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سخن نخست

می رسد؛  پایان  به  دیگر  سال  یک 
کاستی ها  فرازونشیب هایش،  همه  با 
یک  در  و  امیدها  و  بیم ها  آورده ها،  و 
کالم، همه آن چه با زندگی امروز آدمی 
از  دیگر  سال  یک  است؛  درآمیخته 
زندگی و عمر کاری همه ما که تعداد 
بیش  و روح مان  با ذهن  مسائل درگیر 
از بسیاری از انسان هاست که روزگار را 
بی دغدغه تر و انصافا راحت تر می گذرانند. 
این اما راهی است که اغلب ما با اختیار 
انتخابش کردیم؛ راهی سخت که سال ها 
گاه  و  کردیم  تالش  پیمودنش  برای 
بیمار، تمام  با لبخند رضایت یک  تنها 
شده  سپرده  فراموشی  به  مرارت هایش 

است.
در این مسیر، سال گذشته هم مانند 
بود؛ کار و درمان و استرس و  همیشه 
تحقیق ، رضایت و گاه نارضایتی از وقایع 
اتفاقیه و انشاءاهلل قدری هم رسیدن به 

خانه و خانواده.
سالی که باز هم دیدارها در کنگره و 
سمینارها و جلسات علمی و صنفی تازه 
شد و آموخته ها را میان هم به اشتراک 
مباحثه های  و  مشورت ها  و  گذاشتیم 
چگونه  که  باره  این  در  داشتیم  فراوان 
بهتر به هموطنان مان خدمت ارائه دهیم 
و اگر به همین یک هدف دست یابیم 

ما را بس.
سـال جدیـد امـا در راه اسـت؛ چون 
همیشـه بـا بهـارش؛ بهاری کـه تفاوتی 
با بهارهای پیشـین دارد؛ بهـار 1396 با 
بهـار دیگـری قرین شـده »بهار چشـم 

پزشـکی ایران«.
گروه  نو،  سال  روزهای  نخستین  در 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  چشم 
بهاری  ایران، هدیه ای  و  بهشتی  شهید 
برای تان تدارک دیده اند؛ امید که چون 
سایر گردهمایی ها، بر دل تان بنشیند و 
آغاز راهی باشد برای بیشتر دانستن و 
بیشتر خدمت کردن به هموطنان عزیز 

و شریف.
در این مجال، به همین کوتاه بسنده 
برای  بماند  حرف ها  باقی  و  می کنیم 

زمانی دیگر.
در پایان، فرصت را غنیمت شمرده، 
را  نو  سال  و  باستانی  نوروز  فرارسیدن 
که والدت حضرت زهرا)س( و روز زن 
خدمت  گشته،  آن  یمن  طلیعه خوش 
خانواده  عزیز،  شماهمکاران  یکایک 
محترم تان و خانواده بزرگ چشم پزشکی 

ایران تبریک می گوییم.

هیأت مدیره
انجمن چشم پزشکی ایران

انجمن  مدیره  هیئت  در  گذشته  سال  که  تغییراتی  با  همسو 
تازه ای  به چیدمان  نیز  اجرایی  افتاد، کمیته  اتفاق  ایران  چشم پزشکی 
موسوی،  ابوالقاسم  جوشقانی،  زارع  محمد  دکتر  آقایان  و  یافت  دست 
از  طاری  صادقی  علی  و  ملک مدنی  محمدحسین  ناصری پور،  مسعود 
نخستین روزهای بعد از کنگره بیست و پنجم نسبت به برگزاری جلسات 

مشورتی در خصوص کنگره سال95 اقدام کرد. 
تقسـیم کارهـا میـان اعضـای کمیتـه اجرایـی و تعامـل نزدیـک و 
مسـتمر بـا دبیرخانـه انجمـن و سـایر کمیته هـا بـه ایجـاد هم افزایـی و 
مشـارکت گروهـی کمـک شـایانی کرد و موجب شـد برنامه ها براسـاس 
تقویـم کاری بـه دقـت پیگیـری شـوند و زمـان کافـی بـرای بررسـی 
مشـکالت احتمالـی و اصـالح روش هـا وجـود داشـته باشـد. بـه اذعـان 
قریـب بـه اتفـاق شـرکت کنندگان، کنگره امسـال بـه لحـاظ اجرایی در 
مقایسـه بـا دوره های پیشـین رشـد چشـم گیری داشـت، بـه نحوی که 

مصادیـق عینـی آن از ابتـدا تـا پایـان مشـهود بود.
از ثبت نام اینترنتی تا نمایشگاه

کنگـره  ششـمین  و  بیسـت 
یـک  بـا  ایـران  چشم پزشـکی 
اتفـاق جالـب مواجـه شـد و آن 
10سـاله شـدن فراینـد ثبـت نام 
اینترنتی بـود. »احسـان رضایی«   
مسـئولIT انجمن چشم پزشکی 
الکترونیکـی  می گویـد:  ایـران، 
شـدن ثبـت نـام در کنگره های 
چشم پزشـکی سـابقه ای شانزده 
از 10سـال قبـل  و  سـاله دارد 
نیـز فرآینـد بـه صـورت کامـاًل 
بـه  می شـود،  انجـام  اینترنتـی 
ایـن ترتیـب همـه اعضـا می تواننـد بـا صـرف کمتریـن زمان نسـبت به 

کننـد.  اقـدام  مالـی  پرداخت هـای  و  اطالعـات  ورود 
در کنگـره بیسـت و ششـم با تالش همـکاران دبیرخانه کنگـره،  یک 
هـزار و400نفـر از امـکان ثبت نـام اینترنتـی اسـتفاده کـرده و یـک هزار 

و100نفـر حضـور خـود را به شـیوه کامـاًل الکترونیکی قطعـی کردند.
بنابر اظهار شرکت کنندگان، ثبت نام اینترنتی امسال با حداقل مشکل 
انجام شد و نسبت به دوره های پیشین کاماًل ارتقاء یافته و گویای این نکته 

بود که تیم اجرایی توجه خاصی به این موضوع داشته است.
رشد  با  نیز  نمایشگاهی  بخش 
در  و  شد  مواجه  چشمگیری 
مجموع از 64 شرکت تجاری و 13 
انجمن، موسسه و مرکز تحقیقاتی 

میزبانی شد. 
گسترش ارتباطات علمی

دعــوت و اســتقبال از مهمانــان 
خارجــی از دغدغه هــای اصلــی 
برگزارکننــدگان کنگره ســالیانه 
چشم پزشکی محســوب می شود. 
دکتر ابولقاسم موسوی با پیگیری 
و جدیــت، در تعامــل بــا کمیته 

بین الملل برنامه منسجمی تدوین کرد تا از لحظه ورود تا خروج  مهمانان 
خارجی از آنان به بهترین شکل ممکن پذیرایی شود. 

به اعتراف همه چشم پزشکان، حضور چهره های سرشناس چشم پزشکی 
جهان در ایران به برقراری ارتباط مشترک بین همکاران جوان با اساتید 
بین المللی این رشته کمک شایانی می کند و فرصت بسیار مغتنمی برای 

تقویت دوستی و همکاری های متقابل است. 
رضایت عمومی از کیفیت پذیرایی

یکی از مهمترین انتقادات چشم پزشکان به کنگره های سالیانه وضعیت 
در  زیاد  ازدحام  و  غذا  نامطلوب 
سالن پذیرایی بود. کمیته اجرایی 
از  را  مشکل  این  به  رسیدگی 
قرار  کار  دستور  در  قبل  مدت ها 
دکتر  به  آن را  مسئولیت  و  داد 
شد  مقرر  نهایت  در  سپرد؛  زارع 
غذای  توزیع  و  طبخ  مسئولیت 
گرم به یکی از شرکت های معتبر 

خدمات کترینگ واگذار شود. 
کاستن  برای  همچنین 
و  پذیرایی  سالن  ازدحام  از 
سالن  به  غذا  ورود  از  جلوگیری 
جلسات و نمایشگاه در خیابان جنب مرکز همایش های رازی سالنی به 
مساحت 800مترمربع برپا شد تا شرکت کنندگان برای صرف نهار گرم 
این  بر  راهروها جلوگیری شود. عالوه  ازدحام در  از  و  آنجا مراجعه  به 
کیفیت و نحوه ارائه خدمات پذیرایی بین برنامه ها نیز تغییر کرد و افراد 
آموزش دیده از جمله آقای عباسی برای این منظور به کار گرفته شدند.  
خوشبختانه این اقدامات واکنش مثبت قریب به اتفاق شرکت کنندگان 
در  روند  این  تداوم  آنان خواستار  اغلب  که  نحوی  به  داشت  پی  در  را 

کنگره های آتی شدند. 
شب کنگره؛ شبی به یادماندنی 

کنگره  شب  مراسم  برای 
فعالیت  از  دقیقی  ارزیابی 
تا  شد  انجام  هنری  گروه های 
شوند.  دعوت  آنها  مناسب ترین 
کنگره  شب  جشن  نهایت  در 
میزبان دو گروه بود، ابتدا نمایش 
آئینی خراسانی و سپس کنسرت 

پرواز همای. 
چنیـن  می تـوان  بی تردیـد 
اسـتنباط کـرد که تیـم اجرایی 
کنگـره  ششـمین  و  بیسـت 
چشم پزشـکی ایـران بـا وجـود 
گذشـته  بـا  متفاوتـی  عملکـرد  محدودیت هـا،  و  مشـکالت  برخـی 
داشـت، الزم بـه ذکر اسـت در تمام مـدت برنامه ریـزی، حمایت دکتر 
ناصری پـور و ارتبـاط مـداوم بـا مجموعـه مدیریتـی دانشـگاه علـوم 
پزشـکی ایـران و مرکـز همایش هـای رازی منجـر به اطمینـان از روال 
دلخـواه برگـزار کننـدگان کنگره شـد، کـه انتظار می رود ایـن روند در 

دوره هـای آتـی ادامـه یابـد.  

مروری اجمالی بر
فعالیت های کمیته  اجرایی

بیست و ششمین کنگره چشم پزشکی ایران پربارتر از دوره های گذشته برگزار و فصل تازه ای از تعامالت علمی پیش روی چشم پزشکان ایران 
قرار گرفت. از نظر بین المللی نیز کنگره امسال با وجود برخی محدودیت ها بسیار موفق و کارآمد ظاهر شد تا جایی که انتظار می رود در آینده ای 
نه چندان دور زمینه فعالیت های مشترک و نوینی با جامعه جهانی و کشورهای منطقه فراهم شود. کنگره اخیر در بخش تجهیزات چشم پزشکی 
نیز توانست جدیدترین فناوری ها را با مشارکت چشمگیر شرکت های تجاری به چشم پزشکان عزیز ارائه دهد. ماحصل این اقدامات حاکی از آن 
بود که کمیته اجرایی کنگره بیست و ششم با انگیزه، انسجام و برنامه ریزی مدون به این کارزار وارد شد و توانست تحولی در مهمترین رویداد 

چشم پزشکی ایران ایجاد کند. آنچه در ادامه می خواهید خالصه ای هر چند مختصر از تالش های یکساله همکاران اجرایی کنگره است. 

