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 انجمن هومیوپاتی ایران 1397گزارش سمینار مرداد ماه 
 

 

م مارداد مااه، اانجمن هوميوپااتی اياران، در روز عم اه پ جا

ری باا ضواور اعواای ممتااز و ارت ااری ای ديگاسمي ار علم

 رد.ازار کاان سئول برگاايش بوستان در سالن هماانجم

 

 
 

اولين س  رانی اين سمي ار توسط آقای دکتر مهارداد اخاوان، 

 Faceو اداماه موواو   Neuroscienceپيراماون مبثا  

Micro-Expressions .از سمي ارهای گذشته ايراد شد 

 

 
 

س  ران ب دی، آقای دکتر راول ضميد به اا،، باا اساتفاده از 

بااه بررساای  lotushomeopathy.comمطالااب سااايت 

ويژگی های ش صيتی رئيس عمهور آمريکا )دونالد تراما(  از 

  ديد هوميوپاتی و داروهای مطرح شده برای او پرداخت د.

 

درماان "ا،، همچ ين با توعه به مطالب کتاا  اآقای دکتر به 

، نکااااه مهمااای دربااااره "انااتی بااارای گياهااااهوميوپااا

م مااورد اسااتفاده در اای مهاااوهاای و دارااتاااوپاومياروهاآگ

 ودند. اان نماان بياگياه

 

 
 

ال، داروهاای آرنيکاا و کال ادو  و اساتر )بارای اور مثاابه ط

اه بر اثار آرااه ، سيمي ای روگاا )پاي  اآسيب های اعزاء گي

و، )کاود دهای اراتااو، کلاريااخوردن برگ ها و عوانه ها ، نت

سايليکا )بازساازی و رشاد گيااه ، زياد يا کم توعهی به گياه ، 

و، اوديااوپال ، ليکااخه های زرد و برگ های شااووج )شاکرب

دن باارگ هااا در تاب ااتان و آساايب باار اثاار امااواج ا)زرد شاا

ور )گ ديادگی و باوی باد و کراش ري اه اراتی ، سولفااابام 

رو، اارچی )در بيماری های قارچی ، کوپاودهای قااه ، نوساگي

ريا )س اتی شااخه هاا ، اان ، کلکاد بايش از ضاد گياهاا)رش

اره گياه بار اثار شاته ياا بريادگی ، اا )از بين ررتن عصااي اچ

ش )کاوچکی بارگ هاا ، ار )سوختگی نوک برگ ها ، زي ار ف

گ بارگ هاا ه گاا، باروز گرماا ب اد از ار رناات )تغيياونياآک

ی و عاد، رسايدگی باه اا )بی توعهااد ، ايگ  ياسرمای شدي

و، او، و سوري ااروليااووج، پتادونا، کرباالات، باااه ، آکونياگي

ری  -)در سرما زدگی گياه ، کاليو، يداتو،، ليکوپوديو، و ايکس

بارای راتی  و پول ااتيال )اابااواج م ااه بر اثار امااب گيا)آسي

 پوسيدگی ري ه ها .
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در ادامااه ساامي ار، آقااای دکتاار سالمروااا ع ااگری در مااورد 

 وو يت هوميوپاتی در ک ور کانادا توويثاتی دادند. 

 

 
 

 caseسرس آقای دکتر علی مظاهری نژاد، ب اد از طارح ياش 

 هوميوپاتی مبتال به گ وره، همکااران را ت اويب باه تثاياااه

بي اااتری در شااااخه هاااای م تلااار هوميوپااااتی مان اااد 

دازی روهوميوپاتی نموده و به اعوای انجمن، پي  هاد راه اناآگ

Central Disease Control (CDC)  و ثبت گزارشcase 

کاه  ها و موارد م تلر بيماری ها از عمله اپيدمی ها را دادناد

 زمي ه پي ررت طب هوميوپاتی در ک ور را رراهم می ک د.

