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 انجمن هومیوپاتی ایران 1396ماه بهمن گزارش سمینار 
 

 

ـ  ـار انجمـ ـزدهم بهمن ماه، سمينـدر روز سي ا ـن هوميوپـاتی ب

حضور اعضـا  ممتـاز و اخترـار  انجمـن در سـالن همـاي        

 د.ـزار شـول برگـان سئـبوست
 

 
 

در ابتدا  سمينار، آقا  دکتر خربد رهنما  چيت ساز در مورد 

HIV   .و انواع آن سرنرانی کردند 

ذار  ـی نامگـ ـف و چگونگـ ـايشان با بيان تاريرچه ا  از کشـ 

HIV اره بـه  ـه و اشـانيـوک مونتـون لـدانی چـط دانشمنـتوس

رل دقيـ  ايـن بيمـار  در موامـع     ـع کنتـ ـه مانـ ـمعضالتی ک

گير  و همچنـين  توضـي  راه هـا  انتلـال و پيشـ     ، بههستند

 پرداختند. Antiretroviralکنترل بيمار  ايدز با داروها  
 

 
 

 شروا توضـي  دادنـد کـه بـا بیـارگير       ـر رهنمـ ـا  دکتـ ـآق

Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) 
 ت مراقبت ها ـرا می شود و با رعايـکه در کشور ايران نيز ام

   واکسن، می توان طول عمر زياد  برا  ـل تزريـمرتلفی مث

 

 ت.ـظار داشـدز انتـه ايـال بـاران مبتـبيم

 ب زاده ـرداد طبيـا  دکتر مهـدر ادامه، آقا  دکتر رهنما از آق
 

 
 

ان ـود در درمـــارب خـــورد تجـــودند کــه در مـــوت نمـــدعــ

   دهند.  ـاران توضيـبيم

ه و ـربچـ ـضايعات چشمی در يک دخت Caseايشان به تشري  

ک ـن مــوارد  از بيمــاران مبــتال بــه زردزخــم در يـــهمچنيــ

ــ ـــاپي ـــدمی و درم ـــان موخلي ــا داروهــ  ز ـت آمي ــا ب ا  ـآنه

 د.ـی پرداختنـوپاتـهومي

وان، در ادامـه  ـرداد اخـ ـر مهـ ـا  دکتـ ـد ، آقـ ـران بعـ ـسرن

ــ ــاز سمين Neuroscienceث ـمبح ــــ ـــار گذشت  ارهـه، درب

Face Micro-Expressions یـوپاتـوميـها ـو ارتباط آن ب 
 

 
 

مطالبی عنوان نمودند که شرح کامل آن به تفصيل در انتهـا   

 ت.ـده اسـار آمـزارش سمينـگ

د در مورد ديـدگاه  ـا مرشـر سينـار، آقا  دکتـه سمينـدر ادام

 ن به عناصر مدول تناوبی، سرنرانی کردند.  ـان شولتـر مـدکت
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ايشان در مورد اصل پيداي  اين عناصر و تطـاب  گـروه هـا     

مرتلف اين مدول با مراحل زندگی انسان ها از ديدگاه خلسفی 

دکتر شـولتن و چگـونگی روش و  بـرا  تشـريت و تجـويز      

 هوميوپاتی مينرال توضي  دادند.داروها  

سرنرانی پايانی سمينار، توسط آقا  دکتر آرش احمد  ايـراد  

 انـا بيـر را بـوسلـی شـیـا  نمـث داروهـحـان، مبـايشد. ـش
 

 
 

تاريرچه ا  از چگونگی دستيابی به اين نمک ها توسط دکتـر  

ــه    ــد و مشرصــات نمــک هــا  دوازده گان ــاز کردن شوســلر آز

 شوسلر  و کاربرد آنها را توصيف نمودند.

