
 مقاالت پذیرفته شده بصورت شفاهی 

 شماره  عنوان مقاله نام نویسنده تاریخ ارائه 

 Sali Shahnaz Efficacy and safety of direct-acting antivirals in 98/ 10/ 22یکشنبه  

patients with HCV infection genotypes 1, 3 

 

O1 

تراکوماتیس به روش  کالمیدیا واژینال های عفونت فراوانی  تعیین دکتر مجید زارع بیدکی  98/ 10/ 22یکشنبه  

Real Time-PCR بیمارستان درمانگاه سرپایی  مراجعین در  

 1398 سال در بیرجند( عج) ولیعصر
 
 

O2 

 Prevalence of Q fever Endocarditis in Iran; the پردیس مراد نژاد  98/ 10/ 22یکشنبه  

emergence of an important health problem 

 

O3 

 Blood Urea Nitrogen to Serum Albuminافزایش نسبت  مریم رهام  98/ 10/ 22یکشنبه  

به عنوان ریسك فاکتور در افزایش مورتالیتی  بیماران بستری با 

 سپسیس
 

O4 

 Ali Fattahi Bafghi Antileishmanial activity of Carum copticum 98/ 10/ 22یکشنبه  

essential oil against Leishmania major 

 

O5 

 Farnoosh Jameie Experimental visceral and cutaneous 98/ 10/ 22یکشنبه  

Leishmaniases induced by Leishmania major 

infected splenocytes in BALB/c mice 
 

O6 



 در درمان تب مالت Aبررسی تاثیر درمان کمکی ویتامین  نوشین احمدوند  98/ 10/ 23دوشنبه  

 
O7 

 Mohammad Hassan 98/ 10/ 23دوشنبه  

Kayedi 
Seroepidemiological Study of Q Fever in Lorestan 

Province, Western Iran 

 

O8 

 1397بررسی اپیدمیولوژی بیماری سیاه سرفه در ایران در سال  دکتر سید محسن زهرایی  98/ 10/ 23دوشنبه  

 
O9 

بررسی آلودگی به طاعون، توالرمی و آرناویروس در پستانداران  رویا محمدپور  98/ 10/ 23دوشنبه  

 کوچك شمال غرب ایران

 

O10 

 Yalda Malekzadegan Prevalence of quinolone-resistant uropathogenic 98/ 10/ 23دوشنبه  

Escherichia coli in a tertiary care hospital in south 

Iran 
O11 

 در جدایه های sfa,pap,fim-H,afa,aerتوزیع فراوانی ژنهای  عبدالرضا ستوده جهرمی  98/ 10/ 23دوشنبه  

یوروپاتوژنیك از افراد دیابتی مبتال به عفونت  اشریشیاکالی

 ادراری در شهرستان جهرم

 

O12 

 Mohsen Tabasi Fecal microbiota transplantation for treatmrnt of 98/ 10/ 23دوشنبه  

Clostridium difficile infection 

 

O13 

 سرخك حذف برنامه در جلدی بثورات و تب مراقبت نظام جایگاه اعظم صبوری  98/ 10/ 23دوشنبه  

 
 

O14 



 بیماران بستری بهبودی تسریع در پروبیوتیك بخشی  اثر بررسی  دکتر احمد رضا مبیّن  98/ 10/ 23دوشنبه  

 جامعه از اکتسابی  پنومونی  به مبتال

 
 

O15 

بیماران مبتال  CD4برروی افزایش تعداد ها بررسی اثر پروبیوتیک دکتر علی اسدالهی امین  98/ 10/ 23دوشنبه  

مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری امام  HIVبه 

. یك کار آزمایی بالینی 1396تا 9513خمینی )ره( طی سال های

 تصادفی دو سویه بی خبر با کنترل دارو نما

 

O16 

بررسی اپیدمیولوژیکی مبتالیان به عود و عارضه بروسلوز در  زهرا شیوا پور  98/ 10/ 24سه شنبه 

 همدان

 

O17 

 Manoochehr shabani Diagnosis of pathotypes (ETEC, EPEC) and 98/ 10/ 24شنبه سه 

virulent genes of E.Coli derived from clinical 

samples of Jahrom during 2018 

 

O18 

( Point-of-care testingدر محل )  HCVتشخیص سریع عفونت   محمدرضا هدایتی مقدم  98/ 10/ 24سه شنبه 

 های غیرتهاجمی فیبروز کبدی: آزمون و  

 در مشهد    مرکز اقامتی اجباری یک مطالعه اولیه در معتادان ساکن  

 

