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 برگزار كننده:
 

 

 انجمن حمايت از بیماران عفوني كشور 

 انجمن متخصصین بیماريهاي عفوني و گرمسیري ايران

 وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکيي واگیر مركز مديريت بیماريها

 
 

 

 

 با همکاري:
 

 يوير يهايماریسل و ب يو درمان يپژوهش يمركز آموزش

 رانياپاستور تویانست ينیبال قاتیبخش تحق

 مركز تحقیقات هپاتیت و ايدز انستیتو پاستور ايران 

 يبهشت دیشه يدانشگاه علوم پزشک يعفون قاتیمركز تحق

 تهران يدانشگاه علوم پزشک دزيا قاتیمركز تحق

 مركز تحقیقات بیماريهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشکي بقیه اهلل االعظم )عج(

 شبکه هپاتیت ايران 

 فوني و گرمسیري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مركز تحقیقات ع

 اهلل )عج( هیبق يدانشگاه علوم پزشک

 مسلح يروهایستاد كل ن يریشگیبهداشت و طب پ تهیكم

 مركز تحقیقات انگل هاي بومي ايران 

 مركزتحقیقات بیماريهاي عفوني كودكان دكتر سیداحمد سیادتي 

 )عج(بقیه اهلل االعظم  يکدانشگاه علوم پزش هيبهداشت و تغذ قاتیمركزتحق
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 ریاست کنگره

 دبیر علمی کنگره

 دكتر علي اكبر واليتي
 رئیس انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران

 دبیر کل انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور

 

 دكتر مینو محرز
 دبیر انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران

 ن حمایت از بیماران عفونی کشورنائب رئیس انجم
 

 

 دبیر اجرایی کنگره

 دكتر محمد بني فضل

 مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور
 

 

 

 

 

 )بترتیب حروف الفبا( كمیته برگزاري:
 

 محمد مهدی گویا دکتر   آقاجانی دکتر 

 سید موید علویان دکتر  مرتضی ایزدیدکتر 

 دکتر بیگلری 

 خانی  محمد تقیدکتر 

 دکترمینو محرز

 داود یادگاری نیا دکتر 

  دکتر حسین کشاورز 
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 دکتر علی اکبر والیتی دبیر علمي كنگره :

 دکتر مینو محرز دبیر انجمن :

 دکتر محمد بنی فضل دبیر اجرايي كنگره :

  

  

 )به ترتیب حروف الفبا(يي كنگره: ستاد اجرا )به ترتیب حروف الفبا( اجرايي كنگره: -ستاد علمي

 دکتر مرتضی ایزدی

 دکتر محمد بنی فضل

 دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی

 دکتر مهرناز رسولی نژاد

 دکتر آمیتیس رمضانی

 دکتر حسین کشاورز

 دکتر محمد مهدی گویا 

 دکتر مینو محرز

 دکتر ستاره ممیشی

 دکتر داود یادگاری نیا

 دکتر لطیف گچکار

  

 ضا الیاس گرامیمهندس ر

 مهندس نوروزی نژاد

 مهندس نفیسه موسوی 

 شیوا پورمحمدیان 

 مهندس فهیمه نیکو  

 الدن مرادی

 آناهیتا باوند

 منیره مشلول 

 بنت الهدی بیرام

 مرضیه زلکی 

 سیمین صادق پور نودهی 

 مینا باقری 

  اعظم نخبه رنجبر
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 حروف الفبا( )به ترتیب كمیته علمي كنگره :

