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   مصوبه وادار کردن طبیبان به کار در یک محل، واکنش هایی در پی داشت

س��ازمان نظام پزش��كي در اقدامي هماهنگ، انجمن هاي علمي را به مكاتبه با 
دس��تگاه هاي ذيربط ترغيب نمود تا با پيشگيري از تأييد مصوبه مجلس مبنی بر 
وادار كردن پزشكان به كار در يک محل، مانع تخريب مراكز آموزشي و آسيب ديدن 
بيماران و نيازمندان شوند. در اين راستا دبيركل انجمن چشم پزشكی ايران نامه ای 

خطاب به اعضای شورای نگهبان نوشت كه گزيده آن به شرح زير است: 
اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی

با سالم واحترام
الزم دانستم در رابطه با مصوبه اخير مجلس شورای اسالمی مبنی بر مجبور كردن 

طبيبان به كار در يک محل، مطالبی را به عرض برس��انم و از ابتدا هشدار دهم كه 
اين مصوبه نظم و نظام آموزش پزشكی و درمان مستمندان در مراكز دولتی را از هم 
خواهد گسيخت، لطمه شديدی به مردم محتاج و دردمند وارد خواهد كرد و به ويژه 

استادان دانشگاه محل های آموزشی را ترک خواهند كرد.
انتفاعی كردن مراكز درمانی و آموزشی، آفت آموزش پزشكی است و نقش درمان 
و درآمد را پررنگ تر از آموزش خواهد كرد. از طرفی بيمارانی كه جان و جسم خود 
را به مراكز آموزشی می سپارند شايسته است كه از پرداخت هزينه درمان از جيب 
خود در صبح يا بعد از ظهر يا نيمه شب معاف باشند و اجازه دهيم در مقابل اينكه 
به مراكز دولتی مراجعه و به امر آموزش كمک می كنند رايگان درمان شوند و اين 

پناهگاه، انتفاعی نشود. 
مش��كالت موج��ود در امر آموزش و درمان و خدم��ات مربوطه در مراكز دولتی 
در جابه جايی پزش��كان  نيس��ت بلكه به دليل بودجه كم، عدم تأمين اعتبارات و 

همكاری نكردن شركت های بيمه با مراكز دولتی، پزشكان و بيماران است. 
شايسته اس��ت ابتدا بيمه همگانی اجرا شود - تعرفه های درمانی واقعی شده و 
بيمه ها ملزم به همكاری و پرداخت به موقع آن به مراكز مربوطه شوند تا به ارتباط 
مالی مس��تقيم بيمار و طبيب نياز نباش��د و ابتدای هر سال حق العالج با توجه به 
تورم اصالح و اعالم و شورای عالی بيمه هماهنگ با نظام پزشكی اقدام به تصويب 
تعرفه های جديد كند - به اين ترتيب، ضمن تأمين امنيت بهداشتی و درمانی مردم، 
رضايت خاطر خادمان اين خدمات نيز تأمين و از فساد در چرخه درمان جلوگيری 

می شود. 
   

الزم به توضيح است كه با تالش سازمان نظام پزشكی و انجمن های علمی، مصوبه 
نمايندگان از سوی اعضای شورای نگهبان پذيرفته نشد و با 16 ايراد قانونی به مجلس 
بازگشت. اميد كه با همراهی تمامی همكاران بتوانيم گام های موثرتری در راه احقاق 

حقوق جامعه چشم پزشكی كشور برداريم.

يک سال ديگر را پشت سر گذاشتيم و سالی جديد را آغاز كرديم، مانند هميشه عمر و همه انسان ها.چرا كه چه بخواهيم 
و چه نخواهيم، دنيا و زمين و زمان در گذرند. در اين گذر، زمس��تان می رود و بهار می آيد. يخ ها آب می ش��وند، شكوفه ها بر 
سر شاخه ها نويد رويش می دهند و سبزه و الله و شقايق، دشت و دمن را رنگ زندگی می زنند.  در اين جشن نو شدن، در 
ميان رنگارنگ گل ها، چهچهه مرغان و دميده شدن روح زندگی در كون و مكان، يادمان باشد آنچه می ماند و برخالف اين 
گذشتن ها در اختيار ماست، اثر و يادگاری است كه از خود بر جای می گذاريم. از نگاهی مهربان و لبخندی بی دريغ تا انجام 

عمل جراحی ای پيچيده كه بينايی را به همنوعی هديه می دهد.
سال هاست معاينه، درمان و التيام درد نيازمندان، بخش مهمی از زندگی ما را تشكيل می دهد واين راهی است كه ما خود 

برگزيده ايم؛ فرصتی است كه نه به بيماران كه به خويش داده و می دهيم.
هر روز با همين ايده چشم می گشاييم؛ از خانه بيرون می آييم و راهی می شويم. با اين اميد كه گامی در راه رضای خدای 
مهربان و خدمت به خلق او برداريم اما در گذر پر فراز و نشيب عمر و هياهوی اختالط جبر و اختيار، اين ماييم كه بايد راه 
خود را بيابيم؛ سره را از ناسره تشخيص دهيم و بهترين مسير را برگزينيم. شايد در آغاز سال نو، شايسته ترين آرزو برای همه 
اين باشد كه بتوانيم آنگونه كه بايد تصميم بگيريم، آنچنان كه بايد عمل كنيم وخاطره هايی نيک از خود به يادگار بگذاريم.

سال1392برهمهمبارکباد
سیدحسنهاشمی

باز هم یک سال دیگر
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در شرایط امروز جامعه ما تعامل بین جمع بزرگی که برای یک هدف مشترک و 
متعال��ی یعنی حفظ گوهر بینایی تالش می ورزند و جمع کوچک تری که در هیئت 
مدیره انجمن چشم پزشکی، خواسته های آن جمع بزرگتر را در عرصه های گوناگون 
نمایندگی می کنند از پیچیدگی و اهمیت زیادی برخوردار اس��ت. اگر در چند دهه 
قبل برای جمع چند نفره ای که از طرف چش��م پزش��کان به مدت دو یا سه سال به 
عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب می شدند شرح وظایف مختصر و ساده ای تعریف 
می ش��د، با پیچیده تر شدن مناسبات اجتماعی و ارتقای نقش و جایگاه انجمن های 
علمی صنفی به سطوح باالتر، بر عمق و گستره مسئولیت های آنانی که هدایت این 

انجمن ها را به عهده می گیرند، افزوده شده است. 
واقعیت این است که در روزگار کنونی به یک ارتباط دینامیک و پویا بین مجموعه 
بزرگ چش��م پزشکان کشور و منتخبین آنها در هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی 
ایران نیازی مبرم وجود دارد. با پیشرفت های عظیم دانش چشم پزشکی در جهان و 
تحوالت انجام ش��ده در این رشته در میهن ما ظرف چند دهه اخیر، مسئولیت های 
س��نگینی بر دوش اعضای هیئت مدیره انجمن قرار گرفته که از یک انجام وظیفه 
س��اده مبتنی بر دفاع صرف از منافع صنفی فراتر رفته اس��ت. با درک این ضرورت، 
همکارانی که در حال حاضر اداره انجمن چشم پزشکی را به عهده دارند از این واقعیت 
مه��م آگاهند که حض��ور آنها در این جایگاه که به یمن اعتماد جمع بزرگ چش��م 
پزشکان کشور امکان پذیر شده از آنها ایفای نقش ویژه ای را طلب می کند که صرف 
وقت و اولویت دادن به مصالح و نیازهای جمعِی چشم پزشکان کشور نسبت به منافع 

فردی و گروهی بدیهی ترین اصول آن می باشد. 
چشم پزشکی این مرز و بوم در شرایط فعلی این ظرفیت را دارد که صرفاً مصرف 
کننده نباشد. امروزه چشم پزشکان کشور از منتخبین خود این انتظار جدی را دارند 
که با تالش در مس��یر برقراری ارتباط علمی بین محقّقین علوم پایه و متخصصین 
چش��م پزش��کی، در مس��یر فراهم آوردن امکان رش��د و تعالی این دانش در داخل 
مرزهای کش��ور تالش کنند. در این رابطه انجمن چشم پزش��کی می تواند به عنوان 
پ��ل ارتباطی بین مراکز تحقیقاتی گوناگون عمل کند. عالوه بر آن، برقراری ارتباط 
ارگانیک بین انجمن چشم پزش��کی ایران و س��ازمان های علمی گوناگون منطقه و 
جهان از زمینه هایی است که انجمن می تواند و باید در آن حیطه فعال باشد )به این 

