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آفت بی تدبیری و سیاست زدگی، منشأ اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی 
در حوزه های مختلف و از جمله بخش س��امت اس��ت. مشکلی که در 
س��ال های اخیر با فشار تورم، افزایش هزینه های درمان و نیز بی توجهی 
به کنترل انواع آالینده های محیطی توأم ش��ده و بیش��تر شاخص های 
س��امت را به مرز بحران رسانیده اس��ت. عبور از این بحران عمیق، در 
کنار بازگشت عقانیت به نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی، به اصاح 
مجموعه بزرگی از س��اختارهای اجتماعی و اقتصادی موثر بر س��امت 
شهروندان نیاز دارد؛ از تقویت نظام کنترل استاندارد تولیدات غذایی تا  
تعمیم و توسعه بیمه همگانی. جامعه پزشکی کشور بخش مهمی از نظام 
س��امت است که می تواند و باید نقش بی بدیلی در عبور از این شرایط 
ایف��ا نماید. به گمان اینجانب به عنوان عض��و کوچکی از این مجموعه، 
تقویت و توسعه اخاق پزشکی به موازات سایر مولفه های مورد نیاز برای  

بهبود وضعیت جاری، امری مهم و بنیادی است.
اخاق پزش��کی ، گرچه ب��ه ذات وظیفه ای وجدانی و فردی اس��ت، 
اما به س��بب ماهیت حرفه ای که با جان و س��امت انس��ان ها سر و کار 
دارد، ام��روزه  ابعاد اجتماعی وس��یع تری پیدا کرده اس��ت. واقعیت آن 
اس��ت که تأخی��ر در درمان آدمیان به س��بب فقر بیم��ار، در همه جا 
امری نکوهیده اس��ت، اما  باورها و هنجاره��ای عرفی و اعتقادی ما آن 
را گناهی نابخش��ودنی می داند. همه ما می دانیم که معیشت و سامتی 
مردمان چه اندازه به دش��واری گراییده اس��ت. این شرایط بار وظیفه را 
بر دوش طبیبان س��نگین تر می کند.  جامعه چش��م پزشکی، عاوه بر 
اینکه یکی از پرافتخارترین خدمتگزاران نظام س��امت کشور است، در 
طول س��ال های گذشته، س��رمایه گذاری های مادی و معنوی زیادی در 
حوزه های پژوهش��ی، آموزشی و درمانی این عرصه انجام شده و اقتصاد 
آن را به یکی از شکوفاترین عرصه های پزشکی کشور بدل ساخته است.

پیوس��تن  مس��تمر دس��تیاران نخبه به گروه های چش��م پزش��کی 
دانشگاه های مختلف نشان می دهد که این  حوزه همچنان رو به توسعه 
کمی و کیفی است و در آینده نیز پرافتخارتر از گذشته خواهد درخشید.
امیدوارم کمک به افزایش ظرفیت کّمی ارایه خدمات و توسعه کیفی 
درمان در بخش دولتی، تعامل بیش��تر می��ان بخش دولتی و خصوصی 
ب��رای درمان های پرهزینه و اضطراری افراد کم توان جامعه، مس��ئولیت 
پذیری برای ادای درست تکالیف و بیش از همه بهره گیری از رقابت های 
حرف��ه ای در جهت ارائ��ه خدمات بهتر به مردم ، ب��ر کارنامه افتخارات 

خانواده چشم پزشکی کشور بیافزاید.
برای دس��تیابی به چنین اهداف بزرگی، مسئوالن انجمن نیز تاشی 
مستمر برای حل مسائل پیش روی جامعه چشم پزشکی کشور را بر خود 
فرض می دانند. امید که با همدلی و همکاری بیش��تر، مشکات مادی و 
معیش��تی چشم پزش��کان جوان و همکارانی که در شهرهای کوچک و 

مناطق محروم مشغول خدمت هستند نیز رفع گردد.
دکتر سید حسن هاشمی

سخنی با همکاران

تحریریه: محمدجواد نعمتی، مریم گودرزی
آتلیه طراحی: طراحان سیب نقره ای

عکس: محمدجواد نعمتی، سپهر احمدی
تلفن: 021-66919061/2      

فکس: 66917653
نشانی: تهران/ خیابان کارگر شمالی / خیابان فردوسی     
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چشم پزشکان محترم می توانند نظرات و دیدگاه های خود در مورد 
خبرنام�ه انجمن را از طریق پس�ت الکترونیک زی�ر به اطالع هیات 

مدیره برسانند.

khabarnameh@irso.org
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بیست وسومین کنگره انجمن چشم پزشکی ایران امسال در 
حالی با برنامه های متنوع به اس��تقبال چشم پزشکان کشور 
م��ی رود که در نوع خود تحولی در دوران برگزاری این کنگره 
معتبر محس��وب می ش��ود. »دکتر فرهاد رض��وان« در مورد 
برنامه های خاص این کنگره می گوید: »مهمترین اتفاق امسال 
نشس��ت های علمی ناهار اس��ت که هر روز در سالن اصلی و 
سالن های 2 و 3 برگزار می شود.« وی تأکید می کند با توجه 
به آن ک��ه در روز هاي کنگره مدت زم��ان زیادي برای میل 
کردن غذا صرف مي ش��د، به منظور استفاده بهتر از این زمان 
و ارتقاي سطح علمي کنگره و نیز برقراري ارتباط علمي بین 
شرکت هاي عرضه کننده تجهیزات و چشم پزشکان، تصمیم 
گرفته ش��د در  کنگره بیست و سوم هزینه ناهار حذف شده 
و این وعده غذایی از طریق ش��رکت های تجهیزات پزشکی و 
در قال��ب Lunch Meeting در اختیار میهمانان قرار گیرد. 
همکاران چشم پزش��ک می توانند با شرکت در برنامه علمی 
ش��رکت ها از بسته پذیرایی که در پایان نشست ارایه می شود 

استفاده کنند.«
دکتر رضوان می گوید: »بسته های ناهار ارایه شده در سالن ها 
حاوی غذای سرد است که البته کیفیت مطلوبی دارد. همچنین 

در همه سالن ها یک نوع بسته پذیرایی ارایه می شود.«
ب��ه گفته وی در این ش��یوه هیچ گونه م��راوده مالی میان 
شرکت کنندگان و کنگره انجام نمی شود و نیز امري مرسوم در 
همه سمینارهای بین المللی است که امیدوارم رضایت بیشتر 

مهمانان را به همراه داشته باشد. 
دکتر رضوان در پاس��خ به این س��وال که آیا برنامه ای برای 
عرضه غذای گرم هم وجود دارد یا خیر، می گوید: »غذای گرم 
در رستوران کنگره عرضه می شود و چشم پزشکان در صورت 
تمایل می توانند با پرداخت هزینه به رستوران، نسبت به تهیه 
این نوع غذا اقدام کنند. حداکثر قیمت تعیین ش��ده برای این 
غذاها 12 هزار تومان است و کیفیت بسیار مناسبی هم دارد.«

الزم به ذکر است راه اندازی یک کافی شاپ به منظور پذیرایی 
از مهمانان در فواصل برنامه ها اقدام دیگری است که دبیرخانه 
اجرایی کنگره امسال آن را در دستور کار خود قرار داده است.

