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به گوش  و  را در فصل مسيح نفس گشتن هوا  باستانی  نوروز  فرارسيدن 
رسيدن نغمه مرغکان بر شاخسار سبز درختان، خدمت یکایک همکاران تبریک 
و تهنيت عرض می کنيم و از درگاه پروردگار مهربان برای  شما بزرگواران و 

اهل خانه و خاندان، طول عمر با عزت خواهانيم.

هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران  



بیست و هفتمین کنگره چشم پزشکی ایران 
با همت و تالش اعضای هیئت مدیره انجمن و 
کمیته های علمی و اجرایی برگزار و با استقبال 
خارجی  مهمانان  و  داخلی  کنندگان  شرکت 
مواجه شد؛ به طوری که اغلب آنان اذعان کردند 
کیفیت این برنامه در سطح بسیار باال و قابل 
قبول بود. سمپوزیوم ها، کارگاه ها و سایر برنامه ها 
با استقبال  همکاران چشم پزشک مواجه شدند 
و عزیزان شرکت کننده همگی اذعان داشتند 
مرکز  سالن های  اتفاق  به  قریب  اغلب  که 
ازدحام شرکت کنندگان  با  همایش های رازی 

مواجه بود. 
علمی،  گسترده  فعالیت  این  با  همسو 
مانند  نیز  تجهیزات چشم پزشکی  شرکت های 
ادوار گذشته به صورت فعال در بخش جنبی 
کنگره حاضر شدند و در نتیجه فضای مناسبی 
از  اطالع  ضمن  چشم پزشکان  تا  شد  فراهم 
آخرین پیشرفت ها در زمینه تجهیزات تخصصی 
و ملزومات مصرفی، کاالهای مورد نیاز خود را با 

سهولت بیشتری انتخاب و خریداری کنند. 
آمارها حاکی از آن بود که حدود 25 درصد 
به تعداد شرکت کنندگان کنگره افزوده شد و در 
مجموع بالغ بر یک هزار و 700 نفر از همکاران 

در این رویداد مهم علمی حضور بهم رساندند. 
همان طور که عزیزان شرکت کننده شاهد 
برگزار  آرام  محیطی  در  امسال  کنگره  بودند، 
اما  آمد،  پیش  مسایل  برخی  اینکه  با  و  شد 
در  مضاعف  صمیمیت  و  اتحاد  با  همکاران 
و  برگزار  را  برنامه ها  آرامش،  سراسر  محیطی 
از کنار حاشیه ها عبور کردند. باور همه ما این 
علمی  یک حرکت  کنگره  سراسری  که  است 
ملی است و تحت نفوذ، شرایط و سیاست های 

هیچ نهاد علمی قرار ندارد. 
باور  هم  استانی  انجمن های  با  رابطه  در 
بر  ایران  چشم پزشکی  انجمن  مدیره  هیئت 
تمرکز زدایی است؛ در حقیقت تدبیر و تالش 
ما آن است که اختیارات الزم را به استان ها 
از  استانی  فعالیت همکاران  از  و  تنفیذ کرده 
جمله در مسایل علمی، صنفی حمایت کنیم. 
همچنین بنا داریم حق ثبت نام چشم پزشکان 
هر استان را به خودشان بازگردانیم تا از آن 
در فعالیت های علمی به بهترین شکل ممکن 

استفاده کنند. 
مفتخرم که اعالم کنم انجمن های استانی 
همدلی  احساس  و  رغبت  سال ها  این  در 
بیشتری با انجمن چشم پزشکی ایران داشته 
مورد  ما  سوی  از  آنان  تالش های  و  دارند  و 
حمایت قرار می گیرد تا انگیزه شان برای تداوم 
راهی که آغاز کرده اند بیشتر شود. در همین 
راستا بنا به تصمیمی که قباًل گرفته ایم تالش 

خواهیم کرد هرسال دو الی سه استان را برای 
خریداری مکان انجمن کمک کنیم. 

هفتمین  و  بیست  برگزاری  حاشیه  در 
با  مشترکی  جلسه  هم  سراسری  کنگره 
مسئوالن انجمن های استانی داشتیم تا مسایل 
شود.  پیگیری  و  مطرح  دغدغه های شان  و 
صنفی،  مسایل  با  مرتبط  موارد  شاخص ترین 
فروش عینک و مشکالت مرتبط با آن بود؛ با 
توجه به اینکه کریکلوم آموزشی چشم پزشکی 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  در 
تصویب و ابالغ شده است، انشاءا... ما هم مبتنی 
کاهش  برای  این رو  از  می کنیم  حرکت  آن  با 
مشکالت با جدیت پیگیر استانداردسازی فعالیت 
چشم پزشکان و صدور مجوزهای الزم برای آنان 

هستیم. 
سمینار  به  کوتاهی  اشاره  مایلم  خاتمه  در 
بهاره داشته باشم؛ ابتدای سال آینده به لطف 
ایران  بهاره چشم پزشکی  دومین سمینار  خدا 
ایران و  با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی 
شهید بهشتی برگزار می شود. برنامه های علمی، 

همگی  سمینار  برگزاری  محل  و  سخنرانی ها 
مشخص شده اند و مشکل خاصی در این مسیر 
البته ما همچنان منتظر تصمیم  ندارد.  وجود 
بیمارستان فارابی هستیم تا چنان چه مایل بودند 
سمینار به صورت مشترک و متحد برگزار شود 
و اگر تمایلی به این کار نداشتند این دو سمینار 

به صورت غیرهمزمان اجرا شود.
ذکر این نکته را هم الزم می دانم که انجمن 
تصمیم گیری های  در  دخالتی  عنوان  به هیچ 
هر  ولی  ندارد  چشم پزشکی  گروه های 
وظیفه  بخواهد  انجمن  از  کمکی  دانشگاهی 
دهیم.  ارائه  را  آن  مقدورات  حد  در  داریم 
یادمان نرود انجمن چشم پزشکی ایران متعلق 
کس  هیچ  انحصار  در  و  است  ایران  تمام  به 
کند  دراز  یاری  دست  کسی  اگر  اما  نیست، 

قطعاً با پاسخ مثبت ما روبه رو می شود.

همان طور که عزیزان شرکت کننده شاهد 
بودند، کنگره امسال در محیطی آرام برگزار 
شد و با اینکه برخی مسایل پیش آمد، اما 
اتحاد و صمیمیت مضاعف در  با  همکاران 
محیطی سراسر آرامش، برنامه ها را برگزار 
و از کنار حاشیه ها عبور کردند. باور همه ما 
این است که کنگره  سراسری یک حرکت 
علمی ملی اســت و تحت نفوذ، شرایط و 

سیاست های هیچ نهاد علمی قرار ندارد

سیاست انجمن 
مبتنی بر تمرکز 

زدایی است
دکتر محمود جباروند

دبير کل و رئيس هيئت مدیره
انجمن چشم پزشکی ایران

سخن نخست

کنگره بیست و هفتم به روایت آمار
بیست و هفتمین کنگره سراسری چشم پزشــکی ایران به باور بسیاری در مسیر رو به رشد 
کنگره ها و البته قدری متفاوت با دوره های گذشته برگزار شد؛ چنان که از نظر علمی و اجرایی 

تحولی در این عرصه پدید آورد. 
این رویداد همچنین آمار و ارقام ادوار قبل را به شکل محسوسی جابه جا کرد و نشان داد با 
برنامه ریزی، همدلی و همکاری متقابل می توان کارهای بزرگی را انجام داد و در کارنامه علمی و 

اجرایی انجمن چشم پزشکی ایران ثبت و ضبط کرد. 
با تشــکر از »احسان رضایی« مســئول انفورماتیک انجمن چشم پزشکی ایران، آمار و ارقام 

مربوط به کنگره اخیر به شرح زیر در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. 

ثبت نام

1817 نفر   کل ثبت نام شدگان

 ثبت نام شدگان غیرحضوری »آنالین«  1117 نفر 

700  نفر   ثبت نام شدگان حضوری »آفالین«  

300  نفر   ثبت نام شدگان برنامه پرستاری

 مقاالت 

231 عنوان   کل مقاالت دریافتی

104 عنوان   مقاالت پذیرفته شده برای سخنرانی 

118 عنوان   پوسترهای پذیرفته شده 

9 عنوان   مقاالت پذیرفته نشده

 
مهمانان خارجی

19 نفر از اساتید مطرح در رشته های مختلف چشم پزشکی از کشورهای آمریکا، سنگاپور، 
بلژیک،هنگ کنگ، هلند و فرانســه دعوت انجمن را پذیرفته و برای سخنرانی و تبادل دانش و 
تجربه به ایران آمدند. همچنین روسای انجمن های چشم پزشکی ترکیه و افغانستان به همراه 

تنی چند از چشم پزشکان آن کشورها در کنگره حضور داشتند.
 

برنامه شب کنگره

700 نفر  چشم پزشکان حاضر در برنامه  

180 نفر  رزیدنت های حاضر در برنامه  

300 نفر  همکاران شرکت های تجهیزاتی حاضر در برنامه

500 نفر  خانواده های حاضر در برنامه

نمایشگاه جنبی

 75 شرکتتجهیزات چشم پزشکی و دارویی

7 ناشرارائه کنندگان کتاب ها و نشریات مرتبط  

2 موسسهارائه دهندگان خدمات اجتماعی

امیــد که با دریافت نظرات و دیدگاه های چشم پزشــکان، رزیدنت ها، پرســتاران و مدیران 
شــرکت ها و موسسات حاضر در کنگره بیست و هفتم، بتوانیم گام بیست و هشتم را محکم تر 

برداریم و حاصلش برنامه ریزی بهتر و آرامش بیشتر در اجرا باشد.

گروه اجرایی کنگره های سراسری 
انجمن چشم پزشکی ایران 
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کنگره چشم  پزشکی ایران جزء بارزترین 
و منظم ترین کنگره های داخلی

همه همکاران، فعالیت های اجرایی بیست 
پزشکی  چشم  سراسری  کنگره  هفتمین  و 
در  کمابیش  و  دیده اند  نزدیک  از  را  ایران 
که  خوشحالم  هستند.  آن  جزییات  جریان 
چشم پزشک  عزیزان  اتفاق  به  قریب  اکثریت 
و همین طور مهمانان خارجی از روند مسایل 
ابراز  و  بودند  راضی  آن  سازمان  و  اجرایی 
کمیته  در  من  همکاران  نکردند.  نارضایتی 
شدند.  متحمل  زیادی  زحمات  هم  علمی 
تالش آنها نیز نتیجه بخش بود و آمارها نشان 
می دهد استقبال از برنامه های علمی و حضور 
مالحظه ای  قابل  رشد  و  افزایش  سالن ها  در 

داشته است. 
الزم  را  نکته  یک  ذکر  سخن  ابتدای  در 
می دانم و آن این که، فکر نکنید اگر مهمانان 
آن  نشانه  دعوت می شوند  کنگره  به  خارجی 
نکرده  خدای  داخلی  سخنرانان  که  است 
ضعفی دارند. برعکس، آنها کاماًل قوی هستند 
و همواره سخنرانی های شان مخاطبان بسیاری 
را جذب کرده و می کند؛ حتی مشاهده شده 
عزیزان  این  سمینارهای  و  کارگاه ها  برخی 

بیش از مهمانان خارجی مخاطب دارد. 
داریم  انتظار  ما  همه  دوم،  نکته  اما  و 
کنگره  های سراسری حرکتی رو به جلو داشته 
اکنون  کنند؛  پیشرفت  آرام  آرام  و  باشند 
چنین انتظاری برآورده شده است بدون آنکه 
مسایل حاشیه  ای اثر منفی بر کنگره بگذارند. 
خوشبختانه در کنگره بیست و هفتم هم تمام 
سمپوزیوم ها، کارگاه ها و سخنرانی ها برگزار و 

از نظر اجرا مشکلی به وجود نیامد.