دکتر محمدحسین ملک مدنی
بازرس انجمن چشم پزشکی ایران

دکتر مسعود ناصری پور
عضو کمیته اجرایی

دکتر محمد زارع جوشقانی
عضو کمیته اجرایی

دکتر ابوالقاسم موسوی
عضو کمیته اجرایی
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مجمع تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی 
ایران »IRAVO« فعالیت خود را از سال 1389 
آغاز و اولین گردهمایی آن با هدف ارتباط میان 
پژوهشگران و محققین علوم پایه و علوم بالینی 
در همان زمان برگزار شــد.  هدف متعالی آن 

اســت که در چنین نشست هایی بستر مناسب 
بــرای افراد فعــال در حوزه های علــوم بالینی 
و علوم پایه فراهم شــده و ارتباط مناســبی در 
حوزه شناخت پیشــرفت های علمی مرتبط با 
رشــته چشم پزشکی و علوم بینایی ایجاد شود. 
خوشبختانه از همان ابتدا شاهد مشارکت فعال 
از هر دو طرف بوده ایم و مقاالت و پژوهش های 

آنان را به دفعات مشاهده کرده ایم. 
IRAVO در ســال های نخست توسط مراکز 

تحقیقاتی دانشگاه های مختلف برگزار می شد و 
همه مراکز نیز همکاری مطلوبی داشتند. اما به 
نظر می رســید برای ارتقاء جایگاه این مجمع و 
افزایش ارتباطات جهانی می بایست از زمینه های 
قوی تــری استفاده شــده و ارتباط بــا انجمن 
چشم پزشکی بیشتر شود. این بهانه ای شد تا از 
سه سال قبل با تصویب هیئت مدیره انجمن وقت 
IRAVO به عنوان شاخه پژوهشی انجمن فعالیت  

خــود را دنبال کند و همایش هایی در ارتباط با 
تحقیقات چشم پزشکی و علوم بالینی با همکاری 
مراکز دانشگاهی فعال در عرصه علوم بینایی و 

بالینی و نیز شبکه تحقیقات چشم پزشکی برگزار 
شود. آخرین همایش IRAVO در اسفند 1394 
برگزار شد و تشکیل مجدد آن در سال 1395 با 
توجه به سیاست گذاری انجمن مبنی بر تجمیع 
برنامه ها به تعویق افتاد و مقرر شد برنامه بعدی 
در فروردین ســال 1396 به عنوان قســمتی از 
سمینار بهاره چشم پزشــکی برگزار شود تا به 
این طریق ســطح علمــی IRAVO در جایگاه 
باالتری قرار بگیرد.  برای این منظور روز و سالن 
مشــخصی به IRAVO اختصاص یافته است تا 
همکاران چشم پزشــک و محققان رشــته های 
مرتبــط با علوم بینایی بتوانند در فضایی کاماًل 
تخصصی و متفاوت با برنامه های عادی سمینار 
بهاره، مقاالت و سخنرانی های خود را ارائه کنند. 
من خوشبین هستم با این اقدام، فصل تازه ای 
در برنامه های IRAVO آغاز شده و ازنظر کمی 
و کیفی نیز مباحث علمی و تحقیقات این حوزه 
ارتقاء  یابد و تمام همکاران از سراســر کشــور 
بتوانند در شرایط زمانی بهتری از این نشست ها 

بهره مند شوند.   

همان طور که دوستان و همکاران مطلع هستند 
همایش های IRAVO هرســال در اسفندماه برگزار 
می شد و ازآنجایی که مخاطبان ما اغلب دانشجویان 
هســتند نمی توانســتند آن چنان که باید در برنامه 
شــرکت کنند. دلیل آن هم این است که کالس های 
دانشگاهی معموالً از هفته دوم و سوم اسفند تعطیل 
می شدند. خوشــبختانه با تدبیری که اندیشیده شد 
این همایش با ســمینار بهاره تجمیع و مقرر شد در 
فروردین ســال1396 برگزار شــود. به نظر من این 
زمان بســیار خوبی برای حضور دانشجویان و اساتید 
است. البته برای برنامه پیش رو فرصت اطالع رسانی 
اندکی داریم به همین دلیل مجبور شدیم تبلیغات و 
هماهنگی ها را به صورت فشرده و بعضاً چهره به چهره 
 IRAVO انجام دهیم.  نکته محســوس همایش آتی
گســترش استقبال خوبی است که سخنرانان علمی 

سراسر کشور از این برنامه داشته اند. در این خصوص 
14ســخنران اصلی به برنامه دعوت شــده اند که در 
بخش پانل ها نیز تعداد دیگری به آنها افزوده می شود.  
این حضور نشان از همدلی و آمادگی برای استفاده از 
موضوعات تازه دارد و در عمل نیز این مهم ان شاءاهلل 
محقق می شود. بد نیست مخاطبان این مطلب مطلع 
باشند در سمینار فروردین ماه، IRAVO چهار جلسه 
اصلی دارد که به ترتیب شــامل فناوری رباتیک در 
جراحی چشــم، تحــوالت مربوط بــه ژن درمانی، 
نوروســاینس و تصویربرداری در چشم پزشکی است. 
این موضوعات بــه لحاظ اهمیت علمی تازگی دارند 
و تاپیک هــای موردبحث برای نخســتین بــار ارائه 
می شوند. عالوه بر اینها، مقاالتی هم به صورت پوستر 
ارائه خواهند شــد و امید می رود همچون دوره های 

پیشین، این همایش با استقبال مواجه شود. 

IRAVO به سمینار بهاره چشم پزشکی پیوست

تازه های علوم بینایی در ایراوو 96

دکتر مرجانه حجازی
IRAVO دبیر علمی همایش

آنچه از سمینار بهاره چشم پزشکی 
باید بدانیم

 بهاریه 

برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز

چو آتش در درخت افکند گلنار
دگر منقل منه آتش میفروز

چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست
حسدگو دشمنان را دیده بردوز

بهاری خرمست ای گل کجایی
که بینی بلبالن را ناله و سوز

جهان بی ما بسی بودست و باشد
برادر جز نکونامی میندوز

نکویی کن که دولت بینی از بخت
مبر فرمان بدگوی بدآموز

منه دل بر سرای عمر سعدی
که بر گنبد نخواهد ماند این گوز*

دریغا عیش اگر مرگش نبودی
دریغ آهو اگر بگذاشتی یوز

سعدی  

* -  گردکان )گردو( را گویند، و معرب آن جوزاست

بوی باران بوی سبزه بوی خاک
شاخه های شسته باران خورده پاک

آسمان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید

عطر نرگس رقص باد
نغمه شوق پرستو های شاد

خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک می رسد اینک بهار

خوش به حال روزگار
خوش به حال چشمه ها و دشت ها

خوش به حال دانه ها و سبزه ها
خوش به حال غنچه های نیمه باز

خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز
خوش به حال جام لبریز از شراب

خوش به حال آفتاب
ای دل من گرچه در این روزگار
جامه رنگین نمی پوشی به کام

باده رنگین نمی نوشی ز جام
نقل و سبزه در میان سفره نیست

جامت از آن می که می باید تهی است
ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم

ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

گر نکویی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش میشود هفتاد رنگ

فریدون مشیری  

همه ساله عالوه برکنگره ساالنه چشم پزشکی ایران، سمینارها، کنفرانس ها و همایش های علمی متعددی از سوی گروه های چشم پزشکی 
دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران برگزار می شود که برخی از آنها به دلیل شباهت های موضوعی شاید جذابیت الزم را نداشته و از 
طرفی هزینه هایی برای برگزاری آنها به دانشگاه ها و اسپانسرها تحمیل می شود. این شرایط موجب شد به پیشنهاد روسای گروه های چشم 
دانشگاه های علوم پزشکی شهیدبهشتی و ایران و همراهی انجمن چشم پزشکی، برنامه های مذکور در قالب یک سمینار علمی و آموزشی 
تجمیع و به شکل ساالنه برگزار شود تا به این ترتیب از تعداد برنامه ها کاسته و بر محتوا افزوده گردد. در ادامه به سراغ چهره های علمی و 

دانشگاهی رفتیم و دیدگاه آنها در خصوص اهمیت برگزاری سمینار بهاره چشم پزشکی را جویا شدیم. 

دکتر حمید احمدیه
عضو هیئت مدیره  و مسئول کمیته علمی 

انجمن چشم پزشکی ايران
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از ابتــدای دوره جدیــد فعالیــت انجمن 
چشم پزشــکی ایــران مســایل و موضوعات 
مختلفی را پیگیری کردیم و جلسات متعددی 
برای حل مشــکالت با انجمن چشم پزشکی 
خاورمیانه »MEACO« داشــته ایم. متاسفانه 
طی دوســال اخیر به دلیل برخــی اتفاقات 
سیاسی، شــاهد جناح بندی بین قسمت های 
عــرب و ایرانــی »MEACO« هســتیم. این 

شــرایط موجب شد بســیاری از همکاران با 
وجود داشتن مســئولیت های مهم در کنگره 
بحرین با عدم صدور ویزا از ســوی دولت این 
کشــور مواجه شــده و نتوانند در این رویداد 

حاضر شوند. 
این موضوع از طریق همکاران در ســطح 
بین المللی انعکاس یافــت و قطعاً یک امتیاز 
منفی برای کشوری که مسایل سیاسی را وارد 
مباحث علمی کرده در پی خواهد داشــت.  با 
مالحظه اتفاقــات اخیر تالش کردیم حرکت 
تــازه ای را آغاز کــرده و بــه مجامع علمی 
مناسب تری به جای »MEACO« ملحق شویم. 
در این خصوص رایزنی هــای فراوانی با افراد 
ذی نفوذ داشــتیم تا شرایط پیوستن ایران به 
»APAO« فراهم شــود. در این رابطه مدارک 
و مســتندات الزم و برخی ساختارها را پس 
از بازنویســی مجدد ارسال کردیم که احتماالً 
طی چند ماه آینده و پس از بررسی های اولیه، 
نتیجه این اقدام در بُرد APAO اطالع رســانی 

می شود.
کشورهایی همچون ژاپن، چین، استرالیا، 
هند، تایلند، کره جنوبی، فیلیپین و اندونزی 
در انجمن چشم پزشــکی آســیا و اقیانوسیه 

)APAO(عضویت دارند و ســطح علمی این 
انچمــن به وضوح از کشــورهای خاورمیانه و 

آفریقا باالتر است.
همچنیــن به ایــن نتیجه رســیدیم که 
می توانیم برای غنای بیشتر کنگره بین المللی 
ارتبــاط و همکاری  ایــران  چشم پزشــکی 
پررنگ تــری با شــرکای بین المللــی نظیر 
ICO داشــته باشیم؛ به این امید که تحوالت 

درخشان در آیندۀ نزدیک رقم بخورد. 

فدراسیون  بار،  نخستین  برای   
بین المللــی چشــم )ICO( در 
بیست و ششمین  باالترین سطح در 
ایران  کنگره انجمن چشم پزشــکی 

شرکت کرد.

در کنگــره ســال جاری هــم طلیعه این 
اقدامات را دیدیم، 15 مهمان خارجی که اغلب 
آنها از شاخص ترین های رشته فوق تخصصی 
خودشان محسوب می شوند، در کنگره حضور 
داشــتند. عالوه بر این برای نخســتین بار، 
فدراسیون بین المللی چشم )ICO( در باالترین 

ســطح در کنگره انجمن چشم پزشکی ایران 
شــرکت کرد؛ دکتر تیلور رئیس فدراســیون 
بین المللی چشم، دکتر سویتز رئیس دوره های 
فلوشــیپ فدراســیون بین المللی چشــم و 
دکتــر کیتلی رئیس آزمون های فدراســیون 
بین المللی چشم پزشــکی در جمع ما حضور 
داشتند. این افراد هم کارگاه اختصاصی برگزار 

و هم سخنرانی های علمی ارایه کردند.
در حاشیه کنگره امسال، با فدراسیون بین 
المللی چشم هم به تفاهم رسیدیم که انجمن 
چشم پزشــکی ایران برای برگزاری دوره های 
آموزشی همکاران اقدام کند؛ همچنین نقش 
ایران به عنوان رهبر منطقــه ای که می تواند 
دوره های فلوشــیپ را برای کشــورهایی که 
ســطح چشم پزشکی شــان  ارتقای  نیازمند 
هســتند برگزار کند، به رســمیت شناخته 
شد. هدف ما این اســت که در کادر اجرایی 
و مدیریت کنگره ها و سمینارهای بین المللی 
حاضر شــویم و سیاســت های چشم پزشکی 
کشــور را در مراودات علمــی اعمال کنیم. 
بی شک کنگره امسال برای این منظور شروع 
خوبی بود و در سال های آتی وضعیت بهتری 

خواهیم داشت.

