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 کنگره کشوریدهمين کنگره بين المللی و پنجمين 
 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران
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  تا است آمده فراهم امكان این همكار، علمی های انجمن سایر و آزمایشگاهی علوم دکترای علمی انجمن در محترم همكاران تالش و همفكری و متعال خداوند عنایت با

 .گردد برگزار "آزمایشگاهي خدمات كيفيت ارتقاء ملي كنگره دهمين و المللي بين كنگره پنجمين"
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 پيام رئيس كنگره

 در موثر گامی بتوانیم پزشكی، آزمایشگاه مختلف حیطه های در نظر تبادل و بحث با ،روز دانش از بهره مندی و انتقال برای مناسب های زمینه شدن فراهم با امیدواریم

 بزرگ جامعه ارجمند نظران صاحب کلیه پیشنهادهای و انتقاد ارشاد، راهنمائی، از راستا این در .برداریم آزمایشگاهي خدمات كيفيت ارتقاء كنگره اهداف به دستیابی

 .نمائیم می استقبال کشور آزمایشگاهی

 .نماییم می قدردانی و تشكر نمود، خواهند یاری کنگره دهمین برگزاری در را ما که آزمایشگاهی اندرکاران دست و اندیشمندان و پژوهشگران دانشوران، تمام مشارکت از

 به است، نموده  یاری کنگره کیفیت ارتقای در را ما که شما پیشنهادهای و انتقاد  راهنمائی، از سپاس با و آزمایشگاهی جامعه محترم همكاران حضور احترام و سالم ضمن

 جانبی، های کارگاه و اصلي محور سيزده در علمی مباحث گردد، می برگزار 1391 ماه اردیبهشت هفتم تا چهارم تاریخ از که حاضر کنگره در رساند می استحضار

 .گرفت خواهد قرار بررسی و بحث مورد

 دكتر بهزاد پوپک

 رئيس كنگره
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 کنگره کشوریدهمين کنگره بين المللی و پنجمين 
 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران

 پيام دبيران كنگره 

 چراغ دل را به نور جان بر افروخت به نام آنکه جان را فکرت آموخت     

 نزد پاداشتان و است مردم سالمت سطح ارتقای موجب شما کوشش و کار بیگمان که پزشكی تشخیص های آزمایشگاه خدمتگزار جامعه آحاد پیشگاه به تحیت و سالم
   .محفوظ باریتعالی حضرت

 بسیار خدمات منشاء کشور پزشكی و علمی عرصه در تالش دهه یک طی ایران طبی تشخیص آزمایشگاهی خدمات کیفیت ارتقاء کنگره که شاکریم را متعال خداوند
 .کنگره اندرکاران دست گامی هم و همدلی و عزیزان شما نقدهای و ها راهنمایی با مگر نبوده میسور امر این .است بوده تأثیرگذاری

 جامعه افتخارات بر و شود برگزار خود دهه جشن با همراه بسزایی جالل و شكوه با شمسی یک و نود سال بهار در دلسوزان همه مشارکت با نیز دهم کنگره است امید
   .افزاید بی کشور آزمایشگاهی

 علمی محور سیزده قالب در جهان کشورهای سایر از برجسته اساتید همچنین و عزیزمان کشور پژوهشی مراکز و ها دانشگاه اساتید از دعوت با کنگره علمی های برنامه
 در که را خود پژوهشی مقاالت تا شود می دعوت نیز گرانقدر محققین از بدینوسیله .گردد اجرا مفیدی علمی و کاربردی های کارگاه و ها سخنرانی تا شده ریزی برنامه

   .گردند ارایه پوستر یا سخنرانی بصورت داوری از پس تا نمایند ارسال کنگره سایت طریق از باشد، کنگره گانه سیزده محورهای چارچوب

 تبادل و بحث بعالوه و شده پرداخته آنها به کمتر قبلی هایکنگره در که شوند انتخاب جدیدی موضوعات کنگره محورهای در شده سعی که است گفتنی نیز سخن این
 بالینی های آزمایشگاه مشكالت رفع برای عملی راهكارهای هم و علمی اطالعات آخرین هم تا گردد لحاظ ها نشست در کشور های آزمایشگاه مبتالبه مسائل مورد در نظر
 .شود ارایه

  سازد، می مقدور را کنگره شكوه با اجرای و ریزی برنامه آنان های حمایت که هایی شرکت و حامیان بزرگان، اساتید، همه همكاری از را خود سپاسگزاری مراتب پایان در
 .داریم می اعالم

 تبار صادقي علي دكتر غروي، محمدجواد دكتر تقي خاني، محمد دكتر ،بختياري محمدرضا دكتر
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 برنامه افتتاحيه

 (91/02/04) افتتاحيه برنامه
Opening Program (Tue. Apr. 23,  2012) 

 از ساعت

From 

 تا ساعت

To 

 سرود جمهوری اسالمی ایران                                       

The National Anthem of The Islamic Republic of IRAN  
11/00 

11:00 

11/05 

11:05 

                      تالوت قرآن مجید                                                                                                              

Recitation of  The Holy Quran 

11/05 

11:05 

11/10 

11:10 

 اعالم برنامه    

Program Announcement 

11/10 

11:10 

11/15 

11:15 

 سخنان رئیس کنگره و خیرمقدم       

Welcome Address by Congress Chairman  
11/15 

11:15 

11/30 

11:30 

 گزارش دبیر علمی 

Scientific Secretary Report 

11/30 

11:30 

11/45 

11:45 

      سخنان نماینده جامعه آزمایشگاهیان در شورایعالی نظام پزشكی                                                                     
Speech by Representative of Laboratories in the Higher Medical Council 

11/45 

11:45 

12/05 

12:05 

 سخنران مدعو  

Invited Speaker 

12/05 

12:05 

12/25 

12:25 

 سخنران مدعو    

Invited Speaker 

12/25 

12:25 

12/45 

12:45 
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 کنگره کشوریدهمين کنگره بين المللی و پنجمين 
 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران

 كنگره در یک نگاه

8/30 -10/30 سالن روز  13/00-11/00  16/30-14/30   18/30-16/30  

ه 
نب

وش
د

91
/0

2/
04

 

1 
اخالق و حقوق حرفه اي در طب  

 آزمایشگاه
( تشخیص پیش از تولد-درمان ناباروری)  

اعتباربخشي و تضمين كيفيت آزمایشگاه   افتتاحيه
 حاكميت باليني: هاي تشخيص پزشکي

بازدید از 
 - - 2 نمایشگاه

1تحليل نتایج ارزیابي خارجي كيفيت   

 (باکتری شناسی، سرولوژی و ایمونولوژی)

  1معرفي تکنيک ها و تجهيزات آزمایشگاهي  - - 3

ه 
نب

 ش
سه

91
/0

2/
05

 

 نقش آزمایشگاه در سالمت مادر و جنين آزمایشگاه و عفونت هاي تنفسي   1

بازدید از 
 نمایشگاه

 آزمایشگاه و بيماري هاي روماتولوژیک فناوري هاي نوین در آزمایشگاه تشخيص پزشکي - 2

3 - 
  1پژوهش هاي علوم آزمایشگاهي 

(هماتولوژی، بانک خون و ژنتیک)  

2پژوهش هاي علوم آزمایشگاهي   

(باکتری شناسی، انگل شناسی و قارچ شناسی)    

ه 
نب

رش
ها

چ
91

/0
2/

06
 

 آزمایشگاه و بيماري هاي تيروئيد آزمایشگاه و نفروپاتي دیابتي 1
2تحليل نتایج ارزیابي خارجي كيفيت   

(بیوشیمی و هماتولوژی)  

بازدید از 
 نمایشگاه

2 - 
چالش ها و   -آزمایش هاي تشخيص مولکولي 

 راهکارها
- 

2معرفي تکنيک ها و تجهيزات آزمایشگاهي  - 3  - 

ه 
نب

ش
نج

پ
91

/0
2/

07
 

(زنان)آزمایشگاه و ناباروري  1 (مردان)آزمایشگاه و ناباروري    اختتاميه 

  2 - 
3پژوهش هاي علوم آزمایشگاهي  

 (بیوشیمی، سرولوژی و  ایمونولوژی) 
  

3 - - 

 سل و چالش هاي تشخيص
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Congress at a glance 

  

16:30-18:30 

Afternoon Session 

14:30 – 16:30 

Noon Session 

11:00 – 13:00 

Morning Session 

8:30 – 10:30 
Hall Day 

Fair Visit 

Accreditation and Quality Assurance of 

Clinical Laboratories: Clinical Governence 
Opening Ceremony 

Ethics and Professional Law 

in Clinical Laboratory 
1 

M
o

n
. 
 

2
3

.2
0

1
2

 

Analysis of EQAP Results- 1 

(Bacteriology & Serology) 
- - 2 

Laboratory Techniques & Equipment-1 - - 3 

Fair Visit 

Laboratory Role in Mother and Fetus 

Health 

Clinical  Laboratory & 

Respiratory Tract Infections 

TB and Diagnostic 

Challenges 
1 

T
u

s.
 

2
4

.2
0

1
2

 

Laboratory and Rheumatologic Diseases 
Advanced Technologies in Clinical 

Laboratories 
- 2 

Research in Laboratory Sciences 2 

(Bacteriology, Parasitology & Mycology) 

Research in Laboratory Sciences-1 

 (Hematology, Blood Bank & 

Genetics) 

- 3 

Fair Visit 

Analysis of EQAP Results-2 

(Biochemistry & Hematology) 
Laboratory and Thyroid Diseases 

Laboratory and Diabetic 

Nephropathy 
1 

W
ed

. 

2
5

.2
0
1
2

 

- 
Molecular Diagnosis: Challenges 

and Solutions 
- 2 

- 
Laboratory Techniques & 

Equipment-2 
- 3 

Closing Ceremony 

Laboratory and Male Infertility 
Laboratory and Female 

Infertility 
1 

T
u

r.
 

2
6

.2
0

1
2

 

Research in Laboratory Sciences-3 

(Biochemistry, Serology & 

Immunology) 

- 2 
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 کنگره کشوریدهمين کنگره بين المللی و پنجمين 
 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران

 كارگاه ها  در یک نگاه

   14/30-16/30  10/30-12/30  8/30-10/30 سالن روز

ه 
نب

وش
د

91
/0

2/
04

   

A 

  

 Multiplex Real Time PCRكاربردهاي روش نوین  - - موضوع

 - - برگزار کننده
 آقای دکتر محمدعلی صارمی   -آقای شاهین نگاری  -دکتر اسماعیل صابر فر

 دکتر ویلیام فردریک کارمن -دکتر مهناز صارمی   

 ..مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردی بقیه ا

  

B 

  

 تشخيص باليني و آزمایشگاهي عفونتهاي قارچي پوستي - - موضوع

 دکتر محمد قهری - - برگزار کننده

ه 
نب

 ش
سه

91
/0

2/
05

 

  

A 

  

 - موضوع
 –مرفولوژي )هماتولوژیکبيماري هاي تشخيص آزمایشگاهي 

 (تشخيص مولکولي-فلوسيتومتري
 صحه گذاري روش هاي تشخيص مولکولي

 دکتر سیامک سمیعی دکتر بهزاد پوپک - برگزار کننده

  

B 

  

 (آناليتيکال)ارزیابي روش هاي آزمایشگاه پزشکي از راه دور - موضوع

 دکتر سیاوش قادری سهی -دکتر افشین عبدی راد - برگزار کننده
 دکتر رضا محمدی

 خانم رزیتا خنافری

به
شن

ار
چه

91
/0

2/
06

   

A 

  

 كاربرد سلولهاي بنيادي در پزشکي ترميمي بازآموزي و كنترل كيفي هورمون شناسي - موضوع

 دکتر شكوه یوسفی Dr. Ke Chen - برگزار کننده

  

B 

  

 - موضوع
كنترل كيفي آزمایش هاي مولکولي در آزمایشگاه هاي 

 طبي تشخيص
 روش هاي جدید آنتي بيوگرام و مقایسه آن با روش هاي گذشته

 دکتر برات عبودی شاهرخیدکتر نادر  - برگزار کننده

به
شن

ج
پن

91
/0

2/
07

 

  

A 

  

 - مدیریت كيفيت تجهيزات به صورت عملي   موضوع

 - دکتر مهرداد ونكی   برگزار کننده

  

B 

  

 - (كلينيکال)ارزیابي روش هاي آزمایشگاه    موضوع

   برگزار کننده
 دکتر رضا محمدی

 خانم رزیتا خنافری
- 
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Congress Workshops 

14.30-16.30 8.30-10.30   Hall Days   
Novel Application of Multiplex Real Time 

PCR 
- - Topic 

A 

M
o

n
. 
 

2
3

.2
0

1
2

 

Dr. E. Saberfar, Mr. Sh. Negari,  

Dr. M. A. Saremi 

Dr. M. Saremi, Dr. William Fredeick Carman 

- - Presenter 

Clinical & Laboratory Diagnosis of Fungal ... - - Topic 

B 
Dr. M. Ghahri - - Presenter 

Validation of Molecular Diagnostic Methods 
Laboratory Diagnosis of Heamatologic Diseases 

(Morphology, Flowcytometry  & Molecular Diagnosis) 
- Topic 

A 

T
u

s.
 

2
4

.2
0

1
2

 

Dr. S. M. Samiee Dr. B. Poopak - Presenter 

Analytical Evaluation of Laboratory Tests Tele-Medicine - Topic 

B 
Dr. R. Mohammadi- Ms. R. Khanafari Dr. A. Abdirad- Dr. S. Ghaderi Sahi - Presenter 

Application of Stem Cells(hSC) in  

Regenerative Medicine 
CME & QC of Hormone Assays - Topic 

A 

W
ed

. 

2
5

.2
0
1
2

 

Dr. Sh. Yousefi Dr. Ke Chen - Presenter 

New Methods for Antibiogram and 

Comparison with Old Ones 

Quality Control of Molecular Tests in Medical 

Laboratories 
- Topic 

B 
Dr. B. Oboudi Dr. N. Shahrokhi - Presenter 

- Quality Management of Equipment (Practical... - Topic 

A 

T
u

r.
 

2
6

.2
0

1
2

 

- Dr. M. Vanaki - Presenter 

- Clinical Evaluation of Laboratory Tests - Topic 

B 
- Dr. R. Mohammadi- Ms. R. Khanafari 

  
- Presenter 

  10.30-12.30 
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 کنگره کشوریدهمين کنگره بين المللی و پنجمين 
 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران

 مسئولين محورها

 نام محور نام و نام خانوادگي

 آزمایشگاه و نفروپاتی دیابتی بختیاریدکتر محمد رضا 

 نوین در آزمایشگاه تشخیص پزشكیفنآوری های  دکتر سید مهدی بلورچی

 چالش ها و راهكارها-آزمایش های تشخیص مولكولی دکتر بهزاد پوپک

 (بیوشیمی، سرولوژی و ایمونولوژی)  3پژوهش های علوم آزمایشگاهی  دکتر محمد تقی خانی
 (تولد از پیش تشخیص -ناباروری درمان) آزمایشگاه طب در ای حرفه حقوق و اخالق دکتر محمدجواد سلطانپور

 سمیعیدکترسیامک 

 سعید مهدویدکتر 
 حاکمیت بالینی: اعتباربخشی و تضمین کیفیت آزمایشگاه های پزشكی

 (زنان)آزمایشگاه و ناباروری د کتر علی صادقی تبار
 تشخیصچالش های سل و  دکتر برات عبودی

 (باکتری شناسی، انگل شناسی و قارچ شناسی)  2پژوهش های علوم آزمایشگاهی  دکتر محمد جواد غروی
 (هماتولوژی، بانک خون و ژنتیک)  1پژوهش های علوم آزمایشگاهی  دکترمسعود فالح پور

 کازرونیدکتر حمید رضا 

 مهرداد ونكیدکتر 
 نقش آزمایشگاه در سالمت مادر و جنین

 تیروئیدبیماری های آزمایشگاه و  دکتر حمید رضا کازرونی

 روماتولوژیکبیماری های آزمایشگاه و  دکتر محمد مهدی محمدی

 تنفسیعفونت های آزمایشگاه و  دکتربابک ولی زاده

 (مردان)آزمایشگاه و ناباروری  هاشمی مدنیدکتر سید محمد حسن 
 (باکتری، سرولوژی و ایمونولوژی) 1تحلیل نتایج ارزیابی خارجی کیفیت 
 (بیوشیمی و هماتولوژی) 2تحلیل نتایج ارزیابی خارجی کیفیت 

 1آزمایشگاهی و تجهیزات تكنیک ها معرفی 
 2آزمایشگاهی و تجهیزات تكنیک ها معرفی 

 دکتر سید محمد حسن هاشمی مدنی

 دکتر میر مجید مصالئی
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Panel Managers 

Panel Manager Panel  

Dr. M. R. Bakhtiari, DCLS, PhD  Laboratory and Diabetic Nephropathy 

Dr. S. M. Bolourchi, DCLS Advanced Technologies in Clinical Laboratories   

Dr. M. Fallahpour, DCLS, PhD  Research in Laboratory Sciences -1(Hematology, Blood Bank & Genetics) 

Dr. M. H. Hashemi Madani, DCLS Laboratory and Male Infertility 

Analysis of EQAP Results-1 (Bacteriology, Serology & Immunology) 