 جایی مناسب تر از مجموعه رازی نداریم
معضل و به عبارتی مشکل اصلی ما محلی 
با  که  است  کنگره ها  برگزاری  برای  مناسب 
توجه به امکانات و مقدورات موجود فعاًل مکانی 
این  برای  رازی  همایش های  مرکز  از  بهتر 
مدیران  همکاری  انصافاً  ندارد.  وجود  همایش 
و کارکنان مجموعه و به ویژه دکتر ناصری پور 
اتفاقاً  ایران که  ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
خود عضو هیئت اجرایی کنگره هستند، بسیار 
ستودنی است؛ آنها کاماًل با ما همراه و همگام 

هستند و از این نظر نقصی نداشتیم.
همکاران عزیز شاهد بودند در کنگره اخیر 
راهروها مملو از جمعیت بود و مشکل می شد 
گسترش  امکان  که  بپذیرید  اما  کرد،  تردد 
این  ساده تر  بیان  به  نیست،  میسر  فضا  این 
مظروف در این ظرف نمی گنجد و فعاًل جایی 
برگزاری  برای  رازی  مجموعه  از  مناسب تر 
وجود  آن  جنبی  نمایشگاه  برپایی  و  کنگره 
ندارد هر چند که از سال گذشته و با حمایت 
مسایل  سالن،  مدیریت  و  دانشگاه  ریاست 

کردیم  برطرف  را  غذاخوری  به محل  مربوط 
با  که  دادیم  ادامه  را  روند  این  نیز  امسال  و 
رضایت شرکت کنندگان مواجه شد. از سوی 
دیگر در مجموعه رازی یک سالن  جدید، زیبا 
و مجهز دایر شده که احتماالً در کنگره سال 

آینده از آن استفاده خواهیم کرد. 
متوجه  می کنیم  بررسی  را  سالن ها  وقتی 
نقاط  هرکدام  مرکز،  این  رقبای  می شویم 
هم  باز  جمع بندی ها  در  و  دارند  ضعفی 
اختیارمان  در  را  فضا  مناسب ترین  رازی 
امکانات سمعی و بصری آن  قرار  می دهد و 
سال  می کند.  برآورده  را  کنگره  احتیاجات 
آینده در خصوص ازدحام جمعیت در راهروها 
و مدیریت بهتر آن نیز تدابیر و تمهیداتی را 

در نظر خواهیم گرفت.

 چالشی به نام شب کنگره داریم 
است.  کنگره  شب  برنامه  ما  دیگر  چالش 
اجرایی  مختلف  بخش های  در  من  همکاران 
برنامه ریزی  مراسم  این  برای  قبل  مدت ها  از 
از  شود.  تسهیل  همکاران  حضور  تا  می کنند 
بلیت  و  ارائه کارت دعوت  این روش ها  جمله 
هزینه  زیرا  تجارت!  معنای  به  نه  البته  است؛ 
و صرف  نمی گردد  باز  انجمن  به صندوق  آن 
امور خیریه می شود. در این خصوص سهمیه 
مشخصی برای چشم پزشکان و شرکت کنندگان 
فراخوان آن  نیز  از قبل  و  نظر گرفته شد  در 
در خبرنامه  انتشار  از جمله  به طرق مختلف 
به  اختصاصی  ویژه نامه  و  بروشور  چشم انداز، 
اطالع عزیزان رسید. اما باز در روز آخر شاهد 
به  بلیت  می گفتند  عده ای  و  بودیم  ازدحام 

دست ما نرسیده است.
هماهنگی  و  کنگره  شب  برگزاری  امسال 
تا   1500 از  پذیرایی  برای  رفاهی  امکانات 
2000 شرکت کننده بسیار مشکل بود و اگر 
صمدزاده  آقایان  میالد،  برج  در  ما  دوستان 
کترینگ  شاهد،  فجر  شرکت  از  یزدانی  و 
قریشی و آقای مظلومیان نبودند ما آنجا هم 

با مشکالت بیشتری مواجه می شدیم. 
از  انتظارمان  تنها  چالش  این  رفع  برای 
همکاران و شرکت کنندگان، همکاری متقابل 
و  بروشورها  اطالعیه ها،  به  اینکه  و  است 

نشریات کنگره توجه کنند.   
و  ورود  بخش  در  را  مشکالت  این  مشابه 
خروج هم شاهد هستیم زیرا به غرفه ها تعداد 

به  ولی  می گیرد  تعلق  ورود  کارت  مشخصی 
کنترل  از  کار  آشنا  و  دوست  مراجعه  علت 
خارج می شود. نمی خواهیم شیوه های محدود 
انتظار  به واقع  ولی  بگیریم  نظر  در  کننده 

همکاری متقابل داریم.

 کنگره، چشم پزشک محور است
کنگره سراسری و سخنرانی ها متناسب با 
نیازها و احتیاجات علمی همکاران برنامه ریزی 
نمی توانیم  است.  محور  چشم پزشک  و  شده 
بگوییم ایده آل هستیم ولی با ظرفیتی که در 
و تالشی که صورت می پذیرد،  داریم  اختیار 
به  می رویم.  پیش  خوبی  به  می کنیم  فکر 
همین دلیل افتخار می کنیم کنگره سراسری 
چشم  پزشکی ایران جزء بهترین و منظم ترین 
بین گروه های پزشکی  کنگره های داخلی در 
است. البته رضایت مندی این جمع محدود به 
همکاران چشم پزشک نیست بلکه شرکت های 
هم  را  جنبی  بخش های  دیگر  و  تجهیزاتی 
یکپارچه  آنها  همه  می بایست  و  شده  شامل 
ساده ای  کار  هدف  این  تحقق  شوند.  دیده 
جای  بر  آنچه  پایان  در  امیدواریم  اما  نیست 

می ماند خرسندی و رضایت جمعی باشد.
تاکید می کنم همه مخاطبان چشم پزشک 
از روند  این کار داشتند  بر  آنها که دستی  و 
برگزاری کنگره سراسری راضی بودند و اظهار 
نظر منفی نداشتند. با این وجود مجموعه ای 
از پیشنهادات را برای بهتر شدن کنگره ارائه 
دادند که در جلسات آتی هیئت مدیره آنها را 

مطرح و پیگیری می کنیم.

 کمیته اجرایی در لحظه  تصمیم نمی گیرد
همیشه گفته ام و بازهم تکرار می کنم به محض 
پایان کنگره برنامه ریزی برای کنگره بعدی آغاز 
تصمیم  لحظه   در  اجرایی هم  می شود. کمیته 
کاری  نمی توانیم  آن صورت  در  زیرا  نمی گیرد 
از پیش ببریم، برای این منظور وظایف را کاماًل 
کرده ایم.  تقسیم  را  اختیارات  تمام  و  مشخص 
همکاران ما ثابت هستند و با توجه به اختیاراتی 

که از قبل مشخص شده است عمل می کنند. 
باید از اعتماد هیئت مدیره و دکتر جباروند 
رئیس انجمن به گروه اجرایی قدردانی کنم؛ 
با  عزیزان  این  هستیم  مطمئن  که  همین 
گروه  سر  پشت  آگاهی  و  کارآمدی  همدلی، 

اجرایی ایستاده اند، دلگرم می شویم.  
در خاتمه یادآوری می کنم من به عنوان یک 
آنهایی  ولی  می کنم  صحبت  شما  با  نماینده 
آشنا  چهره های  همان  می کشند  زحمت  که 
اما در  ناآشنایی هستند که دیده نمی شوند  و 
به ویژه  دارند؛  نقش  سراسری  کنگره  برگزاری 
اساتید و همکاران کمیته اجرایی آقایان دکتر 
ابولقاسم  دکتر  جوشقانی،  زارع  محمدعلی 
دکتر  و  ناصری پور  مسعود  دکتر  موسوی، 
محمدحسین  ملک مدنی که برای برنامه ریزی 
و برگزاری کنگره ها زحمات فراوانی متقبل شده  

و می شوند.

دکتر علی صادقی طاری
دبيراجرایی کنگره سراسری

چشم پزشکی ایران

نوستالژی خیابان 
طالقانی

است  خیابان هایی  جمله  از  طالقانی  خیابان 
چند  کس  هر  که  تهران  اهالی  نه تنها  که 
باری گذرش به آن جا افتاده باشد، خاطره یا 
و جانش  دل  در  یا شیرین  تلخ  خاطره هایی 
ریشه دوانده و ماندگار شده است؛ خیابانی که 
یک سرش به میله های سبز برآمده از دیوار 
سنگی شرقی و درختان کهن دانشگاه تهران 
می رسد و آن سویش، طالقانی را به شریعتی 

متصل می کند.
پس دانشگاه تهرانی ها )خصوصا آنها که هفت 
سال در آن جا مشق طبابت کرده اند( به قطع 
و یقین، خاطره ها دارند از آن خیابان؛ از سینما 
سالن های  در  که  فیلم هایی  و  جدید  عصر 
کوچکش به تماشا نشسته اند و بعد هم شاید 

در سینما فلسطین.
کوچه  و  خیابان  این  در  که  کافه هایی  از 
پس کوچه هایش جاخوش کرده اند و پاتوق 
که  هتل هایی  هستند؛  و  بوده  دانشجویان 
توریست هایی  روزه  چند  اقامت  محل  هنوز 
هستند که تهران را برای گردش و بازدید و 

تفریح انتخاب می کنند.
از تسخیر،  از سفارت سابق آمریکا که پس 
تاریخ  با  نامش  و  گرفت  نام  جاسوسی  النه 

ایران گره خورد.
خیابان  این  در  دیگر  جاهای  خیلی  از  و 

دوست داشتنی.
ساختمان شماره یک وزارت نفت هم در همین 
خیابان  تقاطع  است،  کرده  جاخوش  خیابان 
حافظ. وزارتخانه ای که شنیدن نامش و تماشای 
ساختمانش، ذهن آدمی را به آخرین روز سال 
1329 و ملی شدن صنعت نفت و حوادث پیش 

و پس از آن می کشاند.
روبروی همین وزارتخانه، ساختمانی قرار دارد 
باریک  راهرویی  از  باید  آن  به  ورود  برای  که 
بگذری؛ راهرویی که یک سویش با میله های 
آهنی زرد رنگ از پارکینگ جدا شده و سوی 

دیگرش دیواری سنگی آرام گرفته است.
دو طبقه که باال بروی، سمت راستت دری با 
چهارچوبی آهنی و شیشه مات می بینی که 
باالیش روی صفحه ای فلزی با خط نستعلیق 

نوشته »دکتر علی صادقی طاری«.
آن چه  همه  از  شما  و  من  برای  نام  این 
که  مردی  است.  آشناتر  آمد،  این  از  پیش 
در جامعه چشم پزشکی به خیابان طالقانی 

می ماند در تهران.
بر  شده  پخش  فیلم های  چون  را  او  گروهی 
پرده نقره ای سینما، »پر رمزوراز« می دانند و 
برخی مانند کافه ها »آرام و دلنشین«، بعضی 
از دوستان هم وجه غالب او را »قلم پرتوان و 
زبان برنده و گاه گزنده اش« دانسته و عده ای 
چون وقایع سیاسی سال های ملی شدن نفت و 
هیجانات دانشجویی، او را »پر شروشور و البته 

قاطع« تصور می کنند.
این مطلب اما از آن روی به رشته تحریر درآمد 
که تحریریه چشم انداز وظیفه خود می دانست 
از دکتر علی صادقی طاری سپاسگزاری کند، 
به پاس زحماتی که برای انتشار هفت شماره 
نشریه کنگره بیست و هفتم متقبل شد و بارها 
حدود ساعت 8 شب، بعد از ویزیت بیماران و 
گاه خسته و با چشمانی سرخ، در همان مطب 
خیابان طالقانی با روی باز پذیرای مان بود و با 

دقت گفت و خواند و خواست.

با شما صحبت  نماد  یک  به عنوان  من 
می کنم  ولی آنهایی که زحمت می کشند 
همان چهره های آشنا و ناآشنایی هستند 
که دیده نمی شوند اما در برگزاری کنگره 
سراسری نقش دارند و تالش می کنند. به 
کنگره  سازمان  دارد  اهمیت  آنچه  نظرم 
است که چگونه تشکیل شده و به کدام 

جهت حرکت می کند
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کنگره بیست و هفتم خوش درخشید

شما در همۀ ادوار کنگره سراسری حضور 
جریان  در  نزدیک  از  و  داشته اید  فعالی 
مباحث علمی و کارهای اجرایی بوده اید. اگر 
نگاهی به برنامه های علمی کنگره بیست و 
هفتم بیندازید مجموعه تالش های صورت 

گرفته را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
همانطور که شما و همکاران عزیزم شاهد بودید 
امسال برای انجمن چشم پزشکی ایران و کنگره 
سراسری سال بسیار مهمی بود زیرا در سطح 
جهانی دانش چشم پزشکی با موضوعات جدیدی 
روبه رو شد و اطالعات تازه ای از روش های نوین 
درمان بیماری های چشمی مطرح گردید. از جمله 
موارد شاخص تازه های بررسی کروئید بود که در 
گذشته شناخت چندانی از آن وجود نداشت در 
حالی که منشاء انواع سندروم ها و موقعیت ایجاد 
بیماری های مشیمیه است. از سوی دیگر ما شاهد 
معرفی ابزارهای جدید بودیم که سبب تسریع 
درمان بیماری ها می شوند. خوشبختانه در تمام 
بخش ها این شرایط حاکم بود و نکات کلیدی 
فوق  و  متخصص  همکاران  اختیار  در  مهمی 

تخصص قرار گرفت.