یک گام تا عضویت در انجمن آسیا و اقیانوسیه

دکتر سیامک زارعی قنواتی
مسئول کمیته روابط بین الملل
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برگزاری ســمینار مشترک ضرورتی 
بود که به واســطه برگزاری سمینارها و 
همایش های متعدد بــا مباحث علمی 
مشــابه صورت گرفت کــه مدت ها در 
کشــور برگزار می شــد و همچنان نیز 
چنین شــرایطی وجود دارد؛ شرایطی 
که باعث می شــود یک موضوع خاص 
به دفعات طی ســال موردبحــث قرار 
گیرد. از سوی دیگری شرکت کنندگان 
در برنامه های مختلف نیز می گفتند که 
این موضوعات در سمینارهای قبلی هم 
موردبحث قرارگرفته بود، همین موضوع 
باعث می شد به تدریج یک رکود علمی 
در برنامه های علمی ایجاد شود. از سوی 
دیگر بحث های جانبی مانند مشکالت 

شرکت کنندگان و کمپانی ها نیز مطرح بود ازجمله اینکه برای 
هر سمینار یا همایش ناچار بودند مسافرت هایی داشته باشند و 
همین تعدد سفرها باعث می شد هزینه های شرکت در برنامه ها و 
برگزاری برنامه ها در مجموع افزایش یابد. درصورتی که می بایست 
این هزینه ها در جای درست توسط انجمن چشم پزشکی ایران 

و دانشگاه ها هزینه شود. 
تمام این شــرایط در کنار هم باعث شد به عنوان الگو و یک 
تجربه کشوری، سه گروه چشم پزشکی مستقر در تهران، متولی 
سروسامان دادن به این مسئله شوند؛ به همین منظور این اتفاق 
افتاد و مقرر شــد در اولین همایش بهاره چشم پزشکی کشور 

ســه گروه، برنامه ای شــامل »همایش 
چالش های چشم پزشکی دانشگاه علوم 
پزشــکی ایران«، »همایــش تازه های 
چشم پزشــکی دانشــگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی« و »همایش ایراوو مرکز 
تحقیقات و بینایی کشــور« با یکدیگر 
ادغــام شــده و به جای برگزاری ســه 

همایش یک همایش جامع انجام شود.
این کار باعث شــد از تعداد عناوین، 
سخنرانی ها و موضوعات تکراری حذف 
و هزینه برگــزاری چنین همایش هایی 
کاهش یافته و درآمدهای به دست آمده 
در جای درســت استفاده شــود. من 
امیدوارم با برگــزاری اولین همایش در 
سال آینده دانشگاه علوم پزشکی تهران 
نیز به ما بپیوندند و ان شاءاهلل این سه گروه همراه با ایراوو چهار 
همایش را به یک همایش تبدیل کنند تا در کنار همایش بزرگ 
کنگره ساالنه افراد تنها دومرتبه به تهران مراجعه کنند.  انتظار 
دارم گروه های چشم پنج شهر بزرگ کشور یعنی شیراز، اهواز، 
اصفهان، مشهد و تبریز نیز کنفرانس ها، سمینارها و همایش های 
تکراری را با یکدیگر تجمیع کنند و سمینارهای فوق تخصصی 
نیز در قالب سمینارهای شهرستان ها برگزار شود. این موضوع 
در همه جای دنیا وجود دارد و بعضاً فقط یک برنامه ســالیانه 
برگزار می کنند و فعالیت های دانشگاه ها به صورت درون گروهی 

دنبال می شود. 

دیدگاه دبیران علمی

حذف موضوعات تکراری با تجمیع سمینارهای 
چشم پزشکی

دکتر محسن بهمنی کشکولی
دبیر سمینار بهاره از دانشگاه علوم پزشکی ایران

بیانیه   

بیانیه دبیران علمی
سمینار بهاره چشم پزشکی

مناسـب  فرصتـی  چشم پزشـکی  همایش هـای 
بـرای انعـکاس مطالـب جدیـد و بحـث پیرامـون مـوارد 
بحث برانگیـز در حیطه هـای تخصصـی و فـوق تخصصی 

می باشـند. چشم پزشـکی 
تجربیـات به دسـت آمده در چنـد دهـه و بخصـوص 
چنـد سـال اخیـر نشـان داده اسـت کـه تعـداد بسـیار 
زیـاد و بـا فواصـل زمانـی کـم ایـن همایش هـا باعـث 
افـت سـطح کیفی مباحـث مطرح شـده، کاهـش میزان 
مشـارکت شـرکت های حامـی، کاهش انگیـزه همکاران 
بـرای مشـارکت فعـال در مباحـث، افزایـش هزینه های 
وقـت  اتـالف  و  چشم پزشـکی  جامعـه  بـه  تحمیلـی 

ارزشـمند اسـاتید و همـکاران می گـردد.
به منظـور حـل مشـکالت به وجود آمده و در راسـتای 
برنامه هـای  سـاماندهی  و  تجمیـع  ضـرورت  درک 
دو  ایـران،  چشم پزشـکی  انجمـن  علمی،هیئت مدیـره 
مراکـز   ( پایتخـت  در  مسـتقر  چشم پزشـکی  گـروه 
دانشـگاه های  چشم پزشـکی  گروه هـای  و  تحقیقـات 
علـوم پزشـکی ایـران و شـهید بهشـتی( و نیـز مجمـع 
تحقیقـات چشم پزشـکی و علـوم بینایـی ایـران توافـق 
نمودنـد کـه به جـای برگـزاری سـه همایـش سـاالنه، از 
سـال 1396یک همایش بهاره مشـترک برگـزار نمایند.

امیـد اسـت ایـن همایـش مشـترک یک مـدل موفق 
باشـد  کشـور  چشم پزشـکی  گروه هـای  تمامـی  بـرای 
گـروه  پیوسـتن  بـا  نزدیـک  آینـده  در  به طوری کـه 
ایـن  تهـران  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  چشم پزشـکی 
همایـش  باقـدرت و وسـعت بیشـتری برگـزار گـردد و 
گروه هـای دیگـر چشم پزشـکی کشـور نیـز با الگـو قرار 
دادن ایـن مـدل باعـث افزایـش سـطح کیفـی و میـزان 
مشـارکت همـکاران و حامیـان در سـایر همایش هـای 
بهـاره  همایـش  اولیـن  شـوند  کشـور  چشم پزشـکی 
چشم پزشـکی از تاریخ ٢٢لغایـت٢4 فروردین ماه 1396 
چشم پزشـکی  داغ  مباحـث  تمامـی  شـامل  و  برگـزار 
مـوارد  پیرامـون  بحـث  نیـز  و  تازه هـا  ارائـه  قالـب  در 
چالش برانگیـز خواهـد بـود. در ضمـن، مقـاالت منتخب 
نیـز در قالب هفتمیـن همایش تحقیقات چشم پزشـکی 
و علـوم بینایـی )IRAVO( ارائـه خواهند شـد. در بخش 
همـکاران  برگزیـده  فیلم هـای  نیـز  ژورنـال   ویدئـو 
نمایـش  بـه  تخصصـی  فـوق  مختلـف  درزمینه هـای 
درخواهنـد آمـد. در جهت باال بـردن صمیمیت و فراهم 
نمـودن زمینـه برای آشـنایی بیشـتر همکاران ، »شـب 
بهـاره چشم پزشـکی « بـا اجـرای کنسـرت و پذیرایـی 
شـام در شـب چهارشـنبه  ٢3 فروردیـن برگـزار خواهد 

. شد
دبیـران علمـی و هیئـت اجرائـی »اولیـن همایـش 
همـه  از  دعـوت  ضمـن  چشم پزشـکی«  بهـاره 
علـوم  محتـرم  پژوهشـگران  و  گرامـی  چشم پزشـکان 
بینایـی بـرای شـرکت فعـال در ایـن همایـش منتظـر 
دریافـت نظـرات سـازنده جهـت برگـزاری هـر چه بهتـر 

هسـتند. همایـش  ایـن 

دبیران علمی اولین همایش بهاره چشم پزشکی
دکتر سیامک مرادیان
دکتر محسن بهمنی کشکولی
و گروه اجرائی همایش بهاره

کـه  بـود  ایـن  بـر  روال  همیشـه 
مسـتقر  تحقیقاتـی  مراکـز  از  هرکـدام 
در دانشـگاه های علـوم پزشـکی تهـران، 
به صـورت  ایـران  و  بهشـتی  شـهید 
داشـته  علمـی  برنامه هـای  جداگانـه 
باشـند و آنهـا را بـا عناویـن مختلـف در 
زمان هـای خاصـی از سـال برگـزار کنند. 
می رسـید  به نظـر  ازآنجایی کـه 
از  کم کـم  سـمینارها  ایـن  فراوانـی 
نگـران  می شـود،  خـارج  متعـارف  حـد 
کمیـت  و  کیفیـت  کـه  بودیـم  آن 
پزشـکان  نیـز  و  علمـی  برنامه هـای 
قـرار  تاثیـر  تحـت  را  شـرکت کننده 
دهـد. قطعـاً چشم پزشـکی کـه مثـاًل در 
سـمینار اردیبهشـت شـرکت کـرده بـود 

نمی خواسـت تیرمـاه مطـب خـود را تعطیل کنـد و از اقصـی نقاط 
کشـور بـرای شـرکت در یک سـمینار دیگر بـه تهران بیایـد. نظر و 
پیشـنهاد جمعـی اعضـای هیئت مدیـره انجمن چشم پزشـکی ایران 
ایـن بـود کـه ایـن سـمینارها و همایش هـا بـا یکدیگر ادغام شـوند 
تـا بـه ایـن طریـق شـاهد پربارتـر شـدن شـرایط باشـیم. در ایـن 
رابطه صورت جلسـه ای میان روسـای سـه مرکز دانشـگاهی نوشـته 

برگـزار شـود.  به صـورت مشـترک  ایـن شـد کار  بـر  قـرار  و 
البتـه دانشـگاه تهـران فعـاًل خـودش را از ایـن موضوع مسـتثنا 

و  بهشـتی  شـهید  دانشـگاه های  و  کـرده 
تهـران بـه این توافق رسـیدند که سـمینار 
متحـد فصـل بهـاره را بـا حمایـت انجمـن 

چشم پزشـکی ایـران برگـزار کننـد. 
ایـن برنامـه اگرچـه در تهران اسـت اما 
سـخنرانان از تمـام مراکـز کشـور حضـور 
مختلـف  مباحـث  بـه  و  می کننـد  پیـدا 
علمـی و تحقیقاتـی در حوزه علـوم بینایی 
امسـال  می کنـم  فکـر  مـن  می پردازنـد. 
شـرایط کمـی و کیفـی بهتـر از سـال های 
ماسـت  اول  تجربـه  ایـن  باشـد.  گذشـته 
ازجملـه  دیگـر  مراکـز  امیـدوارم  ولـی 
اسـتان ها  سـایر  در  مسـتقر  دانشـگاه های 
تعامـل  و  بـا همـکاری  کار مشـابهی  نیـز 

دهنـد. انجـام  مجـاور  اسـتان های 
ایـن اقـدام از یک سـو بـه نفـع جامعـه چشم پزشـکی اسـت و 
تجهیـزات  تجـاری  می شـود شـرکت های  دیگـر سـبب  از سـوی 
و  سـرمایه گذاری  و  یافتـه  حضـور  بیشـتری  باکیفیـت  پزشـکی 
مشـارکت بهتـری داشـته باشـند. بنـده بـه ایـن رونـد خوشـبین 
هسـتم و مطمئنـم دانشـگاه های علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی 
و ایـران، ایـن رونـد را ادامـه می دهنـد و از ایـن نظـر هماهنگـی، 
همدلـی و هم افزایـی مطلوبـی میـان مراکز تحقیقاتی و دانشـگاهی 

می گیـرد. صـورت 

دیدگاه دبیران علمی

همکاری مطلوب میان دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

دکتر سیامک مرادیان
دبیر سمینار بهاره از دانشگاه علوم پزشکی

شهید بهشتی



7 ویژه نامه اولین همایش بهاره چشم پزشکی ایران  شماره اول  اسفند 1395
بهاره چشم پزشکی

سمینار بهاره یک اتفاق تازه است که به صورت 
مشــترک در بخش علمی و آکادمیک در تعامل 
با برنامه ایراوو برگزار می شود و بی تردید شرایط 
بهتر و افق های روشــن تری پیش روی همکاران 
چشم پزشک و محققان و پژوهشگران علوم پایه 
و بالینی قرار می دهد.  به عقیده من این همایش 
فرصت خوبی اســت تا گروه های چشم پزشکی 
و دانشــگاهی همکاری و مشــارکت بیشــتری 
درزمینه مسائل علوم پایه و بالینی داشته باشند 
و در این زمینه اقدامات مشترک بیشتری انجام 
دهند. هدف از تجمیع سمینارها و همایش های 
گذشــته در قالب یک ســمینار مشــترک این 
اســت که همکاران به شکل هماهنگ از آخرین 

پیشــرفت های چشم پزشکی و مسائل تحقیقاتی 
مرتبط آگاه شوند و از بیان مسائل تکراری و بعضاً 

کم اهمیت  اجتناب شود. 
از سوی دیگر، سمینار بهاره فرصت بسیار خوبی 
اســت تا همکاران شهرســتانی ما در بخش های 
مرتبط به سخنرانی ها دعوت شوند که خوشبختانه 
این امر صورت گرفته و با استقبال بسیار خوب آنان 
مواجه شده است. به هر صورت این اولین تجربه از 
یک فعالیت جمعی میان دو دانشــگاه است و من 
امیدوارم این ارتباط در سال های بعد وسیع تر شود 
و تداوم یابد. بی تردید این شــرایط منافع علمی و 
اجرایی فراوانی دارد و از مشکالت و برخی حاشیه ها 
که در گذشته وجود داشته تا حد زیادی می کاهد. 

