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 )2تحصيالت دانشگاهي
 )7پزشکی عمومی ،علوم پزشکی مشهد7634 ،
 )0تخصصی چشم پزشکی ،علوم پزشکی مشهد7617 ،
 )6فلوشیپ قرنیه وسگمان قدامی ،علوم پزشکی مشهد7616 ،
 )4تجربيات حرفه اي و آموزشي
عضویت در کمیته تخصصی بازنگری برنامه مدون بازآموزی چشم پزشكی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی1831 ،
معاون آموزشی بخش چشم بیمارستان قائم(عج) 1833-1831
عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشكان شاخه خراسان 1831 ،تا 1831
عضویت در کمیته کتابخانه بیمارستان قائم(عج)1831-1831 ،
عضویت در شورای آموزشی بیمارستان قائم(عج)1831 – 1831 ،
استاد مشاور کمیته تحقیقات دانشجوئی 1831 ،تاکنون
عضو شورای علمی تخصصی اداره کل بیمه خدمات درمانی خراسان 1831 ،تاکنون
عضو کمیته آموزشی پژوهشی گروه چشم 1831،تاکنون
رابط گروه چشم با آموزش مداوم دانشگاه 1833 ،تا 1833
کارشناس علمی سازمان نظام پزشكی 1831 ،تاکنون
کارشناس علمی سازمان پزشكی قانونی 1831 ،تاکنون
عضو کمیسیون تخصصی چشم اداره کل پزشكل قانونی استان خراسان از طرف رئیس سازمان پزشكی قانونی کشور 1831 ،تاکنون
عضو هیئت مشاوران مجله دانشكده پزشكی مشهد 1833،تاکنون
عضو هیئت مشاوران مجله دانشكده پزشكی بیرجند 1831 ،تاکنون
عضو هیئت مشاوران مجله دانشكده پزشكی گرگان 1831 ،تاکنون
مدیر برنامه دستیاری گروه چشم پزشكی  1831 ،تا 1833
عضو مرکز مشاوره پاسخگوئی تلفنی در معاونت آموزشی دانشگاه 1831 ،تاکنون

 تاکنون1831 ،عضویت در کمیته علمی انجمن چشم پزشكان ایران
1811  تا1831 ،معاون آموزشی مرکز تحقیقات چشم خاتم االنبیاء(ص) – دانشگاه علوم پزشكی مشهد
1811  تا1831 ،عضو کمیته راهبردی چشم پزشكی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی
 پرسنل پرستتاری و، عضو کمیته های کنترل عفونت بیمارستانی و بهداشت و لنژری – نظارت و ارزشیابی درونی بیمارستان – کادر پزشكی
 تاکنون1838،)کارکنان بیمارستانی ( خاتم االنبیاء(ص
1811 عضو هیئت مدیره انجمن کاتاراکت و جراحی رفرکتیو ایران از سال
1811  از سال، با دانشگاه علوم پزشكی مشهدISC عضو کمیته مشترک همكاری تفاهم نامه علمی پژوهشی و فناوری
 تاکنون1833  از سال،عضو مرکز تحقیقات چشم دانشگاه مشهد
 تاکنون1811 عضو شورایعالی مرکز تحقیقات قرنیه و گلوکوم دانشگاه مشهد از سال
عضو انجمن چشم پزشكان ایران
1831 عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشكان خراسان تا سال
1811 عضو هیئت مدیره انجمن کاتاراکت و رفرکتیو ایران از سال
عضو انجمن جراحان کاتاراکت و رفرکتیو اروپا
عضو انجمن جراحان کاتاراکت و رفرکتیو امریكا
American academy of ophthalmology عضو انجمن
) عناوين و امتيازات ويژه5
) فعاليت هاي پژوهشي6
)ISI( :I الف) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح
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biomechanical properties of normal cornea with tomographic parameters of pentacam. Iranian
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1831  – زمستان1  – جلد1  بررسی آنژیوم راسموز شبكیه و معرفی یك مورد بیمارآن مجله چشم پزشكی ایران – شماره-1

