
 

03/08/1397روز اول: پنجشنبه   

 8:30-9:00افتتاحیه: 

 تالوت قران مجید

 سرود ملی جمهوری اسالمی ایران

 سخنرانی رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران/ رئیس سمینار

 سخنرانی دبیر علمی سمینار
 

 

 

 

 خانم دکتر ماریا شارع پور، خانم دکتر هانیه احمدی، آقای محسن حیرانی، خانم زهرا حیدریهیأت رئیسه: 

 زمان تخصص سخنران عنوان سخنرانی سخنران

 9:20-9:00 کارشناسی ارشد اپتومتری Epidemiology of keratoconus خانم اعظم غضنفری

 خانم دکتر هانیه احمدی
The genetics of keratoconus استادیار دانشگاه علوم پزشکی -چشم پزشک

 مازندران
9:20-9:40 

 10:00-9:40 کارشناسی ارشد اپتومتری Risk factors of keratoconus خانم فاطمه حافظیان

 10:20-10:00 کاندیدای دکتری تخصصی اپتومتری Keratoconus diagnosis آقای محسن حیرانی

 خانم زهرا حیدری
New managements for keratoconus عضو -کاندیدای دکتری تخصصی پژوهشی

 هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
10:20-10:40 

 خانم دکتر ماریا شارع پور
Post refractive surgery ectasia فوق تخصص اکولوپالستیک و -چشم پزشک

استادیار دانشگاه علوم پزشکی  -استرابیسم

 مازندران
10:40-11:00 

 11:00-11:30          استراحت و پذیرایی                                                                                                            
 

 

 

 

 

 



 خانم راحله مروج -آقای دکتر امیر اسهرلوس – آقای دکتر علی سنجری -هیأت رئیسه: آقای دکتر ابراهیم جعفرزاده پور

 زمان تخصص سخنران عنوان سخنرانی سخنران

 Fitting Gas permeable contact  lenses in آقای دکتر امیر اسهرلوس
Keratoconus patients 

 11:50-11:30 دکتری تخصصی اپتومتری

 Fitting scleral and mini-scleral lenses in خانم راحله مروج
Keratoconus patients 

 12:10-11:50 کاندیدای دکتری تخصصی اپتومتری

 آقای دکتر ابراهیم جعفرزاده پور
Fitting hybrid contact lenses in 
Keratoconus patients 

استاد دانشگاه علوم  -دکتری تخصصی

 پزشکی ایران
12:10-12:30 

 The use of intra-corneal ring segments in آقای دکتر علی سنجری
keratoconus 

فوق تخصص قرنیه -چشم پزشک  12:30-12:50 

 12:50-14:00                                                                        نماز و ناهار                                                          
 

 آقای دکتر کیومرث نوروزپور،آقای دکتر علی اصغری،آقای دکتر بابک ده سروی،آقای دکتر اسداهلل فرخ فر هیأت رئیسه:

 زمان تخصص سخنران عنوان سخنرانی سخنران

 آقای دکتر کیومرث نوروزپور
Corneal collagen Cross linking استادیار  -فوق تخصص قرنیه -چشم پزشک

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
14:00-14:20 

فوق تخصص قرنیه -چشم پزشک Corneal transplant for keratoconus آقای دکتر علی اصغری  14:20-14:40 

فوق تخصص قرنیه -چشم پزشک Phakic IOL for keratoconus آقای دکتر بابک ده سروی  14:40-15:00 

 آقای دکتر اسداهلل فرخ فر
Optical coherence tomography in 
corneal ectasia 

استادیار دانشگاه علوم پزشکی  -چشم پزشک

 مازندران
15:00-15:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04/08/1397روز دوم: جمعه   

 آقای دکتر احمد احمدزاده امیری، آقای دکتر رضا جعفری، آقای محمدعلی نخعیآقای دکتر مجیدرضا شیخ رضایی،: هیأت رئیسه

 زمان تخصص سخنران عنوان سخنرانی سخنران

 آقای دکتر مجیدرضا شیخ رضایی
Epidemiology and genetics of 
myopia 

استادیار دانشگاه علوم پزشکی -چشم پزشک

 مازندران
9:00-9:15 

 9:30-9:15 کارشناسی اپتومتری Risk factors of myopia آقای حسین زارع

 آقای دکتر رضا جعفری
Acquired restrictive strabismus 
and high myopia 

فوق تخصص اکولوپالستیک و  -چشم پزشک

وم پزشکی مازندراناستادیار دانشگاه عل -سترابیسم   
9:30-9:50 

 آقای دکتر احمد احمدزاده امیری
Retinal complications of high 
myopia 

استادیار  -فوق تخصص شبکیه -چشم پزشک

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
9:50-10:10 

 10:10-10:30                                                   استراحت وپذیرایی                                                                     
 

 آقای شکراهلل شفایی -آقای پیام نبوتی -آقای مسعود خرمی نژاد -خانم دکتر سمیرا حیدریانهیأت رئیسه: 

 زمان تخصص سخنران عنوان سخنرانی سخنران

 Role of peripheral refraction in myopia آقای مسعود خرمی نژاد
control 

 10:50-10:30 کاندیدای دکتری تخصصی اپتومتری

 خانم دکتر سمیرا حیدریان
Orthokeratology to control myopia 
progression 

استادیار  -دکتری تخصصی اپتومتری

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
10:50-11:10 

 11:30-11:10 کاندیدای دکتری تخصصی اپتومتری Bifocal, Multifocal Glasses to Control Myopia آقای پیام نبوتی

 11:50-11:30 کارشناسی ارشد اپتومتری Multifocal contact lenses to control myopia آقای محمدعلی نخعی

 Pharmaceutical intervention for myopia آقای شکراهلل شفایی
control 

 12:10-11:50 کارشناسی ارشد اپتومتری

 Effect of outdoor activity on myopia onset آقای محمدرضا منیری
and progression 

 12:30-12:10 کارشناسی ارشد اپتومتری

 

 آقای دکتر امیر اسهرلوس -نژادآقای مسعود خرمی  -آقای محسن حیرانی -هیأت رئیسه: آقای دکتر علی میرزاجانی

 زمان تخصص سخنران عنوان سخنرانی سخنران

 12:50-12:30 کارشناسی اپتومتری Guidelines to prescribe myopia خانم فاطمه میرجانی

دانشیار دانشگاه  -دکتری تخصصی Binocular balance and Case report in myopia آقای دکتر علی میرزاجانی

 علوم پزشکی ایران
12:50-13:30 

 13:30-14:30                 نماز و ناهار                                                                                                                 
 


