
در شب کنگره بیست و هفتم، غیر از اجرای زنده محمد علیزاده، قرار است دکتر امیری 
دکلمه زیبایی را به مهمانان تقدیم کند؛ چشم پزشکان عزیز آقایان دکتر حسین اشرف، 
دکتر مهران وثوقی، دکتر علیرضا زندی و دکتر عبدالرحیم بغدادی هم شعرهای ناب خود را 

می خوانند و از نوازندگی دکتر مصطفایی و آرش دارایی هم بهره خواهیم برد.
همچنین از برگزیدگان آزمون ICO تقدیر به عمل می آید؛ نفرات برتر بُرد معرفی می شوند 
را  محروم  مناطق  در  ساکن  هموطنان  به  خدمت  افتخار  که  چشم پزشکانی  احترام  به  و 

داشته اند، به پامی خیزیم.
پس از پایان مراسم هم، شام در طبقه MZ )طبقه فوقانی سالن کنسرت( سرو خواهد شد. به 
این ترتیب برای نخستین بار یک شب کنگره هنری ـ پزشکی تمام و کمال خواهیم داشت 

و امیدواریم این مجموعه مورد قبول طبع و نظر شما خوبان قرار گیرد.   

ویژه شب کنگره
چشم پزشکی

تــو هــم مثــل مــن امشــبو دعوتی
با چهره و صدایش آشنا  و  را می شناسیم  او  سالهاست 
و  جوان  خواننده  می گویم؛  را  علیزاده  محمد  هستیم؛ 
ترانه سرای  و  آهنگساز  پاپ،  موسیقی  باتجربه  البته 

نام آشنای کشور. 
عالقه  اما  کرده  تحصیل  کشاورزی  مهندسی  رشته  در 
وصف ناشدنی اش به دنیای موسیقی سبب شده این هنر 

را دنبال کند. 
علیزاده اولین حضور رسمی خود را در عرصه موسیقی 
کشور با آلبوم »همخونه« در سال 1387 تجربه کرد. پس 
منه«  با  »دلت  و  »سورپرایز«  آلبوم های  انتشار  با  آن  از 

توجه عالقه مندان به موسیقی را برانگیخت.
جالـب اینکـه پنـج ترانـه از هشـت ترانـه ایـن آلبوم 
را خـودش سـروده و آهنگسـازی چهـار ترانـه را هم 

اسـت.  داشـته  برعهده 
این هنرمند است که دی  ماه  اثر  نرو« چهارمین  »گفتم 

سال گذشته به بازار موسیقی کشور راه پیدا کرد. 
علیزاده تا امروز حدود 26 تک آهنگ هم اجرا کرده  که 
تلویزیونی،  برنامه های  تیتراژ  برای  آنها  از  زیادی  تعداد 

سریال ها و فیلم های سینمایی برگزیده شده اند.
صدای او را یکبار دیگر در شب بیست و هفتمین کنگره 

سراسری چشم پزشکی ایران می شنویم.

وعده ما چهارشنبه 15 آذر، ساعت 19:30
سالن همایش های بین المللی برج میالد.

شب کنگره، عنوان مراسمی است که همه ساله همزمان با این رویداد علمی 
برگزار می شود و فرصتی است تا در کنار موضوعات مطرح شده در نشست ها، 
سمپوزیوم ها و کارگاه ها، برای ساعاتی مهمانان و شرکت کنندگان را به فضای 
باشکوه هنر، شعر و موسیقی ببرد. امسال نیز این برنامه پرطرفدار و البته مهم، 

زینت بخش کنگره سراسری است و البته قدری متفاوت با سال های پیش. 
»فاضـل جمشـیدی« مسـئول هماهنگـی برنامـۀ هنـری بیسـت و هفتمیـن 
کنگـره سراسـری چشـم پزشـکی ایـران می گویـد: بنـا داریـم همـه هنـر 
و تـاش خـود را بـه کار گیریـم و در جشـن شـب کنگـره کـه در مرکـز 
همایش هـای بین المللـی بـرج میـاد برگـزار می شـود، اتفاقی بـه یادماندنی 

و نیکـو را رقـم بزنیـم. 
جمشـیدی بـا تشـریح جزئیـات برنامـه شـب کنگـره بیسـت و هفتـم اظهار 

