مقاالت پذیرفته شده بصورت پوستر
تاریخ ارائه

نام نویسنده

عنوان مقاله

شماره

69/01/01 یک شنبه

مصطفی سودمند

بررسی ارتباط بین کارآموزی در بخش عفونی و فراوانی ابتال به سل در سال های
0102  تا0101

P1

69/01/01 یک شنبه

Meshkat Zahra

A study on the immune response induced by a DNA
vaccine encoding Mtb32C-HBHA antigen of
Mycobacterium tuberculosis

P2

69/01/01 یک شنبه

Meshkat Zahra

Coadministration and evaluation of immune responses of
three DNA vaccines encoding immunogenic antigens from
Mycobacterium tuberculosis

P3

69/01/01 یک شنبه

دکتر شهال افراسیابیان

بررسی رعایت روش دستورالعمل تزریق ایمن توسط پرستاران

P4

69/01/01 یک شنبه

دکتر شهال افراسیابیان

0962 بررسی آلودگی باکتریال در بخشهای درمانی مرکز پزشكی توحید سال

P5

69/01/01 یک شنبه

Vahid Nasiri

A study of canine visceral Leishmaniasis in stray dogs in
Kohsar: an endemic area from Alborz, Iran in 2017

P6

69/01/01 یک شنبه

Vahid Nasiri

In vivo evaluation of the therapeutic effects of the
Armenian soil as a traditional remedy for treatment of the
cutaneous leishmaniasis in BALB/c mouse

P7

69/01/01 یک شنبه

Vahid Nasiri

Topical application and In vivo evaluation of the
therapeutic effects of the Mycoderm spry for treatment of
the cutaneous leishmaniasis in BALB/c mouse

P8

69/01/01 یک شنبه

Farnoosh Jameie

Status of gastrointestinal protozoa infections in dairy
cattle in the Bastam region, Shahrud, Semnan

P9

69/01/01 یک شنبه

غالمرضا کریمی

شناسایی حلزون لیمنه آ گدروزیانا میزبان واسط شیستوزوما ترکستانیكم
درشهرستان بروجرد

P10

69/01/01 یک شنبه

Mohammad
Molavi

Effect of cupping on serum levels of IFN-γ in rats with
brucellosis

P11

69/01/01 یک شنبه

ذاکر سعید مقدم

0969 بررسی میزان و علل تب مالت در استان کهگیلویه و بویر احمد در سال

P12

69/01/01 یک شنبه

رکن الدین مهدی زاد

0962  لغایت0960 بررسی اپیدمیولوژی سالک در استان کرمانشاه سالهای

P13

69/01/01 یک شنبه

شهال افراسیابیان

0962  کارکنان در سالNeedle Stick شاخص و موقعیتهای

P14

69/01/01 یک شنبه

Atousa
Hakamifard

Resolution of aspergillosis in neuroimaging of an
immunocompromised patient with pulmonary and
cerebral lesions

P15

69/01/01 یک شنبه

Farzin Khorvash

Isolated pulmonary candidiasis in a patient with diabetes
mellitus: A rare case report

P16

69/01/01 یک شنبه

غالمرضا کریمی

بررسی انگل های داخلی و خارجی بلدرچین های محلی استان البرز

P17

P18

بررسی میزان شیوع عوامل باکتریایی عفونت ادراری در بیماران مراجعه کننده به
آزمایشگاه سینا شهر زاهدان ایزوله شده در شش ماهه اول سال 0969

سید محمدصادق میری

یک شنبه 69/01/01

P19

Cholesteatoma and brain abscess associated with
mucormycosis in a diabetic patient: A rare clinical
presentation

Atousa
Hakamifard

یک شنبه 69/01/01

P20

شیوع باالی لنفوم هوجكین مرتبط با ویروس اپشتین بار در سالمندان ایرانی

P21

Survey of Listeria Monositogen Probable Risk Factors in
women with spontaneous Abortion admitted to Tehran
province health care centers

افسون شریعت
Mahbobeh
Ahmadi

یک شنبه 69/01/01
یک شنبه 69/01/01

P22

مقایسه عوارض واکسیناسیون در کودکان در سالهای  62و  69در شهرستان سنندج

آمنه حسینی

یک شنبه 69/01/01

P23

بررسی وضعیت بیماری سرخک در سال  62در شهرستان سنندج

اردشیر رحیم زاده

یک شنبه 69/01/01

P24

Prevalence of hepatitis B in pregnant women referred to
health centers in Sanandaj city in years 2015 to 2017

Sharareh Bagheri

یک شنبه 69/01/01

P25

بررسی اپیدمیولوژی بروسلوز و ارتباط بروز بیماری با پوشش واکسیناسیون در دام
در استان کرمانشاه سالهای  0960لغایت 0962

