
کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران پنجمیندر بیست و شفاهیمقاالت پذیرفته شده به صورت   
 

 شماره  عنوان مقاالت  نام و نام خانوادگی تاریخ ارائه 

 Mohsen Tabasi Survey Of Clonal Relationships Among The 12/9/99 یک شنبه 
Uropathogenic Escherichia coli Isolated From Patients 
With Acute Cystitis, Pyelonephritis and Asymptomatic 

Bacteriuria in Tehran, Iran 
 

2 

 Hossein Vazini  Comparison of two genomic targets, RE and B1, for 12/9/99 یک شنبه 
Detection of Toxoplasma gondii in patients with 

hematological malignancies 
 

1 

 Mousa Motavalli 12/9/99 یک شنبه 
Haghi 

Distribution of Babesia spp infection among domestic 
herbivores in Iran: a systematic review and meta- 

analysis 
 

3 

 Fariba Keramat Study of seroprevalence of EBV  infection in HIV 12/9/99 یک شنبه 
positive patients who referred to the Behavior 

Consulting Center and its comparison with healthy 
persons in Hamadan in 2015-2016 

 

4 



 نگوک کریمه دهنده خونریزی تب بیماری قطعی موارد اپیدمیولوژیک بررسی عطاءالهی مرضیه 12/9/99 یک شنبه 

 2394 لغایت 2331 فارس استان در

 

9 

 Elham Isaei Novel combinations of synthesized ZnO NPs and 12/9/99 یک شنبه 
ceftazidime: Evaluation of their activity against 

standards and new clinically isolated pseudomonas 
aeruginosa 

 

6 

 Hamed Kalani The gene expression level of IFNGRA and IFNGRB in 12/9/99 یک شنبه 
mice treated with Toxoplasma gondii and its products 

 

3 

 Farzaneh Mirzaei In vitro anti-leishmanial effects of Kelussia 12/9/99 یک شنبه 
odoratissima Mozaff extract on Leishmania major 

 

1 

 Fasciola) هپاتیکا فاسیوال های انگل بیوشیمیایی پارامترهای بررسی رسولی افشین 11/9/99 دوشنبه      

hepatica )ژیگانتیکا فاسیوال و  (F.gigantica )هائی شناسه عنوان به 

 بیماری در( Pathogenesis Mechanism)بیماریزائی مکانیزم برای

 (Fascioliasis)فاسیولیازیس

 

 

 

9 



 Ahmad Alikhani Comparison of prophylactic effect of azithromycin 11/9/99 دوشنبه      
versus doxycycline 

against leptospirosis, A randomized double blind 
placebo-controlled trial 

 

21 

 Bahman 11/9/99 دوشنبه      
Khalilidehkordi 

A study on seroprevalence of anti toxocariasis 
antibody (IgG) among farms workers in Shahrekord 
and investigation of stock farms soils for Toxocara 

canis egg 
 

22 

 Seyed Mohammad 11/9/99 دوشنبه      
Alavi 

Diagnostic value of Serum Creatine kinase -BB for 
acute meningitis in adults 

 

21 

 Sedigheh 11/9/99 دوشنبه      
Shirmohammad 

Human visceral leishmaniasis: seroprevalence survey 
of asymptomatic adults in an endemic area of 

northwestern Iran 
 

23 

  Fariba Berenji Lophomonas blattarum an emerging  respiratory 11/9/99 دوشنبه      
pathogen in Iran 

 

24 

 سپسیس به مبتال بیماران در  بیماری  سریع پیشرفت بر موثر عوامل رهام مریم 11/9/99 دوشنبه      

 ICU در بستری

 

29 



 Mastafa Heilo Jabber Seroprevalence of rubella, toxoplasma and 11/9/99 دوشنبه      
cytomegalovirus among patients with recurrent 

abortion at Baghdad hospitals 
2394 

26 

HIV + آذربایجانشرقی قهرمانی دکترغالمرضا   11/9/99 دوشنبه       زنان و مردان   درمان ضد بررسی مقایسه ای  

 رتروویروسی در

 

23 

 Omp28/Omp31 نوترکیب فیوژن پروتئین از شده تهیه واکسن کارایی راعی بهناز 13/9/99 سه شنبه     