Analysis of EQAP Results-2 (Biochemistry, Hematology) 

Dr. H. R. Kazerouni, DCLS Laboratory and Thyroid Diseases                 

Dr. H. R. Kazerouni, DCLS 

Dr. M. Vanaki, DCLS 
Laboratory Role in Mother and Fetus Health 

Dr. M. J. Gharavi  Research in Laboratory Sciences-2 (Bacteriology, Parasitology & Mycology) 

Dr. M. M. Mohammadi, DCLS, PhD  Laboratory and Rheumatologic Diseases 

Dr. B. Oboudi, DCLS TB and Diagnostic Challenges 

Dr. B. Poopak, DCLS, PhD  Molecular Diagnosis: Challenges and solutions 

Dr. A. Sadeghitabar, DCLS Laboratory and Female Infertility 

Dr. M. Taghikhani Research in Laboratory Sciences-3 (Chemistry, Serology & Immunology) 

Dr. S. M. Samiee, DCLS, PhD  
Dr. M. Mahdavi, DCLS 

Accreditation and Quality Assurance of Clinical Laboratories: Clinical Governance 

Dr. M. J. Soltanpour, DCLS Ethics and Professional Law in Laboratory Medicine 

Dr. B. Valizadeh, DCLS Clinical Laboratory ( Respiratory Tract Infections )    

 Laboratory Techniques & Equipment-1 

 Laboratory Techniques & Equipment-2 

Dr. M. H. Hashemi Madani, DCLS 

Dr. M. M. Mossalaeie, DCLS 
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 کنگره کشوریدهمين کنگره بين المللی و پنجمين 
 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران

 معلم، دکتررضا سامانی، دکتر صادق شریعتی نسب، دکتر علی صادقی تبار  دکتر محمد جواد سلطانپور، دکتر سیدمحمد آذین، دکتر محمدرضا رضانیا:   اعضاء هيئت رئيسه
 خانم لیال علیزاده                                  

 

Chair Persons:   Dr. M. J. Soltanpour, Dr. S. M. Azin, Dr. M. R. Rezaniya Moallem, Dr. R. Samani, Mr. S. Shariati Nasab    

                             Dr. A. Sadeghitabar, Ms. L. Alizadeh 

 Lecturerسخنران                        
 

                              
زمان 
Time 

 چالش های حقوقی و اخالقی درمان ناباروری

Ethical and Legal Issues in Assisted Reproductive Technologies 

 دکتر رضا سامانی

Dr. R. Samani 

 حقوق و اخالق پزشكی  

MD,  PhD 

 دقیقه 20

20 Min. 
  PNDمالحظات حرفه ای در آزمایشات تشخیص پیش از تولد

Professional Considerations in Prenatal Diagnostic Tests,  PND 

 دکتر محمدجواد سلطانپور

Dr. M. J. Soltanpour 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

DCLS 

 دقیقه 15

15 Min. 

 مشروعیت تولید نسل با روشهای کمكی پزشكی

Islamic View of Assisted Reproductive Techniques 

 حجت االسالم و المسلمین 

 دکتر محمدرضا رضانیا معلم

Dr. M. R. Rezaniya 

Moallem 

 حقوق خصوصی

PhD,  Private Law 

 دقیقه 20

20 Min. 

 «مصلحت خانواده»به « منفعت فرد»؛ گذاری از «تعدیل»تا « انتخاب»از 
From “Selection” to “Balancing" Passing of “Individual Desire” … 

 دکتر صادق شریعتی نسب

Mr. S. Shariati Nasab 

 حقوق خصوصی

Private Law 

 دقیقه 20

20 Min. 
 باروری پس از مرگ از دیدگاه اسالم

Posthumous Assisted Reproduction: Patients’ Right And Islamic… 

 خانم لیال علیزاده

Ms. L. Alizadeh 

 کارشناس ارشد روانشناسی

MSc , Psychology 

 دقیقه 20

20 Min. 
 ساده جایگزین حمل قرارداد در متقابل تعهدات و اطراف ماهیت، عنوان،

Basis, The Parties and Their Mutual Commitments in A Simple… 

 دکتر سید محمد آذین

Dr. S.  M. Azin 

 حقوق خصوصی

Private Law 

 دقیقه 20

20 Min. 
 :پرسش و پاسخ( ميزگرد)

 دکتر سیدمحمد آذین، دکتر محمدرضا رضانیامعلم، دکتررضا سامانی، دکتر صادق شریعتی نسب، دکتر علی صادقی تبار، خانم لیال علیزاده دکتر محمدجواد سلطانپور،

   Panel: Questions & Discussion      Dr. M. J. Soltanpour, Dr. S. M. Azin, Dr. M. R. Rezaniya Moallem, Dr. R. Samani    

                                                              Mr. S. Shariati Nasab, Dr. A. Sadeghitabar, Ms. L. Alizadeh 

 دقیقه 20

20 Min. 

  
 ,Hall No.1       8:30-10:30      Mon. Apr. 23   2012                                                               8/30-10/30       1سالن      91/02/04دوشنبه  

 Specialty تخصص  Lecture سخنراني

10/30 -11/00پذیرائي   Coffee Break 10:30-11:00 

 (تشخیص پیش از تولد -درمان ناباروری)اخالق و حقوق حرفه اي در طب آزمایشگاه 

 Ethics and Professional Law in Clinical Laboratory   



12 

The 5th International & 10th National Congress on 

Quality Improvement in Clinical Laboratories 

 دکتر سیامک میراب سمیعی، دکتر صغری انجرانی ، دکتر پریسا داهیم، دکتر حمید رواقی، دکتر نوش آفرین صفادل، دکتر سعید مهدوی:   اعضاء هيئت رئيسه

Chair Persons:      Dr. S. M. Samiee, Dr. S. Anjarani, Dr. P. Dahim, Dr. H. Ravaghi,  Dr. N. A. Safadel, Dr. S. Mahdavi  

                                 Lecture                               تخصصSpecialty 
زمان   
Time 

 آزمایشگاه و حاکمیت بالینی

Clinical Governance and Medical laboratory 

 دکتر حمید رواقی

Dr. H. Ravaghi 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

DCLS 

 دقیقه 20

20 Min. 
 ساماندهی خدمات آزمایشگاهی اورژانس

Organizing/Systematizing Emergency Laboratory Diagnostic 

Services 

 دکتر صغری انجرانی

Dr. S. Anjarani 

 آسیب شناسی

MD, APCP 

 دقیقه 15

15 Min. 

 اعتبار بخشی آزمایشگاه های مولكولی

Accreditation of Molecular Diagnostic Laboratories دکتر سیامک سمیعی 

Dr. S. M. Samiee 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

 بیوتكنولوژی پزشكی

DCLS  

PhD, Medical Biotechnology 

 دقیقه 15

15 Min. 

 خون بانک های آزمایشگاه بخشی اعتبار

Accreditation of Hospital Blood Banking Services 

 دکترپریسا داهیم

Dr. P.  Dahim 

 آسیب شناسی

MD, APCP 

 دقیقه 15

15 Min. 
 چند گام به پیش: اعتبار بخشی آزمایشگاه های پزشكی

National Medical laboratory Accreditation System: Further Steps 

Forward 

 دکتر نوش آفرین صفادل

Dr. N. A. Safadel 

 آسیب شناسی

MD, APCP 

 دقیقه 20

20 Min. 

 :پرسش و پاسخ( میزگرد)
 ، دکتر صغری انجرانی ، دکتر پریسا داهیم، دکتر حمید رواقی، دکتر نوش آفرین صفادل، دکتر سعید مهدویدکتر سیامک میراب سمیعی

Question & Discussion Panel:     Dr. S. M. Samiee, Dr. S. Anjarani, Dr. P. Dahim, Dr. H. Ravaghi,  Dr. N. A. Safadel 

                                                        Dr. S. Mahdavi         

 دقیقه 35

35 Min. 

  
  ,Hall No.1       14:30-16:30      Mon. Apr. 23  2012                                                                14/30-16/30       1سالن     91/02/04دو شنبه  

 سخنران   Lecture سخنراني

 حاكميت باليني: اعتباربخشي و تضمين كيفيت آزمایشگاه هاي تشخيص پزشکي

Accreditation and Quality Assurance of Clinical  Laboratories  
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 کنگره کشوریدهمين کنگره بين المللی و پنجمين 
 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران

 (باكتري شناسي، سرولوژي و ایمونولوژي) 1تحليل نتایج ارزیابي خارجي كيفيت   

Analysis of EQAP Results-1 (Bacteriology, Serology & Immunology) 

 دکتر داوود بهروان، دکتر سید عباس حسینی تقوی، دکتر محمد مهدی محمدی حسن هاشمی مدنی، دکتر مجتبی بزرگی، محمد دکتر سید:     اعضاء هيئت رئيسه

  دکتر رضا محمدی، دکتر بابک ولی زاده                            

Chair Persons:   Dr. S. M. H. Hashemi Madani,  Dr. M. Bozorgi, Dr. D. Behravan, Dr. S. A. Hosseini Taghavi 

                             Dr. M. M. Mohammadi, Dr. R .Mohammadi,  Dr. B. Valizadeh 

Lecturer                               تخصصSpecialty 
زمان   
Time 

 تحلیل نتایج ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی و ایمونولوژی

Analysis of EQAP Results in Serology & Immunology  دکتر محمدمهدی محمدی 

Dr. M. M. Mohammadi 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

 ایمنی شناسی

DCLS  

PhD, Immunology 

 دقيقه 20

20 Min. 

 :پرسش و پاسخ( میزگرد)
   محمدی، دکتر رضا محمدی، دکتر بابک ولی زادهدکتر محمد مهدی  دکتر مجتبی بزرگی، دکتر داوود بهروان، دکتر سید عباس حسینی تقوی، ،دکتر سیدمحمدحسن هاشمی مدنی

   Question & Discussion Panel:      Dr. S. M. H. Hashemi Madani, Dr. M. Bozorgi, Dr. D. Behravan, Dr. S. A. Hosseini Taghavi 

                                                            Dr. M. M. Mohammadi,  Dr. R. Mohammadi,  Dr. B. Valizadeh     

 دقيقه 40

40 Min. 

 تحلیل نتایج ارزیابی خارجی کیفیت باکتری شناسی

Analysis of EQAP Results in Bacteriology  

 دکتر بابک ولی زاده

Dr. B. Valizadeh 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

DCLS  

 دقيقه 20

20 Min. 
 :پرسش و پاسخ( میزگرد)

 محمدی، دکتر رضا محمدی، دکتر بابک ولی زادهمحمد مهدی عباس حسینی تقوی، دکتر دکتر سید  دکتر داوود بهروان، ،، دکتر مجتبی بزرگیدکتر سیدمحمدحسن هاشمی مدنی

  TaghaviA. H. S.  Dr., BehravanD.  Dr. ,BozorgiM.  Dr., Madani HashemiS. M. H.  Dr.   Question & Discussion Panel:      

                                                             Dr. M. M. Mohammadi, Dr. R. Mohammadi, Dr. B. Valizadeh        

 دقيقه 40

40 Min. 

  
  ,Hall No.2       14:30-16:30    Mon. Apr. 23  2012                                                              14/30-16/30       2سالن     91/02/04دو شنبه  

 سخنران   Lecture سخنراني
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 1معرفي تکنيک ها و تجهيزات آزمایشگاهي 

Laboratory Techniques & Equipment 1  

 (آلمان)، دکتر سیدمهدی بوترابی، آقای جهانگیر رستمی، مهندس مهدی کمالی، دکتر دیرک روگنبوکدکتر میرمجید مصالئی:   اعضاء هيئت رئيسه

Chair Persons:    Dr. M. M. Mossalaeie, Dr. S. M. Boutorabi, Mr. J. Rostami,  Eng. M. Kamali, Dr. D. Roggenbuck 

 Specialtyتخصص                              
زمان   
Time 

 CCPآنتی 

Anti CCP 

 (آلمان)روگنبوک دیرک دکتر
Dr. D. Roggenbuck 

 بیوشیمی

PhD, Biochemistery 

 دقيقه 20

20 Min. 

 لومینسانسالكتروکمی 

ECL, ELFA 

 مصالئی میرمجید دکتر

Dr. M. M. Mossalaeie 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی 

DCLS 

 دقيقه 20

20 Min. 
 آزمایشگاه در ایمنی های سنجش نوین های تكنولوژی

New Technologies of Immunoassays بوترابی مهدی سید دکتر 

Dr. S. M. Boutorabi 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

 باکتری شناسی  

DCLS 
PhD, Bacteriology  

 دقيقه 20

20 Min. 

 ایمونواسی، های تست گیری اندازه قابلیت با Sapphire XT اتومات فول آناالیزر دستگاه
 TDM, DOA بیوشیمی،

Sapphire XT Analyzer(Clinical Chemistry, IAs, TDM) 

 رستمی جهانگیر آقای

Mr. J. Rostami 

 کارشناس علوم آزمایشگاهی

 کارشناس مدیریت بازگانی

BSc. 

 دقيقه 15

15 Min. 

 کمی لومینسانس خشک

 

Bead Chemiluminecence  

 مهندس مهدی کمالی

Eng. M. Kamali 

 مهندس پزشكی

Eng. Medical   
 دقيقه 15

15 Min. 

 :پرسش و پاسخ( میزگرد)
 (آلمان)بوترابی، آقای جهانگیر رستمی، مهندس مهدی کمالی، دکتر دیرک روگنبوکسید مهدی ، دکتر دکتر میرمجید مصالئی

   Question & Discussion Panel:    Dr. M. M. Mossalaeie, Dr. S. M. Boutorabi, Mr. J. Rostami, Eng. M. Kamali, Dr. D. Roggenbuck 

 دقيقه 30

30 Min. 

  
  ,Hall No.3       14:30-16:30     Mon. Apr. 23 2012                                                               14/30-16/30       3سالن     91/02/04دو شنبه  

 Lecturer سخنران   Lecture سخنراني



15 

 کنگره کشوریدهمين کنگره بين المللی و پنجمين 
 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران

 سل و چالش هاي تشخيص

TB and Diagnostic Challenges 

 دکتر برات عبودی، دکتر عبدالوهاب البرزی، دکتر پورعباس تحویلداری، دکتر منوچهر رسولی، دکتر مهناز سیفی، آقای محمدطاهری     :اعضاء هيئت رئيسه
  کریمی، دکتر محمدمهدی گویا، دکتر مهشید ناصحی، دکتر علی اکبر والیتی.. دکتر عبدا                                    

Chair Persons:   Dr. B. Oboudi, Dr. A. V. Alborzi,  Dr. B. Pourabbas Tahvildari,  Dr. M. Rasouli,  Dr. M. Saifi,  Mr. M. Taheri   

                             Dr. A. Karimi,  Dr. M. M. Gouya,  Dr. M. Nasehi,  Dr. A. A. Velayati  

Lecture   سخنران               Lecturer                                 تخصصSpecialty 
زمان   
Time 

سل دهشت گذشته، چالش فرارو و تهدید آینده چالش های تشخیص سل از دیددگاه بیمداری   
 های واگیر

Tuberculosis, an Ancient Catastrophe, Today's Challenge and 

Future Threat  

 دکتر محمد مهدی گویا

Dr. M. M. Gouya 

 فوق تخصص بیماریهای عفونی

MD, Infectious Diseases 

 دقيقه 15

15 Min. 

اپیدمیولوژیک  وضعیت کنونی سل در ایران و منطقه جغرافیائی مجاور موقعیت تشخیصی و 
 سل و چالش های فراروی تشخیص آزمایشگاهی

Current Status of Tuberculosis in Iran and it’s Adjacent 

Geographical Area: Diagnostic and  Epidemiologic Circumstance 

and Challenges in the Diagnosis of TB 

 دکتر علی اکبر والیتی

Dr. A. A. Velayati 

 اطفال

 فوق تخصص بیماریهای عفونی 

MD, Pediatrics, Infectious 

Diseases 

 دقيقه 15

15 Min. 

چالش های تشخیصی بالینی و آزمایشگاهی عفونت های سل های نهفته با تاکید بر سل 
 استخوانی و احشائی و نیز مننژیت سلی

Clinical and Diagnostic Challenge in Mycobacterium… 

 دکتر عبدالوهاب البرزی

Dr. A. V. Alborzi 

 اطفال

 فوق تخصص بیماریهای عفونی 

MD, Pediatrics, Infectious 

Diseases 

 دقيقه 15

15 Min. 

مولكولی انجام آنتی -مكانیزم های مقاومت میكوباکتریوم توبرکلوسیس و روش های ژنی
ارزش ها و چالش ها : بیوگرام  

Molecular Mechanisms of Antimicrobial Resistance in 

Mycobacterium Tuberculosis   

 دکتر مهشید ناصحی

Dr. M.  Nasehi 

 فوق تخصص بیماریهای عفونی

MD, Infectious Diseases 

 دقيقه 15

15 Min. 

در تشخیص    Bactecمقایسه روش های ژنی مولكولی با روش های اتوماسیون کشت خون  
 چالش های آزمایشگاهی  : سل

Molecular Methods in Antimicrobial Sensitivity Tenting Versus 

Fluorescent Method (MGIT) 

