نمره می باشد 044
 

 
 

ــاتی      ــن هوميوپ ــايت انجم ــأ در و  س ــون متهاقب ــه آزم نتيج

(http://homeopathyiran.org )اعالش خواهد شد. 

 

 آمریکا JAHCکنفرانس 
 

 
 

 Joint American 7402کنفران، سه روزه هوميوپاتی سال 

Homeopathic Conference - JAHC   10، در تـاريخ 

اپريل در شهر آتالنتا واقع در ايالت دورديای آمريکـا   7مارچ تا 

برگـزار کننـده ايـن کنفـران،، مرکـز ملـی        .شـد  برگزار خواهد

است و مهم ترين موضوعاتی که در ( NCH)هوميوپاتی آمريکا 

مطالهـه متريامـديکای   چهـونهی  "آن مطر  خواهد شد شـامل  

هانمن و منابع قديمی، یلسـفه کنـت، تکنيـک هـای پيشـریته      

دستيابی به داروهای مشابه و پوتن، آنهـا، خـانواده دديـدی از    

هوميوپـاتی، هوميوپـاتی در بيمـاری هـای اتوايميـون،      داروهای 

مديريت بيماری شيزویرنی در هوميوپاتی و درمان بيماری هـای  

جزش بـه ذکـر اسـت کـه     . مـی باشـد   "هرپ، و جيم با نوسودها

Dana Ullman،   در روز سـوش  هوميوپات مهـروف آمريکـايی ،

اين هماي  بزرگ حضور خواهد يایت و موضوم مـورد بحـ  او   

قـرار  . خواهد بود "ديه علمی استفاده از داروهای هوميوپاتیتو"

است که در حاشيه اين کنفـران،، گردهمـايی سـاجنه اعضـای     

 .نيز صورت پذيرد( HNA)انجمن پرستاران هوميوپات آمريکا 
 

 
ــاتی آمريکــا   ــی هوميوپ ــال در ، (NCH)مرکــز مل ســازمانی یه

آمريکای شمالی، با هـدف توسـهه سـالمت عمـومی بـه وسـيله       

سال در زمينه آموز   24اين سازمان بي  از . هوميوپاتی است

و پــاوه  هوميوپــاتی، برگــزاری ســمينارها و کنفــران، هــای 

 و Homeopathy Todayسـاجنه ملـی، انتشـار یصـل نامـه      

ــه ــت دارد  خبرنام ــی یهالي ــز   . الکترونيک ــن مرک ــايت اي و  س

http://www.homeopathycenter.org می باشد. 

 

 کنگره اروپایی هومیوپاتی

 

در  7400نـوامبر   01تا  02کنهره اروپايی هوميوپاتی، در تاريخ 

 . شهر وين اتري  برگزار شد

مباح  اين کنهره شامل هوميوپـاتی در بيمـاری هـای مـزمن،     

ی، کودکان، سالمندان، اونکولوژی، داروشناسی و متدولوژی عفون

هوميوپاتی بوده که در قالب سانرانی، کارگاه آموزشـی، پنـل و   

 .نمايشهاه برگزار شد

ره مـی توانيـد بـه    ـات اين کنهـر از دزئيـات بيشتـرای اطالعـب

ــايت   http://www.homeopathycongress.euو  ســـ

 .مرادهه کنيد

 

 هومیوپاتی بر  اثربخشی داروهای

 ودکانکعفونت دستگاه تنفسی فوقانی 

 

براساس مطالهه ای که محققـان، طـی يـک کارآزمـايی بـالينی      

سـال از   07تصادیی کنترل شده بر روی تهدادی از کودکان زير 

انجـاش داده انـد  تـاتير     URTIکشور آلمان و اوکراين، مبتال به 

بهبـود   مثبت داروهای هوميوپاتی در کـاه  شـدت بيمـاری و   

عاليم، به وضو  ارزيابی شده و مشاص شده که استفاده از اين 

 . داروها ايمن بوده و خطری ندارد

قابل ذکر اسـت کـه در ايـن کارآزمـايی، کودکـان بـه دو گـروه        

روز بررسـی   2تقسيم شده و عاليم بيماری در آن ها بـه مـدت   

به طوری که برای يک گروه، داروهای اسـتاندارد طـب   . شده اند

ايی تجـويز شـده و بـه گـروه ديهـر، داروهـای هوميوپـاتی بـه         ر

 . داروهای استاندارد ایزوده شده اند

 Global Pediatric Health: منبع

 

 برگزاری به مربوط اطالعات اخبار، درج به تمايل صورت در

 زمينه در خود تحقيقات گزار  و تأليفات آموزشی، های دوره

 هوميوپاتی انجمن رنامهخب مسئول با توانيد می هوميوپاتی،

  41071820042 تلفن شماره به نوا  نوشين ايران،

  nnavvab@yahoo.com ايميل و

 .شود منهک، خبرنامه در انجمن، تأييد از پ، تا بهيريد تماس
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