  چه خبر از فستیوال فیلم و عکس
امس��ال برای اولین مرتبه فس��تیوال فیلم و عکس چشم 
پزش��کی در بخش جنبی کنگره برگزار می ش��ود و قرار است 

کنگره بیست وسوم 
در یک نگاه

دبیر علمی بیست و سومین کنگره سالیانه چشم 
پزشکی ایران از ارسال 352 مقاله به دبیرخانه این 

کنگره خبر داد.
دکتر هوشنگ فقیهی با اشاره به اینکه دریافت 
مقاله ها همچون سال های گدشته در سال جاری 
نیز به صورت اینترنتی انجام شد، اعام کرد: پس 
از پایان مهلت ارسال مقاله ها )15 تیرماه( هیچ گونه 
مقاله ای به صورت اینترنتی، حضوری یا پس��تی 

توسط دبیرخانه پذیرفته نشده است.
اس��تاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تغییر در 
نحوه داوری مقاله های دریافتی را نیز از تفاوت های 
کنگره سال جاری با کنگره هایی که پیش از این 
برگزار ش��ده اس��ت عنوان کرد و افزود: بررس��ی 
مقاله ها توس��ط داوران به صورت غیرحضوری و 
اینترنتی انجام پذیرفت؛ به گونه ای که هر اثر برای 

تمامی داوران ارسال شده و وضعیت مقاله بر اساس امتیاز داوران، مشخص شد.
دبیر علمی بیست و سومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران، در ارتباط با اعضای هیأت 
علمی این کنگره گفت: هیأت علمی و داوران کنگره از دانشگاه های مختلف کشور انتخاب شده اند. وی 
LCD افزود: بعد از بررسی داوران، بخشی از مقاالت به صورت سخنرانی و بخشی نیز به صورت پوستر در

های تدارک دیده ش��ده در نقاط مش��خص محل برگزاری کنگره ارایه می شوند. دکتر فقیهی هدف از 
برگزاری کنگره ها را افزایش معلومات چشم پزشکان کشور و اطاع از آخرین دستاوردهای چشم پزشکی 
ایران و جهان ذکر کرد و گفت: تمام تاش��مان این اس��ت که در این نشست فرصتی برای متخصصان 
چش��م پزشکی کشور فراهم ش��ود تا به اطاعات روز این رشته دست پیدا کنند. دبیر علمی بیست و 
سومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران اضافه کرد: هر ساله عاوه بر چشم پزشکان داخلی از 
متخصصان دیگر کشورها نیز برای حضور درکنگره دعوت به عمل می آید؛ به طوری که در کنگره سال 
جاری 13 مهمان از کشورهای آمریکا، انگلستان، هلند و... در ایران حضور می یابند. وی پیش  بینی کرد 
تعداد شرکت کنندگان در بیست و سومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران حدود 2 هزار نفر 
باشد و گفت: این کنگره نسبت به کنگره های برگزار شده در سال های گذشته از نظر چگونگی بررسی 
مقاالت، نمایشگاه جانبی، ارایه پوسترها و نحوه ثبت نام متقاضیان شرکت در کنگره تفاوت هایی داشته 
است. وی افزود: امسال نمایشگاه جانبی کنگره محدودتر از سالهای گذشته در حاشیه برنامه های علمی 
برگزار خواهد شد و پوسترها نیز با تغییر در نحوه ارایه، توسط LCDهای 48 اینچ در مکان های معین در 

معرض دید شرکت کنندگان قرار می گیرد.
دکتر فقیهی اضافه کرد: در کنگره سال جاری، ثبت نام زودهنگام مورد توجه قرار گرفت. در این شیوه 
متقاضیان می توانستند از 15 بهمن تا 31 اردیبهشت برای حضور در کنگره ثبت نام کنند. زمان ثبت نام 
عادی نیز از طریق سایت از اول خرداد ماه آغاز شد و تا 31 شهریور ادامه داشت و در سومین مرحله نیز 

متقاضیان می توانند همزمان با آغاز کنگره برای حضور ثبت نام کنند.
وی اظهار کرد: مزیت این روش آن است که متقاضیان شرکت در کنگره می توانند با هزینه کمتری 
ثبت نام کنند، ضمن آنکه با قطعی نمودن ثبت نام و پرداخت هزینه ها، این امکان وجود خواهد داشت 
تا بتوانند در کارگاه ها و میزهای صبحانه علمی، سریع تر و بدون نگرانی از تکمیل ظرفیت آنها ثبت نام 
نمایند و مهمتر از همه، مسئوالن برگزارکننده کنگره را نیز در برنامه ریزی بهتر و دقیق تر یاری خواهند 
کرد. استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین از برگزاری جشنواره فیلم و عکس در بیست و سومین 
کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران خبر داد و گفت: دریافت آثار متقاضیان شرکت در این جشنواره 
از اول اردیبهشت آغاز شده و تا 15 شهریور ادامه داشت. آثار برگزیده، در طول کنگره به صورت ویدیو 
ژورنال ارائه می ش��ود و عکس های برتر نیز به نمایش درمی آیند. به آثار برتر هم جوایزی اهدا خواهد 
شد. یادآور می شود کنگره بیست و سوم توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری انجمن چشم 

پزشکی ایران، ششم تا نهم آبان ماه جاری در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.

ارسال 352 مقاله به دبیرخانه کنگره 
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جایگزین برنامه ویدئو ژورنال باشد. دکتر رضوان  در این باره چنین توضیح 
می دهد: »تا کنون تعداد زیادي عکس به دبیرخانه مسابقه ارسال شده است 
ک��ه آثار منتخب پس از چاپ بر روی شاس��ی در غرفه انجمن نمایش داده 
خواهند شد. در بخش فیلم هم داوری و انتخاب آثار برتر ادامه دارد که به نظر 
می رس��د حدود 100 فیلم به بخش مسابقه راه یابند.« وی می افزاید: »برای 
انتخاب بهترین فیلم ها و عکس ها، عاوه بر جنبه های علمی اثر، ویژگی های 
زیبایی شناختی آنها نیز در نظر گرفته می شود. این موضوع به دقت توسط 

هیأت داوران مورد بررسی قرار می گیرد.«
   داوری عادالنه مقاله ها

امسال فراخوان ارایه مقاله ها زودتر از سال های گذشته اعام و ارسال شد 
تا فرصت کافی برای داوری و بررس��ی دقیق مقاله ها وجود داش��ته باشد. به 
گفته دکتر رض��وان در این دوره تمامی مقاله ها به صورت الکترونیکی برای 
داوران ارس��ال ش��د تا در زمان کافی آنها را بررسی و نتیجه را اعام کنند. با 
این شیوه هم دقت بررس��ی باالتر می رود و هم در وقت اساتید صرفه جویی 
قابل ماحظه ای صورت می گیرد. همچنین قرار است مجموعه مقاالت کنگره 

بیست و سوم در غالب یک CD ارائه شود.
   مهمان های خارجی در کنگره تهران

کنگره امس��ال 13 مهمان خارجی دارد که همه آنها از چهره های مطرح 
چش��م پزشکی جهان محس��وب می ش��وند. قرار اس��ت با حضور این افراد 
Keynote Lecture و کارگاه هایی تش��کیل شود تا چشم پزشکان ایرانی 
با دستاوردهای نوین جهان و آخرین روش های درمانی آشنا شوند. امیدواریم 

چشم پزشکان محترم از این فرصت حداکثر استفاده را ببرند.
  توصیه هایی برای نمایش اسالید

امس��ال دبیرخانه اجرایی کنگره برای نمایش اس��ایدها دست به ابتکار 
جالبی زده اس��ت تا این بخش از کنگره نسبت به سال های پیش به صورت 
هماهنگ تری اجرا ش��ود. در این خصوص نرم افزار ویژه ای هم طراحی شده 
که در کنار تس��هیل پخش اس��ایدها، س��خنرانان محترم را ملزم می سازد 
اسایدهای خود را زودتر به بخش مربوط تحویل دهند تا در مورد پخش آنها 
مشکلی پدید نیاید. چرا که در کنگره امسال اتصال لپ تاپ، تبلت و رایانه برای 

نمایش اسایدها امکان پذیر نیست.
 کنسرت ساالر عقیلی

برنامه فرهنگی کنگره بیست و سوم در روز چهارشنبه 8 آبان ماه با حضور 
ساالر عقیلی در سالن همایش های میاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار 
می شود. قرار است عواید مالی این کنسرت به امور خیریه اختصاص پیدا کند.

