برنامه کنفرانسهای سرویس رتین بهار 96
روز

تاریخ

نام ونام خانوادگی

چهارشنبه

96/01/16

دکتر بابایی

چهارشنبه
چهارشنبه

96/01/23
30/01/96

چهارشنبه

96/02/06

چهارشنبه

96/02/13

چهارشنبه

96/02/20

چهارشنبه

96/02/27

چهارشنبه

03/03/96

چهارشنبه

10/03/96

چهارشنبه

17/03/96

چهارشنبه

24/03/96

روز

تاریخ

شنبه

19/01/96

شنبه

26/01/96

شنبه

02/02/96

شنبه

09/02/96

شنبه

16/02/96

شنبه

23/02/96

شنبه

30/02/96

شنبه

06/03/96

شنبه

13/03/96

شنبه

20/03/96

شنبه

27/03/96

استاد راهنما

موضوع کنفرانس
Congenital & Stationary Retinal Disease

تعطیل رسمی -سمینار بهاره چشم پزشکی
سمینار یزد

دکتر پیریایی
دکتر پیریایی
دکتر رحیمی
دکتر نجفی
دکتر برنا
دکتر بابایی
دکتر حسن پور
دکتر گلعلی پور

دیستروفی های ارثی رتین و کوروئید
دیستروفی های ارثی رتین و کوروئید
CSCR & Treatments

(Choroidal Diseaseبجز )CSCR
تظاهر خلفی تروما
Retinal Degeneration Associated With Systemic Disease
ضایعات مستعد کننده RD

بررسی سواالت سال ( 1395بورد و ارتقاء)

برنامه کنفرانسهای سرویس استرابیسم بهار 96
نام ونام خانوادگی

استاد راهنما

خانم دکتر فیضی
دکتر آل طه
دکتر بهناز
دکتر سالور
دکتر بهناز
دکتر باقری
دکتر حسن پور
دکتر آل طه
دکتر حسن پور
دکتر سالور
دکتر عباس زاده
دکتر باقری
دکتر عباس زاده
دکتر آل طه
دکتر بایگی
دکتر سالور
دکتر بایگی
دکتر باقری
دکتر گزین
دکتر آل طه
دکتر سعیدی

موضوع کنفرانس
Skew, INO

نیستا گموس()I
نیستا گموس()II
)Non Surgical Treatment(I
)Non Surgical Treatment(II
)Surgical Treatment(I
)Surgical Treatment(II

بررسی سواالت استرابیسم سال ( 1395ارتقاء)
بررسی سواالت استرابیسم سال ( 1395بورد)
بررسی سواالت اپتیک سال ( 1395ارتقاء)
بررسی سواالت اپتیک سال ( 1395بورد)

برنامه کنفرانسهای سرویس گلوکوم بهار 96
روز

تاریخ

نام ونام خانوادگی

استاد راهنما

موضوع کنفرانس

یکشنبه

27/01/96

یکشنبه

24/02/96

دکتر پاکروان

SACG

یکشنبه

31/02/96

دکتر یزدانی

)Surgical Treatment(I

یکشنبه

28/02/96

دکتر درویش پور
دکتر متقی نیا
دکتر حاتمی
دکتر حاتمی

دکتر یزدانی

PACG

دکتر پاکروان

)Surgical Treatment(II

برنامه کنفرانسهای سرویس نروفتالمولوژی بهار 96
روز

تاریخ

نام ونام خانوادگی

استاد راهنما

موضوع کنفرانس

یکشنبه
یکشنبه
یکشنبه
یکشنبه
یکشنبه

20/01/96
03/02/96
17/02/96
07/03/96
21/03/96

دکتر متقی نیا
دکتر موسوی زاده
دکتر درویش پور

دکتر پاکروان
دکتر آذرمینا
دکتر پاکروان

فلج عصب  3و 4

دکتر فتوره چی

دکتر فیضی

Headache, Ocular Pain, Facial Pain
Papilledema

دکتر آذرمینا :فلج عصب 6
Evaluation Of The Patient With Decreased Vision

برنامه کنفرانسهای سرویس یووئیت بهار 96
روز

تاریخ

نام ونام خانوادگی

استاد راهنما

موضوع کنفرانس

یکشنبه

02/96/10

دکتر محمودی

دکتر سهیلیان

White Dot Syndromes

برنامه کنفرانسهای سرویس قرنیه بهار 96
روز

تاریخ

نام ونام خانوادگی

استاد راهنما

موضوع کنفرانس

سه شنبه

15/01/96

دکتر اسپندار

دکتر کریمیان

Ocular Surface Neoplasia

سه شنبه

22/01/96

سه شنبه

29/01/96

سه شنبه

05/02/96

سه شنبه

12/02/96

سه شنبه

19/02/96

سه شنبه

26/02/96

سه شنبه

02/03/96

سه شنبه

09/03/96

سه شنبه

16/03/96

سه شنبه

23/03/96

سه شنبه

30/03/96

تعطیل رسمی
دکتر حاتمی

دکتر پاکروان

Glaucoma After Refractive Surgery

تعطیل رسمی
دکتر متقی نیا
دکتر گلعلی پور
دکتر فتوره چی
دکتر روحانی
دکتر نجفی
دکتر مسعودی
دکتر ولی پور
دکتر رحیمی

دکتر فیضی

Trauma & Lens

دکتر برادران

Ant Segment Dysgenesis

دکتر یزدانی

Cilliary Block Glaucoma

دکتر جعفری نسب

PXF & Cataracts

دکتر فرامرزی

Neurotrophic Keratopathy Persistent CED

دکتر صدوقی

IOL Calculation After Refractive Surgery

دکتر برادران

Measurment of Corneal Curvature

دکتر کریمیان

Posterior Capsule Rupture

برنامه کنفرانسهای سرویس قرنیه بهار 96
روز

تاریخ

نام ونام خانوادگی

استاد راهنما

موضوع کنفرانس

چهارشنبه

06/02/96

دکتر مسعودی

دکتر کریمیان

پیگیری پس از پیوند قرنیه

چهارشنبه

94/03/03

دکتر رحیمی

دکتر جعفری نسب

Confocal Microscopy