 دکتر بهمن پورعباس تحویلداری

Dr. B. Pourabbas 

Tahvildari 

 باکتری شناسی

PhD, Bacteriology  
 دقيقه 15

15 Min. 

 سخنراني
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 سل و چالش هاي تشخيص
  TB and Diagnostic Challenges 

  کریمی .. دکتر برات عبودی، دکتر عبدالوهاب البرزی، دکتر پورعباس تحویلداری، دکتر منوچهر رسولی، دکتر مهناز سیفی، آقای محمدطاهری دکتر عبدا:  :     اعضاء هيئت رئيسه

 دکتر محمدمهدی گویا، دکتر مهشید ناصحی، دکتر علی اکبر والیتی                              

                       Coffee Break 10:30-11:00 10/30-11/00پذیرائي 

Lecture   سخنران               Lecturer                                 تخصصSpecialty 
زمان   
Time 

ارزش مارکرهای بیولوژیک در تشخیص آزمایشگاهی سل با تاکید بر آدنوزین دی آمیناز و گاما 
 Esat-6.: انترفرون و سایر روش ها

Biomarkers and Their Value in Diagnosis of Tuberculosis Disease 

(ADA and Gamma -Interferon) 

 دکتر منوچهر رسولی

Dr. M. Rasouli 
 آقای محمد طاهری

Mr. M. Taheri 

 ایمنی شناسی

  

PhD, Immunology 
 کارشناس ارشد باکتری شناسی

MSc,  Bacteriology 

 دقيقه 15

15 Min. 

 سل کودکان و چالش های تشخیصی بالینی و آزمایشگاهی  

BCGIOSIS; Diagnostic and Laboratory Pitfalls کریمی.. دکتر عبدا 

Dr. A. Karimi 

 اطفال

 فوق تخصص بیماریهای عفونی 

MD, Pediatrics, Infectious 

Diseases 

 دقيقه 10

10 Min. 

 روش های جدید کشت و تشخیص آزمایشگاهی سل مقایسه با روش های کشت قدیمی 
Improved Laboratory Diagnosis of Tuberculosis  دکتر مهناز سیفی 

Dr. M. Saifi 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی 

 باکتری شناسی

DCLS 

PhD, Bacteriology 

 دقيقه 10

10 Min. 

ارزش های تشخیصی روشهای رنگ آمیزی باسیل سل و نگاهی به رعایت مقررات ایمنی 
 زیستی در آزمایشگاه های میكوباکترویولوژی   

Diagnostic Value of TB Staining Methods and Respecting of 

Biosafety in Micobactriology Laboratories 

 دکتر برات عبودی

Dr. B. Oboudi 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی 

DCLS 

 دقيقه 10

10 Min. 

  
  ,Hall No.1       8:30-10:30    Tus. Apr. 24 2012                                                           8/30-10/30       1سالن     91/02/05سه شنبه  

     

Chair Persons:   Dr. B. Oboudi, Dr. A. V. Alborzi,  Dr. B. Pourabbas Tahvildari,  Dr. M. Rasouli,  Dr. M. Saifi,  Mr. M. Taheri  Dr. A. Karimi 

                            Dr. M. M. Gouya,  Dr. M. Nasehi,  Dr. A. A. Velayati  

 سخنراني
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 کنگره کشوریدهمين کنگره بين المللی و پنجمين 
 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران

 دکتر مسعود مردانی  دکتربابک ولی زاده، دکتر مسعود پارسانیا، دکتر محمدجواد سلطانپور، دکتر شروین شكوهی، دکتر محمد قهری، :اعضاء هيئت رئيسه

 

Chair Persons:   Dr. B. Valizadeh, Dr. M. Parsania, Dr. M. J. Soltanpour,  Dr. S.Shokouhi, Dr. M. Ghahri, Dr. M. Mardani 

  Prayer, Lunch 13:00-14:30                13/00 -14/30نماز و ناهار 

Lecture Lecturer                               تخصصSpecialty 
زمان   
Time 

 عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی

Upper Respiratory Tract Infections  
 دکتر مسعود مردانی

Dr.  M. Mardani 

 بیماری های عفونی و گرمسیری

MD, Infectious Diseases & 

Tropical Medicine 

 دقیقه 20

20 Min. 

 عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی

  

Lower Respiratory Tract Infections 

 دکتر شروین شكوهی  

Dr. S. Shokouhi 

 بیماری های عفونی و گرمسیری

MD, Infectious Diseases & 

Tropical Medicine 

 دقیقه 20

20 Min 

 تشخیص آزمایشگاهی عفونت های تنفسی باکتریایی

Laboratory Diagnosis of  Bacterial  Infections of  the Respiratory… 

 دکتر بابک ولی زاده

 Dr. B. Valizadeh     

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

DCLS 

 دقیقه 20

20 Min.  
 تشخیص آزمایشگاهی عفونت های ویروسی دستگاه تنفس

Laboratory Diagnosis of  Viral  Respiratory  Infections 

 دکتر مسعود پارسانیا

Dr. M. Parsania 

 ویروس شناسی

PhD, Virology 

 دقیقه 20

20 Min. 
 تشخیص آزمایشگاهی عفونت های تنفسی قارچی

Laboratory Diagnosis of  Fungal  Infections  of  the Respiratory Tract دکتر محمد قهری 

Dr. M. Ghahri 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی
 قارچ شناسی

DCLS. PhD, Medical 

Mycology 

 دقیقه 20

20 Min. 

 :پرسش و پاسخ( ميزگرد)
 دکتر مسعود مردانی ، دکتر محمد قهری،دکتر شروین شكوهیسلطانپور، ، دکتر مسعود پارسانیا، دکتر محمدجواد دکتربابک ولی زاده

 Question & Discussion Panel:     Dr. B. Valizadeh, Dr. M. Parsania, Dr. M. J. Soltanpour, Dr. S.Shokouhi, Dr. M. Ghahri 
                                                         Dr. M. Mardani 

 دقیقه 20

20 Min. 

  
  ,Hall No.1       11:00-13:00       Tus.  Apr. 24 2012                                                              11/00-13/00       1سالن     91/02/05سه شنبه  

 سخنران سخنراني

 آزمایشگاه و عفونت هاي تنفسي

Clinical  Laboratory & Respiratory Tract Infections 
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Quality Improvement in Clinical Laboratories 

Lecture Lecturer             تخصص                        Specialty 
زمان   
Time 

 آزمایشگاه ناب

Genuine Lab 

 ترابی.. دکتر ماشاء ا

Dr. M. Torabi 

 دندانپزشک

Dentist 

 دقيقه 20

20 Min. 
 فنآوری های نو در آزمایشگاه های مدل

New Technologies in Model Laboratories 

 دکتر علیرضا قاسم پور

Dr. A. Ghasempour 

 آنالیز دستگاهی

Instrumental Analysis 

 دقيقه 20

20 Min. 
 بالینی آزمایشگاه کارکنان در شخصیت و شغل تناسب

Job- personality Compatibility in Clinical Laboratories Employee 
 دکتر حسین درگاهی

Dr. H. Dargahi 

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

PhD, Health Services Management 

 دقيقه 20

20 Min. 

 در سیر تحول خدمات آزمایشگاهی Bar-Codeاستفاده از 

Usage of Bar Code Technology, The Way to Revolutionize Medical 

Laboratory System 

 دکتر رضا نكوئیان

Dr. R. Nekouian 

 بیوتكنولوژی پزشكی

PhD, Medical Biotechnology 

 دقيقه 20

20 Min. 

 ارتقاء کیفیتکنگره مروری بر ارتقاء تجهیزات آزمایشگاهی طی ده دوره برگزاری 

A Review of Laboratory Equipment Advancement During Ten 

Years Holding Quality Improvement Congress 

 دکتر سید مهدی بلورچی

Dr. S. M.  Bolourchi 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

DCLS  
 دقيقه 20

20 Min. 

 5S متدولوژی

5S Methodology 

 (آمریكا)دکتر بهنود افشارنیا 
Dr. B. Afsharniya 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

DCLS 

 دقيقه 20

20 Min. 
 انجام آزمایشهای بیولوژیک و پزشكی روی لوح فشرده

Biological and Clinical Experiments on Compact Disks 

 دکتر مسعود فالح پور

Dr. M. Fallahpour 

 بیوتكنولوژی 

DCLS, Biotechnology 

 دقيقه 20

20 Min. 

  
  Hall No.2       11:00-13:00        Tus. Apr.24, 2012                                                            11/00-13/00       2سالن     91/02/05سه شنبه  

 ترابی، دکتر اسماعیل جبارزاده، دکتر حسین درگاهی، دکتر مسعود فالح پور.. دکتر سیدمهدی بلورچی، دکتر محمدرضا بختیاری، دکتر ماشاء ا :اعضاء هيئت رئيسه

 

Chair Persons:  Dr. S. M.  Bolourchi, Dr. M. R. Bakhtiari, Dr. M. Torabi, Dr.  E. Jabarzadeh, Dr. H. Dargahi, Dr. M. Fallahpour  

  Prayer, Lunch 13:00-14:30                13/00 -14/30نماز و ناهار 

 سخنران سخنراني

 فناوري هاي نوین در آزمایشگاه تشخيص پزشکي

Advanced Technologies in Clinical Laboratories  
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 کنگره کشوریدهمين کنگره بين المللی و پنجمين 
 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران

Research in Laboratory Sciences 1 

 

Chair Persons:  Dr. M. Fallahpour, Dr. A. Gharehbaghian, Dr. M. T. Akbari, Dr. B. Poopak, Dr. A. A. Sani,  Dr. L. Hosseini Gohari 

  Prayer, Lunch  13:00-14:30                                           13/00-14/30  نماز و ناهار

Lecture      سخنران          Lecturer                               تخصصSpecialty 
زمان   
Time 

 فراوانی حذف های ژنی آلفا در  بیماران بتا تاالسمی مینور در ایران
The Frequency of Common α-Deletions Among β-Thalassemia Minor 

Individuals in an Iranian Population. 

 خانم اعظم موسوی

Ms. A. Moosavi 

 ارشد بیوشیمی  کارشناس

MSc. Biochemistry 

 دقيقه 10

10 Min. 

 تاالسمی بتا -دلتا های حذف در هاپلوتایپ آنالیز

The Analysis of Haplotype in δβ Thalassemia Deletions 

 خانم فاطمه نواب مقدم

Ms. F. Navab Moghadam 

 کارشناس

BSc. 

 دقيقه 10

10 Min. 
سنجش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در بیماران تاالسمی در مقایسه با افراد سالم با استفاده از 

 روشی جدید

Serum Superoxide Dismutase Activity in Thalassemia Patients and 

Healthy Subjects with New Method. 

 خانم الهام قهرمانلو

Ms. E. Ghahremanlu 

 کارشناس ارشد بیوشیمی

MSc. Biochemistry 

 دقيقه 10

10 Min. 

 بررسی اثر داروهای آنتی اکسیدان بر روی فعالیت آنزیمها

Detection of Anti-Oxidant Drugs Effect on Platelet Enzymes Function 

 دکترمحسن حمید پور

Dr. M. Hamidpour 

 هماتولوژی

PhD, Hematology 

 دقيقه 10

10 Min. 
 خون بنیادی های سلول پیوند از پس حاد میلوئیدی لوسمی بیماران بقای بر مزمن GVHD تأثیر

 سلول تخلیه بدون مشابه HLA با برادر یا خواهر از محیطی

The Impact of Chronic GVHD on Survival of Acute Myeloid Leukemia 

Patients After non-T-cell Depleted HLA-Identical Sibling Peripheral... 

 دکتر فرهاد شاهسوار

Dr. F. Shahsavar 

 ایمنی شناسی

PhD, Immunology 

 دقيقه 10

10 Min. 

 قارچی بیماری  Fungoides از پیشرفت ساله 60 مرد یک از  Sezary  سندرم گزارش

A cases of Sezary Syndrome of a 60 years Old man Progressed from 

Mycosis Fungoides 

 خانم اعظم کاظمی زهرانی

Ms. A. Kazemi Zahrani 

 هماتولوژی  ارشدکارشناس 

MSc., Hematology 

 دقيقه 10

10 Min. 

  
   Hall No.3       11:00-13:00          Tus. Apr. 24, 2012                                                                11/00-13/00       3سالن     91/02/05سه شنبه  

 سخنراني

 ( هماتولوژي، بانک خون و ژنتيک)  1پژوهش هاي علوم آزمایشگاهي 

 دکتر مسعود فالح پور، دکتر احمد قره باغیان، دکتر محمدتقی اکبری، دکتر بهزاد پوپک، دکتر علی اصغر ثانی، دکتر الدن حسینی گوهری  :اعضاء هيئت رئيسه



20 

The 5th International & 10th National Congress on 

Quality Improvement in Clinical Laboratories 

 دکتر مسعود فالح پور، دکتر احمد قره باغیان، دکتر محمدتقی اکبری، دکتر بهزاد پوپک، دکتر علی اصغر ثانی، دکتر الدن حسینی گوهری  :اعضاء هيئت رئيسه

 

Chair Persons:    Dr. M. Fallahpour, Dr. A. Gharehbaghian, Dr. M. T. Akbari, Dr. B. Poopak, Dr. A. A. Sani,  Dr. L. Hosseini Gohari 

  Prayer, Lunch 13:00-14:30                13/00 -14/30نماز و ناهار 

Lecture      سخنران          Lecturer                               تخصصSpecialty 
زمان   
Time 

 در بیماران تاالسمی در مرکز انتقال خون تهران HTLV1 & amp; 2 بررسی میزان شیوع آنتی

The Detection of Prevalence of Anti-HTLV1,2 in Thalassemia Patients.. 

 خانم نسرین زارعی

Ms. N. Zaraei 

 کارشناس ارشد ایمنی شناسی

MSc,  Immunology 

 دقيقه 10

10 Min. 
 مكرر خون تزریق بدنبال بیماران در  Kell و Rh سیستم های بادی آنتی فراوانی بررسی

The Survey of Rh System and Kell Antibody Frequency Among... 

 آقای جمشید اسماعیلی

Mr. J. esmaeili 

 کارشناس ارشد

MSc. 
 دقيقه 10

10 Min. 
ارتقاء کیفی و ایمنی فراورده های اجزاء خونی در انتقال خون با استفاده از اصول آماری و چارتهای  

 کنترل در نتایج آزمایشات غربالگری

Quality and Safety Improvement of Blood Component Products in .... 

 دکتر صالح نصیری

Dr. S. Nasiri 

 فرآورده های بیولوژیک

PhD, Biological Products 

 دقيقه 10

10 Min. 

؛ یک ابزار بالینی نوین و نوید Q-RT-PCR ها با استفاده از روش  RNA میكروکارامدی تشخیص 
 بخش در تشخیص و درمان لوکمی

High-Throughput Q-RT-PCR-based Detection of MicroRNAs... 

 دکتر صادق باباشاه

Dr. S. Babashah 

 ژنتیک انسانی

PhD, Human Genetics 

 دقيقه 10

10 Min. 

 سه مطالعه :کروموزومی اختالالت با نوزادان تولد از پیشگیری در وتشخیصی غربالگری آزمایشات نقش
 جنینی کاریوتیپ هزار

Role of Diagnostic and Screening Testing in Prenatal Prevention of live 

Newborns with Chromosomal Abnormalities... 

