مقاالت پذیرفته شده بصورت پوستر
شماره

عنوان مقاله

نام نویسنده

تاریخ ارائه

P1

بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوزدردانشگاه علوم پزشکی

آذر چشم براه

یک شنبه 79/01/32

ایران طی سالهای 0270الی 0271

P2

بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی دانشگاه

آذر چشم براه

یک شنبه 79/01/32

علوم پزشکی ایران طی سالهای 0273الی 0271

P3

تشخیص سولوژیک و مولکولی توکسوپالسموز در بیماران

امیر عبدلی

یک شنبه 79/01/32

مبتال به سرطان در تهران

P4

The effect of silver nanoparticles on
treatment of mice infected with malaria

Taher Elmi

یک شنبه 79/01/32

P5

In Vitro Activity and Antimicrobial Effect of
One-Humped Camel Milk Lactic strains on
Bacillus cereus Isolated from Food in North
of Iran

Dr.Leila Fozouni

یک شنبه 79/01/32

P6

مقایسه تظاهرات بالینی و پیش آکهی عفونت حاد تنفسی

دکترافسانه کرمی

یک شنبه 79/01/32

ناشی از آنفلوانزا و عفونتهای غیر آنفلوانزایی

P7

مقایسه میزان پاسخ آنتی بادی به واکسیناسیون هپاتیت
 Bدر بیماران همودیالیزی و افراد سالم

دکترافسانه کرمی

یک شنبه 79/01/32

P8

بررسی تاثیر مصرف استاتین ها بر پیش آگهی بیماران

دکترافسانه کرمی

یک شنبه 79/01/32

مبتالء به پنومونی اکتسابی ازجامعه

P9

تعیین ریسک فاکتورها و پیش آگهی بیماران مبتالء به

دکترافسانه کرمی

یک شنبه 79/01/32

استئومیلیت

P10

ارزشیابی روش التکس آگلوتیناسیون در مقایسه با روش

مهدی آسمار

یک شنبه 79/01/32

های ایمونوفلورسانس غیر مستقیم و االیزا جهت تشخیص
بیماری لیستریوز انسانی

P11

بررسی اپیدمیولوژیک موارد آلودگی به شپش سر در

فیروزه کاویانی کیا

یک شنبه 79/01/32

شهرستان قزوین در سال 0271

P12

اپیدمیولوژی موارد آلوده به هپاتیت های ویروسی منتقله

فیروزه کاویانی کیا

یک شنبه 79/01/32

ازراه خون در شهرستان قزوین سال  0272لغایت 0271

P13

بررسی اپیدمیولوژیک موارد بستری  SARIدر

مهدی محمدزاده

یک شنبه 79/01/32

بیمارستانهای استان آذر بایجان شرقی در طی سالهای 73
تا 71

P14

تعیین گونه های آلوده کننده قارچی ادویه جات مصرفی

زینب صادقی دهکردی

یک شنبه 79/01/32

شهر همدان در سال 0279

P15

بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سرخک در

علی یخچالیان

یک شنبه 79/01/32

شهرستان البرز استان قزوین در سالهای 0237-0271

P16

بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بروسلوزدر شهرستان البرز
استان قزوین در سالهای 75و 71

علی یخچالیان

یک شنبه 79/01/32

P17

بررسی فراوانی اسهال بیمارستانی مربوط به کلستریدیوم

دکترمنیژه جزپناهی

یک شنبه 79/01/32

دیفیسیل باروش جستجوی توکسین آندرمدفوع بیماران
بستری دربیمارستان ولیعصر زنجان ازدی  73تااسفند75

P18

تعیین میزان مقاومت باکتری های گرم منفی نسبت به

،دکترمنیژه جزپناهی

یک شنبه 79/01/32

کلیستین در بیماران بستری در  ICUبیمارستان موسوی
زنجان تابستان 73-75

P19

مقایسه تشخیص بروسلوز به روش Real-time -PCR

،دکترمنیژه جزپناهی

یک شنبه 79/01/32

بین بیماران دچار بروسلوز حاد با عود بروسلوز در زنجان

P20

بررسی بروزعفونت های بیمارستانی در بیمارستان های

علی رضا حبیبی مجد

یک شنبه 79/01/32

استان قزوین در سال0271

P21

بررسی وضعیت پوشش های واکسیناسیون کودکان زیر

مهناز بهرامی

یک شنبه 79/01/32

یکسال شهرستان قزوین در سال 71

P22

بررسی عوارض واکسیناسیون درجمعیت تحت پوشش

مهناز بهرامی

یک شنبه 79/01/32

دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 71

P23

بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماری بروسلوز در

مهناز بهرامی

یک شنبه 79/01/32

شهرستان قزوین در سالهای  72تا 71

P24

تهیه نقشه و آنالیز پروتئینهای & (Protein Map

علی یخچالیان

یک شنبه 79/01/32

) Analysisکیست هیداتید در افراد مبتال در تهران با

P25

استفاده از تکنیک ژل دو بعدی (Double Dimension
)Electrophoresis
بررسی اپیدمیولوژیک موارد گزارش شده طغیان های
منتقله از آب وغذا در شهرستان قزوین سال0271

