
 

  95 بهاررتین  سرویس برنامه کنفرانسهاي

 روز تاریخ نام ونام خانوادگی استاد راهنما موضوع کنفرانس

Disease of vitrus and vitroretinal interface(1) چهارشنبه 18/01/95 دکتر گزین  دکتر نوري نیا 

Disease of vitrus and vitroretinal interface(2) چهارشنبه 25/01/95 دکتر گزین  دکتر نوري نیا 

Peripheral retinal degeneration and managment چهارشنبه 01/02/95  دکتر نظري  دکتر آذرمینا 
Toxoplamic choroiditis 

Toxocariasis DUSN 
 چهارشنبه 08/02/95  عفتی زادهدکتر   دکتر نوري نیا

CMV infection , ARN چهارشنبه 15/02/95  دکتر جبارپور  دکتر مرادیان 

Congenital and stationary retinal disease چهارشنبه 22/02/95 دکتر فتوره چی  دکتر دهقان 

Scleral Buckling Surgery چهارشنبه 29/02/95  دکتر جبارپور  دکتر دهقان 

Endophthalmitis (BACTERIAL AND Fungal) چهارشنبه 05/03/95  دکتر نظري  دکتر مرادیان 

Choroidal disease(I) چهارشنبه 12/03/95  دکتر سعیدي  دکتر نوري نیا 

Choroidal disease(II) چهارشنبه 19/03/95 دکتر ولی پور  دکتر مرادیان 

  95 بهاراسترابیسم  سرویس برنامه کنفرانسهاي

 روز تاریخ نام ونام خانوادگی استاد راهنما موضوع کنفرانس

Eye Lid Anatomy شنبه 14/01/95  عفتی زادهدکتر   دکتر آل طه 

 شنبه 21/01/95 دکتر ولی پور  دکتر باقري آنومالی هاي مادرزداي پلک بجز پتوز

 شنبه 28/01/95 آقاي دکتر جعفري  دکتر سالور پتوز

 شنبه 04/02/95 دکتر موسوي  دکتر باقري تروماهاي پلک وسیستم اشکی

Socketشنبه 11/02/95 آقاي دکتر جعفري  دکتر سالور ترمیم 

 شنبه 18/02/95  دکتر سعیدي  دکتر آل طه تومورهاي خوش خیم و بدخیم پلک

 شنبه 25/02/95 آقاي دکتر جعفري  دکتر باقري  )Iترمیم پلک (

 شنبه 01/03/95 آقاي دکتر جعفري  دکتر باقري  )IIترمیم پلک (

 شنبه 08/03/95  دکتر ولی پور  دکتر آل طه روشهاي جراحی تخلیه چشم

استرابیسمتست زنی   شنبه 22/03/95 دکتر گزین  دکتر آل طه 

 95 بهارگلوکوم  برنامه کنفرانسهاي سرویس

 روز تاریخ نام ونام خانوادگی استاد راهنما موضوع کنفرانس

 یکشنبه 15/01/95  دکتر کرمانی  دکتر یزدانی )Iدرمان جراحی گلوکوم(

 یکشنبه 22/01/95  دکتر کرمانی  دکتر یزدانی )IIدرمان جراحی گلوکوم(

Surgical Approaches for Coexisting Glaucoma and Cataract یکشنبه 26/02/95 دکتر حکمت  دکتر پاکروان 

Glaucoma and corneal endotelial abnormality یکشنبه 23/03/95 دکتر جعفري  دکتر یزدانی 

 
 

  
 

  



 

  95 بهارنروفتالمولوژي  سرویس برنامه کنفرانسهاي

کنفرانسموضوع   روز تاریخ نام ونام خانوادگی استاد راهنما 

Nystagmus یکشنبه 15/01/95 دکتر درویش پور  دکتر یزدانی 

Papillary edema یکشنبه 05/02/95  دکتر اسفندیاري 

Ischemic Optic Neuropathy یکشنبه 19/02/95  خانم دکتر قیضی 

 یکشنبه 02/03/95 دکتر درویش پور  دکتر آذرمینا VIفلج عصب 

 یکشنبه 16/03/95  دکتر موسوي  دکتر آذرمینا III,IVفلج عصب
  

  95 بهاریووئیت  سرویس برنامه کنفرانسهاي

 روز تاریخ نام ونام خانوادگی استاد راهنما موضوع کنفرانس

Alkylating Agent/Tcell inhibitor یکشنبه 09/03/95 دکتر فتوره چی  دکتر سهیلیان 

 95 بهارقرنیه  سرویس برنامه کنفرانسهاي

 روز تاریخ نام ونام خانوادگی استاد راهنما موضوع کنفرانس

 سه شنبه 17/01/95  دکتر فتوره چی  دکترکریمیان دیستروفی هاي اپی تلیال قرنیه

 سه شنبه 24/01/95 دکتر موسوي  دکتر فیضی دیستروفی هاي استرومال قرنیه

 سه شنبه 31/01/95 دکتر نادري  دکتر فرامرزي لیال قرنیهدیستروفی اندوت

 سه شنبه 07/02/95 دکتر اسپندار  دکتر جعفري نسب ارزیابی الیه اشکی

 سه شنبه 14/02/95  دکتر عموهاشمی  دکتر پاکروان  در گلوکومFunctianal وStructuralتغییرات 

 سه شنبه 21/02/95 دکتر سیرتی  دکتر برادران کاتاراکت تروماتیک

VKC,AKC سه شنبه 29/02/95 دکتر درویش پور  دکتر صدوقی 

 سه شنبه 04/03/95 دکتر حکمت  دکتر یزدانی  گلوکوم هاي ثانویه به اختالالت سگمان قدامی

 سه شنبه 11/03/95 پوردکتر صفا  دکتر کریمیان IOLعوارض کار گذاري 

 سه شنبه 18/03/95 دکتر گزین  دکتر فیضی ساختار چشم میوپ

 سه شنبه 25/03/95 دکتر سعیدي  دکتر فرامرزي IOLفرمول هاي محاسبه

 95 بهارقرنیه  برنامه کنفرانسهاي سرویس

 روز تاریخ نام ونام خانوادگی استاد راهنما موضوع کنفرانس

 چهارشنبه 01/02/94  دکتر صفا پور  دکتر کریمیان  طراحی کارگذاري رینگ هاي داخل قرنیه

 چهارشنبه 05/03/94 اسپنداردکتر   دکتر برادران پیر چشمی و اصالح آن

 