علمی  برنامه های  کیفی  و  کمی  نظر  از 
کنگره های  با  مقایسه  در  را  گروه ها  کدام 

پیشین برجسته تر دیدید؟ 
صادقانه بگویم همه گروه های فوق تخصصی 
با تمام توان در کنگره حاضر شدند و به ارائه 
رشته  با  مرتبط  علمی  موضوعات  جدیدترین 
در  که  دارید  اطالع  حتماً  پرداختند.  خود 
به  هم  یووییت  گروه  هفتم  و  بیست  کنگره 
انجمن  تخصصی  فوق  گروه های  سایر  جمع 
اضافه شد و برنامه های مستقلی را اجرا کرد. 
این گروه هستند  دکتر سهیلیان که مسئول 
برای هر روز برنامه علمی، آموزشی و تحقیقاتی 
در  منظم  شکل  به  که  بود  کرده  پیش بینی 
کارگاه ها و سمپوزیوم ها ارائه شد. در این گروه 
سخنرانی ها و جلسات مهمی را شاهد بودیم و 
 JANET  L. خانم  مانند  برجسته ای  مهمانان 
در  داشتند.  حضور  برنامه ها  در  هم   DAVIS

که  بود  پر  هم  یووییت  سالن های  نوبت  هر 
از  همکاران  استقبال  و  عالقه مندی  از  نشان 
برنامه  نداشتم  انتظار  واقعاً  این بخش داشت؛ 
یووییت تا این مقدار شرکت کننده داشته باشد. 
این گروه در حال حاضر 14 عضو رسمی دارد 
که امیدوارم با برنامه هایی که در کنگره امسال 

شاهد بودیم برتعداد آنها افزوده شود.   

برداشت مهمانان خارجی از موضوعات 
علمی و کیفیت اجرایی کنگره چگونه بود؟

مهمانان خارجی کنگره افراد معمولی نبودند؛ 
همۀ آنها از سرآمدان رشته خودشان و چهره های 
صاحب نظر و برجسته محسوب می شوند؛ اتفاقاً با 
تعدادی از آنها در خصوص کیفیت کنگره صحبت 
چشم  اشتیاق  و  عالقه مندی  از  واقعاً  داشتم، 
کیفیت  و  علمی  موضوعات  به  ایرانی  پزشکان 
سخنرانی هایی  و  کارگاه ها  سمپوزیوم ها،  باالی 
که به زبان اصلی ارائه شدند، تعجب کرده بودند 
و از مباحث علمی و اجرایی به واقع راضی بودند. 
ببینید در کنگره های خارجی چنین شرایط وجود 
ندارد و مهمانان بعد از ارائه سخنرانی به محل 
اقامت خود می روند، در کنگره سراسری اما برای 
آنان برنامه های متنوعی تدارک دیده شده بود و 
با نهایت احترام از آنان پذیرایی کردند. در اینجا 
باید از تالش های دکتر صادقی در کمیته اجرایی 
تشکر ویژه ای داشته باشم که با همت فراوان خود 
و گروه شان درخشش و سرافزاری این رویداد مهم 

را رقم زدند.

کمی به گذشته برگردیم؛ بخاطر دارید 
اولین کنگره ای که در ایران شرکت کردید 

کی و کجا بود؟ 
کاماًل   ایرانی  کنگره  اولین  در  من  حضور 
ایران  به  از آمریکا  تازه  بود. سال1960  اتفاقی 
رفتم. دکتر خدادوست  به شیراز  و  بودم  آمده 
بود  داده  تشکیل  بین المللی  تقریباً  کنگره ای 
کنگره  اولین  کردم.  شرکت  آن  در  نیز  من  و 
در  هم  امروزی  سیاق  و  سبک  به  سراسری 
اصفهان بود که سال 1355 برگزار شد و تمام 
گروه های چشم در برپایی آن نقش داشتند. پس 
از انقالب نیز گروه های چشم پزشکی، کنگره ها 

و سمینارهای علمی متعددی را برگزار کردند. 

چشم  آموزش  فرآیند  شما  عقیده  به 
پزشکی در مقایسه با گذشته چقدر تغییر 

کرده است؟ 
امروزه  است؛  ملموس  کاماًل  تغییرات  این 
ما  تخصص  فوق  و  عمومی  پزشکان  چشم 
در  و  می بینند  آموزش  جدید  شیوه های  با 
ژورنال کالب ها و میزگردهای تحقیقاتی درباره 
بیماران و بیماری های نادر، همچنین مقاالت 
نظر  تبادل  و  بحث  علمی  ارجاعات  و  جدید 
وجود  با  جدید  نسل  اینکه  مهمتر  می کنند. 
اینترنت دسترسی آزاد به اطالعات، مقاالت و 
تحقیقات معتبر دارد؛ در زمان ما دسترسی به 

اطالعات سخت و محدود بود.  

عده ای معتقدند نسل جدید فعالیت های 
ارجح  تحقیقاتی  کارهای  بر  را  کلینیکی 

می دانند. نظر شما چیست؟
اینکه  برای  دارد  حق  جدید  نسل  البته 
مشکل  که  رفته  باال  آنقدر  زندگی  هزینه های 
می توانند آن را بگذرانند. همه بر این باوریم که 
خدمت کردن به انسانیت و بشریت مهم است 
ولی الزم است نیازهای فردی و خانوادگی هم 
تامین شود. من امیدوارم شرایط مطلوبی حاکم 
شود تا همکاران جوان بیشتر از قبل وارد مسایل 

تحقیقاتی شوند.

استاد  و  پیشکسوت  یک  به عنوان 
باسابقه، جایگاه جهانی چشم پزشکی ایران 

را چگونه می بینید؟
چشم پزشکی  در  بسیاری  بنیادین  کارهای 
انجام شده است و بعید می دانم رشته ای به اندازه 
ایران  پزشکی  چشم  باشد.  کرده  پیشرفت  آن 
امروز بسیار پیشرفته است و جایگاهی کمتر از 
کارهای  ما  محققان  و  ندارد  مطرح  کشورهای 
تحقیقاتی مهمی را در زمینه درمان های ژنتیکی 
و سلول های بنیادی انجام داده و در دستور کار 

دارند.
در پایان اگر حرف ناگفته ای باقی مانده 
درمیان  چشم انداز  خوانندگان  با  است 

بگذارید؟
فقط دو نکته را یادآوری می کنم؛ نخست 
از  جوان  پزشکان  چشم  خوشحالم  این که 
کردند.  خوبی  استقبال  کنگره  برنامه های 
وقتی شما با موضوعی آشنا می شوید، اهمیت، 
می کنید  درک  را  آن  دستاوردهای  و  وسعت 
بی تردید  می شوید.  کشیده  آن  سمت  به  و 
کیفیت باالی کنگره سراسری عاملی خواهد 
شاخه های  به  ورود  برای  جوان  نسل  تا  بود 
رشته های  ویژه  به  چشم پزشکی  مختلف 
شود.  تشویق  و  ترغیب  یووییت  نظیر  مهمی 
در  که  است  یکپارچگی  و  نظم  نکته  دومین 
با  امیدوارم  من  دارد.  وجود  چشم  گروه های 
همدلی، هم افزایی و وفاق بیشتر به حفظ این 
شرایط کمک کنیم و تا آنجا که می توانیم از 
سوءتفاهم ها و خدای نکرده کدورت ها بکاهیم 
و  خوب  سراسری  کنگره  اگر  کنیم  باور  و 
برگزار شود، حاصل تالش، عالقه  آبرومندانه 
افتخار  مایه  و  اعضاء  همه  متقابل  اعتماد  و 

چشم پزشکی کشور است.

سخنی با همکاران
مجله انجمن

مجلـۀ علمـی انجمـن خوشـبختانه وضـع 
بسـیار مطلوبـی پیـدا کـرده و بـا حضـور 
کارهـا  ایشـان  تیـم  و  فالورجانـی  دکتـر 
بـا انگیـز و دقـت باالیـی در حـال انجـام 
علمـی  نشـریه  در  کـه  عزیزانـی  اسـت. 
فعالیـت می کننـد همگـی آشـنا بـه علـم 
مسـایل  و  مقاله نویسـی  پزشـکی،  چشـم 
فنـی هسـتند و در ایـن زمینه هـا مهـارت 
و تسـلط باالیـی دارنـد. این گـروه از تمام 
رشـته ها و از سراسـر ایـران گردهم آمدند 
تـا انتشـار مجله علمـی با رونـق مضاعفی 

یابد.  ادامـه 
مطلـع  عزیـزم  همـکاران  کـه  همانطـور 
توسـط  انجمـن  علمـی  مجلـه  هسـتند 
انتشـارات معتبـر ELSEVIER کـه ناشـر 
آمریکـن  جملـه  از  مجـالت  معتبرتریـن 
آکادمـی اسـت منتشـر می شـود. از ایـن 
نظـر بـر کیفیت مقـاالت نیز افزوده شـده 
و از کشـورهای مختلف نیـز برایمان مقاله 

می شـود.  ارسـال 
ایـران  پزشـکی  چشـم  انجمـن  امسـال 
جشـن هفتادسـالگی خود را برگـزار کرد، 
ایـن درحالـی اسـت کـه از انتشـار مجلـه 
علمـی آن بیـش از پنجـاه سـال می گذرد. 
اوایـل ایـن ژورنـال بـه سـه زبان فارسـی، 
می شـد،  منتشـر  فرانسـوی  و  انگلیسـی 
فرودهایـی  و  فـراز  تمـام  بـا  نهایـت  در 
را  بین المللـی خـود  کـه داشـت جایـگاه 
پیـدا کـرد و اکنـون بـه زبـان انگلیسـی 
بـرای جامعه چشـم پزشـکی دنیا منتشـر 

می شـود و همـه بـا آن آشـنا هسـتند. 
یـک موقعی پـدرم به همـراه دکتـر پیروز 
ریپـورت   1300 بـا  رابطـه  در  مقالـه ای 
پیونـد قرنیـه نوشـتند و در همـان دوران 
همه تشـنه آن شـدند. آنها بـه احترام علم 
ایـران ایـن مقـاالت را در مجلـه خودمـان 
چـاپ کـرده و با اسـتفاده از نمادهای ملی 

آن را بـه دنیـا عرضـه می کردنـد. 
خوشـحالم کـه ایـن رونـد همچنـان ادامه 
متوقـف  سـالها  ایـن  گذشـت  بـا  و  دارد 
نشـده است؛ امسـال و در حاشیه بیست و 
هفتمین کنگره سراسـری چشـم پزشـکی 
از  تالش هـا  ایـن  پـاس  بـه  نیـز  ایـران 
زحمـات همـکاران مجلـه علمـی انجمـن 
تالشـی  بـا  امیـدوارم  کردیـم.  قدردانـی 
 ISI کـه آغـاز شـده اسـت بـه زودی بـه
برگردیـم تا امـکان Reference همکاران 
بیـن المللـی بـه مقـاالت مـا فراهم شـود.       

پیشرفت های چشم پزشکی ایران مرهون دلسوزی و ایثار معلمانی است که سال های عمر خویش را برای تربیت 
چشم پزشکان جوان این مرز و بوم سپری کرده و با تالش خستگی ناپذیر خود افراد توانمندی را به جامعه علمی 
و درمانی کشــور معرفی کردند. نتیجه این کوشش ها، امروز در سمینارها و کنگره های کشور متبلور شده و به 
فراسوی مرزها نیز راه پیدا کرده است؛ به طوری که اکنون نام و آثار علمی بسیاری از این بزرگان در معتبرترین 
کنگره های جهان به گوش می رســد و دیده می شود. از این میان به سراغ »دکتر هرمز شمس« از چهره های نام 
آشنای این عرصه و عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران رفتیم تا با ایشان درباره فعالیت های علمی 

صورت گرفته، به ویژه در بیست و هفتمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران صحبت کنیم.

