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 شماره  عنوان مقاله  نام نویسنده  تاریخ ارائه  

 Climate Change Impact on Visceral and فرشید فیاض جهانی  98/ 10/ 22یکشنبه  

Cutaneous Leishmaniosis in the I.R.Iran 

 

P1 

 Impact Assessment of Climate Change on فرشید فیاض جهانی  98/ 10/ 22یکشنبه  

Malaria Infection in the I.R.Iran 

 

P2 

 An Iranian Man with Intermittent fever and ابوالحسن صفدری  98/ 10/ 22یکشنبه  

Black Urine P3 
در استان مرکزی طی سالهای     Bبررسی اپیدمیولوژیک هپاتیت   ایمان نویدی  98/ 10/ 22یکشنبه  

1397-1394 
 

P4 

 آذر چشم براه  98/ 10/ 22یکشنبه  

 

بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی دانشگاه علوم پزشکی  

 1397الی    1394طی سالهای  ایران
 

P5 

 آذر چشم براه  98/ 10/ 22یکشنبه  

 

بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوزدردانشگاه علوم پزشکی ایران طی  

 1397الی    1391سالهای 
 

P6 

 P7 تاثیر مسواك زدن با آب مقطر بر بروز پنومونی وابسته به ونتیالتور  فاطمه نصیریانی  98/ 10/ 22یکشنبه  
گزارش شده فلج شل حاد استان اردبیل از  ساله موارد    11بررسی  داریوش امدادی  98/ 10/ 22یکشنبه  

 1397لغایت    1387سال  
P8 



بثوری تبدار استان  موارد    ساله گزارش شده   11بررسی روند   داریوش امدادی  98/ 10/ 22یکشنبه  

 1397لغایت    1387اردبیل از سال  

 

P9 

بیماری ماالریا در  گزارش وقوع اپیدمی و حذف انتقال محلی   داریوش امدادی  98/ 10/ 22یکشنبه  

 مناطق آندمیک استان اردبیل) شهرستان پارس آباد ( 
 

P10 

بیمار روز و فراوانی    1000بررسی بروز عفونت بیمارستانی براساس   ناهید منصوری  98/ 10/ 22یکشنبه  

میکربها و عوامل خطر در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم  

یست خطی پورتال  با استفاده از ل 1397پزشکی ایران در سال  

 مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت 
 

P11 

 The Case study of Bedbug Infestation in the اول ریابی حامد رمضانی   98/ 10/ 22یکشنبه  

Student Dormitories of Iran 

-2019 Year 

 

P12 

  CCHFسنجش  میزان آلودگی کنه های سخت دامی به ویروس   حامد رمضانی اول ریابی  98/ 10/ 22یکشنبه  

- ، استان خراسان رضوی، ایران   RT-PCRبا استفاده از تکنیک  

2018 
 

P13 

در دانشگاه علوم پزشکی    AEFIبررسی اپیدمیولوژیک  موارد   مجتبی تقوایی احمدی  98/ 10/ 22یکشنبه  

 1397مشهد در طی سال  

 
 

P14 



 Coxiella burnetii in Raw milk samples in Qom صابر اسماعیلی  98/ 10/ 22یکشنبه  

Province 

 

P15 

بررسی اپیدمیولوژیک  موارد مشکوك به سرخک در دانشگاه علوم   مجتبی تقوایی احمدی  98/ 10/ 22یکشنبه  

 1397  پزشکی مشهد در طی سال 

 

P16 

 Evaluation of arthroscopy and nonsurgical  98/ 10/ 22یکشنبه  

interventions in convalesce after sport knee 

damages 

 

P17 

 Farnoosh Jameie Evaluation of Antileishmanial Activities of the 98/ 10/ 22یکشنبه  

Tetanus toxoid on Leishmania major 

Promastigotes In vitro 

 

P18 

 Farnoosh Jameie Experimental Vaccination of boiled 98/ 10/ 22یکشنبه  

Leishmania major promastigotes with 

Montanide adjuvant against cutaneous 

leishmaniasis 

P19 

 Farnoosh Jameie In vitro Evaluation of Antileishmanial 98/ 10/ 22یکشنبه  

Activities of Tetanus toxin on Promastigotes 

of Leishmania major 

 

P20 



 Farnoosh Jameie The potent antileishmanial activity of the 98/ 10/ 22یکشنبه  

Diphtheria toxoid against Leishmania major 

Promastigotes In vitro 

 

P21 

 فاطمه عبدلی یقینی  98/ 10/ 22یکشنبه  

 

 1397مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمن سازی در ایران، سال  

 
P22 

بررسی اپیدمیولوژیک  بیماری سیاه سرفه در دانشگاه علوم پزشکی   مجتبی تقوایی احمدی  98/ 10/ 22یکشنبه  

 1391- 1397های مشهد در طی سال 

 

