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 انجمن هومیوپاتی ایران 1398گزارش سمینار بهمن ماه 

 

 در روز جمعه دوازدهم بهمن ماه، آخرين سمينار علمی انجمن

در سااالن کنفاارانس موساااه تاااري   97هوميوپاااتی در سااا  

اه علاو  پزشاکی ادانشگال ای و مکمااالمااب اسای طاپزشک

 د.ازار شاران برگااي
 

 
 

اولين سخنرانی سمينار، توسط آقای دکتر مهدی موفق شريف 

گيری درباره هوميوپاتی در اطفا  ارايه شد. ايشان در مورد پيش

از عااوارو واکايناساايون، بااه رااورل شاار  زااا  گيااری از 

 طبق يناسيون و تجويز داروی هوميوپاتیکودکان، قبل از واکا

 سرشت کودکان به عنوان پروفيالکای توضيحاتی دادند.

 

 
 

همچنااين، بااه درمااان هوميوپاااتی بعااد از ايجاااد عااوارو 

ونت و اراری، عفاای، بای قااش فعالااد بيااواکايناسيون مانن

ا و ... ات مديااالل گوارشای، اوتيااق، مشکاازرياور  محل تات

 د.ااره کردناز اشاني

 

ناوزادان  مورد زردی فيزيولوژيا آقای دکتر موفق شريف، در 

ل اباز مطالبی را عنوان کرده و بعضی داروهای هوميوپاتی قااني

ت، او ، آکونياااز باارای درماان زردی، ماننااد ليکوپوديااويااتج

و گاااهی  12cو  6cو  و ... )بااا دوزهااای او  سولفوريکااانترياا

30cد.اردنا( را برشم 

 هوميوپااتیاول بعضی داروهای طب رايج باا اان درباره تفاايش

در امر درمان بيماری های کودکان از جملاه تاب هاا توضاي  

 اروهاایو  را باه عناوان داا و استرمونياا، آرنيکادادند و بالدون

 د.اب نا  بردنااده در تام مورد استفامه

ه به گفته ايشان، هوميوپاتی زتی توانايی درمان مشکالل بيضا

 م را هم دارد.ات ارکيديااکودکان مانند کريپ

ای دکتر موفق شريف، از يکی از بيماران خود ياد کردند که بار

د و درماان کوتااهی قاد او از داروهاايی اون رشاتحري  هورم

ور، کلاايم کربونيکاو  و سايليس اساتفاده کارده امثل سولفا

 د.ابودن

ايشااان در انتهااای سااخنرانی خااود مجااددا بااه اهمياات طااب 

ای ز بيماری ههوميوپاتی و قابليت آن در درمان باياری ديگر ا

ارضاايی در  اطفا  از جمله کولي  نوزادان، آفت دهاان، خاود

 د.اودنااره نماکودکان، بی خوابی و غيره اش

ای اامديکادر ادامه سمينار، آقای دکتر سينا مرشد درباره متري

 د. اردنای با منشا دريايی سخنرانی کاوپاتاهوميای اداروه
 

 
 

، SpongiaTosta ،CoralliumRubrumاز جمله اين داروهاا 

Badiaga ،Medusa، Homarus ،Astacus .هاتند 
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سپس آقای دکتر فاضل زميد بهنا  در رابطه با وضعيت طاب 

هوميوپاتی و مشاکالل اعتباار آن در اياران، باه علات قاوانين 

 يانم مائولين از هوميوپاتی، مطالبی را بای کاه و آگاهامصوب
 

 
 

رهای نموده و به همکاران پيشنهاد دادند که با برگزاری سمينا 

 ی و اراياه مطالاب از طرياقااتااوپاياومای باا هامتعدد آشناي

به ارتقاء سط  آگاهی پزشکان و پيشارفت  ،شبکه های مجازی

 د.ا  نمايناهوميوپاتی کم

ر فربااد رهنمااای سياات ساااز، پيرامااون ادر ادامااه، آقااای دکتاا

جهاان و همچناين، بعضای مشاکالل  وضعيت هوميوپااتی در

ب راياج در ای طاال و زتااب مکمااف طااه های مختلارشت

 ران پرداختند.ااي
 

 
 

ری ابااره اکادس نياام مهنااانااار، خات دو  سميناادر قام

ی )گياه پزش  و آگروهوميوپال(، پيرامون مبحث آگروهوميوپات

سخنرانی کردند. ايشان به تشري  مرازل درماان و رشاد يا  

س، فارو  ای سيلياااتااوپاومياای هااه باا داروهاادان گيااگل

 د.اه پرداختناانا( در گلخ6cا )با پوتنس اوجاو  و تامتاليک

 

 
 

ی اارسااونت قاهمچنين، خانم مهندس اکباری از درماان عفا

الس بااا اا  در ياا  درخاات گياااريااات باکتاوناااتااو   بااا عف

 د.ای گفتناوپاتاای هومياداروه

آخرين سخنرانی سمينار، توساط خاانم دکتار سايما رادرای 

ی )داروساز و عضو هيأل علمی دانشگاه(، دربااره مترياا ماديکا

و نتاااايج سشااامگير درماااانی آن در  Carcinosinنوساااود 

ال تحقيقال بيمارستانی و همينطور در تاکين درد بيماران مبت

 به انواع کنار، ارايه شد.
 