رکن الدین مهدی زاد

یک شنبه 69/01/01

P26

مقایسه وضعیت بیماری سیاه سرفه در سال های  69و  62در شهرستان سنندج

شراره باقری

یک شنبه 69/01/01

P27

Spatial, temporal, and spatiotemporal analysis of
cutaneous leishmaniasis in north Khuzestan
Province, Iran from 2011–2015

Behzad Jafarinia

یک شنبه 69/01/01

P28

بررسی میزان بروز بیماری سل در شهرستان بیجار در سال 62

بهمن برایی

یک شنبه 69/01/01

P29

اپیدمیولوژی تب مالت در دانشگاه علوم پزشكی اصفهان
0961 -0962

جواد رمضان پور

یک شنبه 69/01/01

P30

مقایسه رژیم های درمانی خوراکی در پیامد بیماران مبتال به هپاتیت مزمن B

آناهیتا کمال زاده

یک شنبه 69/01/01

P31

Interaction of Hyperbaric Oxygen Therapy and
Antibiotics

Momenzadeh
mahmood

یک شنبه 69/01/01

P32

بررسی آلودگی پیروپالسموز اسبی در همدان به عنوان تكیاخته خونی زئونوز

زینب صادقی دهكردی

یک شنبه 69/01/01

P33

اهمیت نظام مراقبت سندرمیک در پیشگیری از بیماریهای واگیر

کیوان خاصی

یک شنبه 69/01/01

P34

Inhibition of MicroRNA let-7a Using Locked Nucleic Acid
(LNA) Technology and Evaluation of Its Effects on
Apoptosis in Macrophaghes

Nooshin Hashemi

یک شنبه 69/01/01

Dr. Leila FozouniEffects of Alcoholic and Aqueous Extracts of Peganum harmala

یک شنبه 69/01/01

P35

on Drug-Resistant Pseudomonas aeruginosa Isolates

P36

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیكی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از بینی
بیماران بستری شده در بیمارستان شهید مدنی تبریز

محمد رضایتی

یک شنبه 69/01/01

P37

بررسی عفونت هپاتیت  Bدر پرستاران و اعضای خانواده مبتالیان کم توان ذهنی

مریم واعظ جاللی

یک شنبه 69/01/01

P38

بررسی سیمای اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان بروجرد بین سالهای
0960-0962

دکتر شهرام ممدوحی

یک شنبه 69/01/01

P39

شیوع عفونت اچ آی وی در زنان دارای زخم تناسلی مراجعه کننده به کلینیک و
بیمارستان های بیماری های آمیزشی ایران

مریم نصیریان

یک شنبه 69/01/01

P40

Status epilepticus in a patient with brucellosis: A rare
clinical presentation

Atousa
Hakamifard

یک شنبه 69/01/01

P41

شیوع بیماری سل و عفونت سلی در مبتالیان به دیابت نوع دو شهرستان جهرم در
سال 0962

حشمت اله شاکری

یک شنبه 69/01/01

P42

اپیدمیولوژی سندروم شبه آنفوالنزا  :توصیف موارد گزارش شده به نظام مراقبت
دیده ورآنفوالنزا در شهرستان جهرم 0969 -

حشمت اله شاکری

یک شنبه 69/01/01

P43

بررسی فضایی ،زمانی بروز سرطان معده در استان کرمانشاه طی سالهای  0116تا
0109

ملیحه خرم داد

یک شنبه 69/01/01

P44

Detection of Hepatitis C Virus in Plasma and Peripheral
blood Mononuclear Cell Samples of Patients with Betathalassemia Major

Roya KahyeshEsfandiary

یک شنبه 69/01/01

P45

تاثیر آموزش به روش مبتنی بر شواهد بر آگاهی و خودمراقبتی پرسنل اورژانس در
پیشگیری از بیماری نوپدید ابوال

الهام کیهانی آذر

یک شنبه 69/01/01

P46

تعیین میزان آگاهی و نوع نگرش درمورد ایدز در مردان

لیال کریمی

یک شنبه 69/01/01

P47

بررسی سیرالگوی مقاومت دارویی باکتری اشرشیاکولی نمونه بیماران بستری شده
در بیمارستان سینای تبریز در سالهای  0962و0969

فریبا راستی

یک شنبه 69/01/01

P48

مقایسه فراوانی مراجعین به کلینیک پوست بیمارستان سیناتبریز برای درمان
زگیل ژنیتال در شش ماهه اول
 0962و0969

فریبا راستی

یک شنبه 69/01/01

P49

بررسی میزان پوشش واکسنهای ب.ث.ژ ،ثالث ،پولیو ،هپاتیت و  MMR1در
کودکان زیر  0سال استان اردبیل در سال 0962