 – 1گزارش ده ساله مالنوم بدخیم چشم در بخش چشم پزشكی قائم و معرفی موارد جالب -مجله گوش ،گلو  ،بینی و حنجره ایران – شماره
 1سال  – 1تابستان 1831
 -8روش جراحی کاتاراکت همراه با جایگذاری  IOLدر داخل  -Capsular bagمجله دانشكده پزشكی مشهد – شماره  – 13سال – 83
بهار 1831
-1عمل کاتاراکت به روش ااکستراکپسوالر و گذاشتن  IOLبطریقه  envelopeاز راه برش  -Clear corneaمجله چشم پزشكی ایتران –
شماره  8و  1جلد هفتم – 1831
 -1عمل جراحی برداشتن تمام ضخامت هاللی شكل بافت قرنیه در بیماران  -PMDمجله چشم پزشكی ایران – شماره  8و  – 1جلد هفتتم
– زمستان 31
 -1مقاله تلخیصی عوامل پیش آگهی برای انسداد ورید شبكیه از مجالت خارجی -مجله چشم پزشكی بینا – سال  - 1شماره  – 1زمستتان
1831
 -3مقاله تلخیصی ریسك فاکتورها در انسداد ورید مرکزی رتین از مجالت ختارجی -مجلته چشتم پزشتكی بینتا – ستال  - 1شتماره – 1
زمستان 1831
 -3گزارش یك مورد لنفوم بدخیم غیرهوچكینی با تظاهر توده اربیت -مجله گوش ،گلو  ،بینتی و حنجتره ایتران – شتماره  – 81ستال – 3
پاییز و زمستان 31
 -1بررسی کوررنگی در  1111دانش آموز  11تا  13ساله -مجله دانشكده پزشكی – شماره  13و  - 13سال چهلم – پاییز و زمستان 31
 -11خطای تخمین فشار داخل چشم در روش تونومتری دیژیتال و  - Applanationمجله علمی دانشگاه علوم پزشكی بیرجند – شتماره
 1و - 1دوره  - - 1بهار و تابستان 33
 - 11گرفتاری چشمی در بیماریهای کالژن واسكولر در بیمارستان قائم(عج) در بیمتاران بستتری ستالهای  1813تتا 1831مجلته دانشتكده
پزشكی مشهد – شماره – 18سال  -1 1زمستان 33
 --11گزارش یك مورد سرطان متاستاتیك پستان در عضله داخلی چشم – مجله گوش و گلو و بینی و حنجره ایران – شتماره اول و دوم
تابستان 31
 -18بررسی اثر تیمولول و دورزوالمید زیرزبانی در فشار چشم و ضربان قلب  -مجله چشم پزشكی بینا – شماره  8سال 1831 - 1
 -11بررسی اثر تیمولول و دورزوالمید بر فشار چشم مقابل در افراد غیرگلوکومی -مجله دانشكده پزشكی مشهد – شماره  38ستال 11
 1831 -11ارزیابی نتایج طوالنی مدت ترابكولكتومی در  83بیمار مبتال به گلوکوم در بیمارستان قائم مشهد از ستال  31تتا ستال  – 33مجلته
دانشكده پزشكی مشهد – شماره  31سال 1831 - 11
 -11بررسی نتایج بینائی عمل پیوند قرنیه بر روی بیماران کراتوکونتوس از ستال  33تتا ستال  31در بیمارستتان قتائم مشتهد – مجلته
دانشكده پزشكی – شماره 33سال 1831 - 11
 -13گزارش یك مورد لنفوم با فیستولیزاسیون ناحیه گردن و کیسه اشكی – مجله دانشكده پزشتكی مشتهد – شتماره  33ستال - 11
1831
 -13بررسی ارتباط اندازه ناخنك با آستیگماتیسم و تغییرات توپوگرافی قرنیه – مجله چشم پزشكی ایران – شماره  11سال 1831 - 1
 -11بررسی حساسیت و ویژگی و اعتبار  sita fast , Standard full thresholdدر پریمتری اتوماتیك  – Humphryمجله چشتم
پزشكی ایران – شماره  1جلد 1831 - 11
 -11بررسی سیر آستیگماتیسم ایجاد شده پس از عمل جراحی فیكو با برشهای مختلف – مجله چشم پزشكی ایران – شماره  1جلتد 11
 1831Results , predictability and stability of clear lens phacoemulsification for correction of high myopia -11
به زبان انگلیسی در مجله علمی– ترویجی اسرار– دانشكده علوم پزشكی سبزوار ( تایید شده برای چاپ در سال ) 38
 Giant chondroid suringoma in Iranian Adult -11به زبان انگلیسی در مجله چشم پزشكی ایران – جلد  – 13شتماره 1
 -سال 1838