P23 

بررسی صدمات ناشی از اجسام نوك تیز در کارکنان بهداشت و   مجتبی تقوایی احمدی  98/ 10/ 22یکشنبه  

 97ا  ت   91درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالهای  

 

P24 

بررسی سرو اپیدمیولوژی بیماری لیشمانیوز احشایی )کاالآزار( در   داریوش امدادی  98/ 10/ 22یکشنبه  

 1397لغایت    1380استان اردبیل از سال  

 

P25 

ساله تب بازگرد آندمیک در استان    21بررسی اپیدمیولوژیک روند   داریوش امدادی  98/ 10/ 22یکشنبه  

 1397لغایت    1376اردبیل از سال  

 

P26 

 بررسی وضعیت بیماری تب مالت استان اردبیل در سال   داریوش امدادی  98/ 10/ 22یکشنبه  

1397 
P27 



 Mohammad Hassan 98/ 10/ 22یکشنبه  

Kayedi 
Control of cutaneous leishmaniasis using 

deltamethrin treated nets in comparison to 

indoors residual spraying in a rural area in 

Iran 

 

P28 

 Mohammad Hassan 98/ 10/ 22یکشنبه  

Kayedi 
Crimean–Congo Hemorrhagic Fever Virus 

Clade IV (Asia 1) 

in Ticks of Western Iran 

P29 

ل  ساله وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری مننژیت در طو 8بررسی   اسماعیل اختر  98/ 10/ 22یکشنبه  

 استان اصفهان   1397لغایت  1390سالهای  

 

 

 

P30 

ساله وضعیت اپیدمیولوژیک عوارض ایمن سازی در    5بررسی   اسماعیل اختر  98/ 10/ 22یکشنبه  

 1397لغایت    1393استان اصفهان درطی  سالهای  

 

P31 

ساله وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سرخک در استان    5بررسی  اسماعیل اختر  98/ 10/ 22یکشنبه  

 1397لغایت    1393اصفهان در طی سالهای  

 

P32 

ساله وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری فلج شل حاد در    11بررسی   اسماعیل اختر  98/ 10/ 22یکشنبه  

 میالدی در استان اصفهان   2018لغایت   2008طول سالهای   
P33 



بررسی اپیدمیولوژیک بیماری بوتولیسم و طغیان های ناشی از آن   لیدا ستارنژاد  98/ 10/ 22یکشنبه  

 1389    _   1397در استان آذربایجان غربی  

 

P34 

بررسی گزارشدهی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن در دانشگاه   مجتبی تقوایی احمدی  98/ 10/ 22یکشنبه  

 1397های  علوم پزشکی مشهد در طی سال 

 

P35 

تحت پوشش  بررسی بروز عفونتهای بیمارستانی در بیمارستانهای   مجتبی تقوایی احمدی  98/ 10/ 22یکشنبه  

 1397دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال  

 

P36 

 Frequency of Syndrome of Inappropriate محمد مهدی مجزوبی  98/ 10/ 22یکشنبه  

Antidiuretic Hormone In Patients with Acute 

Brucellosis 
 

 

P37 

 Iran epidemiological survey of hydatid cyst in افروز بوکان  98/ 10/ 22یکشنبه  

the North of Khuzestan province during 

statistical period (2011-2018) 

 

P38 

بررسی تحلیلی روند بروسلوز و خصوصیات دموگرافیک آن طی   زاده یاسان کاظم   98/ 10/ 22یکشنبه  

 ساله در شهرستان خمین، استان مرکزی   3یک دوره ی  

 

 

P39 



موارد عقرب گزیدگی در استان خراسان رضوی از اردیبهشت ماه   مجید جاللی  98/ 10/ 22یکشنبه  

 1398تا مهرماه سال   1397سال  

 

P40 

 Situation of Cryptosporidium in Iran as one مهران بختیاری  98/ 10/ 22یکشنبه  

of the most widespread intestinal parasites in 

the world: A systematic review and meta-

analysis 

 

P41 

های  استفاده از روش خبر کاوی در نظام پایش و مراقبت بیماری  وحید رحمانیان  98/ 10/ 22یکشنبه  

 واگیر 
P42 

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در استان یزد طی سال   وحید رحمانیان  98/ 10/ 22یکشنبه  

 1397تا    1392های  
 

P43 

-Facilitating factors of self-care among HIV کاشفی  98/ 10/ 22یکشنبه  

positive young women in Iran: a qualitative 

study 

P44 

ارزیابی روند شاخص های  درمانی سل در استان کردستان طی   نصراهلل ویسی  98/ 10/ 22یکشنبه  

 1390- 1397سالهای  
 

 

P45 

 Bilateral Pulmonary Artery, Inferior Vena مهناز مزدرویان  98/ 10/ 23دوشنبه  

Cava, and Cardiac Echinococcosis: A Rare 

Presentation of Zoonotic Diseases 

 