دکتر محمدمهدی پرورش
مدیر گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران

دیدگاه مدیران گروه

افق های  روشن  پیش روی محققان علوم بینایی و بالینی

مخاطبان نشــریه حتماً مطلع هســتند که در 
سالیان قبل ســه دانشــگاه علوم پزشکی مستقر 
در تهران هر یک به صورت مســتقل همایش ها و 
سمینارهایی برگزار می کردند و توانسته بودند طی 
سالیان متمادی به رتبه های باالیی دست پیدا کنند. 
این در شرایطی بود که موانع و مسائل مختلفی در 
ابعاد مالی و اجرایی وجود داشت و الزم بود در زمان، 
هزینه ها و کاهش رفت وآمدهای شهری و بین شهری 
تجمیعی صورت گیرد و مسائل علمی در حوزه علوم 
بینایی و بالینی بیش از قبل گســترده شود.  طی 
نشستی که مدیران گروه ها و انجمن داشتند مقرر 
شد هر سه دانشــگاه یک سمینار مشترک برگزار 
کنند. خوشبختانه انجمن چشم پزشکی ایران نیز از 
این پیشنهاد استقبال کرد و تمام کارهای علمی را به 

دانشگاه ها سپرد و درنهایت دو دانشگاه علوم پزشکی 
ایران و شهید بهشتی برای برگزاری اولین سمینار 
تجمیعی در بهار 96 به توافق رســیدند.  بنده این 
اتفاق را به فال نیک می گیرم و امیدوارم با ورود هر 
سه دانشگاه نتایج علمی مطلوب تری حاصل شود. با 
همدلی و مشارکتی که اکنون بین دانشگاه ها ایجاد 
شده شرایط بسیار امیدوارکننده است و از این نظر 

مشکل خاصی به هیچ عنوان وجود ندارد. 
بی تردید هر ســه دانشــگاه در جهت پیشبرد 
اهداف علمی و آموزشــی تــالش می کنند و قطعاً 
تجمیع سمینارها بر ارتقای کیفی برنامه و مباحث 
علمی اثر می گذارد و الگویی خواهد بود تا به تدریج 
در سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز دنبال 

شود.

دیدگاه مدیران گروه

سمینار بهاره موجب ارتقای برنامه های علمی می شود

 دیدنی ها 

پارکی از جنس 
بازیافت

تماشاگه زمان

پارک بازیافت در منطقه  16شهرداری 
تهــران و در محله علی آبــاد، باالتر از 
بزرگــراه آزادگان غرب، بلواردســتواره، 
خیابان باســتانی پور قــرار دارد. در این 
بوســتان که به منظور آشــنایی هرچه 
با مفاهیم علمی  بیشــتر شــهروندان 
و کاربــردی بازیافــت طراحی شــده، 
تندیس های حیوانات که از پسماندهای 
خشک و زباله های دور ریختنی ساخته 

شده اند به نمایش درآمده است. 
این مکان با توجه به ایده نو و زیبایی 
خاص و منحصربه فردش، فضایی جذاب 
و خاطره انگیــز بــرای بازدیدکنندگان 
فراهم آورده و می تواند پیشنهاد خوبی 

برای یک روز تعطیل باشد.

خانه حسین خداداد، بنایی قدیمی 
سال   80 حدود  که  است  طبقه  دو  و 
قدمت دارد. پیشینه باغ به دوره محمد 
این  برمی گردد.  شاه  ناصرالدین  و  شاه 
در  موزه  به  تبدیل شدن  از  قبل  خانه 
مالکیت حسین خداداد بود و به علت 
اینکه در این موزه سیر تحول ساخت 
نام  به  می شود  داده  نمایش  ساعت 
در  است.  زمان شهره  )موزه(  تماشاگه 
موضوع  با  اثر  حال حاضر حدود 400 
“زمان” همچون انواع ساعت های اولیه، 
ساعت های لوکس قدیمی، ابزار ساخت 
به  مربوط  مواردی  و  ساعت  تعمیر  و 
به  موزه  این  در  زمان  مفهوم  و  تقویم 

نمایش در آمده است.
به  باید  تماشاگه،  این  تماشاي  براي 
خیابان ولی عصر، خیابان زعفرانیه، نبش 
در  کوتاه  بروید؛ سفري  منصور  خیابان 
دل یک روز تعطیل نوروزي که به رفتن 

و دیدنش مي ارزد.

مدتی قبــل توافقی صــورت گرفت که بر 
اساس آن سه دانشگاه تهران، شهید بهشتی و 
ایران سمینارهای خودشان را تجمیع کنند تا 
موضوعات علمی به صورت تکراری ارائه نشــود 

و از ســوی دیگر، مخاطبان نیــز از همایش ها 
استقبال مناسبی داشته باشند. 

انجمن نیز در این خصوص تنها نقش مشورتی 
دارد؛ به این معنا که برای برگزاری بهتر سمینار 
تهران  دانشگاه  می کند.  کمک  دانشگاه ها  به 
گرفت  تصمیم  قبلی  برنامه ریزی های  دلیل  به 
دو  و  کند  عمل  مستقل  به صورت  همچنان 
دانشگاه دیگر اعالم کردند که سمینار بهاره را 
مشترک برگزار می کنند. ازاین رو تصمیم بر این 
و  برگزار شود  این سمینار  فروردین ماه  شد در 
ماهم اعالم کردیم از تصمیم آنها حمایت می کنیم 
ولی دخالتی در این فرایند نداشتیم.  هدف این 
است که این سمینارها در کل کشور سامان پیدا 
کند؛ همچنین سمینارهای فوق تخصصی هم در 
کنگره  و  شوند  برگزار  استان ها  و  شهرستان ها 
کشوری نیز چون گذشته در پاییز برگزار می شود 

که البته آن را انجمن اجرا می کند. 
من امیــدوارم دوســتان در آینده بیش از 

امروز متحد شوند تا این سمینار به خوبی و با 
ارزش علمی باال برگزار شــده و از وجود آمدن 
تفرق و اختالف و مســائلی کــه برای خانواده 
چشم پزشکی ســمی مهلک است، جلوگیری 
شــود. باز هم تاکید می کنم که انجمن هیچ 
دخالتی در حدود اختیارات دانشگاه ها ندارد و 
صرفــاً نقش حمایت از برنامه های علمی را در 
تهران و استان ها ایفا می کند. فراموش نکنیم 
همه ما یکپارچه هستیم و هیچ تفاوتی با هم 
نداریم و باید خودمان عزت مان را حفظ کنیم. 
با استقبالی که دوستان دانشگاهی داشتند 
و البته رصدی که در مورد کارهایشــان دارم 
تصور می کنم ســمینار بهاره خیلی خوبی در 
پیش داریم و با اســتقبال پرشــور همکاران 
چشم پزشک نیز مواجه می شویم؛ بی تردید این 
تالش ها به اعتالی جایگاه علمی چشم پزشکی 
کشــور نیز منجر می شود و در نهایت مردم از 

آنها بهره مند می شوند.

یادداشت

حمایت انجمن از تجمیع سمینارها در تهران و شهرستان ها

دکتر محمود جباروند
رئیس انجمن چشم پزشکی ایران

دکتر محمد زارع جوشقانی
مدیر گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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VenueModerator/sTopicsTime

Molana HallSeyed javad Hashemian, MDBest Refractive Procedure for Moderate to High Myopia08:00 - 09:00

Molana HallAlireza Foroutan jazy, MD - Leila Ghiasian, MDControversies in Pediatric Cataract Surgery09:00 - 10:00

Faiz HallHamed Esfandiari, MD - Shahin Yazdani, MDSurgical Management of Glaucoma: Going with the Flow08:00 - 10:00

Molana HallOpening Ceremony10:00 - 10:30

Break10:30 - 11:00

Molana HallMohammad hosein Dehghan, MD - Morteza Entezari, MD 
Alireza Lashay, MD - Mehdi Modarreszadeh, MDUpdate on Vitreoretinal Surgery11:00 - 12:00

Molana HallHamid Ahmadieh, MD - Mohsen Azarmina, MD 
Narsis Daftarian, MD - Masood Naseripour, MDUpdate on Retinal Degenerations12:00 - 13:00

Faiz HallMohsen Bahmani Kashkouli, MDControversies on Facial Cosmetic Injections11:00 - 12:00

Faiz HallGholam hosseyn Aghai, MDCase-based Management of Orbital Trauma12:00 - 13:00

Molana HallLunch13:00 - 14:00

Faiz HallLunch13:00 - 14:00

Molana HallAmir Faramarzi, MD - Sepehr Feizi, MD - Hassan Hashemi, MD 
Mohammadali Javadi, MD - Ramin Salouti, MDUpdate on Posterior Lamellar Keratoplasty (PLK)14:00 - 16:00

Faiz HallKaveh Abri aghdam, MD Idiopathic Intracranial Hypertension (IIH)14:00 - 15:00

Faiz HallReza Asadi, MDComplicated Cases in Pediatric Ophthalmology15:00 - 16:00

Break16:00 - 16:30

Molana Hall
Alireza Baradaran Rafii, MD - Mahmood Jabbarvand, MD 

Farid Karimian, MD - Hamid Norouzi, MD 
Mahmoud reza Panahi Bazaz, MD

Update on High-risk Cataract Surgery
(Detection and Management)16:30 - 18:30

Faiz HallAbbas Attarzadeh, MD - Abbas Bagheri, MD 
Zhale Rajavi, MD - Ziaeddin Yazdian, MDNystagmus16:30 - 18:30
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 Wednesday 12 Apr 2017  
VenueModerator/sTopicsTime

Molana Hall

Mohammad naeem Amini fard, MD 
Hossein Mohammad Rabei, MD 

Mohammad mehdi Sadoughi, MD 
Mohammad Zare Joshaghani, MD

Patient Selection for Different Laser Corneal Refractive Surgeries 
(PRK, LASIK, Femto-LASIK, SMILE)08:00 - 10:00

Faiz Hall

Hormoz Chams, MD 
Alireza Hedayatfar, MD 

Arash Maleki, MD 
Masoud Soheilian, MD

Updates on Medical and Surgical Management of Uveitis08:00 - 10:00

Break10:00 - 10:30

Molana HallMehdi Modarreszadeh, MD 
Mohammad mehdi Parvaresh, MDControversies in Approach to Treatment-Resistant AMD10:30 - 11:30

Molana HallKhalil Ghasemi Falavarjani, MDImaging Options in Diabetic Retinopathy:
Which One is the Best?11:30 - 12:30

Faiz Hall

Mohammad Abrishami, MD 
Ali Sadeghi Tari, MD 

Soltanhossein Salour, MD 
Seyed ziaeddin Tabatabaie mohammadi, MD

Orbital Adnexal Vascular Lesions10:30 - 12:30

Molana HallLunch12:30 - 14:00

Faiz HallLunch12:30 - 14:00

Molana HallMasood Naseripour, MD 
Ahad Sedaghat, MDControversies in Approach to a Fundus Mass14:00 - 15:00

Molana HallAlireza Hedayatfar, MDControversies in Approach to White Dot Syndrome15:00 - 16:00

Faiz HallMostafa Soltan Sanjari, MDApproach to Intermittent Exotropia14:00 - 15:00

Faiz HallAhmad Shojaei baghini, MDEthical and Legal Issues in Ophthalmology15:00 - 16:00

 Thursday 13 Apr 2017  
VenueModerator/sTopicsTime

Molana Hall

Majid Abrishami, MD 
Alireza Maleki, MD 

Morsal Mehryar, MD 
Alireza Ramezani, MD

Neovascular AMD08:00 - 09:00

Molana Hall

Hossein Ashraf, MD 
Hassan Behboudi, MD 
Hooshang Faghihi, MD 

Heshmatollah Ghanbari Mobarekeh, MD 
Saeed Karimi, MD

Management of Diabetic Retinopathy09:00 - 10:00

Faiz HallIRAVO(1)08:00 - 10:00

Break10:00 - 10:30

Molana HallArezou Miraftabi, MDStructural Versus Functional Tests in Detection and
Follow up of Glaucoma Patients10:30 - 11:30

Molana HallNaveed Nilforushan, MD Medical Glaucoma Treatment11:30 - 12:30

Faiz HallIRAVO(2)10:30 - 12:30

Molana HallIRAVO Elections12:30 - 14:00

Faiz HallLunch12:30 - 14:00

Molana HallHossein Aghaei, MD Ocular Surface Case Presentation14:00 - 15:00

Molana HallAzadeh Doozandeh Tabarestani, MD 
Mohammad Pakravan, MDGlaucoma Case Presentation15:00 - 16:00

Faiz HallIRAVO(3)14:30 - 16:30

Break16:00 - 16:30

Molana HallHossein Aghaei, MD 
Ramin Nourinia, MDVideo Journal16:30 - 18:30

Faiz HallIRAVO(4)16:30 - 18:30



ویژه نامه اولین همایش بهاره چشم پزشکی ایران  شماره اول  اسفند 101395
بهاره چشم پزشکی

مناسـب را بـرای اجـرای مطلـوب برنامه هـای 
علمـی کنگره اتخـاذ کنیم.