شهال محبی

یک شنبه 79/01/32

P26

بررسی وضعیت عفونت بیمارستانی و مقاومت آنتی

پرشنگ فقیه سلیمانی

یک شنبه 79/01/32

بیوتیکی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی
کردستان در سال 71

P27
P28

Difference between serology and direct
smear methods in diagnosis of
Trichomonas vaginalis in women
بررسی سرواپیدمیولوژی بیماری بروسلوز در شترهای

Zarrintaj Valadkhani

یک شنبه 79/01/32

سجاد نجفی مصلح

یک شنبه 79/01/32

مراتع سرخس

P29

بررسی شیوع هپاتیت Cو عوامل خطر آن در زندانیان

حجت اله ستوده

یک شنبه 79/01/32

یکی از شهرهای فارس 0279

P30

بررسی اپیدمیولوژیک موارد مبتال به دیسانتری در استان

پرشنگ فقیه سلیمانی

یک شنبه 79/01/32

کردستان سال 0271

P31

بررسی اپیدمیولوژی بروسلوز در استان کرمانشاه سالهای

رکن الدین مهدی زاد

یک شنبه 79/01/32

 0273لغایت 0271

P32

مقایسه وضعیت بیماری تیفوئید در سالهای 0275و0271در

پرشنگ فقیه سلیمانی

یک شنبه 79/01/32

استان کردستان

P33

بررسی و مطالعه  03ساله بیماری سیاه زخم در جمعیت

ایوب نورالهی

یک شنبه 79/01/32

انسانی استان گیالن در سالهای()35-71

P34

تحلیل روند  31ساله بیماری لپتوسپیروزیس استان گیالن

ایوب نورالهی

یک شنبه 79/01/32

از سال 91-71

P35

بررسی روند  21ساله اثربخشی طرح مداخله ایی آموزش
محصلین در کاهش موارد حیوان گزیدگی استان گیالن
طی سال های()0219-0271

ایوب نورالهی

یک شنبه 79/01/32

P36

مسمومیت ناشی از مصرف قارچ های خود رو محلی در

اردشیر رحیم زاده

یک شنبه 79/01/32

استان کردستان -سال 0279

P37

بررسی تولید نانوذرات نقره با استفاده از بیوفیلم باسیلوس

کیومرث امینی

یک شنبه 79/01/32

لیکنی فورمیس توسط دیسک های چرخان زیستی و
خاصیت ضد باکتریایی آن

P38

بررسی و مطالعه  01ساله بیماری بروسلوز در استان گیالن

ایوب نورالهی

یک شنبه 79/01/32

از سال  0230لغایت 0271

P39

مطالعه و بررسی موارد بروز بومی بیماری ماالریا

ایوب نورالهی

یک شنبه 79/01/32

(اتوکتونئوس) در استان گیالن سال ()90 -71

P40

تحلیل روند اپیدمیولوژیک 09ساله بیماری مننژیت در

ایوب نورالهی

یک شنبه 79/01/32

استان گیالن سالهای 0231-0271

P41

بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری بوتولیسم در

دکتر رسول انتظار مهدی

یک شنبه 79/01/32

استان آذربایجان غربی در طی سالهای0271- 0272

P42

بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری اسهال خونی در

دکتر رسول انتظار مهدی

یک شنبه 79/01/32

استان آذربایجان غربی در طی سالهای 0271-0273

P43

مطالعه اپیدمیولوژیک  09ساله کیست هیداتیک انسانی

ایوب نورالهی

یک شنبه 79/01/32

استان گیالن در سالهای()31-71

P44

مطالعه  35ساله ماالریا و میزان دسترسی به شاخص های

ایوب نورالهی

یک شنبه 79/01/32

برنامه با هدف حذف نهایی در استان گیالن ()90-71

P45

تحلیل و بررسی سیمای اپیدمیولوژیک آلودگی به شپش
سر در جمعیت استان گیالن طی سال های 39-71

ایوب نورالهی

یک شنبه 79/01/32

P46

بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری فاسیولیازیس دراستان

محمد رضا امینی مریدانی

یک شنبه 79/01/32

گیالن سالهای()0239-0271

P47

بررسی همه گیر شناختی سندروم شبه آنفلوانزاوشدید

محمد رضا امینی مریدانی

یک شنبه 79/01/32

تنفسی :توصیف موارد گزارش شده از نظام مراقبت
سندرمیک در استان گیالن طی سالهای 0273-0271

