
 

 

18/07/1398روز اول: پنجشنبه   

 9:00-9:30افتتاحیه: 

 تالوت قران مجید

 سرود ملی جمهوری اسالمی ایران

 سخنرانی رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران/ رئیس سمینار

 سخنرانی دبیر علمی سمینار
 

 

 

 دکتر عباس عظیمی، آقای ابوالفضل نوری نیا، خانم سارا حیدرپورهیأت رئیسه: 

 زمان تخصص سخنران عنوان سخنرانی سخنران

 دکتر عباس عظیمی خراسانی
How to Improve Your Clinical Skills 

in Optometry? 
استاد دانشگاه علوم  -دکتری تخصصی

 پزشکی مشهد
9:30-9:50 

 اپتومتریست فرشید کریمی
تکامل سیستم بینایی و فرآیند امتروپیزیشن در 

 کودکان
 10:10-9:50 کارشناسی ارشد اپتومتری

 Pediatric Routine Eye Examination اپتومتریست سارا حیدرپور

Tests 
 10:30-10:10 کارشناسی ارشد اپتومتری

 10:50-10:30 کارشناسی ارشد اپتومتری اصول دیسپنسینگ در اطفال اپتومتریست ابوالفضل نوری نیا

 11:10-10:50 کارشناسی اپتومتری بیومتری در اطفال اپتومتریست سیده فاطمه میرجانی

 11:10-11:40                                                                                                                استراحت و پذیرایی      
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دکتر سمیرا حیدریان -دکتر جواد هرویان -هیأت رئیسه: دکتر ابراهیم جعفرزاده پور

 زمان تخصص سخنران عنوان سخنرانی سخنران

 12:00-11:40 کارشناسی ارشد اپتومتری Neural mechanism of amblyopia اپتومتریست سیده فاطمه حافظیان

استادیار دانشگاه  -دکتری تخصصی  Update on Management of Amblyopia دکتر سمیرا حیدریان

 علوم پزشکی مازندران
12:00-12:30 

استاد دانشگاه علوم  -دکتری تخصصی A system for active therapy of amblyopia دکتر ابراهیم جعفرزاده پور

 پزشکی ایران
12:30-13:00 

 Pattern VEP and Pattern ERG in دکتر جواد هرویان

Amblyopic eye 
استاد دانشگاه علوم  -دکتری تخصصی

 پزشکی مشهد
13:00-13:30 

 13:30-15:00                                                                                                       نماز و ناهار                           
 

 دکتر رضا جعفری -دکتر علی میرزاجانی -هیأت رئیسه: دکتر اسداهلل فرخ فر

 زمان تخصص سخنران عنوان سخنرانی سخنران

استادیار دانشگاه علوم پزشکی  -چشم پزشک  Essential Infantile Esotropia دکتر اسداهلل فرخ فر

 مازندران
15:00-15:20 

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی  -دکتری تخصصی درمان غیر جراحی ایزوتروپی تطابقی نسبی دکتر علی میرزاجانی

 ایران
15:20-15:40 

انحرافات اگزوتروپیا در دوران کودکی: تقسیم  اپتومتریست محسن حیرانی

 بندی، تشخیص و درمان
 16:00-15:40 کاندیدای دکترای تخصصی اپتومتری

 16:20-16:00 کاندیدای دکترای تخصصی اپتومتری Paralytic strabismus اپتومتریست راحله مروج

فوق تخصص اکولوپالستیک و  –چشم پزشک  گزارش مورد در استرابیسم اطفال دکتر رضا جعفری

استادیار دانشگاه علوم پزشکی  -استرابیسم

 مازندران

16:20-16:40 

 16:40-17:00          استراحت و پذیرایی                                                                                                            
 

 

 

 

 

 



19/07/1398روز دوم: جمعه   

 اپتومتریست محمدعلی نخعی -اپتومتریست شکراهلل شفائی -اپتومتریست پیام نبوتی-دکتر هادی استادی مقدم: هیأت رئیسه

 زمان تخصص سخنران عنوان سخنرانی سخنران

 Management of Asymptomatic اپتومتریست شکراهلل شفائی

Hypermetropia in Infancy and 

Early Childhood 

 9:20-9:00 کارشناسی ارشد اپتومتری

استاد دانشگاه علوم پزشکی  -دکتری تخصصی گایدالین های تجویز مایوپی در اطفال دکتر هادی استادی مقدم

 مشهد
9:20-9:40 

اصول تجویز و اصالح آستیگماتیسم در  اپتومتریست محمدعلی نخعی

 اطفال
 10:00-9:40 کارشناسی ارشد اپتومتری

 10:30-10:00 کاندیدای دکتری تخصصی اپتومتری تجویز پریزم در اطفال اپتومتریست پیام نبوتی

 10:30-11:00                                         استراحت وپذیرایی                                                                               
 

 دکتر بابک ده سروی-دکتر مجیدرضا شیخ رضایی-دکتر رضا جعفری-هیأت رئیسه: دکتر احمد احمدزاده امیری

 زمان تخصص سخنران عنوان سخنرانی سخنران

فوق تخصص قرنیه –چشم پزشک  بیماری های شایع سگمان قدامی در اطفال دکتر بابک ده سروی  11:00-11:20 

فوق تخصص  –چشم پزشک  بیماری های شایع پلک و مجاری اشکی در اطفال دکتر رضا جعفری

استادیار  -اکولوپالستیک و استرابیسم

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

11:20-11:40 

فوق تخصص  –چشم پزشک  ماری های شایع سگمان خلفی در اطفالبی دکتر احمد احمدزاده امیری

استادیار دانشگاه علوم  -شبکیه

 پزشکی مازندران
11:40-12:00 

استادیار دانشگاه  -چشم پزشک  ترومای چشمی در اطفال دکتر مجیدرضا شیخ رضایی

 علوم پزشکی مازندران
12:00-12:20 

 

 اپتومتریست راحله مروج -محسن حیرانیاپتومتریست  -هیأت رئیسه: اپتومتریست زهرا حیدری

 زمان تخصص سخنران عنوان سخنرانی سخنران

کاندیدای دکترای تخصصی پژوهشی  Pediatric Dry Eye Disease اپتومتریست زهرا حیدری

هیات  -چشم پزشکیدر علوم بالینی 

 علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

12:20-12:40 

 13:00-12:40 کارشناسی ارشد اپتومتری کم بینایی در اطفال اپتومتریست اعظم غضنفری

السادات  صدیقهاپتومتریست 

 صحرایی

 کارشناسی ارشد اپتومتری اختالالت یادگیری و بینایی 
13:00-13:15 



با توجه ( ASDتشخیص زودهنگام اختالالت طیف اتیسم ) یمرضیه مرادی عباس آباد

 عالئم بینایی

عضو  -کارشناسی ارشد کاردرمانی

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 مازندران

13:15-13:30 

 13:30-14:30                             ناهار                                                                                                     نماز و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