 دکتر غالمحسین ادریسیان 

 دکتر عبدالرضا استقامتی

 دکتر مریم زادسر 

 دکتر سید محسن زهرایی

 دکتر مهدی آسمار

 دکتر نگین اسماعیل پور 

 دکتر شیرین افهمی

 دکتر فرزین خوروش

 دکتر عبدالوهاب البرزی

 دکتر زهرا المعی

 دکتر مسعود امامی

 دکتر فریده زینی 

 ا شریفدکتر محمدرض

  بهروز نقیلی دکتر 

 دکتر کوروش شمیمی نوری

 دکتر محمدرضا شیرزادی

 دکتر معصومه صوفیان

 دکتر مهشید طالبی طاهر

 یزدیا یدکتر مرتض

  افشین علیزاده  دکتر

 دکتر پیام طبرسی 

 یدکتر مسعود مردان

 رهنگ بابا محمودیفدکتر 

 دکتر محمد بنی فضل

 دکتر مسلم بهادری

 هاندکتر ساویز پژ

 دکتر علی اصغر پیوندی

 یونس پناهی دکتر 

 دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی

 دکتر عزیزاله عباسی  

 دکتر الدن عباسیان

 دکتر زهرا عبدی لیائی

 دکتر حسین فائزی پور

 دکتر حسین کشاورز

 دکتر لطیف گچکار

 دکتر محمد مهدی گویا

 دکتر حسین پهلوان زاده

 دکتر نیکدخت تقوی

 خانیدکتر محمد تقی 

 دکتر مهدی محبعلی 

 دکتر مینو محرز

 دکتر سینا مرادمند

 دکتر علیرضا جانبخش

  نعنت اله جنیدی دکتر 

 دکتر مجید مرجانی 

 دکتر جعفر مسعود

 دکتر ستاره ممیشی  دکتر سیروس جعفری

 دکتر عزت اله جوادیان

 دکتر جماعتی

 دکتر علی مهرابی توانا 

 دکتر مهدی ناطق پور 

 عمادی کوچکدکتر حمید 

 دکتر سید موئد علویان

 دکتر آذر حدادی

 دکتر مهرداد حسیبی

 دکتر محمدرضا خادمی

 دکتر سید محمود نبوی 

 دکتر عبدالحسین ندیم

 دکتر نظری

  دکتر حسن وطن دوست 

 دکتر علی اکبر والیتی 

 دکتر مسعود خدیوی

 روشن یدکتر محمد رضا حسنجان

 دکتر داود یادگاری نیا  

 

 القاسم دانشور کاخکیدکتر ابو

 دکتر مصطفی رضائیان

  

 دکتر رضوان رضایی عدل

 دکتر آمیتیس رمضانی

 دکتر رضا رنجبر

 دکتر کازرونی 
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      10/10/96يکشنبه 

  

8-9  

 سرود جمهوري اسالمي ايران 

 تالوت آياتي چند از كالم ا... مجید 

 

 

  نگره خیر مقدم و گزارش علمي و اجرايي ك

 دكتر مینو محرز 

 دبیر انجمن متخصصین بیماريهاي عفوني و گرمسیري ايران 

 نائب رئیس انجمن حمايت از بیماران عفوني كشور 

 
  

9:30- 9  

 سخنراني جامع

 

 واليتي علي اكبر دكتر  : نام سخنران

 کیوتیب يآنت يداروها حیمصرف صح

10- 9:30  

 سخنراني جامع

 

 گويا محمد مهدي دكتر ران : نام سخن

 واگیر در كشور  هاي  تحوالت برنامه كنترل بیماري

 

 

10:30- 10:00 

 پذيرايي
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     10/10/96يکشنبه 

10:30-11:30  

  سمپوزيم

عنایتی ، دکتر صداقت ، دکتر زعیم ، دکتر عرفانی ، دکتر رضایی ، دکتردکتر محمد مهدی گویا اعضاء:  

  

   Aedes اري هاي مرتبط بابیم 

 

 
 

12:30 – 11:30  

 سمپوزيم
 

 

 دکتر بهروز نقیلی،دکتر آذر حدادی، دکتر شیرین افهمی ، دکتر سیروس جعفری، دکتر جمالی ، دکتر آرش سیفی اعضاء:

 
 

 (ICU)مديريت سندرمهاي عفوني و سپسیس در بخش هاي مراقبت ويژه  

 

 
13:30- 12:30 

 
 

 

 

13:30-14:30  

  سمپوزيم

، دکتر ، دکتر نگین اسمعیل پور میرزائیدکتر  دکتر مهرداد حسیبی ،دکتر مینومحرز، دکتر حمید عمادی کوچک ، اعضاء:

 یعقوبی 

  

 سندرمهاي عفوني در بیماران تحت پیوند اصول مديريت  

 

 

 

 نماز و نهار  
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 10/10/96 يکشنبه 

 

  

 
 

* Corticosteroid and Azithromycin in Idiopathic Granulomatous Mastitis 
............Marzieh Salehi, Maryam Salehi, Nader Kalbasi, Atousa Hakamifard, Hassan Salehi,  