 دکتر محمدتقی اکبری

Dr. M.T. Akbari 

 ژنتیک

PhD, Genetics 

 دقيقه 10

10 Min. 

 :پرسش و پاسخ( میزگرد)
  ، دکتر احمد قره باغیان، دکتر محمدتقی اکبری، دکتر بهزاد پوپک، دکتر علی اصغر ثانی، دکتر الدن حسینی گوهریدکتر مسعود فالح پور

   Question & Discussion Panel:       Dr. M. Fallahpour , Dr. A. Gharehbaghian,  Dr. M. T. Akbari, Dr. B. Poopak, Dr. A. A. Sani   

                                                             Dr. L. Hosseini Gohari   

 دقيقه 10

10 Min. 

  
  Hall No.3       11:00-13:00        Tus. Apr. 24, 2012                                                                11/00-13/00       3سالن     91/02/05سه شنبه  

 سخنراني

Research in Laboratory Sciences 1 

 ( هماتولوژي، بانک خون و ژنتيک)  1پژوهش هاي علوم آزمایشگاهي 
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 کنگره کشوریدهمين کنگره بين المللی و پنجمين 
 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران

Laboratory Role in Mother and Fetus Health 

 نقش آزمایشگاه در سالمت مادر و جنين

 یدکتر حمید رضا کازرونی، دکتر فاطمه رحیمی، دکتر احمدرضا طهماسب پور، دکتر سعید رضا غفاری، دکتر هاله سلطان قرائی، دکتر مهرداد ونك  :اعضاء هيئت رئيسه

 

Chair Persons:   Dr. H. R. Kazerouni, Dr. F. Rahimi, Dr. A. R. Tahmasbpour, Dr. S. R. Ghaffari, Dr. H. S. Gharaei, Dr. M. Vanaki 

Lecture                سخنرانLecturer                               تخصصSpecialty 
زمان   
Time 

 نقش تصویربرداری رادیولوژی در غربالگری سالمت جنین

The Role of Radiology in Prenatal Screening 

 دکتر احمدرضا طهماسب پور

Dr. A. R. Tahmasbpour 

 رادیولوژی

MD, Radiology 

 دقيقه 10

10 Min. 
 نقش تست های تائیدی و ژنتیک در غربالگری سالمت جنین

The Role of Confirmatory and Genetic Tests in Prenatal Screening 

 دکتر سعید رضا غفاری

Dr. S. R. Ghaffari 

 سیتوژنتیک

PhD, Cytogenetic 

 دقيقه 15

15 Min. 
 نقش پاتولوژی در غربالگری سالمت جنین

The Role of Pathology in Prenatal Screening 
 دکتر هاله سلطان قر ایی

Dr. H. S. Gharaei 

 آسیب شناسی

MD, APCP 

 دقيقه 10

10 Min. 

 نقش پرناتولوژیست و متخصصین حوزه بالینی در غربالگری سالمت جنین

The Role of Perinatologists and Clinical Specialists in Prenatal 
Screening       

 دکتر فاطمه رحیمی

Dr. F. Rahimi 

 پرناتولوژیست

MD, Perinatology 

 دقيقه 15

15 Min. 

 نقش آزمایشگاه های بالینی در حوزه غربالگری سالمت جنین

Role of Medical Labs in Serum Screening Tests for Prenatal 

Screening  

 دکتر مهرداد ونكی

Dr. M. Vanaki 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

DCLS 

 دقيقه 20

20 Min. 

 چالش های موجود در حوزه غربالگری سالمت جنین

Present Debates in Fetal Health Screening (Fetal Health Panel) 

 دکتر حمیدرضا کازرونی

Dr. H. R. Kazerouni 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

DCLS 

 دقيقه 20

20 Min. 
 :پرسش و پاسخ( ميزگرد)

   قرائی، دکتر مهرداد ونكیهاله سلطان ، دکتر فاطمه رحیمی، دکتر احمدرضا طهماسب پور، دکتر سعید رضا غفاری، دکتر دکتر حمید رضا کازرونی
   Question & Discussion Panel:     Dr. H. R. Kazerouni, Dr. F. Rahimi, Dr. A. R. Tahmasbpour, Dr. S. R. Ghaffari 

                                                           Dr. H. S. Gharaei, Dr. M. Vanaki    

 دقيقه 30

30 Min. 

  
  ,Hall No.1       14:30-16:30        Tus.  Apr. 24 2012                                                             14/30-16/30       1سالن     91/02/05سه شنبه  

 سخنراني
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 مهدی محمدی، دکتر عیسی صالحی، دکتر عبدالفتاح صراف نژاد، دکتر محمدرضا شكیبی، دکتر حمید مرادزادگان دکتر محمد  :اعضاء هيئت رئيسه

 

Chair Persons:   Dr. M. M. Mohammadi, Dr. E. Salehi, Dr. A. Sarafnejad, Dr. M. R. Shakeebi, Dr. H. Moradzadegan 

Lecture                       سخنرانLecturer                               تخصصSpecialty 
زمان   
Time 

 مكانیسم پیدایش اتوآنتی بادیها در بیماری های روماتیسمی

How the Autoantibodies are Developed During a Rheumatologic 

Condition 

 دکتر عیسی صالحی

Dr. E. Salehi 

 ایمنی شناسی

PhD, Immunology 

 دقيقه 25

25 Min. 

  SLE, RAارزش اتوآنتی بادی ها در تشخیص بیماری های شایع روماتولوژی 

Diagnostic,  Prognostic and Monitoring value of the Lab Tests in 

Rheumatologic conditions 

 دکتر محمدرضا شكیبی

Dr. M. R. Shakeebi 

 روماتولوژی 

MD. Rheumatology 

  

 دقيقه 25

25 Min. 

 تنوع تست های سنجش اتوآنتی بادی ها در آزمایشگاه های کشور

Different Aspects of Laboratory Diagnostic Tests Regarding the 

Many Various Methods/ Brands in our Labs throughout the country 

 محمدیمهدی  محمددکتر 

Dr. M. M. Mohammadi 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

 ایمنی شناسی

DCLS  

PhD, Immunology 

 دقيقه 25

25 Min. 

 ها و ترومبوپاتی هاواسكولیت ارزش اتوآنتی بادی ها در تشخیص 

Value of Autoantibodies for Diagnosis of Vasculitis and 

Thrombopathy 

 دکتر محمدرضا شكیبی

Dr. M. R. Shakeebi 

 روماتولوژی 

MD. Rheumatology 

 دقيقه 25

25 Min. 

 :پرسش و پاسخ( ميزگرد)
 مرادزادگاندکتر عیسی صالحی، دکتر عبدالفتاح صراف نژاد، دکتر محمدرضا شكیبی، دکترحمید  -دکتر محمدمهدی محمدی

ShakeebiM. R.  Dr ,SarafnejadA.  Dr., Salehi, Dr. E. MohammadiM. M.  Dr   Question & Discussion Panel:      

                                                          Dr. H. Moradzadegan 

 دقيقه 20

20 Min. 

  
  ,Hall No.2       14:30-16:30     Tue. Apr. 24  2012                                                            14/30-16/30       2سالن          91/02/05سه شنبه  

 آزمایشگاه و بيماري هاي روماتولوژیک

Laboratory and Rheumatologic Diseases 

 سخنراني 
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 کنگره کشوریدهمين کنگره بين المللی و پنجمين 
 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران

 Research in Laboratory Sciences  2  

 ( باكتري شناسي، انگل شناسي و قارچ شناسي) 2پژوهش هاي علوم آزمایشگاهي 

 عزیز محسنی، دکتر بابک ولی زاده دکتر محمدجواد غروی، دکتر محمدرضا بختیاری، دکتر مسعود فالح پور، دکتر نسرین معظمی، دکتر فرزانه   :اعضاء هيئت رئيسه

 

Chair Persons:     Dr. M. J. Gharavi,  Dr. M. R. Bakhtiari,  Dr. M. Fallahpour, Dr. N. Moazami, Dr. F. Azizmohseni,  Dr. B. Valizadeh  

 Specialtyتخصص                               Lecturerسخنران                         سخنراني                                                                                                              
زمان   
Time 

در ایزوله های  ;PER1 VEB1&amp (ESBLs) بررسی شیوع بتاالکتامازهای وسیع الطیف
 سودوموناس ائروجینوزا جدا شده از بیمارستان امام خمینی ارومیه

Frequency Surveillance of Extended-Spectrum β-Lactamases 

(ESBLs) PER1 &amp;VEB1 of Pseudomonas Aeruginosa Isolated... 

 آقای یونس خلیلی کلوان

Mr. Y. Khalili Kelvan 

 کارشناس ارشد باکتری شناسی

MSc,  Bacteriology 

 دقيقه 10

10 Min. 

 فعالیت همولیتیک تریكوموناس واژینالیس در گلبولهای قرمز انسانی

Haemolytic Activity of Trichomonas Vaginalis for Human RBCs 

 دکتر زرین تاج ولدخانی

Dr. Z. Valadkhani 

 انگل شناسی 

PhD, Parasitology 

 دقيقه 10

10 Min. 
در انستیتو پاستور  توبرکولوزیس تعیین الگوهای مقاومت آنتی بیوتیكی سویه های مایكوباکتریوم 

 ایران

Determination of Mycobacterium Tuberculosis Drug Resistance... 

 آقای مرتضی معصومی

Mr. M. Masomi 

 کارشناس باکتری شناسی

BSc,  Bacteriology   

 دقيقه 10

10 Min. 

آزمایشگاه مرکز  1386-89بررسی عوامل مؤثردرنتایج آزمایش میكروسكوپی سل در طی سالهای 
 بهداشت اسفراین

The Examination of Effective Factors on the Results of TB… 

 خانم عذرا حقانی نسیمی

Ms. O. Haghani Nasimi 

 کارشناس باکتری شناسی

BSc,  Bacteriology 

 دقيقه 10

10 Min. 

 چالش های تشخیصی توبرکلوزیس

Challenges of TB Diagnosis 

 دکتر مریم صیفی کار

Dr. M. Saifykar 

 پزشک عمومی

MD. 

 دقيقه 10

10 Min. 
 گوناگونی ژنتیكی ایزوله های بالینی سالمونال انتریكا در تهران با استفاده از ریبوتایپینگ

Genetic Diversity of Clinical Isolates of Salmonella Enterica in… 

 دکتر رضا رنجبر

Dr. R. Ranjbar 

 باکتری شناسی

PhD, Bacteriology  
 دقيقه 10

10 Min. 
جداسازی و بررسی خصوصیات فنوتیپی وژنوتیپی متالوبتاالکتامازها در سویه های بالینی 

 سودوموناس آیروژینوزا جدا شده از بیمارستان ولیعصر استان زنجان

Isolation and Characteristics of Phenotypic and Genotypic Metallo-

β-Lactamases in Pseudomonas Aueroginosa Clinical Strains... 

 خانم معصومه دوستی

Ms. M. Doosti 

 کارشناس ارشد باکتری شناسی

MSc,  Bacteriology 

 دقيقه 10

10 Min. 

  
  ,Hall No.3         14:30-16:30        Tus. Apr. 24  2012                                              14/30-16/30       3سالن          91/02/05سه شنبه  

Lecture  
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 باكتري شناسي، انگل شناسي و قارچ شناسي) 2پژوهش هاي علوم آزمایشگاهي 

 Research in Laboratory Sciences-2  

 

Chair Persons:   Dr. M. J. Gharavi,  Dr. M. R. Bakhtiari,  Dr. M. Fallahpour, Dr. N. Moazami, Dr. F. Azizmihseni,  Dr. B. Valizadeh 

 Specialty سخنران سخنراني
زمان   
Time 

  
A study on Etiology and Drug Resistance Pattern of Ventilator Associated 

Pneumonia (VAP) in Iranian 1000-beds tertiary Care... 

 دکتر ناهید رحیمی فرد

Dr. N. Rahimifard 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

DCLS 

 دقيقه 10

10 Min. 

در تعیین گونه مایكوباکتریوم های بیماریزا در بیماران  GyrB-RFLP PCR ارزش تشخیصی تست
 مسلول در استان مازندران

The Diagnostic Value of GyrB RFLP PCR test in Differentiation Between… 

 خانم مریم پور حاجی باقر

Ms. M. Pourhajibagher 

 کارشناس ارشد باکتری شناسی

MSc, Bacteriology 

 دقيقه 10

10 Min. 

مقایسه با کیت و  PCR  Real Timeروشبا استفاده از  B ساخت کیت تشخیص مولكولی برای هپاتیت
 تجاری معتبر خارجی برای اولین بار در ایران

Production of Molecular Diagnostic Kit for Hepatitis B Virus DNA... 

 دکتر محمدعلی صارمی

Dr. M. A. Saremi 

 ژنتیک انسانی

PhD, Human Genetics 

 دقيقه 10

10 Min. 

در بین  IS6110-RFLP typing مولكوالر تایپینگ سویه های مایكوباکتریوم توبرکلوزیس به روش
 بیماران مبتال به سل

Molecular Typing of Mycobacterium Tuberculosis Spices with... 

 خانم ندا علی کوثر زاده

Ms. N. Alikowsarzadeh 

 کارشناس ارشد باکتری شناسی

MSc, Bacteriology 

 دقيقه 10

10 Min. 

در  طول درمان     Real time RT-PCRمایكوباکتریوم توبرکلوزیس به روش mRNAارزیابی کمی  
 اختصاصی ضد سل

Quantitative Assessment mRNA of Mycobacterium Tuberculosis by ... 

 خانم انیس امامی

Ms. A. Emami 

 کارشناس ارشد باکتری شناسی

MSc, Bacteriology 

 دقيقه 10

10 Min. 

بررسی کلونالیتی سویه های مایكوباکتریوم توبرکلوزیس به روش پالسد فیلد ژل الكتروفورزیس در بین 
 بیماران مشكوک به سل

Investigation of Clonality Among Mycobacterium Tuberculosis Species... 

 آقای محمد پوییده

Mr. M. Poueideh 

 کارشناس ارشد باکتری شناسی

MSc, Bacteriology 

 دقيقه 10

10 Min. 

 ، بیمارستان کوثرNICUکلونیزاسیون باکتریایی لوله تراشه در نوزادان بستری در بخش 

Bacterial Colonization of Tracheal Tube in NICU Patients, Kosar Hospital 

 دکتر فاطمه سمیعی راد

Dr. F. Samiee Rad 

 آسیب شناسی

MD, APCP 

 دقيقه 10

10 Min. 

  
  ,Hall No.3        14:30-16:30      Tus. Apr. 24  2012                                              14/30-16/30       3سالن          91/02/05سه شنبه  

 دکتر محمدجواد غروی، دکتر محمدرضا بختیاری، دکتر مسعود فالح پور، دکتر نسرین معظمی، دکتر فرزانه  عزیز محسنی، دکتر بابک ولی زاده   :اعضاء هيئت رئيسه

  Lecture  Lecture تخصص 
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 کنگره کشوریدهمين کنگره بين المللی و پنجمين 
 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران

 دکتر محمدرضا بختیاری، دکتر حسن ارگانی، دکتر هوشنگ امیررسولی، دکترسید احمد تارا، دکتر محمد تقی خانی، دکتر سعید مهدوی     :اعضاء هيئت رئيسه

 

Chair Persons:   Dr. M. R. Bakhtiari, Dr. H. Argani, Dr. H. Amir  Rasouli, Dr. S. A. Tara,  Dr. M. Taghi khani, Dr. S. Mahdavi 

                       Coffee Break 10:30-11:00 10/30-11/00پذیرائي 

Lecture                         سخنرانLecturer تخصص 
زمان   
Time 

 (تعاریف، اصول تشخیص و درمان)بیماریهای مزمن کلیه با تكیه بر نفروپاتی دیابتی 
Chronic Kidney Diseases with Focuse on Diabetic Nephropathy 

 دکتر حسن ارگانی

Dr. H. Argani 

 نفرولوژی

MD,  Nephrology 

 دقيقه 30

30 Min. 
 آزمایش های مهم در نفروپاتی دیابتی

Important Laboratory Tests in Diabetic Nephropathy 

 دکتر محمدرضا بختیاری

Dr. M. R. Bakhtiari 

 بیوتكنولوژی

DCLS, Biotechnology 

 دقيقه 20

20 Min. 

 
   اندازه گیری آلبومین ادراراستانداردسازی 

Standardization of Urine Albumin Measurement 

 دکتر محمد تقی خانی

Dr. M. Taghi khani 
 رسولی امیر هوشنگ دکتر

Dr. H. Amir  Rasouli 

 بیوشیمی بالینی

PhD, Clinical  Biochemistry 

 دقيقه 20

20 Min. 

 مهمترین انتظار نفرولوژیست ها از سیستم آزمایشگاهی کشور: استاندارسازی کراتنین

Cratinin Standarddization: The nephrologist Expected from the 

Laboratory System 

 تارادکتر سید احمد 

 Dr. S. A. Tara  

 نفرولوژی

MD,  Nephrology 

 دقيقه 20

20 Min. 

 :پرسش و پاسخ( میزگرد)
 دکتر حسن ارگانی، دکتر هوشنگ امیررسولی، دکتر سید احمد تارا، دکتر محمد تقی خانی، دکتر سعید مهدوی دکتر محمدرضا بختیاری، 

khani TaghiM.  Dr. S. A. Tara,  Dr., RasouliH. Amir  Dr. ,Argani. HDr. , BakhtiariM. R. Dr. Question & Discussion Panel:        
                                                                    Dr. S. Mahdavi      

 دقيقه 20

20 Min. 

  
 ,Hall No.1       8:30-10:30       Wed. Apr. 25   2012                                                             8/30-10/30       1سالن          91/02/06چهار شنبه  

 سخنراني

Laboratory and  Diabetic Nephropathy  

 آزمایشگاه و نفروپاتي دیابتي

Specialty 
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 داد ونكیدکتر حمید رضا کازرونی، دکترعلیرضا استقامتی، دکتر کتایون خداوردیان، دکتر فریناز راشد مرندی، آقای امیرحسین گنج کریمی، دکتر مهر     :اعضاء هيئت رئيسه
 دکتر شهین یاراحمدی                                 

 
 

Chair Persons:   Dr. H. R. Kazerouni, Dr.A. R. Esteghamati, Dr. K. Khodaverdiyan,  Dr.F. Rashedmarandi, Mr. A. H. Ganjkarimi, 

                             Dr. M. Vanaki,  Dr. S. Yarahmadi  

  Prayer, Lunch 13:00-14:30                                            13/00-14/30نماز و ناهار 

 Specialtyتخصص                               Lecturerسخنران                    Lecture     سخنراني                                                                                                    
زمان   
Time 

