
 پوستر مقاالت پذیرفته شده بصورت

 شماره عنوان مقاله نام نویسنده تاریخ ارائه 

32/01/79یک شنبه  بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوزدردانشگاه علوم پزشکی  آذر چشم براه 

 0271الی  0270ایران طی سالهای

P1 

32/01/79یک شنبه  براه چشم آذر  موارد حیوان گزیدگی دانشگاه  کبررسی اپیدمیولوژی 

 0271الی  0273طی سالهایعلوم پزشکی ایران 

P2 

32/01/79یک شنبه  تشخیص سولوژیک و مولکولی توکسوپالسموز در بیماران  امیر عبدلی 

 مبتال به سرطان در تهران
P3 

32/01/79یک شنبه   Taher Elmi The effect of silver nanoparticles on 

treatment of mice infected with malaria 

 

P4 

32/01/79یک شنبه   Dr.Leila Fozouni In Vitro Activity and Antimicrobial Effect of 

One-Humped Camel Milk Lactic strains on 

Bacillus cereus Isolated from Food in North 

of Iran 

P5 

32/01/79یک شنبه  مقایسه تظاهرات بالینی و پیش آکهی  عفونت حاد تنفسی  دکترافسانه کرمی 

 ناشی از آنفلوانزا و عفونتهای غیر آنفلوانزایی

 

P6 

32/01/79یک شنبه  کرمی دکترافسانه  آنتی بادی به واکسیناسیون هپاتیت مقایسه میزان پاسخ  

B در بیماران همودیالیزی و افراد سالم 

P7 
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32/01/79یک شنبه  کرمی دکترافسانه  بررسی تاثیر مصرف استاتین ها بر پیش آگهی بیماران  

 مبتالء به پنومونی اکتسابی ازجامعه

P8 

32/01/79یک شنبه  کرمی دکترافسانه  تعیین ریسک فاکتورها و پیش آگهی بیماران مبتالء به  

 استئومیلیت

P9 

32/01/79یک شنبه  رمهدی آسما  ارزشیابی روش التکس آگلوتیناسیون در مقایسه با روش  

های ایمونوفلورسانس غیر مستقیم و االیزا جهت تشخیص 

 بیماری لیستریوز انسانی

P10 

32/01/79یک شنبه   در سر شپش به آلودگی موارد اپیدمیولوژیک بررسی فیروزه کاویانی کیا 

 0271 سال در قزوین شهرستان 
 

P11 

32/01/79یک شنبه  کیا کاویانی فیروزه  اپیدمیولوژی موارد آلوده به هپاتیت های ویروسی منتقله  

 0271لغایت  0272ازراه خون در شهرستان قزوین  سال 

 

P12 

32/01/79یک شنبه  در  SARIبررسی اپیدمیولوژیک موارد بستری  مهدی محمدزاده 

 73بیمارستانهای استان آذر بایجان شرقی در طی سالهای 

 71تا 

 

P13 

32/01/79یک شنبه  ی آلوده کننده قارچی ادویه جات مصرفی تعیین گونه ها زینب صادقی دهکردی 

 0279شهر همدان در سال 

P14 

32/01/79یک شنبه  بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سرخک در  علی یخچالیان 

 0237-0271شهرستان البرز  استان قزوین در سالهای 
P15 

32/01/79یک شنبه   علی یخچالیان 

 

بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بروسلوزدر شهرستان البرز 

 71و 75استان قزوین در سالهای 
P16 



32/01/79یک شنبه  بررسی فراوانی اسهال بیمارستانی مربوط به کلستریدیوم  دکترمنیژه جزپناهی 

دیفیسیل باروش جستجوی توکسین آندرمدفوع بیماران 

 75تااسفند 73بستری دربیمارستان ولیعصر زنجان ازدی 

 

P17 

32/01/79یک شنبه  تعیین میزان مقاومت باکتری های گرم منفی نسبت به  ،دکترمنیژه جزپناهی 

بیمارستان موسوی  ICUدر بیماران بستری در  کلیستین

 73-75زنجان تابستان 

P18 

32/01/79یک شنبه  جزپناهی ،دکترمنیژه    Real-time -PCRمقایسه تشخیص بروسلوز به روش  

 بین بیماران دچار بروسلوز حاد با عود بروسلوز در زنجان
P19 

32/01/79یک شنبه  بررسی بروزعفونت های بیمارستانی در بیمارستان های  علی رضا حبیبی مجد 