برای ارسال نشریات و  اطاع رسانی مکتوب، به نشانی پستی تان 
نیازمندیم و برای ارسال مطالب الکترونیک نظیر نحوه دریافت وام، 

سفرها و... نشانی اینترنتی )Email( شما را الزم داریم.
به منظور تصحیح و به روز شدن این اطاعات، لطف کنید و در 
روزهای برگزاری کنگره سری به غرفه انجمن بزنید. فقط 5 دقیقه 
وقت الزم اس��ت تا اگر نشانی، شماره تلفن ثابت یا همراه تان تغییر 

کرده، آن را اصاح کنید.
یادتان باش��د ب��رای دریافت وام، خبر از س��فرها و اس��تفاده از 
تسهیات شرکت در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی باید 

اطاعات دقیق و صحیح شما در انجمن موجود باشد.    

ش��اید خبر داشته باشید که امس��ال هزینه ناهار کنگره حذف 
ش��ده و این وع��ده را همراه با دیدن و ش��نیدن یک برنامه علمی 
صرف خواهید کرد؛ البته این ناهار به صورت سرد سرو می شود اما 
با کیفیت بسیار خوب؛ ولی برای آنها که به غذای گرم عادت دارند، 
رستوران ویژه سالن رازی از ساعت 12/5 تا 14/5 باز است تا یک 

ناهار گرم با قیمت مناسب را نوش جان کنند.
کافی ش��اپ کنگره هم راه اندازی شده تا برای گپ و گفت های 
علم��ی یا دوس��تانه و خودمانی جایی برای نشس��تن و نوش جان 

کردن یک چای یا قهوه گرم داشته باشید.

5 دقیقه از وقت تان را می خواهیم

ناهار گرم هم تدارک دیده شده
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Monday 28 Oct 2013 

Time Topics Moderator/s Venue

08:30 - 10:30 SubSpeciality day: Retinal Imaging  Riazi, Mohammad MD/Entezari, Morteza MD  Hall 2 

 08:30 - 10:30
SubSpeciality day: video based;

Challenging cases for the Ant segment 
surgeon 

 Hashemi, Hassan MD/Karimian, Farid MD  Hall 3 

 08:30 - 10:30 SubSpeciality day: Glaucoma Detection  Fakhraie, Ghasem MD/Moghimi, Sasan MD  Hall 4 

 08:30 - 10:30 SubSpeciality day: New concepts in 
oblique muscle dysfunction 

 Attarzadeh, Abbas MD
Bagheri Lotfabad, Abbas MD  Hall 5 

 08:30 - 10:30 SubSpeciality day: Update on OPRS 
Case presentation

 Abrishami, Mohammad MD
Rajabi, Mohammad taher MD  Hall 6 

 10:30 - 11:00 Break   

 11:00 - 13:00 SubSpeciality day:
 Updates on Macular Disorders 

 Parvaresh, Mohammad mehdi MD
Faghihi, Hooshang MD  Hall 2 

 11:00 - 13:00 SubSpeciality day:
Update on Lamellar keratoplasty 

 Javadi, Mohammadali MD
Jabbarvand, Mahmood MD  Hall 3 

 11:00 - 13:00 SubSpeciality day: Glaucoma Management  Fakhraie, Ghasem MD/ Moghimi, Sasan MD  Hall 4 

 11:00 - 13:00 SubSpeciality day:
Strabismus Case presentation

 Farvardin jahromi, Majid MD
Talebnejad, Mohammad reza MD  Hall 5 

 11:00 - 13:00 SubSpeciality day:
Update on OPRS /Case presentation 

 Abrishami, Mohammad MD
Rajabi, Mohammad taher MD  Hall 6 

 13:00 - 14:30 Praying and lunch 

 14:30 - 16:00 Residency Program  Riazi, Mohammad MD  Main Hall 

 14:30 - 16:00 SubSpeciality day:
Retinal Degeneration and Regeneration

 Ahmadieh, Hamid MD
Javadzadeh, Alireza MD  Hall 2 

 14:30 - 16:00
SubSpeciality day:

Update on the Management of Infection 
and allergic diseases 

 Rahimi, Firoozeh MD
Sedaghat, Mohammad reza MD  Hall 3 

 16:00 - 16:30 Break 

 16:30 - 18:00 Residency Program  Riazi, Mohammad MD  Main Hall 

 16:30 - 18:00 SubSpeciality day:
Updates on Vitreoretinal Surgery  

 Soheilian, Masoud MD
Nikeghbali, Aminolah MD  Hall 2 

 18:00 - 18:30 Break 

 18:30 - 20:00 SubSpeciality day:
Presentation of Retinal Challenging Cases  

 Aalami harandi, Zahra MD
Karkhaneh, Reza MD  Hall 2

Subspecialty Day 

برنامه روزانه کنگره
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Tuesday 29 Oct 2013

Time Topics Moderator/s Venue

 08:30 - 10:00 Keynote Lecture 

 Ahmadieh, Hamid MD 
Akbari, Mohammad reza MD 

Faghihi, Hooshang MD 
Hashemi, Hassan MD 

Jabbarvand, Mahmood MD

 Main Hall 

 10:00 - 10:30 Opening Ceremony    Main Hall 

 10:30 - 11:00 Break 
 11:00 - 12:30 Symposium:

Update on Ocular Surface Disease 
 Javadi, Mohammadali MD 

Kheirkhah, Ahmad MD  Main Hall 

 11:00 - 12:30 Symposium: Infantile Esotropia  Akbari, Mohammad reza MD 
Yazdian, Ziaeddin MD  Hall 2 

 11:00 - 12:30 Workshop: Intravitreal Injections  Moosavi, Mir Naghi MD 
Banaee, Touka MD  Hall 3 

 11:00 - 12:30 Workshop:
Intra Corneal Ring segment 

 Zare mehrjerdi, Mohamad ali MD 
Hashemian, Seyed javad MD  Hall 4 

 11:00 - 12:30 Workshop:
Anophthalmic Socket Complications 

 Tabatabaie mohammadi, Seyed ziaed-
din MD 

Nabie, Reza MD
 Hall 5 

 11:00 - 12:30 Workshop: Perimetry  Eslami, Yadollah MD 
Mohammadi, Massood MD  Hall 6 

 11:00 - 12:30
Workshop: The Role of Clinical Optic 
Disc Evaluation in the Management 

of Glaucoma 
 Fakhraie, Ghasem MD  Hall 7 

 12:30 - 14:30 Lunch Meeting 

 14:30 - 16:00
Symposium: Pre and post operative 
retinal considerations for anterior 

segment surgeons 

 Abrishami, Majid MD 
Shoeibi, Nasser MD  Main Hall 

 14:30 - 16:00 Workshop: Collagen Cross Linking  Seyedian, Mohammad amin MD 
Bakhtiari, Pejman MD  Hall 2 

 14:30 - 16:00 Workshop: Glaucoma imaging  Zarei, Reza MD 
Razeghinejad, Mohammad reza MD  Hall 3 

 14:30 - 16:00 Free Papers: Anterior segment 1  Hall 4 

 14:30 - 16:00 Free Papers: Retin 1  Hall 5 

 14:30 - 16:00 Workshop: Pupil 
 Aghsaie fard, Masood MD 
Pakravan, Mohammad MD  Hall 6 

 14:30 - 16:00 Workshop: Patient Selection for 
Laser Refractive Surgery  Mohammadpour, Mehrdad MD  Hall 7 

 16:00 - 16:30 Break 
 16:30 - 18:00 Symposium:

