
 یرانا گرمسیری و عفونی بیماریهای کنگره وپنجمین بیست در پوستر صورت به شده پذیرفته مقاالت

 شماره  عنوان مقاالت  نام و نام خانوادگی تاریخ ارائه 
12/9/99یک شنبه  بررسی انواع عفونت های کشت مثبت و عوامل خطر در بیماران  آزاده ابراهیم زاده 

99-99ام رضا )ع( بیرجند در سال بیمارستان ام ICUبستری در   

2 

12/9/99یک شنبه  بررسی  فون کنه های اکسودیده  در گوسفند و بز وگاو  در استان  علی محمد صفری 

2191-99خراسان رضوی در طی سالهای   

1 

12/9/99یک شنبه   Shadi Farsaei Evaluation of appropriate dose adjustment of 

renally eliminated antibiotic in critically ill patients 

with renal impairment 

1 

12/9/99یک شنبه  بررسی مقاومت دارویی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس و  رسول یوسفی مشعوف 

سودوموناس آئروژینوزاهای جدا شده از نمونه های محیطی 

بیمارستان های آموزشی همدان  نسبت به آنتی بیوتیک های رایج با 

 MICروش دیسک دیفیوژن و  

 

9 

12/9/99یک شنبه  بررسی قدرت اثر بخشی ضد عفونی کننده ها و آنتی سپتیک ها ی  رسول یوسفی مشعوف 

رایج بر روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی  شایع در پزشکی 

 جدا شده از بیمارستان های آموزشی شهرستان  همدان

 

9 



12/9/99یک شنبه   بر بومادران و  رزماری  آبی عصاره مخلوط باکتریایی  سی اثر ضدبرر حسین وزینی 

آزمایشگاهی شرایط در اشریشیا و اورئوس استافیلوکوکوس روی  

6 

12/9/99یک شنبه   Gholamreza Karimi The study and Identification of L. gedrosiana 

(Familly: Lymnaeidae) in Lorestan province (Iran) 

 

7 

12/9/99نبه یک ش در بیمارستان امام حسین)ع( هشترود در  Aبررسی میزان آنفلونزای  صفا علمی 

 2199نیمسال دوم 

 

8 

12/9/99یک شنبه  ممیزی بالینی ناشی از وسایل نوک تیز و برنده و پاشیده شدن  صفا علمی 

ترشحات و مایعات خونی به چشم در بین کارکنان شاغل در 

هشترود بیمارستان امام حسین )ع(  

9 

12/9/99یک شنبه  هزینه اثربخشی واکسن آنفلوانزا در بچه های سنین مدرسه، زنان  زهرا صنائی 

 باردار، سالمندان و کارکنان سیستم سالمت چگونه است؟

 

21 

12/9/99یک شنبه   نظامی تهران هایمارستانیبیکی از  هایدفع زباله وضعیت امیر خوشوقتی 

 

 

22 



12/9/99یک شنبه  د یوسف مقدممحم  بیماری تب مالت در شهرستان درمیان طی  بررسی اپیدمیولوژی 

2192-2186سالهای  

 

21 

12/9/99یک شنبه  مدل باور سالمت  و رفتارهای پیشگیری کننده  از ابتالء به بیماری  فریده ملکشاهی 

 تب روماتیسمی

21 

12/9/99یک شنبه  زهر عقرب همیسکورپیوس لپتوروس با  شناسایی دیس اینتگرین از فاطمه کاظمی لمعه دشت 

 غده زهر عقرب RNAکمک تعیین توالی 

 

29 

12/9/99یک شنبه   Roghiyeh Faridnia Toxoplasma gondii and downregulation of gamma 

interferon 

 

29 

12/9/99یک شنبه  های کریپتوسپوریدیوم جداشده از مدفوع انسان بر اساس تعیین گونه بهمن خلیلی 

در شهرستان  PCR- RFLP روش با استفاده از 18s rRNAن ژ

 (2191-2199)شهرکرد 

 

26 

12/9/99یک شنبه   Roghaye Jahdasani Identification of Allergens in the venom of 

Hemiscorpius lepturus scorpion 

 

27 



12/9/99یک شنبه  یکربها و عوامل خطر در بررسی بروز عفونت بیمارستانی و فراوانی م ناهید منصوری 

بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 

2199 

28 

12/9/99یک شنبه   Fatemeh Zameni Sero-Epidemiological Study of Leptospirosis in 

Healthy People in Mazandaran Province, 

Ghaemshahr City, 1394 

 

29 

12/9/99یک شنبه  سلیمانیپرشنگ فقیه    و آب از منتقله بیماریهای از ناشی های طغیان اپیدمیولوژیک بررسی 