P48

بررسی میزان ویرال لود بیماران  +HIVتحت درمان ضد

غالمرضا قهرمانی

یک شنبه 79/01/32

رتروویروسی

P49
P50

Molecular characterization of
Echinococcus Granulosus in livestock
of Qazvin, Iran
بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری سل در استان قزوین طی

Morteza Ghanbari
Johkool

یک شنبه 79/01/32

علی رضا حبیبی مجد

یک شنبه 79/01/32

سال 0271

P51

بررسی روند آلودگی های هپاتیت های ویروسی در استان

علی رضا حبیبی مجد

یک شنبه 79/01/32

قزوین در سال0272-0271

P52

بررسی اجرای برنامه پیشگیری از انتقال  HIVاز مادر به

بهزاد نجف پور

یک شنبه 79/01/32

بهزاد نجف پور

یک شنبه 79/01/32

کودک( )PMTCTدر استان قزوین تیر 0271تا تیر 0279

P53

پایش درمان ضدرتروویروسی بیماران مبتال به
 HIV/AIDSاستان قزوین  0271تا شهریور 0279

P54

بررسی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در سه میکروب

غالمرضا قهرمانی

یک شنبه 79/01/32

شایع بیمارستان شهدای تبریز

P55

بررسی عوارض دیابت* در جمعیت روستایی* گیالن* در

سهیال اسدی

یک شنبه 79/01/32

سالهای 0273-0271

P56

Molecular detection of zoonotic parasites of
Cryptosporidium spp. by multiplex nestedPCR in young calves

Vahid Nasiri

یک شنبه 79/01/32

P57

بررسی روند اپیدمیولوژیک آلودگی به پدیکولوزیس

کامبیز نعمتی

یک شنبه 79/01/32

دانشآموزان در طی شش سال اخیر در مدارس تحت
پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (-0271
)0270

P58

بررسی مقایسه ای میکرو ارگانیسم ها در بخش های ویژه

ابراهیم نصیرایی

یک شنبه 79/01/32

بیمارستان روحانی بابل در سال های75و 71

P59

بررسی اپیدمیولوژیک موارد شبه آنفلوانزا در

رضا عظیمی

یک شنبه 79/01/32

پایگاههای دیده وری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در
سال 0271

P60

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سالک در دانشگاه علوم

رضا عظیمی

یک شنبه 79/01/32

پزشکی مشهد در طی سال 0271

P61

بررسی اپیدمیولوژیک موارد مشکوک به سرخک در

مجتبی تقوایی احمدی

یک شنبه 79/01/32

دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طی سال 0271

P62

بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک هپاتیت  Cدر طی 1391-

سیمین نوری

یک شنبه 79/01/32

 1396سال در دانشگاه علوم
پزشکی ایران

P63

بررسی روند بروز و شیوع سیاه زخم جلدی در استان

جواد رمضانپور

یک شنبه 79/01/32

اصفهان

P64

بررسی روند بروز و شیوع تب مالت دراستان اصفهان

جواد رمضانپور

یک شنبه 79/01/32

P65

بررسی روند موارد شبه آنفلوانزا در طول زمان در

صادق کارگریان مروستی

یک شنبه 79/01/32

شهرستان فریدونشهر

P66

بررسی فاکتورهای خطر تریکومونیازیس در شهرستان

صادق کارگریان مروستی

یک شنبه 79/01/32

فریدونشهر (مطالعۀ مورد شاهدی)

P67

بررسی میزان بروز و روند سیاه زخم در شهرستان

صادق کارگریان مروستی

یک شنبه 79/01/32

فریدونشهر و مقایسه با شاخصهای استانی و کشوری

P68

بررسی میزان بروز و روند تب مالت در شهرستان

صادق کارگریان مروستی

یک شنبه 79/01/32

فریدونشهر و مقایسه با شاخصهای استانی و کشوری

P69

بررسی روند بروز و شیوع عفونت¬های سندرومیک

صادق کارگریان مروستی

یک شنبه 79/01/32

آمیزشی در شهرستان فریدونشهر(مطالعۀ کوهورت
گذشته¬نگر توصیفی)