کنگـره  هفتمیـن  و  بیسـت  علمـی  دبیـر 
چشم پزشـکی ایـران در ادامـه گفـت: مسـلماً 
بایـد در ایـن راه بعضـی قسـمت ها را تغییـر 
برنامه هـا  برخـی  خصـوص  در  و  دهیـم 
ایـن منظـور یـک  بـرای  تجدیدنظـر کنیـم. 
بـا عنـوان »کمیتـه علمـی  ارتباطـی  کانـال 
فضـای  در  هـم  هفتـم«  و  بیسـت  کنگـره 
مجـازی ایجادشـده اسـت تا همـکاران بتوانند 
با سـهولت بیشـتری دیدگاه های خـود را بیان 

کننـد.

 ســه تن از مهمانان خارجی با 
ارسال ایمیل نظرات مثبت خود 
داشــتند  اذعان  و  کــرده  بیان  را 
دریکــی از بهتریــن کنگره هــای 
چشم پزشکی دنیا شرکت کرده اند و 
کرده  اعالم  نیز  مهمانان  این  از  یکی 
بود مشابه این کنگره را جای دیگری 

ندیده است.

بیـان  بـه  درعین حـال  امینـی  دکتـر 
دسـتاوردهای و بازخوردهـای دریافت شـده از 
کنگره بیسـت و ششـم پرداخت و خاطرنشان 
کـرد: بنـده هرسـال در کنگره هـای مرتبـط با 
رشـته خـودم یعنی گلوکوم شـرکت می  کنم و 
می بینـم همـکاران در مسـائل علمـی کمتر از 

دیگـر کشـورها نیسـتند و با سـرعت مناسـب 
ادامـه  خـود  پیشـرفت های  و  تالش هـا  بـه 
می دهنـد. این نـگاه در بین مهمانـان خارجی 
کـه بـه کنگره هـای ایـران می آیند نیـز وجود 
دارد به نحوی کـه در کنگـره بیسـت و ششـم 
سـه تـن از مهمانـان خارجـی گـروه گلوکـوم 
بـا ارسـال ایمیـل نظـرات مثبت خـود را بیان 
بهتریـن  دریکـی از  داشـتند  اذعـان  و  کـرده 
شـرکت  دنیـا  چشم پزشـکی  کنگره هـای 
کرده انـد. یکـی از ایـن مهمانـان اعـالم کـرده 
بود مشـابه ایـن کنگره را جـای دیگری ندیده 
اسـت. ایـن مـوارد بیانگر آن اسـت کـه کنگره 
چشم پزشـکی ایـران جایگاه علمی خـود را در 
جامعـۀ بین الملـل به دسـت آورده و باید از آن 

شـود. صیانت 
کنگـره  هفتمیـن  و  بیسـت  علمـی  دبیـر 
چشم پزشـکی ایـران تاکید کـرد: نقش کمیته 
اجرایـی در ارتقـای کمـی و کیفـی برنامه های 
علمی و جلب رضایت مهمانان خارجی بسـیار 
پررنـگ و اثرگـذار بـود زیـرا از لحظـه ورود به 
کشـور تـا زمـان خـروج، از مهمانـان خارجـی 
بـه شـکل ویژه ای پذیرایی شـد. برخـی از آنها 
قبـل از سـفر بـه ایـران بارها سـوال می کردند 
یـا در کـدام هتـل  برونـد  فـرودگاه کجـا  از 
اقامـت دارنـد؟ مـا بـه آنهـا می گفتیـم همـه 
برنامه ریزی هـا به دقـت انجـام شـده و جـای 
هیچ گونـه نگرانـی وجـود نـدارد. مسـلماً آنهـا 
تعجـب می کردنـد و وقتـی وارد ایـران شـدند 
ایـن برنامه ریزی هـا و هماهنگی هـا را کامـاًل 
لمـس کردنـد. بی تردیـد در سـایر کنگره های 
بین المللـی چنیـن شـرایطی حتی بـرای افراد 

خیلـی معتبـر وجود نـدارد.

نقش کمیتــه اجرایی در ارتقای 
کمی و کیفی برنامه های علمی و 
بسیار  مهمانان خارجی  جلب رضایت 

پررنگ و اثرگذار بود

بـه گفته دکتـر امینی تبلیغات سـوء راجع 
بـه ایـران زیـاد اسـت و همیـن بزرگنمایی هـا 
بر مسـائل علمـی اثر می گـذارد. خوشـبختانه 
وقتـی همـکاران خارجـی بـه ایـران می آینـد 
شـرایط را از نزدیـک لمـس می کننـد و بـه 
غیرواقعـی بـودن تبلیغات صـورت گرفته علیه 

کشـورمان پـی می برنـد.
دبیـر علمـی کنگـره سـال 1396 تاکیـد 
کـرد: می خواهیـم برنامه هـای علمـی کنگـره 
سـال آینـده را به بهترین شـکل برگـزار کنیم 
و بـا اعمـال برخـی تغییـرات در برنامه هـای 
میـان  بیشـتر  عدالـت  شـاهد  سـخنرانی 
گروه هـای مختلـف سـنی و همـکاران جـوان 
باشـیم. ازاین رو منتظر شـنیدن تمام نظرات و 
دیدگاه ها از همکاران سراسـر کشـور هسـتیم.

دکتـر حیـدر امینـی، دبیـر علمـی کنگـره 
بیسـت و هفتـم در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
ما به اهداف و دسـتور کار این نشسـت اشـاره 
کـرد و گفـت: ایـن جلسـه مقدمـه ای بـود تـا 
مـا تجربیـات و مشـکالتی را کـه در برگـزاری 
مـرور  داشـتیم،  قبـل  کنگره هـای سـال های 
کنیـم و ببینیـم اشـکاالت، ضعف هـا و نقـاط 
قـوت کجا بوده اسـت. از سـوی دیگـر فرصتی 
فراهـم شـد تـا به اتفـاق همـکاران در مـورد 
مسـائل علمـی به ویـژه سـخنرانی ها بحـث و 
تبادل نظـر شـود و از دیـدگاه  ایشـان مطلـع 

. یم شو
وی افـزود: همان طور که اشـاره کـردم این 
جلسـه مقدماتی بود و بیشـتر جنبه مشـورتی 
داشـت درنتیجـه تصمیم خاصی گرفته نشـد. 
در حقیقـت تـالش کردیـم نظرات دوسـتان و 
همـکاران را بشـنویم تـا در آینـده راهکارهای 

با برگزاری اولین نشست مشورتی در انجمن چشم پزشکی ایران

فعالیت های کمیته علمی
کنگره بیست و هفتم کلید خورد

چالش جــدی برنامه های علمی کنگره، برخی 
ناهماهنگی ها در ارائه ســخنرانی ها ، سمپوزیوم ها 
و کارگاه ها اســت کــه باوجــود زمان بندی های 

مشخص شــده، مطالب به موقع تحویل نمی شوند 
و این روند چالشــی تا آخرین ماه و بعضاً واپسین 
هفته ها تا زمان برگزاری کنگره ادامه می یابد. بهتر 
است در این خصوص زمان بندی ها بازتعریف شود 
و مسئول علمی شخصاً این موضوع را پیگیری کند.

موضوع دیگــر که الزم می دانم به آن اشــاره 
کنم جلوگیری از تکرار حضور افراد در بحث های 
مختلف اســت که امسال اســباب گالیه برخی 
همکاران را فراهم کرد. در این خصوص می بایست 
دقت و نظارت کافی اعمال شود و اساتید باسابقه 
و افراد پیشکســوت به افــراد جوان فرصت دهند 
ســخنرانی های علمی خود را ارائه کنند. این یک 
بحث جدی اســت که باعث نارضایتی و دلسردی 
اعضای هیئت علمی می شود. بنده انتظار دارم در 
این خصوص دبیر محترم علمی نگاه ویژه ای داشته 
و این نگرش به همکاران سایر استان ها نیز تعمیم 

داده شود.

لزوم عنایت 
به اعضای هیئت علمی

دکتر محمدرضا صداقت
نایب رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ايران

دکتر حیدر امینی
دبیر علمی کنگره بیست و هفتم

اولین نشست مشورتی کمیته علمی بیست و هفتمین کنگره سالیانه چشم پزشکی ایران با حضور مدیران گروه های چشم دانشگاه های علوم پزشکی
اعضای کمیته های تخصصی و نمایندگان علمی انجمن های استانی برگزار و فعالیت های رسمی این کمیته کلید خورد. با تغییر سـریع هرم سـني جمعیت چشـم 

پزشـکان و افزایش فارغ التحصیالن رشـته 
چشـم پزشـکي، لزوم بازنگـري در نگرش ها 
و اتخـاذ رویکردهاي صنفـي1 مؤثر در حوزه 
چشـم پزشـکي بـه ضرورتـي غیـر قابـل 
.همچنیـن  اسـت  شـده  تبدیـل  اجتنـاب 
اجتماعـي  و  فرهنگـي  سـریع  تغییـرات 
جامعـه و نیـز رواج پوپولیسـم رسـانه اي و 
باعـث  قانون گـزار،  نهادهـاي  سـهل انگاري 
شـده کـه بـار هزینه هـاي جسـمي و رواني 
بـر روي چشـم پزشـکان بسـیار بیشـتر از 
گذشـته باشـد و نیـاز بـه واکنش مناسـب، 
سـریع، آگاهانه و دلسـوزانه از سوي انجمن 
چشـم پزشـکي ایران بـه عنـوان بزرگترین 
حـوزه  در  نهـاد  مـردم  غیر انتفاعـي  نهـاد 
چشم پزشـکي بـه شـدت احسـاس شـود. 
انجمـن چشم پزشـکي بـه عنـوان طالیه دار 
توسـعه کمـي و کیفـي چشم پزشـکي در 
و  رنـج  از  کاسـتن  در  مي بایسـت  ایـران 
هزینه هـاي جسـمي و روانـي غیـر معقـول 
افزایـش بهـره وري  بـر چشـم پزشـکان و 
ایشـان تمـام امکانـات خـود را بـکار گیرد، 
چراکـه هر گونـه توسـعه پایـدار در حـوزه 
شـده  تشـریح  اهـداف  و  پزشـکي  چشـم 
داشـتن  مسـتلزم  انجمـن،  اساسـنامه  در 
سـرمایه هاي انسـاني پویـا اسـت و منطقي 
از  محـروم  چشم پزشـکان  از  کـه  نیسـت 
مطـب در حالیکـه کارانه هـاي چندماه قبل 
خـود را بـا تعرفه های پایین خدمـات حوزه 
انـواع کسـورات دریافـت  و  چشم پزشـکی 
دخالت هـاي  شـاهد  روز  هـر  و  نکرده انـد 
افـراد غیر متخصص و غیـر متعهد در حوزه 
تشـخیص و درمان چشم پزشـکي هسـتند 
و بـه طـور متنـاوب نیز احساسـات شـان از 
سـوي رسـانه هاي بـي اخـالق جریحـه دار 
مـي شـود، انتظـار داشـت کـه در توسـعه 
بـه  ایـران  و کمـي چشم پزشـکي  کیفـي 
صـورت پایـدار نقـش فعال داشـته باشـند.

البتـه در ماه هـاي اخیـر بـه همـت برخـي 
از دوسـتان و اعضـاي محترم هیـأت مدیره 
انجمـن گام هایـي در زمینـه تشـکیل واحد 
حقوقـي انجمـن، ارتبـاط سـازنده و مؤثر با 
رسـانه هـاي جمعـي و همفکـري و تعامـل 
بـا نهادهـاي قانونگزار و تقویـت کار گروهي 
برداشـته شـده اسـت، امـا تا زمانـي که این 
اقدامـات در بهبـود وضعیت اکثریت چشـم 
احسـاس  دار  معنـا  بـه صـورت  پزشـکان 

نشـود، کافـي نخواهـد بود.

دکتر احمد گلکار  
چشم پزشک  

...............................................................................
1- وقتي از واژه صنفي در انجمن علمي چشم 
پزشکي صحبت میکنیم یعني این که، اوالً: منافع 
گروه )صنف( چشم پزشکان بر منافع فردي یک 

چشم پزشک یا گروه هاي محدود اولویت دارد. 

ثانیاً: اعضاي گروه )صنف( چشم پزشکان نباید 
باور کنیم همه ما منافع  باید  رده بندي شوند؛ 

برابر داریم. 

ثالثا: اعضاي صنف دوست دار انجمن هستند ولي 
انجمن پرست نیستند، همچنین منافع صنفي را 
از هر طریق بدست نمي آورند و به اصول اخالقي 

پایبندند.

