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 انجمن هومیوپاتی ایران 1396ماه  آذرگزارش سمینار 
 

از انجمنن هوميوپناتی بنا    در روز سوم آذر ماه، سمينار ديگری 

ممتاز و افتخاری انجمن در سالن همناي  واعنع    حضور اعضای

 در بوستان سئول برگزار شد.
 

 
 

سننخنرانی اول توسننن خننان  یيبننه ميرابننی در مننورد انننوا    

اد آن و همچننين درمنان   نل ايجن نديسمنوره، تشنخي  و ع ن  

 د.  نراد شنج اينديسمنوره در یب راي
 

 
 

، خان  ميرابی با توجنه بنه روبرينا هنای مخت ن       عالوه بر آن

ديسمنوره، به تشريح داروهای هوميوپاتی منورر در درمنان آن   

 Sepia ،Magnesium phosphoricum ،Bellisماننند  

perennis ،Pulsatilla ،Bryonia ،Chamomilla ،Nux 

vomica ،Colocynthis ،Apis ،Kreosotum  و Thuja 

 رداختند.نپ

در ادامه سمينار، آعای دکتر فاضل حميد بهنام پيرامون مبحث 

 فيبروم های رحمی سخنرانی کردند. ايشان بنه شنيو  فنراوان   

 فيبروم در زنان و عالي  و روش های تشخي  آن اشاره کرده  

 

و در مورد درمان آن در یب رايج و همچنين، برخنی مداخ نه   

های پزشکی نادرست و عوارض جراحی هنای نابجنای فيبنروم    

 توضيحاتی دادند.  

آعای دکتر بهنام، به داروهای هوميوپاتی مورر در رفع عالين  و  

، Calcمشکالت ناشی از فيبروم ها مانند داروهای سنه خطنی   

Calc.f ،Phosphorus  وSilica،   داروهای دو خطنیApis ،

Arnica ،Conium ،Kali.b ،Kali.c ،Lachesis ،Ledum 

، Arsenicو همينطننور داروهننای يننا خطننی مهنن   Mercو 

Pulsatilla ،Carcinosin ،Nit.acid ،Lycopodium ،

Medorrhinum  وRhus.t  .نيز اشاره کردند 
 

 
 

ايشان در مورد درصد بنایی احتمنال همراهنی کيسنت هنای      

تخمدان و فيبروآدنوم های پستانی با فيبروم های رحمنی نينز   

 مطالبی بيان نمودند.

ر رهنما در ادامنه سنمينار، از آعنای دکتنر مرتضنی      نآعای دکت

کاظ  پور )هوميوپات، متخص  بيهوشی و فوق تخصن  درد   

 دعوت به سخنرانی کردند.  
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ايشننان در مننورد روش پرولننوتراپی و تحخيخننات خننود در ايننن  

ينه، مطالبی را بيان نمودند که به تفصيل در انتهای گزارش زم

 .سمينار آمده است

ارايه شند.   الهه هوده سخنرانی ديگر سمينار توسن خان  دکتر

 ايشان در مورد اختالیت سيست  گوارش بر ارر عوامل محيطی

مثل عدم تعادل در سبا زندگی، استرس هنا و از بنين رفنتن    

ع ت مصرف آنتی بيوتيا ها يا عوامنل  ف ور یبيعی روده ها به 

ژنتيکی، مطالبی را عنوان نموده و به نوعی اختالل گوارشی بنه  

اره کردند. اش  "Leacky Gut"نام سندروم روده نشت پذير يا 

اين سندروم، به معنی نفوذ پذيری بي  از حد سن ولهای روده  

است که در نتيجه آن، بسياری از مواد مضر ميتواننند از جندار   

 وده بازجذب شده و وارد جريان خون شوند. ر
 

 
 

، ماننند سنو    Leacky Gutعوارض سندروم  هودهخان  دکتر 

جذب، يبوست و اسهال متناوب، واکن  های التهابی و بيماری 

های اتوايميون )حتی بروز مشکالت روماتيسمی ، واکن  های 

آلرژيا، چاعی، ديابت و تغيير خ ق و خنو را برشنمرده و روش   

 های تشخي  آزمايشگاهی اين سندروم را توضيح دادند. 