دکتر هرمز شمس
عضو هيئت مدیره

انجمن چشم پزشکی ایران
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کنگره سراسری هر سال یک پله باالتر می رود

امســال به سبب 
کــه  وظیفــه ای 
داشــتم  برعهــده 
و  ســخنرانی ها  در 
مختلف  کارگاه های 
حضــور  کنگــره 
از  و  پیدا می کــردم 
تالش  شاهد  نزدیک 
همــکاران در گروه های مختلــف فوق تخصصی بودم. من الاقل 
ســالی یک تا دو مرتبه در کنگره هــا و کنفرانس های خارجی 
شــرکت می کنم و به جرات می توانم بگویم تفاوت محسوســی 

بین کنگره ما و کنگره های بین المللی وجود ندارد.
خوشــحالم که با قاطعیت اعالم کنــم همکاران جوان نیز از 
سطح علمی باالیی برخوردار هستند و توانستند با تسلط کامل 
به زبان انگلیسی مباحث مختلف علمی را به خوبی مطرح کنند. 
باید اذعان کنیم که انگلیسی زبان علم است پس باید با آن آشنا 
باشیم زیرا در غیر این صورت برگزاری و شرکت در کنگره های 

بین المللی برای مان سخت می شود.
این مشــکل در نسل ما و یک نســل بعد از ما وجود داشت 
ولی امروز خوشبختانه همکاران رزیدنت و هیئت علمی به زبان 
انگلیســی مسلط هســتند و این موضوع به ارائه بهتر مطالب و 

مفاهیم علمی آنان در کنگره ها کمک شایانی می کند.
بایــد بپذیریم که یک کنفرانس بین المللی نمی تواند به زبان 
مادری برگزار شود و ما هم تافتۀ جدا بافته ای نیستیم؛ پس اگر 
برنامه های خود را به انگلیسی ارائه نکنیم دچار مشکل خواهیم 

شد و نمی توانیم علم و توانایی خودمان را به دنیا بشناسانیم.
مهمانان خارجی و پیشرفت های چشم پزشکی ایران 
در زمــان برگزاری کنگره بارها نظــر مهمانان خارجی را از 
روند برنامه های علمی جویا شــدم و از آنها پرســیدم وضعیت 
ما را چگونه می بیننــد؛ زیرا افرادی که به کنگره آمده بودند از 
چهره های مطرح و سرشناس رشته خودشان بودند که شرکت 
در کنفرانس های علمی کشورهای مختلف، جزیی از حرفه آنها 
است و می توانستند وضعیت ما را به خوبی ارزیابی کنند. آنهایی 
که برای اولین بار به کنگره چشم پزشکی ایران آمده بودند، واقعاً 
برای شــان غیرقابل باور بود که ایران چنین امکاناتی دارد و به 

چنین سطحی از علم چشم پزشکی دست یافته است.
چشم پزشکی از سی ســال قبل که من کارم را آغاز کردم با 
پیشرفت ها و تحوالت بسیاری روبه رو شده و این موضوع نه فقط 
در بین متخصصان که برای مردم عادی نیز کاماًل ملموس است.

 استقبال همه جانبه از برنامه های علمی
وقتی به کلّیت برنامه های کنگره بیست و هفتم نگاه می کنم، 
شاهد یک پیشــرفت چشم گیر و بسیار امیدوارکننده هستم. از 
گروه گلوکوم مثال می زنم که در کنگره بیســت و هفتم مطالب 
خیلی خوبی ارائه داد و ســطح برنامه های علمی اش بسیار باال 
بود. همکاران گروه ویتره و رتین، قرنیه، استرابیسم، پالستیک و 
ترمیمی و یووئیت نیز مباحث مهمی را مطرح کردند که همگی 

با استقبال خیلی خوب شرکت کنندگان مواجه شد.  
 حضور افراد سرشناس در برنامه علمی شرکت ها

بعضاً این طور تصور می شود که برنامه های علمی شرکت های 
تجــاری حاضــر در کنگره بــدون اطالع کمیتــه علمی انجام 

می گیرد در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد و شرکت ها 
از قبل افراد و مطالب مورد نظر خودشــان را اعالم می کنند؛ از 
آنجا که امکانات کنگره محدود اســت باید برای این منظور به 
دقت برنامه ریزی کنیم. هدف هم این بوده و هســت که برنامه 
شــرکت ها صرفاً تجاری نبوده و مباحث مطرح شــده در حوزه 

تشخیص و درمان، راهگشای چشم پزشکان باشد.
امسـال یکـی از شـرکت ها مهمانـی از ترکیـه دعـوت کـرده 
بـود؛ مـن شـخصا از ایشـان خواسـتم یک سـخنرانی هـم ارائه 
بدهـد زیـرا فـرد شـناخته شـده ای بـود. از ایـن رو مهمانـان 
شـرکت ها بـدون آنکـه هزینـه ای بـرای کنگره داشـته باشـند، 

برنامـه علمـی مناسـبی ارائـه می دهنـد.
 چند کلمه با گروه اجرایی 

موفقیـت کنگـره سراسـری نتیجـه هم فکـری و همـکاری 
مجموعـه ای از افـراد و گروه هـا اسـت. در ایـن میان بـار اصلی 
را گـروه اجرایـی و دبیرخانـه کنگره بردوش دارنـد؛ در حقیقت 
بـا تـالش فـراوان آنهـا اسـت کـه برنامه هـای کنگـره رونـق و 
کیفیـت باالیـی دارد. واقعـاً کار دبیـر علمـی بـا اجرایـی قابـل 
مقایسـه نیسـت، شـاید کسـی ندانـد همـکاران اجرایـی گاهی 
تـا پاسـی از شـب بیـدار می ماننـد و کارهـا را با دقـت پیگیری 
می کننـد؛ مـن از فرصت اسـتفاده کرده و به سـهم خـود از این 

عزیـزان قدردانـی می کنـم.
در پایان برای دکتر ســلطان ســنجری دبیر علمی بیست و 
هشتمین کنگره سراسری چشم پزشــکی نیز آرزوی موفقیت 
می کنم و اطمینان دارم ســال آینده این رویداد مهم پربارتر از 

قبل برگزار می شود.

دکتر حیدر امینی 
دبير علمی بيست و هفتمين کنگره

سراسری چشم پزشکی ایران
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تبادالت علمی ارزنده با 
همکاران خارج از کشور

کیفیت باالی مباحث علمی مطرح شده در بیست و هفتمین 
همکاران  توجه  مورد  ایران  پزشکی  چشم  سراسری  کنگره 

چشم پزشک قرار گرفت. 
»دکتر محمد اریش« فوق تخصص گلوکوم و نوروافتالمولوژی 
و مدیر گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به نقاط 
تنوع  گفت:  امسال  کنگره  علمی  برنامه های  وسیع  ابعاد  و  قوت 
موضوعی برنامه های علمی کنگره در این دوره بسیار قابل توجه 
در  محسوسی  تاثیر  نیز  علمی  برجسته  چهره های  حضور  بود. 
رشد کمی و کیفی کنگره داشت و سبب شد همکاران با آخرین 
آشنا  مختلف  رشته های  درمانی  و  تحقیقاتی  علمی،  یافته های 

شوند و اطالعات بسیار مفیدی کسب کنند.  
وی افزود: همسو با تالش دبیرخانه علمی، کمیته اجرایی نیز 
در نظم بخشیدن به برنامه های کنگره اقدامات قابل تقدیری انجام 
داد و نسبت به سال گذشته کیفیت خدمات و برنامه های جنبی 

کنگره سراسری را ارتقا بخشید. 
عضو هیئت علمی گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با 
انتقاد از تاثیرگذاری مسائل سیاسی بر مباحث علمی تصریح کرد: 
عده زیادی از اساتید خارجی که تمایل به شرکت در کنگره سراسری 
چشم پزشکی ایران را دارند به دلیل مسائل و محدودیت های سیاسی 
نتوانستند در این رویداد مهم حاضر شوند. البته جای سپاس دارد 
که دبیرخانه علمی کنگره تمام پیش بینی ها را اعمال و تالش کرد 
برترین افراد در کنگره سراسری حضور بهم رسانند. در این خصوص 
حضور مهمانان خارجی در برنامه ها نیز بسیار پررنگ بود و تبادالت 
علمی خوبی صورت گرفت. باید توجه داشت که مقوله علم مثل جاده 
یکطرفه نیست، از این رو باید همه گروه ها در سراسر جهان از تجربیات 
خود  علمی  دیدگاه های  تبیین  به  همزمان  و  شوند  بهره مند  هم 
بپردازند. در این خصوص رشته چشم پزشکی هم موضوعات زیادی 
برای آموختن دارد؛ به عنوان مثال در کنگره اخیر مدعوین خارجی 

اذعان کردند که مباحث مهمی را از همکاران ایرانی آموخته اند.
دکتر اریش یادآوری کرد: قباًل مشکل ما این بود که سخنرانی   
موضوع  این  می شد؛  انجام  فارسی  زبان  به  و سمینارها  کنگره ها 
برای همکاران خودمان خوب و برای خارجی ها غیرقابل فهم بود. 
این بخش شده و امسال هم  در سال های اخیر توجه خاصی به 
انجام  انگلیسی  زبان  به  سخنرانی ها  از  بسیاری  که  بودیم  شاهد 
جایگاه  و  اعتبار  کیفیت،  بر  مطلوبی  اثر  روند  این  طبیعاً  شدند. 
تسریع  را  ما  بین المللی  ارتباطات  و  دارد  کنگره سراسری  علمی 

می بخشد.
برای تقویت روابط منطقه ای تالش کنیم 

و  قدمت  به  زاهدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  چشم  گروه  مدیر 
سابقۀ علم چشم پزشکی در ایران اشاره کرد و گفت: زمانی که 
ما سرگرم تربیت متخصصان و درمان بیماران چشمی بودیم در 
کشورهای منطقه این علم اصال وجود نداشت و یا در ابتدای راه 
ایران جایگاه بین المللی خود را به دست  بود. امروز چشم پزشکی 
آورده و کشورهای خاورمیانه هم برای عقب نماندن از غافله تالش 
کشورمان  علمی  برنامه های  در  آنها  حال حضور  این  با  می کنند 

چندان محسوس نیست.
وی افزود: مدتی شرایط به گونه ای بود که از انجمن های چشم 
پزشکی دنیا به ویژه خاورمیانه فاصله گرفتیم ولی امروز به تدریج 
با  روابط  تقویت  برای  باید  ترمیم است، پس  این شرایط در حال 
همکاران منطقه ای بیشتر تالش کنیم. متاسفانه برخی کشورها در 

مورد مباحث علمی ما موضع دارند و مقاالت ما را به سادگی منتشر 
نمی کنند. این در حالی است که چشم پزشکی ایران نه تنها از نظر 
علمی هیچ مشکل و کمبودی ندارد بلکه طیف بسیار وسیعی از 
بیماری های چشمی با استفاده از تجهیزات پیشرفته و روز دنیا در 
معتبرترین مراکز داخل کشور درمان می شوند. برای شناساندن این 
ظرفیت ها به کشورهای همسایه و جهان باید روابط بین المللی را 

همسو با روابط علمی گسترش دهیم.
به تدریج روبه  تاکید کرد: نسل ما  اریش در عین حال  دکتر 
بازنشستگی می رود از این رو جوانان باید جایگزین شوند و ادامه 
دهنده این راه خطیر باشند؛ ضروری است روحیه و انگیزه آنان 
را باال ببریم و آنها را برای انجام کارهای تحقیقاتی بیشتر تشویق 

کنیم.
 استقبال کشورهای حوزه خلیج فارس از چشم پزشکی 

زاهدان
چندسالی است که زاهدان به قطب چشم پزشکی جنوب شرق 
کشور تبدیل شده و ساالنه تعداد قابل  توجهی از بیماران چشمی 
حوزه خلیج فارس برای انجام معاینه و درمان های پیشرفته به این 
شهر و دیگر مراکز استان سیستان و بلوچستان مراجعه می کنند. 
عضو گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در این باره گفت: 
استان ما با اینکه از مرکز دور مانده اما توانسته سهم نسبتاً خوبی 
از بیماران چشمی کشورهای پاکستان، افغانستان، امارات، قطر و 
با پرواز مستقیم به  عمان را جذب کند. آنها به صورت روزانه و 
هزینه ای  با  تا  می کنند  مراجعه  استان  شهرهای  دیگر  و  زاهدان 
شده  باعث  موضوع  همین  شوند.  درمان  صرفه  به  مقرون  بسیار 
بسیاری از این افراد با مردم، استان سیستان و بلوچستان و دانش 

چشم پزشکان ما کاماًل آشنا شوند.
وی خاطرنشان کرد: محرومیت و دورافتادگی از پایتخت توقفی 
اکنون  که  به طوری  است  نکرده  ایجاد  ما  علمی  فعالیت های  در 
استعدادهای بسیاری در قطب چشم پزشکی جنوب شرق کشور 
سرگرم کارهای علمی و درمانی هستند. انتظار ما این است که به 
جای همکاران طرحی، ظرفیت بیشتری به چشم پزشکان بومی 

اختصاص داده شود.
 به کتاب های درسی بومی توجه کنیم

رشته چشم پزشکی در زمینه محتوای آموزشی از کتاب های 
 american academy Text Bookهای  همان  یا  درسی 
مطالب جدید  با  را  آنها  که می توان  در صورتی  استفاده می کند 

و بومی جایگزین کرد. 
دکتر اریش با بیان این مطلب گفت: باید خودمان کتاب های 
درسی بومی داشته باشیم و در کنار آن از تجربیات بین المللی نیز 
استفاده کنیم. دستیاران ما نباید محدود به چند کتاب خارجی 
باشند بلکه باید به منابع بومی نیز دسترسی مناسبی پیدا  کنند. 
با توجه به اینکه در ایران بیمار و تنوع بیماری زیاد است می توان 
کارهای علمی خیلی خوبی انجام داد و تجربیات به دست آمده را 
به صورت محتوای تئوری و آموزشی منتشر کرد. در این خصوص 
و  کانادا  در  جمله  از  بین المللی  مطرح  دانشگاه های  با  می توانیم 
با  دستیاران  تبادل  زمینه  در  و  برقرار  بیشتری  ارتباط  استرالیا 

یکدیگر همکاری کنیم.  
وی در خاتمه تاکید کرد: چشم پزشکی ایران جایگاه درخشانی 
با افزایش روابط بین المللی موقعیت آن بیش از هر  دارد و قطعاً 

زمان دیگری در منطقه و جهان تقویت می شود.