P70

بررسی میزان بروز تریکومونیازیس در زنان مبتال به عالئم

صادق کارگریان مروستی

یک شنبه 79/01/32

سندرومیک تریکوموناس واژینالیس

P71
P72

وضعیت لپتوسپیروزیس در دامهای اهلی ایران

مسعود حسنی

دوشنبه 79/01/33

بررسی میزان آلودگی کریپتوسپوریدیوم در گاوداری های

زینب صادقی دهکردی

دوشنبه 79/01/33

همدان در سال  79و نقش آن در سالمت افراد در معرض
خطر

P73

تعیین فراوانی و علل مسمومیت در بیماران مراجعه

فاطمه پورکاظمی

دوشنبه 79/01/33

کننده به بخش اورژانس بیمارستانهای شهر قم طی
سالهای 71 -75

P74

گزارش یک مورد مرگ مشکوک به تهدید زیستی

دکتر محمد کریمی

دوشنبه 79/01/33

P75

بررسی صدمات ناشی از اجسام نوک تیز در کارکنان

مجتبی تقوایی احمدی

دوشنبه 79/01/33

بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی
سالهای  70تا 71

P76

پارامترهای کلینیکی تاثیر گذار در عفونت هپاتیت C

احمد ایادی

دوشنبه 79/01/33

مخفی در بیماران همودیالیزی مزمن :آیا همچنان یک
عفونت بحث برانگیز است؟

P77

بررسی 7ساله وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سرخک در

اسماعیل اختر

دوشنبه 79/01/33

استان اصفهان در طی سالهای  0233لغایت 0271

P78

بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماری بروسلوز در

علیرضا جوکار

دوشنبه 79/01/33

شهرستان فیروزکوه درسالهای  73تا 75

P79

تعهد به عمل سازه ای موثر در افزایش کارآیی مداخله

علیرضا جوکار

دوشنبه 79/01/33

آموزشی پیشگیری کننده از ابتال به پدیکولوزیس سر در
مدارس دخترانه فیروزکوه :یک کارآزمایی تصادفی
شاهددار

P80

اپیدمیولوژی طغیانهای ناشی از آب وغذا در استان

پرشنگ فقیه سلیمانی

دوشنبه 79/01/33

کردستان سال 0271

P81

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سیاه سرفه در دانشگاه

مجتبی تقوایی احمدی

دوشنبه 79/01/33

علوم پزشکی مشهد در طی سالهای0270-0271

P82

بررسی 9ساله وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری مننژیت در
طول سالهای 0271لغایت  0271استان اصفهان

اسماعیل اختر

دوشنبه 79/01/33

P83

بررسی تأثیر ارتعاش مکانیکی بر عملکرد استریلیزاسیون

اورنگ ایالمی

دوشنبه 79/01/33

پرتو ماوراءبنفش در رشد باکتری اشریشیا کلی

P84

ارزیابی ویژگیهای فیزیکی امواج صوتی تک فاز در

اورنگ ایالمی

دوشنبه 79/01/33

محدوده فرکانسی  51هرتز تا  01111هرتز بر رشد
باکتریهای اشیرشیاکلی ،استافیلوکوکوس اپیدرمیس و
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بررسی  9ساله وضعیت اپیدمیولوژیک عوارض ایمن سازی

اسماعیل اختر
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در استان اصفهان درطی سالهای  0271لغایت 0271
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بررسی بروز عفونتهای بیمارستانی در بیمارستانهای

مجتبی تقوایی احمدی
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تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال
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مجتبی تقوایی احمدی
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دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طی سالهای 0271
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The outbreak of Classic and Norwegian
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داریوش امدادی
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مجتبی تقوایی احمدی
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پزشکی مشهد در طی سال 1396
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اسماعیل اختر
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اسماعیل اختر
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بررسی  9ساله وضعیت اپیدمیولوژیک عوارض ایمن سازی

اسماعیل اختر
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ناهید ارین پور
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بیوفیلم در دهان

P97
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پروتواسکولکس های کیست هیداتیک در شرایط
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محمدرضا شیرزادی
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در  ICUبیمارستان ولی عصر بیرجند بر حسب مدت زمان
استفاده از کاتتر ادراری طی سال 75-73
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Cluster Sampling for Evaluation of Routine
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بررسی تاثیر مداخالت آموزشی و مراقبتی در عفونت های
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تنفسی بعد اکستوبه در بیماران تحت ونتیالسیون
بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان تخصصی و
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بررسی اپیدمیولوژی بیماری تب مالت دانشگاه علوم

آالء سعیدی
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داریوش امدادی

دوشنبه 79/01/33
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extracts in comparison with Glucantime
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دکتر توفیق یعقوبی
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اسکروتال
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مصطفی مه آبادی