–  نتایج بالینی عمل لیزیك در اصالح نزدیك بینی و دوربینی و آستیگماتیسم متعاقتب پیونتد قرنیته – مجلته چشتم پزشتكی ایتران-18
1838  سال-1  شماره-13 (نشریه انجمن چشم پزشكی ایران) – جلد
- 1838  – سال چتاپ زمستتان1  –شماره11  سال-  گزارش یك مورد آژنزی نسبی ماهیچه راست تحتانی – مجله چشم پزشكی بینا-11
83 پی در پی
 ستال-8  –شتماره13  مجله چشم پزشكی ایتران – جلتد- در درمان کراتوکونوس – به زبان انگلیسیFerrara  رینگ داخل قرنیه ای-11
1831 چاپ
 سال چاپ- 13  – سال11  شماره-  مجله دانشكده پزشكی مشهد-  شیوع ماکولوپاتی بدنبال مصرف کلروکین و هیدروکس کلروکین-13
1831 زمستان
88)1( 18 تا11-1833  تابستان-  مجله پژوهش در پزشكی-  چشم پزشكی از کتاب الحاوی رازی و مقایسه آن با دانش نوین پزشكی-11
MEDICAL JOURNAL OF MASHHAD -  زمینه های مستعدکننده و نتایج پاسخ به درمان، عوامل، کراتیت های قارچی-81
18)1( : 11  تا11 :1831  بهار- UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
31- Shahsavan F, Askarizadeh F, Namaty M, Heravian J, Mahmodi Z, Rakhshandadi T, et al. Effect of
Ramadan fasting on blood pressure and lipid profiles. Journal of Nutrition, Fasting and Health.
2015;3(3):126-31.
32- Sedaghat M, Ostadi Moghadam H, Askarizadeh F, Narooie-noori F, Momeni-moghadam H. Study
of Corneal Hysteresis and Corneal Resistance Factor in Pellucid Marginal Corneal Degeneration by
Ocular Response Analyzer. Journal of Paramedical Sciences & Rehabilitation. 2016;5(2):51-7.
33-Shahsavan F, Rajabi S, Sedaghat MR, Nematy M, Heravian Shandiz J, Sijavandi A, et al. The
effect of Ramadan fasting on micronutrients and their relationship with the ocular axial length and
anterior chamber depth. Journal of Nutrition, Fasting and Health. 2017;5(4):144-50.
34- Karimi Rad R, Nematy M, Sedaghat M-R, Askarizade F, Rakhshandadi T, Mahmoudi Z, et al.
Effect of Ramadan fasting on intra ocular pressure changes in healthy subjects. Journal of Fasting
and Health. 2017;5(2):78-82.
35- Sedaghat MR, Askarizadeh F, Heravian J, Rakhshandadi T, Nematy M, Mahmoodi Z, et al. The
effects of Islamic fasting on blood hematological-biochemical parameters. Journal of Nutrition,
Fasting and Health. 2017;5(2):56-62.
36-Ostadi-Moghddam H, Sedaghat M, Asgarizadeh F, Rajabi S, Narooie-noori F, Rakhshandadi T.
Comparative Evaluation of Ocular Wavefront Characteristics in Bilateral Keratoconus Patients with
Unilateral Corneal Vogt’s Striae. Journal of Paramedical Sciences & Rehabilitation. 2018;7(2):7-17.
37- Sedaghat MR, Moghadas Sharif N, Asgarizadeh F, Rakhshandadi T, Heravian Shandiz J. The
Correlation between Glucose and Lipid Biomarkers Variations with biometric characteristics and
Intraocular Pressure Changes during Ramadan Fasting. Journal of Nutrition, Fasting and Health.
2018;6(2):84-7.
:هـ) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي اندكس نشده

1. Taghavi E, Daneshvar R, Noormohammadi Z, Modarressi Sm-H, Sedaghat Mr, Nassiri Mr.

Evaluation Of Rs2165241 Snp In Exfoliation Glaucoma Patients Of Khorasan Province.
Bionature. 2018:232-9.
:و) ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي خارجي

) (شركت و ارائه دو پوستر علمي، XXI congress of ESCRS / 6-10 September Munich 2003 .1
) Oral  (شركت و ارائه دو پوستر علمي و يك مقاله،XXII congress of ESCRS / 8-22 September Paris 2004 -2

(،XXIII congress of ESCRS / 10-14 September Lisbon 2005 -3شركت و ارائه دو پوستر علمي و يك مقاله
)Oral
( ،XXIV congress of ESCRS / 9-13 September London 2006-4شركت )
 – DTK COURSE -5لندن –  11مارس  ( ،2001شركت )
th

 ( ،9 ESCRS winter refractive surgery meeting-Rome 4-6 Feb 2005 -1ارائه يك مقاله  Oralو  3پوستر )
( ،8th ESCRS winter refractive surgery meeting-Barcelona 23-25 January 2004 -7ارائه يك مقاله  Oralو 1
پوستر)
11th UAE international ophthalmic conference & exhibition – 10-12 December 2003 –Dubai -8
(شركت و ارائه چهار پوستر علمي )
8th international congress of the Pan Arab African Council of ophthalmology (PAACO) & 12 th – 9
( ،UAE ophthalmic conference / 7-10 April 2005 Dubaiشركت )
6th Asian congress on oral & Maxillofacial surgery & 49th Annual meeting of Japanese society – 10
( ،of oral and maxillofacial surgeons / 20-23 October 2004 – Tokyoارائه يك پوستر علمي )
( ، 9th Nidek international refractive surgery symposium – Jun 18-19 2004 Barcelona-11شركت)