 2199 سال در کردستان استان در غذا

 

11 

12/9/99یک شنبه  در مبتالیان مراجعه کننده به فراوانی پاتوژن های مولد دیسانتری  پرشنگ فقیه سلیمانی 

سال مراکز بهداشتی درمانی وبیمارستانهای استان کردستان در 

2199 

12 

12/9/99یک شنبه   Rashid 

Ramazanzadeh 

 

Molecular detection of CTX-M-15 extended-

spectrum beta-lactamase-producing Klebsiella 

pneumoniae isolates in Sanandaj city, Iran 

 

11  



12/9/99یک شنبه   در سل ریوی اسمیرمثبت به مبتال بیماران درمان هزینه برآورد دکتر احسان زارعی 

آزادشهر، استان گلستان شهرستان  

 

11  

12/9/99یک شنبه  عوارض ایمن سازی در استان  ساله وضعیت اپیدمیولوژیک 9بررسی  اسماعیل اختر 

 2199لغایت  2191اصفهان درطی  سالهای 

91  

12/9/99یک شنبه  ساله وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری فلج شل حاد در طول  9بررسی  مسعود زندیه 

 میالدی در استان اصفهان 1129لغایت 1122سالهای  

 

91  

12/9/99یک شنبه   طول در مننژیت یماریب کیولوژیدمیاپ تیوضع ساله 9 یبررس اسماعیل اختر 

 اصفهان استان 2199 تیلغا2191 یسالها

61  

12/9/99یک شنبه  ساله وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سرخک در استان  9بررسی  اسماعیل اختر 

 2199لغایت  2191اصفهان در طی سالهای 

71  

12/9/99یک شنبه  در دانشگاه   1394ال   بررسی اپیدمیولوژیک موارد تب دار بثوری، س سیمین نوری 

 علوم پزشکی ایران

81  

12/9/99یک شنبه  بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوزدردانشگاه علوم پزشکی ایران طی  آذر چشم براه 

 4219الی  2191سالهای

91  

12/9/99یک شنبه   Ashkan  zobeiry The epidemiology of brucellosis in Tohid Hospital 

Medical Center in 2014 
11 



12/9/99یک شنبه   Ehsan Binesh Evaluation of positive rheumatoid factor in 
brucellosis patients admitted to Imam Hossein 

hospital, Shahrood, Iran 

 

21  

12/9/99یک شنبه   Karimi Zarchi Ali 

Akbar 
Seroepidemiology of viral hepatitis and HIV 

infection among the professional dental clinic 

personnel in Tehran, I.R. of Iran 

11  

12/9/99یک شنبه  پور جواد رمضان   2199و 2191بررسی  اپیدمیولوژیک بیماری  سالک طی سال های  

در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 

 درمانی اصفهان

 

11  

12/9/99یک شنبه  جنبه های اپیدمیولوژیک موارد مثبت سرخک در جمعیت  بررسی سیمین نوری 

 2199 -2191ایران سال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

 

91  

12/9/99یک شنبه  در   1394 -2191بررسی اپیدمیولوژی موارد فلج شل حاد ، سالهای سیمین نوری 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

91  

12/9/99یک شنبه  سرخس  طی  شهرستان در سل اپیدمیولوژی بیماری  توضعی بررسی معصومه شاهنگی 

 2191-2199سال 

 

61  



12/9/99یک شنبه  بررسی بروز عفونتهای بیمارستانی در بیمارستانهای مجری برنامه  مجتبی تقوایی احمدی 

INIS  2199تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 

 

71  

12/9/99یک شنبه  عفونتهای بیمارستانی در بیمارستانهای  شی ازارد مرگ نابررسی مو مجتبی تقوایی احمدی 

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در  INISمجری برنامه 

 2199سال 

 

81  

12/9/99یک شنبه  آزمکان رضا   و اکسیداتیو استرس میزان روی بر دارویی درمان اثر بررسی 

 وماتیستراک کالمیدیا عفونت با نابارور مردان در اسپرم پارامترهای

 رویان پژوهشگاه ناباروری درمان مرکز به کننده مراجعه

 

19 

12/9/99یک شنبه   Noushin Davoudi Identification of the serotypes of bacterial 

meningitis agents; 

Implication for vaccine usage 

 

 

19  

 

 

 

 



12/9/99یک شنبه  ومی ب های بافتی ماکیاندر نمونه دییتوکسوپالسما گونشناسایی  زهرا علیزاده سرابی 

 آباد با استفاده از روش بایواسی در موش سوریشهرستان خرم

 