بیماریهای ویروسی اعصاب مرکزی و روش تشخیص

79/01/33 دوشنبه

Mojtaba Sepandi

Trend analysis of reported cases of Neonatal
tetanus in Iran during 1987-2017
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ارزیابی اثرعصاره ابی و الکلی گیاه شاتره بر
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 1در سیستم بیانی پروکاریوتی
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سید مهدی سادات
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اهدا کنندگان خون استان مازندران در طی سال 0272
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Distribution and identification of intestinal
parasitic infections among food handlers in
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بررسی توزیع جغرافیای بیماری ماالریا درشهرستان
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Identification of Giardia genotypes isolated
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Prevalence of Intestinal protozoa and
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hemodialysis patients of Guilan province-
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مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارستان پورسینای رشت
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زینب باغبان
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چیکونگونیا در جنوب شرق ایران؛ یک مطالعه میدانی
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شرق ایران
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anisopliae (DEMI 001 strain) for biological
)control of Argas persicus (Acari: Argasidae
under laboratory condition

Shahla Rivaz

سه شنبه 79/01/35

P159

بررسی اعضاءمبتال به کیست هیداتیک در بیماران

فریبا فرنوش

سه شنبه 79/01/35
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دکتر شهرام حبیب زاده

سه شنبه 79/01/35
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0232الی 0275

P174

بررسی پیامدهای نامطلوب متعاقب ایمنسازی در جمعیت

فاطمه رضی آبادی

سه شنبه 79/01/35

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 0271

P175

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در مناطق تحت پوشش

لطیفه مفاخری

سه شنبه 79/01/35

دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال  0273لغایت 0271

P176

بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتال به هپاتیت در جمعیت

فاطمه رضی آبادی

سه شنبه 79/01/35

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال های
0271-75

P177

بررسی مقایسه ای ابتال به پدیکولوز و درمان آن در

زهرا حسن پور لسکوکالیه

سه شنبه 79/01/35

جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در
سال های 0271-75

P178
P179

P180

Toxoplasma gondii infection and
cardiovascular diseases: a cross-sectional
study among heart failure diseases referring
to Urmia Cardiovascular center, North-west
Iran
بررسی روند  3ساله موارد سیاه زخم استان تهران
محدوده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال -37
0271

هانیه محمد رحیمی

سه شنبه 79/01/35

Esmaeil Abasi

سه شنبه 79/01/35

فریبا فرنوش

سه شنبه 79/01/35

P181

Study of inhibitory effects of aqueous and
ethanolic extracts of Ziziphora tenuior L. on
proliferation of Leishmania major
amastigotes

Simindokht
Soleimanifard

سه شنبه 79/01/35

P182

بررسی وضعیت سل خارج ریوی برحسب ارگان درگیر

علیرضا رسایی

سه شنبه 79/01/35

P183

Investigation of the role of procalcitonin in
early diagnosis of infective endocarditis

Zhinous Bayat-Makoo

سه شنبه 79/01/35

P184

Prognostic factors and outcome of patients
hospitalized with community acquired
Pneumonia

Zhinous Bayat-Makoo

سه شنبه 79/01/35

الله بصری

سه شنبه 79/01/35

دراستان گیالن 0271 – 0273

P185بررسی موارد وبا گزارش شده در استان بوشهر در سالهای - 0271
0237

P186

بررسی اپیدمیولوژیک عفونتهای بیمارستانی در

الله بصری

سه شنبه 79/01/35

بیمارستان های استان بوشهر در سال 0271

P187

بررسی روند ده ساله شیوع بیماری سل اسمیر مثبت در

علیرضا رسایی

سه شنبه 79/01/35

استان گیالن ( ) 271- 0239

P188

Brucellosis with Pancytopenia , a rare
peresentation

Musavi J

سه شنبه 79/01/35

P189

بررسی پروفایل لیپید و ارتباط آن با مورتالیتی درون

رحیم نژادرحیم

سه شنبه 79/01/35

بیمارستانی در بیماران سپتیک بستری در بیمارستان
طالقانی در سال0271

P190

بررسی الگوی اپیدمیولوژیک طغیان های بیماریهای

بیژن مقیمی دهکردی

سه شنبه 79/01/35

منتقله از آب و غذا در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی0271 -

P191

بررسی اپیدمیولوژی  2ساله نظام مراقبت بیماری اسهال

بیژن مقیمی دهکردی

سه شنبه 79/01/35

خونی در محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی0273-71

P192

بررسی عملکرد  9ساله نظام مراقبت بوتولیسم غذایی در

بیژن مقیمی دهکردی

سه شنبه 79/01/35

محدوده تحت پوشش دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی 0237-71

P193

بررسی عملکرد  01ساله نظام مراقبت بیماری تیفوئید در

بیژن مقیمی دهکردی

سه شنبه 79/01/35

محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی 0239-71

P194

بررسی وضعیت نظام مراقبت بیماری وبا در محدوده تحت

بیژن مقیمی دهکردی

سه شنبه 79/01/35

پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی0271 -

P195
P196
P197

Explaining Factors Influencing TB in
Fooman County
تحلیل فضائی بیماری سل ( )TBطی سالهای 0270-0275