دکتر محمد اریش
فوق تخصص گلوکوم و نوروافتالمولوژی

مدیر گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

ساختاری  دارای  ایران  چشم پزشکی  سراسری  کنگره 
محکم و اصولی شده و سال هاست تیمی توانمند و باتجربه 
کارها و امور داخلی و خارجی را انجام می دهند؛ در چنین 
شرایطی طبیعی است از نظر اجرا هر روز شاهد بهبود و 
از همین روند پیروی  نیز  امسال  باشیم. کنگره  پیشرفت 
کرده و همان طور که انتظار داشتیم بهتر از سال های پیش 
برگزار شد. بدیهی است وقتی رو به جلو حرکت می کنیم 
بعضی از نقاط ضعفی را که قباًل دیده نمی شدند، ببینیم؛ 
با  اجرایی  تیم  خوشبختانه  ولی  است  منطقی  کاماًل  این  
تجربه ارزشمندی که حاصل سال ها تالش و دقت است، 

توانست کنگره امسال را به خوبی اداره و اجرا کند.
مباحث و برنامه های علمی نیز از همین قانون پیروی 
در  پدیده ای  علم،  می دانید  که  همان طور  می کنند. 
حال گسترش است و ما هم باید ضمن تعامل با جهان، 

دستاوردهای جدید را بشناسیم و آنها را بیاموزیم.
دنیا  با  رابطه خوبی  آنجا که کشورمان  از  خوشبختانه 
دارد به سرعت در معرض تازه های علمی قرار می گیرد و 
همین باعث شده کنگرۀ ما از نظر علمی همیشه از رشد 
ما  باشد. همکاران خارجی  برخوردار  مطلوبی  پیشرفت  و 
حتی ایرانی های مقیم خارج از کشور نیز بر این موضوع 
کاماًل اذعان داشته و همواره می گویند جایگاه و رتبه کنگره 
چشم پزشکی ایران بسیار باال است و با کنگره هایی که در 
اطراف ایران برگزار می شود، اختالف فاحشی دارد. علت آن 
است که تعداد همکاران ما بیشتر است و همه آنها رتبه های 
علمی باالیی دارند و از نظر دسترسی به علوم روز، افرادی 

بسیار برخوردار هستند. 
کاهش ارتباطات بین المللی ما طی دو دهه اول انقالب 
باعث شد مقداری از کانون های تولید علم فاصله بگیریم 
و دیگران به ارزش و توان علمی ایران پی نبرند. اکنون با 
ارتباطی که میان انجمن چشم پزشکی ایران با انجمن ها و 
کنگره های چشم پزشکی منطقه و جهان برقرار شده است 
به  این مسئله  آتی  باشیم در سال های  امیدوار  می توانیم 
ایران به جایگاهی که  نحوه مطلوبی پوشش داده شود و 

شایستگی آن را دارد برسد. 
به بیان ساده تر اگر انجمن چشم پزشکی ایران می خواهد 
ارتباطات  باید  دهد  انجام  موثر  کار  یک  علمی  نظر  از 
بین المللی خود را برای بهتر دیده شدن تقویت کند. وقتی 
و  می گردد  فراهم  رشد  و  نقد  بحث،  امکان  شویم  دیده 
توانایی های علمی ایران شناخته می شود که خود افزایش 
اعتماد به نفس جامعه چشم پزشکی کشورمان را در پی 
خواهد داشت. باید بتوانیم خودمان را در کنگره های بیشتر 
فرصت های  بعدی  نسل  برای  تا  کنیم  مطرح  بهتری  و 
راه  که  ببینند  و  بدانند  باید  آنها  نماییم؛  فراهم  مناسبی 

پیشرفت باز و آینده روشن است. 
دکتر محمدرضا صداقت  
نایب رئيس و عضو هيئت مدیره
انجمن چشم پزشکی ایران

راه پیشرفت باز و آینده 
روشن است
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تالش چشم پزشکان کرمانشاهی 
برای کمک به آسیب دیدگان زلزله

انجمن  فعالیت های 
پزشکی  چشــم 
چه  از  کرمانشــاه 
زمانی آغاز شــده 

است؟ 
از پنج سال قبل 
با توجه به نیاز استان 
پیگیری  ضرورت  و 
و  علمی  مطالبات 
همکاران،  صنفی 
انجمن چشم پزشکی 
و  تاسیس  کرمانشاه 
فعالیت خود را در تعامل بسیار نزدیک با انجمن چشم پزشکی ایران 
آغاز کرد. طی این مدت، جلسات هیئت مدیره به صورت منظم 
تشکیل شده و در مسیر خدمت و پیشبرد اهداف انجمن، از دیدگاه 

و نظرات سازنده تمامی اعضا بهره گرفته ایم.

هیئت مدیره انجمن متشکل از چه افرادی است و چند 
کمیته فعال دارد؟

فریبا  دکتر  دانشگر،  فرید  دکتر  جمله  از  همکاران،  از  نفر   8
شیخی، دکتر لیال رضایی، دکتر جلیل امیدیان، دکتر جهانبخشی، 
مدیره،  هیئت  عضو  بنده  و  کامروا  دکتر  مبلغی،  محمود  دکتر 
بازرس و اعضای علی البدل هستیم. دو کمیته علمی و اخالقی 
نیز در انجمن کرمانشاه فعال هستند که در هر کدام از حضور و 

دیدگاه افراد صاحب نام استان بهره می گیریم.

استان  وضعیت  پزشکی،  چشم  ظرفیت های  نظر  از 
چگونه است؟ 

استان ما بالغ بر30 چشم پزشک دارد که تعدادی از ایشان 
فلوشیپ رشته های شبکیه، قرنیه، گلوکوم و استرابیسم هستند؛ 
و  گلوکوم  رشته های  از  کدام  هر  در  که  است  حالی  در  این 
از  رشته ها  برخی  در  و  داریم  متخصص  یک  فقط  استرابیسم 
نظایر  و  چشم  پاتولوژی  نوروافتالمولوژی،  اکولوپالستی،  جمله 
نفر   80 حدود  همچنین  هستیم.  روبرو  فلوشیپ  نبود  با  آن 

اپتومتریست هم در استان فعال هستند.   

نیازهای  پاسخگوی  موجود  درمانی  زیرساخت های  آیا 
چشم پزشکی مردم استان است؟ 

امام  رضا)ع(،  امام  بیمارستان های  استان،  دولتی  بخش  در 
اخیراً  و  ارتش  اجتماعی،  تامین  خمینی)ره(،  امام  حسین)ع(، 
نیروی انتظامی خدمات الزم را به مردم ارائه می کنند. در بخش 
خصوصی نیز بیمارستان های بیستون )به عنوان تنها مرکز اعمال 
جراحی شبکیه(، بیمارستان سجاد و پلی کلینیک نور فعال هستند. 

چشم  گروه  ظرفیت های  آموزشی  و  علمی  نظر  از 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه چگونه است؟ 

خوبی  فعالیت  چشم  گروه  و  دانشگاهی  بخش  خوشبختانه 
دارند و از نظر علمی به جز رشته هایی که قباًل به آن اشاره شد 
اعضای هیئت علمی 13نفر  تعداد  کمبودی احساس نمی شود. 
است و خانم دکتر لیال رضایی نیز مدیریت گروه چشم استان 
را برعهده دارد. از نظر آموزشی هم 20رزیدنت در حال تحصیل 
فارغ التحصیل می شوند. همچنین  اولین گروه  امسال  هستند و 
در  و  جذب  رزیدنت  4نفر  سال  هر  کشوری  پروتکل  براساس 

برنامه آموزشی قرار می گیرند.

را  کرمانشاه  هولناک  زلزله  اخبار  روزها  این  ما  همه 
دنبال می کنیم. مختصری به نقش همکاران چشم پزشک 

در حمایت از آسیب دیدگان زمین لرزه اشاره بفرمایید؟ 
همانطور که همکاران عزیز استحضار دارند، استان کرمانشاه 
آبان امسال با حادثه غمبار زمین لرزه مواجه شد که خسارت های 
جانی و مالی فراوانی برجای گذاشت. همکاران چشم پزشک ما 
از همان دقایق نخست به صورت کاماًل خودجوش به میدان آمده 
و با استفاده از تجهیزات شخصی و به اشکال مختلف در صحنه 

امدادرسانی حاضر شدند.  
الزم می دانـم از دکتـر چهری، ریاسـت بیمارسـتان بیسـتون 
قدردانـی کنـم کـه در همـان روزهـا تمامـی اعمـال جراحـی 

الکتیـو را بـرای یـک هفته لغـو و به صـورت شـبانه روزی کلیه 
خدمات چشـم پزشـکی را به آسـیب دیدگان زلزلـه ارائه دادند. 
در مجمـوع بـا همت اسـاتید و همکاران ارجمندم بسـیج خوبی 
در سـطح اسـتان صـورت گرفـت و اقدامات مهمی بـرای کمک 

بـه هـم اسـتانی های مان انجام شـد. 

مطلع شدیم کمک اهدایی انجمن چشم پزشکی ایران 
نیز قرار است با حمایت انجمن کرمانشاه در مناطق زلزله 

زده هزینه شود؛ چه برنامه  ای برای این منظور دارید؟ 
بله مقرر شده کمک 80 میلیون تومانی انجمن چشم پزشکی  
قرار  ما  اختیار  در  و  نیاز شده  مورد  ملزومات  تهیه  ایران صرف 
بگیرد. انجمن کرمانشاه نیز برای استفاده بهینه از آنها برنامه ریزی 
الزم را انجام داده است که با کمک نهادهای ذی ربط استان از 
جمله جمعیت هالل احمر، ارتش و سپاه آنها را در موقعیت های 
فالوآپ   به ویژه  به کار خواهیم گرفت و کارهای درمانی  مناسب 
بیماران را انجام می دهیم. الزم می دانم از دانشگاه علوم پزشکی، 
همکاران سایر استان ها، اعضای انجمن اپتومتری کرمانشاه و همه 
عزیزانی که به اشکال مختلفی از آسیب دیدگان زلزله به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم حمایت کردند قدردانی کنم.