مورد در نوشتارهای بعدی با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت(.
به نظر می رسد در مورد کنگره های سالیانه انجمن که یکی از مهم ترین جنبه های 
فعالیت این س��ازمان غیر دولتی است نیاز به س��ازوکارهای جدیدی است که شاید 
در این کوتاه سخن مجال پرداختن به همه آنها نباشد ولی به طور خالصه می توان 
گف��ت که برگزاری کنگره ها به روال س��ابق با نیازهای فعلی جامعه چشم پزش��کی 
کش��ور منطبق نیست. در سال های گذش��ته که انجمن، توان علمی و اجرایی کافی 
نداش��ت این مهم به صورت نوبتی به عهده یکی از دانشگاه های علوم پزشکی حاضر 
در پایتخت گذارده می شد. راه اندازی کنگره های سراسری و سپس قبول مسئولیت 
برگزاری آنها، خدمت ارزش��مندی بود که دانشگاه ها در آن سال ها به چشم پزشکی 
کش��ور ارائه دادند و از این نظر همواره چشم پزشکان قدردان آنها خواهند بود ولی 
اکنون ش��رایط متفاوتی وجود دارد که خط مشی جدیدی را طلب می کند. در چند 
سال اخیر با افزایش توان انجمن، شکل گیری دبیرخانه دائمی و اتخاذ استراتژی های 
جدید، به تدریج برگزاری کنگره ها به انجمن س��پرده ش��ده است. این خط مشی در 
آینده نیز ادامه خواهد داش��ت و کامل تر خواهد شد ولی دانشگاه های سراسر کشور 

کماکان پشتوانه علمی کنگره خواهند بود.
در پایان و به عنوان جمع بندی می توان به لزوم تعامل بیش��تر بین هیأت مدیره 
انجمن و جمع بزرگ چش��م پزش��کان کشور اش��اره کرد؛ نقطه نظرات و انتقادهای 
هم��کاران دانش��گاهی و غیر دانش��گاهی می تواند در راس��تای انج��ام هر چه بهتر 

مسئولیت ها برای هیأت مدیره انجمن کارساز و راهنما باشد.
دکتر حمید احمدیه

سخنی با همکاران

تحریریه: اسماعیل داوودی، پوریا جوادی 
آتلیه طراحی: طراحان سیب نقره ای

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

فکس: 66942404
نشانی: تهران/ خیابان کارگر شمالی / خیابان فردوسی     

           پالک 3

w w w . i r s o . o r g

1392 بهمن  چهارم   شماره 

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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رییس گروه اجرایی کنگره چشم پزشکی ایران 
ضمن ارائه یک ارزیابی خالصه از بیست وسومین 
کنگره، به تش�ریح برنامه های کمیته اجرایی برای 

برگزاری کنگره بیست و چهارم پرداخت.
دکتر مس�عود ناصری پور در ای�ن ارتباط گفت: 
در کنگره بیس�ت و چهارم، قصد م�ا پایدار کردن 
فعالیت های جدید و رفع نواقصی اس�ت که کنگره 
بیست و سوم با آن روبرو بود. الزم است بر این نکته 
تأکید کنم که در کنگره قبلی، نوآوری ها و تغییرات 
قابل توجهی اعمال شد و به نظر می رسد در کنگره 
س�ال آینده باید از تغییرات جدید پرهیز ش�ود تا 
بتوانیم تغییرات اجرا شده را به خوبی نهادینه کنیم 
و بعد از برطرف کردن نقایص و اش�کاالت، دریافت 
نظرها و آماده سازی همه جانبه چه به لحاظ نیروی 
انسانی و چه تجهیزات و امکانات، تغییرات جدید 

را در کنگره های بعدی اعمال نماییم.
وی ضم�ن اظهار امیدواری نس�بت به برگزاری 
هر چه مناسبت تر کنگره بیست و چهارم افزود: با 
این مقدمه، در روند کنگره بیست و چهارم، تغییر 
قابل توجهی نسبت به کنگره بیست و سوم ایجاد 

نخواهد شد.
دکتر ناصری پور در مورد نحوه برگزاری کنگره 
بیس�ت و سوم نیز گفت: بیس�ت و سومین کنگره 
چشم پزشکی ایران همچون کنگره های گذشته با 

موفقیت ها و دستاوردهای قابل توجهی اجرا شد.
وی ادامه داد: دراین کنگره توانستیم تغییراتی 
ک�ه در انجم�ن و کمیته اجرایی پی�ش بینی کرده 
بودی�م را به خوب�ی اجرا کنی�م و به ای�ن صورت 
توانس�تیم عالوه بر افزودن غنای علمی، تغییرات 
قابل توجهی نیز در نحوه اجرای کنگره اعمال کنیم.

کنگره بیست و چهارم 
در مسیر نهادینه 
کردن تغییرات  علم��ی  دبی��ر  فقیه��ی،  هوش��نگ  دکت��ر 

بیست وس��ومین کنگ��ره س��الیانه انجم��ن 
چشم پزش��کی ایران، در گفت وگو با خبرنامه 
انجمن، پیش��نهاداتی برای هر چه بهتر برگزار 
ش��دن کنگره س��ال آینده مطرح ک��رد؛ این 

گفت وگو را با هم می خوانیم.
کنگره بیست و سوم از نظر شما چطور بود؟

م��ن به عنوان یک��ی از برگزارکنندگان و دبیر 
علمی کنگره نباید در این مورد سخن بگویم، 
اما بر اس��اس آنچه در روزهای برگزاری کنگره 
مشاهده ش��د و نظرات شرکت کنندگان، باید 
گفت که کنگره از سطح مناسب و قابل قبولی، 
هم از نظر اجرایی و هم از نظر علمی برخوردار 

بود.
کنگره  دبیرخانه  به  مقاله  تعداد  چه  کل  در 

ارسال شد و چه تعداد مورد پذیرش قرار گرفت؟
حدود 350 مقاله به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد 290 مقاله پذیرفته شد و 60 مقاله نیز 
ب��ه دالیل مختلف از جمله تکراری بودن موضوعات، مورد قب��ول داوران قرار نگرفت؛ حدود 11 

سمپوزیوم و 36 کارگاه نیز در این کنگره برگزار شد.
آیا تغییری در قالب علمی کنگره بیست و چهارم اعمال خواهد شد؟

خیر، احتماال برنامه ها در سال آینده نیز در همین قالب و همین تعداد باشد چرا که در سال جاری 
تمام زمان شرکت کنندگان پر بود و کنگره زمان و فضای خالی بیشتری برای تخصیص به طرح ها 

و برنامه های جدید ندارد.
به طور معمول بعد از برگزاری چنین کنگره هایی، انتقاداتی هم بیان می شود؛ آیا در کنگره 

بیست و سوم چنین مباحثی مطرح شد؟
بله، باید توجه داشت که در اجرای طرح های جدید، طبیعتاً مشکالتی هر چند جزیی وجود خواهد 
داشت که در مورد برگزاری کنگره نیز، برخی انتقاد داشتند که مقاالت ارسالی شان از نظر علمی 
شرایط الزم را داشته اما به خوبی بررسی و داوری نشده؛ باید توجه داشت که طرح داوری مقاالت 
به صورت آنالین برای نخستین بار در کنگره بیست وسوم در دستور کار قرار گرفت که به خاطر 
تجربه نخس��ت، امکان دارد مشکالتی در این زمینه ایجاد شده باشد که در سال آینده با بررسی 

بیشتر و رفع نواقص احتمالی، حتماً برطرف خواهد شد. 
ایده داوری آنالین چه مزایایی را دنبال می کرد؟ آیا این طرح به نظرتان مناسب و اثربخش بود؟ 
بله، طرح بررسی و داوری آنالین مقاالت طرح قابل قبول و مناسبی بود اما باید نکاتی در آن اصالح شود.

چه نکاتی؟
باید مقاالتی که توسط داوران رد می شود، دوباره توسط داوران دیگری مورد بازنگری قرار گیرد تا 

خدای ناکرده حق هیچ کدام از ارسال کنندگان مقاالت پایمال نشود.
سال آینده دکتر سهیلیان مسئولیت دبیری علمی کنگره بیست وچهارم را به عهده دارد؛ چه 

پیشنهادات و راهکارهایی برای وی و کمیته علمی دارید؟
دو پیشنهاد دارم؛ نخست این که سال آینده هم داوری مقاالت آنالین باشد اما همان طور که گفتم، 
مقاالتی که رد می ش��وند توسط یک س��ری داور جدید دوباره بازنگری شوند تا حق هیچ کدام از 
شرکت کنندگان در کنگره ضایع نشود. دوم این که سعی شود به جای محدود کردن تعداد داوران، 
تعداد آنها را برای بررس��ی مقاالت بیشتر کنیم که اگر به عنوان مثال در سال جاری هر داور 40 
مقاله را داوری می کرد، در کنگره بعدی هر داور تنها 6 مقاله را بررسی کند تا دقت و سرعت در 

خواندن و بررسی مقاالت افزایش یابد.

