
 برنامه پیشنهادی دکتر سیامک زارعی قنواتی

 با عرض سالم و ادب

هیات  مجدد اولین قدمو نظر سنجی که البته نیازسنجی عزیز برنامه های مورد نظر این جانب بصورت کلی تقدیم می گردد  نهمکارا

وزه نیز بوده ام، پیگیری بعضی از موارد این ح کمیته بین الملل نیز لدوره قبل مسئو. با توجه به اینکه در مدیره آتی می بایست باشد

 در برنامه ذیل آمده است.

  پیگرد  بصورت شفاف می بایستمشکالت درون و برون صنفی با ایجاد گروه صنفی البته کارآمد و با حضور تمامی همکاران عالقه مند

چشم . استفاده نمود و سایر سازمانها مجمع تشخیصشود و از پتانسیل تمامی همکاران در برقراری ارتباط با وزارت بهداشت، مجلس، 

زیادی انجام  اقدامات حضور دارد که می بایست بیش از پیش از ظرفیت آنان استفاده کرد. پزشکان بسیاری در نهادهای تاثیرگذار کشور

اولین آن است کی می بایست در اسرع وقت  ،حق همکاران نعنواه شده که همچنان به پایان نرسیده است. بحث احداث عینک سازی ب

 شفاف سازی مرزهای بین رشته ای که باعث دست اندازی سایر رشته ها به چشم پزشکی شده است، در اولویت خواهد بود. عملیاتی شود. 

 

  جهت افزایش تعرفه برابری هزینه های بخش درمان می بایست در  3-2معتقدم هیات مدیره انتخابات آتی، با توجه به افزایش حداقل

. بر اساس امار و اطالعات موجود ها ویزیت، تصویربرداری و جراحی شروع به رایزنی با وزارت بهداشت، بیمه ها و نظام پزشکی نماید

ر این د و بیمارستانها مشکالت بسیار بزرگ و حل نشدنی ایجاد خواهد کرد. اوضعیت فعلی در آینده نزدیک برای همکاران و کلینیک ه

البته رویکرد فعلی نیز در جهت تخصیص ارز دولتی به تجهیزات  رد بررسی مستندات و راهکارهای آن با همکاران در حال انجام است.مو

 مورد اولویت چشم پزشکان و بویژه همکاران جوان می بایست پیگیری شود

 

 ( تقویت، بهبود کیفیت و قانونمند سازی گردشگری سالمتMedical tourism در رشته چشم پزشکی ) و استفاده از فرصتهای منطقه ای

با توجه به حضور اینجانب در مدیریت بین الملل دانشگاه و وزارت بهداشت،  و بین المللی برای مرجعیت چشم پزشکی کشور در منطقه که

ر در وحله این ام .ایی شده استنقشه گردشگری سالمت با نگاه ویژه به رشته چشم پزشکی در حال نگارش است و بخشهایی از آن اجر

 اول منجر به حذف روابط ناسالم موجود خواه. شد بگونه ای که تمام چشم پزشکان کشور در این حوزه فعال گردند. 

 

 ( همچنان معتقدم ایجاد و تقویت گروه چشم پزشکان جوانYoung Ophthalmologist)   برای رسیدگی اختصاصی و هدف مند به

و هیات مدیره  متاسفانه این امر در دوره قبل محقق نشدباید در دستور کار قرار گیرد.  هت بهبود شرایط حرفه ایمطالبات آنان در ج

. بنظر من پیگیری این موضوع یکی از راه حلهای اصلی برای تقویت مطالبات صنفی می  نتوانست به اجماع در اولویت این امر برسد

واضح است مطالبات همکاران جوان با پیشکسوتان چشم پزشکی متفاوت است و مورد  پویا است. باشد. مدل مشابه در ترکیه بسیار موفق و

 .توجه قرار نگرفته است

 

 ( استفاده از قابلیت های انجمن جهانی چشمICOجهت پذیرش و حمایت مالی همکاران )  در دوره های فلوشیپICO  در کشورهای

ها و  Guidelineاروپایی و آمریکا که در دو سال گذشته بیشترین حضور هیات ریسه این فدراسیون در کشور انجام شده است و نگارش 

اینجانب از چهار سال پیش عضو کمیته مرکزی فلوشیپ انجمن جهانی چشم می باشم و در دوره طرح های مشترک به انجام رسیده است. 