 

 
 

 Birdس  رانی ب دی، توسط آقای دکتر سي ا مرشاد دربااره 

Remedies  ،يا داروهای هوميوپاتی به دست آمده از پرندگان

 دگان ي  ی اژگی پرناايراد شد. اي ان با توعه به مهم ترين وي

 

ی پرواز، روبريش های م تلر اين داروها از عمله آزادی خاواه

اض اس گررتااری  و ررار از مثدوديت های داخلی و خارعی و

د و اساره درونی که م جر به تم عررانی و کمال گرايای در رار

می شود، بر شمردند. کما اي که در رره اگ سرخروساتان نياز 

 استفاده از سمبل هايی مان د پرهای پرندگان مرسو، است.

 

 
 

 Falco Peregrinusم روف تارين و شااه داروی پرنادگان، 

(Falco P.  ده شااکاری  اساات. از يااا همااان شاااهين )پرناا

زيااد و  Sexualityم  صاه مهام ايان دارو، سارعت باا  و 

 تفريثاه هيجانی مان د پرواز و پرش از ارتفا  می باشد.

کاه باا داروی  caseآقای دکتر مرشد همچ اين باه طارح دو 

 پرندگان درمان می شدند، پرداخت د.

 در پايان، آقای دکتر مهارداد طبياب زاده باا طارح مطاالبی از

 ، توويثاتی در مورد ک ب تجار  Chronic diseaseکتا  
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هوميوپاتی از عمله پرووي گ هاای هاانمن دادناد. همچ اين، 

 اي ان به مرور آروريز، هايی از کتا  ارگانون پرداخت د.

در اين سمي ار، آقای دکتر رربد ره ماای چيات سااز )رئايس 

 انجمن هوميوپاتی ، اعوای رسمی انجمن هوميوپاتی را دعوه 

 

 
 

به شرکت در عل ه مجماع عماومی، بارای انت ابااه و ياا در 

هيااه ماديره عواويت در صوره تمايل، کانديدا شادن بارای 

 نمودند. 97انجمن در روز بي ت و ش م مرداد ماه 
 

 
 

 تثايااه گزارش وماا ه علمی  اخبار، درج به تمايل صوره در

 انجمن خبرنامه م ئول هب توانيد می هوميوپاتی، زمي ه در خود

 09123874407با تلگرا، شماره  ،نوا  نوشين ايران، هوميوپاتی

 تا ايميل دهيد nnavvab@yahoo.comپيا، داده يا به آدرس 

 .شود م  کس خبرنامه در انجمن، تأييد از پس

 
 

  عمومی مجمع گزارش

 ایران هومیوپاتی انجمن مدیره هیات انتخابات و
 

 

 ، عل اه مجماع1397 ساال مرداد ماه بي ت و ش م درتاريخ

 ضواور باا انجمن هوميوپااتی دو، نوبت ساليانه عادی عمومی

ور ، اک ا وزاره ر،امثتا اي دها)نما ميرزاباباايی خاانم سرکار

باازرس انجمان و همچ اين عم ای از اعواای هياه مديره و 

 . داش لان ت کيای انجمارسم

 اناآقايا و واعا اد  مااعظا رادکتا انمادای عل ه، خااابت در

 و ریاع گا روااسالما رادکتا، ریاع گا علای دامثم رادکت

 هيااه ع اوان باه  روری، توسط ضوااراس علی ر ض ينادکت

 مجماعب، اباه ايان ترتيا و دنداشا ا اانت ا عامجما رئي ه

 .تايار رسميت

 تا)رياسا ازاسا تاچيا ایاد ره ماارربا رادکت ایاسرس آق

 انجمان، عملکرد گزارش ارايه ه  بهادوره گذشت رهامدي اهاهي

 :زير پرداخت د شرح به

، بهداشت وزاره س تی طب درتر با مت دد عل اه برگزاری. 1

  پزشکی. نظا، سازمان بهداشت و وزاره آموزشی م اونت

 ضيطاه در ر اليات مثادوده و شارايط"ناماه  آيين تصويب. 2

  آن ارايه و پزشکی نظا، یاورای عالاش طاتوس "لامکم باط
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 ر،امثتاا راوزياا بااه یاپزشکاا ا،انظاا تاوقاا سارئياا طاتوساا

