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برگزار كننده:
انجمن حمايت از بیماران عفوني كشور
انجمن متخصصین بیماريهاي عفوني و گرمسیري ايران
مركز مديريت بیماريهاي واگیر وزارت بهداشت ,درمان و آموزش پزشکي

با همکاري:
مركز آموزشي پژوهشي و درماني سل و بیماريهاي ريوي
بخش تحقیقات بالیني انستیتو پاستورايران
مركز تحقیقات هپاتیت و ايدز انستیتو پاستور ايران
مركز تحقیقات عفوني دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي
مركز تحقیقات ايدز دانشگاه علوم پزشکي تهران
مركز تحقیقات بیماريهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشکي بقیه اهلل االعظم (عج)
شبکه هپاتیت ايران
مركز تحقیقات عفوني و گرمسیري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
دانشگاه علوم پزشکي بقیه اهلل (عج)
كمیته بهداشت و طب پیشگیري ستاد كل نیروهاي مسلح
مركز تحقیقات انگل هاي بومي ايران
مركزتحقیقات بیماريهاي عفوني كودكان دكتر سیداحمد سیادتي
مركزتحقیقات بهداشت و تغذيه دانشگاه علوم پزشکي بقیه اهلل االعظم (عج)
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ریاست کنگره
دبیر علمی کنگره

دكتر علي اكبر واليتي
رئیس انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران
دبیر کل انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور

دكتر مینو محرز
دبیر انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران
نائب رئیس انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور

دبیر اجرایی کنگره

دكتر محمد بني فضل
مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور

كمیته برگزاري( :بترتیب حروف الفبا)
دکتر آقاجانی
دکتر مرتضی ایزدی
دکتر بیگلری
دکتر محمد تقی خانی
دکتر حسین کشاورز

دکتر محمد مهدی گویا
دکتر سید موید علویان
دکترمینو محرز
دکتر داود یادگاری نیا
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دبیر علمي كنگره  :دکتر علی اکبر والیتی
دبیر انجمن  :دکتر مینو محرز
دبیر اجرايي كنگره  :دکتر محمد بنی فضل

ستاد علمي -اجرايي كنگره( :به ترتیب حروف الفبا)

ستاد اجرايي كنگره( :به ترتیب حروف الفبا)

دکتر مرتضی ایزدی
دکتر محمد بنی فضل
دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی
دکتر مهرناز رسولی نژاد
دکتر آمیتیس رمضانی
دکتر حسین کشاورز
دکتر محمد مهدی گویا
دکتر مینو محرز
دکتر ستاره ممیشی
دکتر داود یادگاری نیا
دکتر لطیف گچکار

مهندس رضا الیاس گرامی
مهندس نوروزی نژاد
مهندس نفیسه موسوی
شیوا پورمحمدیان
مهندس فهیمه نیکو
الدن مرادی
آناهیتا باوند
منیره مشلول
بنت الهدی بیرام
مرضیه زلکی
سیمین صادق پور نودهی
مینا باقری
اعظم نخبه رنجبر

بیست و ششمین كنگره بیماريهاي عفوني و گرمسیري ايران
 9لغايت  13دي ماه 1396
THE 26th IRANIAN CONGRESS ON INFECTIOUS DISEASE AND TROPICAL
MEDICINE
30 Dec 2017 – 3 Jan 2018