New Trends in Glaucoma Practice 
 Amini, Heidar MD 

Fakhraie, Ghasem MD  Main Hall 

 16:30 - 18:00 Workshop:
Approach to Intraocular Tumors 

 Naseripour, Masood MD 
Ghasemi, Fariba MD  Hall 2 

 16:30 - 18:00 Workshop:
Advanced PhacoTechniques 

 Hashemi, Hassan MD 
Lotfi sadigh, Afshin MD  Hall 3 

 16:30 - 18:00 Workshop: Pediatric Cataract  Javadi, Mohammadali MD 
Beheshtnejad, Amir houshang MD  Hall 4 

 16:30 - 18:00 Workshop: Fluorescein and ICG: 
Case Presentation 

 Aalami harandi, Zahra MD 
Modarreszadeh, Mehdi MD  Hall 5 

 16:30 - 18:00 Free Papers: Strabismus  Hall 6 

 16:30 - 18:00 Workshop: Principles in the Management 
of Common Eyelid Disorders  Bahmani Kashkouli, Mohsen MD  Hall 7 

 18:30 - 20:30 Film and Photo Festival  Main Hall 
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Wednesday 30 Oct 2013

Time Topics Moderator/s Venue

07:15 - 08:15 Breakfast Meeting  Dining room 

 08:30 - 10:30 Keynote Lecture

 Ghoreishi, Seyed mohammad MD 
Sadeghi Tari, Ali MD 

Rajavi, Zhale MD 
Fakhraie, Ghasem MD 
Kheirkhah, Ahmad MD

 Main Hall 

 10:30 - 11:00 Break 

 11:00 - 12:30 IrSO Meeting  Main Hall 

 12:30 - 14:30 Lunch Meeting 

 14:30 - 16:00 Symposium: video based; Complicated 
and challenging cases in cataract surgery 

 Rahimi, Firoozeh MD 
Beheshtnejad, Amir houshang MD  Main Hall 

 14:30 - 16:00 Workshop: OCT: Case Presentation  Moradian, Siamak MD 
Hajizadeh, Fedra MD  Hall 2 

 14:30 - 16:00 Workshop: Motor Strabismus Tests  Gharebaghi, Davoud MD 
Keshtkar jafari, Alireza MD  Hall 3 

 14:30 - 16:00 Free Papers: Anterior segment 2  Hall 4 

 14:30 - 16:00 Free Papers: Retin 2  Hall 5 

 14:30 - 16:00 Workshop: Face the Facial Rejuvenation 
Complications 

 Bahmani Kashkouli, Mohsen MD 
Eshraghi, Bahram MD  Hall 6 

 14:30 - 16:00 Workshop: Low Vision  Riazi, Mohammad MD 
Jafarzadeh pour, Ebrahim MD  Hall 7 

 16:00 - 16:30 Break 

 16:30 - 18:00 Symposium: Retinal imaging for general 
ophthalmologists 

 Lashay, Ali reza MD 
Khoda bandeh, Ali reza MD  Main Hall 

 16:30 - 18:00 Workshop: Phakic IOL  Hashemian, Mohammad naser MD 
Karimian, Farid MD  Hall 2 

 16:30 - 18:00 Workshop: Update in presbyopia correc-
tion

 Jabbarvand, Mahmood MD 
Salouti, Ramin MD  Hall 3 

 16:30 - 18:00 Workshop: Sensory Strabismus Tests 
 Ameri, Ahmad MD 
Rajavi, Zhale MD  Hall 4 

 16:30 - 18:00 Free Papers: Ophthalmic Plastic  Hall 5 

 16:30 - 18:00 Workshop: Secondary glaucoma  Pakravan, Mohammad MD 
Daneshvar, Ramin MD  Hall 6 

 16:30 - 18:00 Workshop: Approach to a Patient with 
Diplopia  Aghsaie fard, Masood MD  Hall 7 

 18:30 - 20:30 IrSO Night    International 
Exhibition
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Thursday 31 Oct 2013

Time Topics Moderator/s Venue

08:30 - 10:30 Keynote Lecture 

 Nikeghbali, Aminolah MD 
Amini, Heidar MD 

Rahimi, Firoozeh MD 
Samiy, Nasrollah MD 

Javadi, Mohammadali MD

 Main Hall 

 08:30 - 10:30 Nursing Program Pouryani, Abollghasem  Hall 2

 08:30 - 10:30 Imaging in Ophthalmology for
Operators 

 Mohammadpour, Mehrdad MD  Hall 3 

 10:30 - 11:00 Break 

 11:00 - 12:30 Symposium: Laser Corneal refractive 
surgery 

 Ghoreishi, Seyed mohammad MD 
Salouti, Ramin MD  Main Hall 

 11:00 - 12:30 Symposium: Minimally Invasive 
Lacrimal Surgeries 

 Kasaei, Abolfazl MD 
Pakdel, Farzad MD  Hall 2 

 11:00 - 12:30 Workshop:
 Glaucoma Cases in Routine Practice

 Moghimi, Sasan MD 
Yazdani, Shahin MD  Hall 3 

 11:00 - 12:30 Free Papers: Anterior segment 3  Hall 4 

 11:00 - 12:30 Workshop: Nuclear and Supra 
Nuclear Eye Movement Disorders 

 Areesh, Mohammed MD 
Soltan Sanjari, Mostafa MD  Hall 5 

 11:00 - 12:30 Workshop: Post cataract surgery 
Endophthalmitis 

 Nili ahmadabadi, Mehdi MD 
Tabatabaei, Ali MD  Hall 6 

 11:00 - 12:30 Workshop: Ultrasonography in 
Vitreoretinal Diseases  Ghasemi Falavarjani, Khalil MD  Hall 7 

 12:30 - 14:30 Lunch Meeting 

 14:30 - 16:00 Symposium: Approach to Common 
Macular Disorders (Panel Discussion) 

 Mirshahi, Ahmad MD 
Ghasemi Falavarjani, Khalil MD  Main Hall 

 14:30 - 16:00 Workshop: Periocular Vascular
Lesions 

 Sadeghi Tari, Ali MD 
Ale Taha, Maryam MD  Hall 2 

 14:30 - 16:00
Workshop: Pearls in interpention of 
corneal imaging printouts in refrac-

tive surgery 

 Jafarinasab, Mohammad reza MD 
Sedaghat, Mohammad reza MD  Hall 3 

 14:30 - 16:00 Workshop: Ptrigyum  Foroutan jazy, Alireza MD 
Fallah tafti, Mohammad reza MD  Hall 4 

 14:30 - 16:00 Free Papers: Glaucoma   Hall 5 

 14:30 - 16:00
Symposium: Technology for Vision 

2020 Symposium Telescreeng,
 Eye Studies & Image Analysis 

 Lashay, Ali reza MD 
Mohammadi, Seyed farzad MD  Hall 6 

 14:30 - 16:00 Workshop: Management of Common 
Ocular Surface Disease 

 Kheirkhah, Ahmad MD 
Hashemi, Hassan MD  Hall 7 

 16:00 - 16:30 Break 
 16:30 - 18:00 Symposium: Paralytic Strabismus  Areesh, Mohammed MD 

Soltan Sanjari, Mostafa MD  Main Hall 

 16:30 - 18:00 Workshop: Approach to a Patient with 
Uveitis 

 Soheilian, Masoud MD 
Hedayatfar, Alireza MD  Hall 2 

 16:30 - 18:00 Workshop: Pseudoexfoliation in Cataract 
Surgery 

 Ghoreishi, Seyed mohammad MD 
Mohebbi, Massoumeh MD  Hall 3 

 16:30 - 18:00 Workshop: Ocular Surface Optimization  Hosseini Tehrani, Mehdi MD 
Baradaran Rafii, Alireza MD  Hall 4 