 پاتوفیزیولوژی بیماریهای تیروئید و راه های تشخیصی

Pathophysiology of Thyroid Diseases and its Diagnostic  Tolls 

 دکتر علیرضا استقامتی

Dr. A. R. Esteghamati 

 غدد و متابولیسم

MD, Endocrinology 

 دقيقه 20

20 Min. 
 تیروئیدعملكردی مدیریت خطاهای آزمایشگاهی در حوزه اندازه گیری تست های 

Management of Laboratory Erros in Thyroid Function tests 

Assessment 

 دکتر مهرداد ونكی

Dr. M. Vanaki 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

DCLS 

 دقيقه 20

20 Min. 

 پرسش و پاسخ اول

Question & Discussion Panel: 1 
 باحضور اساتید

With Chair Persons 

 دقيقه 20

20 Min. 

 آسیب شناسی بیماری های تیروئید

Pathology of  Thyroid Diseases 

 دکتر فریناز راشد مرندی

Dr. F. Rashedmarandi 

 آسیب شناسی

MD, APCP 

 دقيقه 20

20 Min. 
 برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیروئید نوزادان

National  Program of Congenital Hypothyroidism  

 دکتر شهین یاراحمدی

Dr. S. Yarahmadi 

 غدد و متابولیسم

MD, Endocrinology 

 دقيقه 20

20 Min. 
 :پرسش و پاسخ دوم ( ميزگرد)

 امیرحسین گنج کریمی، دکتر مهرداد ونكی، دکتر شهین یاراحمدیآقای  ،مرندی، دکترعلیرضا استقامتی، دکتر کتایون خداوردیان، دکتر فریناز راشد دکتر حمید رضا کازرونی

   Question & Discussion Panel:   Dr. H. R. Kazerouni, Dr. A. R. Esteghamati, Dr. K. Khodaverdiyan,  Dr. F. Rashedmarandi 
                                                          Mr. A. H. Ganjkarimi, Dr. M. Vanaki, Dr. S. Yarahmadi                

 دقيقه 20

20 Min. 

  
  ,Hall No.1       11:00-13:00   Wed. Apr. 25  2012                                                11/00-13/00       1سالن          91/02/06چهار شنبه  

 آزمایشگاه و بيماري هاي تيروئيد
Laboratory and Thyroid Diseases  
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 کنگره کشوریدهمين کنگره بين المللی و پنجمين 
 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران

 دکتر بهزاد پوپک، دکتر مسعود حاجیا، دکتر سیامک سمیعی، دکتر رضا شاه سیاه، دکتر ماندانا حسن زاد   :اعضاء هيئت رئيسه

 

Chair Persons:   Dr. B. Poopak ,  Dr. M. Hajia, Dr. S. Sameei,  Dr. R. Shahsia,  Dr. M. Hasanzad 

Lecture Lecturer Specialty 
زمان   
Time 

 آینده و حال ، گذشته – ایران در مولكولی تشخیص بر مروری

A Review of Molecular Diagnostic and its Expansion in Iran 

(Past, Present, Future) 

   سمیعی سیامک دکتر
Dr. S. Sameei  

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

 بیوتكنولوژی پزشكی

DCLS 

PhD, Biotechnology 

 دقيقه 20

20 Min. 

 مولكولی های آزمایش آنالیز پیش مرحله در شایع خطاهای

Common Pre-analytical Errors in Molecular Tests 

 دکتر رضا شاه سیاه

Dr. R. Shahsia 

 آسیب شناسی

MD, APCP 

 دقيقه 20

20 Min. 
 گزارشی از آزمایشگاه مرجع سالمت –اعتبار بخشی در آزمایشگاه مولكولی در ایران 

Accreditation of Molecular Labs in Iran: Report on Health 

Reference Laboratory 

 حاجیا مسعود دکتر

Dr. M. Hajia  

  شناسی   میكروب

PhD, Microbiology 

 دقيقه 20

20 Min. 

 استانداردها سازی بومی – مولكولی آزمایشگاه در کیفی کنترل

Quality Control in Molecular Lab.: Localization of Standards 

 دکتر ماندانا حسن زاد

Dr. M. Hasanzad 

 ژنتیک

PhD, Genetics 

 دقيقه 20

20 Min. 
 تشخیص مولكولی، کیت یا آزمایشهای خانگی با تأکید بر صحه گذاری  

Using Molecular Kits or Laboratory Developed Tests (Home 

Brew) Emphasis on Validation 

 دکتر بهزاد پوپک

Dr. B. Poopak  

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

  هماتولوژی

DCLS 

PhD, Hematology 

 دقيقه 20

20 Min. 

 :پرسش و پاسخ( ميزگرد)
 ، دکتر مسعود حاجیا، دکتر سیامک سمیعی، دکتر رضا شاه سیاه، دکتر ماندانا حسن زاددکتر بهزاد پوپک  

   Question & Discussion Panel:      Dr. B. Poopak , Dr. M. Hajia , Dr. S. Sameei,  Dr. R. Shahsia,  Dr. M. Hasanzad 

 دقيقه 20

20 Min. 

  
  ,Hall No.2       11:00-13:00       Wed. Apr. 25  2012                                            11/00-13/00       2سالن          91/02/06چهار شنبه  

 Prayer, Lunch  13:00-14:30                                           13/00-14/30  نماز و ناهار

 چالش ها و ر اهکارها -آزمایش هاي تشخيص مولکولي

Molecular Diagnosis: Challenges and solutions 

 تخصص  سخنراني  سخنراني 
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 الیف آکیوزدکتر میرمجید مصالئی، دکتر علی شبستری، دکتر علیرضا فالح، دکتر سیاوش قادری، دکتر       :اعضاء هيئت رئيسه

 

Chair Persons:   Dr. M. M. Mossalaeie, Dr. A. Shabestari, Dr. A. Fallah, Dr. S. Ghaderi, Dr. Elif Akyuz, 

                              

Lecture Lecturer                               تخصصSpecialty 
زمان   
Time 

 تست تشخیص زودرس سرطان مثانه

Early Detection of Bladder Cancer (NMP22) 

 دکتر سیاوش قادری

Dr. S. Ghaderi 

 آسیب شناسی

MD, APCP 

 دقيقه 20

20 Min. 
 ارائه اتوآناالیزرهای پرسرعت با بهره گیری از سیستم ماژوالر

Introducing of High Throughput Biochemistry Analyser 
 خردوار...ا روح آقای 

Mr. R.  Kheradvar 

 کارشناس بیولوژی

BSc, Biology 

 دقيقه 15

15 Min. 

 مخدر مواد و پزشكی تشخیص های کیت معرفی

  

 دکتر بهروز وظیفه بهنام

Dr. B. Vazifeh Behnam 

 دکترای پزشكی

MD. 

 دقيقه 20

20 Min. 

Real Time PCR Kits 

  

 دکتر الیف اکیوز

Dr. Elif Akyuz 

 میكروب شناسی  

PhD,  Microbiology 

 دقيقه 20

20 Min. 
در اندازه گیری کامپونت های پزشكی   LC/MSMSاهمیت علمی و اقتصادی جدید سیستمهای 

 بدون نیاز به پروسه مشتق سازی  

  

 پور نقی محمدعلی مهندس

Eng. M. A. Naghipour 

 میكروبیولوژی علوم کارشناس

BSc, Science Microbiology 

 دقيقه 15

15 Min. 

 تشخیص مولكولی

Molecular Diagnostic 

 خیری رضا حمید دکتر

Dr. H. R. Kheyri 

 نانوبیوتكنولوژی

PhD,  Nanobiotechnology 

 دقيقه 15

15 Min. 
 :پرسش و پاسخ( ميزگرد)

 الیف آکیوزدکتر  -دکتر میرمجید مصالئی،  دکتر علی شبستری، دکتر علیرضا فالح، دکتر سیاوش قادری

   Question & Discussion Panel:   Dr. M. M. Mossalaeie, Dr. A. Shabestari, Dr. A. Fallah, Dr. S. Ghaderi, Dr. Elif Akyuz 

 دقيقه 15

15 Min. 

  
  ,Hall No.3       11:00-13:00      Wed. Apr. 25 2012                                                11/00-13/00       3سالن          91/02/06چهار شنبه  

 Prayer, Lunch  13:00-14:30                                           13/00-14/30  نماز و ناهار

2معرفي تکنيک ها و تجهيزات آزمایشگاهي   
 Laboratory Techniques & Equipment 2 

 سخنراني  سخنران 
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 کنگره کشوریدهمين کنگره بين المللی و پنجمين 
 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران

 گل افشان، دکتر رضا محمدی.. دکتر سید محمدحسن هاشمی مدنی، دکتر داوود بهروان، دکتر بهزاد پوپک، دکتر محمود کریمی، دکتر حبیب ا     :اعضاء هيئت رئيسه
  دکتر اکبر ملک پور                                  

Chair Persons:   Dr. S. M. H. Hashemi Madani, Dr. D. Behravan, Dr. B. Poopak, Dr. M. Karimi, Dr. H. Golafshan, Dr. R. Mohammadi       

                             Dr. A. Malekpour 

Lecture                         سخنرانLecturer Specialty 
زمان   
Time 

 تحلیل نتایج ارزیابی خارجی کیفیت هماتولوژی

Analysis of EQAP Results in Hematology دکتر بهزاد پوپک 

Dr. B. Poopak  

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

  هماتولوژی

DCLS 

PhD, Hematology 

 دقيقه 20

20 Min. 

 :پرسش و پاسخ( ميزگرد)
 دکتر اکبر ملک پور گل افشان، دکتر رضا محمدی،.. دکتر سید محمدحسن هاشمی مدنی، دکتر داوود بهروان، دکتر بهزاد پوپک، دکتر محمود کریمی، دکتر حبیب ا

Question & Discussion Panel:    Dr. S. M. H. Hashemi Madani, Dr. D. Behravan, Dr. B. Poopak, Dr. M. Karimi 

                                                  Dr. H. Golafshan, Dr. R. Mohammadi, Dr. A. Malekpour 

  

 دقيقه 40

40 Min. 

 تحلیل نتایج ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی

Analysis of EQAP Results in Biochemistry  رضا محمدیدکتر 

Dr. R. Mohammadi 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

 بیوشیمی بالینی

DCLS 

PhD, Clinical Biochemistry 

 دقيقه 20

20 Min. 

 :پرسش و پاسخ( ميزگرد)
 پورگل افشان، دکتر رضا محمدی، دکتر اکبر ملک .. بهزاد پوپک، دکتر محمود کریمی، دکتر حبیب ادکتر ، دکتر داوود بهروان، دکتر سیدمحمدحسن هاشمی مدنی

   KarimiM.  Dr. ,PoopakDr. B.  ,BehravanDr. D. , Madani HashemiS. M. H.  Dr. Question & Discussion Panel:        

                                                           Dr. H. Golafshan, Dr. R. Mohammadi, Dr. A. Malekpour 

 دقيقه 40

40 Min. 

  
  ,Hall No.1       14:30-16:30       Wed. Apr. 25   2012                                                             14/30-16/30       1سالن          91/02/06چهار شنبه  

 سخنراني

(بيوشيمي و هماتولوژي) 2تحليل نتایج ارزیابي خارجي كيفيت   

Analysis of EQAP Results 2 (Biochemistry, Hematology) 

 تخصص 
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 محمدرضا فوالدی  دکتر علی صادقی تبار، دکترسهیال انصاری پور، دکتر چنگیز خلیلی، دکتر مژده ذنوبی، دکتر افسانه محمدزاده، دکتر سید   :اعضاء هيئت رئيسه

 

Chair Persons:   Dr. A. Sadeghitabar, Dr. S. Ansaripur, Dr. Ch. Khalili, Dr. M. Zonoobi, Dr. A. Mohammadzadeh, Dr. S. M. R. Fouladi  

Lecture Lecturer                               تخصصSpecialty 
زمان   
Time 

 نقش آزمایشگاه در تشخیص علت ناباروری 

Ovarian Reserve, PCO,  Endometriosis, Cervical Factor 

 دکتر مژده ذنوبی

Dr. M. Zonoobi  

 فوق تخصص زنان زایمان و ناباروری

MD, Infertility 

 دقيقه 20

20 Min. 
 اختالالت ایمونولوژیک در سقط مكرر و شكست مكرر 

Immunological Disorder in Recurrent Pregnancy Loss and… 

 دکتر افسانه محمدزاده

Dr. A. Mohammadzadeh 

 فوق تخصص زنان زایمان و ناباروری

MD, Infertility 

 دقيقه 20

20 Min. 
 بیمارستانبررسی ارتباط بین چاقی و ناباروری در زنان مراجعه کننده به بخش ناباروری در برخی 

 تهرانهای 

Study of Relation Between Obesity and Infertility in Women… 

 دکتر سید محمدرضا فوالدی

Dr. S. M. R. Fouladi 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

DCLS 

 دقيقه 15

15 Min. 

در مردان مراجعه کننده به مرکز نازایی بیمارستان   ICSIارتباط بین ناهنجاری کرموزمی با 
 شریعتی

Relation Between Chromosome Abnormalities with ICSI Results in 

 دکتر پروین فالحی

Dr. P. Fallahi 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

DCLS 

 دقيقه 15

15 Min. 

 تست های آزمایشگاهی در سیكل های تحریک تخمک گذاری

Lab Tests Before Ovulation Induction 

 دکتر سهیال انصاری پور

Dr. S. Ansaripur 

 فوق تخصص زنان زایمان و ناباروری

MD, Infertility 

 دقيقه 20

20 Min. 
  استرادیول گیری اندازه در لومینسانس کمی و االیزا های روش مقایسه

Comparison of ELISA and Chemiluminescence Methods For... 

 دکتر علی صادقی تبار

Dr. A. Sadeghitabar 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

DCLS 

 دقيقه 20

20 Min. 
 :پرسش و پاسخ( ميزگرد)

 ، دکترسهیال انصاری پور، دکتر چنگیز خلیلی، دکتر مژده ذنوبی، دکتر افسانه محمدزاده، دکتر سیدمحمدرضا فوالدیدکتر علی صادقی تبار

Question & Discussion Panel:      Dr. A. Sadeghitabar, Dr. S. Ansaripur, Dr. Ch. Khalili, Dr. M. Zonoobi, Dr. A. Mohammadzadeh  

                                                        Dr. S. M. R. Fouladi        

 دقيقه 10

10 Min. 

  
  ,Hall No.1       8:30-10:30       Tur. Apr. 26  2012                                                              8/30-10/30       1سالن          91/02/07پنج شنبه  

                       Coffee Break 10:30-11:00 10/30-11/00پذیرائي 

( زنان)آزمایشگاه و ناباروري     

Laboratory and Female Infertility 

 سخنران  سخنراني 
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 دکترسید محمد حسن هاشمی مدنی، دکتر محسن جاللی، دکتر کاوه سلطان زاده، دکتر محمد مهدی محمدی، دکتر محمدرضا یزدانپناه   :اعضاء هيئت رئيسه

 

Chair Persons:    Dr. S. M. H. Hashemi Madani, Dr. M. Jalali,  Dr. K. Soltanzadeh, Dr. M. M. Mohammadi, Dr. M. R. Yazdanpanah  

  Prayer, Lunch 13:00-14:30                                        13/00-14/30نماز و ناهار 

Lecture                         سخنرانLecturer Specialty 
زمان   
Time 

 وضعیت و دالیل ناباروری مردان

Infertility in Men    

 دکتر کاوه سلطان زاده

Dr. K. Soltanzadeh 

 ارولوژی 

MD, Urology 

 دقيقه 20

20 Min. 

 گزارش آنالیز اسپرم

 Semen Analysis Reporting 
 دکتر سیدمحمدحسن هاشمی مدنی

Dr. S. M. H. Hashemi Madani 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

DCLS 

 دقيقه 20

20 Min. 

 تست های عملكردی اسپرم 

Sperm Functional Tests 
 دکتر محسن جاللی

Dr. M. Jalali 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

DCLS 

 دقيقه 20

20 Min. 

 ناباروری های با علت ایمنی شناختی
Immunological Aspects of the Human Fertility: Male Infertilities of  

Immunological Origin 

 دکتر محمد مهدی محمدی

Dr. M. M. Mohammadi 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

  ایمونولوژی
DCLS 

PhD, Immunology 

 دقيقه 20

20 Min. 

 :پرسش و پاسخ( ميزگرد)
   یزادنپناه محمدرضا دکتر محمدی، محمدمهدی دکتر زاده، سلطان کاوه دکتر جاللی، محسن دکتر مدنی، هاشمی حسن محمد دکترسید

   Question & Discussion Panel:      Dr. S. M. H. Hashemi Madani, Dr. M. Jalali,  Dr. K. Soltanzadeh, Dr. M. M. Mohammadi 
                                                                      Dr. M. R. Yazdanpanah             

 دقيقه 40

40 Min. 

  
      ,Hall No.1       11:00-13:00   Tur. Apr. 26  2012                                                             11/00-13/00      1سالن         91/02/07پنج شنبه  

 ( مردان)آزمایشگاه و  ناباروري 

Laboratory and Male Infertility 

 تخصص  سخنران 
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 دکتر محمدتقی خانی، دکتر محمد رضا بختیاری، دکتر محسن غریب دوست، دکتر مسعود فالح پور، دکتر محمدمهدی محمدی      :اعضاء هيئت رئيسه

 

Chair Persons:   Dr. M. Taghikhani, Dr. M. R. Bakhtiari, Dr. M. Gharibdoost,  Dr. M. Fallahpour, Dr. M. M. Mohammadi  

 Specialtyتخصص                       Lecturerسخنران                        Lectureسخنراني                                                                                                       
زمان   
Time 

ارتباط با موقعیتهای گالیسمیک  : فعالیت آدنوزین دآمیناز سرم در افراد باردار مبتال به دیابت شیرین
Serum Adenosine Deaminase Activity in Gestational Diabetes 

Mellitus: Correlation With Glycemic Status 

 دکتر محمدعلی تخشید

Dr. M. A. Takhshid 

 بیوشیمی

PhD, Biochemistry 

 دقيقه 10

10 Min. 

 های حاملگی در انسولین به مقاومت و اکسیداتیو استرس عمومی، التهاب های نشانه بین ارتباط
 نرمال

Association Between Markers of Systemic Inflammation, Oxidative 

Stress and Insulin Resistance During Normal Pregnancy 

 دکتر ذات اله عاصمی

Dr. Z. Asemi 

 علوم تغذیه

PhD, Nutritional Sciences 

 دقيقه 10

10 Min. 

بررسی وضعیت پروفایل لیپید در انواع مختلف آنمی در مراجعه کنندگان به مرکز طبی کودکان و 
 مقایسه آن با گروه کنترل

Evaluation of Lipid Profile in Different Anemic Patients and 

Controls, in Children Medical Center in 2008-2010 

 دکتر صدیقه شمس

Dr. S. Shams 

 بیوشیمی بالینی

PhD, Clinical  Biochemistry 

 دقيقه 10

10 Min. 

 مطالعه ی اثر افشره انگورعسكری بر پروفایل لیپیدی پالسمای موش صحرایی

The Effect of Grape (Askari) Juice on Plasma Lipid Profile in Male... 