كمیته علمي كنگره ( :به ترتیب حروف الفبا)
دکتر غالمحسین ادریسیان
دکتر عبدالرضا استقامتی
دکتر مهدی آسمار
دکتر نگین اسماعیل پور
دکتر شیرین افهمی
دکتر فرزین خوروش
دکتر عبدالوهاب البرزی
دکتر زهرا المعی
دکتر مسعود امامی
دکتر مرتضی ایزدی
دکتر افشین علیزاده
دکتر فرهنگ بابا محمودی
دکتر محمد بنی فضل
دکتر مسلم بهادری
دکتر ساویز پژهان
دکتر علی اصغر پیوندی
دکتر یونس پناهی
دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی
دکتر حسین پهلوان زاده
دکتر نیکدخت تقوی
دکتر محمد تقی خانی
دکتر علیرضا جانبخش
دکتر نعنت اله جنیدی
دکتر سیروس جعفری
دکتر عزت اله جوادیان
دکتر جماعتی
دکتر حمید عمادی کوچک
دکتر سید موئد علویان
دکتر آذر حدادی
دکتر مهرداد حسیبی
دکتر محمدرضا خادمی
دکتر مسعود خدیوی
دکتر محمد رضا حسنجانی روشن
دکتر ابوالقاسم دانشور کاخکی
دکتر مصطفی رضائیان
دکتر رضوان رضایی عدل
دکتر آمیتیس رمضانی
دکتر رضا رنجبر
دکتر کازرونی

دکتر مریم زادسر
دکتر سید محسن زهرایی
دکتر فریده زینی
دکتر محمدرضا شریف
دکتر بهروز نقیلی
دکتر کوروش شمیمی نوری
دکتر محمدرضا شیرزادی
دکتر معصومه صوفیان
دکتر مهشید طالبی طاهر
دکتر پیام طبرسی
دکتر مسعود مردانی
دکتر عزیزاله عباسی
دکتر الدن عباسیان
دکتر زهرا عبدی لیائی
دکتر حسین فائزی پور
دکتر حسین کشاورز
دکتر لطیف گچکار
دکتر محمد مهدی گویا
دکتر مهدی محبعلی
دکتر مینو محرز
دکتر سینا مرادمند
دکتر مجید مرجانی
دکتر جعفر مسعود
دکتر ستاره ممیشی
دکتر علی مهرابی توانا
دکتر مهدی ناطق پور
دکتر سید محمود نبوی
دکتر عبدالحسین ندیم
دکتر نظری
دکتر حسن وطن دوست
دکتر علی اکبر والیتی
دکتر داود یادگاری نیا
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يکشنبه 96/10/10
8-9
سرود جمهوري اسالمي ايران
تالوت آياتي چند از كالم ا ...مجید

خیر مقدم و گزارش علمي و اجرايي كنگره
دكتر مینو محرز
دبیر انجمن متخصصین بیماريهاي عفوني و گرمسیري ايران
نائب رئیس انجمن حمايت از بیماران عفوني كشور

9 -9:30
سخنراني جامع
نام سخنران  :دكتر علي اكبر واليتي

مصرف صحیح داروهاي آنتي بیوتیک
9:30 -10
سخنراني جامع
نام سخنران  :دكتر محمد مهدي گويا

تحوالت برنامه كنترل بیماري هاي واگیر در كشور

10:00 -10:30

پذيرايي
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يکشنبه 96/10/10
10:30-11:30

سمپوزيم
اعضاء :دکتر محمد مهدی گویا ،دکتر عنایتی  ،دکتر صداقت  ،دکتر زعیم  ،دکتر عرفانی  ،دکتر رضایی

بیماري هاي مرتبط با Aedes

11:30 – 12:30

سمپوزيم
اعضاء :دکتر بهروز نقیلی،دکتر آذر حدادی ،دکتر شیرین افهمی  ،دکتر سیروس جعفری ،دکتر جمالی  ،دکتر آرش سیفی

مديريت سندرمهاي عفوني و سپسیس در بخش هاي مراقبت ويژه )(ICU

12:30 -13:30

نماز و نهار
13:30-14:30

سمپوزيم
اعضاء :دکتر مینومحرز ،دکتر حمید عمادی کوچک ،دکتر مهرداد حسیبی  ،دکتر میرزائی  ،دکتر نگین اسمعیل پور ،دکتر
یعقوبی

اصول مديريت سندرمهاي عفوني در بیماران تحت پیوند
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سخنراني و ارائه مقاله
96/10/10 يکشنبه
14:30-16

 دکترر سریروس،  دکترشیرین افهمی، دکتر آذرحدادی،  دکتر حمید عمادی کوچک،دکتر بهروز نقیلی، دکتر مینو محرز:هیات رئیسه
 دکتر مهرداد حسیبی،جعفری

* Corticosteroid and Azithromycin in Idiopathic Granulomatous Mastitis
Marzieh Salehi, Maryam Salehi, Nader Kalbasi, Atousa Hakamifard, Hassan Salehi, ............