 

P46 



 Association between the use of inhaled مهناز مزدرویان  98/ 10/ 23دوشنبه  

corticosteroids and pulmonary 

nontuberculous mycobacterial infection 

 

P47 

 بروز و شیوع ابتال به تب مالت در استان اصفهان بررسی روند   جواد رمضان پور  98/ 10/ 23دوشنبه  
 

P48 
 Unusual Presentation of Cutaneous عباس درودگر  98/ 10/ 23دوشنبه  

Leishmaniasis: Ocular Leishmaniasis 
 

P49 

 Eyelid Cutaneous Leishmaniasis: A Case عباس درودگر  98/ 10/ 23دوشنبه  

Report P50 
بررسی روند زمانی و توزیع جغرافیایی موارد حیوان گزیدگی در   فرزانه ذوالعلی  98/ 10/ 23دوشنبه  

 1389- 93شهرستان بردسیر طی سال های  

 

P51 

میزان بقای یک، پنج و سیزده ساله بیماران مبتال به سل ریوی و   وحید رحمانیان  98/ 10/ 23دوشنبه  

 خارج ریوی  و عوامل موثر بر آن 
 

P52 

منتقله ازراه  اپیدمیولوژی موارد آلوده به هپاتیت های ویروسی   فیروزه کاویانی کیا  98/ 10/ 23دوشنبه  

 1397لغایت    1393خون در شهرستان قزوین از سال  
 

P53 

 شهرستان   در سر  شپش به  آلودگی  موارد اپیدمیولوژیک  بررسی  فیروزه کاویانی کیا  98/ 10/ 23دوشنبه  

 1397سال  در  قزوین

 

P54 

https://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1513/AnnalsATS.201804-245OC
https://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1513/AnnalsATS.201804-245OC
https://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1513/AnnalsATS.201804-245OC
http://jhr.ssu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://jhr.ssu.ac.ir/article-1-371-fa.pdf
http://jhr.ssu.ac.ir/article-1-371-fa.pdf
http://jhr.ssu.ac.ir/article-1-371-fa.pdf


 Brucellosis in Different Types of محمد مهدی ربیعی  98/ 10/ 23دوشنبه  

Transplantation 

 

 

P55 

 Anti-pseudomonal β-lactams resistance in محمد مهدی ربیعی  98/ 10/ 23دوشنبه  

Iran: A systematic review 

 

P56 

 Epidemiological Patterns of Animal bites in سید علی پورمستوی اردکانی  98/ 10/ 23دوشنبه  

Yazd Province (centeral iran)  During 2013–

2017 

 

P57 

آبشار مراقبت و درمان اچ آی وی / ایدز دانشگاه علوم پزشکی   محمد میرزائی  98/ 10/ 23دوشنبه  

 همدان 
P58 

ضدرتروویروسی بیماران اچ آی وی ایدز  بررسی وضعیت درمان   محمد میرزائی  98/ 10/ 23دوشنبه  

 دانشگاه علوم پزشکی  همدان 
 

P59 

سرخس  طی   شهرستان   سل  اپیدمیولوژی بیماری   وضعیت بررسی  فاطمه عسکری  98/ 10/ 23دوشنبه  

 1396  - 1397سال  

 

P60 

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت شهرستان سرخس   فاطمه عسکری  98/ 10/ 23دوشنبه  

 1397در سال  
 

P61 

بررسی اپیدمیولوژیک موارد شبه آنفلوانزا دربیمارستان    فاطمه عسکری  98/ 10/ 23دوشنبه  

 1396- 1397لقمان حکیم شهرستان سرخس طی سالهای   
 

P62 



مقایسه بروز عفونت بیمارستانی  دربیماران دیابتی  وغیردیابتی   دکتر آزاده ابراهیم زاده  98/ 10/ 23دوشنبه  

 بستری 

 94- 95بیمارستان ولی عصر بیرجند  طی سال    ICUدر  
 

P63 

 In vitro activity of Bacillus subtilis metabolites لیال فضونی  98/ 10/ 23دوشنبه  

in the control of mucosal candidiasis in the 

elderly 

P64 

 Vaccino-informatics study of the Coronavirus محمد مهدی رنجبر  98/ 10/ 23دوشنبه  

(CV) by Centralized sequence (CS) methods 

 

P65 

 پوشش  تحت مناطق در  سل بیماری  اپیدمیولوژیک  بررسی  محمدرضا یعقوبی ونینی  98/ 10/ 23دوشنبه  

 1396 لغایت1391سال   از بهداشت جنوب تهران

 

P66 

-   97دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  بررسی اپیدمیولوژی سالک در   جواد رمضان پور  98/ 10/ 23دوشنبه  

1390 
 

P67 

 Association of chronic hepatitis B infection زهره آذرکار  98/ 10/ 23دوشنبه  

with metabolic syndrome and its components 

 