در اين سمينار، آقا  دکتر مـالل ميرعبدالـه سمسـئول روابـط     

هوميوپاتی ايران( در مورد نمايشگاه بين المللی عمومی انجمن 

( توضـيحاتی داده و از اعضـا    96اسـفند   4تـا   2طب میمل س

 انجمن دعوت نمودند که در اين نمايشگاه شرکت کنند.

 کتاب ها    خروش زرخهدر حاشيه سمينار، طب  روال معمول، 

 

ا شـده و کتـب هوميوپـاتی در دسـتر      ـراقيه بـر پـ  ـر اشـنش

 ود.ـه بـرار گرختـن قـانجم ا ـاعض
 

 
 

          Expressions-MicroFace                

 وانـرداد اخـر مهـا  دکتـط آقـه توسـاراي

 سمترصت علوم اعصاب و عضو ممتاز انجمن هوميوپاتی ايران(

ار بــه ـر  از بيمـــال گيـــرح حـــمــوارد  کــه در شــيیــی از 

ـــوميـ  هـتشــريت دارو  صحيــ ک مــی کنــد، ـاتی کمـــوپ

است زيرا بسـيار  از بيمـاران    Face Expressionsشناخت 

به دليل پيرو  از عرف مامعه و مسايل اخالقی، واقعيـت هـا    

درونی خود را بازگو نیرده و حتی با میانيزم ها  دخاعی سـعی  

احسا  واقعی خود را مرفـی کـرده و شرصـيت     می کنند که

 قابل قبولی از خود ارايه دهند. 

(، طی تحليلـات گسـترده ا    Paul Ekmanپروخسور اکمن س

در بـين قبايـل آخريلـايی     Face Expressionsکـه بـر رو    

انجام داد، به اين نتيجه رسيد که عضالت صورت در واکن  به 

ع و کـوچیی  ـبسـيار سريـ  ار انلباضات ـی، دچـانات درونـهيج

بسيار کم دامنه و سريع هستند و بـه  ، می شوند. اين انلباضات

و از ايـن رو قابـل   علت سرعت عملشان کامال ناخود آگاه بـوده  

او اين انلباضات را ميیرواکسپرشـن ناميـد.     دستیار  نيستند،

آنلدر مذاب بود که مورد اسـتلبال مامعـه     تحليلات و نتايج

 زار آن به سرعت ـرم اخـن آمريیا قرار گرخت. ناـعلمی روانشناس
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از رو  زندگی پروخسور  شهورساخته شد و حتی يک کمپانی م

اکمن سـريال تلويزيـونی سـاخت کـه امـروزه بـه يـک مرمـع         

 آموزشی برا  درک بهتر ميیرواکسپرشن ها تبديل شده است.

ه ـنیتـ ه ـسـ  هـود بـ ـخ اتـتحليلا  ـبر اسن ـور اکمـپروخس

 :   ودـنماره ـم اشـمه

ميلـی اانيـه بـروز     400تا  300ظرف ها ميیرواکسپرشن  .1

کرده و محو می شـوند، لـذا بـا چشـمان زيـر مسـل  بـه        

 د. ـت هستنـزحمت قابل تشري

 ر اراد  هستند. ـال زيـن ها کامـرشـرواکسپـميی .2

يعنـی در   .هسـتند  تمامی ميیرواکسپرشن ها اينترنشنال .3

ــ ــامی اق ـــتم ــ  ،رـوام بش ــارا از تم ــ دنـخ  ،انـو خرهنگش

 رک می باشند.ـمشت

 

 : Face Expressionمهم در  واقعيت ها 

  ــان ــادرانس ــت ق ــا  اس ــله 43ب ــي  از  ،عض ــزار  10ب ه

Expression دمتفاوت را خل  کن. 

 Facial expressions  هستند اصلی معموال متلارن. 