داریوش امدادی

یک شنبه 69/01/01

P50

بررسی روند  6ساله موارد گزارش شده سرخک استان اردبیل از سال  0931لغایت
0962

داریوش امدادی

یک شنبه 69/01/01

P51

بررسی شیوع پدیكولوزیس در استان اردبیل سال 62

داریوش امدادی

یک شنبه 69/01/01

P52

بررسی 3ساله موارد گزارش شده فلج شل حاد استان اردبیل از سال  0931لغایت
0969

داریوش امدادی

یک شنبه 69/01/01

P53

بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماران شناسایی شده سل استان اردبیل در سال 62

داریوش امدادی

یک شنبه 69/01/01

P54

بررسی اپیدمیولوژی روند  06ساله تب بازگرد آندمیک در استان اردبیل از سال
 0919لغایت 0962

داریوش امدادی

یک شنبه 69/01/01

داریوش امدادی

یک شنبه 69/01/01

P55

گزارش وقوع اپیدمی و حذف انتقال محلی بیماری ماالریا در مناطق آندمیک استان
) اردبیل( شهرستان پارس آباد

69/01/01 یک شنبه

Abdolreza
Sotoodeh Jahromi

Natural immunity to meningococcus in major beta
thalassemia patients

P56

69/01/01 یک شنبه

علیرضا داوری

0962  لغایت0939 از سال،بررسی اپیدمیولوژی موارد بروز لیشمانیوزجلدی ده ساله
 استان خراسان جنوبی،شهرستان قاینات

P57

69/01/01 یک شنبه

Parhizkar S

P58

69/01/01 یک شنبه

Parhizkar

The study of trichomonas vaginalis in Referal patients to
Qazvin city kosar hospital gynocologic clinic
In 2017
Evaluation of sero epidemiology HCV on sections
hemodialyzed bou ali sina hospital of qazvin city in 1395

69/01/01 یک شنبه

S . Hosein Mojabi

P60

69/01/01 یک شنبه

S.Hosein mojabi

Report of hematology & biochemistry of acute Plasmodium
falciparum
Investigation epidemiology in silent carriers of malaria in
800 emigrants and comparison those with Iranian patients
in during 10 years in neonats of qazvin city

69/01/01 یک شنبه

Amir Mohammad
Bahri

The effect of gamma irradiation on Herpes Simplex Virus
type 1 in Fresh Frozen Plasma

P62

P59

P61

P63

بررسی عفونت های زخم در بیماران بستری شده در بخش جراحی و عفونی
بیمارستان سینا در شهر تهران و تعیین الگوی مقاومت باکتری های جداشده نسبت
به آنتی بیوتیک ها در سال0962-69

آتنا نعمتی

یک شنبه 69/01/01

P64

بررسی وضعیت اپیدمیولوژی پدیكلوزیس(شپش سر) در دانشگاه علوم پزشكی
سبزوار در سال 0962

مهندس موسی الرضا
عباسپور

یک شنبه 69/01/01

P65

بررسی مولكولی مقاومت آنتی بیوتیكی سویه های سالونال انتریكای واجد ژن qnrB
جدا شده از مرکز طبی کودکان تهران.

رضا رنجبر

یک شنبه 69/01/01

P66

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیكی ایزوله های کلبسیال پنومونیه جدا شده از
عفونت ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب سنندج

پگاه شكیب

یک شنبه 69/01/01

P67

بررسی روند اپیدمیولوژیک آلودگی به پدیكولوزیس دانشآموزان در طی پنج سال
اخیر در مدارس تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی ()0960-0962

دکتر کامبیز نعمتی

یک شنبه 69/01/01

P68

مطالعه  00ساله بیماری سیاه زخم در جمعیت انسانی استان گیالن در سالهای(-62
)32

فرهاد ماهری

یک شنبه 69/01/01

ایوب نورالهی

یک شنبه 69/01/01

ایوب نورالهی

یک شنبه 69/01/01

P69
بررسی و تحلیل سیمای اپیدمیولوژیک بیماری ماالریا در استان گیالن 10-62

P70

مطالعه و بررسی روند اپیدمیولوژیک 09ساله بیماری مننژیت در استان گیالن
سالهای 0931-0962

P71

بررسی وضعیت اپیدمیولوژی بیماری بروسلوز در دانشگاه علوم پزشكی سبزوار در
سال 0962

P72

Determination of Free-Living Amoebae, Hartmannella in
Soils of Mazandaran Province in 2017

یک شنبه 69/01/01

مهندس موسی الرضا
عباسپور
Maryam Sarani

یک شنبه 69/01/01

P73

بررسی بروز عفونت بیمارستانی و فراوانی میكربها و عوامل خطر در بیمارستانهای
باالی صد تختخواب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی ایران در سال 0962با
استفاده از نرم افزار اینیس

دکتر ناهید منصوری

یک شنبه 69/01/01

P74

هزینه های تحمیل شده ناشی از موارد حیوان گزیدگی در راستای طرح تحول نظام
سالمت دردانشگاه علوم پزشكی سبزوار سال 0962

