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 گلوكوم با مرتبط هاى سمينار و ها كنفرانس

 
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان و همايش ساليانه انجمن گلوكوم ايران از  هفتمين همايش ساليانه چشم

در شهر زيباي چابهار برگزار شد. در اين » پزشكي هاي چشم گلوكوم و تازه«ان با عنو 1393ماه  بهمن 23تا  21تاريخ 
فر (دبير اجرايي) برگزار شد،  همايش كه به همت آقاي دكتر محمد اريش (دبير علمي) و آقاي دكتر محمد نعيم اميني

طبي و جراحي گلوكوم تأكيد  هاي درمان هاي باليني و پاراكلينيكي گلوكوم و روش بر روي انواع ثانويه گلوكوم، آزمون
شد. در كنار برنامه علمي، به همت گروه اجرايي ضيافت شام، بازديد از بندرگاه چابهار و باشگاه ملوانان و همچنين 

شده بود كه با استقبال بسيار زياد  هاي حرا و جاده ساحلي در نظر گرفته هاي مريخي و جنگل بازديد از كوه
 جه شد. كنندگان در برنامه موا شركت



 

هشتمين همايش ساليانه گروه چشم دانشگاه علوم پزشكي مشهد و همايش ساليانه انجمن گلوكوم ايران با عنوان 
در هتل پرديسان مشهد برگزار شد. در  1394خردادماه  8تا  6از تاريخ » هاي گلوكوم المللي تازه گردهمايي بين«

ر (دبير علمي) و دكتر عليرضا اسالمپور (دبير اجرايي) برگزار اين گردهمايي علمي كه به همت دكتر رامين دانشو
هاي تشخيصي و درماني صورت گرفته، انجام شد. در  اي بيماري گلوكوم و پيشرفت شد، مروري جامع بر مباحث پايه

نكات  شد، پرفسور كارلو تراورسو از كشور ايتاليا المللي برگزار مي صورت بين اين همايش كه براي نخستين بار به
مهم در تشخيص باليني گلوكوم و نحوه برخورد با عوارض جراحي گلوكوم، پرفسور فرانز گرن از كشور آلمان 

هاي بررسي  هاي جديد در جراحي گلوكوم بالغين و گلوكوم مادرزادي و دكتر ميترا صحي از امريكا روش روش
قراردادند. همچنين دكتر امير پيروزيان از پيشرفت آسيب گلوكومي و همچنين تركيبات دارويي جديد را موردبحث 

كنندگان ارائه كردند. در اين  صورت نظري و عملي براي شركت امريكا درمان ترابكولوپالستي ليزري انتخابي را به
كنندگاني از كشورهاي آلمان، عراق،  سنجان و پزشكان عمومي ايران، شركت پزشكان، بينايي همايش، عالوه بر چشم

عنوان فراگير حضور داشتند. در حاشيه همايش زيارت حرم مطهر رضوي، بازديد از آرامگاه  كويت بهافغانستان و 
 شده بود. فردوسي و ساير اماكن زيارتي و سياحتي مشهد مقدس و نيز ضيافت شام خاتم در نظر گرفته

 

 



كنگ برگزار شد. در  ) در هنگ1394خردادماه  19تا  16(ژوئن جاري  9تا  6ششمين كنگره جهاني گلوكوم از تاريخ 
بار  كنندگاني از كشورهاي مختلف دنيا هر دو سال يك اين رخداد برجسته علمي كه با حضور سخنرانان و شركت

تر و درخور توجهي داشت. اعضاء انجمن  شود، در سال جاري انجمن گلوكوم ايران حضور بسيار پررنگ برگزار مي
صورت مدعو دو جلسه علمي  هاي جديد علمي در قالب پوستر، براي نخستين بار به ن عالوه بر ارائه يافتهگلوكوم ايرا

هاي  هاي گلوكوم و مشكالت مربوطه كه در يكي از سالن اختصاصي برگزار كردند. در جلسه اول با موضوع جراحي
هاي  د، سخنرانان به معرفي روشكنندگان مواجه ش اصلي همايش برگزار شد و با استقبال بسيار خوب شركت

جراحي گلوكوم و چگونگي برخورد با عوارض و مشكالت حين و پس از جراحي پرداختند. در جلسه دوم كه در يكي از 
هاي فرعي همايش با عنوان سندروم اكسفولياتيو و گلوكوم اكسفولياتيو برگزار شد، سخنرانان به بيان  سالن
كنندگان و سخنرانان انجمن  زايي آن، تشخيص و درمان پرداختند. اداره يماريهاي مختلف پايه بيماري و ب جنبه

گلوكوم ايران در اين رخداد علمي آقايان دكتر اميني، دكتر پاكروان، دكتر يزداني، دكتر نيلفروشان، دكتر فخرايي، 
اي در  رمي و دكتر ثمرهتن پناه، دكتر اك دكتر مقيمي، و دكتر دانشور بودند. همچنين دكتر اسماعيلي، دكتر پنج

در هلسينكي فنالند  2017هاي علمي اين همايش مشاركت فعال داشتند. همايش آتي جهاني گلوكوم در سال  برنامه
 برگزار خواهد شد.
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اطالع رساني به ساير همكاران  جهتهاي انجمن،  شود تا ضمن مشاركت در تهيه خبرنامه از كليه همكاران ارجمند دعوت مي
 زير با انجمن گلوكوم ايران هماهنگ فرمايند. آدرسهاي مرتبط با گلوكوم مراكز خود را از طريق  هاي بازآموزي و همايش امهبرن
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