  هـا قادرنـد خنـده هـا       حرکات زير اراد  اطراف چشـم

 .شیار نمايندآدروزين را 

  حتی خبره ترين دروزگوها هم قادر نيستند به طور کامل

 .عضالت صورتشان را کنترل نمايند

 اتـاســـردن احسـی کـــرا  مرفـــن راه بـــتريــ عـشايــ، 

 .تـد زدن اسـلبرن

 ود و زـم  ـراز مـی شـ  ـها ابـ  مـط چشـی توسـشاد  واقع

 .هـانـط چـی توسـواقع

  کند ست که خرد تالش می ا له زدن اينخرم حرايج ترين

 .با مراطب تما  چشمی برقرار نیند

  گويیراستهنگام ،Facial expression   بـاPhysical 

gesture همروان است. 

 ی ـررسـات بـزييـا مـی را بـاصل Emotionت ـا، هفـدر اينج

 

اين است که بيماران بـه طـور    نيم. اما نیته حائز اهميتمی ک

هيچگــاه تمــامی تاييــرات عضــالت ذکــر شــده را در ، معمــول

 هيجانات خود بروز نمی دهند.  

   دارد :ـل واضـر دو دليـاين ام

    بيماران هيچگاه يک احسا  مداگانه و خـالت را تجربـه

بلیـه   ؛نمی کنند. مثال هيچ وقت خلـط عصـبانی نيسـتند   

کمی حس تحلير و سرزن  يـا تمسـرر    ،همراه عصبانيت

ــابر   ــد. بن ــم دارن ــر دو   ه ــی از ه ــان ترکيب ــن صورتش اي

emotion .را بروز می دهد 

 می کنند احسا  خود را مرفی کنند. اخراد معموال تالش 

ــوط     ــات مرب ــی از انلباض ــا برش ــن تنه ــابر اي ــه بن آن ب

emotion .را  به صورت مرتصر بروز می دهند 

  

Happiness 

 دنـ خورمـی  م ممـع شـده و چـروک    ـهـا دور چشـ   پلک •

 ی(  ـالزـر کـروک پـسچ

اين عالمت را ديديد اما خرد نمی خنديد، بدانيد که او اگر  •

خوشحال است و برعیس اگر خـرد مـی خنديـد امـا ايـن      

 عالمت را نداشت، خنده او مصنوعی است

هـا   اال آمده و گوشه لبـمنلبض و ب Zygomaticعضله  •

 آوردی ـماال ـرا ب

 
 

اين ميیرواکسپرشن می تواند بـه تشـريت و راسـتی آزمـايی     

 احساسات و عواطف واقعی بيمار کمک کند. مثال خانمی که از 
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اه در ـاخودآگـ  می کند، نـراز ناراحتی عميـوت همسرش ابـخ

 ه و بـه ـراه گريـ ـرش همـ ـهنگام يادآور  از دست دادن همس

اض عضــالت ـزبــان آوردن کلمــات ســوزناک، دچــار انلبــ    

ه احسا  می کنيـد چشـم   ـور  کـط .ودـک می شـزايگوماتي

الزی دو طـرف چشـم    ـرکـ ـن هـا  پ ـهاي  کوچک و چيـ 

ظاهر می شود. اين ميیرواکسپرشن آشیار می سازد کـه او نـه   

ال هـم  ـبلیـه خوشحـ  ، تنها از مرگ همسرش ناراحت نيسـت  

 ی بــهـايی بزرگـــدون شــک راهنمـــهســت. ايــن واقعيــت، بــ

 نياز او  می کند. رو  موردت داـتشري

 

Fear 

و شده و به سمت يیديگر کشيده  عضالت ابروها باال آمده •

 سبب ايجاد خطی عمود  بر رو  چشم سوم می شوند

 می شوند ابروها پهن •

 دنپايينی منلبض و سفت می شوها  پلک  •

 دنخوقانی باال می آيها  پلک  •

کـه بسـته و    مـور   شده،ها کمی به طرخين کشيده  لب •

 ند  شومی دراز تر از نرمال 

 
 

ومهه خوبی در مامعـه   ، نیته حايز اهميت اين است که تر 

ندارد. بنابر اين بيماران ابتدا سعی می کنند ترسشان را مرفی 

نمايند. اين اتفاق سبب نوعی پنهان کار  می شود و شما را از 

تشريت درست و تجويز دارو  مناسب باز می دارد. امـا درک  

 ميیرواکسپرشن ها می تواند کمک بزرگی در اين مورد بیند.  