داشـت: بـا توصیـه و حمایـت عزیزان مـان در انجمـن چشـم پزشـکی ایـران 
از »محمـد علیـزاده« خواننـده محبـوب کشـورمان دعـوت کردیم تـا در این 
شـب بـه اجرای زنده بپـردازد. براسـاس هماهنگی های صـورت گرفته، تاش 
داریـم در ایـن رویـداد از قطعـات شـاد و پرطرفـدار ایـن هنرمنـد اسـتفاده 
کنیـم؛ البتـه در بخش هایـی از برنامـه، قطعـات آرام نیـز اجـرا خواهـد شـد. 
بنـا بـه گفتـه مسـئول هماهنگـی برنامـه هنـری بیسـت و هفتمیـن کنگـره 
سراسـری چشـم پزشـکی ایـران، ایـن کنسـرت بـا 10 نوازنـده و حداقـل به 

مـدت 50 دقیقـه اجـرا خواهد شـد. 
بـه  می تـوان  هفتـم  و  بیسـت  کنگـره  شـب  برنامه هـای  دیگـر  جملـه  از 
شـعرخوانی، دکلمـه و نوازندگی هنرمندان چشـم پزشـک و همچنین اجرای 
دف نـوازی گـروه چهـل دف، نقالـی و رقص لزگـی -آذربایجانی- اشـاره کرد.  

شب کنگره  بیست و هفتم متفاوت با سال های گذشته

یک شب متام و کامل چشم پزشکی

فاضل جمشیدی
مسئول هماهنگی برنامه هنری  



شرکت فجر شاهد از جمله مجموعه های پیشرو در ارائه تجهیزات و ملزومات 
چشم پزشکی، در آستانه سی امین سال فعالیت خود از شرکت کنندگان و 
مهمانان بیست و هفتمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران برای حضور 

در رویداد فرهنگی و هنری »شب کنگره« دعوت به عمل می آورد. 
عبداهلل یزدانی، مدیر بازرگانی شرکت فجر شاهد با بیان این مطلب می گوید: 
این شرکت همواره در رویدادهای مهم از جمله کنگره سراسری، سمینارها 
و کنفرانس ها در کنار عزیزان چشم پزشک بوده و قریب به 12 سال تنها 
اسپانسر کنگره سراسری بوده است؛ پس از آن نیز همراه با دیگر همکاران 
و شرکت ها به عنوان یکی از اسپانسرهای اصلی از بزرگ ترین اجتماع جامعۀ 

چشم پزشکان ایران با افتخار حمایت کرده  است.
وی می افزاید: مفتخریم که در بیست و هفتمین کنگره سراسری چشم پزشکی 
ایران یک بار دیگر در خدمت عزیزان چشم پزشک هستیم. به همین بهانه عاوه 
بر ارائه جدیدترین محصوالت تشخیصی و درمانی در نمایشگاه جنبی کنگره، 

به مناسبت میاد باسعادت حضرت رسول اکرم)ص( برنامه فرهنگی و هنری 
مفرحی را در قالب شب کنگره تدارک دیده ایم که با حضور هنرمندان محبوب 
کشور و ضیافت شام اجرا می شود. هدف از برپایی چنین محفلی آن است که 

بتوانیم شب خاطره انگیزی را برای همکاران چشم پزشک رقم بزنیم.
در  شرکت  این  داشت:  اظهار  ادامه  در  شاهد  فجر  شرکت  بازرگانی  مدیر 
تمام دوران فعالیت خود خارج از مباحث تجاری، برای مسایل و موضوعات 
فرهنگی و هنری اهمیت ویژه ای قائل بوده و از چنین رویدادهایی با جدیت 
این موارد، مجموعه فجر شاهد  بر  و عاقه مندی حمایت کرده است. عاوه 
همواره در کنگره های داخلی و خارجی، کنفرانس ها، سمینارها و حرکت های 
خیرخواهانه در کنار جامعه چشم پزشکی حضور داشته و تا آنجایی که توان و 
بضاعت دارد خانواده خدوم و تاثیرگذار چشم پزشکی ایران را همراهی می کند. 
چرا که هدف ما خدمت درخور توجه به ملت سربلند ایران است که از این 

طریق در پی دست یابی به آن هستیم. 