و بيماری های مربوط بنه  در مورد ماده گ وتن  هودهخان  دکتر 

آن مثل س ياک و آلرژی به گندم و تست هنای تشخيصنی آن   

 ها نيز توضيحاتی ارايه دادند.

 در عسمت پايانی سمينار، آعنای دکتنر ع نی کريمنی در منورد      

 د.  نردننرانی کناران سخننانکنس "Sensation"ث نمبح

 

 
 

ايشان ضمن معرفی بيوگرافی سانکاران و اشاره به کتناب هنای   

، به تشريح ارتباط عامل پاتوژن و نينروی  Sensationمخت   

حياتی، چگونگی ايجاد پاتولوژی و سطوح مخت   شناختی، بنه  

 از ديد سانکاران پرداختند. Sensation levelخصوص 

نجمنن  در اين سمينار، آعای دکتر رهنما )رئيس هيات منديره ا 

انجمننن دعننوت نمودننند کننه در  اعضننایهوميوپنناتی ايننران  از 

نمايشگاه یب سنتی و مکمل که در اسفند ماه سال جناری در  

شهر آفتاب برگزار می شود، شرکت نمايند. همچنين، مسنئول  

نينز در زميننه   م  ی اين نمايشگاه، آعای مصنطفوی  امور بين ال

 در صفحه پايانی  ،يشگاه)ایالعات نما فعاليت های آن توضيحاتی دادند.

کتاب هنای   غرفه فروشدر حاشيه سمينار، یبق روال معمول، 

 اعضنای نشر اشراعيه بر پا شده و کتب هوميوپاتی در دسنترس  

 انجمن عرار گرفته بود.
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 دکستروز پرولوتراپی

 روش جدید درمان آرتروز

 )مرتضی کاظ  پور دکتر آعای توسن ارايه(

از بزرگترين چال  های ینب درد، درمنان آرتنروز در مفاصنل     

مخت   بدن است. آرتروز عامل درد مزمن در زانو، شانه، کمنر،  

 ، مچ و انگشتان دست و پا می باشد.facetمفاصل 

از برجسته ترين نگرش هايی جديد در درمنان آرتنروز، تنالش    

يا بازسازی س ولی و بافتی در مفاصنل   Regenerationبرای 

 .رگير شده در بيماری استد

را  Prolotherapyواژه  Hackettدکتنننر  1958در سنننال 

برای درمان هايی که موجب ساخته شدن بافنت هنای سن ولی    

 جديد می شوند، به کار برد.

در پرولوتراپی از مواد مخت فی مثل دکسنتروز، هورمنون رشند،    

 فنل و ... استفاده می شود که با مکانيس  های مخت  ، اين ارر

را دارا می باشند. در اين ميان، شايع ترين دارويی کنه بنه کنار    

که مکانيس  ارنر  ستروز با غ ظت های مخت   است می رود دک

آن، نکات بسيار جالبی دارد و تداعی کننده عانون مشنابهت در  

 هوميوپاتی است.

در واعع، برای درمان مفص ی که دچار آرتروز شده )که يکنی از  

پاتوفيزيولوژی های اص ی آن روند التهاب است  با ايجناد ينا   

التهاب مصنوعی و داروينی کوچنا توسنن تزرينق دکسنتروز،      

درمان صورت می گيرد. به اين صورت که وعتنی دکسنتروز در   

شده که  مفصل دچار آرتروز تزريق می شود، روند خاصی ايجاد

س ول های مخت   سيست  ايمنی و مدياتورهای متعنددی بنه   

منطخه کشيده می شوند و نتيجنه آن، التهناب کنتنرل شنده و     

محدود دارويی است که پس از مدتی خود به خود بر یرف می 

شود. اما نتيجه جالب، اين است که پس از بر یرف شدن اينن  

ابند و حتنی   التهاب، بيماری مورد نظر ه  بهبنود نسنبی منی ي   

پروليفراسيون در عناصر مخت   بنافتی مفصنل، مثنل سنطوح     

 غضروفی و تاندون ها و منيسا ها تحريا شده و بازسازی در 

 

بافت و کالژن اتفاق می افتد. اين روند، ينادآور آفوريسن  هنای    

 مخت   ارگانون می باشد.