Hosseini Gashti

سه شنبه 79/01/35

محمد هادی خادم حسینی

سه شنبه 79/01/35

در شهرستان فومن

گشتی

وضعیت نظام مراقبت فلج شل حاد در استان بوشهر طی

فرخنده امینی

سالهای  3113لغایت 3109

سه شنبه 79/01/35

79/01/35 سه شنبه

دکتر نغمه هنرمند

فراوانی آسیبهای شغلی ناشی از نیدل استیک بین

P198

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
71  تا70 طی سالهای

79/01/35 سه شنبه

آتیه شیدایی

 در زنان استانHIV/AIDS بررسی اپیدمیولوژی

P199

0271- 0233گیالن

79/01/35 سه شنبه

دکترحسن طوسی

79/01/35 سه شنبه

نصراهلل ویسی

 در استانHIV/AIDS بررسی وضعیت اپیدمیولوژی

P200

) 31 – 71 ( گیالن
بررسی روند نتایج اسمیر ابتدای درمان و میانه تشخیص

P201

0271 -0271 بیماری سل در کردستان در سال های

79/01/35 سه شنبه

Masoud Eslami

Enterovirus type 70 (EV-D70) uses sialic
acid-containing N-linked glycoconjugate as
cellular receptor for Rhesus monkey
(Macaca mullata) kidney epithelial cells

P202

79/01/35 سه شنبه

MohammadMehdi
Attarpour Yazdi

Antibacterial activity of Nigella sativa
extract against two pathogenic bacteria

P203

79/01/35 سه شنبه

Behnaz Khodabakhshi

Hepatitis B infection (occult and overt) in
first degree relatives of chronic hepatitis B
new cases, Gorgan, 2016-17

P204

79/01/35 سه شنبه

Sima Besharat

Thyroid auto anti-bodies in prisoners with
hepatitis C compared to the control group,
Golestan province, 2017-18

P205

P206

Trace elements and vitamin A changes in
smear-positive tuberculosis and healthy
controls, Northeast of Iran

P207

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و نقش بیوفیلم در

Sima Besharat

سه شنبه 79/01/35

حسین فاضلی

سه شنبه 79/01/35

مقاومت آنتی بیوتیکی آسینتوباکتر بومانی جدا شده از
عفونت های سوختگی

P208

مقایسه تیترآنتی بادی توکسوپالسموزیس در زنان پر خطر

فرید تحویلداربیدرونی

سه شنبه 79/01/35

و زنان متاهل تهران سال 0271

P209

ترند فاسیولیازیس در استان مازندران

دکتر سیف علی مهدوی

سه شنبه 79/01/35

P210

بررسی اپیدمیولوژی ماالریا در استان مازندران  :عوامل

دکتر سیف علی مهدوی

سه شنبه 79/01/35

پیش بینی کننده

P211

بررسی سیر بالینی و یافتههای آزمایشگاهی بیماران HIV

دکتر منصوره مؤمن هروی

سه شنبه 79/01/35

مثبت شهر کاشان از سال 0271-0231

P212

بررسی فراوانی وریسک فاکتورهای مرتبط با سندرمهای
بالینی عفونی در بیماران دیالیزی کاشان طی سال95