 ملیتنسیس بروسال

 

21 

  PCR روش با زایی مرده و شده جنین سقط زنان در مایکوپالسما تشخیص راستی سیما دکتر 13/9/99 سه شنبه     

 تهران در

 

29 

 اسمیر مسلول  بیماران با تماس در سال6 از کمتر  کودکان  پیگیری بررسی بیات دخت سیمین دکتر 13/9/99 سه شنبه     

-91سالهای طی بهشتی شهید دانشگاه پوشش تحت مناطق در ریوی مثبت

94 

 

 

 

 

11 



 Erfan Ashjaei Incidence Rate of Complications in Patients 13/9/99 سه شنبه     
Undergoing Prostate Biopsy Using both Intravenous 

and Oral Ciprofloxacin Prophylaxis Regimen after 
Prostate Trans Rectal Biopsy; Randomized Clinical 

Trial 

12 

 2394 سال در ایران در سازی ایمن نامطلوب پیامدهای مراقبت گویا مهدی دکترمحمد 13/9/99 سه شنبه     

 

11 

 Mana Baziboroun Risk of Tuberculosis and chemokines gene 13/9/99 سه شنبه     
polymorphism 

 

13 

 Ehsan Binesh Comparative study of topical intranasal mupirucin and 13/9/99 سه شنبه     
oral cotrimoxazole in eradication of nasal carriage of 

staphylococcus aureus in hemodialysis patients in 
shahroud. 

Randomized control trial study 
 

14 

 Zarei Z. Study the frequency and type of mutations in 13/9/99 سه شنبه     
Isoniaside and Rifampin target genes and their roles in 

Mycobacterium Tuberculosis isolates resistance in 
south reference TB laboratory. 

 

19 



 Tahereh Soori Human papillomavirus genotypes in 108 patients with 13/9/99 سه شنبه     
anogenital warts in a sexually transmitted disease 

clinic in Tehran 

16 

 و لووفلوکساسین دارویی های رژیم درمانی اثرات مقایسه اکراهی محمد دکتر 13/9/99 سه شنبه     

 جامعه از اکتسابی پنومونی درمان در سفتریاکسون+آزیترومایسین

 

13 

 Sami Kashkooli G Evaluation of drug resistant Tuberculosis cases by 14/9/99 چهارشنبه   
conventional method in Reference laboratory of  

Mycobacterium Shiraz,Iran,2014-2016 
 

11 

 های سویه در CTX-M گروه ESBL گسترده طیف بتاالکتاماز آنزیم بررسی شعار احمدی شیوا 14/9/99 چهارشنبه   

 رامسر شهر در شده جدا پنومونیه کلبسیال بالینی

 

19 

  Mojtaba  Hedayat 14/9/99 چهارشنبه   
Yaghoobi 

Evaluate the prevalence of nosocomial infection in 
different wards 

 

31 

 2394سال در کشور در   Shigellosis مراقبت نظام وضعیت بررسی عقیلی نوشین 14/9/99 چهارشنبه   

 

 

32 

های قارچی استخرهای سرپوشیده شهر همدان در سال بررسی آلودگی دهکردی صادقی زینب 14/9/99 چهارشنبه   

2394 

 

31 



 Soheila Molaie Anti-leishmanial activities of Magnetic MnFe3O4 14/9/99 چهارشنبه   
nanoparticles 

on Leishmania Major in vitro and in vivo conditions 
 

33 

 Nasrin Mirsamadi Serum IL-1β levels in patients with visceral 14/9/99 چهارشنبه   
leishmaniasis 

 

34 

ویروس  MPER-V3ساخت و تولید ذرات شبه ویروسی حاوی ژن های  توحیدی فاطمه 14/9/99 چهارشنبه   
HIV-1 

 به عنوان کاندید واکسن

 

39 

 DHA و FOX های ژنوتیپ و گسترده طیف با بتاالکتامازهای فراوانی تعیین زاهدانی شهرکی شهرام 14/9/99 چهارشنبه   

 آوری جمع بالینی های نمونه از شده جدا پنومونیه کلبسیال های ایزوله در

 زاهدان شهر های بیمارستان از شده

 

36 

 