مهندس موسی الرضا
عباسپور

یک شنبه 69/01/01

P75

بررسی وضعیت اپیدمیولوژی حیوان گزیدگی در دانشگاه علوم پزشكی سبزوار
درسال 0962

مهندس موسی الرضا
عباسپور

یک شنبه 69/01/01

P76

بررسی اپیدمیولوژی موارد مننژیت طی سالهای 0960لغایت  0962در شبكه
بهداشت و درمان شهرستان قاینات

علی برات تالی

یک شنبه 69/01/01

P77

بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک حیوان گزیدگی استان اردبیل در سال 62

داریوش امدادی

یک شنبه 69/01/01

P78

بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدی (سالک)در دانشگاه علوم پزشكی مشهد در
طی سال 0962

محمدحسن مسعودی

یک شنبه 69/01/01

P79

بررسی اپیدمیولوژیک موارد مشكوک به سرخک در دانشگاه علوم پزشكی مشهد در
طی سال 0962

مجتبی تقوایی احمدی

یک شنبه 69/01/01

P80

The relationship between practice and knowledge of
Iranian high school students about tuberculosis

Nooshin Ghavidel

یک شنبه 69/01/01

P81

کنترل شپش تن در پانزده کمپ ترک اعتیاد توسط کارشناسان دانشگاه علوم
پزشكی مشهد در طی سال 0962

مجید جاللی

یک شنبه 69/01/01

P82

تحلیل روند  02ساله بیماری بروسلوز در استان گیالن از سال  0930لغایت 0962

ایوب نورالهی

یک شنبه 69/01/01

P83

مطالعه اپیدمیولوژیک  09ساله کیست هیداتیک انسانی استان گیالن در
سالهای()31-62

علیرضا رسایی

یک شنبه 69/01/01

P84

مطالعه موارد بروز بومی بیماری ماالریا (اتوکتونئوس) در استان گیالن سال (-62
)10

ایوب نورالهی

یک شنبه 69/01/01

P85

Prevalence and Risk Factors for B and C Hepatitis among
Men Intravenous Drug Users (IDUs) Covered by Drop-in
Centers (DIC) and Behavioral Diseases Counseling
Centers

Hedayat
Abbastabar

یک شنبه 69/01/01

P86

بررسی وضعیت اپیدمیولوژی پنج ساله بیماری سل ) (TBاز سال  1391لغایت
 1395درشهرستان قاینات

حسن جهانی

یک شنبه 69/01/01

P87

مطالعه و تحلیل  06ساله بیماری لپتوسپیروزیس استان گیالن از سال 19-62

مهندس ایوب نورالهی

یک شنبه 69/01/01

P88

مطالعه  02ساله ماالریا و میزان دسترسی به شاخص های برنامه با هدف حذف
نهایی در استان گیالن ()10-62

مهندس ایوب نورالهی

یک شنبه 69/01/01

P89

بررسی اپیدمیولوژیک موارد مشكوک به آنفلوانزا در دانشگاه علوم پزشكی مشهد در
طی سال 0962

محمدحسن مسعودی

دوشنبه 69/01/00

P90

بررسی بروز عفونتهای بیمارستانی در بیمارستانهای مجری برنامه  INISتحت
پوشش دانشگاه علوم پزشكی مشهد در سال 0962

مجتبی تقوایی احمدی

دوشنبه 69/01/00

P91

بررسی گزارشدهی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن در دانشگاه علوم پزشكی
مشهد در طی سالهای 0962

مجتبی تقوایی احمدی

دوشنبه 69/01/00

P92

بررسی وضعیت بیماری کاالآزار(نوع اینفانتوم) با روش تشخیص آزمایشگاهی
در استان اردبیل از سال  0931لغایت DAT0962

سیده نگار مدرس
صدرائی

دوشنبه 69/01/00

P93

بررسی 1ساله وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سرخک در استان اصفهان در طی
سالهای  0936لغایت 0962

اسماعیل اختر

دوشنبه 69/01/00

P94

بررسی  9ساله وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری مننژیت در طول سالهای 0961لغایت
 0962استان اصفهان

اسماعیل اختر

دوشنبه 69/01/00

P95

Detection of hepatitis E virus among pregnant women in
Borazjan city, South of Iran

Reza Taherkhani

دوشنبه 69/01/00

P96

Detection of John Cunningham virus in patients with
bladder cancer

Reza Taherkhani

دوشنبه 69/01/00

P97

Prevalence of human polyomavirus BK in patients with
bladder cancer: A preliminary study

Fatemeh
Farshadpour

دوشنبه 69/01/00

P98

Prevalence of hepatitis E virus infection among
hemodialysis patients in Bushehr province, South of Iran

