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 82/70/5931چهارشنبه؛ 
 

 اداره کنندگان برنامه اصلی زمان

  ثبت نام 0::0 – 8:00

 دکتر علیرضا اسالمپور -دکتر محمدرضا صداقت -دکتر میرنقی موسوی تالوت قران کریم و افتتاحیه 8:00 – 0::8

 حسینی تهرانیسید مهدی دکتر  -دکتر محمدرضا صداقت سمپوزیوم توپوگرافی قرنیه 0::8 – 00:00

 برنامه علمی شرکت ها و کارگاه و بازدید از پوسترها استراحت 00:00 – 0::00

 فخراییقاسم دکتر  -اسماعیلی علیرضا دکتر اپتیک عصب Imaging سمپوزیوم 0::00 – 01:00

 برنامه علمی شرکت ها بازدید از کارگاه ها 01:00 – 0::01

 نماز و نهار 0::01 – 00:00

 دکتر سعید شکوهی راد -دکتر حیدر امینی )سالن اصلی( در گلوکوم پریمتریکارگاه  00:00 – 0::05

 صادقی طاری علی دکتر -دکتر علی اکبر صابر مقدم های اربیتتصویربرداری در بیماریکارگاه  00:00 – 0::05

 برنامه علمی شرکت ها و کارگاه استراحت و بازدید از پوسترها 0::05 – 01:00

 علی اکبر نواحیروشنک دکتر  -دکتر علیرضا اسالمپور اسپکوالر و کانفوکال قرنیهمیکروسکوپی کارگاه  01:00 – 00:00

 برنامه علمی شرکت ها بازدید از کارگاه  00:00 – 08:05

 ها و شامسخنرانی علمی شرکت 10:00 – 11:00
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 83/70/5931شنبه؛ پنج
 

 اداره کنندگان برنامه اصلی زمان

 دکتر محمد شریفی -دکتر سعید شکوهی راد -دکتر علیرضا اسالمپور -دکتر سیده مریم حسینی صبحانه علمی 0:05 – 0::8

 میرنقی موسویدکتر  -دکتر ناصر شعیبی کوروئید و شبکیه OCTA و OCT سمپوزیوم 0::8 – 00:00

 برنامه علمی شرکت ها و کارگاه استراحت و بازدید از پوسترها 00:00 – 0::00

 دکتر حمید قرائی  -جباروندمحموددکتر  -دکتر حسن هاشمی سمپوزیوم توموگرافی قرنیه 0::00 – 0::01

 برنامه علمی شرکت ها بازدید از کارگاه 0::01 – 00::0

  نماز و نهار 00::0 – 00:00

 قریشیمحمد  سید دکتر -زارعی قنواتی سیامک دکتر کارگاه ابرومتری قبل و حین عمل 00:00 – 0::05

 برنامه علمی شرکت ها و کارگاه استراحت و بازدید از پوسترها 0::05 – 01:00

 دکتر رامین صلوتی -دکتر محمدرضا صداقت (ORA, CORVIS)بیومکانیک قرنیه کارگاه  01:00 – 0::00

 برنامه علمی شرکت ها و کارگاه استراحت و بازدید از پوسترها 0::00 – 08:00

 دکتر محمد خواجه دلوئی -دکتر علی اکبر صابر مقدم -دکتر محمدرضا صداقت -دکتر ناصر شعیبی case based discussionاخالق در چشم پزشکی/  08:00 – 0::09

  اختتامیه و شام همایش 10:00 – 00::1
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 97/70/5931جمعه؛ 
 

 اداره کنندگان برنامه اصلی زمان

 ناصری پورمسعود دکتر  -دکتر مجید ابریشمی FAFو  ICGسمپوزیوم آنژیوگرافی فلوئورسئین و  0::8 – 00:00

 برنامه علمی شرکت ها  و کارگاه  استراحت و بازدید از پوسترها 00:00 – 0::00

 صدیق لطفی دکتر افشین -دکتر اکبر درخشان اصلی( سالن) دزر سگمان قدامی و قرنیه  UBMو  OCTسمپوزیوم  0::00 – 01:00

 اکبری محمدرضا دکتر -دکتر محمد شریفی تصویربرداری در استرابیسم )سالن جانبی( سمپوزیوم 0::00 – 0::01

 برنامه علمی شرکت ها بازدید در کارگاه 01:00 – 0::01

 نماز و نهار 0::01 – 00:00
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 82/70/9315چهارشنبه؛ 

ی
صل

ن ا
سال

 

