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اولین کنگره ملی علوم نوین و بیماری ها
اولین کنگره ملی علوم نوین و بیماریها و نهمین کنگره دانشجویی جنوب غرب کشور

 95/11/10سه شنبه
زمان
04:8-04:8

قرائت قرآن و سرود ملی

04:8-9

سخنرنی ریاست دانشگاه (آقای دکتر ایدنی)

9-94:8

سخنرانی نماینده نهاد رهبری (حجت االسالم والمسلمین حاج آقا عادلی
نژاد)

94:8 – 94:8

سخنرانی معاون پژوهشی دانشگاه (آقای دکتر بهزاد شریف مخمل زاده )

94:8 – 94:8

سخنرانی دبیر کنگره وسرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی( دکتر اکرم
آهنگر پور)

94:8 – :84:8

پذیرایی

Ahvaz
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اولین کنگره ملی علوم نوین و بیماری ها

زمان (ساعت)
10:00 -10:05

ردیف
شروع
پنل

پنل اول :علوم نوین و بیماری ها( نانو فناوری ها ،کشت

ارائه دهنده

سلولهای بنیادی و )...


مقاله

رئیس پنل  :دکتر مریم کوچک
بررسی مقایسه ای اثرات نانوذرات نقره و عصاره الکلی تاج خروس

10:05 – 11:00

سخنرانی

 Amaranthusretroflexusبر روی باکتری های پاتوژن باکتری

ابوالفضل جعفری

اول

های استافیلوکوکوس اورئوس ،باسیلوس سرئوس ،اشریشیاکلی و

ثالث

سودوموناس آئروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی
11:00 – 11:15
11:15 –11:00

11:00 – 11:05

11:05 – 11:00
11:00 – 10:00

Ahvaz

سخنرانی

بررسی حذف آمیترین از آب با استفاده از نانوذرات زئولیت در شرایط

عاطفه رئیسی

دوم

آزمایشگاهی

وانانی

سخنرانی

Introduced of circulating mir-21-5p as biomarker for
diagnosis and monitoring of treatment breast cancer
patients
بررسی میزان شیوع ژن های پمپ افالکس  AcrAB-OprMدر ایجاد

سوم
سخنرانی
چهارم

مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری موراکسال کاتارالیس جدا شده از

بتول سواری

شفیعی

نمونه های کلینیکی با مقاومت چندگانه در کازرون

سخنرانی

بررسی اثر سلولهای پیش ساز اندوتلیالی بیان کننده DDAH2بر

سارا شعیبی

پنجم

آترواسکلروز ناشی از رژیم کلسترول باال در خرگوش

عمرانی

نماز ،پذیرایی و ناهار – ارائه پوستر علوم نوین و بیماری ها( نانو فناوری ها ،کشت سلول های
بنیادی و )...
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اولین کنگره ملی علوم نوین و بیماری ها

زمان (ساعت)
10:15 -10:00

10:00- 10:05

ردیف
شروع
پنل
سخنرانی
اول

پنل دوم :طب سنتی -اسالمی ،بیماری های عفونی و

ارائه دهنده

گرمسیری

مقاله

رئیس پنل :دکتر شکراهلل سلمان زاده
Prevalence of Hydatid Cyst in Khuzestan, Iran
during 2000 and 2015

محمد جواد
محمدی

بررسی اثر عصاره میوه گیاه زیتون بر وزن ،گلوکز
10:05 – 10:00

سخنرانی
دوم

سرم،پروفایل لیپیدی ،انسولین ،لپتین ،آنزیم های کبدی و

فاطمه رمضانی

مقاومت به انسولین در موش مدل سندروم متابولیک با

علی اکبری

ساکروز
بررسی اثر بازدارنده پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
10:00 – 10:15