پیشنهادهای دبیر دیروز 
به دبیر امروز
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دکت�ر ناصری پور یکی از تغییرات عمده کنگره 
بیست وسوم نس�بت به کنگره س�ال های قبل را 
پذیرایی در قال�بLunch Meeting عنوان کرد 
و گف�ت: در س�ال های گذش�ته پذیرایی ش�رکت 
کنندگان در زمان ناهار با س�رو غذای گرم صورت 
می گرفت اما امس�ال پذیرایی کنگره را به صورت 
Lunch Meeting برگ�زار کردی�م ک�ه هم مورد 
استقبال شرکت ها و هم شرکت کنندگان واقع شد. 
امیدواریم با بررسی نقاط ضعف و قوت این برنامه، 
بتوانی�م در کنگره بیس�ت و چه�ارم آن را به نحو 

بهتری اجرا کنیم. 
رییس گروه اجرایی کنگره چشم پزشکی ایران 
یکی دیگر از برنامه های جدید اجرا شده در کنگره 
س�ال 92 را جش�نواره عک�س و فیل�م و معرفی 
آث�ار برگزی�ده در این زمینه عنوان ک�رد و افزود: 
برگ�زاری این برنامه هم مانند هر حرکت جدیدی، 
ب�ا نقص های مختصری همراه بود؛ به عنوان مثال با 
توجه به اطالع رس�انی های زی�ادی که از چند ماه 
پیش از کنگره آغار کرده بودیم، آثاری که به دست 
ما رس�ید بسیار کمتر از تعدادی بود که پیش بینی 

می کردیم.
وی اضافه کرد: با توجه به سابقه کنگره بیست و 
سوم و آشنایی همکاران محترم با جشنواره عکس 
و فیلم، اطمینان دارم این برنامه در س�ال آینده با 

استقبال بیشتری روبرو خواهد شد.
دکتر ناصری پور به بررس�ی دیدگاه کلی چشم 
پزش�کان حاضر در کنگ�ره پرداخ�ت و گفت: به 
دنبال برنامه ریزی های مناس�بی که طی یک سال 
و با صرف زمان زیاد از س�وی تیم علمی و اجرایی 
انج�ام گرفت، کنگره با اس�تقبال خوب�ی از طرف 
ش�رکت کندگان خارجی و داخلی روبرو شد و در 
بازخوردهایی که داش�تیم، همکاران این نشست 

بزرگ علمی را خیلی خوب ارزیابی کردند.
وی در پای�ان ای�ن گفت وگو خاطر نش�ان کرد: 
خوش�بختانه راه ان�دازی دبیرخانه دائم�ی و ثابت 
کنگ�ره، مس�تقر در انجمن چشم پزش�کی ایران، 
کمک خواهد کرد که در آینده ساختار الزم را برای 
برگزاری ه�ر چه بهتر کنگره های چشم پزش�کی 

ایجاد کنیم.

کنگره بیس��ت و سوم در حالی کلید خورد 
که طرح هایی نظیر جشنواره عکس و فیلم، 
داوری آنالی��ن، Lunch Meeting و تاالر 
مش��اهیر به عنوان برنامه های جدید مورد 
توج��ه قرار گرفت؛ این تغیی��رات از طرفی 
ب��ه غنای کنگره اف��زود و از طرف دیگر به 
دلیل نو بودن ایده ها، مشکالتی را به همراه 

داشت. 
دکتر فره��اد رض��وان در ای��ن ارتباط 
می گوی��د: ب��ا برنامه ریزی ه��ا و جلس��ات 
متع��ددی ک��ه ط��ی ماه ه��ای متم��ادی 
توس��ط برگزارکنندگان کنگره در انجمن 
چشم پزش��کی در دس��تور کار قرار گرفت، 
می توان گفت که بیس��ت و سومین کنگره 

خوب برگزار شد و نمره قبولی گرفت.
مس��ئول دبیرخانه دائمی کنگره افزود: جشنواره عکس و فیلم از جمله برنامه هایی بود 
که با اس��تقبال خوبی روبرو شد؛ هر چند در مورد داوری ها و مدل برگزاری نظراتی وجود 
دارد و بعضی از دوستان معتقدند که زمان اجرای جشنواره مقداری دیر بود و نظر داشتند 
که در ساعاتی دیگر باید برگزار شود که البته با توجه به محدودیت های زمانی شاید نتوان 
تغیی��ری در زمان آن اعمال کرد؛ جش��نواره عکس و فیلم حتما س��ال آینده بهتر برگزار 
می شود و تغییراتی خواهد داشت؛ مثال شاید موضوعی شود و داوری ها هم در این جشنواره 

تغییر کند.
Lunch Meeting از دیگ��ر برنام��ه ه��ای جدی��د کنگ��ره بیس��ت و س��وم بود که 
بعض��ی از ش��رکت کنن��دگان از آن راض��ی نبودند که بای��د تغییر کند و پیش��نهادات 
 ب��رای س��ال آینده م��ورد توجه ق��رار گیرد تا اس��تقبال بیش��تری از آن ص��ورت گیرد.

موضوع دیگر مربوط به تقدیر و بزرگداشت دکتر خدادوست در تاالر مشاهیر بود که برای 
نخستین بار در کنگره چشم پزشکی  برگزار شد؛ با این حال، تاالر مشاهیر یک قانون نیست 
که هر سال قرار باشد اجرا شود، چون پارامترها و معیارهایی برای انتخاب افراد وجود دارد 
که ممکن است سال آینده کسی به این معیارها نرسد و هیچ کس انتخاب نشود و یا این 

که دونفر این معیارها را داشته باشند و هر دو نفر انتخاب شوند.
دکت��ر رض��وان در ادامه گفت: موضوع دیگری که در این کنگره م��ورد توجه قرار گرفت، 
موضوع ثبت نام شرکت کنندگان بود که همچون روال گذشته، برگزار شد و مشکل خاصی در 
این زمینه وجود نداشت؛ وضعیت غرفه ها بهتر از سال های قبل بود، چون که شرکت ها محدود 
ش��ده و شرکت های قوی تری حضور داشتند و به این ترتیب شلوغی بی دلیل در نمایشگاه 

ایجاد نشد و تمام شرکت هایی که کاالی قابل ارایه ای داشتند، توانستند حضور پیدا کنند.
به هر حال، از آنجا که تغییراتی در کنگره بیست و سوم لحاظ شد، در ابتدا نگرانی هایی 
وجود داش��ت  که در عمل هر چند مشکالتی وجود داشت اما در شرایطی مناسب برگزار 

شد و سعی می کنیم سال آینده مشکالت موجود برطرف شود.
جش��نواره عک��س و فیل��م، داوری آنالی��ن، Lunch Meeting و ت��االر مش��اهیر 
 نخس��تین تجربه هایی بود که در کنگره بیس��ت و چهارم نیز ادام��ه خواهد یافت؛ برنامه

Lunch Meeting با تغییرات جزیی در سال آینده بهتر برگزار خواهد شد؛ داوری آنالین 
نیز با بهبود روش ها در دستور کار قرار می گیرد.

با این حال، ثبت نام کنگره در سال گذشته خیلی زود آغاز شد و امسال نیز برنامه مان 
این است که زود شروع کنیم؛ سایت کنگره در حال آماده سازی است و یکی دو روز آینده 

بارگزاری شده و ثبت نام خیلی زود آغاز می شود.

تجارب گذشته را 
اصالح و اجرا می کنیم
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دبی��ر علم��ی بیس��ت و چهارمی��ن کنگ��ره 
چشم پزش��کی اعالم کرد که ارس��ال مقاالت در 
کنگره س��ال آینده همچنان به صورت اینترنتی 
خواهد بود اما تفاوتی که نسبت به کنگره بیست 
و سوم اعمال خواهد ش��د، افزایش تعداد داوران 
و همچنی��ن برخورد س��خت گیرانه تر با مقاالت 

رییس انجمن چشم پزش��کی اس��تان فارس، 
جایگاه کنونی انجمن های علمی کشور را نامناسب 
قلمداد کرد و گفت: خواس��ته انجمن های استانی 
از مس��ئوالن این اس��ت که ب��ه نهادهای علمی 

غیردولتی بهای بیشتری بدهند.
دکتر حمید رضا جهادی که از هش��ت س��ال 
گذش��ته تاکن��ون عضو هی��أت مدی��ره انجمن 
چشم پزش��کی اس��تان فارس اس��ت، تأکید کرد 
ک��ه نهادهای غیر دولتی باید نقش بیش��تری در 

فعالیت های علمی و صنفی داشته باشند.