29  

12/9/99یک شنبه   Hamid Ramezani 

Awal Riabi1 
Epidemiological feature of the distribution human 

brucellosis in Peoples of the southern cities of 

Khorasan Razavi province of Iran, 

2009–2014 

 

19  

12/9/99یک شنبه  در دانشگاه علوم پزشکی مشهد  AEFIبررسی اپیدمیولوژیک  موارد  مجتبی تقوایی احمدی 

 1394در طی سال 

 

19  

12/9/99یک شنبه  تحت پوشش  HIVبررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیک بیماران مبتال به  مریم تقی زاده اردکانی 

 2199الی  2181ب تهران طی سالهای مرکز بهداشت جنو

 

99  

12/9/99یک شنبه   2199بررسی وضعیت بیماری تب مالت در استان اردبیل در سال  داریوش امدادی 

 

99  



12/9/99یک شنبه  ساله تب بازگرد آندمیک در استان  28بررسی اپیدمیولوژیک روند  داریوش امدادی 

 2199لغایت  2176اردبیل از سال 

 

69  

12/9/99ه یک شنب های مناسب جهت بیان  ژن اینترفرون گامای انسانی در تهیه سازه نوشین داودی 
Leishmania tarentolae 

 

79  

12/9/99یک شنبه  لی اصغر فرازیع    omp28  اپیتوپی نواحی نوترکیب پروتئین فیوژن بیان و کلونینگ 

 بروسال ملیتنسیسomp31 و

 

98 

12/9/99یک شنبه  شهرستان  1394بررسی اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت درطی سال  معصومه شاهنگی 

 سرخس

 

99 

12/9/99یک شنبه   89خ به درمان بیماران مبتال به تب مالت ،از سال بررسی وضعیت پاس یونس بدری 

 در شهرستان مراغه 99الی 

 

19  



12/9/99یک شنبه   Leila Karimi Exploration of Reproductive Healthcare Needs of 

Men Regarding Sexual Transmitted Diseases and 

HIV/AIDS 

 

29  

12/9/99یک شنبه   Abbas Doosti Helicobacter pylori ureG gene expression in CHO 

cells 
19  

12/9/99یک شنبه  بررسی میزان بروز بیماریهای مشترک انسان و حیوان در استان  زهرا یونسی 

 99تا  88خراسان جنوبی در سال های 

 

19  

12/9/99یک شنبه  بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در استان خراسان  زهرا یونسی 

 2199سال  جنوبی در

 

99  

12/9/99یک شنبه  بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک  بیماران شناسایی شده سل استان  داریوش امدادی 

 99اردبیل در سال 

99  

یریدکتر بهزاد ام   11/9/99دوشنبه     ها در اورژانس بیمارستان بیوتیکبررسی الگوی مصرف آنتی 

 انداردهای استی آن با روشخمینی تهران و مقایسهامام

 

69  



بررسی اپیدمیولوژیک  بیماری سیاه سرفه در دانشگاه علوم پزشکی  مجتبی تقوایی احمدی   11/9/99دوشنبه    

 2192-1394های مشهد در طی سال

 

79  

 Gahremani. Reza SURVIVAL IN +HIV  FEMALE  PATIENTS -   11/9/99دوشنبه    

 

98 

اردکتر زهره آذرک   11/9/99دوشنبه      2199-در شرق ایران Eوعوامل خطر هپاتیت  سروپره واالنس 

 

99 

پورجواد رمضان   11/9/99دوشنبه       

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در جمعیت تحت پوشش 

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی  اصفهان

 2199در سال 

 

61 

کانونهای آندمیک دانشگاه پیدمیولوژیک بیماری سالک دربررسی ا" جواد رمضانپور   11/9/99دوشنبه    

 "2199سال  -اصفهان  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 

26  



 روند و Cو Bویروسی های هپاتیت اپیدمیولوژیک وضعیت ارزیابی سیمین نوری   11/9/99دوشنبه    

 2191-2199- های سال طی ایران دانشگاه در آنها بروز

16  

ماهه اول  سال  6در  INSبر اساس  عفونتهای بیمارستانی بروز  شهال افراسیابیان   11/9/99دوشنبه    

2199 

 

16  

 پرستاران توسط ایمن تزریق رعایت روش دستورالعمل  بررسی فریبا بدرودیانی   11/9/99دوشنبه    

 

96  

موقعیت رعایت  9تاثیر آموزش در اندازه گیری و مشاهد ه در  رویا فقیه   11/9/99دوشنبه    

 بهداشت دست ها

 

96  

ل در بخشهای درمانی مرکز پزشکی توحید بررسی آلودگی باکتریا شهال افراسیابیان   11/9/99دوشنبه    