ز) ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي داخلي:

 - 1اولین کنفرانس ادواری متخصصین سگمان قدامی چشم – تهران –

، 97/3/62

 -6دومین کنفرانس ادواری متخصصین سگمان قدامی چشم – تهران –

،97/8/67

(شرکت )
(شرکت )

 -3اولین کنگره بین المللی چشم پزشكی و پنجمین کنگره سراسری چشم پزشكی ايران – تهران  5تا  7آذر ،97

(شرکت)

 -7ششمین کنگره سراسری چشم پزشكی ايران و دهمین کنگره سالیانه بیمارستان فارابی تهران –  5تا 8آذر ،1395
(شرکت و ارائه مقاله )Oral
 -5هفتمین کنگره سراسری چشم پزشكی ايران – اصفهان –  62-63اسفندماه ( ،1392شرکت و ارائه  5مقاله )Oral
 -2هشتمین کنگره سراسری چشم پزشكی ايران – تهران  9-6آذرماه ( ،1399شرکت و ارائه مقاله )Oral
 -9نهمین کنگره سراسری چشم پزشكی ايران – تهران –  33آبان تا  7آذر ( ،1398شرکت و ارائه مقاله )Oral
 -8دهمین کنگره سراسری چشم پزشكی -تهران  67 -آبان تا  3آذرماه ( ،1397شرکت و سخنران اول مقاله دو مورد –
سخنرانی در سمینار يک مورد )
 -7يازدهمین کنگره سراسری چشم پزشكی – تهران –  69تا  33آذرماه  ( ،1383شرکت و ارائه مقاله  5 Oralمورد– ارائه
پوستر  7مورد )
 -13دوازدهمین کنگره سراسری چشم پزشكی ايران – تهران –  63تا
مورد-ارائه پوستر  2مورد – سخنرانی در

 67آذرماه ( ،1381شرکت و سخنران اول مقاله 5

کارگاه دو مورد )

 -11سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشكی – تهران –  13تا 13آذر ماه ( ،1386شرکت و ارائه مقاله 3 Oralمورد –
ارائه پوستر يک مورد – مسئول کارگاه يک مورد – سخنرانی درکارگاه دو مورد )
 -16چهاردهمین کنگره سراسری چشم پزشكی – تهران –  61تا  67آذرماه ( – 1383شرکت و ارائه مقاله  Oralسه مورد
-ارائه پوستر دو مورد – سخنرانی در کارگاه دو مورد )