 

 

* Comparison of the effect of co‑trimoxazole and co‑trimoxazole plus ciprofloxacin in............ 
Farzin Khorvash, Mojgan Mortazavi, Atousa Hakamifard, Behrooz Ataei 

 

 
* Nasal and Extra-Nasal Staphylococcus Aureus Colonization among Hemodialysis .........  
Narges Sadat Zahed, Zohreh Aminzadeh, Atefeh Sadat Akhavi Mirab , Latif Gachkar  

 

 
* Role of Hyperbaric Oxygen Therapy in Diabetic Foot Ulcers 
Momenzadeh mahmood, Normohamadi abbas, Eslami reza 

 

 
* The prevalence of HIV infection in women with genital ulcers  .........  
Marziyeh Mahboobi, Parvin Afsar Kazerooni, Maryam Nasirian 

 

 

 1395در سال  INSبر اساس  يمارستانیب يبروز  عفونتها *
 انیابیشهال افراس

 

 

 

 

 

 

 

 سخنراني و ارائه مقاله

14:30-16 

 

دکترر سریروس    دکترشیرین افهمی ، ،حدادیآذردکتر دکتر حمید عمادی کوچک ، دکتر بهروز نقیلی، دکتر مینو محرز، هیات رئیسه:

 ، دکتر مهرداد حسیبیجعفری
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   11/10/96دوشنبه 

8:30- 8  
 تالوت آياتي چند از قرآن كريم 

 اعالم برنامه 

 سخنراني جامع 

9 – 8:30  

  سخنراني جامع

  كازروني دكتر نام سخنران : 

      هاي آتيو برنامه  HIV/AIDSوضعیت  

 

 
 

9:30 – 9  

  سخنراني جامع

 داود يادگاري نیا دكتر  نام سخنران :

 مقاومت آنتي بیوتیکي در ايران 

 

 

 

10 – 9:30  

  سخنراني جامع

 دكتر سید محسن زهرايي  :  نام سخنران

 پاسخ به شايعات و حفظ اعتماد عمومي  ، واكسیناسیون 

 

 

 

10:30- 10  

 پذيرايي 
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11:30-12:30  

  سمپوزيم   

 ، دکتر موسوی اناریدکتر طائری، دکتر علیرضا جانبخش ، دکتر دهقان، دکتر کالنتری  اعضاء:

 

 HIV/AIDSتازه هاي مديريت و مراقبت در بیماران مبتال به  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
        11/10/96دوشنبه 

10:30-11:30  

 سمپوزيم     
 

 

 طبرسی  پیام دکتر دکتر لطفی ، جماعتی ، محمدرضا محرز،دکترمینو دکتر   :اعضاء

  

 سپسیس 

 

13:30-14:30 

 سمپوزيم 
    

 

دکتر سید محمود سجادی ، دکتر  ،یعبدالباق یدکتر محبوبه حاج ، رکنی محمد باقردکتر دکتر مینو محرز،  اعضاء:

 محمد فالح ، دکتر عبدالحسین دلیمی ، دکتر عبداله رفیعی 

  

 كیست هیداتید  

12:30-13:30 

 نماز و نهار  
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 ،  دکتر دهقان دکتر محمد باقر رکنی ، دکتر طائری، ، دکتر داود یادگاری نیا ، مینو محرزدکتر  هیات رئیسه:

  دکتر سید محمود سجادی

 
* Induction of humoral and cell-mediated immune responses  .......  
Naser Mohammadpour Dounighi, Fereshteh Shahcheraghi 

 
* Seroepidemiological study of hydatid cyst using AgB by ELISA ......... 
Esmali Manuochehr, Mohammadzadeh Tahereh........... 