P68 

 Polymorphism analysis, phylogeny and محمد مهدی رنجبر  98/ 10/ 23دوشنبه  

achieving consensus vaccinal sequence of 

Bm86 midgut protein of Rhipicephalus 

(Boophilus) 

 

P69 



بررسی میزان عفونتهای بیمارستانی مرتبط با سزارین در   رضا عظیمی  98/ 10/ 23دوشنبه  

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در  بیمارستانهای  

 1397سال  
 

P70 

بررسی الگوی عفونتهای بیمارستانی در  بخش های جراحی   رضا عظیمی  98/ 10/ 23دوشنبه  

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در  بیمارستانهای  

 1397سال  
 

P71 

 JC virus large T Ag detection in brain biopsy دکتر علی اسدالهی امین  98/ 10/ 23دوشنبه  

of an HIV-infected patient with Glioblastoma 

Multiform: more than a coincidental finding 

 

P72 

در بیماران دیالیزی    HIVو     B,Cفراوانی هپاتیتهای ویروسی   فریده ملکشاهی  98/ 10/ 23دوشنبه  

 مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیمارستان شهدا خرم آباد 
P73 

 Frequency of viral hepatitis B, C and HIV in فریده ملکشاهی  98/ 10/ 23دوشنبه  

hemodialysis patients referred to the dialysis 

center of Shohada Khorramabad Hospital 

P74 

بررسی وضعیت نظام مراقبت بیماری تیفوئید و پاراتیفویید در   نوشین عقیلی  98/ 10/ 23دوشنبه  

 1397کشور در سال های  
 

P75 

ارزیابی وضعیت طغیانهای ناشی از آب و غذا در استان کردستان   نصراهلل ویسی  98/ 10/ 23دوشنبه  

 1397در سال  

 

P76 



بررسی اپیدمیولوژی موارد بروز لیشمانیوزجلدی پنج ساله،از   حسین برنا  98/ 10/ 23دوشنبه  

 شهرستان قاینات، استان خراسان جنوبی   1397لغایت  1393سال 
 

P77 

  1392بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت انسانی در  برنا حسین   98/ 10/ 23دوشنبه  

 شهرستان قاینات    1397تا 
 

P78 

بررسی وضعیت اپیدمیولوژی  موارد حیوان گزیدگی در فاصله   حسن جهانی  98/ 10/ 23دوشنبه  

 در شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی   1397تا 1393سالهای  
 

P79 

  98/ 10/ 23دوشنبه  

 شمسادانی محمد  

Congo -The Prevalence of Crimean

Hemorrhagic Fever (CCHF) in Hormozgan 

2016-Province during 2009 
 

P80 

  98/ 10/ 23دوشنبه  

 محمد شمسادانی 

( در  CCHF) کنگو   – بررسی شیوع تب خونریزی دهنده ی کریمه  

 1395تا    1388استان هرمزگان طی سال های  

 

P81 

 گزارش سه مورد گرانولوم آکواریوم )مایکوباکتریوم مارینوم(  دکتر فاطمه سخنوری  98/ 10/ 23دوشنبه  
 

P82 
بررسی اپیدمیولوژی  بیماران مبتال به کیست هیداتید دردانشگاه   جواد رمضان پور  98/ 10/ 23دوشنبه  

 ( 1390-   1397علوم پزشکی اصفهان) 

 

 

 

 

P83 



 اپیدمیولوژیک آلودگی  به پدیکلوزیس  بررسی  الله بصری  98/ 10/ 23دوشنبه  

 سر دانش آموزان مدارس تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

 1394- 1397بوشهر سال های   
 

P84 

 بررسی طغیانهای ناشی از آب و غذا  الله بصری  98/ 10/ 23دوشنبه  

 1397در استان بوشهر در سالهای    

 

P85 

دام های  در  تعیین شاخص های اپیدمیولوژیک ترماتودهای کبدی   ناصر نظری  98/ 10/ 23دوشنبه  

 شهرستان ایالم گاه  کشتار 

 1393- 96طی سالهای  

 

P86 

 Toward a new alum free mono-component حسین فروقانی  98/ 10/ 23دوشنبه  

monovalent booster pertussis vaccine: 

A cell mediated immunity assay 

 

P87 

-   1397ن گیال  در زنان استان HIV/AIDS اپیدمیولوژی  بررسی  آتیه شیدایی  98/ 10/ 23دوشنبه  

1382 

 

P88 

در استان گیالن )    HIV/AIDSبررسی  وضعیت اپیدمیولوژی   دکترحسن طوسی  98/ 10/ 23دوشنبه  

1397-1380   ) 

 

P89 

جنوب ایران، شهرستان جهرم  توزیع جغرافیایی  بیماری ماالریا در   امیر محمد ابراهیمی  98/ 10/ 23دوشنبه  