انجمن و سرمايه هاى انسانى
راه يا بيراهه؟

 نگاه نو 
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چشم پزشک محوری، جای کنگره محوری را گرفت

ایرادی که ســال های قبل بــه گروه علمی 
می گرفتند این بود که افــراد، متفرق عمل 
می کنند؛ به بیان دیگر هر گروه کار خودش 
را انجام مــی داد و کاری به برنامه گروه های 

دیگر نداشت.
درحالی که گروه علمی کنگره باید به اتفاق 
آرا تصمیم بگیرد و از نظرات همه افراد آگاه 
باشد. به همین دلیل خواهش کردم امسال 
مدیران گروه دانشگاه های تهران و شهرستان  ها 
هم به جمع اضافه شــوند تا نظرات جامع تر 
و کامل تر شــود. به نظر می آید بعد از انجام 
زمان بنــدی و بــرای برنامه ریزی های علمی 
نهایی الزم باشد مجددا این افراد دعوت شوند 
زیرا دور بودن از هم و پشت کامپیوتر نشستن 
باعث می شود آگاهی از نظرات دیگران کامل 
و دقیق نباشد. جمع وقتی همدیگر را ببینند 
دلگرم شده و از نظرات یکدیگر به خوبی مطلع 
می شــوند. به عبارت دیگر گروه علمی وقتی 
شکل می گیرد که تعدادی از همکاران کنار 
هم بنشینند و در مورد زمان بندی برنامه ها 
و ســخنرانی ها به توافق برسند و مسائل را با 

هم پیش ببرند.
بســیاری از بحث هایــی که در جلســه 
مشورتی گروه علمی مطرح شد درست است 
ولی مقداری از مشــکالت ناشی از دوربودن 
اســت؛ از ســوی دیگر منطقی نیست فقط 
گروه های تخصصی تصمیم بگیرند و مدیران 
گروه ها دخالت نداشته باشند پس باید شرایط 

تعادلی در آینده نزدیک فراهم شود.
در ادامه بــه چند نکته اشــاره می کنم. 

نخست اینکه در کار علمی می توان برنامه های 
آینده را از قبل تعیین کرد؛ اما در مورد مسائل 
اجرایی قضیه فرق می کند و مشکالت زیادی 
وجود دارد. مثاًل در مورد محل کنگره ســال 
آینــده، با کمبود جا مواجه هســتیم و باید 

ظرفیت ها را به دقت بررسی کنیم.
دوم اینکه گستردگی کنگره توقع بیشتری 
ایجاد می کند. در کنگره بیســت و ششــم 
هزینه زیادی بابــت اختالف زمان اختصاص 
داده شده به ســالن ها پرداخت شد. ازاین رو 
باید برنامه های علمی مطابق با ظرفیت های 
اجرایی تنظیم شود تا مشکلی ایجاد نشده و 

هزینه های اضافی تحمیل نشود.
مســئله ســوم مهمانان خارجی هستند 
که همواره 90 درصــد وقت کمیته اجرایی 
و علمی به مســائل آنها اختصاص می یابد، 
غافل از اینکه هیچ کجای دنیا به اندازه ایران 
به مهمانــان خارجی به این میــزان توجه 

نمی کنند.
خوشبختانه در سال جاری در حوزه مسائل 
اجرایی تغییرات عدیده ای را شــاهد بودیم 
ازجمله اینکه برای سالن ناهارخوری800 متر 
فضای جدید در خیابان مجاور ســالن رازی 
در نظر گرفتیم تا رستوران در آن مکان دایر 
شده و دیگر کسی غذا به سالن ها یا غرفه های 
نمایشگاه نبرد. در کنگره بیست و ششم ثابت 
کردیم می توانیم کنگره هــای بزرگ تر را با 

استانداردهای باال برگزار کنیم.
مســئله چهارم گالیه برخــی همکاران 
از برنامه های علمی شــرکت های تجهیزات 
چشم پزشــکی بود. باید اشاره کنم که اغلب 
شــرکت های حاضر در نمایشگاه نمایندگان 
علمی دارند؛ آنها بــرای معرفی محصوالت 
می آیند و درخواســت ســخنرانی و سالن 
می دهند. روال اینگونه است که درخواست ها 
به دقــت بررسی شــده و در صــورت مجاز 
دانستن، به گروه اجرایی برای اختصاص سالن 
ارجاع می شود و گروه اجرایی مطلقاً در فرایند 

سخنرانی ها دخالت نمی کند.
در پایــان تاکیــد می کنم بــرای ارتقای 
فعالیت هــای علمی کنگره بایــد گروه ها با 
همفکــری، توافــق و تصمیم مشــترک به 
چارچوب مشخصی برسند در غیر این صورت 
احتمال مواجهه با مشــکالت و چالش های 

بعدی وجود دارد.

دکتر علی صادقی طاری
عضو  کمیته اجرایی و هیئت مدیره

انجمن چشم پزشکی ايران برای ارتقــای ارتباطات علمــی انجمن در 
سطح بین المللی تالش های قابل توجهی انجام 

شده اســت که از آن جمله می توانم به حضور 
ژورنال انجمن در آپائو و ایپائو اشاره کنم. عالوه 
بر آن تالش های زیادی صورت گرفت تا انجمن 
چشم پزشــکی ایران به عنوان ناظر در جلســه 
بعدی آپائو شــرکت داشته باشــد؛ امیدواریم 
بتوانیم به عنوان عضو پذیرفته شویم هرچند که 
چالش های بسیاری داریم. این نکته را هم باید 
اشــاره کنم که آپائو ازنظر علمی بسیار باالتر از 

میاکو است و تعداد عضو بیشتری هم دارد.
عالوه بر این کارهایی نیز برای اعتمادسازی 
در رویال کالج آفتالمولوژی انگلستان صورت 
گرفته و با همکاری و پیگیــری دکتر زارعی 
قنواتی صحبت هایی شــده است تا بتوانیم در 
جلسات آینده شرکت داشته باشیم؛ بااین حال 
این موضوع تا نهایی شــدن فاصله داشــته و 

پیگیری های ما باید ادامه داشته باشد.

بنــده به نمایندگی از گروه چشــم دانشــگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی و شخص دکتر زارعی 
به عنوان رئیس گروه چشم دانشگاه در این نشست 

حضور پیدا کردم و نکاتی را برای بهبود برنامه های 
علمــی کنگره ســال آینده به عرض می رســانم. 
ازجمله این موارد نیاز به مشارکت جمعی و جذب 
حداکثری افراد در برنامه های علمی انجمن است و 
به ویژه آنکه از چهره های درگیر با کارهای آموزشی 
و پژوهشی و همچنین همکاران جوان در کنار سایر 
همکاران اســتفاده  شــده و زحمات دانشگاه ها در 
برنامه های علمی انجمن دیده شود. مسئله بعدی 
اصالح برنامه های علمی با رویکرد پرهیز از مباحث 
تکراری مانند جراحی در کارگاه ها و سمپوزیوم ها 
اســت و ضروری اســت همکاران جــوان با دیگر 
جنبه های چشم پزشکی نیز آشنا شوند. همچنین 
تقاضــا داریــم در ســخنرانی ها معیارهایی مانند 
عضویت در هیئت علمــی، دارا بودن فعالیت های 
آموزشــی و پژوهشــی یا صاحب نظر بودن مالک 
قرارگرفته و از دعوت ســخنران براســاس سالیق 

فردی اجتناب شود.

بحث در مورد ســخنرانی های علمی همواره 
چالش هایــی بــه دنبــال دارد و گاهی زمینه 
برای طرح برخی مســائل ایجاد می شود. بنده 
پیشنهاد می کنم برای پیشگیری از تکرار چنین 
مسئله ای، کارگاه های علمی مانند همه جای دنیا 
به صورت انتخابی باشد و افراد متقاضی برای ارائه 
سخنرانی درخواست بدهند تا بعد از تصویب در 
هیئت علمی و اعمال کارشناسی های تخصصی 
در برنامه ها گنجانده شوند. در این رابطه ضروری 
است اولویت ها و مباحث علمی گذشته و آینده 

نیز به دقت بررسی شوند.

 برای ارتقای جایگاه علمی انجمن تالش 
می کنیم

توجه بیشتر 
به گروه های چشم دانشگاه ها

سخنرانی کارگاه های علمی انتخابی شود

دکتر حمید احمدیه
عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ايران

دکتر علیرضا برادران رفیعی
نماینده گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکترسید جواد هاشمیان
جراح و فوق تخصص قرنیه
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و  سیســتان  چشــم  گروه   فعالیت های 
بلوچستان از چه زمانی آغاز شد؟ 

سال 1368 آقای دکتر حسینعلی شهریاری 
به عنوان بنیان گذار چشم پزشکی استان سیستان 
و بلوچســتان فعالیت این گروه را با جذب سه 
رزیدنت پایه گذاری کرد و به تدریج بر تعداد آنها 
افزوده شد تا امروز که ساالنه 4نفر برای گذراندن 

دوره های تکمیلی جذب این گروه می شوند. 
 جایگاه این اســتان به لحاظ ظرفیت های 

چشم پزشکی چگونه است؟ 
خوشبختانه در شهرستان های بزرگ استان، 
چشم پزشــکان زیادی حضور دارند که خدمات 
درمانــی را به صورت مقیم به شــهروندان ارائه 
می دهند. عالوه بر آنها رزیدنت های سال چهارم 
هرکدام به مدت یک ماه به شهرســتان ها اعزام 
می شــوند تا خدمات پوششــی را به مناطق و 

نواحی محروم و کمتر توسعه یافته ارائه کنند.
 زیرساخت های درمانی استان چه وضعیتی 

دارند؟ 
بخش چشم پزشکی در تمام بیمارستان های 
مهم استان وجود دارد و روزانه به تعداد زیادی 
از بیماران ســرویس دهی می کننــد. عالوه بر 
آنهــا دو کلینیــک عمومی ویــژه درمان های 
سرپایی در استان فعال است که هر یک بخش 
چشم پزشــکی دارند امــا در بخش خصوصی، 
کلینیکی در رشته چشم نداریم. در حال حاضر 
مجهزترین و کامل ترین مرکز چشم پزشــکی 
استان، بیمارستان الزهرا)س( است که به زودی 
در کنار بخــش قدیم آن فضــای جدیدی به 
بهره برداری می رســد و از ایــن پس با 11 اتاق 
عمل، کلیه خدمات تشخیصی و درمانی چشم 
را به هموطنان جنوب شرق کشور ارائه می دهد.  
 از نظر آموزشی استان در چه سطحی قرار 

دارد؟
استان ما بالغ بر 70 چشم پزشک دارد؛ عالوه بر 
آن از ابتدای تشکیل گروه چشم جمعاً 1٢0 نفر 
در دوره های رزیدنتی و فلوشیپی فارغ التحصیل 
شــده اند و در حال حاضــر 18رزیدنت و یک 
فلوشیپ مشغول گذراندن دوره های آموزشی و 

تکمیلی هستند. 
 مهم تریــن چالشــی کــه در حــوزه 
هســتید،  مواجه  آن  با  چشم پزشــکی 

چیست؟ 
عمده چالش ما کمبود اساتید و چشم پزشکان 
بومی است که بتوانند بر اساس فراوانی جمعیت 

و تنوع بیماری ها به مردم خدمات بدهند. اغلب 
رزیدنت هــای ما بومی نیســتند درنتیجه پس 
از اتمام دوره به شــهرهای خــود بازمی گردند. 
مسئله مهم این است که آنها در قیاس با دیگر 
رزیدنت ها توانمندی و مهارت بیشــتری دارند 
چرا که استان ما به لحاظ تعداد بیمار جزء نقاط 

پرتراکم کشور محسوب می شود. 
چه  چشــمی  بیماری های  خصــوص   در 

وضعیتی دارید؟ 
سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط خاص 
جغرافیایی و ازدواج های فامیلی با بیماری هایی 
ازجمله گلوکوم وراثتی، ناخنک، کاتاراکت های 
شدید و بیماری شبکیه اطفال روبه رو است و از 
این نظر باید موردتوجه قرار بگیرد. خوشبختانه 
در اغلب زمینه ها به ویژه بیماری های ارثی شبکیه 
تحقیقات و مطالعات خوبی انجام شده است که 
تعدادی از آنهــا در ژورنال های بین المللی نیز 

پذیرفته و منتشر شده اند.
 گروه چشم استان به چه میزانی با انجمن 

چشم پزشکی ایران در ارتباط است؟ 
از نظــر علمی و اجرایــی ارتباط خوب و 
مستمری با انجمن چشم پزشکی ایران داریم 
و همیشه میزبان اعضای انجمن در سمینارها 
و برنامه های علمی بوده ایم؛ البته از مسئوالن 
انجمــن انتظار داریم توجه ویــژه ای به این 
استان داشته باشــند و به خصوص درزمینه 
تامین مالی ســمینارها از ما حمایت کنند. 
استان سیستان و بلوچستان با کمبود سالن 
همایش و هتل های مناسب نیز مواجه است و 
همین ظرفیت اندک، اغلب توسط سازمان ها 
و ارگان های اســتانی اشــغال می شود. اگر 
شرایط و مقدورات مالی بهتری داشته باشیم 