Fatemeh
Farshadpour

دوشنبه 69/01/00

P99

بررسی میزان بروز دیسانتری درافراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی بهداشتی و
درمانی استان کردستان در سال 0962

پرشنگ فقیه سلیمانی

دوشنبه 69/01/00

P100

Epidemiological Burden of Listeria monocytogenes in Iran

P101

بررسی آلودگی میكروبی بر روی دست پرسنل درمانی بخش های ویژه بیمارستان
آیت ا ...روحانی بابل 9ماهه اول سال 0969

Abed Zahedi
bialvaei
ابراهیم نصیرایی

دوشنبه 69/01/00
دوشنبه 69/01/00

P102

بررسی  9ساله وضعیت اپیدمیولوژیک عوارض ایمن سازی در استان اصفهان درطی
سالهای  0961لغایت 0962

اسماعیل اختر

دوشنبه 69/01/00

P103

بررسی اپیدمیولوژیک موارد  AEFIدر دانشگاه علوم پزشكی مشهد در طی سال
1395

مجتبی تقوایی احمدی

دوشنبه 69/01/00

P104

بررسی  3ساله وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری فلج شل حاد در طول سالهای 0116
لغایت 0109میالدی در استان اصفهان

اسماعیل اختر

دوشنبه 69/01/00

P105

بررسی موارد مرگ ناشی از عفونتهای بیمارستانی در بیمارستانهای مجری برنامه

مجتبی تقوایی احمدی

دوشنبه 69/01/00

 INISتحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی مشهد در سال 0962

P106

بررسی ژنوتیپ سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به چند آنتی بیوتیک در بیماران
بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ولیعصر و آیت ا ...موسوی شهرستان
زنجان

احمد رضا مبین

دوشنبه 69/01/00

P107

ارزیابی پولیومای سلول مرکل در سرطان سلولهای ریوی غیر کوچک و سلول های
طبیعی مجاور

آناهیتا بهداروند

دوشنبه 69/01/00

P108

شناسایی ویروس نوظهور  human hepegivirus-1در بیماران هموفیلی :اولین
مطالعه در ایران

یزدان بیجوند

دوشنبه 69/01/00

P109

میزان باالی مایكوباکتریوم فورتیتوم در نمونه های تنفسی بیماران ایرانی مشكوک به
سل :آیا از لحاظ بالینی مهم می باشد؟

مهسا ایراندوست

دوشنبه 69/01/00

P110

بار کم ویروس پولیومای سلول مرکل در بیماران با کارسینوم سلول سنگفرشی سر و
گردن :آیا از نظر بالینی اهمیت دارد؟

الهام محبی

دوشنبه 69/01/00

P111

تاثیر  SCARB1 rs10846744و  IL15 rs10833در پاسخ های ویروسی
به درمان هپاتیت  Cمزمن تحت درمان با پگ اینترفرون آلفا و ریباویرین

سحر صادقی

دوشنبه 69/01/00

محمود نوروزی

دوشنبه 69/01/00

ایوب نورالهی

دوشنبه 69/01/00

P112
P113

بررسی فونستیک و تعیین الگوهای فعالیت پشه خاکی ها در کانون اندمیک
لیشمانیوز جلدی شهرستان سبزوار سال 0962
بررسی روند  06ساله اثربخشی طرح مداخله ایی آموزش محصلین در کاهش موارد
حیوان گزیدگی استان گیالن طی سال های()0991-0962

P114

Study of status of intestinal parasites in mentally retarded
individuals of Bandar Abbas Rehabilitation Center before
and after treatment

Vahedeh
Mohammadi
Meskin,

دوشنبه 69/01/00

P115

 بررسی موارد کیست هیداتید درطول شش سال( 0961لغایت  )0962در استان
خراسان

علی محمد صفری

دوشنبه 69/01/00

P116

Antibiotic therapy shortages of brucellosis and
epidemiology: Tehran - Pakdasht - 2017
بررسی میزان موفقیت درمان ضد رتروویروسی در بیماران  +HIVتبریز

Babaee. Ibrahim

دوشنبه 69/01/00

دکتر غالمرضا قهرمانی

دوشنبه 69/01/00

P118

بررسی طغیان های ناشی از بیماریهای منتقله از آب وغذا در استان کردستان در سال
0962

پرشنگ فقیه سلیمانی

دوشنبه 69/01/00

P119

بررسی میزان شیوع عفونت های ادراری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام
خمینی(ره) شهرستان کهنوج در سال ( 0969اردیبهشت تا مهرماه)

حمیده دانشی

دوشنبه 69/01/00

P120

The prevalence of adeABC encoding genes among
Acinetobacter baumannii carbapenem resistant clinical
isolates.