این نکات را بخاطر بسپارید

شرط الزم برای  اجرای موفق هر برنامه ای تحقق نظم و یکپارچگی است. برگزارکنندگان مراسم 
شب کنگره از مدت ها قبل عزم خود را جزم کرده اند تا این برنامه هنری در خور شأن و جایگاه 

چشم پزشکان عزیز برگزار شود و خاطرۀ خوشی از آن به یادگار بماند. 
برای تحقق این امر، شایسته است مدعوین گرامی نیز به چند نکته عنایت ویژه ای داشته باشند 

تا این شب زیبا به یادماندنی تر شود.

  کارت دعوت و شماره صندلی خود را از غرفه ثبت نام بیست و هفتمین کنگره سراسری چشم 
پزشکی ایران دریافت کنید. توجه داشته باشید برای شرکت در برنامه شب کنگره ارائه کارت و 

شماره صندلی )هر دو( الزامی است. 

   در زمان مقرر و قبل از شروع برنامه در سالن اصلی مرکز همایش های برج میالد حضور پیدا 
کنید. اجرای به موقع برنامه و استفاده بهینه از زمان، منوط به همکاری شما مهمانان ارجمند 

است. 

  براساس شماره صندلی که دریافت کرده اید در محل های تعیین شده بنشینید و از اشغال 
صندلی های دیگر خودداری کنید. توجه داشته باشید انتظامات سالن از ورود افرادی که کارت 

دعوت و شماره صندلی نداشته باشند، ممانعت به عمل می آورد. 

  برابر آئین نامه رسمی اجرای برنامه های هنری و به منظور برقراری مطلوب نظم و آرامش، از همراه 
آوردن کودکان زیر 12سال و لوازم اضافی خودداری کنید. 

برای رفاه حال مهمانان گرامی، فضای مناسبی برای پارکینگ در مرکز همایش های برج میاد تدارک دیده شده است. همچنین در صورت عدم استفاده از 
خودرو شخصی می توانید از سرویس های ایاب و ذهاب »ویژه کنگره« بهره ببرید.  لحظات خوشی را برای تان آرزومندیم. 

راهنمای سرویس های ایاب و ذهاب کنگره
کمیتۀ اجرایی بیست و هفتمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران با توجه به کافی نبودن فضای پارکینگ مجموعه رازی و همچنین برای سهولت در جابه جایی شرکت کنندگان و مهمانان گرامی و کاهش مشکات 

ترافیکی ناشی از راهبندان بزرگراه ها، سرویس های ایاب و ذهاب از مبدا مرکز همایش های رازی به مسیرهای پنج گانه زیر را تدارک دیده است. 

مسیر شماره یک: بزرگراه همت، بزرگراه رسالت، میدان رسالت، فلکه اول تهرانپارس

مسیر شماره دو: بزرگراه همت، میدان صنعت، بازگشت به بزرگراه همت، میدان پونک، بزرگراه اشرفی اصفهانی، میدان صادقیه، میدان آزادی

مسیر شماره سه: بزرگراه چمران)جنوب(، بزرگراه جال آل احمد، خیابان کارگر شمالی، بلوار کشاورز، خیابان شانزده آذر، میدان انقاب، خیابان کارگر جنوبی، میدان راه آهن

مسیر شماره چهار: بزرگراه مدرس، خیابان مطهری، خیابان شریعتی، سه راه طالقانی، میدان سپاه، پل چوبی، میدان امام حسین)ع(

مسیر شماره پنج: بزرگراه همت، پل توانیر، میدان ونک، خیابان ولیعصر)عج(، تقاطع چمران)پارک وی(، میدان تجریش، خیابان باهنر)نیاوران(، پارک نیاوران، خیابان پاسداران، حسینه ارشاد

ساعت حرکت سرویس ها: 18:30

توجه: همزمان با برگزاری مراسم شب کنگره سرویس های ویژه ایاب و ذهاب از مرکز همایش های رازی به سالن برج میالد برقرار بوده و پس از خاتمه مراسم نیز مهمانان عزیز می توانند 
برای دسترسی به مسیرهای پنج گانه از وسایل نقلیه ویژه کنگره استفاده نمایند.

عبدالله یزدانی
مدیر بازرگانی

شرکت فجر شاهد  

فجر شاهد همراه همیشگی جامعه چشم پزشکی ایران
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