بسمه تعالی
شماره5/154639 :
تاريخ1394/12/15 :
پيوست :دارد

آوي
 سئیس محتشم مشكض آمًصشي دسماوي  امام سضا(ع)  اسذآتادي الضَشا(س) ساصي سیىا  شُذا شُیذمذوي طالقاوي كًدكان علًي ویكًكاسي تاتاتاغي
 سئیس محتشم داوشكذٌ تًاوثخشي مذیش محتشم شثكٍ تُذاشت يدسمان  آرسشُش  اَش تستان آتاد  تىاب جلفاچاسايیماق خذاآفشیهسشابشثستشعجثشیش كلیثش  مشوذ ملكان میاوٍَ شیسَ شتشيد  يسصقان
 سشپشست محتشم شثكٍ جامع ي َمگاوي سالمت اسكً -سئیس محتشم تیماسستان

شمس شفا صكشیا تُثًد شُشیاس امیش المؤمىیه  وًسوجات  شُیذ

محالتي  29 تُمه عالي وسة 522استش فجش  پضشكان يلي عصش تثشیض الغذیش
مًضًع :اتالغ استاوذاسد َاي اپتًمتشي

بب سالم واحترام ؛
بپيوست تصويرنبمه شمبره

400/34424د 94/12/12-معبون محترم درمبن وزارت بهذاشت ،درمبن

وآموزش پسشكي درخصوص اجرای استاوذاسدَاي اپتًمتشي( دس آدسس ایىتشوتي  )hetas.health.gov.irجهت
اقذام ارسبل ميگردد/.

سيوًشت( تٍ اوضمام وامٍ فًق الزكش ) :
 - 1مذيرمحترم نظبرت ،اعتببربخشي وصذورپروانه هب جهت اطالع ودستور جهت استحضبر
 - 2مسئول محترم واحذ رايبنه معبونت درمبن جهت درج درسبيت اينترنتي معبونت درمبن

دورنىیص 3359680 :
آدرش  :تبریس – خیابان آزادی – انتهای خیابان گلگشت
/http://treatment.tbzmed.ac.ir

تلفن3355921 - 9 :

http://treatment.tbzmed.ac.ir/

 -مذیش عامل محتشم كلیىیكُاي تخصصي يفًق تخصصي داوشگاٌ
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معاونت درمان

روسای محترم کلیه دانشگاهها /دانشکده های علوم پسشکي کشور
معاون محترم امور اجتماعي وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
جناب آقای دکتر میدری
موضوع :استانداردهای اپتوهتری()7
احتشاها" تِ پیَست تصَیش تاییذیِ  7عٌَاى استاًذاسد تذٍیي شذُ خذهات گشٍُ تخصصی اپتَهتشی
«دس قالة الگَی استاًذاسد هلی» ،کِ تِ تاییذ اًجوي ّای علوی -تخصصی ٍ ّیات تَسد گشٍُ هزکَس ،دفتش
ًظاست ٍ اعتثاستخشی  ،دفتش اسصیاتی فٌاٍسی ،تذٍیي استاًذاسد ٍ تعشفِ سالهت ٍصاست هتثَع ٍ

ساصهاى

ًظام پضشکی جوَْسی اسالهی ایشاى سسیذُ است ،جْت استحضاس ٍ تْشُ تشداسی اتالغ هی گشدد.
ضوٌا کلیِ استاًذاسد ّا دس سایت  hetas.health.gov.irدس دستشس هی تاشٌذ.

عٌاٍیي استاًذاسدّای هصَب اپتَهتشی
 - 1تعییي ٍضعیت اًکساسی چشن ) تعییي عیَب اًکساسی چشن (
 - 2دسهاى تا عیٌک
 - 3فیت ٍ اسائِ اًَاع عیٌک
 - 4تعویش ٍ تٌظین عیٌک
 - 5دسهاى کن تیٌایی تَسط ٍسایل کوک بیًایی غیش اپتیکی ٍ اپتیکی سادُ ًظیش رسُ تیي
 - 6دسهاى کن تیٌایی تِ کوک ٍسایل کوک تیٌایی :تلسکَج ّا ٍ تجْیضات الکتشًٍیک ٍ سیستن ّای
عذسی هشکة
 - 7هعایٌِ عوَهی اپتَهتشی
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سالم علیکن