 دکتر محمدرضا افضل زاده

Dr. M. R. Afzalzadeh 

 دامپزشكی

DVM 

 دقيقه 10

10 Min. 
مقایسه سطح لپتین سرم در خانم های باردار مبتال به پره اکالمپسی و خانم های باردار با فشار خون 

 زنجان( عج)نرمال مراجعه کننده به مرکز آموزشی ، درمانی ولیعصر 

Comparison Of Serum Leptin Level in Pregnant Women with 

Preeclampsia and That of Those With Normal Blood Pressure Who… 

 دکتر حمید رضا امیر مقدمی

Dr. H. R. Amirmoghaddami 

 علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

DCLS 

 دقيقه 10

10 Min. 

  کنترل کیفیت داخلی آزمایشگاه براساس مدیریت ریسک

A New Law For Clinical Laboratories : Risk Management 

 دکتر اکبر ملک پور 

Dr. A. Malekpour 

 بیوشیمی بالینی

PhD, Clinical Biochemistry 

 دقيقه 10

10 Min. 

  
  ,Hall No.2         11:00-13:00         Tur. Apr. 26  2012                                                              11/00-13/00      2سالن         91/02/07پنج شنبه  

 ( بيوشيمي، سرولوژي و ایمونولوژي)  3پژوهش هاي علوم آزمایشگاهي

 Research in Laboratory Sciences  3 
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 ، دکتر محمد رضا بختیاری، دکتر محسن غریب دوست، دکتر مسعود فالح پور، دکتر محمدمهدی محمدیدکتر محمدتقی خانی   :اعضاء هيئت رئيسه

 

Chair Persons:    Dr. M. Taghikhani, Dr. M. R. Bakhtiari, Dr. M. Gharibdoost,  Dr.M. Fallahpour, Dr. M. M. Mohammadi  

 

 Specialtyتخصص                               Lecturerسخنران                    Lectureسخنراني                                                                                                          
زمان   
Time 

 مفهوم زیست ایمنی در آزمایشگاه های بالینی

Concepts of Biosafety in Clinical Labs 

 آقای اویس یاکوب

Mr. Owais Yaqub 

 میكروبیولوژی

BSc,  Microbiology 

 دقيقه 10

10 Min. 

 برای بیماری های کرون (GP2)تست 

Auto Antibodies to Glycoprotein 2 (GP2) are Associated with... 

 (آلمان)روگنبوک دیرک دکتر
Dr. D. Roggenbuck 

 زیست شناسی مولكولی

Molecular Biology 

 دقيقه 10

10 Min. 

سرم و مایع جنب با سیتولوژی مایع پلور در  CA 15-3 مقایسه ارزش تشخیصی شاخص توموری
 بررسی بدخیمی

A Comparison between Diagnostic Value of CA 15-3 Tumor Marker 

of Serum and of Pleural Fluid Using Pleural Fluid Cytology in... 

 دکتر حسن احترام

Dr. H. Ehteram 

 آسیب شناسی

MD, APCP 

 دقيقه 10

10 Min. 

 مقادیر مرجع غلظت سرمی روی و شیوع کمبود روی در افراد بالغ ایرانی
Reference Values for Serum Zinc Concentration and Prevalence of 

Zinc Deficiency in Iranian Adult Subjects 

 دکتر اصغر قاسمی

Dr. A. Ghasemi 

 فیزیولوژی

PhD, Physiology 

 دقيقه 10

10 Min. 

و هوموسیستئین دربیماران مبتال به دیابت حاملگی و  C مقایسه مقادیر پالسمایی پروتئین واکنشگر
 افراد غیر دیابتی

The Comparison of Plasma C-Reactive Protein and Homocysteine... 

 دکتر محمدرضا صفری

Dr. M .R .Safari 

 بیوشیمی

PhD, Biochemistry 

 دقيقه 10

10 Min. 

 :پرسش و پاسخ( ميزگرد)
 محمدیمهدی  محمد، دکتر محمد رضا بختیاری، دکتر محسن غریب دوست، دکتر مسعود فالح پور، دکتر دکتر محمدتقی خانی

    Question & Discussion Panel:      Dr. M. Taghikhani, Dr. M. R. Bakhtiari Dr. M. Gharibdoost,  Dr.M. Fallahpour 

                                                             Dr. M. M. Mohammadi   

 دقيقه 10

10 Min. 

  
  ,Hall No.2       11:00-13:00         Tur. Apr. 26  2012                                                            11/00-13/00       2سالن         91/02/07پنج شنبه  

  Prayer, Lunch 13:00-14:30                                         13/00-14/30نماز و ناهار 

( بيوشيمي، سرولوژي و ایمونولوژي)  3پژوهش هاي علوم آزمایشگاهي  
 Research in Laboratory Sciences  
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 ساعت عنوان مقاله نام خانوادگي نام ردیف

91/ 02/04روز اول   

 صبح

8/30-8/35 لزوم آشنائي باحقوق پزشکي درآزمایشگاههاي تشخيص پزشکي گنج بخش مجيد 1  

8/40-8/45 تدوین برنامه استراتژیک براي بهبود وضعيت ایمني و بهداشت در آزمایشگاه تشخيص طبي رویاني ساناز 2  

8/50-8/55 فرآیند شناسایي صحيح نمونه هاي آزمایشگاهي در آزمایشگاه با توجه به استقرار نظام حاكميت باليني صبوري فاطمه 3  

9/00-9/05 ده چالش استقرار اخالق پزشکي در آزمایشگاه طبي جاوید دكتر محمود 4  

9/10-9/15 بيمارستان از نظر تجهيزات بانک خون و آزمایشات قبل از تزریق 102مميزي  عسگري پور دكتر فریبا 5  

 جهانگيري سيسخت البرز 6
بررسي  رعایت استانداردها  بر اساس چک ليست ارزیابي سيستم  كيفيت در آزمایشگاههاي تشخيص طبي  

 خصوصي در دانشگاه علوم پزشکي یاسوج
9/25-9/20  

9/30-9/35 شيوع هموليز آزمایشگاهي در نمونه هاي ارجاعي به یکي از آزمایشگاه هاي دانشگاه علوم پزشکي شيراز تخشيد دكتر محمدعلي 7  

9/40-9/45 بررسي تکرارپذیري شمارش افتراقي دستي لکوسيتها در بين كاركنان آزمایشگاه ملکي علي 8  

9/50-9/55 استاندارد مقررات انتقال مواد عفوني آزمایشگاهي صارمي دكتر محمد علي 9  

PCR 10/05-10/00تشخيص بروسلوز در افراد پر خطر مراجعه كننده به مركز تشخيص پزشکي خدابنده توسط تکينيک  سروري دكتر رحيم 10  

11 
دكتر محمد  

 حسن
10/10-10/15 مایکوباكتریوم توبركلوزیس PCRطراحي اینترنال كنترل تشخيص  شاه حسيني  

1020-10/25 در موش هاي با ليپيد نرمال( LXRα)اثر تریاک بر روي پروفایل ليپيد و بيان گيرنده ي آلفاي كبدي  عوبري فرهاد 12  

 (سخنراني)برنامه ارائه پوستر ها 
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 ساعت عنوان مقاله نام خانوادگي نام ردیف

1391/ 02/04روز اول   

 صبح

PCR 10/35-10/30به روش  Bساخت اینترنال كنترل تکثيري تشخيص ویروس هپاتيت  زاهدي مقدم نسترن 13  

 امرایي حدیث 14
-mag A(mucoviscosityبررسي شيوع و حساسيت آنتي بيوتيکي سوش هاي كلبسيال پنومونيه واجد ژن 

associated gene A  1389از نمونه هاي كلينيکي بيمارستان هاي آموزشي شهركرد 
10/45-10/40  

E .coli 10/55-10/50روش هاي مولکولي جهت تایپينگ  عشاقي دكتر مژگان 15  

 عصر

14/30-14/35 تشخيص دو مورد هموگلوبين واریانت جدید در استان كرمانشاه احمدي ستاره 16  

F 14/45-14/40مکانيسم هاي مولکولي القاء هموگولوبين  فرش دوستي حق دكتر مجيد 17  

14/50-14/55 بررسي مقاومت فلوكونازول در بين بيماران مبتال به عفونت همزمان یا انواع كاندیدا چمني دكتر ليلي 18  

15/00-15/05 بررسي موارد خطا درتشخيص قبل از تولد بيماري تاالسمي دراستفاده از ماركرهاي چند شکلي وليان بروجني صادق 19  

20 
دكتر محمد  

 حسن
15/10-15/15 ویروس هرپس سيمپلکس  PCRطراحي اینترنال كنترل براي تشخيص  شاه حسيني  

15/20-15/25 در شناسایي پلي مورفيسم هاي شایع خوشه ژني بتا گلوبين ARMS/RFLPكاربرد روش مولتي پلکس  كائيني مقدم زهرا 21  

 (سخنراني)برنامه ارائه پوستر ها 
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 (سخنراني)برنامه ارائه پوستر ها 

 عصر

 مرادي سردره هيمن 22
در بيماران ایراني ( MSP1)ارتباط پروفایل ليپيدي پلي مورفيسم پروتيئين انتقال دهنده كلسترول استر 

 مبتال به هایپر لپيدمي اوليه
15/35-15/30  

15/40-15/45 در تشخيص سالمونال  Loop-mediated isothermal DNA amplification( LAMP)نحوه كارایي روش  محمودي تيموراباد سعيد 23  

 آفریده بهروز 24
بررسي ميزان موارد منفي كاذب تست هاي تيرویيدي بدو تولد نوزادان با روش تيرویيد اسکرین پاشنه پاي 

 نوزادان
15/55-15/50  

 قوشچيان سمانه 25
نقش داروهاي ضد افسردگي مختلف بر روي سطح سرمي هورمون تيروئيد در بيماران با اختالالت افسردگي 

 ماژور
16/05-16/00  

16/10-16/15 89بررسي بيماري كم كاري مادر زادي تيروئيد نوزادان استان كرمانشاه در سال  خاصي كيوان 26  

16/20-16/25 بررسي شيوع كم كاري مادرزادي تيروئيد در استان مازندران افشار پروانه 27  

 ساعت عنوان مقاله نام خانوادگي نام ردیف

1391/ 02/04روز اول   
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 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران

 (سخنراني)برنامه ارائه پوستر ها 

  91/02/05روز دوم 

 صبح

8/30-8/35 كنترل كيفي كاغذ فيلترهاي مورد استفاده در برنامه غربالگري نوزادان بهنام سهيال 28  

 جودكي دكتر معصومه 29
بررسي ميزان شيوع كم كاري مادرزادي تيروئيد در بدو تولد نوزادان مركز بهداشت شماره یک شهرستان  

 1389كرج در سال 
8/45-8/40  

8/50-8/55 ارتباط سطح باالي گلوكز با كاهش اسيد اوریک سرم قره باغي دكتر محمد 30  

9/00-9/05 در مبتالیان به آرتریت روماتویيد CD4+Foxp3+Tregو CD8+Foxp3+Tregبررسي سلول هاي  عندليب عليرضا 31  

9/10-9/15 توصيه اي براي پزشکان: مثبت FANAمنفي با  ANAبيماران با نتایج  اسماعيل زاده دكتر عبدالرضا 32  

ابوالقاسمدكتر  33  كالیي دارابي 
روي خطر و شدت بيماري مالتيپل اسکلروزیس در  HLA-DQB1و  HLA-DRB1تاثير هتروژنيسيته آلل 

 بيماران ایراني
9/25-9/20  

 مختاریان كبري 34
بستري در ( H1N1)در بيماران مبتال به آنفوالنزاي خوكي  Procalcitoninاندازه گيري سطح سرمي 

 1389شهركرد( س)بيمارستان هاجر 
9/35-9/30  

 مظاهري دكتر وحيده 35
استان   5در  2011و  2010بررسي مقایسه اي تيپ و زیرگروه هاي آنفوالنزا در نمونه هاي تنفسي در سال هاي 

 ایران
9/45-9/40  

 بهمني نسرین 36
بررسي فراواني باكتریهاي جدا شده از نمونه ترشحات تراشه بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ویژه  

 بيمارستان بعثت سنندج
9/55-9/50  

10/00-10/05 نقش مدیریت كنترل كيفي در تشخيص صحيح عفونت هاي تنفسي نيک بخت مجتبي 37  

10/10-10/15 ونمونياي تنفسي ناشي از استرپتوكوكوس نمونيا CRPبررسي ارتباط بين تست  محمدي نسب سيده مریم 38  

10/25-1020 (PCP)مروري بر روش هاي تشخيصي پنموسيستيس جيرووسي   صادقي اردستاني زینب 39  

 موالپور اعظم 40
بررسي مقاومت آنتي بيوتيکي باسيلهاي گرم منفي جدا شده از ترشحات تنفسي بيماران بستري در بخش  

ICU   1390بيمارستان شهيد رجایي قزوین 
10/35-10/30  

 ساعت عنوان مقاله نام خانوادگي نام ردیف
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 (سخنراني)برنامه ارائه پوستر ها 

  91/02/05روز دوم 

 صبح

10/40-10/45 مقایسه سيتولوژي مایع پلور و بيوپسي پلور در تشخيص ضایعات خوش خيم و بد خيم خامه چيان دكتر طاهره 41  

10/50-10/55 1387 -1386بررسي موارد مشکوک انساني آنفلوانزاي پرندگان استان كرمانشاه طي سالهاي خادمي دكتر ناهيد 42  

11/00-11/05 عفونتهاي قارچي آسپرژیلوزیس دربيماران مبتال به آسمتشخيص  اصل رهنماي اكبري نجيبه 43  

11/10-11/15 مطالعه روش هاي تشخيصي در آسپریژیلوس هاي آلرژي زا برونشي   سياح البرزي شراره 44  

 نوازش رضا 45
بررسي سراپيدميولوژي آلودگي به توكسوپالسما در دختران دبيرستاني شهرستان جلفا با روش  

 ایمنوفلورسانس غير مستقيم
11/20-11/25  

 جمشيدي محمد 46
 Cو پلي مورفيسم ( ACE)ژن آنزیم مبدل آنژیوتانسين I/Dاین مطالعه بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم 

1166 A  ژن رسپتور نوع یک آنژیوتانسينII  با پره اكالمپسي مي باشد 
11/30-11/35  

11/50-11/55 بررسي تاثير گونه هاي اوره پالسما بر ناباروري مردان ضيغمي دكتر حبيب 47  

12/00-12/05 بررسي ارتباط آنتي بادي ضد اسپرم با ریسک فاكتورهاي تشکيل دهنده آن در مردان نابارور اسدي فر بهنام 48  

 فالحي دكتر پروین 49
مطالعه رابطه بين ناهنجاري كروموزومي در لنفوسيت هاي مردان نالبارور با نتایج تزریق داخل سيتوپالسمي  

 اسپرم
12/15-12/10  

12/20-12/25 آناليز مایع مني از نظر شمارش ،مرفولوژي ،در افراد مراجعه كننده به آزمایشگاه هاي شهركرد حسيني هاروني سيد مجتبي 50  

12/30-12/35 شاهدي گذشته نگر بررسي تأثير مصرف سيگار بر اسپرم و ناباروري مردان –مطالعه مورد  رضایي محمد امين 51  

 ساعت عنوان مقاله نام خانوادگي نام ردیف
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 کنگره کشوریدهمين کنگره بين المللی و پنجمين 
 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران

 (سخنراني)برنامه ارائه پوستر ها 

 بهمني افشين 52
عنوان بررسي ميزان بروز بيماري دیابت در افراد پره دیابتيک و ارتباط قند خون آنها با عوامل خطر ساز  

 1389بيماري در شهرستان سروآباد در سال 
12/45-12/40  

 خادمي دكتر ناهيد 53
-1386بررسي دیابت وكاهش عوامل خطربيماریهاي غيرواگيردركاركنان مركزبهداشت استان كرمانشاه 

1389 
12/55-12/50  

  91/02/05روز دوم 

 صبح

 عصر

14/30-14/35 رابطه سطح آلبومينوري وفعاليت ميلوپراكسيدازسرم خون دربيماران مبتال به دیابت مليتوس سرتاج شبنم 54  

