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نهمیــن جشــنواره چشم پزشــکی و علــوم بینایــی شــمس 

ــده بخــش  ــی، 5 برگزی ــده بخــش رقابت ــی 13 برگزی ــا معرف ب

غیررقابتــی و اعطــای باالتریــن نشــان خــود )طبیــب دیــدگان( 

ــان داد. ــه کار خــود پای ــر بهداشــت ب ــه وزی ب

در ایــن جشــنواره کــه روز پنج شــنبه 5 اســفند 95 در ســالن 

آمفی تئاتــر ایــن بیمارســتان برگزار شــد، در آغاز دکتــر محمود 

جبارونــد، دبیر جشــنواره با تجلیل از خانواده پروفســور شــمس 

ــنواره  ــی و جش ــتان فاراب ــام بیمارس ــداری ن ــت پای ــت: عل گف

شــمس، صداقــت بنیانگــذار آن مرحــوم پروفســور محمدقلــی 

ــاش  ــش چشم پزشــکی و ت ــه دان شــمس و تعلق خاطــر وی ب

بــرای محرومیت زدایــی در کشــور اســت.

وی در ادامــه بــا معرفــی نشــان های جشــنواره، نشــان شــمس، 

نشــان خدادوســت، نشــان پیمــان و نشــان ســجادی، هــدف از 

برگــزاری جشــنواره چشم پزشــکی شــمس را معرفــی بــزرگان 

ــه نســل  ــای برجســته کشــور ب ــته چشم پزشــکی و الگوه رش

ــم اســتادان پیشکســوت  ــرد: تکری ــد ک جــوان دانســت و تأکی

ــاهیر  ــی مش ــور و معرف ــکی کش ــوزه چشم پزش ــان ح و محقق

ــی  ــرای تعال ــزه ای ب ــوان انگی ــل های ج ــه نس ــکی ب چشم پزش

اعطای نشان )طبیب دیدگان( به وزیر بهداشت

نهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس 
برگزار شد
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این رشته در کشور خواهد بود.

ــال  ــه دنب ــنواره ب ــن جش ــزود: ای ــمس اف ــنواره ش ــر جش دبی

شناســایی در ایــن حــوزه اســت تــا آنــان را بــه جامعــه معرفــی 

کنــد. در کشــور مــا نخبــگان زیــادی در حــوزه چشم پزشــکی 

در مناطــق محــروم و در گمنامــی فعالیــت می کنند. شناســایی 

و معرفــی ایــن افــراد و تقدیــر از آنهــا یکــی از اهداف جشــنواره 

شــمس اســت.

بینایــی  و علــوم  نهمیــن جشــنواره چشم پزشــکی  دبیــر 

ــده ای  ــای ارزن ــه فعالیت ه ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک شــمس تصری

ــه  ــان در عرص ــوزه دانش بنی ــر در ح ــال های اخی ــی س ــه ط ک

چشم پزشــکی کشــور انجــام شــده اســت و نیــز مصــادف شــدن 

آن بــا ســال اقتصــاد مقاومتــی در جشــنواره نهــم  بخشــی بــه 

اقــدام برجســته و دانش بنیــان و کارآفرینــی در چشم پزشــکی 

اختصــاص داده شــده اســت کــه مصداقــی از اقتصــاد مقاومتــی 

در ایــن حــوزه اســت.

دکتــر جبارونــد، افــزود: بیمارســتان فارابــی نگاهــی کشــوری و 

فراســازمانی دارد و خــود را متعهــد بــه تربیــت نیــروی انســانی 

ــد.  ــه کل کشــور می دان ــی ب ــه خدمــات درمان متخصــص و ارائ

و ایــن امــر از افتخــارات فارابــی اســت.

ــه و  ــاله دبیرخان ــات یکس ــن از زحم ــد همچنی ــر جبارون دکت

کمیته هــای علمــی و  اجرایــی جشــنواره، همچنیــن مشــارکت 

ــزاری  ــیمی در برگ ــر بیوش ــرکت باخت ــرای رازی و ش فرهنگس

باشــکوه نهمیــن جشــنواره شــمس تقدیــر کــرد و گزارشــی از 

رونــد داوری ارائــه کــرد.