 16:30 - 18:00 Workshop: Guide to Evaluation and 
Management of Ptosis 

 Salour, Soltan hossein MD 
Khataminia, Gholamreza MD  Hall 5 

 16:30 - 18:00 Workshop: Anesthesia  Zahedi, Hamid MD  Hall 6 

 16:30 - 18:00 Free Papers: Anterior segment 4 
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در گفت وگو با دبیر کمیته روابط و امور بین الملل مطرح شد

تالش براي گسترش ارتباطات منطقه اي و جهاني

مايلم در ابتداي مصاحبه درباره نحوه تشكيل و 
فعاليت اين كميته و اهميت وجود آن در انجمن 
خبرنامه  خوانندگان  با  ايران  پزشكي  چشم 

صحبت كنيد.
اين كميته در دوره مديريت قبلي انجمن نيز وجود 
داشت تا بتواند هماهنگي و ارتباط همكاران چشم 
برقرار   ICO و   MEACO سازمان  با  را  پزشك 
كند. در دوره گذشته دكتر بهمني كارهاي مهمي 
انجام دادند و باعث گسترش اين روابط شدند. پس از 
تشكيل هيأت مديره جديد طي حكمي اين مسئوليت 
به بنده واگذار و قرار شد شرح وظايف كاملي از فعاليت هاي جاري و اقدامات پيش رو 
تدوين و ارائه شود. با همكاري تعدادي از همكاران انجمن- دكتر بهمني، دكتر پاكدل، 
دكتر ميرشاهي، دكتر يزداني و دكتر عشق آبادي- كارگروهي تشكيل و جلساتی براي 
تدوين تاريخچه و فعاليت هاي انجام شده، برگزار شد تا  ضمن تعيين جايگاه كنونی 
و بررسی نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهديدها، برنامه استراتژيك گروه روابط 

بين الملل شامل چشم انداز، رسالت و اهداف عملياتی تدوين شود.
برنامه عملياتي اين كميته در دروه جديد چگونه تدوين شده است و چه اهدافي 

را دنبال مي كند؟ 
با توجه به زمان سه ساله فعاليت هيأت مديره، برنامه عملياتي كميته به صورت كوتاه 
مدت يك ساله و ميان مدت سه ساله پيش بيني شده است و طرح برنامه بلند مدت نيز 
منوط به تمايل هيأت مديره بعدي برای ادامه اين كار است. ما تالش مي كنيم جامعه 
چشم پزشكي ايران در عرصه بين المللي به جايگاه واقعي خود دست يابد. البته همكاران 
ما با شركت در همايش ها، سمپوزيوم ها و كنگره هاي منطقه اي و بين المللي تا حدي 
به معرفي توانمندي هاي چشم پزشكي كشور پرداخته و می پردازند اما به سبب غير 

تشكيالتي بودن تاكنون نتيجه موثر و درخور توجهي حاصل نشده است.  
پس اولويت اول شما، احياي اين جايگاه در سطح جهاني و منطقه اي است. 

ابعاد  توانمندي هاي مان در  قابليت ها و  براي معرفي  درست است، زيرا مي خواهيم 
منطقه اي و جهاني حضور فعال تري داشته باشيم و در اين راه مي كوشيم از همه 
ظرفيت هاي داخلي و خارجي به صورت موثر استفاده كنيم تا انشاءا... در پنج سال 
آينده شاهد مطرح شدن و پيشرفت انجمن چشم پزشكي ايران در بين انجمن هاي 
خاورميانه باشيم و در مرحله بعد براي شركت موثر و با برنامه در همايش ها، سمپوزيوم ها 

و كنگره هاي فرامنطقه اي اقدام كنيم.   
براي تحقق اين هدف چه برنامه اي داريد؟

قدم اول افزايش توانمندی جامعه چشم پزشكی برای ارائه پژوهش ها و فعاليت های 
علمی انجام شده بنحو مطلوب به زبان انگليسی در داخل و خارج از كشور می باشد. 
اقدام بعدی ما برای افزايش ارتباط بين جامعه چشم پزشكان ايرانی داخل و خارج از 
كشور، تهيه يك بانك جامع اطالعاتی از اين جامعه است. گام سوم هم تهيه فهرستي از 
سازمان هاي بين المللي و كنگره هاي معتبر چشم پزشكي در جهت ارتباط فعال و مستمر 
با آنها می باشد. در مرحله بعد مي كوشيم اطالعات كاملي از وضعيت چشم پزشكي در 

سطح جهان كسب كنيم و با شناسايي تسهيالت و فرصت های ارائه شده از سوی 
نهادهاي مرتبط با دانش چشم پزشكی، در ابعاد منطقه اي و فرامنطقه اي، اين اطالعات 

را در اختيار چشم پزشكان داخل كشور قرار دهيم تا بنحو احسن از آنها استفاده كنند. 
در حال حاضر اجرای اين برنامه در چه مرحله ای است؟ 

خوشبختانه كارهاي مقدماتي و تكميل و تدوين برنامه در حال انجام است كه بعد از 
نهايي شدن، همه اطالعات بر روي وب سايت انجمن قرار می گيرد. با اين كار يك 
بستر عمومي براي فعاليت هاي بين المللي فراهم مي شود و عالوه بر تحقق اهداف 
عملياتي انجمن، چشم پزشكان كشور مي توانند با قابليت ها و ظرفيت هاي بين المللي 

ساير ارگان هاي همكار آشنا شوند و از اين توانمندي استفاده كنند. 
به طور مشخص براي حضور در كنگره ها و سمينارهای خارجی برنامه اي داريد؟ 
مهمترين برنامه ايجاد ارتباط مستقيم با كنگره ها و سمينارهاي منطقه اي و بين المللي 
به ويژه در رشته هاي مختلف فوق تخصصي چشم است تا از اين طريق بتوانيم به 
صورت گروهي، منظم و هدفمند در اين نشست ها شركت كنيم. به همين دليل الزم 
است اطالعات مربوط به اين همايش ها در اختيار آن دسته از همكارانی قرار بگيرد كه 
تا كنون امكان شركت نداشته اند. عالوه بر اينها تالش می نماييم تا مشكالت مربوط 

به شركت در اين همايش ها را نيز به حداقل ممكن برسانيم.
اين كميته براي ارتقاي كيفي كنگره ها و سمينارهاي داخلي كه معموالً با حضور 

ميهمانان خارجي نيز برگزار مي شود، چه برنامه اي دارد؟
به نكته مهمي اشاره كرديد؛ در زمينه بسترسازي داخلي با وجود توانايي هاي بسيار 
خوب همكاران، هنوز شرايط ايده آلي براي ارائه كارهای علمی و پژوهشی به زبان 
انگليسی چه برای داخل و چه خارج فراهم نشده است. براي اين منظور تصميم 
گرفتيم از بين نيروهاي مستعد و جوان گروه هاي فوق تخصصي، چشم پزشكاني را با 
معيارهاي خاص به صورت فوكال پوينت مشخص كرده و با حضور آنها، كارگاه هاي 
پيشرفته اي را برگزار كنيم. ما اميدواريم بتوانيم با همكاري اساتيد داخلي، نحوه ارائه 
كارگاه ها و سمپوزيوم ها به زبان انگليسی را دچار تغيير و تحول كنيم و در مرحله بعدي 
اين توانمندي را در كنگره هاي منطقه ای براي ارائه برنامه به زبان انگليسي به كار 
بگيريم. تنها از اين طريق مي توانيم نقايص احتمالي را برطرف كرده و به مخاطبان 
خارجي غيرفارسي زبان برنامه خوب، كامل و باكيفيتي ارائه دهيم. اين كار انجمن چشم 
پزشكي ايران را در صحنه منطقه اي و بين المللي به خصوص در ارتباط با كشورهاي 

حوزه مديترانه، خليج فارس و دوساالنه چشم پزشكي » woc« مطرح مي سازد.  
تا چه حد اين رويكرد در بين چشم پزشكان به وجود آمده است؟

جلسه هاي اوليه را با تعدادي از اعضا داشته ايم و اميدواريم بعد از تصويب برنامه در هيأت 
مديره بتوانم اين فرصت را با همكاري انجمن هاي فوق تخصصي در كل كشور ايجاد كنيم. 
به عنوان جمع بندی، چشم انداز كميته روابط و امور بين الملل در دوره جديد را 

چگونه مي بينيد؟ 
با توجه به حمايت های هيأت مديره انجمن، به نتيجه كار بسيار خوش بين هستم 
و اميدوارم از اين طريق ارتباط خوب و موثري با كشورهاي منطقه و جهان برقرار 
شود. بدون شك اثرات اين تعامل ها در ارتقاي جايگاه چشم پزشكي ايران و استفاده از 

فرصت های بين المللی برای درمان بهتر بيماران مفيد و موثر است.