چگونه  را  کرمانشاه  پزشکی  چشم  آینده  خاتمه  در 
ارزیابی می کنید؟ 

رشـته چشـم پزشکی در اسـتان ما هیچ گاه سـکون نداشته و 
همـواره روبـه پیشـرفت و تکامـل بوده اسـت. ما از سـال ها قبل 
بـا حمایـت ریاسـت بیمارسـتان امام خمینـی)ره( دفتـر انجمن 
را در آنجـا دایـر کردیـم و همچنـان بـه فعالیـت خـود ادامـه 
می دهیـم. البتـه مقـرر گردیده سـاختمانی را بـا حمایت انجمن 
چشـم پزشـکی ایـران خریـداری کنیـم کـه در ایـن صـورت 
تحـول چشـمگیری در فعالیت هـای انجمـن اتفاق خواهـد افتاد 
و جلسـات کاری و علمـی مـا با اسـتقالل، انسـجام و هماهنگی 

برگزار می شـود. بیشـتری 

کرمانشاه با مساحت 25009 کیلومترمربع، هفدهمین استان ایران از نظر وسعت بشمار می رود؛ جمعیتی نزدیک به دو میلیون نفر را در خود 
جای داده و با استان های همدان، کردستان، ایالم، لرستان و مرز عراق همسایه است. کرمانشاه در علوم پزشکی سابقه و پیشرفت فراوانی 
داشته و چشم پزشکی در این استان از جایگاه خاصی برخوردار می باشد. »دکتر حمید آریایی تبار« رئیس انجمن چشم پزشکی کرمانشاه در 
گفت وگو با خبرنگار چشم انداز از موقعیت این رشته در استان و نقش همکاران چشم پزشک در کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر سخن 

گفته که با هم می خوانیم.

بیســت و هفتمیــن کنگــره چشــم پزشــکی 
ــل  ــای قاب ــی از کنگره ه ــن یک ــر م ــه نظ ــران ب ای
ــت؛ از  ــده اس ــزار ش ــون برگ ــه تاکن ــود ک ــی ب قبول
زمانــی کــه مقدمــات کار شــکل گرفــت تــا آخریــن 
روز کاری کنگــره، همــه چیــز ســر جــای خــودش 
بــود و هماهنگی هــا بســیار خــوب انجــام شــد. 
اکثــر دوســتان و همــکاران شــرکت کننــده نیــز از 
ــی  ــار علم ــم و ب ــداد مه ــن روی ــزاری ای ــد برگ رون
ــت  ــا و کیفی ــخنرانی ها، کارگاه ه ــمپوزیوم ها، س س
نمایشــگاه راضــی بودنــد و مراتــب خرســندی خــود 

ــد.  ــراز کردن را اب
التــه ماننــد هــر کار بــزرگ و مهمــی کــه انجــام 
می شــود، مشــکالت و انتقاداتــی حتمــا وجــود 
ــن  ــم، ای ــت و هفت ــره بیس ــورد کنگ ــه در م دارد ک
ــه  ــا ب ــل انصاف ــال های قب ــا س ــوارد در مقایســه ب م
حداقــل رســیده بــود و تــا آن جــا کــه مــن اطــالع 
ــان  دارم، رضایــت جمیــع شــرکت کنندگان و مهمان

فراهــم شــد. 
ذکــر ایــن نکتــه را هــم الزم می دانــم کــه 
بخــش مهمــی از انتقــادات همــکاران، متوجــه 
ــب  ــه اغل ــود ک ــره ب ــب کنگ ــیقی ش ــه موس برنام
ــالن  ــای س ــد فض ــد و می گفتن ــی نبودن از آن راض
ــه  ــد برنام ــث ش ــود و باع ــروصدا ب ــر س ــیار پ بس
ــته و  ــم شایس ــا ه ــود و آهنگ ه ــه نش ــی ارائ جالب
ــراد  ــکل از اف ــنگین متش ــل س ــک محف ــد ی در ح

ــود.  ــی نب علم
ــب  ــه ش ــر برنام ــه اگ ــت ک ــن اس ــن ای ــر م نظ
کنگــره بــا اجراهــای ســنتی و محلــی انجــام 
ــزان  ــتقبال عزی ــه و اس ــورد توج ــتر م ــرد، بیش بگی
شــرکت کننــده قــرار خواهــد گرفــت؛ خوشــبختانه 
نمونه هــای آن کــم نیســت و همان گونــه کــه 
ــد، در دوره هــای پیشــین مــا  دوســتان شــاهد بودن
شــاهد اجراهــای هنرمندانــی چــون گــروه رســتاک، 
ــم  ــوری بودی ــد ن ــاد محم ــده ی ــی و زن ســاالر عقیل

ــت.  ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــیار م ــه بس ک
در خاتمــه الزم می دانــم مجــدداً مراتــب ســپاس 
خــود را از همــکاران ارجمنــدم در کمیته هــای 
و هفتمیــن کنگــره  بیســت  علمــی  و  اجرایــی 
ــران اعــالم کنــم کــه  سراســری چشــم پزشــکی ای
ــی را  ــم علم ــه مه ــن برنام ــراوان ای ــات ف ــا زحم ب
ــر  ــه شایســتگی هرچــه تمام ت ــاال و ب ــت ب ــا کیفی ب

ــد.  ــزار کردن برگ

دکتر امین  اله نیک اقبالی  
عضو هيئت مدیره
انجمن چشم پزشکی ایران

رضایت همکاران چشم پزشک 
از کنگره بیست و هفتم

استان کرمانشاه آبان امسال با حادثه غمبار زمین لرزه مواجه 
شــد که خســارت های جانی و مالی فراوانی برجای گذاشــت. 
همکاران چشم پزشک ما از همان دقایق نخست به صورت کاماًل 
خودجوش به میدان آمده و با استفاده از تجهیزات شخصی و به 

اشکال مختلف در صحنه امدادرسانی حاضر شدند.  

دکتر حمید آریایی تبار
رئيس انجمن چشم پزشکی کرمانشاه
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توجه به سالیق و تخصص های مختلف
دبیران  از  یکی  فالورجانی«  قاسمی  خلیل  »دکتر 
این  بیان  با  بهاره،  علمی دومین سمینار چشم پزشکی 
مطلب گفت: »طبق برنامه، برای هر گروه هدف گذاری 
مشخصی صورت گرفته و همه آنها به عالوه IRAVO در 
ارائه می کنند.  را  برنامه کلی موضوعات خود  قالب یک 
به عنوان مثال ایراوو می کوشد پیوند موثری میان علوم 
از  کند،  ایجاد  چشم پزشکی  با  مرتبط  بالینی  و  پایه 
را  یکدیگر  گروه  دو  این  تا  است  محلی  سمینار،  این رو 
مالقات کرده و برنامه های کاربردی مشترک را با انسجام 

بیشتری دنبال کنند.«
به  سال97  سمینار  دیگر  قسمت  وی،  گفته  به 
گروه های چشم  دانشگاه های علوم پزشکی ایران و شهید 
بهشتی اختصاص دارد و شرکت کنندگان با حضور در پانل های مختلف از آخرین پیشرفت ها و 
از برنامه ریزی برای طرح  یادآوری و به روزرسانی مسایل عمومی مطلع می شوند. در همین حال 
 PANEL مباحث چالش برانگیز در چشم پزشکی نیز غافل نبوده ایم، این بخش از برنامه به صورت
DISCUSSION و ارائه یک مطلب یا مورد خاص و بحث در باره آن اجرا خواهد شد و همکاران 

صاحب نظر در هر پانل راجع به آن صحبت می کنند. همچنین تمرکز و تاکید اصلی برنامه فوق 
تخصص سگمان قدامی بر به روزرسانی مباحث مهم این گروه است و یک روز کامل به این گروه 

اختصاص دارد.
دکتر قاسمی فالورجانی در عین حال به موضوع ارسال مقاالت و ویدیوها به دبیرخانه علمی 
دومین سمینار چشم پزشکی بهاره اشاره کرد و افزود: ارسال مقاالت برای سمینار تا پایان بهمن 

ادامه داشت و ارسال ویدیوها تا نیمه اسفند از طریق سایت سمینار امکان پذیر است.
وی خاطرنشان کرد: از تمام همکاران انتظار داریم ویدیوهای جالب و آموزنده خود را ارائه دهند 
تا در این سمینار به نمایش گذاشته شده و به گسترش دانش و تجربه همکاران کمک کند؛ عالوه 

بر این از ویدیوهای برتر نیز تقدیر به عمل خواهد آمد. 
دکتر قاسمی فالورجانی با اشاره به زمان بندی برنامه های علمی دومین سمینار چشم پزشکی 
بهاره یادآوری کرد: برنامه ها برای روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و نیم روز جمعه تدارک دیده شده 
تا کمترین اختالل در فرایند کاری همکاران ایجاد شود. از سوی دیگر چیدمان برنامه ها به گونه ای 

است که تمام شرکت کنندگان با سالیق و تخصص های مختلف بتوانند از آنها استفاده کنند.

مطالب کاربردی و چالش های روز چشم پزشکی
شامل  حقیقت  در  بهاره  پزشکی  چشم  سمینار 
پزشکی  علوم  دانشگاه  چشم  سمینار  سیزدهمین 
شهید بهشتی، دوازدهمین سمینار چشم دانشگاه علوم 
پزشکی ایران، پنجمین گردهمایی انجمن فوق تخصصی 
علوم  تحقیقات  گردهمایی  ششمین  و  انتریوسگمنت 
بینایی )IRAVO( است که همگی در قالب یک سمینار 

مشترک در اردیبهشت سال آینده برگزار می شود.  
علمی  دبیران  از  دیگر  یکی  نوروزی«  حمید  »دکتر 
این مطلب گفت: سمینار چشم پزشکی  بیان  با  سمینار 
بهاره دو بال دارد؛ یکی تازه های چشم پزشکی است که 
پزشکی  علوم  دانشگاه  سمینار  در  یکبار  سالی  قبل  از 
شهید بهشتی مطرح و در مورد آنها با همکاران  بحث 
و تبادل نظر می شد؛ بال دوم، سمینار چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران بود که پیش از این در 
تابستان برگزار می شد و به طرح موضوعات چالش برانگیزی می پرداخت که همکاران درباره آنها 
با توجه به این که از تمام همکاران برای شرکت در دومین  هم عقیده نبودند. به همین دلیل و 
سمینار چشم پزشکی بهاره دعوت به عمل آمده، پیش بینی می کنیم بیش از دوره نخست از آن 

استقبال شود.
کلی  موضوعات  و  مسایل  مورد  در  بیشتر  ایران  پزشکی  سالیانه چشم  سمینار  در  افزود:  وی 
با یکدیگر بحث و تبادل نظر می کنیم در حالی که سمینار بهاره سعی دارد به مطالب کاربردی 
ویژه  به  همکاران  تمامی  برای  این رو  از  است،  چشم پزشکی  روز  مسئله  که  بپردازد  چالش ها  و 

چشم پزشکان جوان بسیار مفید خواهد بود. 
دکتر نوروزی خاطرنشان کرد: همه چشم پزشکان در دوران کاری خود با مسایل و مشکالت 
جدیدی سروکار دارند و باید بتوانند آنها را به صورت رودرو در جایی مطرح کنند. فرصت چنین 
بحث هایی در سمینار سالیانه کمتر پیش می آید اما در سمینار بهاره امکان طرح این مباحث کامال 

فراهم است و بهره برداری بهتری از آن صورت می گیرد. 
دبیر علمی دومین سمینار بهاره بر اهمیت پرداختن به مباحث علوم پایه تاکید کرد و گفت: 
امروزه نه تنها در ایران که در بسیاری از نقاط جهان نتایج بدست آمده از تحقیقات علوم پایه به 
کلینیک ها وارد شده و بسیار اثرگذار بوده است؛ از این رو IRAVO نقش بزرگی در تحقق این هدف 

ایفا می کند.
کرد:  تصریح  ایران  چشم پزشکی  انجمن  حمایت های  از  تقدیر  با  وی 
مطمئناً بدون کمک های انجمن نمی توانستیم در این کار بزرگ موفق شویم 
زیرا برگزاری چنین سمینارهایی از نظر زمان، مکان و نحوه اجرا کار ساده ای 
نبوده و نیست. در این خصوص انجمن از جهات مختلف ما را حمایت کرد 

که از این بابت بسیار سپاسگزار هستیم. 
دکتر نوروزی در خاتمه گفت: دوستان ما تالش زیادی کردند تا فارابی را 
به این جمع ملحق کنند اما هنوز موفق نشده اند رای مثبت همکاران عزیزمان 
را در گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران بگیرند. امیدوارم از دوره بعد 
دست آوردهای  با  و  پربارتر  سمیناری  بتوانیم  تا  بگیرد  صورت  اجماع  این 
و  مشکالت  حل  و  جدید  مسایل  ترویج  برای  و  باشیم  داشته  تر  گسترده 
در  روزمره  چالش های 
چشم  مختلف  زمینه های 
پزشکی نقش بارزتری را ایفا 

کنیم.