عابل انتظار است که با تجويز دارو و ايجاد بيماری مشنابه، درد  

ل بيمار تشديد شود. به اين ترتيب، بيمار در روز اول پنس  مفص

از تزريق، دچار تشديد درد و عالي  بيماری شده که شبيه درد 

عب ی خود، با شدت متفاوت و حتی گناهی بيشنتر اسنت. اينن     

 aggravationپديده نيز شبيه آن چيزی است که با عننوان  

 بعد از تجويز داروی هوميوپاتی شاهد آن هستي .

ويژگی های مه  سيست  درمانی هوميوپاتی، مخالفت آن بنا   از

، بننه خصننوص سننرکوب سيسننت   suppressionسننرکوب و 

ايمنی است. در پرولنوتراپی نينز سنرکوب سيسنت  ايمننی بنا       

داروهننای ضنند التهنناب و کورتننون، عبننل و يننا بعنند از تزريننق  

سناعت عبنل و ينا     48پرولوتراپی ممنو  است و بيمار حدود 

سننکن و يننا اسننتروئيد و يننا هننر تزريننق، نباينند مهفتننه بعنند از 

گر سيست  ايمنی را مصرف کنند  هنر چنند کنه دچنار      سرکوب

 تشديد درد شده باشد.

 التهاب پرولوتراپی را کجا و چگونه ايجاد کني ؟ 

روش کالسيا پرولنوتراپی برمبننای تزرينق داخنل مفصن ی و      

ايجاد التهاب در آن است که هنوز ه  به یور گسترده استفاده 

می شود. اما در روش جديدتر پرولوتراپی، بنه ننام نوروفاشنيال    

، تزريق دارو در نخناط خاصنی   (.Neurofacial p)پرولوتراپی 

ت در ایننراف مفصننل انجننام مننی شننود. بننر اسنناس مطالعننا    

نوروآناتومی، محل هايی که اعصاب حسی مرتبن با يا مفصل 

از فاشيای زير ج دی عبور می کنند، مسنتعد درگينری عصنب    

منجر به پديده التهابی و گير  ،بوده و روند بيماری در اين نخاط

 Chronicافتنننادن عصنننب منننی شنننود. اينننن پدينننده را  

constriction injury    منننی نامنننند و وجنننود آن جنننز

پاتوفيزيولوژی درد مفصل در آرتروز محسنوب منی شنود. اينن     

نخنناط بننرای مفاصننل مخت نن  شناسننايی شننده اسننت و در     

 نوروفاشيال پرولوتراپی، تزريق در آن ها انجام می شود.
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نکته جالب توجه در مطالعه منا بنر روی نخناط پيشننهاد شنده      

نشنان منی دهند     ،صل زانوپرولوتراپی نوروفاشيال در ایراف مف

که اين نخاط با نخناط ینب سنوزنی کنه بنرای درمنان آرتنروز        

 استفاده می شود، انطباق زيادی دارد.
 

 
 

کنه در   R.C.T (Randomised Clinical Trial)در مطالعه 

دو مرکز درمانی دانشگاه ع وم پزشکی شهيد بهشنتی و ارتن    

بننننر روی پرولننننوتراپی زانننننو بننننه دو روش کالسننننيا    

(Enthesofacial( و روش جدينند  Neurofacial انجننام  

گرفت، ارربخشی پرولوتراپی در درمان درد، محدوديت حرکت، 

سفتی مفص ی وکيفيت زندگی بيمار مبتال به آرتروز زانو نشنان  

داده شد. همچنين، اين مطالعه از نظر آماری اربات کرد که در 

رد مفصل پرولوتراپی سطحی )نوروفاشيال  بدون اينکه سوزن وا

شود، اررات درمانی عابل عبول و مورری ايجاد می گردد. به اين 

صورت، احتمنال بنروز عنوارض تزرينق داخنل مفصن ی ماننند        

 17عفونت، کاه  می يابد. در اين رابطه، مخاله زينر در تناري    

 چاپ شده است. 2017می 
 

 
 

 آيا پرولوتراپی را می توان يا روش هوميوپاتی دانست؟ 

پرولوتراپی و داروهنای منورد اسنتفاده در آن )از    مطمئنأ روش 

 اتی  نوپنوميننظر روش تهيه دارو، غ ظت و نو  مصرف آن  با ه

 