داوری مقاالت در کنگره بیست و چهارم 
سخت گیرانه تر خواهد بود

انجمن های علمی با جایگاه واقعی خود فاصله دارند

خواهد بود. دکتر مسعود سهیلیان اضافه کرد: در 
گذشته بسیاری از مقاالت خارج از قالب  وُفرمت 
مورد نظر، به دبیرخانه علمی ارس��ال می شد. به 
عبارت دیگر دوس��تان ش��رکت کنن��ده در این 
بخش، چندان توجهی به این موضوع نداش��تند. 
به همین دلیل تصمیم گرفتیم در سال آینده یک 
مقدار سخت گیرانه تر برخورد کنیم و مقاالتی که 
چارچوب های مورد نظر و اعالم ش��ده را رعایت 
نکرده باشند، از همان ابتدا برگشت داده می شوند. 
ب��ه گفته وی، دبیرخانه کنگره هم اکنون در 
مرحله برنامه ریزی به منظور دعوت از میهمانان 
خارجی است که البته هنوز فهرست اسامی این 

میهمانان کامل و نهایی نشده است.
دبیر علمی کنگره بیس��ت و چهارم در مورد 
برنامه های کنگره نیز گفت: برای مشخص کردن 
موضوع ها و تعداد س��مپوزیوم ها و کارگاه ها نیز 
ب��ا گروه های ف��وق تخصصی در ح��ال مذاکره 
هس��تیم. امیدوارم ب��ا همکاری این دوس��تان 

به گفته وی، انجمن چشم پزشکی ایران باید 
کم��ک کند تا انجمن های اس��تانی جایگاه خود 
را به دس��ت آورند؛ هر چند این  مشکل تنها به 
انجمن چشم پزش��کی محدود نمی شود و تمام 
انجمن های علمی با این مش��کل روبرو هستند؛ 
اما چشم پزشکی می تواند آغاز کننده و پیشرو در 

این راه باشد.
دکتر جهادی در ادامه س��خنان خود  تقویت 
رواب��ط می��ان انجم��ن چشم پزش��کی ای��ران با 
انجمن ه��ای اس��تانی را از الزام��ات این حرکت 
برش��مرد و گفت: الزم است که جلسات منظمی، 
حداق��ل هر فصل یک ب��ار، میان هی��أت مدیره 
انجمن های اس��تانی و هیأت مدیره انجمن ایران 
برگزار ش��ود تا موارد گوناگ��ون به صورت رودررو 
بیان و امکان پیگیری آنها وجود داشته باشد؛ در 
غیر این صورت کارها بس��یار کند پیش می رود و 
همه ما می دانیم که چنین اموری با بوروکراس��ی 

اداری انجام پذیر نخواهد بود.  
وی همچنین در خصوص انجمن چشم پزشکی 
استان فارس، گفت: انجمن فارس در حال حاضر 
128 عض��و دارد ک��ه اکث��ر آنها در مرکزاس��تان 

بتوانی��م برنامه ای پربار، منظم و قابل اس��تفاده 
طراحی کنیم.

دکت��ر س��هیلیان اضاف��ه کرد: یک س��ری 
تغیی��رات ه��م در برنامه های علم��ی خواهیم 
داش��ت؛ از جمله این که تعداد س��خنرانی های 
اصل��ی را افزای��ش داده و در دو نوب��ت صبح و 
بعدازظه��ر آنه��ا را ارائه می دهی��م. همچنین 
واگذاری س��مپوزیوم ها و کارگاه های آموزش��ی 
به شهرس��تان ها و دانش��گاه ها نیز مطرح ش��د 
که مورد قبول مس��ئوالن انجمن قرار نگرفت و 
قرار ش��د از این منظر، کنگره بیس��ت و چهارم 
 نیز همچون کنگره بیس��ت و سوم برگزار شود. 
دبی��ر علم��ی بیس��ت و چهارمی��ن کنگ��ره 
چشم پزش��کی ادامه داد: به ای��ن ترتیب تعداد 
کارگاه ها و سمپوزیوم های کنگره سال آینده، به 
احتمال قوی مانند کنگره بیست و سوم خواهد 
بود و تغییرات، بیش��تر در ارتباط با موضوعات 

قابل طرح اعمال خواهد شد.

)ش��یراز( مستقر هس��تند. با این حال، در تمامی 
شهرس��تان های اس��تان فارس اعض��ای انجمن 

چشم پزشکی در حال خدمت به مردم می باشند.
رییس انجمن چشم پزش��کی اس��تان فارس 
درباره برنامه های این انجمن تصریح کرد: معموالً 
در طول س��ال 3 ت��ا 4 برنامه علم��ی یک روزه 
داریم و از حدود هش��ت سال پیش تاکنون نیز 
س��مینار ساالنه چشم پزشکی اس��تان فارس در 
اردیبهش��ت ماه با همکاری گروه چشم پزشکی 
دانشگاه شیراز به صورت مشترک برگزار می شود 
که خوشبختانه با استقبال همکاران سراسر کشور 

مواجه بوده است.
وی در م��ورد ارتب��اط انجمن چشم پزش��کی 
فارس با انجمن های دیگر استان ها، گفت: هر چند 
ارتباط سیس��تماتیکی میان انجمن های استانی 
وجود ندارد اما در سمینارهای سالیانه، همکارانی 
از انجمن های چشم پزش��کی دیگر اس��تان ها به 
صورت س��خنران و ش��رکت کننده حضور دارند 
که این فرصت مناس��بی ب��رای تبادل اطالعات و 
حل مشکالت عمومی با استفاده از تجربیات دیگر 

انجمن ها است.
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همان طور که همکاران عزیز اطالع دارند اعضای هیأت 
مدیره فعلی انجمن چشم پزشکی از اواخر بهار 1391 این 
مس��ئولیت را به عه��ده گرفتند. یکی از اه��داف راهبردی 
این هیأت مدیره از ابتدا با توجه به ضرورت ارتقای س��طح 
فعالیت های انجمن از بعد کیفی و کمی و توجه به نیازهای 
موجود و رو به گس��ترش همکاران چش��م پزشک در ابعاد 
علم��ی و صنفی، ایج��اد تغییردر اساس��نامه انجمن بوده 
است. یکی از مهم ترین جنبه هایی که در اساسنامه جدید 
مورد توجه قرار گرفته، تقویت نقش انجمن های اس��تان ها 
می باشد. در همین رابطه، ظرف یک سال گذشته انتخابات 
انجمن های استان ها با حضور یک یا دو نفر از اعضای هیأت 
مدیره برگزار ش��د و در سه استان نیز برای اولین بار شعبه 
انجمن چشم پزشکی تشکیل گردید. همچنین در اساسنامه 

جدید انجمن چشم پزش��کی ایران نقش و جایگاه شورای استان ها تعریف شده و 
قرار است این شورا  دوبار در سال جلسات خود را تشکیل دهد. در این راستا اولین 
جلسه در آبان ماه امسال و در جریان برگزاری بیست وسومین کنگره سراسری با 
حضور رؤس��ا یا نایب رئیس��ان انجمن های استان ها و حضور اعضای هیأت مدیره 
انجمن مرکز در محل سالن همایش های رازی برگزار گردیدو تصمیماتی در مورد 

نحوه گسترش فعالیت انجمن های استان ها اتخاذ شد.
یکی از  فعالیت های بسیار مهم هیأت مدیره انجمن تشکیل کمیته های روابط 
بین المل��ل، رعای��ت موازین علمی و اخالقی و اموررفاهی بوده اس��ت. در رابطه با 
کمیته روابط بین الملل، تعدادی از همکاران به عنوان رابط با س��ازمان های فعال 
و معتبر چشم پزش��کی در س��طح جهانی و منطقه تعیین شدند و در این ارتباط 
برنامه ریزی های��ی به عمل آمد. از طرف دیگر برای فراهم آوردن مش��ارکت فعال 

گزارش فعالیت های هیأت مدیره انجمن چشم پزشکی 
در سال های 1392 ـ 1391

انجمن چشم پزش��کی ای��ران در گردهمایی ه��ای منطقه ای و 
بین الملل��ی، کارگاه هایی برای آموزش هم��کاران جوانی که از 
طرف گروه های تخصصی انجمن معرفی ش��ده بودند، تشکیل 
شد و همین همکاران در جریان کنگره سراسری برنامه هایی به 

زبان انگلیسی اجرا کردند. 
در رابطه با کمیته رعایت موازین علمی و اخالقی بر اساس 
گزارش های رسیده به انجمن در مواردی که نیاز به تذکر وجود 
داش��ت و یا بحث اختالف میان همکاران و بعضی از شرکت ها 
مطرح بود همکاران عضو این کمیته جلس��ات خود را تشکیل 
دادند. در ضمن ش��رح وظایف و حیط��ه اختیارات این کمیته 
توس��ط اعضا تدوین گردی��د. کمیته امور رفاهی نیز در س��ال 
گذشته فعال بود، از جمله این فعالیت ها می توان به برنامه ریزی 
برای ش��رکت چش��م پزش��کان ایرانی در کنگره ESCRS در 
آمس��تردام اشاره کرد. در ضمن همین کمیته مشغول مذاکره برای فراهم آوردن 
امکان حضور چشم پزشکان ایرانی در کنگره جهانی توکیو می باشد. جزئیات مربوط 
به س��ایر فعالیت های این کمیته ها در س��ایت انجمن ذکر شده و در شماره های 
گذشته نشریه به اطالع همکاران رسیده است.  از سال گذشته تغییرات عمده ای 
در وضعیت سایت انجمن نیز ایجاد شد که همکاران مالحظه کرده اند. البته هنوز 

اشکاالتی برجا مانده است که نیاز به کار بیشتر در این زمینه را طلب می کند.
برگزاری سومین همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران در اسفند 
1391 در س��الن همایش های رازی، تدارک برگزاری چهارمین همایش س��الیانه 
IRAVO در 24 بهمن ماه 1392 و برگزاری انتخابات گروه های پنجگانه تخصصی 
انجمن همزمان با برگزاری بیس��ت ودومین کنگره سراسری از دیگر فعالیت های 

هیأت مدیره انجمن چشم پزشکی طی یک سال گذشته بوده است.