می توانیم این فضاهــا را از قبل رزرو کنیم و 
به این ترتیب اســتاندارد سمینارهای خود را 

ارتقاء دهیم. 
 آیا برای افزایــش همکاری های منطقه ای 

نیز اقدامی انجام شده است؟ 
خوشــبختانه ارتباط خوبی با کشــورهای 
افغانستان، پاکستان و عمان داریم و توانسته ایم 
تعداد قابل قبولی از بیماران این کشــورها را به 
دلیل مجاورت و هزینه های مناسب درمانی در 
ایران جذب کنیم. البته این سقف خواسته های 
ما نیست زیرا می توانیم بر ارتباطات بین المللی 
و منطقه ای خود بیفزاییم و با کشورهایی نظیر 
هندوســتان، مالزی و ســنگاپور که به لحاظ 
فرهنگی، تمدنی و مذهبی اشتراکات زیادی با 
ما دارند، همکاری بیشتری داشته باشیم؛ اقدامی 
که قطعاً به نفع چشم پزشــکی ایران است. این 
کشورها رابطه خوبی با چشم پزشکان اروپایی و 
آمریکایی دارند و می توانند پل ارتباطی مطمئنی 

برای ما محسوب شوند. 
 برای رسیدن به این هدف چه گام هاییباید 

برداریم؟
برای ایجاد بستر مناسب ابتدا باید برنامه های 
علمی و کنگره های خودمان را به زبان بین المللی 
نزدیــک کنیم تا همکاران خارجــی بتوانند از 
تمام موارد و دســتاوردهای مطرح شده از سوی 
چشم پزشــکان ایرانی مطلع شوند. قدم بعدی 
به چشم پزشکان  بیشتر  اختصاص فرصت های 
جوان کشــورمان است تا به ارائه مقاالت علمی 
در مجامع بین المللی بپردازند. قطعاً حضور آنها 
در این محافــل موثر خواهد بود و به این ترتیب 
انگیزه هــای الزم برای تقویــت همکاری های 

بین المللی ایجاد می شود.

چشم پزشکی سیستان و بلوچستان
نیازمند حمایت

اســتان پهناور سیستان و بلوچستان عالوه بر سابقه تمدنی بسیار درخشان و جاذبه های طبیعی بکر 
و دیدنی، مهد پرورش عالمان فراوانی بوده و تاکنون چهره های ارزشــمندی را در شاخه های مختلف 
علمی، ادبی، هنری، سیاسی و اجتماعی به ایران و جهان معرفی کرده است. این استان باوجود برخی 
محرومیت ها و چالش ها  در زمینه مباحث سالمت، همواره جزء استان های پیشرو و اثرگذار بوده و این امر 
موجب شده در سالیان اخیر سیستان و بلوچستان حداقل در رشته چشم پزشکی به قطب ارزشمندی 
در ناحیه جنوب و جنوب شــرق کشور تبدیل شــود. »دکتر محمد اریش« عضو هیئت علمی و مدیر 
گروه چشــم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان درباره ظرفیت های موجود، چالش ها و نیازهای پیش روی 

چشم پزشکی این استان بیشتر توضیح می دهد.  

 نگاه نو 

 چشم پزشکان و 
چالش های پیش رو

لطف  به  علمی  مطالب  به  دسترسی  فاصله   گرچه    
افراد پیجوی دانش در حد چند  با  تکنولوژی های نوین 
برگزاری کنگره و جلسات علمی هنوز  اما  است  کلیک 
اهمیت خاص خود را دارد. البته به نظر میرسد در کنار 
مباحث علمی مباحث صنفی و چالش های آن نیز یکی از 
نقاطی است که باید همگی در یافتن نواقص و همچنین 
راهکارهای مرتبط فعاالنه بیندیشیم. این چالش ها شاید 
بیشتر در چشم پزشکان جوان و ساکن شهرهای کوچکتر 
به معضلی  اندیشی  اما در صورت عدم چاره  دارد  نمود 
بزرگ تبدیل خواهد شد که دامان هیچ چشم پزشکی از 
آن آسوده نخواهد ماند. گرچه معضالتی که در ادامه می آید 
برای نگارنده در حال حاضر دغدغه فردی نیست ولی چشم 
بستن بر مشکالت همکاران جوانتر نیز شرط انصاف و عقل 
نیست. به عنوان کسی که دو سال پیش مصائب کار در 
شهرستان به عنوان پزشک طرحی را درک کرده ام  میتوانم 
به معضالت پیش روی یک چشم پزشک جوان اشاره کنم. 
یک چشم پزشک  پس از فارغ التحصیلی به شهری میرود 
که ممکن است قبال اتاق عمل چشم  فعالی نداشته یا اصال 
اتاق عمل چشم نداشته است. پرسنل اتاق عمل نیز ممکن 
است آشنایی زیادی با جراحی های چشم نداشته باشند. 
کنار رفتن حمایت اساتید دوران دستیاری و رودرو شدن 
مستقیم با بیمار و مسولیت های مترتب بر آن به سختی ها 
می افزاید. پس از اتمام طرح جهت راه اندازی مطب حتی 
اگر ساختمان را اجاره ای درنظر بگیریم تجهیزات متعدد 
رها  طرح  از  تازه  متخصص  که  است  نیاز  قیمتی  گران 
شده بعید  است بتواند از عهده آن برآید. وام های بانکی 
نیز معموال با شرایط سختی برای یک پزشک جوان مهیا 
می شوند. اینجاست که برخی همکاران در دام مطب های 
چشم پزشکی آماده شده برخی غیر پزشکان می افتند که 
تن دادن به آن سر آغاز بسیاری از مشکالت است. در کنار 
این مساله تخلفات و دخالتهای درمانی افراد غیر پزشک در 
حوزه چشم پزشکی بر مشقات کار یک مطب نوپا می افزاید. 
به عنوان یک پیشنهاد انجمن چشم پزشکی میتواند با عقد 
تفاهمنامه با برخی بانکها جهت ارائه وامهای کم بهره خرید 

لوازم مطب همکاران جوانتر را یاری دهد.
در کنار این مساله فعال سازی واحد حقوقی انجمن جهت 
افراد غیرچشم پزشک  اندازی  پیگیری تخلفات و دست 
به حوزه های درمانی و تشخیصی چشم پزشکی ضروری 
است. تخلفاتی از قبیل تجویز دارو که به نظر ساده میرسند 
شده  کراتیت هایی  قبیل  از  خطرآفرین  مشکالت  سبب 
است که حتی برخی بیماران  را به پیوند قرنیه کشانده 
است. در کنار این استفاده از ادوات اندازه گیری فشارچشم 
یا پاراکلینیک های مختلف بصورت غیرقانونی در دفاتر کار 
غیرچشم پزشکی بدون داشتن علم و دانش اندیکاسیون 
و  بیماران  گمراهی  جهت  ای  وسیله  به  عمال  تجویز، 
آسیبهای چشمی مبدل شده است. این روزها عجیب نیست 
که بیماری با پوشه قطوری از پاراکلینیک های غیرضروری،  
غیرمرتبط و البته بسیار دیر به کلینیک های فوق تخصصی و 
تخصصی مراجعه کنند که CRAO ،AION یا RD بوده اند 
که توسط یک غیرچشم پزشک مدتی معطل شده و زمان 

طالیی درمان مناسب را از دست داده است.
پیشنهاد دیگر تقویت حوزه روابط عمومی انجمن یا واحد 
رسانه است که میتواند با تعامل مناسب با رسانه ها و نشریات 
اقدامات آگاه کننده در زمینه سالمت بینایی جهت عموم 

را انجام دهد.
دکتر  علیرضا مقدسی - فوق تخصص قرنیه قلعه مچی، از دیدنی های سیستان و بلوچستان، در نزدیکی شهر سوخته 
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مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

میزبان اولین سمینار بهاره چشم پزشکی ایران

نشانی: بزرگراه چمران- روبروی پمپ بنزین ولنجک 
 قبل از هتل استقالل - خروجی مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

شب بهاره چشم پزشکی ایران
گروه رســتاک یکی از گروه های موســیقی 
ایرانی اســت که فعالیت خود را به سرپرســتی 
سیامک سپهری در تابستان سال 1376 در قالب 

یک »گروه موسیقی تجربی« آغاز کرد. 
این گروه با الهام از عناصر شنیداری موسیقی 
بومی ایران و با رویکرد به گونه ای از موســیقی 
بــا قابلیت برقراری ارتباط با ســایر فرهنگ ها، 
اقدام به تحقیق و برگزاری جلســاتی با حضور 
هنرمندان و اساتید حوزه های متفاوت موسیقی 
کرد. اساســی ترین موضوعات مــورد بحث در 
این جلسات، بازجست نغمه های اصیل و کهن 
موســیقی مقامی ایران بود که به شیوه ای نو در 

حوزه موسیقی معاصر ایران جریان یابد. 
رســتاک در تجربیات خود نگاهی کاربردی 
به عناصــر شــنیداری فرهنگ هــای فولکلور 

ایران داشــته که حاصل آن دو دهه فعالیت در 
زمینه های گوناگونی چون پژوهش و تحقیقات 
میدانی، آهنگســازی برای فیلم و تئاتر، انتشار 
آلبوم های موسیقی و اجرای کنسرت بوده است.

آلبوم های منتشر شده گروه رستاک عبارتند از:
 رنگواره های کهنـ  آلبوم صوتی- 1386
 همه اقوام منـ  آلبوم تصویری- 1389
 سرنای نوروزـ  آلبوم تصویری- 139٢

  میان خورشیدهای همیشهـ  آلبوم صوتی و 
تصویری- 1395

شـب بهـاره چشـم پزشـکی ایـران در سـالن 
همایش هـای بین المللـی صدا و سـیما، میزبان 
گـروه رسـتاک اسـت. امید که شـبی پرخاطره 
خانواده هـای  و  عزیـزان  شـما  یکایـک  بـرای 

محتـرم رقم بخـورد.
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بهاره چشم پزشکی

این شعر در مورد تبعیض بین پزشکان
در بعضی کلینیک ها ست

هرچه کنم  نمی رود  حسرت فیکو  از دلم
او  چو دوتخته  بود  و من  ناخنکی  مقابلم! 

با اتوبوس  می رسد  لشکر  مردم  عرب
عاشق  لشکرکشی و همت   این  قبائلم

کاش  مرا کسی  بدی تا که  مثال دیگران
فرد  عرب  بیاورد  از طرف  سواحلم!

بس که به راه  شهرضا  آمد و شد همی کنم
چین و چروک می خورد شکل من و شمایلم !