کالسننيا تفنناوت دارد.  امننا در ايننن روش درمننانی، مانننند     

هوميوپاتی با ايجاد يا بيماری مصنوعی مشابه بيمناری فنرد،   

 را سرکوب نمنی  vital forceباعث درمان وی شده و نه تنها 

کني ، ب که با تحريا آن، اررات درمانی مورد نظر را بنه دسنت   

مننی آورينن . حتننی در ايننن روش، يننا تشننديد اوليننه )مانننند  

aggravation    . در هوميوپاتی  را در بيمار تجربه منی کنني

اين موضو ، شباهت و نزديکی معنی داری را بين اين دو روش 

 د.نان می دهننش

اصالت و درستی ابعاد مخت   اين مط ب، ضمن اينکه بار ديگر 

ف سفه درمان هوميوپاتی را نشنان منی دهند، نيناز بنه تأمنل و       

اينن رشنته را    در بررسی عميق تر و تحخيق بيشتر و دعيق تنر 

 د.نزد می کننوشنز گنني
 

 

 انجمن هومیوپاتی ایران 1396ماه دی گزارش سمینار 

 شاخه خراسان
 

 

 بنا  مناه  هجده  دی تاري  هوميوپاتی، در انجمن ع میسمينار 

د نر مشهن ندر شهن  اتینوپن نومينه عالعمنندان  و اعضنا   شرکت

 .دنش لنتشکي

 هنای  فعالينت  ابراهيمنی گنزارش   دکتر خان ج سه،  یابتدادر 

 بنه  آنهنا را  و رساندند اعضا  ایال  به در مشهد را انجمن اخير

 همچننين، ايشنان   .نمودنند  وتندع النفع ارکتنمش و ورنحض

 پزشنکی  نظام سازمان بيمه و تعرفه کميسيون به را که نامه ای

 و عرارداد تعرفه مورد در هوميوپات پزشکان مشکالت جهت در

 دکتنر  آعنای  سنسس،  کردنند.  عرائت بود، شده ارسال ها بيمه با

 MS هوميوپناتی منورر بنر بيمناری     داروهای مورد در حاجيان

 .گرفت عرار توجه مورد بسيار که نمودند سخنرانی

 را کهينر  شنکايت  با رضوی، کيسی دکتر آعایبعدی،  سخنران

   .دادند عرار بحث مورد و مطرح

   انینر باغيندکت اینج سه، آع رامینگ اننسخنران، مهم آخرين
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 توضنيحاتی  ديناميسنمی  و سرشنتی  ديدگاه مورد در که بودند

 بيمناری هنای   در خنود  ديندگاه  تشريح به ايشان .نمودند ارايه

 بينان  و اسنت، پرداختنند   اپيندميا  بين  بر مبتنی که مزمن

 و عامنل  ديناميس توجه به ، ديناميسمی ديدگاه در که داشتند

 عاليمنی  و است مه  درمان بيماری، برای ی کننده ايجاد مورر

  بخينه  و کنرده  ايجناد  عامل ديناميس  که گرفت نظر مد بايد را

 گرفت. نظر در نبايد را عالي 
 

 

مبتال به بیماری های مزمن بررسی میزان سالمت افراد 

 پس از درمان با طب هومیوپاتی
 

 

 103در يننا مطالعننه گروهننی آينننده نگننر کننه بننا همکنناری  

 3هوميوپات )دارای گواهينامه هوميوپاتی کالسنيا و حنداعل   

سال تجربنه درمنانی  در کشنورهای آلمنان و سنوئيس انجنام       

نفر مبتال به بيماری هنای منزمن انتخناب     3709گرفته است، 

دند که برای اولين بار بنه مراکنز هوميوپناتی مراجعنه کنرده      ش

درصند زننان    72.8درصند بزرگسنال )   73از اين تعداد،  بودند.

سنال   8تنا   2سال  و بخيه آننان کودکنان بنين     53تا  29بين 

درصد دختر  بودند. بيشنترين بيمناری هنا در بنالغين،      48.4)

در  شامل سردرد، رينينت آلرژينا و بيمناری هنای پوسنتی و     

 کودکان، اگزمای اتوپيا و عفونت های مکرر بود.