 

 .…و پلي مورفیسم ژني آن در بیماران مبتال  L-Selectinسطح خوني  اي سهيمقا يبررس *

 یرمضان ی، دکترعلی،  دکتر افسانه کرمنیرام ترای، دکترم نیدکتر احمدرضا مب

 
 ....... PCR-RFLPبا استفاده از روش يسل ریغ يهاهاي مختلف مايکوباكتريوم*شناسايي گونه

 ،، ابوالفضل فاتحدتایداور س دی، سیری،، فرزام وزیی، فاطمه سخایمهرنوش زارع قنبر

 
 .......مبتالء به بروسلوزمراجعه كننده  ،دربیمارانيهفته ا 12و  8 ي*مقايسه میزان عودبا دودوره درمان

 نیمظلوم زاده  دکتر احمدرضا مب دهی. دکترسعی.. دکترمونا جواهریدکترافسانه کرم

 
 (1395-1396) يستان مركزاز جامعه در ا ياكتساب يپنومون الیکروبیم يولوژیو ات يولوژیدمی*اپ

 ادرانبه صالحه – ییبابا نافشی –دگرید دهفرشی–یاصغر فراز یعل

 
*No Evidence of Occult HBV Infection among Population Born...... 

Amitis RamezaniMohammad Reza Aghasadeghi,Setareh ....... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخنراني و ارائه مقاله
 11/10/96دوشنبه 

14:30-16 
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   12/10/96سه شنبه  

8:30- 8  
 ي چند از قرآن كريمتالوت آيات 

 اعالم برنامه 

 سخنراني جامع 

9 – 8:30  

  سخنراني جامع

 دكتر نبوي نام سخنران : 

 لپتوسپیروز 

 

 
 

9:30 – 9  

  سخنراني جامع

 مسعود مرداني دكتر   نام سخنران :

 تازه هاي بروسلوز 

 

 

 

10– 9:30  

  سخنراني جامع

  ، دكتر آرش سیفيمحبوبه حاجي عبدالباقيز ، دكتر دكتر مینو محر   :  نام سخنران

اهمیت استوارد شیپ آنتي بیوتیک ها در بخش هاي مراقبت ويژه  
(ICU) 

 

 

10:30- 10  

 پذيرايي 
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 12/10/96سه شنبه 

10:30-11:30  

 سمپوزيم    

 

 

، دکتر کوروس آقازاده ،دکتر زهرا کتر مسعود مردانی ، دکتر پیام طبرسی، دکتر سارا ابوالقاسمی د اعضاء:

 ابطحیان

 
 

 ماریب يو معرف سيازيديكاند يمعرف 
 

  

11:30-12:30   

    ميسمپوز

 
دکتر فرزین خوروش، دکتر رسول محمدی ، دکتر محسن میدانی ، دکتر پیام طبرسی، دکتر  اعضاء:

 فرد  سعید عباسی، دکتر فرزین غیاثی ،دکتر آتوسا حکمی

 

  

 قارچي ريوي در بیماران مبتال به نقص ايمني عفونت 

 

12:30-13:30 

 

 نماز و نهار

 

13:30-14:30  

    ميسمپوز
   دکتر مرتضی ایزدی ،دکتر فرزین خوروش، دکتر نعمت اله جنیدی ، دکتر پناهی ،  اعضاء:

  

يابتيو زخم دیومیلیت است   
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 سخنراني و ارائه مقاله

 12/10/96سه شنبه 

 
 

دکتر فرزین خوروش ،دکتر مرتضی ایزدی ، دکتر نعمت اله  دکترمحبوبه حاجی عبدالباقی،  دکتر مسعود مردانی ، هیات رئیسه:

  جنیدی ، دکتر پیام طبرسی 
 

 

 
*Antimicrobial resistance of Clostridium difficile in Tehran hospitals 

Ruhollah Sisakhtpour, Ashraf Mohabati Mobarez, Sepideh......  

 

*Application of Multiplex Real Time Assays for Infectious Diseases .... 
Seyed Mohammad Jazayeri,  Minoo Mohraz 

 

 
*Survey on Hypothermia and Hyperthermia in Poisoned Patients … 

Naser Mozafari, Haleh Talaie, Simin Dokht Shoaei, Morteza… 
 

*Frequency of mecA gene among vancomycin intermediate ........ 
Mona Mahrooghi, Shahin Najar-Peerayeh, Bita Bakhshi 

 

 

*Isolation of MBL enzymes resulting in Resistacey in Acinetobacter ...... 

Zahra kargar jahromi, Parisa Atarodiyan, Kavous Solhjoo ........  