 

ه چهره بيمار خيـره شـويد و مـوارد  را کـه     خلط کاخی است ب

خیر می کنيد او از آن ها واهمه دارد را به يادش بياوريد. بيمار 

همـان واکنشـی را از   ، در يادآور  چنين موارد  بدون اختيار 

خود نشان می دهد که در زمان موامهه با آن اتفـاق ترسـناک   

 ت.   ـروز داده اسـب

بـه زحمـت    به لحاظ شـدت بـاالي    Stramو  Aconتر   

م گفتـه شـده   قابل پنهان کردن است و خرد معموال تمامی عالي

در باال را به طور کامل بـروز داده و لـذا تشـريت آن چنـدان     

وک وحشـت آور  ـاق شـ ـامـا اگـر از زمـان اتفـ    . دشوار نيسـت  

گذشته باشد، بيمار ياد می گيرد آن تر  شديد را مرفی کند. 

کـه شـما مـی بايسـت بـه دنبـال کشـف         در اين صورت اسـت 

Flare-up   هايی باشيد که وحشت او را آشیار می کنند. ايـن

Flare-up        ها در طب رايـج معمـوال بـا نـام حمـالت پانيـک

 د.  ـونـه می شـاختـشن

بچه ها  بي  خعال که دست به کارها  خطرناک می زننـد و  

کـن   گويی از هيچ چيز  نمی ترسند نيز بايد شما را به ياد وا

مبرانی بياندازند. بنابر اين حتما از والدينشـان در مـورد تـر     

ها  شبانه، خواب ها  وحشت انگيز و احتمال مـدايی پـدر و   

مادر در سنين کودکی يـا رهـا شـدن کـودک در اتـاق تاريـک       

شک کرديد، حتما مسـتليما از   Stramسوال کنيد و وقتی به 

را چـک   کودک سوال کرده و ميیرواکسپرشن هـا  صـورت او  

کـار چنـدان راحتـی    ، نماييد. اما گاهی ديدن تـر  در بيمـار   

بـا قـدرت از میـانيزم هـا  دخـاعی اش بـرا        ، نيست و بيمار 

اسـت   Ars  آن ـال واضـ ـسرکوب تر  استفاده می کند. مثـ 

، ی و تر  هـا  شـبانه   ـا  امنيتی و مالـود تر  هـکه با وم

خصوص از مرگ و بيمار  ها  العالج، هيچ چيز  در ايـن  به 

مورد به شما نمی گويد. بهتراست در اين مـوارد نيـز بـا سـوال     

بيمار را در معرض خاطرات ترسناک  قـرار دهيـد و   ، مستليم 

 نيز Hyosتر  ها   تاييد بگيريد.او ميیرواکسپرشن  سا ارب

   بوده مالب تومه است. تر  او از يک دشمن خرضی و تريلی

 4صفحه 

http://www.homeopathyiran.org/


 
 

 

 ماه اردیبهشت

1397 

  32شماره 

 

  انجمن هومیوپاتی ایرانخبرنامه داخلی                 

  www.homeopathyiran.orgاستفاده از مطالب اين خبرنامه، با ذکر مأخذ بدون مانع است.                                       سايت انجمن هوميوپاتی ايران:  

          

 

ــوعی ســو  ظــن خــاص اســت   ــا ن و چــک کــردن  و همــراه ب

. هـر  سيار کمـک کننـده مـی باشـد     ميیرواکسپرشن ها  او ب

گاهی تر  و سو  ظن او آنلدر آشیار است کـه نيـاز بـه     ،چند

 ميیرواکسپرشن نيست.