ـــزی  ـــر برنامه ری ـــدی مدی ـــرزاد محم ـــید ف ـــر س ـــه دکت  در ادام

جشـــنواره بـــه معرفـــی جوایـــز جدیـــد بخـــش رقابتـــی جشـــنواره 

ـــام  ـــه ن ـــال 95 ب ـــه س ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــت و گف پرداخ

ـــدام و عمـــل« نام گـــذاری شـــده اســـت،  »اقتصـــاد مقاومتـــی، اق

در فراخـــوان امســـال جشـــنواره چشم پزشـــکی و علـــوم بینایـــی 

شـــمس، توجـــه ویـــژه ای بـــه موضـــوع فعالیت هـــای دانش بنیـــان 

شـــده اســـت و امســـال از یـــک شـــخص حقیقـــی و یـــک 

ـــاز  ـــل ممت ـــکار عم ـــزه ابت ـــای جای ـــا اعط ـــی ب ـــخصیت حقوق ش

دانش بنیـــان و کارآفرینـــی در کنـــار دیگـــر شـــخصیت های 

ـــود. ـــی می ش ـــی قدردان علم

دکتــر محمــدی در توضیــح گرنــت پژوهشــی ICO گفــت: در 

جشــنواره هفتــم شمس)ســال93(، نشــان خدادوســت )افتخــار 

ــد  ــور فقی ــه پروفس ــی( ب ــگیری از نابینای ــتی و پیش نوع دوس

»آنتــون رگنــر« اتریشــی کــه بــا پروفســور محمدقلــی شــمس 

در ایــران بــرای درمــان تراخــم همــکاری می کــرد تعلــق گرفت 

کــه  بــه فرزندخوانــده ایشــان اهــدا شــد.

وی ادامــه داد: پس ازایــن اتفــاق، ایــن شــخص از محــل ارث و 

وقــف پروفســور رگنــر، مبلــغ 50 هزار فرانــک ســوئیس را برای 
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مــدت پنــج ســال )هــر ســال 10 هــزار فرانــک( بــرای بورســیه 

ــک  ــک چشم پزش ــه ی ــه ماهه ب ــی س ــی و دوره تکمیل تحصیل

ایرانــی اختصــاص داد کــه از ســال 94 بــا  فراخوانــی سراســری 

در کشــور بــرای شناســایی افــراد واجــد شــرایط ایــن بورســیه 

تحصیلــی و بــا توجــه بــه شــاخص هایی همچــون علم ســنجی، 

ــه  ــتانه و داوطلبان ــان دوس ــای انس ــه ای، فعالیت ه ــز حرف تمای

به ویــژه در مناطــق محــروم، احتــرام بــه پیش کســوت و...

ــز شــرایط انتخــاب می شــوند. کــه امســال  چشم پزشــکان حائ

ــن  ــت ای ــه دریاف ــق ب ــیراز موف ــک از ش ــک چشم پزش ــز ی نی

پژوهانــه )گرنــت( شــد کــه در جشــنواره امســال ایــن پژوهانــه 

)گرنــت( بــه وی اعطــا خواهــد شــد

ــامل  ــنواره ش ــن جش ــت: ای ــنواره گف ــزی جش ــر برنامه ری مدی

ــب چشم پزشــکان، نوع دوســتی  ــد ادی افتخــارات دیگــری مانن

و پیشــگیری از نابینایــی )نشــان خدادوســت(، خدمــت و 

مســئولیت پذیری حرفــه ای و اجتماعــی، آمــوزگار برتــر )نشــان 

ــان  ــدگان )نش ــب دی ــی و طبی ــک پارس ــجادی(، چشم پزش س

شــمس( اســت.

 ایــن مراســم در ســه بخــش، تجلیــل از نخبــگان و افتخــارات 

ــردوش  ــدگان، ب ــب دی ــوان طبی ــم و اعطــای عن جشــنواره نه

افکنــدن حمایــل ســیمرغ و تقدیــم باالتریــن نشــان جشــنواره) 

نشــان شــمس(  به دکتر ســید حســن هاشــمی، وزیر بهداشــت 

ادامــه یافــت.