 -13پانزدهمین کنگره سراسری چشم پزشكی ايران – تهران –  15تا  18آذرماه ( ، 1387شرکت و ارائه يک مقاله - Oral
سخنرانی در يک سمپوزيوم –  2پوستر علمی)
 -17شانزدهمین کنگره سراسری چشم پزشكی ايران – تهران –  67آبان تا  3آذرماه ( ،1385شرکت و ارائه دو مقاله oral
– سخنرانی در دو کارگاه –  2پوستر علمی)
 -15آمبلیوپی  -کنفرانس هفتگی بیمارستان قائم(عج) – مشهد  18شهريور ( ،1398شرکت و ارائه سخنرانی)
 -12تیروئید و چشم (درمان طبی تیروئید و فتالموپاتی)  -کنفرانس هفتگی بیمارستان قائم(عج) – مشهد 17 -بهمن 1398
(شرکت و ارائه سخنرانی)
 -19تازه های لیزر در چشم پزشكی  -کنفرانس هفتگی بیمارستان قائم(عج) – مشهد 17 -آبانماه ( ،1388شرکت و ارائه
سخنرانی)
 -18تازه های لنز تماسی و عوارض آن  -کنفرانس هفتگی بیمارستان قائم(عج) – مشهد 62 -تیرماه ( ،1392شرکت و ارائه
سخنرانی)
 -17لنزهای تماسی – مشهد – کنفرانس هفتگی بیمارستان قائم –  63مهرماه ( ،1386شرکت و ارائه سخنرانی)
– 63روشهای نوين درمان عیوب ا نكساری – کنفرانس هفتگی بیمارستان قائم –  1آذر ( ،1383شرکت و ارائه سخنرانی)
–-61تروماتولوژی و اربیت  -کنفرانس هفتگی بیمارستان قائم –  3شهريور ( ،1397شرکت و ارائه سخنرانی)
 -66کنگره نوآموزی جراحی آب مرواريد به روش فیكوامولسیفیكاسیون در دانشگاه علوم پزشكی ارتش جمهوری اسالمی ايران
 12تا  17مهرماه ( ،1395شرکت )
-63کارگاه عملی نوآموزی جراحی آب مرواريد به روش فیكوامولسیفیكاسیون دراتاق عمل بیمارستان  537ارتش جمهوری
اسالمی ايران  12تا  17مهرماه ( ،1395شرکت )
 – 67دوره کوتاه مدت حرفه ای جراحی قاعده مغز و اعصاب – مشهد  63-تا  65شهريور ( ،1398شرکت و ارائه سخنرانی)
 -65کنگره بین المللی جراحی قاعده جمجمه ايران – مشهد  63تا  67شهريور ( ،1398شرکت)
 -62دوره يک روزه تئوری و عملی جراحی کاتاراکت به روش فیكوامولسیفیكاسیون – مجتمع چشم پزشكی رازی – تهران 7-
آذرماه ( ،1392شرکت)
 -69سمینار جراحی فیكوامولسیفیكاسیون – دانشگاه شهید بهشتی تهران – بیمارستان لبافی نژاد – تهران  33آذرماه تا  1بهمن
ماه ( ،1398شرکت)
 -68بازآموزی مدون چشم پزشكان خراسان – برنامه مدون (د) –  33بهمن ماه تا  6اسفندماه ( ،1398شرکت و ارائه دو
سخنرانی)
 -67بازآموزی مدون چشم پزشكان خراسان – برنامه مدون (ج) –  69تا  33بهمن ماه (،1399شرکت و ارائه  3سخنرانی)
 - 33بازآموزی مدون چشم پزشكان خراسان – برنامه مدون (الف)  2-تا  8آذرماه ( ،1397شرکت و ارائه سخنرانی)
 -31بازآموزی مدون چشم پزشكان خراسان – برنامه مدون (ب) –  17تا  12آذرماه (،1393شرکت و ارائه سخنرانی)
 -36بازآموزی مدون چشم پزشكان شیراز -برنامه مدون (ج) –  63تا  66ارديبهشت ( 1398شرکت و ارائه سخنرانی)
 -33بازآموزی مدون متخصصین جراحی خراسان –برنامه مدون (د)  15-تا  19بهمن ماه (1397شرکت و ارائه سخنرانی)
 -37بازآموزی مدون چشم پزشكان خراسان – برنامه مدون (ب) مشهد –  63تا 62بهمن ماه (،1381شرکت

و ارائه

سخنرانی)
– 35بازآموزی مدون چشم پزشكان خراسان -برنامه مدون (الف) -مشهد –  8تا 11خرداد ( ، 1383شرکت و ارائه سخنرانی)
– 32کنفرانس پزشكی هسته ای – مشهد –  69مهرماه ( ،1381شرکت و ارائه سخنرانی)