* Comparison of the effect of co‑trimoxazole and co‑trimoxazole plus ciprofloxacin in............
Farzin Khorvash, Mojgan Mortazavi, Atousa Hakamifard, Behrooz Ataei

* Nasal and Extra-Nasal Staphylococcus Aureus Colonization among Hemodialysis.........
Narges Sadat Zahed, Zohreh Aminzadeh, Atefeh Sadat Akhavi Mirab , Latif Gachkar

* Role of Hyperbaric Oxygen Therapy in Diabetic Foot Ulcers
Momenzadeh mahmood, Normohamadi abbas, Eslami reza

* The prevalence of HIV infection in women with genital ulcers.........
Marziyeh Mahboobi, Parvin Afsar Kazerooni, Maryam Nasirian

1395  در سالINS * بروز عفونتهاي بیمارستاني بر اساس
شهال افراسیابیان
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دوشنبه 96/10/11
8 -8:30
تالوت آياتي چند از قرآن كريم
اعالم برنامه
سخنراني جامع

8:30 – 9
سخنراني جامع
نام سخنران  :دكتر كازروني

وضعیت  HIV/AIDSو برنامه هاي آتي

9 – 9:30
سخنراني جامع
نام سخنران  :دكتر داود يادگاري نیا

مقاومت آنتي بیوتیکي در ايران

9:30 – 10
سخنراني جامع
نام سخنران  :دكتر سید محسن زهرايي

واكسیناسیون  ،پاسخ به شايعات و حفظ اعتماد عمومي

10 -10:30

پذيرايي
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دوشنبه 96/10/11
10:30-11:30

سمپوزيم
اعضاء :دکتر مینو محرز،دکتر محمدرضا جماعتی  ،دکتر لطفی  ،دکتر پیام طبرسی

سپسیس
11:30-12:30

سمپوزيم
اعضاء :دکتر طائری ،دکتر علیرضا جانبخش  ،دکتر دهقان ،دکتر کالنتری  ،دکتر موسوی اناری

تازه هاي مديريت و مراقبت در بیماران مبتال به HIV/AIDS
12:30-13:30

نماز و نهار
13:30-14:30

سمپوزيم
اعضاء :دکتر مینو محرز ،دکتر محمد باقر رکنی ،دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی ،دکتر سید محمود سجادی  ،دکتر
محمد فالح  ،دکتر عبدالحسین دلیمی  ،دکتر عبداله رفیعی

كیست هیداتید
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سخنراني و ارائه مقاله
دوشنبه 96/10/11
14:30-16
هیات رئیسه :دکتر مینو محرز  ،دکتر داود یادگاری نیا  ،دکتر طائری ،دکتر محمد باقر رکنی  ،دکتر دهقان ،

دکتر سید محمود سجادی
* Induction of humoral and cell-mediated immune responses.......
Naser Mohammadpour Dounighi, Fereshteh Shahcheraghi

* Seroepidemiological study of hydatid cyst using AgB by ELISA .........
Esmali Manuochehr, Mohammadzadeh Tahereh...........

* بررسي مقايسه اي سطح خوني  L-Selectinو پلي مورفیسم ژني آن در بیماران مبتال ….
دکتر احمدرضا مبین  ،دکترمیترا رامین ،دکتر افسانه کرمی ،دکترعلی رمضانی

*شناسايي گونههاي مختلف مايکوباكتريومهاي غیر سلي با استفاده از روش....... PCR-RFLP
مهرنوش زارع قنبری ،فاطمه سخایی ،،فرزام وزیری ،سید داور سیادت ،،ابوالفضل فاتح

*مقايسه میزان عودبا دودوره درماني  8و  12هفته اي،دربیماران مبتالء به بروسلوزمراجعه كننده .......
دکترافسانه کرمی ..دکترمونا جواهری .دکترسعیده مظلوم زاده دکتر احمدرضا مبین

*اپیدمیولوژي و اتیولوژي میکروبیال پنوموني اكتسابي از جامعه در استان مركزي ()1395-1396
علی اصغر فرازی–فرشیده دیدگر– افشین بابایی – صالحه بهادران

*No Evidence of Occult HBV Infection among Population Born......