همچنیــن در بخشــی از ایــن مراســم از خدمــات بهنــام خــادم، 

رییــس ســابق فرهنگســرای رازی بــرای همــکاری صمیمانــه در 

برگــزاری ســه دوره از جشــنواره قدردانــی شــد.

پخش کلیپ ســه شــمس، مستند هاشمی و کلیپ جشنواره های 

شــمس 7و 8 از دیگر برنامه های این جشنواره بود.

توضیــح اینکــه، ایــن جشــنواره بــا حضــور دکتــر هاشــمی وزیر 

بهداشــت، پروفســور یلدا، اســتاد دانشــگاه علوم پزشــکی تهران 

و چهــره مانــدگار پزشــکی، دکتــر بهــادری، رئیس دفتــر ارتباط 

بــا دانش آموختــگان دانشــگاه علوم پزشــکی تهران، دکتــر زالی، 

رییــس ســازمان نظــام پزشــکی، دکتــر هرمــز شــمس فرزنــد 

پروفســور فقیــد محمدقلــی شــمس و رییــس جشــنواره، دکتــر 

ــی، بختیــاری، رئیــس  صدرالســادات، رئیــس بیمارســتان فاراب

فرهنگســرای رازی، دکتــر پارســاپور، سرپرســت روابــط عمومی 

دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، خانواده و شــاگردان پروفســور 

فقیــد شــمس، جمعــی از پیشکســوتان، دانش آموختــگان، 

مســئوالن و کارکنــان بیمارســتان فارابــی

امعرفاایابرگزیاااگشنانهشیااناجشاااواششاچشماپزشااکیاوا

علااومابیاشیاایاشااشس
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بر اســاس رأی هیئــت داوران، اســامی برگزیدگان دســته رقابتی 

بــه شــرح زیــر اعام شــد:

عناویــن برگزیــدگان و افتخــارات آنهــا در دســته رقابتی نهمین 

جشــنواره شمس

مقشلهاانگلیسیابرتراعلومابشلیای

ــوق تخصــص استرابیســم،  ــی، ف ــر آرش میرمحمــد صادق دکت

اســتادیار دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، قطــب علمــی 

فارابــی چشم پزشــکی 

مقشلهاانگلیسیابرتراداتهاترجششنی

دکتــر هــادی زارع مهرجردی، دســتیار چشم پزشــکی، دانشــگاه 

علــوم پزشــکی تهــران، قطــب علمــی چشم پزشــکی فارابی

پژوهشابرتر،ابخشاخصوصی

دکتــر ســهیل ادیــب مقــدم، فــوق تخصــص قرنیــه، بیمارســتان 

چشم پزشــکی بینــا، بــا همــکاری بین المللــی و صنعــت

ابااعابرگزیاش

دکتــر محمدطاهــر رجبــی، دانشــیار دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــوان  ــی دارای عن ــکی فاراب ــی چشم پزش ــب علم ــران، قط ته

دانشــور جــوان جشــنواره پنجــم شــمس

نوآوشیادشاشوشاجراحی

ــوم  ــتاد دانشــگاه عل ــی، اس ــیدمهدی حســینی تهران ــر س دکت

ــران پزشــکی ته

کتشباترجشهابرگزیاش

همــا نــادری فر، دانشــجوی دکتــرای حرکت اصاحی، دانشــگاه 

علــوم پزشــکی تهران

فصلاکتشبابرتراداتهابشلیای

ــوم  ــگاه عل ــیار دانش ــی، دانش ــمی فاورجان ــل قاس ــر خلی دکت

پزشــکی ایــران، بیمارســتان حضــرت رســول اکــرم)ص(، دارای 

عنــوان دانشــور جــوان جشــنواره ســوم

فصلاکتشبابرتر،اداتهاترجششنی

دکتــر فاطمــه ســوری، دکتــرای ســلولی مولکولی، پســادکترای 

ژنتیــک، دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی

کتشباتألیایابرتر

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتاد دانش ــوادی، اس ــی ج ــر محمدعل دکت