سنال   8شنرو  شند و بيمناران تنا      1997اين تحخيق در سال 

پرسشنامه های استاندارد توسنن   ،پيگيری شدند. درابتدای کار

خود بيماران يا والندين کودکنان پنر شند کنه در آن وضنعيت       

سالمت جسمی و ذهنی و کيفيت زندگی و مشکالت بيماران و 

بيماری آن ها و هرنو  درمان غيرهوميوپناتی در  شنده    شدت

سنال و   2پس از شرو  درمنان هوميوپناتی، ابتندا پنس از      بود.

 ند.  افراد مجددا پرسشنامه را پرکرده اسال، اين  8سسس بعد از 

نتايج به دست آمده نشان داد که شدت بيماری به ميزان عابنل  

 مالحظه ای کاه  يافته و از یرفی، کيفيت زندگی آن ها، از 

 

   يافته است. نور چشمگيری افزاينر جسمی و ذهنی به یننظ

ايننن تحخيخننات نشننان داد کننه هننر چننه سننن شننرو  درمننان  

چنين، هوميوپاتی کمتر باشد، موفخيت درمانی بيشتر است. هم

احتمال درمان در زنان نسبت به مردان، بایتر و در افرادی کنه  

در شرو  درمان، بيماری شديدتری داشته اند )ماننند بيمناری   

های عفونی درکودکان نسبت به بيماری های آلرژيا ، باز هن   

 احتمال درمان بيشتر است. 

نتايج حاصل از اينن مطالعنه نشنان منی دهند افنرادی کنه در        

ميزان بنایيی   مان به روش هوميوپاتی هستند، بهجستجوی در

آن ارنرات  و  بهبود عابل مالحظه ای يافتهد و نبراز آن بهره می 

 سال بر جای خواهند ماند.     8تا 
 

 www.homeopathyjournal.netمنبع: 

 witt CM،ludtke R،Mengler N،Willich SNنويسندگان: 

 انجمن هوميوپاتی مترج : خان  دکتر اعظ  ادب جو )عضو ممتاز 
 

 

 یکنترل رزونانس مغناطیس وخصوصیات توصیف 

 داروهای هومیوپاتی ههست

Cuprum metallicum 
 Gelsemium sempervirens و

 تولید شده به روش داروسازی مرسوم هومیوپاتی

 

 

1پي  زمينه: 
H-NMR       ينا روش آنناليز دسنتگاهی بنرای

اندازه گيری و بررسی تغييرات اسسين پروتون هيدروژن موجود 

در سنناختار مولکننولی مننواد بننر ارننر عننرار گيننری در مينندان    

مغنایيسنننی عنننوی خنننارجی و برانگيختگنننی بنننا امنننوا     

 رومغنایيس است.نالکت
 

 روش تحقیق :

گينری  دن از یرينق انندازه   نار شن دنت و توانن نه های رعنپروس

1 های آساي   زمان
Hشبکه -اسسين T1 اسسين  -و اسسينT2  
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به منظور تفسنير نوسنانات ربنت شنده در      ه شده واندازه گرفت

از یريق خطی کردن  ، داده های آزمايشگاهیT2يا  T1مخادير 

  DI)منحنی انتگنرال رعنت ينا     ناحيه زير منحنی زمان نوسان

 عرار گرفتند. اتبررسی چگونگی تغيير مورد ،رعتنسبت به 

 در نظر گرفته شد:  روش برازش در خطی کردن داده ها  دو نو 

1-(chi-square fitting with a goodness-of-fit 

probability) 
2- (least absolute deviations criterion with 

Pearson's linear correlation coefficient) 
 

 مباحثه :