 

Anger 

 بـرا  چـين عمـود  بـين دو ابـرو      Corrugatorعضله  •

 منلبض می شود

 شودسفت می عضله زير چشم   •

 باال می رود پلک بااليی •

 خشرده می شوند به هم وسفت شده ها  لب •

 ه بسيار کمـک ـزو هيجانات بسيار شايع و البتـعصبانيت نيز م

 
 کننده در تشريت داروها  هوميوپاتی است. باز هم در چنين 

را می کند تا عصـبانيت هـاي    موارد ، بيمار همه تالش خود 

را سرکوب کرده و خود را خرد  آرام و مومه نشان دهـد. کـار   

کـه حـد    را کاخی است مـوارد   .شما هم زياد سرت نيست 

به يادش بياوريد و با زير  ث عصبانيت بيمار شوند ،می زنيد باع

او، عصــبانيت هــا  نهفتــه اش را کشــف کنيــد.  ننظــر گــرخت

Staph  چـون آنلـدر از   .را نشـان مـی دهـد     معموال زود خود

ظرخيت سرکوب  استفاده کرده، که ديگـر قـادر بـه ايـن کـار      

ايـن احسـا  را    Staphنيست. بنابراين شـما در برخـورد بـا    

داريد که چه خرد مودبی است و دائم از شما به داليل مرتلـف  

 ،  الـن حـا در عيـد. امـواهی می کنـذر خـط عـو حتی بی رب

 

احسا  معذب بـودن مـی کنيـد. نینـد چيـز  بگـويم و او را       

نيز خشمگين است. اما عصـبانيت او بـه     Anacعصبانی کنم. 

عصبانيت  را خوب  Nat-mاست.  Staphمراتب گزنده تر از 

کنترل می کند. اما با چند سوال در مـورد اطراخيـان نـزديی     

ه نماييد. می توانيد عصبانيت و البته تلخ کامی را در او  مشاهد

Nit-ac   .هم تنفر را چاشنی عصبانيت می کنـدPlat    همـراه

 .از خود نشان می دهدزرور ، عصبانيت 

 

Surprise 

ها تا حد امیـان بـاز مـی شـوند تـا خـرد بيشـترين         چشم •

 د  ـت کنـا درياخر اتـاطالع

  می کنندرا هشتی  هاباال رخته و ابرو بااليیها  پلک  •

 و دهان تا حدود  باز می ماند خک پايين می اختد •

 
 

کـم  را  Ph-acو  Sepتجـويز  احتمال  ،ديدن سورپرايز در خرد

ند و البتـه اگـر در خـرد زيـاد رد دهـد، شـما را متومـه        کمی 

 می نمايد. Phosداروها  حسا  و هيجان پذير مانند 

 

Contempt 
ها  يک سمت  مسرر يا  سو  ظن ، لبتتحلير يا هنگام  •

تحلير، تنها احساسی است کـه بـه طـور    د. نسفت می شو

 نامتلارن در صورت بيان می شود.

دارو   Platتحلير يیی از بهترين کليد ها  تشريصی اسـت.  

 ادـز از يـرا ني Lycو  Nit-acو  Lachا ـت. امـد  آن اسـکلي
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، همراه احسا  زرور و از باال نگاه کردن به Platنبريد. تحلير 

کرات پي  می آيد کـه شـما از بيمارتـان حـس      شما است. به

خوبی نمی گيريد و ترمي  می دهيد خيلی زود مصاحبه را بـه  

اتمام برسانيد. در اين صورت بد نيست ميیرواکسپرشن تحليـر  

و استهزا  را در او چک کنيد. چـون ايـن ميیرواکسپرشـن بـه     

 شدت برا  طرف ملابل آزار دهنده است.