فیکوی  خوب مال او، تخت قراضه مال من
جمله بود حالل او، بنده مگر چه  قابلم؟

شیداي یار
شیدایي و رعنایي، اي گام توام بر چشم

ما را تو قدم بر سر، بگذاري و هم بر چشم
سیمین بر سودایي، با لطف نظر باز آ
تا باز ترا بینم، فردا که شدم بر چشم
اي خواهش دوران ها، اندوه بهاران ها

شیداي شمیران ها، اي نور شبم بر چشم
زان سوخته دل لرزان، اشک آمده چون باران

گویي که طبیعت باز، ریزد ز کرم بر چشم
از همهمه ها دیگر، امید رهایي نیست

بي تو نشود حاصل، جز آه و غمم بر چشم
از سایه جدایي را، گردون نبرد! خواهم
مأمور تو گردم باز، پلکي نبرم بر چشم

تاراج کنان آیي، غارتگر و عصیاني
گر امر کني اکنون، صد جان بدهم! بر چشم

شوریده کسي داري، بي تاب بسي داري
هم سر ببري هم دل، پیرانه سرم بر چشم
اي رنگ و لعاب از تو، مفهوم شراب از تو

هر شعر و کتاب از تو، آرد نظرم بر چشم 
گر باد بر اندازد، گرد از رخ یار من

پس خاک در کویش، چون سرمه زنم بر چشم
امروز ز تو گفتم، فردا ز تو گویم باز

تا بلکه فراز آیي، در کنگره ام بر چشم

 بر این عمل ها چشم باید پوشید
چند دسته مریضو نباید عمل کرد و یا احتیاط واجب بر 

عمل نکردن آنهاست
افسرده ها:

اینا هر کاري براشون بکني ، آخرش راضي نیستن
وسواسي ها:

اینا از هر کم و کاستي واسه خودشون یه کوه میسازن
وکالي دادگستري:

اینا مث ماها که صبح ها مي ریم بیمارستان، صبح ها 
محل کارشون دادســراس و براشون مهم نیس در 
کنار انجام کارهاي روزمره یه شکایتم از دکترشون 

بکنن
 استرابیسماي مکرر عمل شده:

اینا مشکالت حسي و آناتومیکي سابق باعث میشه که 
نهایتا دو چشم کارسپاند نشن و راضي نمیشن

مریضایی که جلوي شما همکارتونو  نفرین میکنن:
اینا بعدا پشت سِر شمام نفرینتون مي کنن

مریضایی که میگن پنجاه تا دکترو گشــتیم تا 
شمارو پیدا کردیم:

اینا توقعاتي فراواقعي از نتیجه عمل دارن
مریضایي که یه چشمشون روخودتون خراب کردین:

اینارو به لحــاظ رواني بدید یه همکار دیگه، چون اگه 
خداي نکرده چشــم دومشون هم خراب بشه عواقب 

وجداني و رواني و قانوني زیاد داره
مریضایي که خودتون هم شانسي براي نتیجه 

عملشون  پیش بیني نمي کنید:
نتیجه  واقعا  این دفعه  میکنن  فک  شما  برخالف  اینا 

میگیرن
مریضایي که هنوز موقع عملشون نشده:

اینا طبق یک قانون نانوشته دچار عارضه میشن
مریضایي که جراحیشون رو دست کم می گیرین:
اینا رو بفرســتید همکاراي با حوصله تر عمل کنن، 
چــون از یه چیز کوچولو گاهي یه دردســر بزرگ 

بیرون میاد
آدماي معروف:

اینا اگه چیزیشون بشه ...
دکتر علیرضا زندی  

 قّصه هاي مطب.....
اِمشب یه آقاي میونسالي اومده بود و شکایت اصلیش 
این بود که مي گفت تازگیا دو را سه مي بینم و گوشیمو  
باید خیلي دور از چشمم  بگیرم تا پیامکامو بخونم و 
قبضاي برق و آب و گازو نمیتونم بخونم و تو بانک 
مشکل دارم و حتي ناخنامو سختمه کوتاه کنم و ازین 
سال،  گفت: 48  سالتونه،  چند  پرسیدم  اول  حرفا... 
پرسیدم: تا حاال عینک استفاده کردین؟ گفت: نه... 
نشوندمش پشِت دستگاهِ معاینه و خوب معاینه اش 
کردم، هیچ مشکلي نداشت غیِر نیم دیوپتر دوربیني 
مثبت و دید دور کامِل 10/10 و دید نزدیِک  ُمخَتل 
شده، که با یک عینک مناسب، تا ریزترین خط چارِت 

شیرین تر از گز و معطر چون بهارنارنج
از ذوق و قریحه چشم پزشکان بسیار شنیده و شمه هایی از آن را هم به چشم دیده و خوانده بودیم؛ در این شماره اما به نکات دیگری پی بردیم، 

شماره ای که بهانه عید دارد و نوازش نسیم پایان سال بر آن دمیده و از همه مهم تر این که دکتر علی صادقی طاری ؟؟. این شد که پی بردیم چشم 
پزشکان نه تنها تخصص هایی چون سگمان قدامی و خلفی و استرابیسم  و اکولوپالستیک و... دارند که دست به قلم هم کم ندارند؛ چه از نوع  

نظمش و چه نثرش. این شد که در طلیعه سال نو و نوروز باستانی برآن شدیم چشم تان را به هنر چند تن از دوستان )البته در حدی که نشریه اجازه 
می داد، وگرنه زیاد هستند همکاران خوش قریحه( روشن کنیم و لطافتی در میان مباحث بنشانیم.

امید که شما مشکل پسندان نیز این تحفه را بپسندید. تحفه ای از دو شهر مهد علم و ادب و هنر ایران زمین؛ اصفهان و شیراز.

دکتر علیرضا زندی

دکتر مهران وثوقی

دکتر حسین اشرف

این هم در مورد آشپز بیمارستان
در دوران رزیدنتی

ای پادشه  خوبان، داد  از غم تنهائی
از آشپزمان  نالم،  در  مستی و شیدائی

چون تغذیه ما  شد  اندر ید  او محصور
او کرده ز ما هر روز بس مفت پذیرائی

صبحانه خورم اندک  زیرا که  ز الطافش
شب مانده بود نان و  بد مزه بود  چائی

گاهی کره ای کوچک آورده که اطرافش
با قطره چکان گوئی   گردیده    مربائی

چون  وقت  ناهار آید،  کتلت  به کنار  آید
هرگز نخورم زیرا   سفت است چو دمپائی

روزی  ز  رفیقانم    مشغول   تناول    بود 
در  قیمه شنا می کرد یک سوسک به زیبائی

گر شام بود  ماهی ، اندر   پاویون   پیچد
یک بوی  دل آزاری    زان ماهی  دریائی

با این  همه بد عهدی  می سوزم  و می سازم
کاری   نتوانم   کرد   جز   صبر  و  شکیبائی

نزدیکو مي خوند، بعد بر گشتم پُشت میزم و اونم اومد 
جلوي میز و باالي سرم ایستاد... به صندلي همراه اشاره  
کردم و گفتم: بفرمائید بشینید... گفت: نه راحتم... 
بعِد چهل  براش توضیح دادم که همه  همینطوري 
سالگي مبتال به چیزي میَشن به اسم پیر چشمي... 
ولي اشتباه نشه این اسمشه و شما پیر نیستید،  فقط 
باید براي مطالعه نزدیک عینک بزنین و مشغول نوشتن 
عینک شدم... یه مرتبه دستشو گذاشت روي صفحه 
سفید دفترچه اش روي میزو و گفت: میخواین چند 
بنویسین؟ گفتم: چطو َمگه؟ گفت: باال ننویسي خدا 
وکیلي... گفتم: شماره عینکتون مثبت دو٢+ هستش ، 
گفت: زیاده ... گفتم: با توجه به سِن شما و نیم دیوپتر 

دو بیني که در زمینه چشمتون از قبل داشتید،  فکر 
مي کنم  این شماره مناسبیه، همینطور که دستش 
روي دفترچه اش  بود ا بروشو انداخت باال و گفت: نوچ 

زیاده... 
گفتم: خیلي خوب1.75+ مینویسم، گفت چي؟ یک و 
هفتاد و پنج...؟ همش بیست و پنج صدم کم کردین، 
بازم زیاده، گفتم: ببخشید اینا حساب  و کتاب داره.. 
گفت: باشه ماهم مشتري هستیم کمتر بنویسین،... 
هاج و واج مونده بودم بخاطر همین به شوخي گفتم: 
این آخرشه، خواهشاً  خیلي ُخب 1.50+ ولي دیگه 

چونه نزنین باید واسه ماهم صرف داشته باشه، 
گفت:  بعله ... ولي خدا وکیلي منم سالهاست غیِر این 

مطب هیچ جا پامو نذاشتم که َمَزنّه بازار  دستم باشه، 
خودتون  بازم کمترش کنین بنویسین 1.٢5+ گفتم: 
چي؟ یک و بیست و پنج  واِسه خودم بیشر دراومده...  
این یک و نیمم که عرض کردم خرید از پارسال داشتیم، 
اگر نه امروزه روز، بیش از ایناس... همونطور که کف 
دستش هنوز روي دفترچه اش بود، گفت: ایشاهلل شِب 
عیدي تالفیشو تو عینِک بقیه مریضاتون در میارین... 
ایشاهلل همینطور که با ما راه اومدین خدا باهاتون راه 
کنم...  کم  زحمتو  تا  خواهشاً  بنویس  همونو  بیاد.... 
خالصْه سرتونو درد نمیارم رو 1.٢5+ دوتامون به توافق 

رسیدیم و صلوات فرستادیم....
حاال ُشمام یه صلوات بفرست....
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بهاره چشم پزشکی

شماره غرفهنام شرکتردیف

1 Zeiss ) 1 . ٢1 )مارستان ، تایماز
13 آمیکو یسنا پارس ٢
10 آیبک طب پارس 3
٢ آیتک ویژن ایرانیان 4
15 ابطحي طب 5
41 اسطوره طب پارس 6
17 ایران ممکو 7
3 باهرمهد 8
6 بایر پارسیان 9
٢6 بینامد 10
4 پارس دیدگان 11
19 پیشرفت درمان 1٢
3٢ تابان ابزار آزما 13
38 تجهیزات پزشکي سعید ابطحي 14
30 تعاوني تولیدي لنزدیدار 15
8 توانا ابزار پرتو 16
33 دیدگاه طب 17
٢٢ زیست مند 18
9 سپاهان سامع 19
14 صوفیاطب )آلکان( ٢0
٢7 طب تصویر ٢1
 فجرشاهد ٢٢
16 فرآورده های تزریقی و دارویی ایران ٢3
5 گروه بیناچشم تهران و سایدکس ایران ٢4
31 لردگان ٢5
18 مدیریت مهندسي توسعه آریان ) آریان مدکو ( ٢6
7 مهرداور)گلبندی( ٢7
1٢ مهندسي پزشکي عالي پیام ٢8
36 موج طب پارسیان ٢9
٢0 نوارتیس فارما 30
40 نیکو شریان 31
 نیک بین طب آریا 3٢
11 هوران 33

حامیان طالیی

Zeiss ) مارستان ، تایماز( 
 ایران ممکو

 باهرمهد
 بایر پارسیان

 پیشرفت درمان
 صوفیاطب )آلکان(

 فجرشاهد 

حامیان نقره ای

 ابطحي طب  
 گروه بیناچشم تهران و سایدکس ایران

حامیان برنزی

آمیکو یسنا پارس
پارس دیدگان

فرآورده های تزریقی و دارویی ایران
آریان مدکو

 مهرداور)گلبندی(
 نوارتیس فارما

مراکز تحقیقاتی و مجالت علمی
مرکز تحقیقات چشم
دانشگاه شهید بهشتي
مرکز تحقیقات چشم

بیمارستان رسول اکرم )ص(
نشریه سینا طب

مجله نظریه پردازی
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زیرنظر: گروه اجرایی اولین همایش بهاره چشم پزشکی ایران

تحریریه: محمدجواد نعمتی، فرهنگ محمودزاده، مرتضی باقرنژاد   آتلیه طراحی: استودیو طره  
عکس:میترا سماوکی، سپهر ابطحی

اولین همایش بهاره چشم پزشکی 

گروه ها و مراکز تحقیقات دانشگاه های 
علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران

تاریخ :  22 تا 25 فروردین ماه 1396 
مکان : مرکز همایش های بین المللی 

صداوسیما
برگزارکننده: انجمن چشم پزشکی ایران

 تازه های چشم پزشکی - بیست و 
سومین سمینار سالیانه فارابی
تاریخ : 6 تا 8 اردیبهشت ماه 1396

مکان : تهران - هتل المپیک
گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران-  مرکز تحقیقات چشم 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.fham.org

همایش بین المللی تازه های 
جراحی آب مروارید

تاریخ: 3 تا 5 خردادماه 1396
ارسال مقاالت: تا 1 اردیبهشت ماه 1396

مکان: مشهد
برگزارکنندگان: مرکز تحقیقات و گروه 

چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
گروه فوق تخصصی قرنیه و جراحی 

عیوب انکساری انجمن چشم پزشکی 
ایران، انجمن چشم پزشکی خراسان

www.seminar.irscrs.org

نگاهی اجمالی به سمینارهای استانی تا کنگره بیست و هفتم

نهمین سمینار سالیانه گروه جراحان پالستیک و ترمیمی چشم ایران
تاریخ: 27 تا 29 اردیبهشت ماه 1396

مکان: اصفهان
برگزارکنندگان:  گروه فوق تخصصی جراحان پالستیک و ترمیمی انجمن چشم پزشکی ایران، 

گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، انجمن چشم پزشکی اصفهان
www.irsoprs.org

دهمین همایش ویتره و رتین
تاریخ : 30 فروردین تا 1 اردیبهشت 1396

مکان : یزد- صفائیه - سالن همایش های باقرالعلوم)ع(
برگزارکنندگان:  گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی 

با همکاری گروه ویتره و رتین انجمن چشم پزشکی ایران 
www.yazdretina.ir

سمینار سالیانه چشم پزشکی تبریز تحت عنوان گلوکوم
تاریخ: 14 تا 16 تیرماه 1396

مکان: تبریز
برگزارکنندگان: گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی تبریز

انجمن چشم پزشکی آذربایجان

تازه های گلوکوم و نوروافتالمولوژی
تاریخ: 20 تا 22 اردیبهشت ماه 1396

مکان: شیراز
برگزارکنندگان: گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی
www. glaucoma96.sums.ac.ir
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www.springophthalmologymeeting.ir