دومین سمینار بهاره از نگاه دبیران علمی

دومین سمینار چشم پزشکی بهاره اردیبهشــت 97 در مرکز همایش های رازی برگزار می شود. 
در این رویداد علمی عالوه بر گروه های چشــم  دانشگاه های علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی 
و برنامه IRAVO که جزء برنامه اصلی هســتند شاهد حضور گروه فوق تخصصی سگمان قدامی 
نیز هستیم و انتظار می رود برنامه های علمی نسبت به دوره نخست با تنوع بیشتری برگزار شود. 

دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی
دبير علمی دومين سمينار بهاره

دکتر حمید نوروزی
دبير علمی دومين سمينار بهاره
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برنامه IRAVO فرصتی برای تبادل علم و تجربه

تدارک  چگونه   IRAVO برنامه  امسال  دکتر،  *آقای 
دیده شده و چه شاخص هایی دارد؟ 

بحث های تعمیق  و  گسترش   2018  IRAVO برنامه  برای 
cross disciplinary  پیش بینی شده است و از همکاران مان 

غیرکلینیکی سخنرانی هایی  و  کلینیکال  مختلف  رشته های  در 
البته این سخنرانی ها از جهات مختلف به یک  خواهیم شنید؛ 
موضوع نگاه کرده و شاهد بحث های عمیق و نقادانه خواهیم بود. 
قرنیه«  »دژنراسیون  درباره  بفرمایید  فرض  مثال  برای 
در  بحث هایی  هم  و  داشت  خواهیم  کلینیکال  بحث های  هم 
مهندسی  بنیادی،  سلول های  مانند  غیرکلینیکی  زمینه های 
خصوص  این  در  که  مشابهی  مباحث  سایر  و  ژن تراپی  بافت، 
دخالت دارند. سپس درpanel discussion راهکارهای اصالح 
نتیجه  یک  به  که  صورتی  به  شد  خواهد  بررسی  مشکل  این 
یک  به  از چند جهت  که  زمانی  قطعاً  گردد.  منتهی  مشخص 
موضوع نگاه  شود آن نگاه کامل تر خواهد بود. علت هم کاماًل 
واضح است زیرا علم جریانی یکپارچه است و فقط برای آنکه 
خودمان بتوانیم بهتر مطالعه اش کنیم آن را تکه تکه کرده ایم. 
اگر بتوانیم به یک پارچگی نزدیک تر شویم قطعا شناخت بهتر 

و راه حل های کامل تری از مباحث مختلف را کسب می کنیم.
سوی  به  حرکت   IRAVO به  ما  نگاه  امسال  بنابراین   
 cross یکپارچگی است. ایدۀ من این است که برنامه به صورت
disciplinary باشد و همه با هم در یک پنل حضور داشته و 

صحبت کنیم.
چند جلسه علمی برگزار می شود؟

 8 جلسه علمی داریم که شامل موارد زیر است:
 Trends, Panel Discussions, Cross disciplinary

مینی   2 و   es, Keynote lectures, Poster Tours

ارائه سخنرانی  سمپوزیوم، هدف از برگزاری این سمینار صرفاً 
با  می خواهیم  بلکه  نیست  جدید   رویدادهای  و  اخبار  وارایه 
دوستان و همکاران صاحب نظر داخلی و خارجی تبادل دانش، 
اندیشه و اطالعات داشته باشیم. بنابراین نشست ها و صحبت ها 
همه  از  ما  بلکه  بود  نخواهد  ساعته  دو  برنامه  یک  به  محدود 
شرکت کنندگان اعم از دانشمندان ایرانی و خارجی در پانل ها و 

جلسات غیررسمی نیز استفاده خواهیم کرد.
بیشتر  آن  درباره  کردید؛  اشاره  سمپوزیوم  مینی  به 

توضیح دهید؟ 
همانطور که می دانید در سمپوزیوم ها همیشه یک موضوع 
کاماًل مشخص داریم و سخنرانی ها فقط حول آن موضوع مطرح 
از بیماری ها دارند و رشد  می شود. به دلیل اهمیتی که بعضی 
درمان  و  تشخیص  برای  سال  چند  این  در  که  سریعی  خیلی 
آنها داشته ایم، با اساتید بزرگ صحبت کردیم و به این نتیجه 
صورت  به  نه  بیماری ها  این  بررسی  راه  بهترین  که  رسیدیم 
یک سخنرانی منفرد بلکه به صورت سمپوزیوم است. فرمت را 
اینگونه دیدیم که جلسات فعاًل به صورت مینی سمپوزیوم به 
مدت دو تا سه ساعت برگزار شود و اگر پیشرفت های بیشتری 
سمپوزیوم  حد  در  بیشتری  زمان  آینده  سال های  در  داشتیم 
یک تا دو روزه به آن اختصاص دهیم. در این خصوص مبحث 
مربوط به »بازسازی قرنیه« و »بازسازی رتین« به صورت مینی 
سمپوزیوم برگزار و آخرین پیشرفت ها و روش های تشخیص و 

درمانی در آن ها بررسی و بحث می شود.

دنبال  را  هدفی  چه   IRAVO برنامۀ  مشخص  به طور 
می کند؟

مشخص  نتیجه  یک  به  بحث ها  خاتمه  در  است  این  هدف 
برسیم یعنی عزیزان شرکت کننده بتواند روش های مختلف را 
کنند.  نتیجه گیری  آنها  از  یکپارچه  به صورت  و  تلفیق  هم  با 
اتفاق دیگری که مایل هستیم روی دهد این است که همکارانی 
جدید  همکاران  به دنبال  و  می کنند  کار  خاصی  زمینۀ  در  که 
سمپوزیوم ها  مینی  این  در  مناسبی  پاسخ  بتوانند  می گردند 
اگر  دیگر  عبارت  به  کنند.  IRAVOپیدا  سمپوزیوم های   یا 
قرنیه،  بیماری های  از  یکی  مورد  در  که  هستیم  فردی  من 
را  افرادی  سمینار  این  در  بتوانم  می کنم  کار  اوربیت  یا  رتین 
بنیادی،  سلول های  ژن تراپی،  ژنتیک،  مختلف  رشته های  در 
روش های بازساختی، مادلینک، مهندسی بافت و نرم  افزار پیدا 

کنم تا با هم یک تیم تشکیل دهیم. 
مشارکت محققان خارجی صاحب نظر در این رویداد 

علمی چگونه خواهد بود؟ 
 اتفاق مهم IRAVO سال آینده آن است که حلقه های مفقود 
را بیابیم و افراد شاخص دنیا را در حوزه مورد نیاز شناسایی و 
در حد مقدور به سمینار دعوت کنیم که خوشبختانه این افراد 
مشخص شده اند و در زمان مناسب اسامی آنها اعالم می شود. 

صاحب  سخنران  یک  ابتدا  آنکه  جای  به  گذشته  برخالف 
نام را معرفی کنیم و سپس عنوان مورد نظر را بچینیم آمدیم 
درباره چه  داریم، می خواهیم  اعالم کردیم چه عنوان  هایی  و 
موضوعی صحبت کنیم و نظر چه کسی را بشنویم، سپس به 
از قبل به هدف و  بتوانیم بهتر  امیدوارم  سراغ آن فرد رفتیم. 

جامعیتی که می خواهیم دست پیدا کنیم.
ایران گروه هایی مختلفی  درزمینه بیماری های مختلف  در 
چشم  کار می کنند ولی گاه مشکالتی در خصوص طرح های 
مطالعاتی دارند. IRAVO مجال خوبی برای تبادل علم و تجربه 
نیاز  آنها  به  ما  که  است  خاصی  زمینه های  در  و  افراد  این  با 
و  ارتباط  نمایم  اشاره  آن  به  مایلم  که  دیگری  نکته  داریم. 
مجامع  معتبرترین  اعضای  و  دانشمندان   ، همکاران  مشارکت 
IRA� .می باشد EVER و ARVO  علمی پژوهشی دنیا از جمله

پژوهشی  به مجامع علمی  اتصال  تا ضمن  VO عالقمند است 

چشم پزشکی در جهان، جریان تبادل دو سویه دانش و تجربه 
نماید.  تقویت  را  علمی  سازنده  مشارکت  و  نموده  برقرار  را 
کیفیت   و  دامنه  گسترش  سبب  تبادالت  این  که  داریم  امید 

پژوهش های محققین ما و افزایش visibility ما بشود. 
این برنامه چه فرصت هایی را پیش روی همکاران جوان 

قرار می دهد؟
آینده، جلسه همکاران جوان  از محورهای شاخص سمینار 
نه  جوانی  معیار  Young IRAVO  می نامیم.  را  آن  که   است 
طول عمر بلکه سن علمی افراد می باشد. برای این دوره معیار 
شرکت در Young IRAVO   اظهار خود شرکت کنندگان است 
و معیار آتی برای Young IRAVO ، -Index M خواهد بود. 
یادمان باشد مسئولیت ما این است که نسل آینده خودمان را 
تربیت کنیم. سمینار ایراوو ما را به این رسالت نزدیک می کند 
و سبب تقویت و افزایش اعتماد به نفس و عالقه مندی همکاران 
جوان می شود تا بتوانند با افرادی شبیه خودشان تعامل بهتری 
و  است  کارشان  ادامه  برای  موثری  کمک  این  کنند.  برقرار 

کیفیت فعالیت های آنها را باال می برد. 
انتقادهایی به بخش پوستر وجود دارد و بعضًا عنوان 

می شود این بخش مهجور است. نظر شما چیست؟ 
 Poster تقویت  ما  شاخص  محورهای  از  دیگر  یکی  اتفاقاً 
presentation است. همان طور که می دانید تا امروز نظر کلی 

این بوده که مقاالت و چکیده پژوهش هایی که سطح باالتری 
ارزش  که  آنها  و  شده  مطرح  سخنرانی  به عنوان  باید  دارند 
پایین تری دارند به شکل پوستر ارائه شوند. این نگاه در جاهای 
مهم  در همایش های  واقع  در  است.  متفاوت  قدری  دنیا  دیگر 
علت  می کنند.  نگاه  برعکس  کاماًل  قضیه  این  به  علمی جهان 
واضح است زیرا وقتی پوستر داشته باشید زمان بیشتری برای 
مطرح کردن موضوع و دیده شدن دارید و بهتر می توانید با افراد 
 oral presentation مختلف مبادله افکار کنید. این فرصت در
فراهم نمی شود و معموالً در آنجا بحث یک سویه است؛ اما در 
پوستر رفت و برگشت اطالعات صورت می گیرد که این موضوع 
مشغول  زمینه  آن  در  که  افرادی  و  پروژه  آن  همکاران  برای 

فعالیت هستند بسیار سازنده است.
پیشنهاد مشخصی برای این منظور دارید؟ 

 تالش خواهیم کرد بهترین و اصیل ترین مقاالت را به سمت 
نظر  در  جایزه  هم  پوستر  بهترین  برای  دهیم.   سوق  پوستر 
گرفته ایم. همچنین Poster Tour خواهیم داشت که جلسه ای 
جداگانه و مستقل از برنامه اصلی است. در این تور افراد صاحب 
می کنند  حرکت  هم  با  مختلف  رشته های  در  شاخص  و  نظر 
در  و  می بینند  کنندگان  شرکت  اتفاق  به  را  پوسترها  همه  و 
خیلی  اتفاقات  جزء  این  نظرم  به  کنند.  می  بحث  موردشان 
خوب برنامه IRAVO سال آینده است تا کیفیت ارایه پژوهش  

همکاران باال برود و بهتر دیده شوند.
 IRAVO به عنوان یک چشم پزشک صاحب نظر، آینده

را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
امیدوارم IRAVO رسالتی را دنبال کند که جاهای دیگر دنیا آن 
را دنبال کرده اند؛ می خواهیم به مشکالت واقعی در مسیر رسیدن 
به راه حل های مناسب تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی پاسخ 
دهیم و در نهایت زندگی بیمارانی را که از مشکالت بینایی رنج 
می برند، بهتر کنیم. برای تحقق این رسالت ناچار هستیم مانند 
سایر کشورها پشتوانه مالی داشته باشیم. خوشبختانه در این زمینه 
شرکت هایی هستند که از ما حمایت می کنند.  جهت گیری ما 
در حوزه دانش و در راستای ارتقای سالمت انسان ها  است. تالش 
داریم اظالع این برنامه را با رصد جبهه دانش روز گسترش دهیم و 
با integration رشته های گوناگون مرتبط غنای و پویایی بیشتری 
وپشتوانه   پیشینیان  ارزشمند  تجارب  به  توجه  با  انشاءا...  بیابند. 
بزرگان، سعی خواهیم کرد به این هدف هر چه بیشتر نزدیک 

شویم گرچه می دانیم چندان آسان نخواهد بود.
ما  خوانندگان  با  مانده  باقی  نکته ای  اگر  خاتمه  در 

درمیان بگذارید؟ 
بتوانیم  تا  یابد  گسترش  و  ادامه     IRAVOبرنامه امیدوارم 
بین المللی  مستقل  و  مجزا  کاماًل  سمینار  یک  به عنوان  را  آن 
و  نوآورانه  و  اصیل  پژوهش های  نقد  و  طرح  برای  فرصتی  و 
میعادگاه پژوهشگران ببینیم. از همکاری ارزشمند سرکار خانم 
این  اداره  در  که  دانشمندی  همکاران  دیگر  و  ستاریان  دکتر 

برنامه علمی نقش دارند، قدردانی می کنم. 

