
 مقاالت پذیرفته شده بصورت شفاهی

 شماره عنوان مقاله نام نویسنده تاریخ ارائه 

23/10/97یک شنبه  بیمار روز و فراوانی  1000بررسی بروز عفونت بیمارستانی براساس  دکتر ناهید منصوری 

میکربها و عوامل خطر در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم 

با استفاده از لیست خطی پورتال مرکز 1391پزشکی ایران در سال 

 مدیریت بیماریها

O1 

23/10/97یک شنبه   Maryam Roham The survey of the comparative effects of Granulocyte-

Colony Stimulating Factor and colistin-Alone or in 

combination on burn wound healing in infected mice 

by Acinetobacterbaumannii 

O2 

23/10/97یک شنبه  (در مایع TNF-αارزش تشخیصی فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا ) دکتر احمد رضا مبیّن 

CSF  بیماران بالغ مبتال به مننژیت باکتریال از مننژیت آسپتیک در

 99-91بیمارستان ولی عصر زنجان در سال 

O3 



23/10/97یک شنبه  با شدت و پیش آگهی بیماری در  Dبررسی ارتباط وضعیت ویتامین  فاطمه طالبی 

بیماران مبتال به پنومونی بستری در بخشهای عفونی و ریه و مراقبت 

 1391-1399های ویژه بیمارستان امام خمینی در سال 

O4 

23/10/97یک شنبه  ثبت شدن در م 4و  3تاثیر پلی مورفیسم های اینترفرون المبدا  احمد ایادی 

 ویروس هپاتیت سی مخفی در بیماران مزمن همودیالیزی

O5 

23/10/97یک شنبه   Mohammad RAHBAR Antimicrobial Susceptibilities of Temocillin and other 

agents against Escherichia coli and Klebsiella 

pneumoniae in Iran. 

O6 

23/10/97یک شنبه   Sara Doosti Mosquito surveillance and the first record of the 

invasive mosquito species Aedes (Stegomyia) 

albopictus (Skuse) (Diptera: Culicidae) in southern 

Iran 

O7 

24/10/97دوشنبه   O8 از  هاری در انسان  نظام نوین پیشگیری محمدرضا شیرزادی 

24/10/97دوشنبه   سال مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمن سازی در ایران،  فاطمه عبدلی یقینی 

1391 

O9 



24/10/97دوشنبه    
Mehdi Yousefipour 

The prevalence of bacteria producing extended 

spectrum β-lactamases (ESBLs), antimicrobial 

resistance pattern, and its effective factors in patients 

admitted to Imam Khomeini Hospital, Tehran 

O10 

24/10/97دوشنبه    
Sadegh Khodavaisy 

Risk factors and clinical outcomes of patients with 

bloodstream infections caused by fluconazole non-

susceptible, non-albicans Candida species 

O11 

24/10/97دوشنبه    

 طاهره زاده مهریزی 

 

Comparative Analysis between Four Model 

Nanoformulations of Amphotericin B-Chitosan, 

Amphotericin B-Dendrimer, Betulinic acid-Chitosan 

and Betulinic acid-Dendrimer for Treatment of L. 

major 

O12 

24/10/97دوشنبه    
Amitis Ramezani 

Characterization of NS5A and NS5B Resistance-

Associated Variants in DAA-Naïve HCV Patients in 

an Iranian Cohort 

O13 

24/10/97دوشنبه    

Ali Asadollahi-Amin 

 

Title: The effect of green tea consumption in the 

treatment of mild to moderate depression in Iranian 

patients living with HIV: A double-blind randomized 

clinical trial. 

O14 



 O15 بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تشخیص پنومونی دکتر مائده نجفی زاده 29/10/97سه شنبه 

 Zhinous Bayat-Makoo Investigation of interleukin 8 levels of cerebrospinal 29/10/97سه شنبه 

fluid in acute bacterial meningitis in adults 

O16 

بررسی علل باکتریال  ،تظاهرات بالینی ویافته های آزمایشگاهی و  دکتر منصوره مؤمن هروی 29/10/97سه شنبه 

پیامد نهایی سپسیس در بیماران  بستری در بیمارستان شهید بهشتی 

 91کاشان طی سال 

O17 

 Mohammad Pooya Antibiotic susceptibility pattern of Escherichia coli 29/10/97سه شنبه 

isolates recovered from in-or out-patients during their 

acute and recurrent episodes of urinary tract infection 

O18 

 O19 ماه اول( 9)1397بررسی وضعیت کشوری مسمومیت با قارچ در سال  نوشین عقیلی 29/10/97سه شنبه 

 Rasool Soltani Evaluation of Antimicrobial Resistance Pattern of 29/10/97سه شنبه 

Nosocomial infections (pneumonia, UTI, wound 

infection, bloodstream infection) at a referral teaching 

hospital, Isfahan, Iran 

O20 

  29/10/97سه شنبه 

 فریبا راستی
بر کاهش  drawets dihs cirhihirhAبررسی تاثیرفعالیت کمیته 

 مصرف آنتی بیوتیک های هشت گانه

O21 



21/10/97چهارشنبه    

Alireza Davoudi 

ELISA versus MAT in diagnosing leptospirosis: 

sensitivity and specificity 

O22 

21/10/97چهارشنبه    

Haleh Talaie 

High sensitivity versus low level of vancomycin needs 

to be concern for another alternative anti- 

Staphylococcus aureus as the first- line antibiotic 

O23 

21/10/97چهارشنبه    

Maryam Shafipour 
The frequency of plcD in Mycobacterium tuberculosis 

isolated from patients with tuberculosis in Northern 

Iran and its association with clinical symptoms 

O24 

21/10/97چهارشنبه    

Hesamaddin Shirzad-Aski 
Detection and Prevalence of Non-tuberculosis 

Mycobacteria among Tuberculosis Suspects in 

Northern Iran by PCR- Sequencing 

O25 

21/10/97چهارشنبه    
Farshid Rezaei 

Risk Factor associated with Outcomes of Seasonal 

Influenza in Pregnant Women Referred to Healthcare 

Centers in Iran 2015-2016 

O26 

21/10/97چهارشنبه  و نوع  عفونت بیمارستانی  در بخش ای سی یو اورژانس مجتمع میزان  اسمعیل محمدنژاد 

 1391بیمارستانی امام خمینی )ره( تهران در سال 

O27 



21/10/97چهارشنبه  بررسی فراوانی عوامل باکتریال عفونت ادراری و الگوی حساسیت  فاطمه ترکمان اسدی 

-97آنتی بیوتیکی آنها در بیمارستان شهید بهشتی همدان در سال 

1391. 

O28 

 