 1395الی   1385های طی سال 
 

P90 



بررسی نظام مراقبت عوارض نامطلوب ایمنسازی گزارش شده در   فرخنده امینی  98/ 10/ 23دوشنبه  

 ( 93-97استان بوشهر طی سالهای ) 

 

P91 

سال    10وضعیت نظام مراقبت فلج شل حاد در استان بوشهر طی   فرخنده امینی  98/ 10/ 24سه شنبه  

 ( 2018لغایت    2009اخیر ) سالهای  
P92 

سال روستاهای    18بررسی میزان آگاهی و نگرش ساکنان باالی   دکتر احمد رضا مبیّن  98/ 10/ 24سه شنبه  

تحت پوشش مرکز بهداشتی و درمانی در دو منطقه روستایی در  

 استان زنجان در رابطه با روشهای انتقال بروسلوز 

P93 

تعیین میزان فراوانی کاندیدا و سوش های آن در بیماران دیابتی   دکتر احمد رضا مبیّن  98/ 10/ 24سه شنبه  

 و غیر دیابتی بستری در بیمارستان ولیعصر زنجان 

 
 

P94 

بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیک بیماران مبتال به اچ آی وی تحت   مریم تقی زاده اردکانی  98/ 10/ 24سه شنبه  

 1397الی  1383علوم پزشکی تهران طی سالهای  پوشش دانشگاه  

 

P95 

بررسی ابتال به پدیکولوز و درمان آن در جمعیت تحت پوشش   زهرا حسن پور لسکوکالیه  98/ 10/ 24سه شنبه  

 1397دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال  
P96 

گزیدگی در جمعیت تحت  بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان   ربابه انصاری طرقی  98/ 10/ 24سه شنبه  

 1397- 94پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال های  
P97 

بررسی اپیدمیولوژیک موارد مشکوك به سرخک گزارش شده در   شایسته رسائیان  98/ 10/ 24سه شنبه  

 1397لغایت   1393استان کردستان طی سالهای  

 

P98 



طی    سیاه سرفه اپیدمیولوژیک بیماری  وضعیت  بررسی   شایسته رسائیان  98/ 10/ 24سه شنبه  

 در استان کردستان   1397تا   1393سالهای 
P99 

بررسی پیامدهای نامطلوب متعاقب ایمنسازی در جمعیت تحت   فاطمه رضی آبادی  98/ 10/ 24سه شنبه  

 1397پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال  

 

P100 

ویژگیهای اپیدمیولوژیک بیماران مبتال به اچ آی وی تحت  بررسی   دکترمتین بازرگانی  98/ 10/ 24سه شنبه  

 139  7الی 1383پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سالهای  

 

P101 

تحت درمان مرکز مشاوره    HIV+بررسی بار ویروسی بیما ران   غالمرضا قهرمانی  98/ 10/ 24سه شنبه  

 بیماری های رفتاری تبریز 

 

P102 

ساله نظام مراقبت بوتولیسم    9بررسی اپیدمیولوژیک داده های    بیژن مقیمی دهکردی  98/ 10/ 24سه شنبه  

غذایی در محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید  

 1389- 97بهشتی  

 

P103 

ساله نظام مراقبت دیسانتری در    4بررسی اپیدمیولوژیک داده های   بیژن مقیمی دهکردی  98/ 10/ 24سه شنبه  

- 97محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

1394 

P104 

بررسی اپیدمیولوژیک داده های نظام مراقبت بیماری تب خونریزی   بیژن مقیمی دهکردی  98/ 10/ 24سه شنبه  

علوم پزشکی  دهنده کریمه کنگو در محدوده تحت پوشش دانشگاه  

 1397- شهید بهشتی 

 

P105 



ساله نظام مراقبت بیماری وبا در    5بررسی وضعیت داده های   بیژن مقیمی دهکردی  98/ 10/ 24سه شنبه  

- 97محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

1393 
 

 

P106 

  1390استان همدان از سال  بررسی روند بروز بیماری تب مالت در   مسعود شجاعیان  98/ 10/ 24سه شنبه  

 1397تا  

 

P107 

 1398تا    1386بررسی موارد کاالآزار در استان گلستان از سال   خوری دکتر میترا شربت  98/ 10/ 24سه شنبه  

 
P108 

آنفلوانزاوشدید تنفسی:   شبه  سندروم  شناختی همه گیر  بررسی  محمدرضا امینی مریدانی  98/ 10/ 24سه شنبه  

در استان    شده از نظام مراقبت سندرمیک توصیف موارد گزارش  

 1394- 1397گیالن طی سالهای  

P109 

بررسی اپیدمیولوژیک طغیان های ناشی از بیماریهای منتقله از آب   محمدرضا امینی مریدانی  98/ 10/ 24سه شنبه  