Amitis RamezaniMohammad Reza Aghasadeghi,Setareh .......
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سه شنبه 96/10/12
8 -8:30
تالوت آياتي چند از قرآن كريم
اعالم برنامه
سخنراني جامع

8:30 – 9
سخنراني جامع
نام سخنران  :دكتر نبوي

لپتوسپیروز

9 – 9:30
سخنراني جامع
نام سخنران  :دكتر مسعود مرداني

تازه هاي بروسلوز

9:30 –10
سخنراني جامع
نام سخنران  :دكتر مینو محرز  ،دكتر محبوبه حاجي عبدالباقي ،دكتر آرش سیفي

اهمیت استوارد شیپ آنتي بیوتیک ها در بخش هاي مراقبت ويژه
)(ICU

10 -10:30

پذيرايي
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سه شنبه 96/10/12
10:30-11:30

سمپوزيم
اعضاء :دکتر مسعود مردانی  ،دکتر پیام طبرسی ،دکتر سارا ابوالقاسمی  ،دکتر کوروس آقازاده ،دکتر زهرا
ابطحیان

معرفي كانديديازيس و معرفي بیمار

11:30-12:30

سمپوزيم
اعضاء :دکتر فرزین خوروش ،دکتر رسول محمدی  ،دکتر محسن میدانی  ،دکتر پیام طبرسی ،دکتر
سعید عباسی ،دکتر فرزین غیاثی ،دکتر آتوسا حکمی فرد

عفونت قارچي ريوي در بیماران مبتال به نقص ايمني

12:30-13:30

نماز و نهار
13:30-14:30

سمپوزيم
اعضاء ، :دکتر مرتضی ایزدی ،دکتر فرزین خوروش ،دکتر نعمت اله جنیدی  ،دکتر پناهی

استیومیلیت و زخم ديابتي
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سخنراني و ارائه مقاله
96/10/12 سه شنبه
14:30-16
 دکتر نعمت اله، دکتر مرتضی ایزدی،  دکتر فرزین خوروش، دکترمحبوبه حاجی عبدالباقی،  دکتر مسعود مردانی:هیات رئیسه
 دکتر پیام طبرسی، جنیدی

*Antimicrobial resistance of Clostridium difficile in Tehran hospitals
Ruhollah Sisakhtpour, Ashraf Mohabati Mobarez, Sepideh......
*Application of Multiplex Real Time Assays for Infectious Diseases ....
Seyed Mohammad Jazayeri, Minoo Mohraz

*Survey on Hypothermia and Hyperthermia in Poisoned Patients …
Naser Mozafari, Haleh Talaie, Simin Dokht Shoaei, Morteza…
*Frequency of mecA gene among vancomycin intermediate ........
Mona Mahrooghi, Shahin Najar-Peerayeh, Bita Bakhshi

*Isolation of MBL enzymes resulting in Resistacey in Acinetobacter ......
Zahra kargar jahromi, Parisa Atarodiyan, Kavous Solhjoo ........

*بررسي سرو اپیدمیولوژي توالرمي در جمعیت هاي انساني استان ايالم
........ رضی ناصریفر، لیال موالیی پور، احمد قاسمی، صابر اسمعیلی،احسان مصطفوی

*Frequency of mecA gene among vancomycin intermediate .......
Mona Mahrooghi, Shahin Najar-Peerayeh, Bita Bakhshi
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چهار شنبه 96/10/13

8 -8:30
تالوت آياتي چند از قرآن كريم
اعالم برنامه
سخنراني جامع

8:30 – 9
سخنراني جامع
نام سخنران  :دكتر مینو محرز  ،دكتر محمدرضا صالحي  ،دكتر نگین اسمعیل پور