 موضوع سخنران زمان اداره کنندگان برنامه

سمپوزیوم 

 توپوگرافی قرنیه

 محمدرضا صداقتدکتر 
 حسینی تهرانیسید مهدی دکتر  

 جایگاه توپوگرافی در تشخیص بیماری های قرنیه حسینی تهرانیدکتر  8:34 – 8:04

 اعضای پانل:
 حسینی تهرانیدکتر 
 صداقتدکتر 

 دکتر زارع مهرجردی
 دکتر جهادی

 ولیداد دکتر
 دکتر پیمان

 درخشاندکتر 
 دکتر قرائی

 هدکتر شیرزاد

  Tomey topography printout interpretation ایراندوستدکتر  8:04 – 8:54

  Atlas topography printout interpretation ابراهیم شیرزاددکتر  8:54 – 9:44

 Eyesys topography printout interpretation لیدادودکتر  9:44 – 9:04

 Wavelight Topolyzer , Oculus Keratograph 5M topography printout interpretation دکتر صداقت 9:04 – 9:04

 Schwind  Scout topography printout interpretation پیمان علیرضا دکتر 9:04 – 9:34

 Panel discussion اعضای پانل 9:34 – 04:44

 

ی
صل

ن ا
سال

 

 موضوع سخنران زمان کنندگاناداره  برنامه

سمپوزیوم 

Imaging  عصب

 اپتیک

 

 اسماعیلیعلیرضا دکتر 
 فخرایی قاسم دکتر

 در گلوکوم Structural imagingجایگاه   فخراییدکتر  04:34 – 04:05

 interpretation  printouts glaucoma OCT Heidelberg حیدر امینیدکتر  04:05 – 04:55

 اعضای پانل:
 دکتر اسماعیلی

 دکتر فخرایی
 دکتر مقیمی

 دکتر رضا زارعی
 دکتر امینی

 دکتر صداقت

 interpretation  printouts  glaucoma OCT Zeiss  دکتر معصوم پور 04:55 – 00 :45

 interpretation  printouts glaucoma OCT Optivue  صداقتدکتر  00:45 – 00 :05

 interpretation printout Glaucoma   HRT  مقیمیدکتر  00:05 – 00:05

 Panel discussion اعضای پانل 00:05 – 00:44
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 82/70/9315چهارشنبه؛ 

 

ن 
سال

ی
صل

ا
 

 موضوع سخنران زمان اداره کنندگان برنامه

کارگاه پریمتری 

 در گلوکوم

 سعید شکوهی راددکتر 
 حیدر امینیدکتر 

 در گلوکوم Functional imaging  پور یشریف دکتر 00:44 – 00:05

 Single- field Octopus printout interpretation دکتر اسماعیلی 00:05 – 00:34

 دکتر شکوهی راد
 امینیدکتر  

 دکتررضا زارعی 
 دکتر کوچکی
 دکتر فخرایی
 دکتر مقیمی
 دکتر ایزدی

  Single- field Humphrey printout  interpretation رضا زارعیدکتر  00:34 – 00:05

  Octopus  visual field Progression printout  interpretation دکتر ایزدی 00:05 – 00:55

  Humphrey visual field  Progression printout interpretation دکتر ثمره ای 00:55 – 05:45

 Panel Discussion پانلاعضای  05:45 – 05:34

 

ن
سال

 
ی

جنب
 

 موضوع سخنران زمان اداره کنندگان برنامه

کارگاه 

تصویربرداری در 

 بیماری های اربیت

 علی اکبر صابر مقدمدکتر 
 صادقی طاریعلی دکتر 

 انتخاب روش مناسب تصویر برداری در بیماری های اربیت  علی اکبر صابرمقدم دکتر 00:44 – 00:05

 Orbital Malignant versus benign lesion صادقی طاریدکتر  00:05 – 00:34

 اعضای پانل:
 دکتر صادقی طاری

 دکتر صابر مقدم
 دکتر پزشکی راد

 رجبیدکتر 

 و بیماری های اربیت MRA پزشکی راددکتر  00:34 – 00:05

 Orbital  MRI interpretation دکتر رجبی 00:05 – 05:44

 Panel discussion  اعضای پانل 05:44 – 05:34
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 82/70/9315چهارشنبه؛ 

 

ی
صل

ن ا
سال

 

 موضوع سخنران زمان اداره کنندگان برنامه

کارگاه 

میکروسکوپی 

اسپکوالر و 

 کانفوکال قرنیه

 علیرضا اسالمپوردکتر 
 علی اکبر نواحیروشنک دکتر 

  Confocalو  Specular microscopy جایگاه  اسالمپوردکتر  06:44 – 06:05

 Tomey Specular microscopy printout interpretation باقریان دکتر 06:05 – 06:00

 اعضای پانل:
 دکتر اسالمپور
 دکتر درخشان

 دکتر علی اکبر نواحی
 دکتر خداپرست
 دکتر سیاتیری

 دکتر پیمان

 Topcon Specular microscopy printout interpretation ناصریدکتر  06:00 – 06:09

 Konan Specular microscopy printout interpretation دکتر نفیسه یعقوبی 06:09 – 06:36