 . 24/05/96 خااريات در تاداشابه

 طاب رشاته چ د ر اليت نامه، آيين اين که در است قابل ذکر

 .است شده م د وابطه هوميوپاتی، طب عمله از مکمل

 قاانونی و مادون دوره هاای آموزشای برگزاری عهت تالش. 3

 آموزش هاای مرکز توسط اين دوره ها برگزاری. پزشکان رایب

 اخاذ عهات و شاده تايياد ايران پزشکی علو، دان گاه مهارتی

 . است شده ارسال بهداشت وزاره به مجوز

  پي  هاد و هوميوپاتی داروهای وارداه ت هيل عهت مذاکره. 4

  سازمان به هوميوپاتی داروهای عروه و توليد نامه آيين تدوين

  دارو. و ذااس

 عمله از) مکمل طب با آش ايی اعباری درس واضد دو ورود. 5

 هااای هارشتاا وزشیاآماا ولو،اکوريکاا بااه  وپاتیاهومياا باطاا

  کی.اپيراپزش و کیاپزش

 و سا تی طاب المللای باين نماي گاه اولين در ر ال ضوور. 6

 .1396ماه  اسف د در  ترامدکس) مکمل

 عل اااه در هوميوپاااتی کارشاا اس ضوااور عهاات مکاتبااه. 7

 .انتظامی های هياه کارش اسی

 یماال )خزانه دار انجمان  گازارش اصانلو دکتر خانم در ادامه،

 اضمادی دکتار آقاای نياز، خاتماه در و دادناد ارايه انجمن را

 دار خزانه هياه مديره و رئيس گزارشاه کليه انجمن  )بازرس

 .نمودند تاييد را انجمن

کانديااداتوری اعوااای انجماان باارای شاارکت در  پااس از آن،

 و ناي اا اهداف بيان و کانديداها م رری انت اباه هياه مديره،

 . شد انجا، گيری در نهايت، رای

 و انجمن عمومی مجمع رئي ه هياه تاييد و آرا شمارش ب د از

 : شد اعال، زير شرح به انت اباه هنتيج، ک ور وزاره نماي ده

 مديره هياه اصلی اعوای

 ساز چيت دکتر رربد ره مای آقای                             

 نژاد مظاهری علی دکتر آقای                         

 

 اصانلو پري ا دکتر خانم 

 نژاد موسوی شهريار دکتر آقای 

 ميرعبداله عالل دکتر آقای                                       

  مديره هياه البدل علی اعوای

 ضميد به ا، دکتر راول آقای                           

 مهرارزا اضمد دکتر آقای 

 صالثی سيما دکتر خانم                                       

 اصلی بازرس

 اضمدی آرش دکتر آقای                                 

  البدل علی بازرس

 وند ريزه داريوش دکتر آقای 

 

 
 

 ماديره هيااه عل اه ب د از پايان عل ه مجمع عمومی، اولين

 . شد هوميوپاتی برگزار عديد انجمن

 ،انجمان عمليااتی راهبردهاای ترسايم وامن عل اه، اين در

 آقاای شد. بر اين اساس، ت يين مديره هياه اعوای م ئوليت

آقاای ، رئايس هيااه ماديره سمت به نژاد مظاهری علی دکتر

 دکتار آقاای، رئايس ناياب سمت به نژاد موسوی شهريار دکتر

 اصاانلو باه دکتر خانم انجمن و دبير سمت به ميرعبداله عالل

 .شدند انت ا  انجمن دار خزانه سمت
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