– 39کنفرانس ترومای چشم و اربیت – مشهد 15 -تا  19بهمن ( ،1397شرکت و ارائه سخنرانی)
 -38سمینار علمی سالیانه گروه چشم و مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی  -تازه های پیوندقرنیه و تازه های
جراحی کاتاراکت –  31خرداد تا 6تیرماه  – 1385تهران( ،شرکت و ارائه سخنرانی)
– 37سمینار علمی سالیانه بیمارستان فارابی ( عفونت  ،آلرژی و چشم )  13-تا  15ارديبهشت  - 1385تهران
(شرکت در پانل بیماريهای ايمونولوژيک قرنیه و اسكلرا و ملتحمه)
–73دوره آموزشی  63 – Refractive surgeryتا  61ارديبهشت  – 85اصفهان( ،شرکت و ارائه سخنرانی)
 -71دوره آموزشی جراحی رفرکتیو دانشگاه علوم پزشكی تهران  15-آبانماه  – 1387تهران(،شرکت و ارائه سخنرانی)
 -76سمپوزيوم بازآموزی گلوکوم دانشگاه علوم پزشكی تهران –دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی – انجمن چشم پزشكی
ايران – تیرماه  – 1387تهران(،شرکت و ارائه سخنرانی)
 -73بازآموزی مدون چشم پزشكی خراسان -گلوکوم  - 3مرداد ( ،1385شرکت و ارائه سخنرانی)
 -77بازآموزی مدون چشم پزشكی خراسان  -بیماريهای ملتحمه و قرنیه ( - )6خرداد ( ،1385شرکت و ارائه سخنرانی)
 -75بازآموزی مدون چشم پزشكی خراسان  -نوروافتالمولوژی  -ديماه ( ،1385شرکت و ارائه سخنرانی)
 -72بازآموزی مدون پزشكان عمومی خراسان  -بهمن (،1387شرکت و ارائه سخنرانی)
 - 79بازآموزی مدون پزشكان عمومی خراسان  -بهمن ( ، 1385شرکت و ارائه سخنرانی)
 - 78بازآموزی مدون چشم پزشكی خراسان  -يووئیت  -ديماه ( ،1387شرکت و ارائه سخنرانی)
 -77بازآموزی مدون چشم پزشكی خراسان  -کاتاراکت  - 3آبان (،1387شرکت و ارائه سخنرانی)
 -53بازآموزی مدون چشم پزشكی خراسان  -عدسیهای تماسی -شهريورماه (، 1383شرکت و ارائه سخنرانی)
 -51بازآموزی مدون چشم پزشكان خراسان  -لیزيک -تیرماه (،1387شرکت و ارائه سخنرانی)
 -56بازآموزی مدون چشم پزشكان خراسان  -گلوکوم  - 1ارديبهشت (،1387شرکت و ارائه سخنرانی)
 -53بازآموزی مدون چشم پزشكان خراسان  -تجويز عینک  -بهمن (،1383شرکت و ارائه سخنرانی)
 -57بازآموزی مدون چشم پزشكان خراسان – کاتاراکت ( - )1ديماه (،1383شرکت و ارائه سخنرانی)
 -55بازآموزی مدون چشم پزشكان خراسان – کاتاراکت ( - )6تیرماه (،1383شرکت و ارائه سخنرانی)
 - 52کارگاه آموزشی  OSCEدر سال ( ،1385شرکت)
 -59کارگاه آموزشی  MCQدر سال ( ،1387شرکت)
 Professor Harasym – Workshop of essentials of clinical presentation curriculum (CPC) – 58از
 WHOمشهد( ،شرکت )
 -57بازآموزی مدون چشم پزشكان خراسان – لیزر در رفرکتیو سرجری –  ( ،73/13/15شرکت و ارائه سخنرانی  :کاربرد
رينگ در بیماران کراتوکونوس)
 -23بازآموزی مدون چشم پزشكان خراسان – گلوکوم ( ،71/3/18 – 6شرکت و ارائه سخنرانی) Hopotensive lipids :
 -21بازآموزی مدون چشم پزشكان خراسان – کاتاراکت  (،73/16/65 – 6شرکت و ارائه سخنرانیPearls :

در جراحی

کاتاراکت در بیماران ) pseudoexfoliation
 -26بازآموزی مدون چشم پزشكان خراسان  -کاتاراکت  ( ،71/5/17 – 3شرکت و ارائه سخنرانی  :سندروم توکسیسیته
سگمان قدامی)
 -23هفدهمین سمینار سالیانه بیمارستان فارابی – دانشگاه علوم پزشكی تهران –  61تا  63ارديبهشت ( ،73شرکت و ارائه
سخنرانی در کارگاه ) Surface ablation