 0271ستان قزوین در سالا
P20 

32/01/79یک شنبه  بهرامی مهناز  بررسی وضعیت پوشش  های واکسیناسیون  کودکان  زیر  

 71یکسال  شهرستان قزوین  در سال 
P21 

32/01/79یک شنبه  بررسی عوارض واکسیناسیون درجمعیت تحت پوشش  مهناز بهرامی 

 71دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 
P22 

32/01/79یک شنبه  بهرامی مهناز  وژیک بیماری بروسلوز در بررسی خصوصیات اپیدمیول 

 71تا  72شهرستان قزوین در سالهای 
P23 

32/01/79یک شنبه   & Protein Map)تهیه نقشه و آنالیز پروتئینهای  علی یخچالیان 

Analysis)  کیست هیداتید در افراد مبتال در تهران با

 Double Dimension)استفاده از تکنیک ژل دو بعدی 

Electrophoresis) 

P24 

32/01/79یک شنبه  محبی شهال   های طغیان شده گزارش موارد پیدمیولوژیکا بررسی 

 0271سال قزوین در شهرستان وغذا آب از منتقله
P25 



32/01/79یک شنبه   آنتی مقاومت و بیمارستانی عفونت وضعیت بررسی پرشنگ فقیه سلیمانی 

 پزشکی علوم دانشگاه بیمارستانهای در بیوتیکی

 71 سال در کردستان

P26 

32/01/79یک شنبه   Zarrintaj Valadkhani Difference between serology and direct 

smear methods in diagnosis of 

Trichomonas vaginalis in women 

P27 

32/01/79یک شنبه  بررسی سرواپیدمیولوژی بیماری بروسلوز در شترهای  سجاد نجفی مصلح 

 مراتع سرخس
P28 

32/01/79یک شنبه    زندانیان در آن خطر عوامل و Cهپاتیت شیوع بررسی حجت اله ستوده 

 0279 فارس شهرهای از یکی
P29 

32/01/79یک شنبه   تاناس در دیسانتری به  مبتال موارد  اپیدمیولوژیک بررسی پرشنگ فقیه سلیمانی 

 0271 سال کردستان
P30 

32/01/79یک شنبه  های کرمانشاه سال استان بروسلوز در اپیدمیولوژی بررسی رکن الدین مهدی زاد 

 0271لغایت  0273
P31 

32/01/79یک شنبه   در0271و0275 سالهای در تیفوئید بیماری وضعیت مقایسه پرشنگ فقیه سلیمانی 

 کردستان استان
P32 

32/01/79یک شنبه  ساله بیماری سیاه زخم در جمعیت  03بررسی و مطالعه  ایوب نورالهی 

 (35-71انسانی استان گیالن در سالهای)

P33 

32/01/79یک شنبه  نورالهی ایوب   
ساله بیماری لپتوسپیروزیس استان گیالن  31تحلیل روند 

 91-71از سال 

P34 

32/01/79یک شنبه  نورالهی ایوب  ه ایی آموزش ساله اثربخشی طرح مداخل 21بررسی روند  

 محصلین در کاهش موارد حیوان گزیدگی استان گیالن

 (0219-0271طی سال های)

P35 



32/01/79یک شنبه  مسمومیت ناشی از مصرف قارچ های خود رو محلی در  اردشیر رحیم زاده 

 0279سال  -استان کردستان
P36 

32/01/79یک شنبه  بررسی تولید نانوذرات نقره با استفاده از بیوفیلم باسیلوس  کیومرث امینی 

و زیستی  میس توسط دیسک های چرخانلیکنی فور

 خاصیت ضد باکتریایی آن

P37 

32/01/79یک شنبه  نورالهی ایوب  ساله بیماری بروسلوز در استان گیالن  01بررسی و مطالعه  

 0271لغایت  0230از سال 
P38 

32/01/79یک شنبه  نورالهی ایوب  مطالعه و بررسی موارد بروز بومی بیماری ماالریا  

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

P39 

32/01/79یک شنبه  نورالهی ایوب  ساله بیماری مننژیت در  09تحلیل روند اپیدمیولوژیک 

 0231-0271استان گیالن سالهای 
P40 

32/01/79یک شنبه  بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری بوتولیسم  در  دکتر رسول انتظار مهدی 

 0271- 0272استان آذربایجان غربی در طی سالهای
P41 

32/01/79یک شنبه  مهدی انتظار رسول دکتر  میولوژیک بیماری اسهال خونی  در بررسی وضعیت اپید 