O19 

 فرزانه کیانی فر  98/ 10/ 24سه شنبه 

 

 ارزیابی میزان روی سرم در بیماران مبتال به سل ریوی
 

O20 



-Antimicrobial Resistance Pattern in Healthcare آرش سیفی  98/ 10/ 24سه شنبه 
associated Infections: Investigation of in-hospital 

Risk Factors 

 

O21 

 Arezoo Marjani Determination of Drug Resistance Mutations to 98/ 10/ 24سه شنبه 

Integrase Inhibitors between Iranian Treatment 

HIV-1 infected Individuals 

 

O22 

 Mohammad Khajeh Epidemiology and Trend of HIV/AIDs in Yazd, a 98/ 10/ 24سه شنبه 
province in the center of Iran, 2011-2017 

 

O23 

 Ehsan Mostafavi Tularemia Outbreak in a Village of the Northwest 98/ 10/ 24سه شنبه 

of Iran 
 
 

O24 

 Mona Sadat Larijani From computational study to HIV-1 p24-Nef 98/ 10/ 24سه شنبه 

fusion protein production as a therapeutic vaccine 

candidate 
 

O25 

 Khazeni A Malaria Four years (2013-2018) Epidemiological 98/ 10/ 24سه شنبه 

study in Isfahan Province, Iran 
 

O26 
 

بررسی روند افزایشی موارد سیاه زخم استان کردستان از سال  ینفشی امید   98/ 10/ 24سه شنبه 

 1397لغایت  82

 
 

O27 



 Hossein Zarei Jaliani    Seamless cloning, expression and purification of a   98/ 10/ 25چهارشنبه 

new mutant version of S1 subunit pertussis toxin 

as a fusion protein with a non-toxic fragment of 

listeriolysin O 

 

O28 

  اهدا  در  احتمالی  خطر   عوامل   و   C  هپاتیت   فراوانی   میزان  بررسی دکتر مستانه عالئی  98/ 10/ 25چهارشنبه 

 1393  سال  در   مازندران   استان   خون  کنندگان 
O29 

در نمونه ی خلط    PCRتعیین فراوانی لژیونال پنوموفیال به روش  دکتر افسانه کرمی  98/ 10/ 25چهارشنبه 

 بیماران نوتروپنیک تب دار 
 

O30 

 1389-1397شهرستان بابل: ساله بروسلوز در  9روند بروز  رحیم ملک زاده  98/ 10/ 25چهارشنبه 
 

O31 
 Ziba Mozaffari Association Between qnrB Gene and ofloxacin 98/ 10/ 25چهارشنبه 

Resistance in Uropathogenic Escherichia coli 
Isolated from Patients with Urinary Tract Infection 

 

O32 

بررسی فراوانی و الگوی مقاومت میکروبی اسینتوباکتر جدا شده  دکتر زهرا سلیمانی  98/ 10/ 25چهارشنبه 

از ترشحات تراشه بیماران اینتوبه در بخشهای مراقبت ویژه 

 کاشان 
 

O33 

بررسی موارد پنومونی های ناشی از مایکوپالسما پنومونیه و  دکتر منصوره مومن هروی  98/ 10/ 25چهارشنبه 

کالمیدیا پنومونیه در بیماران  بستری در بیمارستان شهید 

 1396بهشتی کاشان درسال 

 
 

O34 



 Masoud Eslami Enterovirus EV-D70 Uses Sialic Acid-containing 98/ 10/ 25چهارشنبه 

N-linked Glycoconjugate as Cellular Receptor for 

Rhesus Monkey Kidney Epithelial Cells (LLC-

MK2) 

 

O35 

  Mojdeh Hakemi-Vala 98/ 10/ 25چهارشنبه 
Blood culture and antimicrobial susceptibility 

pattern in patients with febrile neutropenia after 

chemotherapy at a university medical hospital in 

Tehran during six month period 

 

 

O36 

 Leili Osanloo Molecular typing of multidrug resistant 98/ 10/ 25چهارشنبه 

Acinetobacter baumannii isolated from intensive 

care unit patients 

 

O37 

بررسی عالیم کلینیکی، آزمایشگاهی و پیامدهای بوتولیسم در  فیروزه حاتمی  98/ 10/ 25چهارشنبه 

 سال اخیر 10بیماران بیمارستان لقمان حکیم در 
 

O38 

مقاومت آنتی بیوتیکی و تشکیل بیوفیلم در اشرشیاکلی  جدا  Elham haghighifar 98/ 10/ 25چهارشنبه 

 شده از بیماران بستری در شهر اصفهان،ایران

 

O39 

 