دکتر منصوره مؤمن هروی

سه شنبه 79/01/35

P213

بررسی تشخیص نهایی بیماران با تب با منشا

دکتر منصوره مؤمن هروی

سه شنبه 79/01/35

ناشناخته( )FUOبستری شده در بیمارستان شهید بهشتی
کاشان از سال  39تا 71

P214

بررسی فراوانی عفونت قارچی جلدی مخاطی در بیماران

دکتر منصوره مؤمن هروی

سه شنبه 79/01/35

دیابتی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 0275

P215

بررسی شیوع عفونت بعد از اعمال جراحی ارتوپدی با

دکتر منصوره مؤمن هروی

چهارشنبه 79/01/31

جایگذاری وسیله در بیماران بستری شده در بیمارستان
شهید بهشتی کاشان سال 75

P216

بررسی عوامل خطراحتمالی ایجاد عفونت پس از جراحی

دکتر منصوره مؤمن هروی

چهارشنبه 79/01/31

قلب باز در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 0273
تا 0275

P217

بررسی اپیدمیولوژیک موارد شبه آنفلوانزا

معصومه شاهنگی

چهارشنبه 79/01/31

دربیمارستان لقمان حکیم شهرستان سرخس
طی سالهای 0275-0271

P218
P219

بررسی آلودگی تیلریوز گوسفندی در همدان

زینب صادقی دهکردی

چهارشنبه 79/01/31

بررسی وضعیت بابزیوز گوسفندی در همدان  ،به عنوان

زینب صادقی دهکردی

چهارشنبه 79/01/31

تکیاخته خونی زئونوز

بررسی میزان آلودگی سارکوسیست در دام های

P220

79/01/31 چهارشنبه

زینب صادقی دهکردی

79/01/31 چهارشنبه

Roghiyeh Faridnia

In vitro Falcaria vulgaris antileishmanial
activity on Leishmania major

P221

79/01/31 چهارشنبه

Hamed Kalani

IL-10R1 and IL-10R2 downregulation in
Toxoplasma gondii Infection

P222

79/01/31 چهارشنبه

Hamed Kalani

IFN-γR1 and IFN-γR2 gene expression in
murine model treated by Toxoplasma gondii
compounds

P223

79/01/31 چهارشنبه

Roghayeh Golsha

Mucormycosis evaluation in diabetic patients
in Gorgan city, the North of Iran

P224

79/01/31 چهارشنبه

رحیم ملک زاده

-0271 :روند بروز هشت ساله بروسلوز در شهرستان بابل

P225

79  گوسفند – بز) استان همدان در سال-کشتاری ( گاو

0237

79/01/31 چهارشنبه

دکتر رکسانا باطبی

بررسی پیامدهای نامطلوب ایمنسازی در جمعیت تحت

P226

پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

79/01/31 چهارشنبه

Ramezan Ali Ataee

Rheumatoid arthritis biomarker Expression
by Staphylococcus aureus super antigen C in
rat

P227

79/01/31 چهارشنبه

Ramezan Ali Ataee

Evaluation of the Staphylococcus aureus

P228

super- antigen C on serological determinants
of Rheumatoid arthritis Disease

79/01/31 چهارشنبه

شرافت رحیمی

HIV بررسی اپیدمیولوژیک و عوامل خطربیماران مبتال به

P229

0271  تا0239 در استان کردستان در طی سال های

79/01/31 چهارشنبه

Rasool Soltani

The effects Coenzyme Q10 (CoQ10) on the
biomarkers of inflammation and oxidative
injury as well as the clinical outcomes of
septic patients: a randomized controlled
clinical trial

P230

79/01/31 چهارشنبه

Rasool Soltani

Evaluation of the effect of Milk Thistle in the
prevention of anti-tuberculosis drugsinduced hepatotoxicity: a randomized
controlled clinical trial

P231

79/01/31 چهارشنبه

فریبا راستی

بررسی آلودگی سطوح وتجهیزات بخش های بالینی مرکز

P232

آموزشی درمانی سینا

79/01/31 چهارشنبه

زهرا سیدی

بررسی ومقایسه فراوانی مراجعین به کلینیک پوست
بیمارستان سیناتبریز برای درمان زگیل ژنیتال در سالهای
0279 و0271

P233

79/01/31 چهارشنبه

فریبا راستی

مقایسه الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری اشرشیاکولی

P234

 اکتسابی از جامعهUTI  با منشاء بیمارستان وUTI عامل
بیمارستان سینای تبریز

79/01/31 چهارشنبه

Ahmad Alikhani

Evaluation of the effect of intranasal
mupirocin to prevent infection after open
heart surgery in patients admitted to the
Heart Hospital Fatima Zahra (SA) during
compared with the the years 2014-2016
years 2011 to 2013

P235

79/01/31 چهارشنبه

Narges Najafi

Evaluation of Tuberculin Skin Test
Seroconversion among the Staff in
Qaemshahr Razi Hospital, 2015-2017

P236

79/01/31 چهارشنبه

Narges Najafi

Orbital Apex Syndrome Caused by Herpes
Zoster in an Immunocompetent Patient: A
Case Report

P237

79/01/31 چهارشنبه

Alireza Davoudi

Case report Bloody diarrhea: A rare chief
complain of leptospirosis

P238

79/01/31 چهارشنبه

Farhang
Babamahmoodi

Evaluation of epidemiologic, clinical, and
paraclinical features of children with
brucellosis hospitalized in two teaching
hospital related to Mazandaran University of
Medical Sciences, Iran, during the years
2010-2016

P239

P240

Risk Factors and Underlying Factors
Affecting the Development of Complications
in Patients with Seasonal Flu

Fatemeh
Ahangarkani

چهارشنبه 79/01/31

P241

Survey of Mortality Due to Influenza A in
North of Iran, 2015-2016

Farhang
Babamahmoodi

چهارشنبه 79/01/31

P242

چهارشنبه 79/01/31
بررسی فراوانی شیوع وعلل آسیب های ناشی از نیدل
استیک کارکنان ودانشجویان بالینی مرکز آموزشی درمانی