 0271-0273استان آذربایجان غربی در طی سالهای 
P42 

32/01/79یک شنبه  ساله کیست هیداتیک انسانی  09مطالعه اپیدمیولوژیک  ایوب نورالهی 

 (31-71استان گیالن در سالهای)
P43 

32/01/79یک شنبه  نورالهی ایوب  ساله ماالریا و  میزان دسترسی به شاخص های   35مطالعه  

 (90-71حذف نهایی در استان گیالن )برنامه با هدف 
P44 

32/01/79یک شنبه  نورالهی ایوب  تحلیل و بررسی سیمای اپیدمیولوژیک آلودگی به  شپش  

 39-71سر در جمعیت استان گیالن طی سال های 
P45 



32/01/79یک شنبه  بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری فاسیولیازیس دراستان  محمد رضا امینی مریدانی 

 (0239-0271گیالن سالهای)
P46 

32/01/79یک شنبه  مریدانی امینی رضا محمد  آنفلوانزاوشدید  شبه سندروم شناختی همه گیر بررسی 

تنفسی: توصیف موارد گزارش شده از نظام مراقبت 

 0273-0271در استان گیالن طی سالهای  سندرمیک

P47 

32/01/79یک شنبه  تحت درمان ضد HIV+ بررسی میزان  ویرال لود بیماران  غالمرضا قهرمانی 

 رتروویروسی
P48 

32/01/79یک شنبه   Morteza Ghanbari 

Johkool 
Molecular characterization of 

Echinococcus Granulosus in livestock 

of Qazvin, Iran 

P49 

32/01/79یک شنبه  بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری سل در استان قزوین طی  علی رضا حبیبی مجد 

 0271سال 
P50 

32/01/79یک شنبه  مجد یبیرضا حب یعل  بررسی روند آلودگی های هپاتیت های  ویروسی در استان  

 0272-0271قزوین در سال
P51 

32/01/79یک شنبه  از مادر به  HIVپیشگیری از انتقال  برنامهبررسی اجرای  بهزاد نجف پور 

 0279تا تیر 0271قزوین تیر  استان( در PMTCTکودک)
P52 

32/01/79یک شنبه   بیماران مبتال به   ضدرتروویروسی درمان پایش بهزاد نجف پور 

HIV/AIDS 0279تا شهریور  0271قزوین  استان 
P53 

32/01/79یک شنبه  رسی میزان  مقاومت آنتی بیوتیکی در سه میکروب بر غالمرضا قهرمانی 

 شایع  بیمارستان شهدای تبریز
P54 

32/01/79یک شنبه   در *گیالن *در جمعیت روستایی *بررسی عوارض دیابت سهیال اسدی 

 0273-0271سالهای 

P55 

32/01/79یک شنبه   Vahid Nasiri Molecular detection of zoonotic parasites of 

Cryptosporidium spp. by multiplex nested-

PCR in young calves 

P56 



32/01/79یک شنبه  بررسی روند اپیدمیولوژیک آلودگی به پدیکولوزیس  کامبیز نعمتی 

آموزان در طی شش سال اخیر در مدارس تحت دانش

-0271پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

0270) 

P57 

32/01/79یک شنبه  بررسی مقایسه ای میکرو ارگانیسم ها در بخش های ویژه  ابراهیم نصیرایی 

 71و 75ن روحانی بابل در سال هایبیمارستا
P58 

32/01/79یک شنبه  بررسی اپیدمیولوژیک موارد شبه آنفلوانزا در  رضا عظیمی 

پایگاههای دیده وری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 

 0271سال 

P59 

32/01/79یک شنبه  بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سالک در دانشگاه علوم  رضا عظیمی 

 0271پزشکی مشهد در طی سال 
P60 

32/01/79یک شنبه  یمجتبی تقوایی احمد  بررسی اپیدمیولوژیک  موارد مشکوک به سرخک در  

 0271 دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طی سال
P61 

32/01/79یک شنبه  -1391در طی  Cوضعیت اپیدمیولوژیک هپاتیت  بررسی سیمین نوری 

دانشگاه علوم در  سال  1396

 پزشکی ایران

 

P62 

32/01/79یک شنبه  بررسی روند بروز و شیوع سیاه زخم جلدی در استان  جواد رمضانپور 

 اناصفه

 

P63 

32/01/79یک شنبه   بررسی روند بروز و شیوع تب مالت دراستان اصفهان جواد رمضانپور 

 
P64 



32/01/79یک شنبه  یمروست انیصادق کارگر  بررسی روند موارد شبه آنفلوانزا در طول زمان در  