 1397و غذا در استان گیالن در سال  

 

P110 

اپیدمیولوژیک موارد آنفلوآنزا در بیمارستان های شهرستان  بررسی   شهال محبی  98/ 10/ 24سه شنبه  

 1397قزوین در سال 
P111 

بررسی اپیدمیولوژیک موارد شبه آنفلوآنزا در پایگاه دیده ور   شهال محبی  98/ 10/ 24سه شنبه  

 1397شهرستان قزوین در سال 
 

 

P112 



 بستری تنفسی شدید  سندرم  به مبتالیان اپیدمیولوژیک  بررسی  شهال محبی  98/ 10/ 24سه شنبه  

 شهرستان قزوین  پوشش تحت بیمارستانهای  در

 

P113 

بررسی اپیدمیولوژی حیوان گزیدگی در شهرستان کاشان  سا   سعید محبوبی  98/ 10/ 24سه شنبه  

 97لغایت    93ل 
P114 

 Survey of Incidence Trend of Human صادق کارگریان  98/ 10/ 24سه شنبه  

Cutaneous Anthrax in Isfahan (2010-18) 

 

P115 

بررسی روند بروز موارد شبه آنفلوانزا در طول زمان در شهرستان   صادق کارگریان مروستی  98/ 10/ 24سه شنبه  

 ( 1390-98فریدونشهر ) 

 

P116 

بررسی عوامل خطر تب خونریزی دهندۀ کریمه کنگو در استان   صادق کارگریان مروستی  98/ 10/ 24سه شنبه  

 اصفهان 

 

P117 

بررسی وضعیت انجام توبرکولین تست دردانشگاه علوم پزشکی   امین سمیعی  98/ 10/ 24سه شنبه  

 ماه(   9)  1398مشهد طی سال  

 

P118 

له پروین 98/ 10/ 24سه شنبه   با آن در بیماران  مرتبطو عوامل بررسی کیفیت زندگی  اسدا

 1396دراستان کردستان سال HIV/AIDSمبتال به 
P119 

در ایران و کشورهای    Rift valley feverبررسی وضعیت   مه آبادی   مصطفی  98/ 10/ 24سه شنبه  

 هم جوار 

 

P120 



 بررسی عوامل خطر سیاه زخم جلدی در استان اصفهان  جواد رمضان پور  98/ 10/ 24سه شنبه  

 
P121 

 Survey of Incidence Trend and Case Fatality جواد رمضان پور  98/ 10/ 24سه شنبه  

Rate of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever 

in Isfahan (2011-18) 

P122 

های ناشی از آب وغذا    Out Breaksبررسی وضعیت کشوری   نوشین عقیلی  98/ 10/ 24سه شنبه  

 1397در کشور درسال  
P123 

اپیدمیولوژیک بیماری سرخک در شهرستان البرز   بررسی وضعیت   علی یخچالیان  98/ 10/ 24سه شنبه  

 1389- 1397استان قزوین در سالهای  
P124 

 ,Joint External Evaluation)ارزشیابی بیرونی مشترك   پیمان همتی  98/ 10/ 24سه شنبه  

JEE)    ابزاری جهت ارتقای ظرفیتهای نظام سالمت کشور جهت

 پاسخدهی به اپیدمی ها/ سایر فوریتهای بهداشتی 

 

P125 

 P126 1397بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری سل در استان قزوین سال   بهزاد نجف پور  98/ 10/ 24سه شنبه  
 کارکنان بین استیک  نیدل از ناشی  شغلی آسیبهای  فراوانی اشرف حسینی  98/ 10/ 24سه شنبه  

 1397  سال  در   پزشکی کردستان  علوم دانشگاه

 

P127 

 First record of Atylotus fulvus Meigen, 1820 سارا دوستی  98/ 10/ 24سه شنبه  

(Diptera: Tabanidae) from Zanjan Province, 

North West of Iran 

 

 

P128 



بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سالک در دانشگاه علوم پزشکی   محمد حسن مسعودی  98/ 10/ 24سه شنبه  

 1397مشهد در طی سال  

 

P129 

اپیدمیولوژیک بیماری بروسلوز در شهرستان  بررسی خصوصیات   طاهره صالحی   98/ 10/ 24سه شنبه  

 97تا    94قزوین در سالهای  

 

P130 

 Sanaz Jafarpour 98/ 10/ 24سه شنبه  

Azami 
Curcumin nanoemulsion as a novel chemical 

for the treatment of acute and chronic 

toxoplasmosis in mice 

 

P131 

  2015های  بررسی سل مقاوم به درمان در استان بوشهر بین سال  فرزانه آئین  98/ 10/ 24سه شنبه  

 2018تا  

 

P132 

مطالعه آلودگی های انگلی مشترك انسان ودام در دام های   زینب صادقی دهکردی  98/ 10/ 24سه شنبه  