 -فریبا راستی

سینا تبریز در سالهای 95و  71ومقایسه آن با موارد
سالهای  72و 73

P243

Disseminated Strongyloidiasis in an Iranian
Immunocompromised Patient: A Case
Report

Fatemeh
Ahangarkani

چهارشنبه 79/01/31

P244

بررسی اثر داروهای مومتازون و پردنیزولون بر بهبود

غزاله مهابادی

چهارشنبه 79/01/31

لیشمانیوز جلدی در موش BALB/C

P245

بررسی پاسخ ایمنی زایی واریته های آزمایشگاهی
توکسوپالسما گوندی

مهدی نام آوری

چهارشنبه 79/01/31

P246

بررسی اثر گلوکوکورتیکوئیدها (پردنیزولون ،مومتازون)

الهام حسینی

چهارشنبه 79/01/31

بر روی آماستیگوت های انگل لیشمانیا ماژور
درمحیط کشت

P247

Investigation of acquired immunodeficiency
virus (HIV) infection in patients with
)Tuberculosis in Mashhad (1386-1396

Amin Samiei1 ,

چهارشنبه 79/01/31

P248

مطالعه آلودگیهای انگلی تکیاختهای خونی مشترک

سحر حاتمی

چهارشنبه 79/01/31

انسان  ،االغ و اسب در روستاهای همدان

P249

بررسی تعیین عفونت همزمان HIVدربیماران مسلول در

دکتر سیمین دخت بیات

چهارشنبه 79/01/31

مناطق تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی طی
سالهای71-73

P250

بررسی پیگیری کودکان کمتر از 1سال در تماس با

دکتر سیمین دخت بیات

چهارشنبه 79/01/31

بیماران اسمیر مثبت ریوی در مناطق تحت پوشش
دانشگاه شهید بهشتی طی سالهای71-73

P251

Molecular analysis of Coagulase Gene
in Staphylococcus aureus Isolates

Ramezan Ali Ataee

چهارشنبه 79/01/31

P252

بررسی موارد سندرم سرخجه مادرزادی در جمعیت تحت

طیبه شفیعی زاده

چهارشنبه 79/01/31

پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال  73تا
71

P253

بررسی شاخص های کیفی نظام مراقبت موارد فلج شل

طیبه شفیعی زاده

چهارشنبه 79/01/31

حاد تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از
سال 0271-0273

P254

بررسی بیماریابی موارد تب و بثورات ماکولوپاپولر در

طیبه شفیعی زاده

چهارشنبه 79/01/31

جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

P255

بررسی روند  3ساله موارد سالک در محدوده تحت پوشش

طیبه شفیعی زاده

چهارشنبه 79/01/31

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

P256

بررسی موارد مثبت سرخک در جمعیت تحت پوشش

طیبه شفیعی زاده

چهارشنبه 79/01/31

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

P257
P258

مراقبت لیشمانیوز (لیشمانیوز جلدی و کاالآزار) در اروپا

دکتر محمدرضا شیرزادی

چهارشنبه 79/01/31

بررسی فراوانی تریکوموناس واژینالیس با استفاده از

مریم قباحی

چهارشنبه 79/01/31

روشهای آزمایشگاهی در شهر بندرعباس0271-79 ،

P259

بررسی اپیدمیولوژیک کیست های هیداتیک جراحی شده

مریم رحمانی دهاقانی

چهارشنبه 79/01/31

انسانی در بیمارستان الزهرا اصفهان طی سال های 39-75

P260

روند بروز هشت ساله بروسلوز در شهرستان بابل-0271 :

رحیم ملک

زاده5

چهارشنبه 79/01/31

0237

P261

بررسی اپیدمیولوژیک موارد مبتال به بیماری سرخک در

وحید مشایخی

چهارشنبه 79/01/31

جنوب استان کرمان طی سال های  72و 73

P262

بررسی اپیدمیولوژیک موارد سل خارج ریوی شهرستان

فرزانه نصرآبادی

چهارشنبه 79/01/31

اصفهان  3در طول سالهای 0271-0271

P263

بررسی اپیدمیولوژیک همراهی بیماری سل و  HIVدر

فرزانه نصرآبادی

چهارشنبه 79/01/31

بیماران مبتال به سل شهرستان اصفهان 3در طول
سالهای0271-0271

P264

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری مننژیت گزارش شده از

زمانه وفایی

چهارشنبه 79/01/31

بیمارستانهای تحت پوشش شهرستان اصفهان 3در
سالهای 0271- 0271

P265

بررسی برنامه پیشگیری از انتقال  HIVاز مادر به نوزاد در
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