سخنرانی

و عصاره آن علیه کاندیدا آلبیکنز عامل واژینیت و مقایسه

سوم

آن با کلوتریمازول
بررسی اثر هیپوگلیسمیک و هیپولیپیدمیک عصاره متانولی

10:15 – 10:00

10:00 – 15:00
15:00- 15:00

Ahvaz

سخنرانی

برگ گردو در موشهای صحرایی دیابتی شده با

چهارم

استرپتوزوسین

سخنرانی

اپیدمیولوی ماالریا در  10گذشته شهرستان دزفول

رضوان حالج

سمیه جاویدان
پور

فریده بوش

پنجم
پذیرایی  -ارائه پوستر پنل طب سنتی -اسالمی ،بیماری های عفونی و گرمسیری
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اولین کنگره ملی علوم نوین و بیماری ها

زمان (ساعت)
15:00-15:05

15:05-1100

11:00-11:15

11:15 -11:00

11:00 -11:05

11:05 – 11:00
11:00-11:00

Ahvaz

ردیف
شروع

پنل سوم :بیماری های تنفسی( آلودگی هوا ،آسم ،آلرژی)

ارائه دهنده
مقاله

رئیس پنل :دکتر افشین تکدستان

پنل
سخنرانی
اول
سخنرانی
دوم
سخنرانی
سوم
سخنرانی
چهارم
سخنرانی
پنجم

بروز بحران های تنفسی و نقش ظرفیت سازی در اورژانس در
ارائه مطلوب خدمات درمانی به مراجعه کنندگان
تعیین اثر ناهمگنی ریه در توزیع دوز برای بیماران مبتال به
سرطان ریه کاندید پرتو درمانی
بررسی کارایی واحد تصفیه بیولوژیکی تصفیه خانه مجتمع
پتروشیمی شازند در حذف COD

سحر گراوندی

زحل قهرمانی

فهیمه زمانی

بررسی مکانیسم دیابت زایی رژیم غذایی پرچرب و ارسنیک در

سهیال

موش سفید کوچک

آلبوغبیش

بررسی میزان مواجهه کارکنان واحدهای عملیاتی یک پاالیش

علویه زینب

نفت با عوامل زیان آور بیولوژیک در سال1090

موسویان اصل

پذیرایی – ارائه پوستر پنل بیماری های تنفسی( آلودگی هوا ،آسم ،آلرژی)
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چهارشنبه 95/11/11
زمان (ساعت)

پنل سوم :بیماری های غیرواگیردار

ردیف
شروع

5:00 – 5:05

ارائه دهنده
مقاله

رئیس پنل :دکتر فاطمه یاری

پنل

برسی و مقایسه ی شاخص توده بدنی ،دور کمر ،پروفایل لیپیدی،
5:05 – 9:00

سخنرانی

فشار خون و قند خون ناشتا در سالمندان افسرده و غیر افسرده

اول

ی  15سال به باال ،در شهرستان باغملک در سال  :1095مطالعه

شیرین امینی

مورد -شاهدی
9:00 – 9:15

9:15 – 9:00

9:00 – 9:05
9:05 – 10:00

سخنرانی
دوم
سخنرانی

Slow-Stroke Back Massage intervention for
relieving postpartum fatigue in primiparous
mothers after a natural delivery: A randomized
clinical trial in zabol
بررسی شیوع سندروم پیش قاعدگی و ارتباط آن با سندروم
روده تحریک پذیر  ،یبوست و دریافت غذایی در دختران

سوم

هادی بازیار

دانشجو ساکن خوابگاه شهر اهواز سال 1095

سخنرانی

تعیین ارتباط شاخص های آنتروپومتری با درصد چربی بدن در

مهشاد علی

چهارم

بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید

کروسی

سخنرانی

بررسی ارتباط شاخص های تن سنجی با بروز فشار خون باال در

پنجم

زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی

زمان (ساعت)
10:00 – 11

پروین جوال

پذیرایی – ارائه پوستر بیماری های غیرواگیردار

10:00 -10:00

اختتامیه
سخنرانی دبیر علمی

11:00 – 11:10

معرفی نفرات برتر کنگره

11:10- 11:10

تقدیر و تشکر

11:10-11:00

پذیرایی

Ahvaz

زهرا مرادی

5Page

