
 

 

72/72/9316پنجشنبه : روز اول  

 8:09-0:99: افتتاحیه

 تالوت قران مجید

 سرود ملی جمهوری اسالمی ایران

 رئیس کنگره/ سخنرانی رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران

 سخنرانی دبیر علمی کنگره

 سخنرانی مسئول برنامه علمی

 

 

 

 آقای محمدعلی نخعی -آاقای احسان شیرعلی وند -آقای تقی نقدی: هیأت رئیسه

 زمان تخصص سخنران عنوان سخنرانی سخنران

 9:22-9:02 کارشناس ارشد اپتومتری Red Eye آقای تقی نقدی

 9:02-9:02 کارشناس ارشد اپتومتری Ocular Surface Disease آقای احسان شیر علی وند

 9:02-02:22 کارشناس ارشد اپتومتری Dry Eye آقای محمد علی نخعی

 02:22-02:02          استراحت و پذیرایی                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آقای شکرااهلل شفایی -خانم زهرا حیدری-خانم راحله مروج -آقای دکتر ابراهیم جعفرزاده پور: هیأت رئیسه

 زمان تخصص سخنران عنوان سخنرانی سخنران

زهرا حیدری خانم  
Soft Contact Lenses 

Material, Fitting, and evaluation 

 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

 پزشکی مازندران
02:02-02:02 

راحله مروج خانم  Contact lens for astigmatism 
 تخصصی دکترای کاندید

 اپتومتری
00:02-02:02 

ابوالفضل نوری نیا آقای  RGP contact lens fitting  00:02-00:02 کارشناس ارشد اپتومتری 

 00:02-00:02 کارشناس ارشد اپتومتری Contact lens for presbyopia آقای شکراهلل شفایی

آقای دکتر ابراهیم 

 جعفرزاده پور
داشگاه استاد گروه اپتومتری  انکساری جراحی از پس تماسی های عدسی فیت

 علوم پزشکی ایران
00:02-00:02 

 آقای امین فاطمی
معرفی محصوالت به همراه تکنیک های موفق 

 فروش عدسی

 اپتومتریست

مدیر فنی شرکت هویا   
00:22-00:02 

 00:22-00:02                               نماز و ناهار                                                                                                   
 

 آقای ابولفضل نوری نیا-آقای محمدرضا منیری -خانم سارا حیدرپور -جواد هرویاندکتر  آقای:هیأت رئیسه

 زمان تخصص سخنران عنوان سخنرانی سخنران

 خانم سارا حیدرپور
Therapeutic contact lenses 

 
 00:02-00:02 کارشناس ارشد اپتومتری

 00:02-00:02 کارشناس ارشد اپتومتری Contact lens discomfort آقای محمدرضا منیری 

خانم سیده فاطمه 

 میرجانی
Contact lens complications 00:02-00:02 کارشناس اپتومتری 

 آقای دکتر جواد هرویان 
Long-term Outcomes of 

Collagen Crosslinking for Early 

Keratoconus 

شگاه ناستاد گروه اپتومتری دا

 علوم پزشکی مشهد
00:02-00:02 

 

 

 

 



72/72/9316جمعه : روز دوم  

 خانم سمیرا حیدریان -آقای پیام نبوتی -آقای حسن سوری: هیأت رئیسه

 زمان تخصص سخنران عنوان سخنرانی سخنران

 اهمیت دید دو چشمی آقای حسن سوری

عضو هیات علمی گروه 

علوم پزشکی  اپتومتری دانشگاه

 ایران

9:00-9:22 

 خانم اعظم غضنفری
روش های مستقیم و غیر مستقیم اندازه گیری 

 ورجنس فیوژنی
 9:00-9:00 کارشناس ارشد اپتومتری

 خانم سمیرا حیدریان

Intermittent Exotropia; 

 classification, diagnosis, and 

management 

 

 تخصصی دکترای کاندید

 اپتومتری
02:20-9:00 

 آقای پیام نبوتی
Characteristics and management of 

convergence insufficiency 

 

 تخصصی دکترای کاندید

 اپتومتری
02:02-02:20 

 02:02-00:22           استراحت وپذیرایی                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آقای امیر اسهرلوس -آقای محسن حیرانی -آقای عبداهلل  فرزانه -آقای دکتر علی میرزاجانی: هیأت رئیسه

 زمان تخصص سخنران عنوان سخنرانی سخنران

 معرفی شرکت و روند تولید آقای مهندس رضا ناصح
مدیر عمال شرکت عادل 

 خاورمیانه
00:00-00:22 

 Characteristics and management of آقای مسعود سیاه کمری
Convergence excess 

 00:00-00:00 کارشناس ارشد اپتومتری

 Characteristics and management of خانم فاطمه حافظیان

Divergence insufficiency 
 00:00-00:00 کارشناس ارشد اپتومتری

محسن حیرانی آقای  Characteristics and management of 

Accommodative Esotropia 
 تخصصی دکترای کاندید

 اپتومتری
00:00-00:00 

 Instrument fusional vergence آقای دکتر علی میرزاجانی
therapy techniques 

دانشیار گروه اپتومتری دانشگاه 

 علوم پزشکی ایران
00:00-00:00 

 آقای عبداهلل فرزانه
Characteristics and management of 

accommodative insufficiency and 

accommodative infacility 

 تخصصی دکترای کاندید

 اپتومتری
00:00-00:00 

امیر اسهرلوس آقای  
Diagnosis and optical management of 

accommodative excess in latent 

hyperopia and pseudo-myopia 

 تخصصی دکترای کاندید

 اپتومتری
00:00-00:00 

اپتومتریکارشناس  Intractable diplopia خانم ناضره بابایی  00:02-00:00 

 00:02-00:02                 نماز و ناهار                                                                                                                 

 اختتامیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