 

Disgust 

مسئول ممع کـردن چشـم از پـل     Corrugatorعضله  •

بينی به سمت خارج و ايجاد سفتی در گوشه داخلی ابـرو  

 و رو  پل بينی است

 Levator Labi Superioris Alaeque Nasiعضـله   •

 مسئول باال کشيدن باله ها  بينی و لب خوقانی است

ــله  • ــايين   Depressor anguli orisعض ــئول پ مس

 کشيدن گوشه لب پايينی است

 
دانســت. امــا نیتــه  Sepو  Nit-acشــاه دارو  تنفــر را بايــد 

 انات با تنفر است. مثال ـت همراهی ساير هيجـد ، تشريـکلي

 

Nit-ac     همراه تنفر کامال عصبانی و خشـمگين اسـت وSep 

اگر هم عصبانی باشـد، بيشـتر از خـودش نارحـت اسـت يـا از       

ار  مداخله ديگران برآشفته می شـود و اگـر تنهـا مشـاول کـ     

با  Nit-acشود، عصبانيت  خروک  می کند. البته منس تنفر 

Sep  .خيلی متفاوت استNit-ac      ميرواهـد هـر لحظـه زهـر

خود را به کسی از او متنفر است بريزد. بنابر اين خشمی گزنده 

مـی انـدازد.    Lachو عريان دارد که در اين شرايط ما را به ياد 

زدگی دارد تا تنفـر و  بيشتر دل به هم خوردگی و دل  Sepاما 

آيتمی است کـه بيمـار از آن تنفـر دارد. بـه     ، خشم. نیته مهم 

معموال از زن بودن و مسايل زنانه مانند پريـود   Sepطور مثال 

نسـبت بـه    Nit-acو سیس احسا  اشـمئزاز مـی کنـد. امـا     

خــرد  خــاص کــه او را در گذشــته رنجانيــده، متنفــر و البتــه 

فی و به هم ريرتگی احسـا   نيز از کثي Arsخشمگين است. 

خوبی ندارد و وقتی در مورد خوردن زذا  بيـرون يـا احتمـال    

استفاده ديگران از لـوازم شرصـی اش از او سـوال مـی کنيـد،      

 ميیرواکسپرشن اشمئزاز را در او می بينيد.

 

Sadness 

 دـانـمی مره ـن خيـاييـه پـب ردـخ 

 چـون قسـمت خـارج بـه پـايين اختـاده و       ابروها کج شده 

قسمت داخل توسـط عضـالت منلـبض پيشـانی بـه بـاال       

 دـونـمی ش دهـکشي

 انی ســبب ـانی پيشـــ  ميـــاض برـــانلبــpouching 

 ودـمی شه ـناحي

 ن اختاده و دهـان شـبيه يـک    ـم پاييـها مستلي گوشه لب

 ودـمی شره ـم دايـني

اخسردگی هم از آن دسته هيجانات است کـه در عـرف مامعـه    

پسنديده نبوده و زالبا مرفی می شود. می تـوان بـرا  تجـويز    

Sep       از بيمار سوال کرد که صب  هـا سـاعت چنـد از خـواب

 بيدار می شويد.  
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اين سوال به ظاهر ساده سبب يادآور  شروع کار روزمره شـده  

اراد  ترکيبــی از اشــمئزاز و و بيمــار بــه صــورت کــامال زيــر 

   اخسردگی را در چهره اش نمايان می کند.

Nat-m     نيز تالش می کند مرور اخیار زم انگيـز گذشـته اش

را پنهان کند. اما وقتـی در ايـن مـوارد از او سـوال مـی شـود،       

 چشمان  زم عميلی را به  نشان می دهد.
 

آن کـه   در پايان ، ذکر چند نیته الزم به نظر می رسد. نرست

هيجانات، هيچ وقت به صورت خالت بروز نیـرده و در ترکيـب   

 با يیديگر هستند و اين کار، تشريت را دشوار می کند. 

دوم اين که سرعت بروز و محو ميیرواکسپرشن ها در کسـر   

از اانيه است. بنابراين تشريت آنها برا  چشم زير مسل  کـار  

 رد. بسيار سرتی است و نياز به تمرين زياد  دا

نیته سوم، هيجانات ترکيبی ماننـد احسـا  عشـ ، احسـا      

زرور، احسا  درد، احسا  شرمندگی، تظاهر به مودب بـودن  

و ساير احساساتی است که در زندگی روزمره به کرات با آن ها 

ا، روش کامال قابـل  ـن هـرشـرواکسپـموامه می شويد. اما ميی

بيمـار هسـتند.   اعتماد  برا  رمزنگار  احساسات و هيجانات 

ج در کشـف  ـدريـ ـد تا به تـن کنيـط کاخی است تمريـپس خل

 آن ها خبره شويد.