 Nidek Specular microscopy printout interpretation پیماندکتر  06:36 – 06:03

  Heidlberg Confocal  printout interpretation دکتر خداپرست 06:03 – 06:54

 Nidek Confocal  printout interpretation علی اکبر نواحی دکتر 06:54 – 00:44

 Panel discussion اعضا پانل 00:44 – 00:34

 

 

 

 

  



8 | P a g e 
 

 

 

 

 81/0/15پنج شنبه؛ 

تل
 ه

ن
ورا

ست
ر

 

 موضوع زمان اداره کنندگان برنامه

 صبحانه علمی

 سیده مریم حسینیدکتر 
 دکتر علیرضا اسالمپور

 دکتر سعید شکوهی راد
 دکتر محمد شریفی

  شبکیه میز 0:05 – 8:05

 جراحی ریفرکتیو میز 0:05 – 8:05

 گلوکوممیز  0:05 – 8:05

 میز استرابیسم 0:05 – 8:05
 

 

 

ی
صل

ن ا
سال

 

 موضوع سخنران زمان اداره کنندگان برنامه

و  OCTسمپوزیوم 

OCTA  شبکیه و

 کوروئید

 دکتر ناصر شعیبی
 میرنقی موسویدکتر 

 OCTAو  OCTایگاه ج حسینی دکتر 8:34 – 8:05

 برای بیماری های شبکیه و کوروئید  Zeiss printout OCT , OCTA علیزاده دکتر  8:05 – 9:44

 برای بیماری های شبکیه و کوروئید Heidlberg printout in OCT , OCTA  رجعتی حقی دکتر 9:44 – 9:05

 اعضای پانل: 
 موسوی دکتر 
 شعیبی دکتر 

 دکتر میر شاهی
 دکتر رجعتی حقی

 دکتر انصاری آستانه
 علیزادهدکتر 
  حسینیدکتر 

 برای بیماری های شبکیه و کوروئید  Optivue printout in OCT , OCTA دکتر مجتبی ابریشمی 9:05 – 9:34

 Panel discussion اعضای پانل 9:34 – 04:44
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 81/0/15پنج شنبه؛ 

ی
صل

ن ا
سال

 

 موضوع سخنران زمان اداره کنندگان برنامه

سمپوزیوم توموگرافی 

 قرنیه

 حمید قرائیدکتر 
 جباروند محمود  دکتر
 حسن هاشمی سید دکتر

  Elevation based Topographyایگاه ج لطفیدکتر  04:34 – 04:05

 اعضای پانل:
 هاشمیدکتر 

 دکتر جباروند
 دکتر قرائی
 دکتر آقائی

 نلریادکتر خ
 دکتر ربیع

 موحداندکتر 
 دکتر پناهی

 Orbscan printout (4Map-Score Analyzer) interpretation آقاییدکتر  04:05 – 00:45

 Pentacam printout (4Map-BAD III display ) interpretation موحدان دکتر 00:45 – 00:05

 Galilei printout (Refractive-KCN display) interpretation خانلریدکتر  00:05 – 00:04

 Sirius printouts interpretation  کشفی دکتر 00:04 – 00:55

 Panel discussion  اعضای پانل 00:55 – 00:34

 

 

ی
صل

ن ا
سال

 

 موضوع سخنران زمان اداره کنندگان برنامه

کارگاه ابرومتری قبل و 

 حین عمل

 سیامک زارعی قنواتیدکتر 
 دکتر سید محمد قریشی

 ابرومتری قبل و حین عملجایگاه  سرخابیدکتر  00:44 – 00:04

 اعضای پانل: 
 زارعی قنواتیدکتر 
 قریشیدکتر 
 لطفیدکتر 

 هاشمیاندکتر  
 دکتر صلوتی

 دکتر شجاعی
 دکتر خانلری
 دکتر پناهی

 PERAMIS/IRX3  printout interpretation سنجری عراقیدکتر  00:04 – 00:04

 Zywave printout interpretation دکتر قرائی 00:04 – 00:34

 i-trace printout interpretation هاشمیاندکتر  00:34 – 00:04

 Wavelight Analyzer printout interpretation دکتر محمدلی 00:04 – 00:54

 OPD Scan 3 printout interpretation دکتر دریاباری 00:54 – 05:44

 ORA دکتر زارعی قنواتی 05:44 – 05:04

 Panel discussion اعضای پانل 05:04 – 05:34
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 81/0/15پنج شنبه؛ 

ن 
سال

ی
صل

ا
 

 موضوع سخنران زمان اداره کنندگان برنامه

سمپوزیوم بیومکانیک 

و  ORA)قرنیه 

CORVIS) 