 98کشتارگاه همدان در سال  

 

P133 

سرفه در شهرستان قزوین سال  بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سیاه   طاهره صالحی  98/ 10/ 24سه شنبه  

1397 

 

P134 

بیماران مبتال به لیشمانیوز احشایی) کاالآزار( در استان  بررسی   فریبا فرنوش  98/ 10/ 24سه شنبه  

محدوده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال    تهران  

 1398لغایت  88

 

P135 



اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی در شهرستان البرز   بررسی   علی یخچالیان  98/ 10/ 24سه شنبه  

 97- 96استان قزوین/ سالهای  

 

P136 

بررسی عوارض واکسیناسیون درجمعیت تحت پوشش دانشگاه   مهناز بهرامی  98/ 10/ 24سه شنبه  

 97علوم پزشکی قزوین در سال  
P137 

نامطلوب ایمنسازی  در جمعیت تحت پوشش  بررسی پیامدهای   دکتر رکسانا باطبی  98/ 10/ 25چهارشنبه  

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 

P138 

بررسی بیماران مشکوك به آنفلوانزا بستری در بیمارستانهای    معصومه کشانی  98/ 10/ 25چهارشنبه  

 97- 96تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال  

 

P139 

بررسی اپیدمیولوزیک میتالیان به سندرم شدید تنفسی بستری در   معصومه کشانی  98/ 10/ 25چهارشنبه  

بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

 1397سال  

 

P140 

از نظر فاصله زمانی با   بررسی وضعیت موارد عودبیماران مسلول  دکتر سیمین دخت بیات  98/ 10/ 25چهارشنبه  

پوشش دانشگاه شهید  دوره قبلی ابتالبه سل در مناطق تحت  

 93- 97بهشتی طی سالهای 

 

P141 

بررسی پیگیری اطرافیان در تماس با بیماران مسلول اسمیر مثبت   دکتر سیمین دخت بیات  98/ 10/ 25چهارشنبه  

ریوی در مناطق تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی طی سالهای  

97   -92 

P142 



دربیماران مسلول در مناطق  HIVبررسی تعیین عفونت همزمان   دکتر سیمین دخت بیات  98/ 10/ 25چهارشنبه  

 97- 93تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی طی سالهای 

 

P143 

بررسی عالئم  موارد سندرم سرخجه مادرزادی در جمعیت تحت   طیبه شفیعی زاده  98/ 10/ 25چهارشنبه  

 پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 

P144 

بررسی روند موارد سیاه سرفه در جمعیت تحت پوشش دانشگاه   طیبه شفیعی زاده  98/ 10/ 25چهارشنبه  

 علوم پزشکی شهید بهشتی 

 

 

P145 

 محمدمهدی عطارپور یزدی  98/ 10/ 25چهارشنبه  

 
بررسی آزمایشگاهی اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی  

Curcuma amada  های جدا    اورئوس   بر استافیلوکوکوس

 های زخم سوختگی عفونت  شده از  

 و مقایسه با اثر آنتی بیوتیک های منتخب 

 

P146 

 Mohammad Mehdi 98/ 10/ 25چهارشنبه  

Attarpour Yazdi 

 

Antibacterial activity of Cinnamomum 

zeylanicum essential oil against Escherichia 

coli isolated from urinary tract infections 

 

P147 

 Mohammad Mehdi 98/ 10/ 25چهارشنبه  

Attarpour Yazdi 

 

Identification of the serotypes of bacterial 

meningitis agents; 

Implication for vaccine usage 

 

P148 



اپیدمیولوژیک  موارد  ابتالی آنفلوانزای انسانی در  بررسی   شهربانو پروانه  98/ 10/ 25چهارشنبه  

 1398تا 1394شهرستان قاینات در فاصله سالهای 

 

 

P149 

 Mahnaz Mozdourian Cytomegalovirus pneumonia presented as a 98/ 10/ 25چهارشنبه  

complication of sarcoidosis 

 

P150 

 Fariba Imanzade Brucellosis in Patients with Underlying 98/ 10/ 25چهارشنبه  

Neoplasms 

 

P151 

علیه سرخک     IgGمقایسه ی سطح محافظتی سرمی آنتی بادی   غزاله کشوادی  98/ 10/ 25چهارشنبه  

در بین کودکان    MMRو سرخجه بعد از یک و دو دوز واکسن  

 1397ساله در شهرستان اهواز سال    15یک تا  

 

P151 

 در ایران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز   Aشیوع سرمی هپاتیت   فاطمه روزبه  98/ 10/ 25چهارشنبه  

 
P152 

بررسی عفونت ادراری بیمارستانی در بیماران جراحی قلب باز در   فاطمه آهنگرکانی  98/ 10/ 25چهارشنبه  

 1395  96- جراحی قلب فاطمه زهرا)س( در سالهای مرکز  

 