انجمن چشم پزشکي ایران در راستاي برقراري ارتباط با سازمان هاي همکار در کشورهاي منطقه و جهان از مدت ها قبل طرح تشکیل 
»کمیته روابط و امور بین الملل« را در دس�تور کار خود قرار داد و خوش�بختانه موفق ش�د ارتباط مطلوب چشم پزشکان ایراني با جامعه 
جهاني را برقرار کند. در دوره جدید فعالیت انجمن، ساز و کارهاي این کمیته نیز تا حدودي تغییر کرد و قصد دارد با استفاده از تجربیات 
گذش�ته در افق روش�ن تري فعالیت خود را ادامه دهد. براي تشریح موضوع، اهداف و برنامه های این کمیته با دکتر»مسعود ناصري پور« 

دبیر کمیته روابط و امور بین الملل گفت وگو کرده ایم که مشروح آن را در ادامه مي خوانید. 
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س��ابقه تش��کیل انجمن چشم 
ش��رقی  آذربایج��ان  پزش��کی 
ب��ه قب��ل از پی��روزی انق��اب 
اس��امی و ریاست مرحوم دکتر 
جهانش��اهی بر می گ��ردد. البته 
اعض��ای  تع��داد  زم��ان  آن  در 
انجمن حتی به تعداد انگش��تان 
دو دس��ت هم نمی رس��ید؛ این 
سخنان، بخش��ی از گفت وگوی 
نش��ریه انجمن چش��م پزشکی 
ایران ب��ا دکت��ر داوود قره باغی 
رییس انجمن چش��م پزش��کی 
اس��تان آذربایج��ان ش��رقی اس��ت. س��ه س��ال بع��د از پی��روزی انق��اب 
 اس��امی و تش��کیل دوب��اره انجم��ن چش��م پزش��کی تبری��ز، دکت��ر داوود 
قره باغی پس از درگذشت دکتر پرتونیا، مسئولیت انجمن را به عهده گرفت، وی 
می گوید: تا آن زمان انجمن فعالیت چندانی نداش��ت اما در س��ال 1364 تعداد 
اعضای انجمن به 20 نفر رسید و از آن زمان تبریز شاهد فعالیت بیشتر انجمن 
چشم پزشکی شد.  وی با اشاره به اینکه انجمن چشم پزشکی آذربایجان شرقی 
هم اکنون ح��دود 70 نفر عضو دارد، می افزای��د: انتخابات هیأت مدیره انجمن 
اخیراً با حضور دکتر حس��ن هاشمی دبیر انجمن چشم پزشکی ایران در تبریز 
برگزار شد که در این انتخابات بیش از 40 نفر از اعضای انجمن حضور داشتند. 
پس از شمارش آرا، هیأت مدیره جدید متشکل از  دکتر محمدرضا صدقی پور، 
دکتر عبداهلل شناس��ی، دکتر افش��ین لطفی و خانم دکت��ر دیما عندلیب و این 
جانب موفق به کس��ب اکثریت آرا شدیم. الزم به ذکر است در نخستین جلسه 
هیأت مدیره نیز دکتر قره باغی به عنوان رییس انجمن و دکتر عبداهلل شناس��ی 
به عنوان نایب رییس انجمن، انتخاب شدند. رییس انجمن چشم پزشکی استان 
آذربایجان شرقی در ادامه، اضافه می کند: در این سال ها بیشترین فعالیت انجمن 
چشم پزشکی آذربایجان شرقی در حوزه آموزش بوده است؛ بطوری که انجمن 
چش��م پزشکی در تبریز محور اصلی برگزاری سمینارهایی است که هر ساله به 

مدت سه روز در این شهر برگزار می شود.
به گفته دکتر قره باغی، عاوه بر بخش های آموزش��ی، انجمن چشم پزشکی 
تبریز در راس��تای هماهنگی ه��ای صنفی میان اعضای انجم��ن، هر فصل یک 

گردهمایی تشکیل می دهد که نشست سال جاری در تابستان برگزار شد.
دکتر قره باغی هدف از برگزاری این گردهمایی ها را برنامه ریزی برای پیشبرد 
فعالیت ه��ای انجم��ن و ارایه راهکارهای��ی عنوان می کند که بی��ش از هر چیز 
رعایت موارد اخاقی  و افزایش مهارت و آموخته های علمی چش��م پزشکان را 
مورد توجه قرار می دهد. وی در تش��ریح نقش انجمن های اس��تانی در پیشبرد 
اهداف چش��م پزشکی کشور می گوید: به نظر می رسد انجمن های استانی بیش 
از مرکز درگیر مس��ایل آموزش��ی هس��تند. دکتر قره باغی در پایان گفت وگو، 
ایجاد هماهنگی میان اعضا، ارتباط موثر و کاربردی با همکاران چشم پزشک و 
گسترش مسایل آموزشی را مهمترین وظیفه انجمن های استانی عنوان می کند 
و می گوید: همکاران چش��م پزشک، بیش از هر چیز از انجمن انتظارات صنفی 
دارند و امیدوارند انجمن از حقوق اعضا حمایت کند؛ هر چند که انجمن چشم 
پزش��کی مرکز تاکنون از این نظر اقدامات مناسبی داشته و هیات مدیره جدید 

نیز در این زمینه خوب فعالیت کرده است.

کمیته رعایت موازین علمی 
و اخاق��ی، آرام و بی س��رو صدا 
کارهای��ش را پیش می برد. دبیر 
کمیته ه��م خیلی اهل صحبت 
و مصاحبه نیس��ت، اما به دلیل 
اهمیت موضوع، در هر ش��ماره 
گ��ذری بر کاره��ای این کمیته 
داریم تا ش��ما همکاران از چند 

و چون آن بیشتر مطلع شوید.
گزارش خبرنگار خبرنامه  به 
انجمن چش��م پزش��کی ایران، 
دکتر محمد ابریش��می در مورد 

فعالیت های انجمن گفت: آئین نامه کمیته اخاق اواخر سال گذشته به تصویب 
رسید و فعالیت های این کمیته بر اساس آئین نامه مصوب، آغاز شد.