55 
دكتر سيد  
 ضياءالدین

14/40-14/45 ارتباط بين فعاليت ميلوپراكسيداز سرم با سطح ليپوپروتئين با دانسيته كم اكسيد شده دربيماران دیابتيک صمصام شریعت  

14/50-14/55 تاثير باال بودن قند خون بر ميزان دفع ميکروآلبومين در ادرار توكلي هفشجاني قدیر 56  

 نورآذریان سيد منوچهر 57
نقش الكتوباسيلوس روتري در كاهش عوارض ناشي از دیابت در موشهاي صحرایي دیابتي شده با  

 استرپتوزوتوسين
15/05-15/00  

15/10-15/15 و روتين آزمایشگاهي براي تشخيص سل PCRمقایسه روش  پورآذر شاهين 58  

 زمانلو سجاد 59

و لوسين بجاي آرژینين   315و جایگزیني ترئونين بجاي سرین در كدون  Kat Gبررسي موتاسيون در ژن  
در مایکوباكتریوم توبركلوزیس مقاوم به ایزونيازید در شمال غرب ایران با روش مولکولي   463در كدون 

PCR-RFLP 

15/25/-15/20  

 ساعت عنوان مقاله نام خانوادگي نام ردیف
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 (سخنراني)برنامه ارائه پوستر ها 

 عصر

 كتابچي دكتر انسيه 60
مقایسه نتایج اسميرمستقيم وجوابهاي متغيركشت در بين بيماران مشکوک به  سل در انستيتو پاستور  

 ایران
15/35-15/30  

 نهاوندي عراقي آزاده 61
درتشخيص سریع مایکوباكتریوم هاي آتيپيک از مایکوباكتریوم    analysis PCR-RFLPاستفاده از روش  

 توبركولوزیس كمپلکس
15/45-15/40  

15/50-15/55 مثبت در سنندج HIVميزان شيوع توبركلوزیس در بين بيماران  معماري فرزام 62  

 سيدپور سيد حسن 63
مقایسه  و علل ضریب كاهش و افزایش تشخيص  ميکروسکوپي سل در آزمایشگاههاي بهداشتي دانشگاه  

 1389؛88؛87علوم پزشکي مازندران در سالهاي 
16/05-16/00  

 طاهري دكتر محمد 64
در   PPDو  ESAT-6به مایکوباكتریوم توبركلوزیس با استفاده از  Tارزیابي پاسخ اختصاصي لنفوسيت 

Elispot Assay 
16/15-16/10  

 رحيمي فر ناصر 65
در بلوک هاي پارافيني با تشخيص لنفوم غير هوچکين و نمونه هاي  Bcl-10 1,3پلي مورفيسم اگزوم ژن 

 در شمال غرب ایران ALLخوني 
16/25-16/20  

  91/02/05روز دوم 
 ساعت عنوان مقاله نام خانوادگي نام ردیف
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 کنگره کشوریدهمين کنگره بين المللی و پنجمين 
 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران

 (سخنراني)برنامه ارائه پوستر ها 

91/02/06روز سوم   

 صبح

8/30-8/35 به كمک روشهاي مبتني بر نانوتکنولوژي PCRشناسایي سریع ویبریو كلره با  حرفه دوست غالمرضا 66  

8/40-8/45 قابليت نانوذرات مغناطيسي در شناسایي عامل وبا به كمک واكنش زنجيره اي پليمراز رشيدیاني جمال 67  

8/50-8/55 آناليز ژنوتيپ ژیاردیا المبليا جدا شده از كودكان اهوازي، جنوب غرب ایران رفيعي دكتر عبداهلل 68  

9/00-9/05 ، در ایزوله هاي اشرشيا كلي جدا شده از عفونت ادراريp، كد كننده فيمبریه papفراواني اپرون  ساماني ساناز 69  

9/10-9/15 جداسازي مایکوباكتریوم هاي آتيپيک از آب هاي سطحي و اهميت روش هاي تشخيصي مولکولي كرمي ميرآبادي معصومه 70  

9/20-9/25 توسعه روشي براي اندازه گيري پتانسيل زتاي ليپو پروتيئيني با دستگاه زتا سایزر امامي رضوي امير نادر 71  

9/30-9/35 آیا هنوز زمان تاسيس بانک داده هاي ژنتيکي براي افراد در معرض خطر، فرا نرسيده است؟ قاسمي اكرم 72  

 جعفري محمد 73
(  ع)در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان امير المومنين( GCT)شيوع اختالالت تست چالش گلوكز

 1388-89شهرستان گراش طي سال هاي 
9/45-9/40  

9/50-9/55 تشخيص پيش از تولد سندرم داون و نقایص علمي دكترمنيژه 74  

10/00-10/05 ژن بتا تاالسمي( Cap site)1+بررسي اندیکس هاي گلبولي در  جهش  دولتي دكتر محمد علي 75  

10/10-10/15 روش ها، خطاها و محدودیت هاي تکنيکي  موجودHCG پوررضا دكتر عليرضا 76  

1020-10/25 بررسي اپيدميولوژیکي دیابت و عوارض آن در مناطق روستایي ساوجبالغ بهرامي عباس 77  

1020-10/25 در بافت تومور ،بافت سالم و سرم مبتالیان به تومور پستان IL-17وIL-4,IFN-γبررسي سایتوكاین هاي  مقدس قهفرخي كامران 78  

 ساعت عنوان مقاله نام خانوادگي نام ردیف
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 (سخنراني)برنامه ارائه پوستر ها 

91/02/06روز سوم   

 صبح

10/40-10/45 1388بررسي نتایج آزمایشگاه پاتولوژي و تعيين وضعيت سرطانهاي شایع در استان كرمانشاه در سال  فخري مرادي اعظمي شيرین 79  

vacA 10/55-10/50ارتباط بين مقاومت آنتي بيوتيکي هليکوباكتر پيلوري  با ژن ویروالنس  قوطاسلو دكتر رضا 80  

11/00-11/05 انيکوماكوزیس غير درماتوفيتي هاشمي دكتر جمال 81  

 نوري طلب نرگس 82
شيوع استافيلوكوک اورئوس مقاوم به متي سيلين و ونکومایسين در عفونت زخمهاي بيمارستاني در 

 اله كاشانيبيمارستان آیت
11/15-11/10  

 خادمي دكتر ناهيد 83
بررسي كاهش عوامل خطربيماریهاي غيرواگيردركاركنان مركزبهداشت استان كرمانشاه  

 1389لغایت1386ازسال
11/20-11/25  

 اميني ابوالفضل 84
مقایسه توانایي توليد پيگمان در ایزوله هاي استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از بيماران و پرسنل درماني 

 بيمارستان هاي شهر گرگان
11/30-11/35  

 سليمي خراشاد عليرضا 85
مقایسه تستهاي تشخيصي سریع  با روش ميکروسکوپي در تشخيص آزمایشگاهي ماالریا در استان  

 سيستان و بلوچستان
11/45-11/40  

 تشکري دكتر مهناز 86
بررسي حاملين بيني استافيلوكک ارئوس مقاوم به متي سيلين در بيماران تحت همودیاليز بيمارستان علي 

 ابن ابيطالب دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان با  تکنيکهاي مختلف  و مقاومت انتي بيوتيکي انها
11/55-11/50  

 كوهسار فرامرز 87
  - 89هاي  اي در عرضه كنندگان مواد غذایي در شهر گرگان طي سال هاي روده بررسي شيوع آلودگي انگل

1388 
12/05-12/00  

 ساعت عنوان مقاله نام خانوادگي نام ردیف



43 

 کنگره کشوریدهمين کنگره بين المللی و پنجمين 
 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران

 (سخنراني)برنامه ارائه پوستر ها 

 رحيميان هوشنگ 88
بررسي فراواني كالميدیا تراكوماتيس و نایسریا گونوریه در بيماران مبتال به اورتریت عالمت دار در شهر  

 PCRمولتي پلکس  یاسوج با استفاده از روش
12/15-12/10  

12/20-12/25 ساله خانوادههاي دیابتيک شهر بوشهر54-30تغييرات غلظت سرمي ادیپونکتيندرافراد  پوربهي عبدالرضا 89  

12/30-12/35 بررسي شيوع دیابت بارداري در مادران باردار مراجعه كننده به ازمایشگاه مركز بهداشت شهرستان بيرجند حسيني بتول 90  

 باقري ساره 91
بررسي سطح آنتي بادي سرمي عليه عفونت سرخجه در زنان سنين باروري مراجعه كننده به آزمایشگاه  

 1388-1390رفرانس كاشان درسال 
12/45-12/40  

12/50-12/55 1390بررسي بيوپسي هاي پوست از لحاظ ابتال به پمفيگوس در بيمارستان امام رضا تبریز درسال یميني فرهاد 92  

91/02/06روز سوم   

 صبح

 ساعت عنوان مقاله نام خانوادگي نام ردیف
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 (سخنراني)برنامه ارائه پوستر ها 

91/02/06روز سوم   

 عصر

 دیهم بهناز 93
بررسي وجود آنزیم متالوبتاالكتاماز در سویه هاي پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه هاي باليني  

 بيمارستان بزرگ دزفول
14/35-14/30  

 صفري دكتر محمدرضا 94
مقایسه ميزان تحقق اهداف آموزشي دروس عملي ارائه شده توسط گروه علوم آزمایشگاهي دردانشجویان  
 رشته علوم آزمایشگاهي دوره هاي پيوسته و ناپيوسته دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي همدان

14/45-14/40  

 مستعان ليال 95
ارزیابي شاخص هاي گلبول قرمز متراكم طي توليدو ذخيره سازي در زمانهاي مشخص درپایگاه انتقال خون  

 1389استان تهران درسال
14/55-14/50  

96 
دكتر سيدعلي  

 اصغر
15/00-15/05 بررسي وجود  قارچ هاي كراتينوفيليک خاک محوطه بيمارستانهاوسازمان مركزي دانشگاه علوم پزشکي بابل سفيدگر  

PCR 15/15-15/10شيوع انتامبا هيستوليتيکا در اهواز توسط تکينک  عيسوند حيدري فرزاد 97  

15/20-15/25 جهت توليد واكسن آنفلونزا در شرایط آزمایشگاهي 2كلونينگ ژن ماتریکس  ميرزائي نيما 98  

15/30-15/35 ارزش تشخيصي و لزوم بررسي گستره خون محيطي اخوت محمدعلي 99  

Double disk synergy test 15/45-15/40شناسایي ایزوله هاي اسينتوباكتر بوماني توليد كننده متالوبتاالكتاماز به روش  پيماني دكتر امير 100  

 رستمي هاجر 101
به همراه نانوذرات  HIV-P24-Nefارزیابي پاسخ هاي ایمني سلولي در برابر نانو واكسن شامل فيوژن پروتئين   

PLGA  و پروتئينFlic 
15/55-15/50  

II 16/05-16/00بررسي سطح سرمي منيزیم در بيماران دیابتي نوع  نيک نظر فرشته 102  

 نعمتي هوشنگ 103
در  a و ليپوپروتئين  (Vascular adhesion protein-1)بررسي ميزان پروتئين چسباننده  رگي نوع یک

 بيماران پسوریازیس در جمعيت كرمانشاه
16/15-16/10  

16/20-16/25 باعث كاهش پروفيل ليپيدي و قند خون مي شود garlic/ezetimibeتركيب  وفایي فرزانه 104  

 ساعت عنوان مقاله نام خانوادگي نام ردیف
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 کنگره کشوریدهمين کنگره بين المللی و پنجمين 
 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران

 (سخنراني)برنامه ارائه پوستر ها 

91/02/07روز چهارم   

 صبح

 كرمي پژمان 105
در سویه هاي ( ESBLs)تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و شناسایي بتاالكتامازهاي وسيع الطيف 

 ایزوله شده از كودكان مبتال به اسهال( EPEC)اشریشياكلي  انتروپاتوژن 
8/35-8/30  

 مقصودلوراد فاطمه صغري 106
موتاسيون اسيدهاي آمينه ژن دي هيدرو فوالت ردوكتاز و دي هيدرو پتروآت سنتاز پالسمودیوم ویواكس  

 درمناطق مرزي استان سيستان و بلوچستان، ایران
8/45-8/40  

8/50-8/55 ...شناسيبررسي اپيدميولوژیکي عفونت هاي قارچي سالمندان مراجعه كننده به آزمایشگاه قارچ  ابراهيميان شاهين 107  

 متوسل مریم 108
بر رشد استافيلوكوكوس آرئوس هاي مقاوم  ( zataria multiflora)بررسي اثرعصاره الکلي آویشن شيرازي 

 به متي سيلين
9/05-9/00  

9/10-9/15 پسدر بيماران تحت پيوند باي  PCRتشخيص كالميدیاپنومونيد و هليکوباكتري پيلوري توسط تکنيک  دهقان فرزانه 109  

9/20-9/25 نوزادان در خطر ایدز ملکيان نایيني احترام 110  

 رهبري امير حسين 111
در پرسنل درماني بيمارستان آیت اله بهاري  B  (HBV-Ab  )بررسي ميزان تيتر آنتي بادي هپاتيت 

 1389شهرستان بهار استان همدان در سال 
9/35-9/30  

 خلخالي مهدي 112
ناشي از فرو رفتن  وسایل تيز در ميان كادر (  Cو هپاتيت  B، هپاتيت (HIVخطرات بيماري هاي ویروسي 

 90تا سه ماهه دوم  89آزمایشگاههاي استان آذربایجان شرقي از سال 
9/45-9/40  

9/50-9/55 بررسي مقاومت آنتي بيوتيکي باكتري هاي عامل عفونت هاي ادراري به سيپروفلوكساسين اكبرزاده خياوي تاج الدین 113  

 مهاجري دكتر پرویز 114
مقایسه روش هاي مختلف فنوتيپک و ژنوتيپيک براي شناسایي استافيلوكوكوس اورئوس  مقاوم به متي 

 سيلين
10/05-10/00  

 عشاقي دكتر مژگان 115
بررسي مقاومت دارویي و تشخيص انواع استافيلوكوک هاي كوآگوالز منفي جدا شده از دست دانشجویان  

 گروه پزشکي
10/15-10/10  

10/20-10/25 بررسي مدارک آزمایشگاهي و بيمارستاني: سميت دیگوكسين محمدي كركاني علي 116  

10/30-10/35 كشت خون توسط سيستم بک تک ربيعي مژگان 117  

 ساعت عنوان مقاله نام خانوادگي نام ردیف
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 (سخنراني)برنامه ارائه پوستر ها 

91/02/07روز چهارم   

 صبح

10/40-10/45 و پروفایل ليپيدها در زنان یائسه قبل و بعد از تمرین هاي هوازي Cبررسي تغييرات سطح سرمي سيستاتين  كتابي پور مرضيه 118  

10/50-10/55 کلسترول به روش آنزیماتیک با فرمول فریدوالد - LDLمقایسه سنجش  جوشقاني دكتر حميد رضا 119  

 روحي دهبنه دكتر صغري 120
در حاملين تاالسمي و  ( soluble Transferrin Receptor)ارزیابي غلظت گيرنده ترانسفرین محلول 

 بيماران كم خوني فقرآهن
11/05-11/00  

11/10-11/15 پالكتي با سکته حاد قلبي زودرس Iaگليکوپروتئين  C807T مرفيسم ارتباط پلي فاطمي احمد 121  

11/20-11/25 نوتروفيل و سندرم كرونري حاد در مردان با اختالالت شریاني حاد/ ارتباط بين انتشار لنفوسيت  طباطبائي سيد احمد 122  

 آتش بسته مصطفي 123
در افراد مبتال به درد قفسه سينه مراجعه كننده به  CK-MBو  Iبررسي شاخصهاي بيوشيميایي تروپونين 

 هشتگرد( ع)بيمارستان امام جعفر صادق
11/35-11/30  

11/40-11/45 1390مميزي فرایند آزمایشات آورژنس قلب بيمارستان امام رضا مشهد در شهریور  ابراهيم زاده ناهيد 124  

11/50-11/55 بررسي اثر جنسيت در سطح سرمي كلسيم، فسفر و آلکالين فسفاتاز بيماران همودیاليزي رستمي مراد 125  

12/00-12/05 تناسلي -مکانيسم عمل پروبيوتيک ها در درمان عفونتهاي ادراري جرفي معصومه 126  

CBC 12/15-12/10ارزیابي اثرات زمان و دماي انکوباسيون بر روي آزمایش  عبيدي نرگس 127  

 نصيري دكتر صالح 128
مطالعه اثر سرعت سانتریفيوژ بر روي فعاليت اگریگاسيون پالكتي و ميزان بازدهي پالكت هنگام تهيه  

 پالسماي غني از پالكت
12/25-12/20  

12/30-12/35 بررسي شيوع آلوآنتي بادي در كودكان تاالسمي مراجعه كننده به سازمان انتقال خون، پایگاه تهران ابراهيمي صدر پریسا 129  

12/40-12/45 انعقادي با حذف فيبرینوژن از رسوب كرایو VIIIارتقاء كيفيت كنسانتره فاكتور  حيدري مجيد 130  

 نصيري ناهيد 131
بررسي اثربخشي موبيليزاسيون دارویي سلولهاي بنيادي مزانشيمي در درمان سوختگي پوستي در مدل 