دکتر فرزاد پاکدل
IRAVO دبير علمی برنامه

سمینار ساالنه انجمن پژوهش های بینایی و چشم پزشکی ایران )IRAVO( فرصتی است تا پژوهشگران حوزه چشم پزشکی و علوم 
بینایی نتایج  تحقیقات و مطالعات خود را ارایه و در محیطی علمی مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند. در بهار سال 1397 هشتمین دوره 

این سمینار برگزار خواهد شد که »دکتر فرزاد پاکدل«، دبیر علمی این رویداد مهم علمی درباره جزییات آن بیشتر توضیح می دهد. 
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سمینار فارابی میراث گران بهای بزرگان چشم پزشکی 

برای  ارزشمند  بسیار  فرصتی  فارابی  سمینار  بی تردید 
اعضای هیات علمی به خصوص نسل جوان آن تلقی می شود 
ایران  جامعه چشم پزشکی  به  را  خود  توانمندی  می توانند  که 
و  سمپوزیوم  کارگاه،  قالب  در  سخنرانی  ایراد  با  و  داده  نشان 
فستیوال های فیلم و عکس تجربیات خود را به دیگر همکاران 

عرضه کنند. 
و  سمپوزیوم ها  در  آموزنده  و  جالب  موضوعات 

کارگاه های علمی
فارابی  پزشکی  چشم  سالیانه  سمینار  چهارمین  و  بیست 
تمامی  در  سمپوزیوم    10 شامل  علمی  متنوع  بخش های  از 
علمی،  صبحانه  یک  کارگاه،   12 چشم،  تخصصی  رشته های 
جشنواره فیلم و عکس و ویژه برنامه رزیدنتی با هدف معرفی 
تجربه همکاران جوان  دانشو  ارتقای  و  آموزنده  و  موارد جالب 
برد  آزمون های  در  موفقیت  منظور  به  دستیاران  خصوصاً 

تخصصی و آزمون های بین المللی تشکیل شده است. 
عالوه بر این مطابق با سنوات گذشته برنامه های ورزشی و 
شب  مراسم  در  فارابی  بزرگ  خانواده  اعضای  دیدار  تفریحی، 
عرصه  پیشکسوتان  و  علمی  برگزیدگان  از  تجلیل  و  فارابی 

چشم پزشکی در حاشیه این سمینار تدارک دیده شده که در 
زمان های مقرر اجرا می شوند. 

از  فارابی  سمینار  باشکوه تر  هرچه  برگزاری  برای  همچنین 
تمامی  در  کشور  از  خارج  نام  صاحب  ایرانی  پزشکان  چشم 
رشته های فوق تخصصی دعوت به عمل آمده است تا با حضور 
خود بر اعتبار علمی این رویداد بیفزایند. عالوه بر این مطابق با 
سنت همیشگی فارابی سعی کرده ایم از مشارکت همکاران مان 
پانل ها  در  برای حضور  پزشکی سراسر کشور  مراکز چشم  در 

استفاده کنیم. 
نقش چشمگیر و ارزنده همکاران جوان 

قدر مسلم برگزاری سمینارهای فارابی میسر نیست مگر با 
همکاری و تعامل اعضای هیات علمی و پرسنل بیمارستان؛ در 
این رابطه هم افزایی و مشارکت خوبی وجود دارد به طوری که 
اکنون پس از سپری شدن بیست و سه دوره، نیازی به بسیج 
و  نیست  اضافی  وقت  و صرف  دبیرخانه  دایرکردن  برای  افراد 

تمامی کارها به صورت پیوسته انجام می شود. 
همانطور که در ابتدای این نوشتار تاکید کردم در سمینارهای 
فارابی به ویژه برنامه اخیر نقش جوانان بسیار چشمگیر و ارزنده 

است؛ در نتیجه بر حضور نسل جوان تاکید داریم و سعی کردیم 
از برگزاری برنامه ها و سمپوزیوم های تکراری صرف نظر کنیم 
و در مقابل به نیازهای علمی همکاران و رفع احتیاجات حال 
بپردازیم. چرا که فرصت  به ویژه در مراکز استانی  آنها  حاضر 
چنین سمینارهایی در شهرستان ها مهیا نیست و برنامه فارابی 

می تواند نطقه عطف مهمی در این رابطه محسوب شود. 
سمینار سالیانه، نگین بیمارستان فارابی

به باور گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران همان طور که 
خلیج فارس نگین ایران است سمینار سالیانه فارابی نیز نگین 
عزیز  امیدواریم همکاران  فارابی محسوب می شود،  بیمارستان 

بتوانند به نحوی شایسته از این برنامه  استفاده کنند. 
ما نیز بی صبرانه منتظر دیدار خانواده بزرگ چشم پزشکی 
چهارم  و  بیست  سمینار  در  فارابی  بزرگ  خانواده  خصوصاً 
همه  خدمت  هم  را  نو  سال  فرارسیدن  پیشاپیش  هستیم. 
همکاران تبریک و تهنیت عرض می کنم و برای همگان سالی 

خوش آرزومندم.

بیست و چهارمین سمینار سالیانه بیمارستان فارابی از 12 تا 14 اردیبهشت ماه سال 1397 برگزار می شود. سمیناری که میراث گران بهای بزرگان 
چشم پزشکی ایران است و ما هم وظیفه داریم از آن صیانت کنیم. 

همان گونه که همکاران گرامی مطلع هستند از شاخص های مهم یک مرکز علمی، داشتن برنامه های منظم است که به صورت روزانه، هفتگی، 
ماهانه و ساالنه برگزار شود؛ فارابی تنها مرکز چشم پزشکی ایران محسوب می شود که از این ویژگی برخوردار بوده و عامل اصلی تحقق آن، 

قدمت و تعهد اخالقی و حرفه ای اعضای هیات علمی است.  دکتر ضیاءالدین طباطبایی
دبير علمی سمينار فارابی
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با انگیزه بیشتر مباحث علمی را پیگیری می کنیم

هفتمین  و  بیست 
سراسری  کنگره 
ایران  پزشکی  چشم 
نشاط  و  کیفیت  با 
شد.  برگزار  باالیی 
تشکر  باید  ابتدا  در 
ویژه ای از هیئت مدیره انجمن و اعضای محترم کمیته اجرایی و 
علمی به ویژه آقایان دکتر جباروند، دکتر صادقی طاری و دکتر 
امینی داشته باشم چرا که در این دوره تالش های آنها را با تمام 
زحمت  کمیته ها  تمام  و  انجمن  مجموعه  کردم.  درک  وجود 
بسیاری کشیدند تا کنگره از هر نظر به خوبی برگزار شود و به قول 
معروف آب از آب تکان نخورد. این موضوع در همه جا به خوبی 
احساس می شد و کاماًل ملموس بود. خوشحالم که در سال آینده 
نیز کمیته اجرایی تغییر نمی کند، از این رو دلمان قرض است تا با 

انگیزه بیشتری مسایل و مباحث علمی را پیگیری کنیم.
دعوت از مهمانان خارجی، 11ماه زودتر

گروه های فوق تخصصی انجمن همیشه فعال و انسجام یافته، 
فعالیت های خود را انجام می دهند؛ همین یکپارچگی سبب شد 
تا اولین قدم کنگره سال آینده را در کنگره اخیر برداریم و در 
خصوص فهرست مهمانان خارجی تصمیمی گیری کنیم. توجه 
داشته باشید که اقدامات ما تقریباً 11ماه قبل از شروع کنگره 
افرادی که مشغله بیشتری  تا  بیست و هشتم آغاز شده است 
برنامه ریزی کنند. کارهای  ایران  برای حضور در  بتوانند  دارند 

مهمانان  از  دعوت  گروه ها  کمک  با  و  شده  انجام  مقدماتی 
خارجی به شکل جدی در دستور کار قرار دارد.

چشم پزشکان ایرانی هم تراز با همکاران خارجی
مسئله جالبی که در کنگره های سراسری به وضوح مشاهده 
می شود این است که عالوه بر مهمانان خارجی، همکاران خودمان 
پیشرفت  به  این رو  از  داشته اند؛  خوبی  بسیار  علمی  درخشش 
دانش چشم پزشکی کشور کمک شایانی کرده اند. باید قدرشان را 
بدانیم؛ خیلی از آنها در خارج از کشور سخنرانی دارند پس باید در 
داخل کشور نیز توانمندی آنان جدی گرفته شود زیرا اگر باالتر از 
همکاران خارجی نباشند هم سنگ با آنها هستند، در نتیجه توجه 

بیشتر به این قشر اعتماد به نفس شان را افزایش می دهد. 
موضوع بعدی پیشکسوتان رشته چشم پزشکی هستند که همیشه 
مورد احترامند و همواره تالش کرده اند که عرصه را برای جوان ها 
باز کنند. یادم می آید بیست سال قبل که عضو هیئت علمی شدم 
نگاه باال به پایین و رفتارهای رغیبانه میان استادان و شاگردان وجود 
نداشت. آقایان دکتر جباروند، دکتر صادقی، دکتر شمس، دکتر 
نیک اقبالی و دیگران همگی معلم های من بودند و از همان روز اول 
ما را همکار خود می دیدند. همین رفتارها قدرت می داد و انگیزه  ما را 
برای ادامه تحصیل در داخل و خارج از کشور بیشتر می کرد. امروز هم 
وقتی می بینم از شاگردان من افرادی عضو گروه های فوق تخصصی 
هستند و از آنها به عنوان استاد یاد می شود واقعاً خوشحال می شوم. 

همکاری گروه های فوق تخصص لذت بخش است
گروه  اول  نیستند؛  از هم جدا  که  داریم  گروه  دو  انجمن  در 

یووئیت که با رتین عجین است و فعالیت آنها مکمل هم می باشد. 
برای  بودند و  ایران  این گروه در  بنیانگذار  البته استاد سهیلیان 
انسجام و استقالل آن تالش بسیاری کردند و من فکر می کنم این 
گروه اکنون با حضور همکاران جدید قدرت بیشتری یافته است.   

هم  در  که  است  استرابیسم  و  نوروافتالمولوژی  گروه  دومین 
ادغام شده اند؛ آنها با همپوشانی خوبی که ایجاد کرده اند توانسته اند 
میان  همکاری  بی تردید  برسانند.  ثمر  به  را  درخشانی  کارهای 

گروه ها و بودن آنها در کنار هم لذت بخش است.  
نکته مثبت کنگره سال آینده 

اولین نکته مثبت کنگره سال آینده برگزاری آن در آبان ماه 
است؛ این زمان از نظر ترافیکی و آب و هوایی بسیار مطلوب بوده 
و فاصله بیشتری تا پایان سال مسیحی دارد، در نتیجه مهمانان 
خارجی امکان بهتری برای حضور در کنگره دارند؛ بی شک این 

دقت نظر را مرهون زحمات کمیته اجرایی هستیم.
امیدوارم علیرغم تمام مشکالت و محدودیت ها بتوانیم بیست و 
هشتمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران را مانند گذشته با 
سربلندی و موفقیت پشت سر بگذاریم. فرصت را مغتنم می شمارم 
و مجدداً از کوشش های دکتر امینی دبیر علمی کنگره بیست و 
قابل  و  لحاظ علمی تالش عالی  به  زیرا  هفتم قدردانی می کنم 
از سوی  مطرح شده  علمی  مباحث  داشتند. همچنین  تقدیری 
مهمانان خارجی نیز بسیار خوب و از کیفیت باالیی برخوردار بود. 
امید که این روند با حمایت هیئت مدیره انجمن و تمامی همکاران، 

سال آینده نیز ادامه یابد. 

دکتر مصطفی سلطان سنجری
دبير علمی بيست و هشتمين کنگره

سراسری چشم پزشکی ایران
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