زمنان آسناي  نموننه    انات نشان دادي  که نوسدر اين مطالعه، 

 و ينا  خطاهای آزمايشگاهی، تصادفی اختالل هایمربوط به ها، 

نشان دهنده يا ارر خایره ای عابنل سننج  توسنن  شنيب     

 نيستند.  )انتگرال رعت  DIمنحنی خن 

داده هنا در نمنودار   برای تمام آزمايشنات، ضنريب همبسنتگی    

بنرای   999/0، در مخايسنه بنا   9999/0بيشنتر از  خطی شنده،  

بين شنيب هنای    تفکيا عائل شدنتصادفی يافت شد.  اختالل

آزمايشی و شيب های مرتبن با داده های اخنتالل تصنادفی در   

)بنه عننوان مثنال     برابر انحنراف اسنتاندارد  سطح ایمينان پنج 

 ، تفکينا   بسيار خوب بود. در بيشنتر منوارد  3× 10-7احتمال 

در  هنا  آزمناي  بدسنت آمنده از   ميان شنيب هنای    شدن عائل

 استثنا  سنه  ه، ب σبرابر انحراف استاندارد)سطح ایمينان پنج 

)نموننه    gelsemium aqua pura، امکان پنذير بنود:   مورد

 gelsemiumمخايسنه بنا    در شاهد آب خال  بنرای گيناه    

dilution (σ4   copper aqua pura   در مخايسننه بننا 

gelsemium aqua pura      نموننه شناهد آب خنال  بنرای(

 در مخايسنه بنا رعنت سناده        و رعنت سناده منس   σ4گياه  )

gelsemium  (σ3 توان دار شده، تفکينا  . تمام نمونه های 

 ، یکتوز يا   aqua pura  در برابر σ9 )حداعل یبسيار زياد

 

 

 آسناي  هنای   تبنديل زمنان  امکنان  . دادنند رعت ساده نشنان  

 متوسنن ينا  و مولکنولی   چرخشنی  همبستگی زمان هبپروتون، 

در . بننابراين آزمايشنات منا    وجنود دارد  اسنسين -فاص ه اسسين

 T=224-225شراين 
K     کناه   انجام شنده و نشنان دهننده

در  7/3Åفاصن ه  حداکثر آب تا  عابل مالحظه حرکات مولکولی

 مکانيس  هنای ميتوان همچنين  آب است.ایراف مولکول های 

17آسناي   حرکت انتشناری،  مانند ) ديگر ساي  محتملآ
O-

1
H   اسسينی الکترونجفت شدگی  آساي يا ،S = 1   ديگنر ،

 کرد.رد  را مولکول های دی اکسيژن مح ول 
 

 :گیری نتیجه

 گينری  انندازه  یريق از توان می که است داده نشان ما مطالعه

  T2) اسسين-اسسين و  T1شبکه )-زمان های آساي  اسسين

1ن از یريق برای پروتو
H- NMR   روند رعيق سنازی و تنوان ،

دار کردن را بررسی و اندازه گيری کرد ولی تنوان تمنايز عائنل    

شدن بين مح نول رعينق شنده داروهنای هوميوپناتی بنا حند        

 .ایمينان عابل عبول وجود ندارد

هنای هوميوپناتی را    ولنمح ن ی وجود دارد کنه  ند واضحنشواه

ول تصنور  نور معمن نکه به ین   نآب خالوان نبه عن وانننمی ت

بنر  خایره ای واضنح  . در عوض، يا ارر می شود در نظر گرفت

،  copperيا ماده )آب، یکتوز،  و توان دار شدنرعيق سازی 

gelsemium     کننه منننعکس کننننده زمننان هننای مخت نن  

 در مولکنول  H ⋯ H فاصن ه  و متوسنن  یهمبستگی چرخشن 

منظور حنذف تنداخالت    بهاست.  مشاهده شده ،استهای آب 

ناشی از نوسانات ناشی از آساي  پروتون با ارتعاشات چنرخ   

ک نوين انجنام    225تنا   224آزمايشات در دمای بين  ،مولکولی

شد. درجه آبسوشی بدسنت آمنده بنرای مولکنول هنای آب در      

 highly super cooledحدود آب بسيار بسيار سرد شنده ) 

water          بدست آمند کنه نشنان دهننده ين  زدگنی صنفحات

 وح نشان  ند به وضنن شواهنبود. اي 3.9Å-3.7پروتون در ابعاد 
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می دهند که مح ول های دارو های هوميوپاتی را نمی توان به 

عنوان آب خال  در نظر گرفت و موادی در مح ول ها بصورت 

ينا  حل شده و يا ننانوذرات ينا ننانوتيوب بناعی ماننده اسنت.       