 به افزایش سهمیه ایران شدیم. های قبل موفق

 

  در جهت برگزاری همایشهای مشترک، اعزام فلوشیپ و گرفتن حمایت مالی  با اکادمی چشم پزشکی آسیا و اقیانوسیه روابطتقویت

 سال گذشته موفق به عضویت در این انجمن بزرگ و معتبر بین المللی شدیم که به دبرای طرحهای تحقیقاتی )همانگونه که مستحضری



. (ضور در یک انجمن بسیار قوی و پیشرو در مقابل عضویت قبلی ایران در گروه کشو های حوزه خلیج فارس و شمال افریقا استحمعنی 

 و پرفسور کامنت تم در همایش ساالنه حضور خواهند داشت. APAO یسه یهیات ر خوشبختانه امسال برغم تحریمها،

 

 ی صنفیهادر تصمیم گیری تقویت رویکرد انجمن برای مشارکت و استفاده بیشتر از توانایی های همکاران جوان و تازه فارغ التحصیل ،

برگزاری کنگره ها و سخنرانی های علمی )به جرات می توان گفت که حضور همکاران در تصمیم گیریها و همچنین سخنرانی های علمی 

 فته است(در سه سال قبل افزایش یا

 

  بنظر می رسد تقبل هزینه برای حضور سخنرانان خارجی مشابه سنوات قبل امکان پذیر نخواهد بود  به تحوالت اقتصادی کشوربا توجه

د با هزینه می توان عقد قرار داد با سازمانها و انجمنهای بین المللی برای برگزاری های مشترک.تقویت ارتباطات بین المللی انجمن  و 

ر دندک باعث حضور چشم پزشکان طراز اول جهان در کشور در جهت تقویت علمی و تحقیقاتی چشم پزشکی ایران کشور شود. های ا

. این موارد می تواند برای انجمن در حال نهایی شدن است ISRSحال حاضر قرارداد با انجمن آسیا و اقیانوسیه و انجمن بین المللی 

 درآمد زایی نیز داشته باشد

 

 

 بهبو( د و ارتقا کیفیت مجله چشم پزشکی انجمنCurrent ophthalmology)    همانگونه که اطالع دارید مجله مذکور از سال قبل در

ISI  نیز نمایه شد و سعی خواهیم نمود IF  اینجانب از  مجله نیز افزایش دهیم(سال پیش  4Editor  )مجله مذکور می باشم 

 

 

 

 عزیزسالم و عرض ادب خدمت همکاران  

 ین المللکمیته ب مسیولعضو هیات مدیره انجمن و گزارش عملکرد بین الملل انجمن، دکتر سیامک زارعی قنواتی، 

 

خوشحالم که با توجه به نزدیک شدن انتخابات انجمن، بحثهای جدی و نقادانه نسبت به عملکرد هیات مدیره فعلی 

در فضای مجازی در حال انجام است. به نظر من نیز گزارش عملکرد انجمن توسط همکاران هیات مدیره در حوزه 

بنده مسئول  اینکهیات مدیره تقسیم کاری انجام شد و با اینکه در اولین جلسه ههای مختلف باید ارایه شود . با توجه 

و رئیس کمیته بین الملل بودم، به عنوان کوچک ترین عضو هیات مدیره در متن زیر سعی نمودم در مورد فعالیتهای 

 بین المللی انجمن چشم پزشکی گزارش مختصری ارایه خواهم داد.

لطف نمودند و در کمیته بین الملل قبول زحمت نمودند.  در اولین قدم و پس از دعوت عمومی، جمعی از همکاران

این  باید عرض کنم درپس از آن با برگزاری جلسات نقشه راه انجمن مشخص گردید و وارد اقدامات عملیاتی شدیم. 