 

 

 و نمایشگاه بین المللی تخصصی طب سنتی

 طب جایگزین و داروهای گیاهی
 

طــب  ،اولــين نمايشــگاه بــين المللــی ترصصــی طــب ســنتی 

مـاه  مايگزين و داروها  گياهی از تاريخ دوم تا چهارم اسـفند  

 .در نمايشگاه بين المللی شهر آختاب برگزار گرديد 1396

طـی سـه روز بـا اسـتلبال چشـمگير پزشـیان،        ،اين نمايشگاه

 .به حوزه طب میمل روبه رو شد انتوليدکنندگان و عالقمند

در اين رويداد، انجمن هوميوپاتی ايران همراه با انجمن علمـی  

در يک زرخه مشترک حضور داشتند که اين اقدام  طب سوزنی

 آشـنايی برا  هر دو انجمن بسيار مفيـد و مـوار بـود و باعـث     

 د.بازديدکنندگان گرديتوسط هر دو رشته با گسترده تر 

ــگاه  ــن نمايش ــرا   ، حضــور در اي ــبی را ب ــيار مناس ــه بس زمين

شناساندن و معرخی طب هوميوپاتی به عالقمندان طب میمـل  

و بسيار  از بازديدکنندگان برا  اولين بار با طـب  خراهم نمود 

 د.هوميوپاتی و توانايی ها  آن آشنا شدن

، اعضــا  هيئــت مــديره هوميوپــاتی ايــران ،مــديريت انجمــن 

ر  در روزهـا  برگـزا  سئول روابط عمومی و منشـی انجمـن   م

هـا    نمايشگاه در زرخه حضور بـه هـم رسـانده و بـه پرسـ      

 د.پاسخ دادن نبازديدکنندگان و عالقمندا

تندرسـتی  "  طی اين رويداد، با تالش مسئولين مجله اينترنتی

بـه عنــوان   ،" SALAMATAM.COMو طـب میمـل سـالمتم   

ــالی ــن   انجمــن حــامی م ــا  علمــی طــب ســوزنی و انجم ه

حـاو  معرخـی طـب     ،نمايشگاه هوميوپاتی ايران، خبرنامه ويژه

ی و انجمـن علمــی طــب ســوزنی و  ـب سوزنـــهوميوپـاتی، طــ 

مـورد  ه گرديـد کـه   يـ به بازديدکنندگان ارا انجمن هوميوپاتی،

 استلبال قرار گرخت.

نمايندگان محترم مجلس شورا  اسالمی الزم به ذکر است که 

و از گسترش نموده و سازمان زذا و دارو از زرخه انجمن بازديد 

 .دندکروپاتی در ايران استلبال ـب هوميـا  طـه داروهـعرض و
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معاونــت محتــرم مجموعــه  ،منــاب آقــا  هاشــمیهمچنــين 

همراه بـا خبرنگـاران رسـانه هـا از      نيز نمايشگاهی شهر آختاب

ها  ايشـان از   پرس بازديد نمودند و زرخه انجمن هوميوپاتی 

انجمـن  دکتر مالل ميرعبدالـه، مسـئول روابـط عمـومی     آقا  

و تجربـــه  طـــب هوميوپـــاتیدر مـــورد ، هوميوپـــاتی ايـــران

رضايتمندانه ايشـان از درمـان توسـط يیـی از اعضـا  ممتـاز       

 .مورد تومه خبرنگاران و حضار قرار گرخت ،انجمن هوميوپاتی

تندرسـتی و طـب میمـل     "مجله اينترنتی  قابل ذکر است که

حضور به  کليه امور مربوط ،" SALAMATAM.COM سالمتم

، تهيه خبرنامه و تبلياات   هوميوپاتی و طب سوزنیانجمن ها

نمايشگاه به انجام رسـانيد کـه مـا     اين انجمن ها را در ويژه 

 .تشیر و قدردانی دارد
 

 
 