وی افزود:  این آئین نامه در سه بند تنظیم شده است که بند نخست مسایلی 
را که کمیته رعایت موازین علمی و اخاق در چش��م پزش��کی می تواند به آن 
ورود پیدا کند، مشخص کرده است. مسئول کمیته اخاق انجمن چشم پزشکی 
ایران، وضعیت تابلوها، سرنسخه ها و مهرها از نظر فرم، محتوا و عناوین را یکی 

از موارد این بخش ذکر کرد.
وی رفتارهای خاف شئون پزشکی، انجام یا عدم انجام اقداماتی خاف آنچه 
که به بیمار گفته شده یا نشده، انجام اموری در مطب یا اتاق عمل که با حرفه 
تخصصی چش��م پزش��کی منافات دارد و انجام اعمال جراحی توس��ط اشخاص 
غیرپزشک را از دیگر مسایلی ذکر کرد که کمیته رعایت موازین علمی و اخاق 
می تواند به آن ورود پیدا کند. دکتر ابریش��می س��طوح مختلف رس��یدگی به 
گ��زارش ها را دومین بند این آئین نامه ذکر کرد که از دعوت به مذاکره با یکی 
از اعضای کمیته شروع و تا ارایه گزارش  به هیأت مدیره انجمن توسط اکثریت 
اعضای کمیته، متفاوت است. به گفته وی، سازمان و روش کار نیز در بند سوم 

این آئین نامه آمده که روند پیگیری نیز در آن مشخص شده است.
دکتر ابریشمی در ادامه سخنان خود به فعالیت های کمیته اشاره کرد و گفت: 
اخیراً گزارش هایی به کمیته رس��ید که بر اساس آنها بعضی از همکاران، برخی 
موازین علمی و اخاقی را رعایت نکرده اند؛ بر همین اس��اس به طور خصوصی 
با ایش��ان صحبت ش��د که خوش��بختانه این روش نتیجه بخش ب��ود و پس از 
آن هیچ گونه مشکلی از س��وی این افراد گزارش نشد. دکتر ابریشمی، پاسخ به 
س��واالت همکاران و برطرف کردن ابهام��ات موجود را از دیگر عملکردهای این 
کمیته ذکر کرد و گفت: پرسش هایی در مورد تعرفه ها و مسائلی از این نیز بعضی 
مواقع مطرح می شود که کمیته در راستای رفع ابهام به همکاران پاسخ می دهد. 
مسئول کمیته رعایت موازین علمی و اخاق انجمن چشم پزشکی ایران، افزود: 
عاوه بر اینها، کمیته در برخی موارد به مرتفع کردن مشکات همکاران پرداخته 
اس��ت؛ به عنوان نمونه یکی از همکاران با یکی از ش��رکت های تجهیزات چشم 
پزشکی در مورد خرید وسیله ای اختاف نظر داشتند که با دخالت کمیته، چشم 
پزش��ک توانست به حق و حقوق خود دست یابد. وی در پایان خاطر نشان کرد 
که کمیته علمی و اخاقی انجمن همواره برای بهتر شدن امور فعالیت می کند 
و آماده پاسخگویی به تمامی همکاران می باشد و امیدواریم تمامی فعالیت ها در 
این بخش طبق موازین اخاقی و علمی انجام شود و از همکاران نیز در خواست 

می کنم ارتباط خود را با این کمیته افزایش دهند.

رییس انجمن چشم پزشکی استان آذربایجان شرقی

 انتظارات صنفی 
از انجمن هاي استاني

در گفت وگو با مسئول کمیته رعایت موازین علمی و 
اخالق انجمن چشم پزشکی ایران مطرح شد

لزوم ارتباط بیشتر چشم پزشکان 
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چند ماهي است که در انجمن کمیته اي 
براي پیگی��ري برخی مطالب��ات صنفي 
هم��کاران و در کنار آن  اس��تفاده اعضا از 
امکانات و تس��هیات مطلوب و متناسب 
با نیازهاي چش��م پزشکان تشکیل شده 
است. این کمیته فعالیت خود را از بیست 
و دومین کنگره سالیانه چشم پزشکي آغاز 
کرده و به تدریج تاش خود را براي تحقق 
اهدافش افزایش داده است. »دکتر محسن 
رمضان زاده« مسئول کمیته امور رفاهي،  
اطاعات بیش��تری را در اختیار شما قرار 

مي دهد. 
  امکان دریافت وام بانکي براي اعضا 

از مدت ها قبل موضوع دریافت تس��هیات اعتباري براي پاسخ گویي به نیازهاي 
فردي و حرفه اي در بین همکاران مطرح بود و بارها از هیأت مدیره خواسته  شد تدابیر 
ویژه اي براي تحقق آن بیندیشند. خوشبختانه بعد از پیگیري هاي دبیرکل انجمن و 
برگزاري چند جلس��ه مشترک با ریاست محترم بانک ملت و بخش هاي تابعه، این 
تعامل به وجود آمد و با امضای تفاهم نامه اي شرایط ویژه اعطاي تسهیات اعتباري از 

طریق وام بانکي براي همکاران چشم پزشک فراهم شد. 
به موجب این تفاهم نامه کلیه چشم پزشکان عضو انجمن و همکاران شاغل در 
کلینیک ها، درمانگاه ها، مراکز تشخیصي و تصویربرداري مي توانند براي دریافت وام 
به ش��عب این بانک مراجعه کنند.  این تسهیات تا سقف 120 میلیون تومان و با 
حداکثر زمان بازپرداخت 48 ماهه در نظر گرفته شده است که با معرفي نامه انجمن، 

ارائه سفته و معرفي تنها یک ضامن محقق مي شود. 
این کار در استان تهران به طور کامل عملیاتي شده و در شهرستان ها در مرحله 
اباغ و اجراي نهایي قرار دارد. جزئیات بیشتر در وب سایت انجمن قابل مشاهده است. 

  فرصتي براي دریافت بیمه نامه مسئولیت 
اقدام دیگر کمیته رفاهي، تأمین پوش��ش بیمه مس��ئولیت مدني براي چش��م 
پزش��کان عضو است. به موجب این طرح کمیته رفاهی با یکي از کارگزاران معتبر 
بخش خصوصي وارد مذاکره شد و بعد از ارزیابي پوشش هاي بیمه اي موسسه هاي 

مختلف، با دریافت تسهیات از شرکت بیمه آسیا موافقت کرد. 
در حال حاضر ش��رایطي خوبي براي این منظور فراهم ش��ده و همکاران چشم 

پزشک مي توانند از این فرصت استفاده کنند.  
  سفر به کنگره سالیانه چشم پزشکي در آمستردام هلند 

امس��ال کنگره سالیانه چش��م پزش��کي جامعه جراحان رفراکتیو اروپا در شهر 
آمستردام کشور هلند برگزار شد و کمیته رفاهي شرایط و تسهیات مناسبي را براي 

حضور چشم پزشکان ایراني در این رویداد جهاني فراهم کرد. 
در سال هاي قبل تعدادي از شرکت هاي فعال در حوزه تجهیزات چشم پزشکي 
براي حضور همکاران در این کنگره ها برنامه ریزي مي کردند. از نظر واحد رفاهي در 

صورتي که حضور همکاران چش��م پزش��ک در این کنگره ها از طریق شرکت هاي 
تجهیزات پزشکي نوعي تعهد و اجبار در خرید تجهیزات و وسایل ایجاد کند، اقدام 
پسندیده ای نیست؛ در نتیجه الزم است این قبیل برنامه ها به جاي یک شرکت از 

طریق انجمن صنفي پیگیري شود. 
از این رو با توجه به دش��واري هایي که در این زمینه وجود داش��ت مقرر شد تور 
کنگره چشم پزشکي هلند به صورت سه جانبه طبق برنامه و زیر نظر انجمن و با 
همکاري آژانس مسافرتي فطرس و شرکت فجرشاهد برگزار شود.  این تور دو برنامه 
اختصاصي 7 و 11 روزه داش��ت که به صورت جداگانه اجرا مي ش��د. در برنامه اول، 
چشم پزشکان شرکت کننده به صورت مستقیم براي شرکت در کنگره از تهران به 
آمستردام پرواز کردند. طی این مدت امکان حضور 2روزه  آنها در تور انتخابي براي 
بازدید از شهر الهه و دوسلدورف هم پیش بیني شده بود.  در برنامه دوم قبل از شروع 
کنگره، س��ه روز گشت کامل در جزایر ماکائو، گرانادا و کاخ الحمرا از مسیر جنوب 