اهمیت مديريت عفونت ها در بیماران تحت پیوند

9 – 9:30
سخنراني جامع
نام سخنران  :دكتر مهدي محبعلي

عفونت ها و بیماريهاي تک ياخته اي در ايران با تاكید بر لیشمانیوز

9:30 – 10
سخنراني جامع
نام سخنران :

دكتر احمد رئیسي

Success Story Of Malaria Elimination In Iran

10 -10:30

پذيرايي

بیست و ششمین كنگره بیماريهاي عفوني و گرمسیري ايران
 9لغايت  13دي ماه 1396
THE 26th IRANIAN CONGRESS ON INFECTIOUS DISEASE AND TROPICAL
MEDICINE
30 Dec 2017 – 3 Jan 2018

چهارشنبه 96/10/13
10:30-11:30

سمپوزيم
اعضاء :دکتر سید موید علویان  ،دکتر مینو محرز ،دکتر آمیتیس رمضانی  ،دکتر بیتا بهنوا ،دکتر حیدر شرفی

هپاتیت  Cاز اپیدمیولوژي تا ريشه كني
11:30-12:30

سمپوزيم
اعضاء :دکتر معصومه بیانی  ،دکتر مصطفی جوانیان،دکتر محمود صادقی ،دکتر شکری ،دکتر مانا بازی برونی
چالش هاي عفونت در سالمندان

12:30-13:30

نماز و نهار
13:30-14:30

سمپوزيم
اعضاء :دکتر فرهنگ بابامحمودی ،دکتر شکوهی  ،دکتر رویا قاسمیان ،دکتر علیرضا داودی ،دکتر نرگس نجفی ،دکتر
لطف اله داودی ،دکتر شهریار عالیان  ،دکتر احمد علیخانی
گزارش اپیدمیولوژِي موارد مننژيت كريپتوكوكي بستري شده در بیمارستان
رازي قائمشهر در طي  5سال

بیست و ششمین كنگره بیماريهاي عفوني و گرمسیري ايران
 9لغايت  13دي ماه 1396
THE 26th IRANIAN CONGRESS ON INFECTIOUS DISEASE AND TROPICAL
MEDICINE
30 Dec 2017 – 3 Jan 2018

سخنراني و ارائه مقاله
چهارشنبه 96/10/13
14:30-16
هیات رئیسه :دکتر سید موید علویان ،دکتر فرهنگ بابامحمودی  ،دکتر مهدی محبعلی  ،دکتر احمد رئیسی ،دکتر محمدرضا
صالحی  ،دکتر معصومه بیانی  ،دکتر نگین اسمعیل پور
*موارد مننژيت كريپتوكوكي بستري شده در بیمارستان آموزشي درماني رازي قائمشهر طي ……
فرهنگ بابامحمودی ،فاطمه آهنگرکانی ،هدیه قلیان  ،سید سمیه عمادی ،الهه زارعی
*Psychological Disorders in Patients with Chronic Hepatitis C.........
Babak Sayad, Habibollah Khazaie, Samaneh Karimi........

*تعیین فراواني ژنهاي كد كننده كارباپنماز در نمونه هاي بالیني مقاومت دارويي كلبسیال پنومونیه
عاطفه خاجی،دکتر رضا رنجبر ،دکتر محمدمهدی سلطان دالل
*بررسي اپیدمیولوژيک عفونتهاي بیمارستاني در بیمارستانهاي منتخب تحت پوشش .......
بیژن مقیمی دهکردی ،محمدرضا سربازی ،رکسانا باطبی ،آزاده صفایی ،طیبه شفیع زاده......
*The prevalence survey of Q Fever among the patients with ..........
Narges Najafi, Alireza Davoudi, Fatemeh Ahangarkan ......
*تعیین ارزش بیوماركر آنژيوپويتین 2-در پیش بیني عوارض بیماري لپتوسپیروزيس
رویا قاسمیان  ،فرهنگ بابامحمودی  ،احمد علیخانی  ،سیامک صرصرشاهی