در  ممکنن اسنت  خنایره ای  برای چننين ارنر    محتملضيح تو

ينا   در ایراف ننانوذرات و  اآب مزوسکوپي ساختارهایتشکيل 

صنفر  ی نخطنه   وسني ه نوسنانات   ه ب ی توليد شده احباب هنانو

توسنن نظرينه هنای    که خال  ميدان الکترومغنایيسی ناشی از 

حند  . وجنود ينا   مطرح شده است، عرار گيردميدان کوانتومی 

تهيه شده بنا داده  هوميوپاتی به شکل برای داروهای  گادرو وآو

نظر می رسد کنه  درعوض به . تأييد نمی شودایالعات ما های 

تنوان دار  توسن مناده   ی کهخاص هدام ، پيکربندیتمام رعت ها

گازهنای   ماهينت شنيميايی ظنروف،    توسنهمچنين  شده و يا

 .دارند تعيين شده است رامحين الکترومغنایيسی يا و  مح ول
 

 
 

ان ينا انتگنرال   نان نوسن نی زمنرال تجمعنرات انتگننمودار تغيي

ی نايننننت صدتنرات رعننننب تغيينننن  بنننر حسنننDIرعنننت )

(Centesimal  homeopathic potentization مح ول  

 دو از هنای آزمناي    داده که دهد می ، نشانداروی هوميوپاتی

هسنتند    متفناوت  با معنی و واريانس دارای شده مح ول رعيق

 ن هنا آبدسنت آمنده از   ميان شيب های  شدن عائل تفکيااما 

   عرار دارد.σبرابر انحراف استاندارد ) يادر سطح ایمينان 

ميدان  اهوميوپاتی ب تهيه شده به شکلاين حساسيت داروهای 

 ر نغي به شدتد نبا فراينن است نممکی نرومغنایيسنهای الکت

 

داروهنای هوميوپناتی منورد    خطی که به یور معمول در تهينه  

در پژوه   تخويت شود. چنين مواردی ،استفاده عرار می گيرد

 آينده مورد نياز است. های 

 www.homeopathyjournal.netمنبع: 

 مترج  : دکتر وحيده مظاهری )عضو ممتاز انجمن هوميوپاتی 

بازبينی و ويراي  : مهنندس ابنراهي  ميرعبدالنه )کارشنناس ارشند      

 تجزيه شيمی 
 

 

 کیا جالل آقای دکتر بود یاد
 

 

 و عزيننننز دوسننننت درگذشننننت

 دکتنر  آعنای  جنناب  همکارگرامی،

 پزشنننکان از کنننه کينننا جنننالل

 بودند تهران شهر موفق هوميوپات

 جامعه ايشان، محترم خانواده به را

 پزشنکان،  و کشور هوميوپاتی یب

 دوستدارانشنان تسن يت   و بيماران

 بننرای و آرامنن  ی ننبايشننان   بننرای و مننی نمننايي  عننرض

 .خواستاري  متعال پروردگار از بازماندگانشان، شکيبايی

 اينران  هوميوپاتی جامعه برجسته عضو 1378 سال دکتر کيا از

 .  شتافتند باعی ديار به سالگی 78 سن در و بوده

 بنه  خود زندگی شش  دهه فراوان، در ايشان با عالعه و پشتکار

 درمنان  برای سال 20 حدود و آوردند روی هوميوپاتی آموختن

 .بردند بهره درمانی روش اين از خود بيماران

 دکتنر  آعنای  جنناب  ارجمند، استاد همکاران و شاگردان از وی

 تحنت  را بسنياری  سال هنا، بيمناران   اين یی و بوده ميرزازاده

   .دندادن رارنع داوانم

 خصنوص  در مينرزازاده  دکتنر  آعنای  جنناب  بنا  ت فنی مصاحبه

خالصنه   کنه  شند  انجنام  کينا  جالل دکتر های فعاليت و زندگی

 می گردد:   ارايه انجمن محترم اعضای های ايشان، خدمت گفته
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 پزشنکی  تحصنيل  دوران و بنوده  آذری کيا، اصالتا جالل دکتر"

 پي  ايشان. رساندند پايان به تبريز دانشگاه در را خود عمومی

 دوران آشننايی، بنه   اينن  و بودنند  آشننا  هوميوپناتی  بنده بنا  از

تبرينز،   دانشنگاه  در. رسند  می تبريز دانشگاه در ايشان تحصيل

 پزشنا  از حتنی  و بنوده  انآشن وپاتینهومي نيز با ژام ورنپروفس

 ميکنند دعوت pierre schmidt سوئيسی هوميوپات مشهور

 مراجعنه  تبريز به بيماران درمان و هوميوپاتی آموزش برای که

 بودنند  فعالينت  به مشغول ايران در اشميت، مدتی دکتر کنند.