 شاید مسیر آینده چشم پزشکی کشور را در حوزه بین الملل تغییر دهد. مدت اتفاقات خیلی مهمی افتاده است که

 ی را به اختصار عرض می کنم.مولود



درآمدیم.  انجمن بین   APAOاول از همه، همانطور که خیلی از همکاران در جریان هستند ما اخیرا به عضویت 

المللی آسیا و اقیانوسیه بزرگترین انجمن بین المللی چشم پزشکی جهان هست. تعداد اعضای بی شماری دارد و 

سنگاپور، چین، هند، استرالیا و نیوزلند در عضویت این انجمن هستند.  کشورهای مهمی مثل ژاپن، کره جنوبی،

عضویت ما با توجه به موقعیت جغرافیای در حوزه خاورمیانه و شمال افریقا، در ابتدا تقریبا غیر ممکن می نمود. در 

انجام  ICOو  AAO, APAOاین راه زحمات بسیار زیادی و رایزنی های متعددی با افراد و انجمنهای متعدد از جمله 

 شد.

عضویت ما در این انجمن اتفاقات خیلی زیاد و خوبی را برای ما برای ما رقم زده است. همگروهی با کشورهای پیشرو 

در حوزه چشم پزشکی، در حیطه آموزش و درمان بسیار مفید خو اهد بود. پیش از این عضو انجمن خاورمیانه و 

 ا انجمن مذکور نمی باشد.شمال آفریقا بودیم که قابل مقایسه ب

انجمن  که چشم پزشکان برتر و سرامدی هم دارد، -از نظر علمی، این عضویت باعث می شود که ما بتونیم با این ابر

در کشور  APAOبا انجمن  Joint Meetingای مشترک برگزار کنیم. به عنوان مثال برای سال آینده اولین کنگره

از کنگره های بین المللی را در کشور شاهد خواهیم بود که تا به حال مشابه ان  برگزار خواهد شد و کیفیت متفاوت

 را نداشته ایم و امکان بروز رسانی علمی همکران با حداقل هزینه و البته درآمدزایی برای انجمن خواهد داشت.

. البته مشکل عدم را به عنوان عضو رسمی این انجمن را داریم APAOحتی امکان برگزاری کنگره ساالنه انجمن 

هزار نفری برای  شرکت چشم پزشکان این کنگره  ۵۱حدود  Convention Centerساخت بخصوص وجود زیر

ساالنه است.متاسفانه، در حال حاضر چنین امکان در کشور وجود ندارد ولی اگر در آینده ممکن شود، این اتفاق 

د داشت. عالوه بر این سطح کنگره ساالنه ما را با سطح درآمد باالی یک میلیون دالر برای انجمن چشم پزشکی خواه

کنگره های تراز اول جهانی برابر خواهد بود. البته تا ان زمان، برگزاری سمینارهای فوق تخصصی با انجمن آسیا و 

اقیانوسیه در دستور کار است و از سال آینده شاهد آن خواهیم بود و از این پس شاهد یک کنگره تمام عیار بین 

 المللی در کشور باشیم. 

به جرات میتونم بگویم که عضویت ایران و حضور در انجمن آسیا و اقیانوسیه در آینده چشم پزشکی کشور تاثیر زیادی 

خواهد داشت. همگروهی با کشور های پیشرفته این حوزه در مقایسه با حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا )که قبال 

ست. امیدوارم بتوانیم بیشترین استفاده علمی، آموزشی و تحقیقاتی را از این عضویت عضو آن بودیم( بسیار متفاوت ا

و پرفسور کامنت تم در همایش ساالنه حضور  APAO  رییسه، هیات اتحریم هجدید ببریم. خوشبختانه امسال برغم 

 خواهند داشت.



مورد بعدی که اخیرا محقق شد، عضویت در انجمن اروپایی لنزهای تماسی است که این هم ازدو جهت بسیار مهم 

است. اول حضور برای اولین بار در یک انجمن اروپایی برجسته و دومی انکه اثبات خواهد کرد که چشم پزشکان 

 حاضر از نظر صنفی در حال پیگیری است.  متولی اصلی امور لنز تماسی در کشور خواهند بود، مبحثی که در حال

مورد بعدی که در کمیته بین الملل اتفاق افتاده ، تفاهمات، قراردادها مشترکی که با سازمانهای معتبر علمی برای  

آموزش و پژوهش به امضا رسیده است و بعضی از آنها اجرایی شدند و بعضی از آنها به خاطر اتفاقاتی که از زمان 

 فتاد، متاسفانه محقق نشد ولی قطعاً در آینده کمک بیشماری به انجمن و چشم پزشکان کشور خواهد نمود. تحریم ها ا