 حيواني
12/55-12/50  

 ساعت عنوان مقاله نام خانوادگي نام ردیف
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 کنگره کشوریدهمين کنگره بين المللی و پنجمين 
 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران

 برنامه ارائه پوستر ها 

 ساعت عنوان فارسي مقاله نام خانوادگي نام ردیف

 91/02/04روز اول 

 صبح

8/30-10/30 1388در سال  Wrightاستان كرمانشاه مبتني بر تست ( بروسلوز)بررسي سيماي اپيدميولوژیک  قاضي زاده محمد مهدي 1  

 فتحي اق قلعه زهرا 2
در كاركنان در معرض خطر سازمان انتقال خون   Bبررسي ميزان پاسخ ایمني واكسن هپاتيت 

 اردبيل
10/30-8/30  

 آذین دكتر مهرداد 3
افزایش توليد پروتئاز قليایي به وسيله باسيلوس ليکني فرميس از طریق  بهينه سازي محيط كشت  

 توليد به روش تاگوچي
10/30-8/30  

8/30-10/30 بررسي فلور قارچي چوب ومحصوالت چوبي در ساختمانهاي استان مازندران طاهري سروتين مهدي 4  

8/30-10/30 برعليه باكتریهاي مقاوم عفونيcassia absusبررسي اثر ضدميکروبي دانه گياه    پوررجب دكتر فاطمه 5  

 كردجزي نورعلي 6
مقایسه شيوع بيماري وبا در منطقه تركمن صحرا  با سایر مناطق استان گلستان وبررسي الگوي 

 1390حساسيت آنتي بيوتيکي ویبریو كلرا هاي جدا شده از بيماران استان گلستان در سال 
10/30-8/30  

 قهرماني فریبا 7
مقایسه آگاهي و عملکرد كاركنان آزمایشگاههاي باليني خصوصي و مراكز آموزشي دانشگاه علوم  

 1390پزشکي شيراز در مورد بيماري ایدز در سال 
10/30-8/30  

 دالوري صفورا 8
   HIV-1 P24-Nefسودوموناس آئروژینوزا با واكسن پپتيدي كاندید    Flicكانژوگاسيون مولکول 

 .موجب افزایش ایمني زایي واكسن كاندید شده است
10/30-8/30  
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 ساعت عنوان فارسي مقاله نام خانوادگي نام ردیف

 91/02/04روز اول 

 صبح

 عيسوند حيدري فرزاد 9
آلودگي آب هاي مصرفي براي بيماراتن پيوندي بخش پيوند بيمارستان شریعتي تهران به گونه هاي 

 كریپتوسپوریدیوم
10/30-8/30  

 دادي مقدم یوسف 10
  Balb/cتشخيص سير حركت انگل توكسو پالسما گوندیي در اندامهاي مختلف            بدن موش

 RHپس از آلودگي تجربي با سویه
10/30-8/30  

 عصر

 عيسوند حيدري فرزاد 11
تشخيص كریپتوسپوریدیم پاروم در بيماران مبتال به ایدز توسط روش هاي شناورسازي    

Sheather sugar و رنگ آميزي اسيد فست اصالح شده 
16/30-14/30  

14/30-16/30 بررسي مقاومت دارویي سویه هاي انتروكوک جدا شده از مواد غذایي عشاقي دكتر مژگان 12  

 رضایي مالل آرزو 13
سودوموناس   FLiCكونژوگه شده با پروتئين  HIV-1 P24-Nefبررسي ایمنوژنسيتي واكسن كاندید 

 .Balb/cآئروژینوزا با استفاده از مسير زیرپوستي در مدل موش 
16/30-14/30  

14/30-16/30 در معتادان تزریقي تحت كنترل مركز مشاوره رفتاري سنندج HCVو  HIVشيوع ارتباط آلودگي  حيدري عرفان 14  

14/30-16/30 شيوع انامباژینژیواليس در بيماران مبتال به بيماري هاي پریودنتال عيسوند حيدري فرزاد 15  

 باقریان طيبه 16
بررسي شيوع آلودگي به انگل هاي روده اي در مراجعين به آزمایشگاه رفرانس  كاشان طي سالهاي  

1390-1386 
16/30-14/30  

14/30-16/30 بررسي فراواني كاندیدیازیز دهاني در افراداستفاده كننده از دندان مصنوعي متحرک طاهري سروتين مهدي 17  

 برنامه ارائه پوستر ها 
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 کنگره کشوریدهمين کنگره بين المللی و پنجمين 
 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران

 برنامه ارائه پوستر ها 

 عصر

14/30-16/30 بررسي اثر داروي آرتمتر بر بهبودي زخم ایجاد شده بر اثر ليشمانيا ماژوربا دو روش پماد و تزریق ابراهيمي صدر پریسا 18  

14/30-16/30 بررسي سرولوژیک توكسوپالسموز در بيماران با سابقه انفاركتوس ميوكاردي حميدي نجات دكتر حسين 19  

 موسوي معصومه 20
سال   5در تشخيص مننژیت باكتریایي حاد در بچه هاي زیر  C8Fناكارآمدي تکنيکي در آزمایش 

 ایراني
16/30-14/30  

 91/02/05روز دوم 

 صبح

8/30-10/30 بررسي مقاومت پاتوژنهاي ادراري نسبت به آنتي بيوتيکها قرباني محمد مهدي 21  

 محمدي علي محمد 22
شهرستان اندیمشک در ( ع)هاي بيمارستان امام علي  بررسي شيوع بروسلوز در مراجعه كننده

 1389سال 
10/30-8/30  

 جعفري یلدا 23
بر سویه  ( camellia sinensis)مطالعه اثر ضد ميکروبي عصاره هاي آبي و الکلي گياه چاي سبز 
 هاي  استافيلو كو كوس اورئوس

10/30-8/30  

 ربيعي مژگان 24
مطالعه عوامل آلوده كننده كشت هاي خون توسط روش بک تک در بيمارستان بعثت همدان سال  

1390 
10/30-8/30  

8/30-10/30 عوامل باكتریایي دستهاي پرسنل، تجهيزات پزشکي و محيط بخشهاي بيمارستان یحيي نژاد صدیقيان فرحناز 25  

8/30-10/30 كراتينين با شيوع رویدادهاي قلبي حاد در بيماران مذكر -ارتباط ميزان اوره  فروزان نيا دكتر سيد خليل 26  

8/30-10/30 بررسي دیس ليپيدمي در بين كاركنان معاونت بهداشتي و مركز بهداشت شهرستان بيرجند حسيني بتول 27  

8/30-10/30 لنفوسيت در بيماران مبتال به سندرم كرونري حاد/ارزیابي ميزان نوتروفيل تاجيک كرد مرجان 28  

 ساعت عنوان فارسي مقاله نام خانوادگي نام ردیف
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 برنامه ارائه پوستر ها 

 91/02/05روز دوم 

 صبح

8/30-10/30 گروه هاي خوني مختلف و سندرم كرونري حاد دربيماري هاي شریان كرونري آذري منيژه 29  

 حسن زاده مجيد 30
بررسي شایعترین عامل عفونت ادراري و مقاومتهاي آنتي بيوتيکي آن در اطفال بستري  در 

 بيمارستان هاي وابسته به دانشکده علوم پزشکي تربت حيدریه
10/30-8/30  

11/00-13/00 نرمال HbA2بررسي یک مورد ناقل بتاتاالسمي با  والئي عاطفه 31  

11/00-13/00 1390بررسي ميزان شيوع كم كاري مادرزادي تيروئيد در شهرستان تربت حيدریه در سال  جعفري ثاني مسلم 32  

 فخارزاده جهرمي كرشمه 33
ارزیابي روشهاي تشخيص ایمونولوژیک هماگلوتيناسيون غير مستقيم وایمونو الکترودیفيوژن  

 درتشخيص ایمونوگلوبولين اختصاصي در هيداتيدوز انساني
13/00-11/00  

11/00-13/00 خودارزیابي علمي پرسنل آزمایشگاه هاي خصوصي شهرستان هاي دزفول و اندیمشک رستمي مراد 34  

 رهبري امير حسين 35
بررسي ميزان شيوع پروتئين اوري و ارتباط آن با عفونت هاي ادراري  در خانمهاي حامله مراجعه 

 كننده به مراكز بهداشتي درماني شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهار همدان
13/00-11/00  

11/00-13/00 بررسي سطح ليپيدها ، ليپوپروتئينها و آپوليپوپروتئينها در بيماران مبتال به پسوریازیس در كرمانشاه نعمتي هوشنگ 36  

11/00-13/00 (1390)ایران -بررسي شيوع كم خوني در بين دانشجویان پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي بابل صدیقيان فرحناز 37  

11/00-13/00 اثرات كبدي آفت كش هاي رایج در ميان كشاورزان جنوب غربي ایران سله چه مریم 38  

11/00-13/00 تایپينگ مولکولي سالمونال انتریتيدیس جدا شده در تهران رنجبر دكتر رضا 39  

 غفاري دكتر سيد حميد اهلل 40
فعاليت ضد سرطاني همسان تري اكسيد تركيب شده با آزیدو تيميدین باعث سركوب رشد در لوسمي  

 پروميلوسيتيک حاد مي شود
13/00-11/00  

 ساعت عنوان فارسي مقاله نام خانوادگي نام ردیف
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 کنگره کشوریدهمين کنگره بين المللی و پنجمين 
 ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی ایران

 برنامه ارائه پوستر ها 

14/30-16/30 بررسي ارزشهاي اخالقي و حقوقي علوم آزمایشگاهي نوین نوریزاده عزت 41  

 واحدیان دكتر وحيد 42
ارزیابي امکان ارتباط سطح باالي آمونياک خون با رفتار خوراكي در بيماران مبتال به سيستيک  

 فيبروزیس
16/30-14/30  

 برجي محمد 43
متيل ترانسفراز بعنوان یک ماركر تشخيص آزمایشگاهي در بيماراني   DNAفراواني باالي متيل گوانين 

 با پوليپ روده
16/30-14/30  

 نوریزاده عزت 44
بررسي مقایسه اي دو روش ميکروتيتره پليت و گونگوردآگار جهت تثبيت فاكتور اسالیم در كوآگوالز  

 منفي استافيلوكک ها
16/30-14/30  

 محمدي   علي محمد 45
شهرستان اندیمشک در ( ع)در افراد مراجعه كننده به بيمارستان امام علي  HIVو  HBS ،HCVشيوع 

 1388سال 
16/30-14/30  

14/30-16/30 بر روي اووسيت ها و باروري در لقاح خارج رحمي PPARγژن  His447Hisاثر پلي مورفيسم  سهماني دكتر مهدي 46  

14/30-16/30 سالمونال تيفي PCRطراحي اینترنال كنترل تشخيص  شاه حسيني دكتر محمد حسن 47  

 91/02/05روز دوم 

 صبح

 ساعت عنوان فارسي مقاله نام خانوادگي نام ردیف
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 محل استقرار شركت ها

 A64 آبساز 1

2 
 طب کیمیاآران 

A33 

 C14 آرش طب پیشرو پارس 3

4 
 پویش طبآرمان 

A4 

 C17-C18-C19 آروین پژوهان نور 5

6 
 پیشرو طب آزماآریا 

A27 

 C9-C10 آریا تشخیص پارس 7

8 
 فرد آزماآریا 

B20 

 A84 آریا مبنا تشخیص 9

10 
 هوشمند آزماآریا 

A47-A48 

 A79 آزما شناسان آریا   11

12 
 آیتکآوانیكا 

A1 

13 
 طب آواارم 

A8-A9 

 A83 اروم تجهیز گستر 14

 C7 اسكو سیستم  15

 C1 اقلیم دانش شیمی 16

 B12-B13 اکبریه 17

 A6-A7 الكترونیک پزشكی پیشرفته 18

 طبقه همكف انتشارات دانوش 19

 طبقه همكف خون انتقال 20

 B10 اندیشه داران ساعی پارس 21

22 
 ایران پنام

A60 

23 
 بانیان آریا بیتا

A62-63 

24 
 بنیامین طب روز کیش

A57-A58 

25 
 بنیان

B27 

26 
 بینا پژوهش

A21 

27 
 بهار تشخیص طب

C8 

 A68 بهمدیكو 28

 شماره غرفه نام شركت ردیف شماره غرفه نام شركت ردیف
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 A22-A46 بهزیست طب نامور 29

 A75 بهینه جامعه آزما 30

 B7 پادپژوهش آزما 31

 A91 پادتن گستر ایثار 32

 پادتن دانش 33
A28 

 A14 پادتن علم 34

 A56 پارس آزما 35

 C4-C5 پارسا فن آزمون 36

 B18 پارسان طب گستر رهاورد 37

 پارسیان آز طب 38
A38-39 

 پارسیان طب زمان 39
A51 

 A78 پانا  40

 پریان طب 41
A52 

 A10-A11 پنتا 42

 C2 (پكو)پویا الكترونیک 43

 طبقه اول هپویاپرتوپیشرفت 44

45 
 طبقه اول پیام آزما

46 
 پیشتاز طب زمان

A29-A30 

47 
 پیشرو پژوهان فردا

A65-A66 

 A26 پیشرو تشخیص فردآور 48

49 
 پیوند طب و نرم افزار

A35 

50 
 تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته

B21-B22 

 A12 تجهیزات سنجش  51

52 
 تجهیز اندیش یاران  

A13 

53 
 تروند سینا تجهیز

A69 

  B17 تشخیص گسترطب 54

 A61 تكاپوطب 55

 A87 تكتا طب 56

57 
 تكوین طب پیما

A55 

 B5 توسعه و تجهیز کارما  58

 A40 جم آریا فن آور 59

 شماره غرفه نام شركت ردیف شماره غرفه نام شركت ردیف
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 محل استقرار شركت ها

 B8-B9 حیات آزما 60

61 
 داتیس تشخیص طب

A77 

 A85 دارستان صنعت نیكان 62

63 
 دماوند توران زمین

 طبقه همكف

 A88 دیاکو شرق 64

65 
 رایان کیفیت

B30 

66 
 روژان آزما

A59 

67 
 روناک طب

A5 

 B23 ره آورد تجهیزات کیمیا 68

 C3 رهاورد پرند 69

 C13 ریحان طب 70

71 
 سامان تجهیز آزما

A49-A50 

72 
 سامان تجهیز نور

A25 

73 
 سپهر آنالیز

A45 

74 
 سكن طب

A80 

 B25 سندس طب 75

76 
 شیمی طب

A41 

 A71-A72 طب ابزار آسیا 77

78 
 طب فن سیوان 

C11-C12 

 B3-B4 طب گستران حیان 79

80 
 طب یاوران برنا

A70 

81 
 طوبی نگین

A31 

82 
 فرآزما

A23 

83 
 فرآسامد

A15 

84 
 فرادید پرداز پارس

A32 

 B26 فرافن تشخیص 85

86 
 فرتاش داد

A34-A36 

 شماره غرفه نام شركت ردیف شماره غرفه نام شركت ردیف
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 محل استقرار شركت ها

 A16-A17 فردآورآزما ایرانیان  87

 C16 ارج-فرزان پژوه طب 88

89 
 فرژن پویش

B19 

90 
 فرما طب

A42 

 B14 فن آوران ثامن رایانه 91

 C15 فن آوری روز آزمون 92

 A81 کاوش فناورکوثر 93

94 
 کمان سیستم

B6 

95 
 کوشا طب آزما 

A18 

 A82 کیا ژن 96

97 
 کیمیا پخش شرق

A43-A44 

 A89 کیمیا پژوهان 98

همكف طبقه شیمی پارس گلسان 99  

 B15 البراتور دکتر مجللی  100

 B16 الیف طب ژن 101

 طبقه اول ماهنامه پزشک و آزمایشگاه 102

 B2 مدکو 103

 B24 مدیا دنیا 104

105 
 مهد آزما تشخیص

A76 

106 
 مه زاد کاال

A53 

 نانو مهر 107
A67 

 A90 نگاه نوین 108

 B1 نوبین آزما 109

110 
 نویان نگین پارسیان

A37 

111 
 نوین گستر

A73-A74 

 A86 نیكوطب پرشین 112

113 
 نیما پویش طب

A54 

114 
 یاران طب زمان 

A19-A20 

 شماره غرفه نام شركت ردیف شماره غرفه نام شركت ردیف



56 

The 5th International & 10th National Congress on 

Quality Improvement in Clinical Laboratories 
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 C6 یاسین پخش معتمد 115

 A2-A3 یاوران طب جم 116

 B11 هستاران طب 117

همكف طبقه سپهر هوشمند 118  

119 
 هوشمند فن آورتهران

A24 

 طبقه اول محل ارئه پوستر 120

 B31 خارجی کیفیت محل ارزیابی 121

 شماره غرفه نام شركت ردیف
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A طبقه  همکف 

 نقشه نمایشگاه
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B: First floor طبقه  اول 
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 نقشه نمایشگاه
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 نقشه نمایشگاه

C: Basement floor طبقه زیر همکف 
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 انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی
تشخیص طبی ایران   

 انجمن متخصصین علوم 
 آزمایشگاهی بالینی ایران

 آزمایشگاه مرجع سالمت
 

 برگزاركنندگان

 حاميان
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 برگزاركنندگان و حاميان
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