 2199سال 

 

 

66  



 2199کارکنان در سال   Needle Stickشاخص و موقعیتهای   رویا فقیه   11/9/99دوشنبه    

 

67 

 Monir Nobahar Effects of hydrogen peroxide mouthwash on   11/9/99دوشنبه    

preventing ventilator-associated pneumonia in 

patients admitted to the intensive care unit 

 

68 

 سیاه زخم انسانی بیماری بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک جوادرمضان پور   11/9/99دوشنبه    

درشهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 2199-2192بهداشتی درمانی اصفهان طی سالهای 

 

 

 

69 

مه کشانیمعصو   11/9/99دوشنبه     عنوان: بررسی موارد مشکوک به آنفلوانزادر جمعیت تحت پوشش  

 92-99دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 

 

 

71 



سال در تماس با بیماران  مسلول 6بررسی پیگیری  کودکان  کمتر از  دکتر سیمین دخت بیات   11/9/99دوشنبه    

ید بهشتی اسمیر مثبت ریوی در مناطق تحت پوشش دانشگاه شه

 99-91طی سالهای

 

27  

در زنان (PID)بررسی  اپیدمیولوژیک بیماری التهابی حاد لگنی دکتر منصوره مومن هروی   11/9/99دوشنبه    

 99تا 91بستری در بیمارستان بهشتی کاشان  طی سال 

 

17  

در بیمارستان  FUOبا  ی تشخیص نهایی بیماران بستری شدهبررس دکتر منصوره مومن هروی   11/9/99دوشنبه    

 2191تا  2187شهید بهشتی کاشان از سال

 

17  

بررسی عوامل موثر برپیامد پنومونی اکتسابی جامعه در بیماران  دکتر منصوره مومن هروی   11/9/99دوشنبه    

 بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان

 

97  



 دکتر منصوره مومن هروی   11/9/99دوشنبه    

 د کشت خون مثبت ومنفی در بیماران سپسیسمقایسه موار

 

97  

67 هپاتیت دلتا دکتر حسن افضلی   11/9/99دوشنبه      

 بر بقای استرپتوکوکوس پنومونیه xylitolاثر بررسی  علی عسگری   11/9/99دوشنبه    

 

77 

بررسی اپیدمیولوژی بیماری سل در بیمارستان بوعلی زاهدان از  کوثر مودی   11/9/99دوشنبه    

2199تامهرماه سال2191اواخرسال  

 

78 

 مجتبی تقوایی احمدی   11/9/99دوشنبه    

 

بررسی گزارشدهی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن در دانشگاه 

 1394های علوم پزشکی مشهد در طی سال

 

79 

گزارش وقوع اپیدمی و حذف انتقال محلی بیماری ماالریا در مناطق  داریوش امدادی   11/9/99دوشنبه    

 (آندمیک استان اردبیل) شهرستان پارس آباد 

 

18  



های ب.ث.ژ، ثالث، پولیو، هپاتیت و بررسی میزان پوشش واکسن داریوش امدادی   11/9/99دوشنبه    

MMR1  2199سال استان اردبیل در سال  1در کودکان زیر 

28  

 مجتبی تقوایی احمدی   11/9/99دوشنبه    

 

بررسی اپیدمیولوژیک  مشکوک به سرخک در دانشگاه علوم پزشکی 

 1394های ی سالمشهد در ط

 

18  

 Mohammad Hossein   11/9/99دوشنبه    

Feiz Haddad 
Enterobius vermicularis Prevalence in 

Kindergartens from Southwest of Iran 

 

18  

بروسلوز و ارتباط بروز بیماری با پوشش  اپیدمیولوژی بررسی رکن الدین مهدی زاد   11/9/99دوشنبه    

 2191لغایت  2192های کرمانشاه سال استان در ر دامواکسیناسیون د

 

98  

لغایت  2192های بررسی اپیدمیولوژی سالک در استان کرمانشاه سال رکن الدین مهدی زاد   11/9/99دوشنبه    

2199 

98  

 Amitis Ramezani Gender and Age-specific Seroprevalence of   11/9/99دوشنبه    

Human Papillomavirus 16 and 18 in General 

Population in Tehran 

 

86 



-Amitis Ramezani No Role of Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV   11/9/99دوشنبه    

2) Infection on HIV Progression in Naïve HIV 

Patients  

 

87 

 Arezoo Aghakhani   11/9/99دوشنبه    

 
Occult Hepatitis B Virus Infection and S Gene 

Escape Mutants in HIV Infected Patients after 

HBV Vaccination 

 

88 

 Mohammad Bagher   11/9/99دوشنبه    
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