 

است. انجمن موفق به عقد قرارداد مشترک  ISRSیکی از موارد قرارد با انجمن بین الملی جراحان عیوب انکساری 

گزاری کنگره مشترک شد. اما برگزاری سمینار و البته با تقبل هزینه ها توسط دو طرف، با انجمن مذکور برای بر

های نگران تحریم  ISRSسخنرانان  مشترک با توجه به کوتاه بودن زمان برنامه ریزی برای کنگره ساالنه و اینکه

آمریکایی بودند، به آینده نزدیک موکول شد. البته همانگونه که مستحضرید، در رابطه با همایشهای قبلی و البته 

و، حضور چشمگیر سخنرانان و دانشمندان برجسته خارجی و ازجمله امریکایی، در انجمن نشان از همایش پیشر

 فعالیت، پیگیری و برنامه ریزی انجمن در شرایط سخت کنونی دارد.

از موارد دیگر ارتباط با انجمن جهانی  افتالمولوژی بوده و همانطور که می دانید سال پیش هیئت بلند پایه ای از 

ICO ایران حضور یافت شامل رییس، معاون دوره های آموزشی، فلوشیپ و خزانه دار انجمن بین المللی چشم. در 

ترین ارگانیزیشن چشم پزشکی در جهان برای کشور ایجاد تقویت این ارتباطات، آینده خیلی موثری با این اصلی

ایرانی در دوره های فلوشیپ در کرده است که شامل کمکهای علمی، کنگره های مشترک و پذیرش چشم پزشکان 

 سراسر جهان همراه با حمایت کامل مالی. 

جالب است بدانید بر این اساس و با توجه به تقویت روابط با انجمن بین المللی چشم و همچنین انجمن آسیا و 

یتونم ه جرات ماقیانوسیه ما ظرفیت ویژه ای در این دو انجمن برای همکاران چشم پزشک جوانمان ایجاد کرده ایم. ب

بگویم اگر دوره فلوشیپ مورد نیازی وجود داشته باشد یا افرادی از همکاران جوان ما بخواهند در این دوره های 

 فلوشیپ شرکت کنند، امکان رایزنی و پذیرش حداکثری وجود خواهد داشت. امری که اکنون نیز محقق شده است.

ان به پزشکی جهعدد آموزشی دانشگاهی  کشور در انجمن چشمهمچنین تقویت این روابط باعث شده، نام مرکز مت

میلی در های تکعنوان مراکز معتبر جهانی اضافه شود. این مراکز می توانند چشم پزشکان از سراسر دنیا برای دوره

ست اکشور بپذیرد و مورد حمایت مالی انجمن بین المللی چشم قرار گیرند. این اتفاق کم سابقه در کشور باعث شده 

مراکز علمی کشور دانشجویان بین المللی در دوره های فوق تخصصی را  آموزش داده و مورد حمایت رسمی بین 



المللی قرار گیرند. تمام این موارد درشناساندن جایگاه جشم پزشکی ایران در منطقه و جهان بسیار کمک کننده 

 خواهد بود.

ضای کمیته بین الملل و هیات مدیره انجمن، امیدوارم با ادامه ضمن تشکر فراوان از تمامی همکاران چشم پزشک، اع

و تکمیل فعالیتهای انجام شده در سالهای آتی، موفقیتهای انجمن چشم پزشکی ایران در حوزه بین الملل دوچندان 

 گردد.

 

انجمن  های بدیهی همه همکاران هیات مدیره و البته تمامی همکاران چشم پزشک عضو انجمن در فعالیتها و موفقیت

نقش موثردارند. بر این اساس بنده معتقدم در حوزه های دیگر نیز فعالیتهای چشمگیر و اقدامات زیادی انجام شده 

است ،که با توجه به تقسیم کار انجام شده در ابتدای تشکیل هیات مدیره فعلی، توسط متولی هر حوزه به همکاران 

 ها موجب خرسندی تمام همکاران خواهد بود.ارایه خواهد شد. بنظر من اعالم این فعالیت

 

 با تشکر

 دکتر سیامک زارعی قنواتی

 عضو هیات مدیره انجمن و رییس کمیته بین الملل

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد -فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی

 