P121

بررسی خواص فیتوشیمیایی ،آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی گیاه دارویی sharifi
 ، Salviaبه روش میكرو دایلوشن )ریز رقت(

P117

دوشنبه 69/01/00

مهدیه شفقت

دوشنبه 69/01/00

P122

A Serological Survey on Coxiella burnetii in Pregnant
Women who were Historical Abortion in Khorramabad
city

Eiman Azizyari
Ghobadi

دوشنبه 69/01/00

P123

تعیین سطح سرمی گاالکتومنان آسپرژیلوس در بیماران مبتالء به تب و نوتروپنی
بستری در بیمارستان ولیعصر زنجان در سال 0962

دکترافسانه کرمی

دوشنبه 69/01/00

P124

مدلسازی کامپیوتری مهار زیر واحد  Bکلراتوکسین ویبریو کلرا توسط ترکیبات
عمده عصاره گیاهان اسپند ،به لیمو ،زنجبیل و آویشن

زهرا اسداللهی

دوشنبه 69/01/00

P125

بررسی وضعیت اپیدمیولوژی موارد حیوان گزیدگی در فاصله سالهای 0969تا0962
در شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی

حسین برنا

دوشنبه 69/01/00

P126

Toxoplasma gondii: Is serological investigation necessary
?in haemodialysis patients

Masomeh Bayani

دوشنبه 69/01/00

P127

گزارش موردی (خانواده  6نفره)طغیان بوتولیسم ناشی از مصرف پنیر کوپه
در استان کردستان درسال 0962

اردشیر رحیم زاده

دوشنبه 69/01/00

P128

A Novel strategy for enhance potentiation of Glucantime
against Leishmania major in vitro

Farzaneh Mirzaei

دوشنبه 69/01/00

P129

ارزیابی وضعیت اپیدمیولوژیک هپاتیت های ویروسی Bو Cو روند بروز
آنها در دانشگاه ایران طی سال های -

سیمین نوری

دوشنبه 69/01/00

0960-0962

P130

بررسی وضعیت پوشش های واکسیناسیون کودکان زیر یک سال استان قزوین
در سال 62

علیرضا حبیبی

دوشنبه 69/01/00

P131

بررسی اپیدمیولوژیک موارد آلودگی به شپش سر در استان قزوین در سال0962

علی رضا حبیبی مجد

دوشنبه 69/01/00

P132

بررسی عوامل مؤثر بر زمان تشخیص بروسلوزیس با استفاده از مدل های رگرسیونی

صادق کارگریان مروستی

دوشنبه 69/01/00

P133

بررسی اثرات عصاره کلروفرمی گیاه الزی بر بافت کبد موش های بالب سی مبتال به
ژیاردیوز تحت درمان با گیاه الزی

طاهر علمی

دوشنبه 69/01/00

P134

Frequency of AmpC Beta-lactamases Genes in Klebsiella
pneumoniae Isolated from Hospitalized Patients in Yazd,
Iran

Hengameh Zandi

دوشنبه 69/01/00

P135

بررسی اپیدمیولوژی پنج ساله بروز پدیكلوزیس از سال 0960لغایت  0962در
شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی

حسن جهانی

دوشنبه 69/01/00

P136

Antagonistic effect of probiotic bacteria Lactobacillus
acidophilus on inhibition of growth of isolated S. aureus
from Imam Reza Hospital, Tabriz city

P137

Prevalence and Antibiotic Resistance of Staphylococcus
aureus Isolated
from Nose of Students in Tabriz City,2016

Alireza
Dehnad
Alireza Dehnad

دوشنبه 69/01/00

دوشنبه 69/01/00

P138

بررسی اپیدمیولوژیک موارد گزارش شده طغیان های منتقله از آب وغذا استان
قزوین در سال0962

علی رضا حبیبی مجد

دوشنبه 69/01/00

P139

Second Report of Accidental Intestinal Myiasis due to
Eristalis tenax (Diptera: Syrphidae) in Iran, 2015

Ramezani Awal
Riabi Hamed,

دوشنبه 69/01/00

P140

الگوی مقاومت آنتی بیوتیكی در میكروارگانیسم های ایزوله شده از کشت خون های
مثبت بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی(ره)
ارومیه از سال 60-61

دکتر علیرضا نیكونژاد

دوشنبه 69/01/00

P141

 :بررسی الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیكی در میكروارگانیسم های ایزوله
شده از بیماران بستری در بیمارستان طالقانی ارومیه
Procalcitonin - Guided Antibiotic Therapy in lower
respiratory tract infection

دکتر علیرضا نیكونژاد

دوشنبه 69/01/00

Naghmeh Arkan

دوشنبه 69/01/00

P143

استفاده از نشانگر  CA-125برای تشخیص سل ریوی از سایرعفونت های ریه

علی اصغر فرازی

دوشنبه 69/01/00

P144

عنوان  :بررسی اپیدمیولوژی موارد گیلن باره  ،سالهای 0962 -0969در دانشگاه
علوم پزشكی ایران