اسپانیا نیز وجود داشت. 
  فروشگاه مجازي تجهیزات چشم پزشکي 

مطلع هس��تید قرار بر این بود که قس��متي از زیرزمین انجمن به ارائه کاالها و 
تجهیزات نو و دست دوم همکاران چشم پزشک اختصاص یابد اما به دالیل مختلفي 
از آن اس��تقبال نشد.  اکنون کمیته امور رفاهي روش دیگري را به کار گرفته است 
تا بتواند با ایجاد فروش��گاه مجازي، وس��ایل اضافي همکاران را به صورت مزایده به 
فروش برساند. روش کار به این صورت است که تصویر کاالي مورد نظر و قیمت پایه 
براي کمیته ارسال می شود؛ پس از بررسي های الزم، اطاعات آن کاال در وب سایت 
فروشگاه قرار مي گیرد.  نکته حائز اهمیت این است که مشخصات مالک تا قبل از 
نهایي شدن قرارداد مزایده فاش نمي شود و تنها پس از دریافت باالترین پیشنهاد و 
با تأیید مالک این امر محقق خواهد شد. ناگفته نماند 2درصد از مبلغ مورد توافق 
در مزایده نهایي به عنوان حق مشارکت در معامله )کمیسیون( از طرفین اخذ و به 

حساب انجمن واریز مي شود.   
  تکمیل و به روز رساني اطالعات اعضا 

همکاران کمیته امور رفاهي این روزها س��رگرم تکمیل، اصاح و به روز رس��اني 
اطاعات اعضا براي تدوین بانک جامع اطاعات چشم پزشکان ایراني داخل و خارج از 
کشور هستند. الزم به ذکر است داده هاي جمع آوري شده در این بانک کاماً محرمانه 
بوده و به هیچ عنوان در اختیار افراد، س��ازمان ها و شرکت ها قرار نمي گیرد.  در گام 
بعدي قرار است اطاعات شغلي اعضا با رضایت نهایي آنان و به صورت کنترل شده 
در قبال پرداخت هزینه برای مصارف تجاري به شرکت هاي دارویي و موسسه هاي 
بخش خصوصي واگذار شود. البته این طرح قطعي نیست و پس از بررسي و مطالعه 

بیشتر اجرا خواهد شد. 
  اکران اختصاصي برترین فیلم هاي سینماي ایران 

یکی دیگر از اهداف کمیته امور رفاهی، توجه به مس��ائل فرهنگی است. در این 
زمینه با همکاري بنیاد سینمایي فارابي قرار است امکان اکران اختصاصي فیلم هاي 
برتر س��ینماي ایران قبل از اکران عمومي براي چش��م پزشکان و خانواده هاي آنان 

فراهم شود. 

دبیر کمیته امور رفاهي توضیح مي دهد

تسهیالت ویژه براي اعضاي انجمن

چند ماهي است که در انجمن کمیته اي براي پیگیري برخی مطالبات صنفي همکاران و در کنار آن  استفاده اعضا از امکانات و تسهیالت 
مطلوب و متناس�بت با نیازهاي چش�م پزشکان تشکیل شده اس�ت. این کمیته فعالیت خود را از بیست و دومین کنگره سالیانه چشم 
پزش�کي آغ�از کرد و به تدریج تالش خ�ود را براي تحقق اهدافش افزایش داد. »دکتر محس�ن رمضان زاده« دبی�ر کمیته امور رفاهي،  

اطالعات بیشتری را در اختیار شما قرار مي دهد. 
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با بازنگری در سایت انجمن بخش هایی به آن افزوده شده است 

از وب سایت جدید انجمن بیشتر بدانید

وقتي است که وب سایت انجمن یک خانه تکاني اساسي را پشت سر گذاشته 
است و اکنون با ظاهر جدید و خدمات بیشتر در اختیار همکاران چشم پزشک 

قرار دارد و به تدریج امکانات بیشتري به آن افزوده مي شود.
با ورود به آدرس اینترنتي www.irso.org صفحه اصلی وب س��ایت جدید 
در مقابل چشمان تان قرار مي گیرد. مفصل ترین بخش در زیر گروه »انجمن هاي 
ف��وق تخصصي و اس��تاني«  ق��رار دارد. ب��ا ورود به این قس��مت صفحه انجمن 
جراح��ان قرنیه و رفرکتیو ایران، ویتره و رتین، استرابیس��م و نوروافتالمولوژي، 
گلوکوم، پاستیک و ترمیمي چشم، همچنین انجمن هاي استان هاي آذربایجان 
شرقي، آذربایجان غربي، اردبیل، البرز، اصفهان، خراسان، خوزستان، سیستان و 
بلوچستان، فارس،  قم، کرمان، کرمانشاه، گیان، مازندران و یزد به چشم مي آیند 

و تمام اخبار هئیت مدیره و استان ها را نیز شامل مي شود. 
اعضاي هئیت مدیره اس��تان ها مي توانند عاوه بر مشاهده اخبار و اطاعات، 
تصاوی��ر مربوط به خ��ود و گروه تخصصي  را ماحظه کنند. ش��ما مي توانید در 
صورت ورود دس��تگاه های جدید به مجموعه درمانی تان یا کس��ب رتبه و مقام 

علمي ما را مطلع کنید تا از طریق وب سایت به سایر همکاران معرفي شوید. 
در بخش آموزش وب س��ایت نیز سرفصل هاي مفصل و جالبي گنجانده شده 

اس��ت که مواردي مانند اساید ها و ویدئوهاي آموزشي، پرسش و پاسخ، معرفي 
بیمار، خبرنامه فوق تخصصي و مقاالت را شامل مي شود. 

اگر تمایل به حضور در این بخش را دارید همین حاال دس��ت به کار ش��وید 
و عناوی��ن جالب و مرتبط با این س��رفصل ها را به نش��اني پس��ت الکترونیکي 

alemohammad@irso.org ارسال کنید. 
نسخه جدید وب س��ایت انجمن بخش ویژه اي هم براي چشم پزشکان جوان 
دارد که توصیه مي کنیم حتما آن را مش��اهده و از محتواي آن اس��تفاده کنید. 
همچنین براي پیگیري امور رفاهي مانند دریافت بیمه نامه مسئولیت حرفه اي 
چش��م پزش��کان، تفاهم نامه انجمن با بانک ملت و نحوه دریافت وام و ثبت نام 
در تور سي و یکمین کنگره چشم پزشکي آمستردام هلند کافیست روي گزینه 

» امور رفاهي« در صفحه اصلي کلیک کنید.  
ناگفته نماند اخبار و اطاعیه ها نیز به صورت Online روي وب سایت انجمن 
چشم پزشکي ایران قرار مي گیرد؛ در عین حال امکان دریافت نسخه الکترونیکي 

خبرنامه از این طریق وجود دارد.  
ب��ي صبرانه منتظر مطالب، تصاویر و دیدگاه هاي ارزش��مند ش��ما همکاران 

گرامي هستیم. 

به منظور تس��هیل در ارائه اطاعات و مواردی نظیر ثبت نام در کنگره ها و... مقرر ش��د برای اعضا، کارت های هوش��مند صادر شود. 
دکتر محمد ابراهیم جعفری مدیر اجرایی انجمن، ضمن اعام این خبر افزود: کارت های هوشمند جایگزین کارت های عضویت قبلی 
می شود که برای انجام هر چه سریع تر و دقیق تر این کار، از چشم پزشکان محترم خواهشمندیم در طول برگزاری کنگره بیست و 
سوم به غرفه انجمن چشم پزشکی ایران در طبقه همکف مراجعه کرده و نسبت به تصحیح و تکمیل اطاعات شخصی خود اقدام 
نمایند. الزم به ذکر است پس از صدور کارت های جدید، کارت های قدیمی از درجه اعتبار ساقط بوده و مواردی مانند ثبت نام در 

کنگره ها تنها از طریق اطاعات کارت هوشمند میسر می باشد.      
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كارت عضويت جديد در راه است
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