سال 1392 سالی پر کار برای هیأت مدیره انجمن 
چشم پزشکی ایران بود. سالی که برنامه ها رنگ و بوی 
اجرا گرفتند؛ کمیته ها تشکیل شدند و فرصت سامان 
دادن به ایده ها پدید آمد. البته در راس همه فعالیت ها، 
برگزاری بیست وس��ومین کنگره چشم پزشکی ایران 
قرار داش��ت. محکی جدی که انجمن سربلند از آن 
بیرون آمد. بدون شک سامان دادن به چنین برنامه ها 
و اقدامات گس��ترده ای در حوزه چشم پزشکی، نیاز 
به تصمیم ها و برنامه ریزی دقیق و تدبیر فراوان دارد. 
در این فرصت گزیده ای از مصوبات انجمن در س��ال 

جاری را با هم مرور می کنیم.
1. معرفی دکتر س��لطان حس��ین س��الور به عنوان 
نماینده انجمن برای شرکت در کنگره سی و هشتم 

جامعه جراحان.
2. تأیید انتخابات استان ها.

3. انتخاب دکتر گیتا غیاث��ی برای مدیریت برنامه 
Hall of Fame در کنگ��ره سراس��ری و تش��کیل 

مهم ترین مصوبات انجمن چشم پزشکی در سال جاری
کمیت��ه Awards برای تعیین خط مش��ی اهدای 

جوایز در سال های آینده.
4. لزوم تأیید مهمانان خارجی کنگره توسط هیأت 
مدیره انجمن؛ به این ترتیب که مهمانان خارجی با 
نظر گروه های فوق تخصصی انتخاب می شوند و پس 
از تأیید هیآت مدیره انجمن چشم پزش��کی ایران، 
دعوت از آنها توسط دبیرعلمی کنگره انجام می گیرد.

5. در ارتباط با افزایش غیر منطقی مالیات چش��م 
پزش��کان، با سازمان نظام پزش��کی و دیگر مراجع 
مربوط، مذاکراتی انجام ش��ود تا وضعیت نامطلوب 

فعلی اصالح گردد.
6. آیین نامه اجرایی برگزاری کنگره های سراسری،  
نحوه انتخاب،  شرح  وظایف و اختیارات دبیر علمی 
تدوین شود و در جلسات بعد مورد بحث قرار گیرد.

7. دریاف��ت گ��زارش کار از ریی��س کمیت��ه امور 
بین الملل در موارد زیر:

ادامه تربیت گروه هایی  برای برگزاری کارگاه به زبان 

انگلیسی، مکاتبه با انجمن های دیگر کشورها، گرفتن 
گرانت برای چشم پزشکان جوان و اعزام همکاران به 
 ICO کنگره های خارجی با استفاده از موقعیت های

.AAO و
8. هماهنگ��ی ب��ا مدی��ران گروه ه��ای آموزش��ی 
دانش��گاه ها، به منظ��ور برنامه ری��زی ب��رای برنامه 
بازآموزی پنجشنبه ها، به صورتی که با یکدیگر تداخل 

نداشته باشند.
9. کنگره سال 93 با همکاری دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی برگزار می ش��ود؛ آقای دکتر مسعود 
س��هیلیان دبیر علم��ی و آقای مس��عود ناصری پور 
رییس گروه اجرایی کنگره بیست و چهارم خواهند 

بود.
10. درخواس��ت ارس��ال گزارش فعالیت های انجام 
شده در س��ال 1392 و برنامه فعالیت های علمی � 
صنفی انجمن های اس��تان ها برای س��ال 1393 به 

منظور حمایت مالی از انجمن های استان ها.
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دبیر کمیته روابط بین الملل انجمن چشم پزشکی 
ای��ران از برداش��تن گام های��ی برای گس��ترش روابط 
چشم پزش��کان ایران��ی ب��ا انجمن ه��ا و کنگره های 

چشم پزشکی دنیا خبر داد.
دکتر مسعود ناصری پور یکی از مهم ترین اهداف 
کمیته روابط بین الملل را توسعه ارتباطات با انجمن 
بین المللی چشم پزشکی )ICO( عنوان کرد و گفت: 
کمیت��ه رواب��ط بین الملل انجمن به عن��وان یکی از 
اعضای انجمن بین المللی چشم پزشکی در نظر دارد با 

گسترش روابط خود، حضوری قابل توجه در کنگره  سال های 2014 و 2016 
داش��ته باش��د. وی در تش��ریح برنامه و فعالیت های کمیته روابط بین الملل 
انجمن چشم پزش��کی ایران گفت: تاکنون قدم های مثبت و خوبی در زمینه 
برقراری ارتباط با مجامع جهانی برداشته شده است؛ طی چند ماه اخیر هم 
مشغول برنامه ریزیهای درازمدت بوده ایم و اهداف یک ساله و سه ساله کمیته 
را تنظی��م کرده ایم؛ چراکه اعتق��اد داریم از ابتدای راه تمام فعالیت ها باید بر 

اساس برنامه جلو برود تا بتوانیم به تمام اهداف پیش بینی شده برسیم.
دبیر کمیته روابط بین الملل انجمن چشم پزش��کی ایران یکی از اقدامات 
انجام ش��ده توسط این کمیته را برگزاری نخس��تین کارگاه آموزشی برای 
اعضای هیأت علمی جوان انتخاب ش��ده توسط انجمن های فوق تخصصی 
عن��وان ک��رد و گفت: این برنام��ه با هدف ایج��اد توانمن��دی در برگزاری 
کارگاه های آموزشی به زبان انگلیسی برگزار شد که به دنبال آن همه گروه های 
فوق تخصصی توانس��تند تمامی کارگاه های خود در کنگره بیست و سوم را به 

زبان انگلیسی ارایه کنند.
وی در ادام��ه از انتخاب اعضای کمیته روابط بین الملل خبر داد و گفت: 

گسترش روابط چشم پزشکان ایران 
با چشم پزشکی دنیا

آقای��ان دکتر حمید احمدی��ه، دکتر محمد ریاضی، 
دکتر محسن بهمنی کشکولی، دکتر فرید کریمیان، 
دکتر س��یدجواد هاش��میان، دکتر احمد میرشاهی، 
دکتر ف��رزاد پاکدل، دکتر آرش عش��ق آبادی، دکتر 
ش��اهین یزدانی، و دکتر خلیل قاس��می فالورجانی 
به عن��وان اعضای کمیت��ه روابط بین المل��ل، ارتباط 
انجمن چشم پزشکی ایران با کنگره ها و انجمن های 
چشم پزش��کی معتب��ر دنی��ا را دنب��ال می کنن��د. 
خوش��بختانه تا کنون بازخوردهای مناس��بی هم از 

انجمن های چشم پزشکی مطرح دنیا دریافت شده است.
دکتر ناصری پور افزود: در ماه های اخیر توانس��تیم ش��رح وظایف کمیته 
روابط بین الملل را مشخص کنیم و اعضا هم بر اساس همین سند، مکاتبات 
اولی��ه با انجمن ه��ا و کنگره های ش��اخص بین المللی را آغ��از کردند. همه 
م��ا امیدواریم در آینده نزدیک ش��اهد برقراری رواب��ط خوبی در این زمینه 
باش��یم و از پتانسیل های موجود بین المللی به بهترین شکل به نفع انجمن 

چشم پزشکی و جامعه چشم پزشکان کشور استفاده کنیم.
وی یکی دیگر از برنامه هایی را که در کمیته روابط بین الملل انجمن پیگیری 
می شود، ایجاد بانک های اطالعاتی عنوان کرد و گفت: سعی داریم بانک اطالعاتی 
کاملی از چشم پزشکان ایرانی خارج از کشور تهیه کنیم که در ارتباطات بعدی 
بتوانیم از دانش و توان علمی و عملی آنها بهره مند شویم. همچنین باید بانک 
اطالعاتی دیگ��ری از فرصت هایی که در حاش��یه کنگره های بین المللی پدید 
می آید، آماده کرد. نخس��تین بهره برداری از این بانک های اطالعاتی آن اس��ت 
که می توانیم اطالعات کاربردی مورد نیاز چشم پزش��کانی که قصد شرکت در 

دوره های خاص یا کنگره های بین المللی را دارند، در اختیار آنها قرار دهیم.