 -27هجدهمین سمینار سالیانه بیمارستان فارابی – دانشگاه علوم پزشكی تهران –  16-15ارديبهشت  ( ،1371شرکت و ارائه
سخنرانی در سمپوزيوم Challenging cases
 -25در جراحی کاتاراکت  -سمپوزيوم ( - Advanced IOL calculationکارگاه درمان کاتاراکت تروماتیک)
 -22بیستمین سمینار سالیانه فارابی -استرابیسم و تازه های اپتیک و جراحی رفرکتیو و چهارمین گردهمايی گروه فوق تخصصی
سگمان قدامی 13 -تا  16اردبیهشت  ،73تهران ،هتل المپیک ،سمپوزيوم Corneal Crosslinking
 -29بیستمین سمینار سالیانه فارابی -استرابیسم و تازه های اپتیک و جراحی رفرکتیو و چهارمین گردهمايی گروه فوق تخصصی
سگمان قدامی 13 -تا  16اردبیهشت  ،73تهران ،هتل المپیک،کارگاه اصالح عیوب انكساری در کودکان
 -28بیستمین سمینار سالیانه فارابی -استرابیسم و تازه های اپتیک و جراحی رفرکتیو و چهارمین گردهمايی گروه فوق تخصصی
سگمان قدامی 13 -تا  16اردبیهشت  ،73تهران ،هتل المپیک ،سخنرانی ،انجام عمل توام با جراحی های رفرکتیو
 -27نوزدهمین سمینار سالیانه فارابی و ششمین گردهمائی گروه فوق تخصصی ويتره و رتین انجمن چشم پزشكی ايران ،تهران،
هتل المپیک 7 ،تا  2ارديبهشت  ،1376تازه ها و پیشرفت های جديد در درمان کراتو کونوس
 -93بـیــست و سومین کنــگــره سـالیـانه انـجـمـن چـشـم پـزشـكی ايـــران -سالن همايش های رازی -تهران 2-7 ،آبان
ماه corneal biomechanics and corneal pentacam measured parameters : is there any ،1376
?correlation
 -91بـیــست و سومین کنــگــره سـالیـانه انـجـمـن چـشـم پـزشـكی ايـــران -سالن همايش های رازی -تهران 2-7 ،آبان
ماه normative values contralteral comparison and correlation study of anterior chamber ،1376
parameters measured by pentacam in an iranian population
 -96هشتمين سمينار ساليانه مركز تحقيقات و گروه چشم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،پيشرفت ها و نوآوري ها در چشم
پزشکي ،سالن همايش های رازی -تهران)Cornea and Refractive Surgery (Case Presentation ،6-8 Feb 2013T ،
 -93پنجمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات و گروه چشم دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،هتل پرديسان مشهد 68 ،و  67ديماه ،76
انواع لنز  ICLو تكنیك جراحی
74- Evaluation of Correlation Between Belin-Ambrossio Software in Pentacam2 and Traditional Indices
of Topography, Orbscan and Petacam for Early Diagnosis of Subclinical Keratoconous, XXII Annual
Congress Of The Iranian Society Of Ophthalmology, Razi Convention Center, Tehran, Iran, October 29
- November 1, 2013.
75- Assessment of the Biomechanical Properties of Form Froste Keratoconus with Ocular Response
Analyzer and it's compression with Normal Cornea, XXII Annual Congress Of The Iranian Society Of
Ophthalmology, Razi Convention Center, Tehran, Iran, October 29 - November 1, 2013.
76. Migratory Behavior of Aspergillus Keratitis; a Case Report, XXII Annual Congress Of The Iranian
Society Of Ophthalmology, Razi Convention Center, Tehran, Iran, October 29 - November 1, 2013.
77- 11th International Congress of the Iranian Society of Toxicology, Iran, Mashad, Oct 2011, Topical
Tetracaine Abuse Induced Corneal Ulcer
 -97شرکت و سخنرانی در سمینار گروه تخصصی قرنیه و جراحی عیوب انكساری ايران ،اصفهان 13 ،خرداد ماه .75
 -95شرکت و سخنرانی در کنفرانس علمی يک روزه کراتوکونوس ،تهران 63 ،خرداد ماه .75
 -92شرکت و سخنرانی در سمینار چالش های چشم پزشكی ،تهران 13-15 ،مرداد ماه .75
 -99شرکت و سخنرانی در کنگره کاتاراکت  323درجه ،چابهار 62-68 ،بهمن ماه .75
 -98شرکت و سخنرانی در کنگره پیشرفت های تصويربرداری در چشم پزشكی ،مشهد 68-33 ،مهرماه 72.
 -97کنفرانس علمی ادواری انجمن چشم پزشكان خراسان  -چگونه  CORNEAL HAZEرا در  PRKدرمان کنیم؟
( 1375/39/31شرکت و ارائه سخنرانی)