 

 

 المياستان ا يانسان يها تیدر جمع يتوالرم يولوژیدمیسرو اپ ي*بررس

 ........فریناصر یپور، رض ییموال الی، لی، احمد قاسمیلی، صابر اسمعیاحسان مصطفو

 

 

*Frequency of mecA gene among vancomycin intermediate ....... 
Mona Mahrooghi, Shahin Najar-Peerayeh, Bita Bakhshi 
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8:30- 8  
 تالوت آياتي چند از قرآن كريم 

 اعالم برنامه 

 سخنراني جامع 

9 – 8:30  

  سخنراني جامع

 دكتر مینو محرز ، دكتر محمدرضا صالحي ، دكتر نگین اسمعیل پور   نام سخنران : 

 نداهمیت مديريت عفونت ها در بیماران تحت پیو 

 

 
 

9:30 – 9  

  سخنراني جامع

  دكتر مهدي محبعلي   نام سخنران :

 لیشمانیوز عفونت ها و بیماريهاي تک ياخته اي در ايران با تاكید بر 

 

 

 

10 – 9:30  

  سخنراني جامع

 دكتر احمد رئیسي    :  نام سخنران

 Success Story Of Malaria Elimination In Iran 

 
 

 

 
 

10:30- 10  

 پذيرايي 
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11:30-12:30  

     سمپوزيم

  شکری، دکتر مانا بازی برونی دکتر معصومه بیانی ، دکتر مصطفی جوانیان،دکتر محمود صادقی ،دکتر  اعضاء:

 

 چالش هاي عفونت در سالمندان  
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10:30-11:30  

 سمپوزيم     
 

 

   دکتر بیتا بهنوا، دکتر حیدر شرفی دکتر آمیتیس رمضانی ،  دکتر مینو محرز، ، علویان دکتر سید موید   :اعضاء

  

 از اپیدمیولوژي تا ريشه كني   Cهپاتیت  

 

13:30-14:30 

 سمپوزيم 
    

 

نجفی، دکتر  دکتر شکوهی ، دکتر رویا قاسمیان ،دکتر علیرضا داودی ،دکتر نرگس، یدکتر فرهنگ بابامحمود  اعضاء:

 لطف اله داودی ،دکتر شهریار عالیان ، دکتر احمد علیخانی 

  

گزارش اپیدمیولوژِي موارد مننژيت كريپتوكوكي بستري شده در بیمارستان  

 سال 5رازي قائمشهر در طي 

12:30-13:30 

 نماز و نهار  
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دکتر محمدرضا  دکتر مهدی محبعلی ، دکتر احمد رئیسی، دکتر فرهنگ بابامحمودی ،سید موید علویان ،دکتر  یات رئیسه:ه

 ل پور معیدکتر نگین اسدکتر معصومه بیانی ، صالحی ، 

 
 …… يقائمشهر ط يراز يدرمان يآموزش مارستانیشده در ب يبستر يپتوكوكيكر تي*موارد مننژ

 ی، الهه زارعیعماد هیسم دی، س انیقل هی، هدیفاطمه آهنگرکان، یفرهنگ بابامحمود

 
*Psychological Disorders in Patients with Chronic Hepatitis C......... 

Babak Sayad, Habibollah Khazaie, Samaneh Karimi........ 

 
 هیپنومون الیكلبس ييرومقاومت دا ينیبال يكد كننده كارباپنماز در نمونه ها يژنها يفراوان نیی*تع

 سلطان دالل ی،دکتر محمدمهد ،دکتر رضا رنجبریعاطفه خاج

 
 .......منتخب تحت پوشش  يمارستانهایدر ب يمارستانیب يعفونتها کيولوژیدمیاپ ي*بررس

 ......زاده عیشف بهیط ،ییآزاده صفا ،یرکسانا باطب ،یمحمدرضا سرباز ،یدهکرد یمیمق ژنیب

 
*The prevalence survey of Q Fever among the patients with .......... 

Narges Najafi, Alireza Davoudi, Fatemeh Ahangarkan ...... 

 
 سيروزیلپتوسپ يماریعوارض ب ينیب شیدر پ 2-نیتيوپويآنژ وماركریارزش ب نیی*تع

 یصرصرشاه امکی، س   یخانی، احمد عل  ی، فرهنگ بابامحمود انیقاسم ایرو

 سخنراني و ارائه مقاله
 13/10/96چهارشنبه 

14:30-16 