دبیر کمیته اخالق انجمن چشم پزشکی ایران 
از تأکید مجدد سازمان نظام پزشکی بر ممنوعیت 
تبلیغات همکارانی که مجوز نظام پزشکی را  اخذ 

نکرده اند، خبر داد.
دکتر محمد ابریشمی گفت: به تازگی نامه ای 
از سازمان نظام پزشکی به انجمن های علمی ابالغ 
شده اس��ت که بر مبنای آن همکاران نمی توانند 
بدون مجوز نظام پزش��کی، فعالیت های تبلیغاتی 

داشته باشند.
به گفته وی هر چند این قانون در س��ال های 
گذش��ته به تصویب رسیده و ابالغ شده است، اما 
با توجه به گس��ترش تبلیغات همکاران از طریق 
پیامک، س��ایت ها و دیگر اقالم تبلیغاتی، سازمان 
نظام پزشکی با ابالغ مجدد این قانون، بر آن تأکید 
کرده اس��ت. کمیته اخالق پزشکی انجمن نیز با 
اطالع رسانی به همکاران چشم پزشک، ایشان را 
در جریان این امر قرار داده است. بنابراین یک بار 

تأکید مجدد نظام پزشکی بر ممنوعیت تبلیغات
دیگر به همکاران توصیه می کنیم که پیش از هر 
اقدامی که جنبه تبلیغاتی دارد، الزم است مجوز 

مربوطه را از سازمان نظام پزشکی دریافت کنند.
ب��ه گفت��ه دبی��ر کمیت��ه اخ��الق انجم��ن 
چشم پزشکی، در سال جاری چند مورد شکایت از 
همکاران هم مطرح شد که با ورود کمیته اخالق، 
این موارد پیگیری و آن چنان که در شأن همکاران 

بود مورد رسیدگی قرار گرفت.
دکتر ابریش��می اضافه ک��رد: گاهی مالحظه 

ش��ده برخی از همکاران نسبت به منافات بعضی 
رفتارها با قوانین نظام پزشکی بی اطالع هستند 
که خوش��بختانه با ورود کمیته اخ��الق، از تکرار 

اشتباهات جلوگیری شده است.
وی ادامه داد: یکی از فعالیت های کمیته اخالق 
بررسی و رسیدگی به شکایت بیماران از پزشکان 
اس��ت و در صورت��ی که با چنین م��واردی روبرو 
شویم، خطاهای همکاران به آنها گوشزد می شود 
و تأکید می کنیم آنچه خالف شئونات پزشکی و 

قوانین نظام پزشکی است را نباید انجام دهند.
به گفته دکتر ابریش��می، تمام همکاران عضو 
کمیته اخالق ت��الش می کنند از وق��وع آنچه با 
مق��ررات نظام پزش��کی و اخالق مناف��ات دارد، 
جلوگیری ش��ود و به طور قطع اگر همکارانی که 
مقررات را رعایت نمی کنند بر این کار پافش��اری 
داش��ته باش��ند، مراجع ذیصالح همچ��ون نظام 

پزشکی و پزشکی قانونی ورود پیدا می کنند.
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دبیر کمیته ام��ور رفاهی انجمن 
ایران، در گفت وگو  چشم پزشکی 
انجم��ن، مهمترین  با خبرنام��ه 
اقدامات رفاهی در سال 1392 را 

تشریح کرد.
دکتر محسن رمضان زاده، دبیر 
کمیته امور رفاهی انجمن چش��م 
پزشکی، یکی از مهم ترین اقدامات 
این کمیته را انجام هماهنگی های 
الزم برای برگزاری تور کنگره ژاپن 
عن��وان ک��رد. وی در ای��ن ارتباط 
گف��ت: کمیته امور رفاه��ی در حال برنامه ریزی و پیگیری ام��ور مربوط به تور 

کنگره ژاپن است؛ برنامه ای که در ایام نوروز اجرا خواهد شد.
دکتر رمضان زاده ادامه داد: تور ژاپن به دو شکل انجام می شود؛ نخست برای 
گروهی از همکاران که عالقه مند هستند زودتر به ژاپن بروند، یک تور بلند مدت 
داریم. در حال برنامه ریزی هستیم که یک تور دیگر هم برای متقاضیان شرکت 
در کنگره چشم پزشکی ژاپن تدارک دیده شود تا این عزیزان بتوانند در روز اول 
کنگره به توکیوی ژاپن بروند و در برنامه های کنگره حضور یابند؛ پس از پایان 

نشست های علمی هم هر دو گروه به ایران بازمی گردند.
به گفته دبیر کمیته امور رفاهی انجمن چشم پزش��کی ایران، تور نخست 11 
روزه خواهد بود و ش��رکت کنندگان به مدت چه��ار روز از مراکز دیدنی اوزاکا، 
کیوتو و کوبه بازدید خواهند داش��ت و پس از آن به مدت پنج ش��ب در توکیو 
خواهند بود. دو روز از این یازده روز نیز برای مسیرهای رفت و برگشت در نظر 

گرفته شده است.
دکت��ر رمض��ان زاده اضافه کرد: ت��ور دوم 6 روزه خواهد ب��ود و پرواز به طور 
مس��تقیم به توکیو می رود تا همکاران در کنگره حضور یابند؛ البته برای گروه 
دوم نیز تور یک روزه توکیو گردی به صورت مش��ترک با گروه اول ترتیب داده 

شده است.
به گفته وی، عمده ترین نکته ای که متقاضیان شرکت در کنگره های خارجی 
باید مورد نظر داش��ته باش��ند این است که تأخیر در ثبت نام باعث می شود که 
دو اتفاق روی دهد؛ نخس��ت این که بلیط خطوط هوایی گران تر می شود و دوم 

این که با نزدیک شدن به روزهای برگزاری کنگره، نرخ اتاق ها افزایش می یابد.
دکتر رمضان زاده یکی دیگر از اقدامات کمیته رفاهی را ترتیب دادن فروشگاه 
مجازی در س��ایت انجمن چشم پزشکی ایران عنوان کرد و گفت: بر اساس این 
ایده که کمک به سزایی برای همکاران، به ویژه چشم پزشکان جوان بود، فضایی 
تحت عنوان فروشگاه مجازی در سایت انجمن ایجاد شد. شرکت های دارویی و 
تجهیزات پزشکی با استفاده از این امکان، محصوالت خود را از طریق سایت به 

همکاران چشم پزشک معرفی می کنند.
دبیر کمیته رفاهی انجمن چشم پزش��کی ایران، کاه��ش هزینه های عرضه 
کنن��دگان و خریداران و صرفه جویی در وقت را از جمله مهم ترین مزایای ارایه 

اطالعات در فروشگاه مجازی عنوان کرد.
دکتر رمضان زاده ادامه داد: دیگر اقدامات رفاهی این کمیته و از جمله ارایه 
تسهیالت بانک ملت که در گذشته اعضای انجمن چشم پزشکی از آن برخوردار 

بودند، کماکان در فهرست فعالیت های انجمن قرار دارد.

مهمترین اقدامات رفاهی 
با تاالرمشاهیر انجمن در سال جاری

در بیست و چهارمین 
کنگره

دکتر گیتا غیاثی ضمن اع��الم این خبر که در کنگره 
بیست و چهارم نیز برنامه تاالر مشاهیر برگزار خواهد شد 
و عالقه مندان می توانن��د از آن بازدید کنند، گفت: البته 
برای کنگره س��ال آینده در تاالر مشاهیر موارد جدیدی 
هم اضافه خواهد ش��د. وی افزود: در بیس��ت و چهارمین 
کنگره چشم پزشکی، کمیته ای برای برگزاری برنامه های 
تاالر مشاهیر تشکیل خواهد شد که از جمله اقدامات این 
کمیته تهیه پروتکلی است که در آن مشخص شده است 
که چه کس��انی می توانند کاندیدا ش��ده و در چهارچوب 
تاالر مش��اهیر به همکاران و به ویژه چشم پزشکان جوان 
معرفی ش��وند. دکتر غیاثی در پاس��خ به این س��ؤال که 
آیا هر س��ال یک نفر به عنوان چهره ش��اخص انتخاب و 
زندگی نامه و فعالیت هایش در تاالر مش��اهیر به س��مع و 
نظر شرکت کنندگان در کنگره خواهد رسید، گفت: لزوماً 
این طور نیس��ت که هر س��ال یک فرد را داش��ته باشیم، 
گاهی می توان چند نفر را در تاالر مش��اهیر معرفی کرد و 
گاهی ممکن اس��ت به موضوعی دیگر از جمله بخشی از 
تاریخچه چشم پزش��کی ایران و جهان، سیر تاریخی یک 

روش جراحی تا امروز و... بپردازیم.
وی اضافه کرد: کارکرد برنامه های تاالر مشاهیر نوعی 
آموزش غیر مس��تقیم و فرهنگی اس��ت. برگزارکنندگان 
نیز بیش��تر به دنبال این هس��تند که یک فک��ر، ایده یا 
مس��یری که برای یک هدف انسانی و علمی دنبال شده 
را به نمایش بگذارند. در این برنامه تأکید بر آن است که 
مشاهیر چشم پزشکی خودمان را معرفی کنیم اما ممکن 
اس��ت کمیته در یک س��ال به این نتیجه برسد که کسی 
ش��رایط الزم را ندارد و به همی��ن دلیل موضوع برگزاری 

می تواند تغییر کند.
دکتر غیاثی مهم ترین شاخص های انتخاب افراد برای 
معرفی در تاالر مشاهیر را، اخالق و این که فرد چقدر در 
روند چشم پزشکی به خصوص در ایران تأثیر گذار بوده و 
چقدر نوآوری داش��ته، دانست و تأکیدکرد: تالش ما این 
اس��ت که برنامه تاالر مشاهیر به این سوال پاسخ دهد که 
»به طور کلی فرد معرفی ش��ده، چه تأثیر مثبتی در حوزه 

چشم پزشکی داشته است؟«
وی استقبال از برنامه تاالر مشاهیر در کنگره بیست و 
سوم را با توجه به نخستین سال برگزاری، مثبت ارزیابی 

کرد.
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)ONE( بازسازی شبکه آموزش آکادمی چشم پزشکی آمریکا

کنگره جهانی چشم پزشکی، بهار 1393 توکیو

از استان ها چه خبر؟
تا پایان 
سال 92 

و طی 
نخستین 

فصل سال 
93 چند 
همایش، 

کنفرانس و 
سمینار در 
پنج شهر 
کشورمان 

برگزار 
می شود. 