 محمدرضا صداقتدکتر 
 رامین صلوتیدکتر 

   Corneal biomechanicsجایگاه  صلوتیدکتر  06:44 – 06:34

  ORA printout interpretation عین الهیدکتر  06:34 – 06:05
 اعضای پانل:
 دکتر صداقت
 دکتر صلوتی

 دکتر عین الهی
 دکتر جدیدی

 دکتر آقائی
 دکتر ولیداد

 دکتر موحدان

 Corvis printout interpretation جدیدیدکتر  06:05 – 00:44

 Panel discussion  اعضای پانل 00:44 – 00:34

 

ی
صل

ن ا
سال

 

 موضوع  زمان کنندگاناداره  برنامه

سمپوزیوم اخالق 

 در چشم پزشکی

 صداقتمحمدرضا دکتر 
 صابر مقدمعلی اکبر دکتر 
 شعیبی ناصر دکتر
 خواجه دلوئیمحمد  دکتر

 Professionalism کتر خواجه دلوئید 08:44 – 08:05

 اعضای پانل: 
 دکتر خواجه دلوئی

 دکتر جباروند
 دکتر ابریشمی

 دکتر شعیبی
 صداقتدکتر 

 دکتر صابر مقدم
 دکتر فرخ

 دکتر عابدینی
 دکتر درخشان
 دکتر مرتضوی

 دکتر عشقی

 medicalization and induced demamds محمودیدکتر  08:05 – 08:34

 پزشکی چشم اعمال در اخالق اعضای پانل 08:34 – 09:34

 پزشکی چشم تحقیقات در اخالق
 چشم پزشکی آموزشاخالق در 

 محل کاراخالق در 
 ارجاع

 آگاهانه رضایت
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 37/70/9315جمعه؛ 

ی
صل

ن ا
سال

 

 موضوع سخنران زمان اداره کنندگان برنامه

سمپوزیوم آنژیوگرافی 

 ICGفلوئورسئین و 

 دکتر مجید ابریشمی
 ناصری پورمسعود دکتر 

 interpretation printouts FAF قاسمیدکتر  8:34 – 48:54

 اعضای پانل:
 دکتر مجید ابریشمی

 دکتر ناصری پور
 دکتر کارخانه
 دکتر اشرف
 دکتر قنبری

 دکتر قاسم زاده
 دکتر فرخ تهرانی

 دکتر احمدیان شالچی

 interpretation printouts  angiography ICG رمضانیدکتر  8:54 – 49:04

 interpretation printouts angiography Fluorescein فروردیندکتر  49:04 – 49:34

 discussion Panel  اعضای پانل 49:34 – 04:44

 

 

ی
صل

ن ا
سال

 

 موضوع سخنران زمان اداره کنندگان برنامه

و  OCTسمپوزیوم 

UBM  در سگمان

 قدامی و قرنیه

 اکبر درخشاندکتر 
 افشین لطفی صدیقدکتر 

 در سگمان قدامی UBMو  OCTایگاه ج درخشان دکتر 04:34 – 04:05

 اعضای پانل:
 دکتر درخشان

 دکتر لطفی
 دکتر شکوهی راد

 دکتر قریشی
 دکتر جباروند

 دکتر بامداد

 Cassia printout دکتر قریشی 04:05 – 04:55

 در سگمان قدامی Optivue printout دکتر محمدنژاد 04:55 – 00:45

  Visante printout دکتر بامداد 00:45 – 00:05

 در سگمان قدامی Heidlberg printout نصرتدکتر  00:05 – 00:05

 در سگمان قدامی UBM راددکترشکوهی  00:05 – 00:35

 Panel discussion اعضای پانل 00:35 – 00:44
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 37/70/9315جمعه؛ 

ی
جنب

ن 
سال

 

 موضوع                            سخنران زمان اداره کنندگان برنامه

کارگاه تصویربرداری 

 در استرابیسم

 دکتر محمد شریفی
 اکبری محمد رضا دکتر

 (Muscle Pulleys)چشمی  رجیادیولوژی و عضالت خار نکویی دکتر 04:34 – 04:05

 اعضای پانل:
 دکتر محمد شریفی

 دکتر اکبری
 کارگزاردکتر 
 صابر مقدم دکتر 
 نکوییدکتر 
 عطارزادهدکتر 
 کیارودی دکتر

 

 قش تصویربرداری در بیماران استرابیسمین شریفیدکتر  04:05 – 00:44

 مدر استرابیس Orbital MRI اکبریدکتر  00:44 – 00:05

 Hess Chart, Tanget Screen, Lancaster R-G chart کیارودیدکتر  00:05 – 00:34

 Fundus photography for Torsion کارگزاردکتر  00:34 – 00:05

 Panel discussion اعضای پانل 00:05 – 00:34

 

 

 