:سیمین نوری

دوشنبه 69/01/00

P145

بررسی تاثیر بیماری لوپوس بر روی جنین مادران باردار مبتال مراجعه کننده به
بیمارستان آیت اهلل کاشانی شهرستان جیرفت در سال0962

زیدآباد رئیسی زهرا

دوشنبه 69/01/00

P146

ارزشیابی فیلیپ چارت آموزشی سل در مناطق روستایی شهرستان زاهدان

محمدرضا پیام نارویی

دوشنبه 69/01/00

P142

P147

Cryptococcal antigen (CrAg) test using Lateral Flow assay
and in patients suspected to meningitis: A Preliminary
report from north of Iran
062

Zainab
Bandlizadeh

دوشنبه 69/01/00

P148

بررسی آموزش  ،مشارکت جامعه وارائه الگوهای متنوع آموزشی در کنترل بیماری
سل

محمدرضا پیام نارویی

دوشنبه 69/01/00

P149

بررسی اپیدمیولوژیک موارد مننژیت در استان خراسان جنوبی در سالهای 61-69

بیتا بیجاری

دوشنبه 69/01/00

150

بررسی اپیدمیولوژی طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا در استان خراسان جنوبی
در سال 0962

علی عباسی

دوشنبه 69/01/00

P151

شاخصهای پیشگیری ,ارتقاء تشخیص آزمایشگاهی و درمان مرکز سل استان
قزوین دربدوتاسیس طی یک دوره ÷نجساله ازسال های 0919الی 0930

دکترهوشیاردکترفرزاد

دوشنبه 69/01/00

P152

بررسی میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های عفونی در بیماران بستری

زهرا معتضدی

دوشنبه 69/01/00

P153

بررسی شیوع بیماری لیشمانیوز جلدی در مراجعین به مرکز تشخیص سالک
شهرستان جیرفت طی سالهای 0969-0962

مریم برخوری مهنی

P154

Assessment of drug resistance in tuberculosis patients
from the city of jiroft university of medical scienes (1393)1395

دوشنبه 69/01/00

مریم برخوری مهنی

دوشنبه 69/01/00

69/01/00 دوشنبه

Rahimi Fateh

Biofilm production among methicillin resistant
Staphylococcus aureus strains causing urinary tract
infection in Tehran, Iran

P155

69/01/00 دوشنبه

Rahimi Fateh

Epidemiological link between methicillin resistant
Staphylococcus aureus strains isolated from 2 different
cities in Iran

P156

69/01/00 دوشنبه

Rahimi Fateh

Molecular characteristics of biofilm producing methicillin
resistant Staphylococcus epidermidis isolates causing
urinary tract infections

P157

69/01/00 دوشنبه

شراره اسدی بروجنی

0933-62 : الگوی اپیدمیولوژیكی سل سالمندان شهرستان بابل

P158

69/01/00 دوشنبه

پرشنگ فقیه سلیمانی

بررسی وضعیت نظام مراقبت در مبتالیان به گاستروآنتریت در استان کردستان
0962  لغایت0969

P159

69/01/00 دوشنبه

دکتر رسول انتظارمهدی

بهبود مدیریت طغیان بیماریهای منتقله از غذا در گرو حمایت ملی و تكمیل چرخه
مراقبت

P160

69/01/00 دوشنبه

دکتر نادر آقاخانی

بررسی تاثیر آموزش بر کیفیت زندگی در بیماران دچار پای دیابتی عفونی در
بیمارستان های آموزشی شهر ارومیه

P161

69/01/00 دوشنبه

Hengameh Zandi

Frequency of aac(6′)-Ib-cr and qepA genes in ESBLs
producing and Non-producing Escherichia coli isolated
from urine specimens in hospitals of Yazd (In 2015)

P162

P163

بررسی فراوانی روتاویروس در کودکان مبتال به گاستروانتریت حاد بستری شده در
بیمارستان بوعلی اردبیل

محمد رضایتی

دوشنبه 69/01/00

P164

بررسی اپیدمیولوژیک موارد آنفلوانزا در بیمارستان های شهرستان قزوین در سال1395

شهال محبی

دوشنبه 69/01/00

P165

بررسی عوامل مؤثر بر زمان تشخیص هیداتیدوز با استفاده از مدل های رگرسیونی

جواد رمضان پور

دوشنبه 69/01/00

P166

بررسی جنبه های اپیدمیولوژیكی ،بالینی و بهداشت عمومی کیست هیداتیک انسانی
در استان اصفهان

صادق کارگریان
مروستی

دوشنبه 69/01/00

آزاده تیمورزاده بابلی

دوشنبه 69/01/00

P168

عنوان  :بررسی اپیدمیولوژی موارد فلج شل حاد  ،سالهای 0962 -0969در دانشگاه
علوم پزشكی ایران