 -83کنفرانس علمی ادواری انجمن چشم پزشكان خراسان  -تازه های نحوه برخورد با افتادگی نوکلئوس  ،لنز و بقايای لنز-
( 1375/13/36شرکت و ارائه سخنرانی)
 -81کنفرانس علمی ادواری انجمن چشم پزشكان خراسان  -تازه های نحوه برخورد با اندوفتالمیت( 1375/11/39 -شرکت و
ارائه سخنرانی)
 -86شرکت و سخنرانی در بـیــست و ششمین کنــگــره سـالیـانه انـجـمـن چـشـم پـزشـكی ايـــران -سالن همايش های
رازی -تهران 66-65 ،آذر ماه .1375
 -83شرکت و سخنرانی در سمینار تازه های لنزهای تماسی،انجمن اپتومتری خراسان ،مشهد 66-63 ،مهرماه .75
 -87بازآموزی مدون چشم پزشكان خراسان  -فوريتهای ( 1375/39/66 - 3شرکت و ارائه سخنرانی)
 -85شرکت و سخنرانی در کنفرانس علمی يک روزه لنزهای داخل چشمی چند کانونی با تكنولوژی برتر ،تهران 15 ،مهرماه .75
 -82شرکت و سخنرانی در کنفرانس علمی يک روزه التهابات داخل چشمی ،مشهد 33 ،دی ماه. 75
 -89شرکت و سخنرانی در سمینار چالشها و تازه های جراحی کاتاراکت ،اهواز 17-15 ،بهمن ماه .75
 -88شرکت و سخنرانی در کنفرانس علمی يک روزه نحوه برخورد با زخم های قرنیه ،مشهد 61 ،بهمن ماه .75
 -87شرکت و سخنرانی در بیست و سومین سمینار سالیانه فارابی  ،تهران 2-8 ،ارديبهشت ماه .72
 -73شرکت و سخنرانی در سمینار گلوکوم ،شیراز 63-66 ،شهريورماه.72
 -71شرکت و سخنرانی در اولین همايش بهاره چشم پزشكی،تهران 66-67 ،فروردين ماه .72
 -76شرکت و سخنرانی در کنفرانس علمی ادواری پیشرفت های جراحی قرنیه ،مشهد ،سالن کنفرانس دکتر ققیهی -بیمارستان
تخصصی چشم پزشكی خاتم االنبیاء (ص) 65 ،خردادماه .72
 -73کنفرانس علمی ادواری انجمن چشم پزشكان خراسان  -محاسبه قدرت  IOLدر بیماران با سابقه جراحی رفرکتیو-
( 1372/33/18شرکت و ارائه سخنرانی)
 -77شرکت و سخنرانی در کنفرانس علمی ادواری تازه های تنبلی چشم ،مشهد ،سالن کنفرانس دکتر ققیهی -بیمارستان تخصصی
چشم پزشكی خاتم االنبیاء (ص) 62 ،بهمن ماه .72
 -75شرکت و سخنرانی در بـیــست و هفتمین کنــگــره سـالیـانه انـجـمـن چـشـم پـزشـكی ايـــران -سالن همايش های
رازی -تهران 13-12 ،آذر ماه .1372
 -72بازآموزی مدون مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشكی تهران ،کاتاراکت ،6تهران( 1372/38/11 ،شرکت و ارائه
سخنرانی)
 -79شرکت و سخنرانی در کنفرانس علمی يک روزه تازه های جراحی کراتورفرکتیو ،مشهد 61 ،دی ماه .72
 -78شرکت و سخنرانی در کنفرانس علمی يک روزه درمان جراحی گلوکوم:تكنیک ها و نحوه برخورد با عوارض ،مشهد16 ،
بهمن ماه .72
 -77شرکت و سخنرانی در دومین همايش بهاره چشم پزشكی ،تهران 67-31 ،فروردين ماه .79
 -133شرکت و سخنرانی در سمینار روش های تشخیصی تصويربرداری درچشم پزشكی ،شیراز 17-61 ،ارديبهشت ماه .79
 -131شرکت و سخنرانی در بیست و چهارمین سمینار سالیانه بیمارستان فارابی – دانشگاه علوم پزشكی تهران –  16تا 17
ارديبهشت .79
 -136شرکت و سخنرانی در سمینار نگاه چند جانبه به بیماری های چشم کودکان ،مشهد 33 ،خرداد ماه لغايت  1تیرماه .79
 -133شرکت و سخنرانی در کنفرانس علمی يک روزه کراس لینكینگ قرنیه ،مشهد 17 ،تیرماه .79

 -137شرکت و سخنرانی در کنفرانس علمی يک روزه تازه های تصوير برداری از سگمان قدامی ،تبريز  -هتل پارس ائل گلی9 ،
تیرماه 79.
 -135شرکت و سخنرانی در کنفرانس علمی يک روزه تازه های کنترل کرتوکونوس ،تبريز  -هتل پارس ائل گلی 8 ،تیرماه .79
 -132شرکت و سخنرانی در بـیــست و هشتمین کنــگــره سـالیـانه انـجـمـن چـشـم پـزشـكی ايـــران -سالن همايش های
رازی -تهران 61-67 ،آبان ماه .1379
 -139شرکت و سخنرانی در کنفرانس علمی يک روزه چشم پزشكی و چالش های اخالق حرفه ای ،مشهد 65 ،مردادماه .79
 -138شرکت و سخنرانی در کنفرانس علمی ادواری پیشرفت های جراحی انكساری ،مشهد ،سالن کنفرانس دکتر ققیهی-
بیمارستان تخصصی چشم پزشكی خاتم االنبیاء (ص) 62 ،مهر ماه .79
 -137شرکت و سخنرانی در کنفرانس علمی يک روزه سالمت بینايی و جامعه ،مشهد 17 ،مهرماه .79
 -113شرکت و سخنرانی در کنفرانس علمی يک روزه تازه های جراحی های سگمان قدامی و ويسكوکانالوستومی ،تهران65 ،
آبان ماه .79
 -111شرکت و سخنرانی در کنفرانس علمی يک روزه چالش های جراحی کاتاراکت ،مشهد 13 ،دی ماه .79
 -116شرکت و سخنرانی در سومین همايش بهاره چشم پزشكی ،تهران 68-33 ،فروردين ماه .78
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