ــژاد ــی ن ــتان لباف ــتی، بیمارس ــهید بهش ش

دارای افتخــارات دانشــمند برتــر و خدمــت و مســئولیت پذیری 

حرفــه ای و اجتماعــی جشــنواره های پنجــم و هشــتم

نهشلادانشوشی

دکتــر نرگــس حســن پور، فارغ التحصیــل چشم پزشــکی از 

دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، قطــب علمــی چشم پزشــکی 

فارابــی، متولــد ســال 1369، رتبه ســوم بــورد در ســال 1395، 



شا

ــار اخبـ
ه یـــژ و

ـــنفد مفسش اس
5ـــهارم امش

MPHدارای مدرک

دانشوشاجواناچشماپزشک

دکتر محمدرضا خلیلی، اسـتادیار دانشـگاه علوم پزشکی شیراز، 

نامـزد نهایـی گرنـت ده هـزار دالری فارابـی و ICO بـرای دوره 

تکمیلی سـه ماهه خارج کشـور

جشیزشاابتکششاعشلامشتشزادانشابایشناواکششآفرینابیاشیی

دکتر محمود جباروند، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، قطب علمی 

چشم پزشکی فارابی، اسپیناف: مهرداور، طراحی و ساخت پروتزهای 

کاشتنی داخل قرنیه برای درمان نسبی قوزقرنیه و آستیگماتیسم های 

نامنظم با سابقه قریب به هزار مورد کارگذاری و یا فروش

جشیزشاابتکششاعشلامشتشزادانشابایشناواکششآفرینابیاشیی

 ،)ATP( مهندس شـیروانی دیزجی، به نمایندگی ابزار طب پویا

لنزهـای داخـل چشـمی و دیگـر پروتزهـای سـگمان قدامـی، 

تزریقی هـای داخل چشـمی و...  با مهندسـی معکـوس و انتقال 

فنـاوری، موفق در صـادرات محصوالت

عاشویانابرگزیااگشناواافتخاششاتاآنهاشادشادااتهاغیرشقشبتیا

نهشیناجشااواششاشاشس

نششناچشماپزشکاپششای

دکتـر فرهـاد حافظـی، اسـتاد و رئیـس بخـش چشم پزشـکی 

دانشـگاه ژنـو سـوئیس

ادیباچشماپزشکشن

دکتر سید مسیح هاشمی، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

افتخششاخامتاوامسئولیتاپذیریاحرفهاایاوااجتششعی

دکتـر حسـن رزمجـو، اسـتاد دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهان، 

بـا دو فلوشـیپ سـگمان قدامـی و خلفـی و سـابقه خدمات کم 

نظیر بالینی، بیش از 50 مقاله، مسـئولیت ها: ریاسـت دانشـگاه 

علوم پزشـکی و  دانشـکده پزشـکی  و مدیر گروه چشم پزشـکی 

اصفهـان؛ دبیر هیئت برد؛ عضو دائم فرهنگسـتان علوم پزشـکی

آموزگششابرترا)نششنااجشدی(

دکتر علیرضا مالکی، استاد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

نوعادواتیاواپیشگیریاازانشبیاشیی)انششناخاادوات(

دکتـر اسـماعیل ذبیحـی، دزفول، فرزنـد شـهید، فارغ التحصیل 

از دانشـگاه جندی شـاپور اهـواز، خدمـت بـه مجروحیـن دفـاع 

مقـدس در دوره رزیدنتـی، رتبـه اول بـرد 1364، انصـراف از 

عضویـت هیئت علمـی و اشـتغال بـه طبابـت در دزفـول بـرای 

31 سـال تاکنـون

طبیبادیاگشن)نششناششس(

دکتــر ســید حســن هاشــمی، اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی 

تهــران، قطــب علمــی جشــم پزشــکی فارابــی، حائــز 4 افتخــار 

ــگیری از  ــتی و پیش ــر، نوع دوس ــمند برت ــر، دانش ــوزگار برت آم

نابینایــی و خدمــت و مســئولیت پذیری حرفــه ای و اجتماعــی 

از جشــنواره شــمس

با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

دوره آموزش ملی پژوهش در حوادث و بالیا 
برگزار شد