 شهرستان فریدونشهر
P65 

32/01/79یک شنبه  یمروست انیصادق کارگر  بررسی فاکتورهای خطر تریکومونیازیس در شهرستان  

 شاهدی( فریدونشهر )مطالعۀ مورد
P66 

32/01/79یک شنبه  یمروست انیصادق کارگر  بررسی میزان بروز و روند سیاه زخم در شهرستان  

 های استانی و کشوریفریدونشهر و مقایسه با شاخص
P67 

32/01/79یک شنبه  یمروست انیصادق کارگر  بررسی میزان بروز و روند تب مالت در شهرستان  

 های استانی و کشوریفریدونشهر و مقایسه با شاخص
P68 

32/01/79یک شنبه  یمروست انیرصادق کارگ   کیسندروم های¬عفونت وعیروند بروز و ش یبررس 

کوهورت  ۀ)مطالعدونشهریدر شهرستان فر یزشیآم

 (یفتوصی نگر¬گذشته

P69 

32/01/79یک شنبه  یمروست انیصادق کارگر  بررسی میزان بروز تریکومونیازیس در زنان مبتال به عالئم  

 سندرومیک تریکوموناس واژینالیس
P70 

33/01/79دوشنبه   P71 های اهلی ایراندر دام یسوزوضعیت لپتوسپیر مسعود حسنی 

33/01/79دوشنبه  کریپتوسپوریدیوم در گاوداری های   بررسی میزان آلودگی زینب صادقی دهکردی 

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

 خطر

P72 

33/01/79دوشنبه   مراجعه بیماران در مسمومیت علل وتعیین فراوانی  فاطمه پورکاظمی 

 طی قم شهر هایبیمارستان اورژانس بخش به کننده

 71 -75سالهای 

P73 

33/01/79دوشنبه   P74 گزارش یک مورد مرگ مشکوک به تهدید زیستی دکتر محمد کریمی 



33/01/79دوشنبه  بررسی صدمات ناشی از اجسام نوک تیز در کارکنان  مجتبی تقوایی احمدی 

بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی 

 71تا  70سالهای 

P75 

33/01/79دوشنبه   Cگذار در عفونت هپاتیت پارامترهای کلینیکی تاثیر  احمد ایادی 

مخفی در بیماران همودیالیزی مزمن: آیا همچنان یک 

 عفونت بحث برانگیز است؟

 

P76 

33/01/79دوشنبه  ساله وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سرخک در  7بررسی اسماعیل اختر 

 0271لغایت  0233استان اصفهان در طی سالهای 

P77 

33/01/79دوشنبه  وسلوز در بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماری بر علیرضا جوکار 

 75تا  73شهرستان فیروزکوه درسالهای 

P78 

33/01/79دوشنبه  جوکار رضایعل  در افزایش کارآیی مداخله ای موثر تعهد به عمل سازه  

آموزشی پیشگیری کننده از ابتال به پدیکولوزیس سر در 

مدارس دخترانه فیروزکوه: یک کارآزمایی تصادفی 

 شاهددار

P79 

33/01/79دوشنبه   استان در وغذا آب از ناشی نهایطغیا  اپیدمیولوژی پرشنگ فقیه سلیمانی 

 0271 سال کردستان
P80 

33/01/79دوشنبه  بررسی اپیدمیولوژیک  بیماری سیاه سرفه در دانشگاه  مجتبی تقوایی احمدی 

 0270-0271هایعلوم پزشکی مشهد در طی سال

P81 

33/01/79دوشنبه  ساله وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری مننژیت در 9بررسی  اسماعیل اختر 

 ن اصفهاناستا 0271لغایت 0271طول سالهای 

P82 



33/01/79دوشنبه  بررسی تأثیر ارتعاش مکانیکی بر عملکرد استریلیزاسیون  اورنگ ایالمی 

 پرتو ماوراءبنفش در رشد باکتری اشریشیا کلی
P83 

33/01/79دوشنبه  یالمیاورنگ ا   در فاز تک صوتی امواج فیزیکی ویژگیهای ارزیابی       

 رشد بر هرتز 01111 تا هرتز 51 فرکانسی محدوده

و  اپیدرمیس اشیرشیاکلی، استافیلوکوکوس باکتریهای

 آزمایشگاهی شرایط در آئروژینوزا پسودوموناس

P84 

33/01/79دوشنبه  ساله وضعیت اپیدمیولوژیک عوارض ایمن سازی  9بررسی  اسماعیل اختر 
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