 
 

 های :  ايشان به کتاب

 Carcinosinum: A Clinical MateriaMedica 

(Philip M. Baily)  
 The Carcinosin Drug Picture  

(Donald Foubister)  
رد مصار  آن را او ماو Carcinosinاشاره کردند کاه داروی 

 .ندخيلی شفا  و به وضو  توضي  داده ا
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 و ، غرفه فروش کتاب های ادر زاشيه سمينار، طبق روا  معم

ه بر پااا شاده و کتاب هوميوپااتی در دساترس انشار اشاراقي

 اعضاای انجمان قارار گرفتاه باود.
 

 
 

 
 

 

 (RIHA) ایران هومیوپاتی انجمن جامع آزمون سیزدهمین

 

ز (، در روRIHA) سيزدهمين آزمون جامع انجمن هوميوپاتی ايران

 برگزار خواهد شد. 1398 نوزدهم مهرماهجمعه 

ين اکليه اعضای رسمی و افتخاری انجمن هوميوپاتی ميتوانند در 

 .آزمون شرکت نمايند

ر دليات مدارک مورد نياز برای ثبت نا  و نحوه ارسا  آن ها، 

 من هوميوپاتی موجود است.کانا  تلگرامی انج

 ماه می باشد. شهريور 14 تادر آزمون  ثبت نا  مهلت

محل ارلی برگزاری آزمون تهران است و با توجه به تعداد 

 داوطلبين هر استان، اسامی شهرهای ديگری نيز برای برگزاری

 شد. اهدآزمون، متعاقبا در کانا  انجمن هوميوپاتی ايران اعال  خو

 

 

 

 
 

ای ای گياهی و فرآورده هامللی داروهال ش بيناهمايهشتمين 

در  1398تير ماه  21تا  19طبيعی و رنايع واباته، در تاري  

 د.مرکز همايش های بين المللی هتل المپي  تهران برگزار ش

در اين همايش، آقای دکتر امير عباس جعفری، معاون 

 بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظا  دامپزشکی به عنوان

 سخنران کليدی، مطالبی درباره کاربرد گياهان دارويی در

 هوميوپاتی ارايه نمودند.

 

 

 انجمن نامه بين تفاهم طبق

سامان،  هوميوپاتی ايران وبيمه

 از ميتوانند انجمن اعضای

 ذکر با ای، زرفه مائوليت گروهی بيمه درردی 7٠تخفيف

 معرفی گرفتن جهت شوند. لطفا برخوردار هوميوپاتی کلمه

  بگيريد. تماس انجمن دفتر با نامه
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 هفتاد و چهارمین کنگره 

 جامعه بین المللی پزشکان هومیوپات

 عنوان با

"THE MEDICINE OF THE FUTURE FROM THE 

ANCIENT HEART" 

 

 2٠19سپتامبر  28 تا 25 درتاري 

 در شهر سورنتو کشور ايتاليا برگزار خواهد شد.
 

 اين کنگره به شر  زير اعال  شده است :محورهای ارلی 

 Cultural background  

 Preclinic Research  

 Agro-Homeopathy  

 Provings 

 Clinical Research  

 Clinical Methodology  

 Veterinary  

 Dentistry  

 Pharmacy  

 Communication  

 Integration within NHS  

 

 برای دريافت اطالعال بيشتر و رزرواسيون

 می توانيد به آدرس

www.lmhi2019.org .مراجعه نماييد 

 

 
 

 ، WHAWعنوان هفته 

سالگارد سهارمين همزمان با گرامی داشت دويات و شصت و 

(، 2٠19تولد پروفااور ساموئال هانمان )سا  

Homeopathy for Digestive Disorders  .ناميده شد 

، اشدباين هفته، که هر سا  از دهم تا شانزدهم ماه آوريل می 

نا  گذاری شده و در طی  WHAOتوسط سازمان بين المللی 

 کشور دنيا با يکديگر 4٠از در بيش آن جوامع هوميوپاتی 

 تایتباد  اطالعال کرده و اخباار و تحقيقاال مهم هومياوپا

 کشاور خود را منتشر می کنند. 

 ، کشاور اياران نيز به2٠٠9ست که از سا  الز  به ذکر ا

 عضويت اين سازماان بين المللی در آمده است.

 

 LMHIنام ثبت

ساير  همچنين، اعضای ممتاز انجمن هوميوپاتی ايران و

باشند،  می RIHA مدرک دارای که پزشکی گاروه همکاران

 درسازمان 2٠19عضويت  تمديد و يا عضويت جهت ميتوانند

LMHI  را می توانيد در کانا  عضويت شرايط نمايند. اقدا 

 تلگرامی انجمن هوميوپاتی ايران مالزظه نماييد.

 است. 14/٠6/1398مهلت ثبت نا  تا تاري  
 

 

 تحقيقال گزارش مقاالل علمی و اخبار، درج به تمايل دررورل

 انجمن خبرنامه مائو  به ميتوانيد هوميوپاتی، زمينه در خود

 ٠91238744٠7با تلگرا  شماره  نواب، نوشين ايران، هوميوپاتی

 ايميل دهيد nnavvab@yahoo.comپيا  داده يا به آدرس 

 .شود منعکس خبرنامه در انجمن، تأييد از پس تا
 

 4صفحه 

http://www.homeopathyiran.org/