نلـ  مهمـی در شناسـاندن و    ، مشابه اين رويداد و رويدادها 

عرضه توانايی ها  طـب هوميوپـاتی بـه عمـوم مـردم و سـاير       

تواند زمينه هـم اخزايـی و    خعاالن عرصه طب میمل دارد و می

 .ها  مشترک برا  تعالی اين رشته را خراهم نمايد حرکت
 

 

 برای گسترش طب مکمل کشور ترکیهقوانین 
 

 

تحــت  ،هوميوپــاتیدر حــال حاضــر در کشــور ترکيــه، درمــان 

 که عملیرد و آموزش طـب میمـل و مـايگزين    ملررات قانونی

اکتبر  27در تاريخ  .انجام می شود ،می کندکنترل ( را CAMس

 پزشیی سنتی و میمل   ، وزارت بهداشت ترکيه، ملررات2014

 

رشـته  15طب هوميوپاتی به همراه بر اين اسا ، را اعالم کرد. 

 . استديگر طب میمل، قانونمند و دارا  مجوز درمان 

ــن ــا  ايـ ــته هـ ــامل رشـ ،  Chiropractic  ،Osteopathyشـ

Acupuncture  ،Phytotherapy  ،Cupping with Blood 

 ،Prolotherapy ، Homeopathy  ،letting  ،Apitherapy   

  ،Leech therapy   ،Maggot (Larva) therapy    ،

Reflexology ، Mezotherapy و Hypnosis د.نمـــی باشـــ 

تنها پزشیان و دندانپزشیان که مدرک مجـزا   ،قانوناين تحت 

در مورد هوميوپـاتی دارنـد    (Additional qualificationس

وسيله اين روش درمان کنند. عالوه بـر  می توانند بيماران را به 

تنهـا در کلينيـک هـا و بيمارسـتان هـا و       ،اين، درمان بيماران

انـواع  و خلـط بـرا     شرايط مجـاز منـدرج در قـوانين    براسا 

سردرد، عفونـت دسـتگاه تنفسـی خوقـانی، اخـتالالت خـواب،       

 انجـام شـود.  می توانـد   ،آلرژ ، آرتريت و ضعف سيستم ايمنی

هـايی محـدود    نهـا بـه دانشـگاه   نيـز ت تدريس طب هوميوپاتی 

  .باشنددرمانگاه طب سنتی و میمل   دارا خواهد شد که
 

 دکتر مالل ميرعبداله، مسئول روابط عمومی انجمن هوميوپاتیآقا  مترمم : 
-https://facultyofhomeopathy.org/homeopathy منبع :

regulated-in-turkey/ 
 
 

 

ــه  ــا WHAWعنــوان هفت ، همزمــان ب

ــت و    ــت و شص ــت دويس ــی داش گرام

ور ـســومين سالگـــرد تولــد پروخســ   

ــ ـــساموئـ ــال ـل هانمـ (، 2018ن سسـ

Homeopathy for Pregnancy 
and Childbirth   ناميده شد. اين هفته، که هر سال از دهـم

تا شانزدهم ماه آوريل می باشد، توسـط سـازمان بـين المللـی     

WHAO     نام گذار  شده و در طـی آن موامـع هوميوپـاتی از

کشور دنيا بـا يیـديگر تبـادل اطالعـات کـرده و اخبــار و        47

تحليلـات مهم هوميـوپاتـی کشـور خود را منتشر مـی کننـد.   

ران نيـز بـه   ـور ايـ ـ، کشـ 2009کر است کـه از سـال   الزم به ذ

 ان بين المللی در آمده است.ـعضويت اين سازم
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