برای اطالع 
از موضوع 

و تاریخ 
نشست های 

مزبور، این 
بخش را 
بخوانید.

به اطالع چشم پزشکان محترم می رساند بر اساس هماهنگی های به عمل آمده بین انجمن چشم پزشکی ایران و آکادمی چشم پزشکی آمریکا )AAO(، آن گروه از همکاران 
چشم پزشک داخل کشور که قبال آدرس email خود را در اختیار انجمن قرار داده اند، می توانند به صورت رایگان به شبکه آموزش چشم پزشکی آکادمی)ONE( دسترسی 

داشته باشند.
اخیراً به منظور استفاده بهتر اعضا، تغییرات عمده ای در این بخش ایجاد شده است. بر اساس این تغییرات، اعضای انجمن چشم پزشکی ایران می توانند از امکانات آموزشی 

به این شرح استفاده کنند: دسترسی رایگان به بیش از سه هزار تصویر از بیماران گوناگون، دوره های آموزشی پایه، ویدیوهای آموزشی و آزمون های تستی.
 در حال حاضر از جمع چشم پزشکان ایرانی که از طرف آکادمی امکان دسترسی به شبکه ONE برایشان فراهم شده است تنها حدود 16 درصد از این فرصت استفاده 
می کنند و این یکی از پایین ترین درصدها بین آن دس��ته از کش��ورهای جهان می باش��د که امکان دسترسی چشم پزشکان شان به ش��بکه ONE فراهم شده است. انجمن 

چشم پزشکی ایران وظیفه خود می داند که با اطالع رسانی وسیع تر، تعداد بیشتری از همکاران چشم پزشک را به استفاده از این امکان مفید آموزشی ترغیب کند.

کنگره جهانی چشم پزشکی در تاریخ 13 الی 17 فروردین 1393 )مطابق با دوم 
تا شش��م آوریل 2014( در شهر توکیو برگزار خواهد شد و روز اول آن به مباحث 
Subspecialty اختصاص خواهد داش��ت. کنگره جهانی چشم پزشکی که توسط 
ش��ورای جهانی چشم پزشکی )ICO( هر دو سال یک بار برگزار می گردد در چند 
دوره اخیر از سطح علمی باالیی برخوردار بوده و مخاطبین بسیار زیادی را از نقاط 
مختلف جهان جذب کرده اس��ت.  تعداد قابل توجهی از مقاالت پذیرفته شده در 
این کنگره به چشم پزشکان ایرانی اختصاص دارد. عالوه برآن، گروه ویتره و رتین 
انجمن چشم پزشکی ایران به دعوت مسئوالن کنگره، سمپوزیوم » اندیکاسیون ها و 

محدودیت های تکنیک های تصویر برداری از ته چشم« را در روز جمعه چهارم آوریل ارائه خواهند کرد. در حال حاضر امکان ثبت نام در کنگره جهانی چشم پزشکی 
به صورت الکترونیک وجود دارد. عالوه برآن، کمیته رفاهی انجمن چشم پزشکی طی مذاکرات به عمل آمده با یکی از آژانس های هواپیمایی، امکان شرکت در این 
کنگره در قالب یک تورعلمی � تفریحی را برای چشم پزشکان  فراهم آورده است. همکاران عالقمند جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره 55701081  

تماس بگیرند.

اهواز  
سمینار یکروزه  استرابیسم درتاریخ 92/10/19
سمینار یک روزه »عوارض فیکو« پنج شنبه92/11/10
سالن شهید رهنمون- بیمارستان امام خمینی)ره(

تبریز  
گردهمایی سالیانه گروه ویتره و رتین انجمن چشم پزشکی 
همزمان با برنامه بازآموزی شبکیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
21 تا 23 خرداد 1393

تهران  
بیستمین سمینار سالیانه بیمارستان فارابی با موضوع 
»استرابیسم و تازه های اپتیک و جراحی رفرکتیو« 10 تا 12 اردیبهشت، هتل المپیک

 رشت
کنفرانس علمی ماهانه با موضوع 

»تظاهرات چشمی بیماری های سیستمیک« در تاریخ  92/11/28
برنامه مدون چشم پزشکی ویژه پزشکان عمومی در تاریخ 92/12/15

سمینار دوره ای سگمان قدامی در خرداد ماه 93

 شیراز
بیست و دومین سمینار مدون سالیانه چشم پزشکی شیراز

23 تا 25 اردیبهشت 93 
Updated on Ocular Inflammation and Uveitis :موضوع
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برنامه ریزي براي کارگاه ها و   

سمپوزیوم های کنگره بیست و چهارم
گروه فوق تخصصي قرنیه دو برنامه براي امسال 
طراحی کرده بود؛ برنامه اول در روز پیش کنگره 
بیست و س��وم اجرا گردید و دیگري که قرار بود 
زمستان امس��ال در کیش برگزار شود، به دلیل 
پاره اي مس��ایل منتفي ش��د. »دکتر سیدحسن 
هاش��مي« رئیس انجمن چشم پزش��کي ایران و 
دبیر این گ��روه فوق تخصصي با بیان این مطلب 
گف��ت:  »برنامه دیگري هم داریم که قرار اس��ت 
پیش از س��مینار فارابي برگزار شود و اکنون در 

مرحله برنامه ریزی اولیه هستیم.«
وي توضیح داد: »مهم تری��ن اقدام گروه فوق 
تخصص��ي قرنیه برای س��ال آین��ده نیز تعیین 
س��خنرانان خارجي براي ش��رکت در بیس��ت و 
چهارمین کنگره چشم پزشکي ایران و برنامه ریزي 
براي تشکیل کارگاه ها و سمپوزیم های مربوط به 
این گروه اس��ت که امیدوارم  جلسات براي بیان 
دیدگاه ها و بررسي راهکارها به زودي برگزار شود.«
دکتر هاشمي، به صحبت هاي خود این نکته 
را هم اضافه کرد: »تشکیل بانک جامع اطالعاتي 
از تم��ام همکاران چشم پزش��ک ضروري اس��ت 
زیرا س��رعت اطالع رس��اني را بیشتر مي کند و از 

پنج گروه در یک نگاه

کس��ب جایزه از آکادمی چشم پزش��کی امریکا: آقای دکتر مسعود س��هیلیان، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از بیمارستان 
لبافی نژاد در س��ال 2013 موفق به کس��ب جایزه معتبر Senior Achievement Award از آکادمی چشم پزشکی آمریکا شد. این جایزه هرساله به تعداد 
معدودی از چشم پزشکان جهان که میزان مشارکت علمی آنها در برنامه های آکادمی در سطح باالیی باشد، اعطا می گردد. در همین سال Achievement Award آکادمی 

امریکا نیز به آقای دکتر سیامک مرادیان، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از بیمارستان لبافی نژاد تعلق گرفت. 
کسب جایزه از جشنواره رازی: آقای دکتر شاهین یزدانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان لبافی نژاد در نوزدهمین 

دوره جشنواره رازی در سال 1392 موفق به کسب رتبه سوم در رشته علوم بالینی جراحی شد.
خبرنامه انجمن چشم پزشکی ایران موفقیت های علمی این همکاران را به آنان تبریک گفته و برای شان توفیق بیشتر آرزو می کند.