 .  نشد در آنجا برگزار به یور کامل آموزشی دوره يا اما

 شنده امنا   عالعمند هوميوپاتی آشنايی، به اين از پس کيا دکتر

 را رشنته  اينن  تنا  نداشنتند  اختينار  در آموزشی منابع يا و دارو

 .کنند استفاده بيماران درمان برای يا و بياموزند

 اينران  را در هوميوپناتی  آموزش کالس های بنده اينکه از پس

 فنردی . منن بودنند   خنوب  شاگردان از يکی ايشان نمودم، داير

 در هوش با و بای مع ومات با منطخی، حرف، ک  و مودب بسيار

 .وپاتینهومي لنتح ي و ذبنج

 تندريس  به بنده دعوت با آموزشی، دوره پايان از دکتر کيا پس

 خاصی تبحر کار اين در شدند و مشغول کالس ها در رپرتوری

 .نيز مس ن بودند انگ يسی زبان به به خوبی داشته و

 بنده نمودي ، اعدام هوميوپاتی انجمن تاسيس برای که هنگامی

 موفنق،  جواد دکتر نژاد، مظاهری ع ی دکتر به همراه دکتر کيا،

 هوميوپاتی انجمن موسس به عنوان هيات شهردار اردوان دکتر

منن و دکتنر کينا     دیي نی،  به بنا که شدي  معرفی وزارتخانه به

  .باشي  داشته حضور انجمن موسس هيات در نتوانستي 

 بيمناران  بنوده و  موفنق  بسيار نيز درمان امر آعای دکتر کيا در

 داشتند. ايشان کودکان های بيماری زمينه در خصوصا فراوانی

 از درمانشنان متنارر   نحوه و می کردند کار کالسيا هوميوپاتی

 پوتنسنی  يا دوز روی آنکه از تمرکزشان، بي  و بود بنده روش

 .بود درست داروی انتخاب بر باشد، دارو

 دهنبن بنمط به اهینگ اما بودند متبحری وپاتنومينه اينکه با

 

 و گپ و می کردند مطرح من با را خود های کيس و آمدند می

 .آموخت  می چيزهايی ايشان از من حتی و داشتي  ع می گفت

 همکنار  ينا  زينرا  کرد متاس  را بنده ايشان، بسيار گذشت در

 ".روحشان شاد .اي  داده دست از را اخالق با و ماهر و خوب

 روابنن  مسنئول  و ممتناز  )عضنو  ميرعبدالنه  جنالل  دکتنر :  مصاحبه

 هوميوپاتی  انجمن عمومی
 

 

  ساز، چیت رهنمای فربد دکتر آقای جناب شایسته انتصاب

  ،ایران هومیوپاتی انجمن مدیره هیات رئیس

 اسالمی جمهوری پزشکی نظام سازمان نظارتمدیرکل  سمت به

 پزشکان عمومی، پزشکان انجمن محترم ایشان، اعضای به را ایران

 عرض تبریک، هومیوپاتی طب ویژه به مکمل طب عرصه در فعال

 .داریم بهروزی و موفقیت آرزوی ایشان برای خداوند از و می نماییم
 

 

 ،داروسازیی شرکت ها از به همراه بسياری ايران هوميوپاتی انجمن

 در خنارجی  و داخ ی مکمل یب های دانشکده و ع می های انجمن

 عالعمندان ک يه از می نمايد. شرکت ترامدکسبين الم  ی  نمايشگاه

 رويداد اين در حضور و نمايشگاه سايت در نام ربت با شود می دعوت

 .نمايند بازديد ايران هوميوپاتی انجمن  غرفه  از، مه 

 
 (09123874407)تلگرام  مسئول خبرنامه : نوشین نواب
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