P153 

گزارش یک مورد نادر اسپوندیلیت مهره های گردنی  با آبسه   فاطمه آهنگرکانی  98/ 10/ 25چهارشنبه  

 اپیدورال  ناشی از بروسلوز 

 

P154 



دانشگاه علوم  بررسی شیوع بیماری سل در دو دهه اخیر در حوزه   خلیل شهریاری  98/ 10/ 25چهارشنبه  

 پزشکی زابل 

 

P155 

 و آمپوتاسیون دردیابتیک فوت کاشان   C1HbAارتباط   دکتر زهرا سلیمانی  98/ 10/ 25چهارشنبه  

 
P156 

 P157 بروسلوز سالمندان در بیمارستان شهید بهشتی کاشان  دکتر زهرا سلیمانی  98/ 10/ 25چهارشنبه  
 98موارد قطعی انفلوانزای کاشان و آران وبیدگل در سال  بررسی   دکتر زهرا سلیمانی  98/ 10/ 25چهارشنبه  

 
P158 

ی آن در بیماران  بررسی میزان مورتالیتی وعوامل پیشگویی کننده  دکتر منصوره مومن هروی  98/ 10/ 25چهارشنبه  

سپسیس بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال  

96 

 

P159 

معرفی یک مورد ناشایع بروسلوز با تابلوی سپسیس و پان   هروی دکتر منصوره مومن   98/ 10/ 25چهارشنبه  

 سیتوپنی در بیمار دیابتی مبتال به سندرم شارکوت ماری توث 

 

P160 

 معرفی یک مورد کاالآزار با پاسخ سریع به درمان با آمفوتریسین  دکتر منصوره مومن هروی  98/ 10/ 25چهارشنبه  

B لیپوزومال در کاشان 

 

P161 

 معرفی یک مورد نوکاردیوز ریوی در بیمار مبتال به کانسر معده  دکتر منصوره مومن هروی  98/ 10/ 25چهارشنبه  

 
P162 



گزارش مواردی فراوانی آلودگی پدیکولوزیس به تفکیک سن و   کیاوش هوشمندی  98/ 10/ 25چهارشنبه  

 1390 -   1385جنس و انواع پدیکولوز در ایران طی سال 

 

P163 

بررسی وضعیت عفونت احشایی لیشمانیا در سگ های صاحبدار   سعید بکایی  98/ 10/ 25چهارشنبه  

منطقه غرب شهرستان مشکین شهر و مقایسه آن با عفونت  

 احشایی سگ هایه منطقه شرق آن شهرستان 

 

P164 

سال    12بررسی الگوی عفونتهای بیمارستانی در کودکان زیر   مجتبی تقوایی احمدی  98/ 10/ 25چهارشنبه  

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در  در بیمارستانهای  

 1397سال  

 

P165 

  ICUعفونتهای بیمارستانی در  بخش های    میزان بررسی   مجتبی تقوایی احمدی  98/ 10/ 25چهارشنبه  

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در  بیمارستانهای  

 1397سال  

 

P166 

 Soheila Noori Epidemiological Study an Outbreak of 98/ 10/ 25چهارشنبه  

Cutaneous Leishmaniasis in Five Endemic 

Foci, Yazd Province, March 2015-March 

2016. 

P167 

 Rozita Khodashahi Early lactate area score and serial blood 98/ 10/ 25چهارشنبه  

lactate as prognostic markers for septic shock 

patients; A systematic review 

 

P168 



سال درمناطق  5بررسی مقایسه ای پوشش ایمن سازی کودکان زیر  علیرضا داوری  98/ 10/ 25چهارشنبه  

شهری ،روستایی وتیم سیار شهرستان قاینات درطی سال های  

 1397الی  1394

 

P169 

بررسی مقاومت داروئی به آنتی بیوتیک های جنتامایسین و ایمی   محمدآرزومندان  98/ 10/ 25چهارشنبه  

در    1398پنم در مبتالیان به عفونت ادراری در شش ماهه اول  

 شهرستان قاینات 

 

P170 

 در ایران   Cتاریخچه و نتایج درمان هپاتیت   آبادی مصطفی مه  98/ 10/ 25چهارشنبه  

 
P171 

 از منتقله های طغیان شده  گزارش  موارد اپیدمیولوژیک  بررسی  علی جوادی  98/ 10/ 25چهارشنبه  

 1397سال  قزوین  در شهرستان  وغذا آب

 

P172 

در مراجعه      cشناسایی و تشخیص بیماران هپاتیت  مصطفی مه آبادی  98/ 10/ 25چهارشنبه  

 1398کنندگان به بیمارستانی در تبریز ، سال  

 

P173 

 1397استان قزوین   در گزیدگی  حیوان موارد  اپیدمیولوژی صفدر کریمی  98/ 10/ 25چهارشنبه  

 
P174 
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