موفقیت های علمی همکاران

خطاه��اي احتمال��ي در ارتباطات ت��ا حدزیادي 
مي کاهد. خوش��بختانه در این زمینه وب سایت 
انجمن و خبرنامه فعالیت خوبي دارند و در روند 
آگاهي  هم��کاران از برنامه ه��ا و اقدامات انجمن 

بسیار موثر هستند.«

آخرین یافته های گلوکوم در دانشگاه 
علوم پزشکی زاهدان

براس��اس  گف��ت:  گلوک��وم  انجم��ن  ریی��س 
هماهنگی ه��ای صورت گرفته با دانش��گاه علوم 
پزشکی زاهدان، کنفرانس س��االنه این دانشگاه 
که در س��ال آینده و در چابهار برگزار می ش��ود 
به موضوع گلوک��وم و نوروافتالمولوژی اختصاص 

خواهد یافت.
ب��ه گفت��ه دکت��ر حی��در امین��ی، در ادامه 
همکاری های انجمن و دانشگاه ها، در سال 1394 
نیز دانشگاه علوم پزشکی مشهد کنفرانس ساالنه 

خود را به موضوع گلوکوم اختصاص می دهد.
وی تعداد اعضای انجم��ن گلوکوم را 23 نفر 
اعالم ک��رد و گفت: در حال حاضر بیش از چهار 
سال از عمر این انجمن می گذرد؛ مجموعه ای که 
در ابتدا مجزا از انجمن چشم پزشکی ایران بود و 
بعد از مدتی زیر نظر انجمن چشم پزش��کی قرار 

گرفت. دکتر امینی درب��اره فعالیت های انجمن 
گلوکوم گفت: ما کنفرانس هایی به صورت فصلی 
با حض��ور اعضا در محل انجمن چشم پزش��کی 
برگزار می کنیم که آخرین آن در نوزدهم دی ماه 

سال جاری برگزار شد.
وی افزود: عالوه بر فعالیت هایی که در تهران 
انجام می ش��ود، اگر چنانچه انجمن های استانی 
برنامه های علمی در زمینه گلوکوم داشته باشند 
و دعوتی صورت گیرد، حتماً مش��ارکت خواهیم 
ک��رد. وی ادام��ه داد: پنج س��ال متوالی اس��ت 
ک��ه روز جهانی گلوکوم را در اس��فند ماه برگزار 
می کنیم. در این روز در مورد بیماری آب س��یاه 
اطالع رس��انی جامع انجام می دهیم و در اماکن 
پر رفت وآمد، با همکاری ش��هرداری ها بسته های 

اطالع رسانی توزیع می شود.

برگزاری کارگاه آموزشی 
در کنگره ژاپن

نای��ب رییس هیأت مدیره گ��روه فوق تخصصی 
»ویت��ره و رتی��ن« از برگزاری کارگاه آموزش��ی 
Retinal Imaging توس��ط ای��ن گ��روه فوق 
تخصصی در کنگره سراس��ریWOC ژاپن خبر 
داد. دکتر محمد ریاضی، نایب رییس هیأت مدیره 
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کارت های عضویت جدید انجمن چشم پزشکی ایران از جنس PVC و با کیفیتی متفاوت، به زودی آماده و در اختیار همکاران قرار می گیرد. این کارت ها 
که دارای بارکد و برچس��ب امنیتی هس��تند، به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی شده اند که همکاران در کنگره های خارجی هم بتوانند از آن استفاده 
کنند. از آنجا که اطالعات روی کارت از ثبت نام همکاران در کنگره امسال استخراج شده است، به منظور جلوگیری از هرگونه اشتباه امالیی، از همه چشم 

اطالعات خود را باز بینی و در صورت نیاز اصالح نمایند.  www.irso.org پزشکان عزیز تقاضا می شود با مراجعه به سایت
تأکید می شود نام و نام خانوادگی التین خود را حتماً کنترل بفرمایند.  

همچنین اگر عکس موجود در سایت را برای چاپ بر روی کارت مناسب نمی دانید آن را تغییر دهید. 
پیشاپیش از بذل عنایت تمامی همکاران سپاسگزاریم.

کارت های جدید در راه است

گروه فوق تخصصی »ویتره و رتین« گفت: در این 
گ��روه فوق تخصصی هر س��ال، دو برنامه برگزار 
می ش��ود؛ یکی در ابتدای سال و یکی هم زمان با 
کنگره چشم پزشکی. در این راستا، قرار است طی 
بهار 1393 کنگره ای در تبریز با همکاری دانشگاه 

علوم پزشکی این استان برگزار شود.
وی یک��ی دیگر از فعالیت ها و دس��تاوردهای 
این گ��روه فوق تخصص��ی را ارتب��اط با انجمن 
 ASRS عن��وان ک��رد و گفت: انجم��ن ASRS
هم��واره از اعضای��ش نظ��ر س��نجی می کن��د 
و نتای��ج ای��ن نظرس��نجی ها به ص��ورت مرتب 
اع��الم می ش��ود. با هم��کاری گ��روه ویت��ره و 
رتی��ن، ت��الش داریم نگ��رش پزش��کان ایرانی 
 ه��م در نظرس��نجی های مختلف لحاظ ش��ود.

نای��ب رییس هیأت مدیره گ��روه فوق تخصصی 
»ویتره و رتین« به همکاری و ارتباطات گسترده 
در ای��ن گروه فوق تخصصی اش��اره کرد و گفت: 
هی��ات مدی��ره گروه، هم��واره از طریق ارس��ال 
نامه های  الکترونیکی، خبرهای گروه را به اطالع 

اعضا می رساند.
وی تع��داد اعضای این گ��روه فوق تخصصی 
را ح��دود 180 نفر ذکر ک��رد و گفت: گروه فوق 
تخصصی ویتره و رتین از س��ال 1373 تشکیل 
شد ولی از حدود شش سال پیش رسماً به عنوان 
زیرمجموعه ای از انجمن چشم پزش��کی ایران به 

فعالیت خود ادامه داد.

دکت��ر ریاضی هدف از تش��کیل این زیرگروه 
را برط��رف کردن نیازهای اعض��ای گروه از نظر 
علمی، پژوهش��ی و آموزش��ی ذکر کرد و گفت: 
هیآت مدیره این گروه فوق تخصصی می تواند به 

پیگیری نیازهای صنفی این بخش نیز بپردازد.

برنامه های سه سال آینده
 بسته شده

گ��روه ف��وق تخصصی پالس��تیک و ترمیمی 
چش��م، این روزها مانند گروه ه��ای دیگر خود را 
برای برگزاری کنگره بیست و چهارم آماده می کند 
و طبق اطالعات ارائه شده، برنامه ها تدوین شده و 
آماده اجرا است. دکتر علی صادقی طاری با بیان 
این که گروه فوق تخصصی پالستیک و ترمیمی 
چشم فعالیت غیررس��می خود را از سال 1382 
آغاز کرد، گفت: » فعالیت رس��می این گروه در 
سال 1387 و زیر نظر انجمن چشم پزشکی ایران 

ادامه یافت و اکنون بالغ بر 50 نفر عضو دارد.«
مدیر این گروه فوق تخصصی اظهار داش��ت: 
»به طور معمول پنج ش��نبه ها برنامه های متنوع 
بازآم��وزی همکاران در یکی از بیمارس��تان های 
فارابی، ش��هید لبافی نژاد و حضرت رسول)ص( 
برگزار می شود و یافته های جدید با حضور اعضا 

مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.«
وی در خص��وص برنامه گ��روه فوق تخصصی 
پالستیک و ترمیمی چش��م در کنگره بیست و 

چهارم گفت: »مهمانان خارجی مد نظر این گروه 
به انجمن معرفی و برنامه ریزی برای حضور آنها 

انجام شده است.«
دکتر صادقی ادامه داد: »برنامه های مش��ترک 
علمی این گروه با انجمن های اس��تانی، برای سه 
سال آینده تدوین شده است؛ سال 93 این برنامه 
در مش��هد برگزار می شود و دبیر علمی آن دکتر 
اعتضاد است. سال 94 و 95 نیز شاهد برپایی این 
برنامه به ترتیب در شیراز و تبریز خواهیم بود که 
آقایان دکتر اوجی و دکتر نبئی مسئولیت علمی 

آنها را برعهده دارند. 

برگزاری دو همایش 
در بهمن و اسفند 1392

دبی��ر گروه فوق تخصص��ی Strabismus از 
برگزاری دو همایش تا پایان س��ال در این گروه 
خبر داد. نخس��تین نشس��ت در بهم��ن ماه در 
بیمارس��تان لبافی نژاد تهران و نشس��ت دوم در 
اسفندماه در استان سیستان و بلوچستان برگزار 

خواهد شد. 
دکت��ر یزدیان با اش��اره به ارتباط گس��ترده 
گروه های فوق تخصصی با انجمن های اس��تانی 
گف��ت: از آنج��ا ک��ه در تش��کیالت انجمن های 
استانی، زیرگروه های فوق تخصصی تعریف نشده 
اس��ت، فعالیت های فوق تخصصی در اس��تان ها 
با هماهنگ��ی گروه های ف��وق تخصصی انجمن 

چشم پزشکی ایران انجام می شود.
وی زمان ش��کل گیری گ��روه فوق تخصصی 
Strabismus را س��ال 1386 عن��وان ک��رد و 
گفت: این گروه در حال حاضر با بیش از 40 عضو 

فعالیت های خود را دنبال می کند.
به گفته دکتر یزدیان، این گروه فوق تخصصی 
یکی از گروه ه��ای فعال در کنگره های س��االنه 
چشم پزش��کی اس��ت و عالوه بر حض��ور در این 
کنگ��ره، هر فصل یک کنفرانس داخلی با حضور 

اعضای گروه برگزار می کنیم.
همچنین با انجمن های استانی نیز در برگزاری 
س��مینارهای مرتبط با این گروه فوق تخصصی 

همکاری داریم.
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