سیمین نوری

دوشنبه 69/01/00

P169

Injuries Caused by Occupational Exposures to Needle
Sticks among Health Care Staffs

Zahra Motazedi

دوشنبه 69/01/00

P170

بررسی میزان شیوع سل دربیمارستان بوعلی زاهدان از ابتدا سال  60تا تیر ماه 62

سپیده پیری

دوشنبه 69/01/00

P171

بررسی علل نیدل استیک در پرسنل درمانی بیمارستان آیت ا ...روحانی بابل در سال
0962

ابراهیم نصیرایی

دوشنبه 69/01/00

P172

Evaluation of radiological finding in AFB smear positive
TB patients

.Hamed Givzadeh

دوشنبه 69/01/00

P167

بررسی شیوع عفونتهای انگلی روده ای در بیماران زیر  02سال مبتال به سرطان در
مقایسه با افراد سالم مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر یزد"

P173

بررسی تطابق تجویز آنتی بیوتیک پروفیالکسی قبل و حین اعمال جراحی با
دستورالعمل شماره  3در بخشهای جراحی مرکز آموزشی درمانی سینا تبریز-
سال69

افسانه فرتاش

دوشنبه 69/01/00

P174

بررسی اپیدمیولوژی سالک دردانشگاه علوم پزشكی اصفهان 0961- 0962

جواد رمضان پور

دوشنبه 69/01/00

P175

بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک مبتالیان به اسهال خونی گزارش شده به مراکز
بهداشت شهرستانهای استان خراسان جنوبی در سال 0962

علی عباسی

دوشنبه 69/01/00

P176

Survey of incidence of animal bite in Fereydounshahr
during 2000 to 2015

P177

بررسی عوامل مؤثر بر زمان تشخیص بروسلوزیس بر  200بیمار تب مالتی در
شهرستان فریدونشهر با استفاده از مدل های رگرسیونی

Sadegh Kargarian
Marvasti
صادق کارگریان
مروستی

دوشنبه 69/01/00

P178

Epidemiologic, clinical, laboratory and public health
aspects of human brucellosis in Fereidounshahr

Sadegh Kargarian
Marvasti

سه شنبه 69/01/00

P179

بررسی ارتباط بین اتالف حیوانات ولگرد و میزان بروز حیوان¬گزیدگی در شهرستان
فریدونشهر طی سال¬های  0916تا 0962

صادق کارگریان
مروستی

سه شنبه 69/01/00

P180

بررسی پیامد نامطلوب ایمنسازی در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی
قزوین در سال 62

علی رضا حبیبی

سه شنبه 69/01/00

P181

بررسی بروزعفونت های بیمارستانی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشكی قزوین در سال0962

علی رضا حبیبی مجد

سه شنبه 69/01/00

P182

بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی در استان قزوین0962

صفدر کریمی

سه شنبه 69/01/00

سه شنبه 69/01/00

P183

Prevalence and antimicrobial resistance of staphylococcus
)aureus isolating in skin and soft tissue infection (SSTIs

Haniyeh khalili

سه شنبه 69/01/00

P184

Detection of tcdA and tcdB genes in c.difficile species from
Milad and Shariati hospitals in Tehran, Iran

Ruhollah
Sisakhtpour

سه شنبه 69/01/00

P185

بررسی اپیدمیولوژیک موارد مننژیت شهرستان البرز در سال 0962

علی یخچالیان

سه شنبه 69/01/00

P186

بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بروسلوزدر شهرستان البرزدر سال 0962

علی یخچالیان،

سه شنبه 69/01/00

P187

بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سرخک در شهرستان البرز استان قزوین در
سالهای 0936-0962

علی یخچالیان

سه شنبه 69/01/00

P188

بررسی الگوی مقاومت به کارباپنم ها در ایزوله های کلبسیال پنومونیه جدا شده از
موارد بالینی

عاطفه خاجی

سه شنبه 69/01/00

P189

solid lipid nanoparticle loaded by paromomycin as a novel
anti-Mycobacterium formulation

Maryam
Mostafanezhad

سه شنبه 69/01/00

راضیه داودی

سه شنبه 69/01/00

P191

تعیین الگوی مقاومت نسبت به سفالوسپورین های نسل سوم در سویه های کلبسیال
پنومونیه جدا شده از موارد بالینی

مهرناز میرزایی

سه شنبه 69/01/00

P192

Antibacterial activity of Pomegranate (Punica granatum
L.) extracts against Shigella spp. in vitro

Mohammad
Mehdi Attarpour
Yazdi

سه شنبه 69/01/00

P190

پیشگیری از عفونتهای ناشی از  E.coli O157:H7به کمک IgY

P193

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری بیماری تب مالت در شهرستان جوین در سالهای -62
0969

روح اله برقبانی

سه شنبه 69/01/00

P194
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