
  21/4/1401  وبینار یلیصبرنامه تف

 :کردیبا رو یشناس روسیکنگره و نیهشتم

  درمان و واکسن کووید

 

 اعضای پنل:

 

 آزادمنش هانیدکتر ک

 )دبیر پنل(

 

 یرمضان سیتیآم دکتر

 

محبوبه حاج  دکتر

 یعبدالباق

 

 یاصغر عبدل دکتر

 

 ینوفل یمجتب دکتر

 سخنران عنوان سخنرانی  ساعت

  افتتاحیه 30/8 -30/9

 محمد زارعیان جهرمی 19-ارزیابی ایمنی سلولی بدن در جریان واکسیناسیون کوید 30/9 -55/9

  استراحت 55/9 -10

 سعید زیبائی بررسی خنثی سازی نانوبادی تولید شده برعلیه کرونا ویروس جدید 10 -25/10

  استراحت 25/10 -30/10

55/10- 30/10 
 COVID-19کنندگی واکسن هاری در برابر بیماری بررسی اثر محافظت 

 در دو استان تهران و قم
 نازنین شعبان سلمانی

  استراحت 55/10 -11

 پوریوسف یحییدکتر پس از یک یا دو نوبت واکسن در بابل، شمال ایران 19-عفونت کووید 11 -25/11

12- 25/11 

 :پوسترهای پذیرفته شده این بخش

 

  (ونیناسی)درمان و واکس 19-دیووشکستن محاصره ک

 مزاریقربان نایم                                                                                     

 سترسیمبتال به سندرم د مارانیدر بهبود ب نیورمکتیا ریتاث یبررس

 ییزهرا عطا                                               19-دیاز کوو یناش یتنفس

 ها microRNAتوسط  COVID-19درمان  یبرا دیجد کردیرو کی

                                                                         فرناز مهاجرتهران                                                                              

واکسن  یطراح یبرا یمناسب ی نهیگز ک،یاسپا نیکوپروتئیگل

COVID-19                                                              اینکیسودابه ن 

 همورال بدن یمنیا یبر رو 19-دیکو ونیناسیواکس ریتاث یابیارز

 یجهرم انیمحمد زارع

 کیاسپا نیپروتئ هیها عل ینانوباد یکیوانفورماتیب-مونویمطالعه ا

SARS-CoV-2                                                             یجوهر یعل 

  SARS-CoV-2 کیاسپا نیپروتئ هیعل یها ابزار یباد یس

 فرزادهحسن لوفرین                                                                              

از اتصال  یریلقوه به منظور جلوگکوچک با یمولکول ها ییشناسا

SARS-CoV-2 یمحاسبات یکردهایبا استفاده از رو زبانیبه سلول م   

 ینیآتنا سادات حس                                                                              

 .SARS-CoV-2در درمان  CRISPR/Cas یهاستمیس نقش

 یآهنگر اسکوئ نیمه                                                                            

 



 کرونیاوم یها انتیوار ریکودکان مبتال به ز ینیبال یامدهایو پ یفراوان

 دارجامهعامل دیسع                                          2-روسیروناووسارس ک
 

 Scrophularia Striata) ییسازو اهیگ  یبر اثرات ضد التهاب یمرور

Boiss ) مبتال به  مارانیدر درمان ب یاحتمال یدایبه عنوان کاند

COVID-19     یسجاد جعفر 

( به FMTمدفوع ) یوتایکروبیم وندیپ یبر اثرات ضد التهاب یمرور

COVID-19مبتال به  مارانیدر درمان ب یاحتمال یدایعنوان کاند

 یسجاد جعفر 

 
 



 21/4/1401ر وبینا برنامه تفضیلی

 :کردیبا رو یشناس روسیکنگره و نیهشتم

  های دامیویروس
 

 اعضای پنل:

 یدکتر محسن لطف

 (پنل ری)دب

 

 مهران بخشش دکتر

 

مسعود رضا  دکتر

 یآباد شاپور یفیص

 

غالم رضا  دکتر

 یبروجن کبختین

 

محمود  دیس دکتر

 یدزفول یمیعظ

 

 یپورتق یدکترهاد

 

حسن  محمددکتر 

 جم یمیابراه

 

 سخنران عنوان سخنرانی ساعت

  افتتاحیه 30/12 -45/12

10/13- 45/12 
به  E( عاری از گلیکوپروتیین BoHV-1گاوی ) 1تهیه هرپس ویروس تیپ 

 منظور تولید واکسن مارک
 میثم اسدپور

  استراحت 10/13 -15/13

 راضیه حیدری گاوی 3انفلوانزای تیپ  ویروس پارا تهیه و ارزیابی واکسن کشته تجربی علیه 15/13 -40/13

  استراحت 40/13 -55/13

20/14 –55/13 
های نوزاد و ( بر علیه پاروویروس در تولهIgGارزیابی دوام ایمنیت مادری )

 تاثیر فاکتورهای خطر بر آن
هران بخششم  

  استراحت 20/14 – 35/14

15- 35/14 
حذف ژن فاکتور ترشحی حدت ویروس بیماری لمپی اسکین و بررسی اثر آن 

 در کاهش حدت ویروس در دام هدف
 زینب هدایتی

30/15-15 

 پوسترهای پذیرفته شده این بخش:

 

 روسیبعنوان سلول حساس به و RBK نیسلول ال اتیخصوص نیییتع

BOHV-1                                                                          یمعصومه مقام 

 VP1ژن  انیاز ب یریجلوگ یبرا RNAiبر  یمبتن کردیرو کی یطراح

 فروهرمجد انوشیک                                                           یتب برفک روسیو

 یاز نظر آلودگ یموسسه راز یموجود در بانک سلول نیال یسلول ها یابیارز

 یمحسن لطف           یها با استفاده از روش مولکول روسیکسوویارامبه پ

 مونیتومور م روسیو DdDPsژن  هیها عل shRNA یبراIn silico یطراح

Yaba                                                                یزیرزادهمیکر نیمحمدحس 

 

 
 



 21/4/1401 یلیصبرنامه تف

 هشتمین کنگره ویروس شناسی  با رویکرد:  

 کووید، منشا و تشخیص 

 
 

اعضای 

 پنل:

 

 

 دیدکتر س

محمد 

 یریجزا

 )دبیر پنل( 

 

دکتر 

 نیریش

 فر احیس

 

دکتر 

 یمصطف

 یصالح

 یریوز

 

 دیدکتر س

 هیذر لیجل

 زهرا

 سخنران عنوان سخنرانی  ساعت

15/16- 16 
( به عنوان TFAM)  Aرونویسی میتوکندریایی  سطح بیانی فاکتور

 COVID-19نشانگر زیستی بالقوه برای تشخیص 
 شهرزاد شرکا

30/16- 15/16  
 ABO rs657152   گروه های خونی از عوامل پیش بینی کننده مرگ و

 .در جمعیت ایران هستند 19-و میر ناشی از کووید
 فهیمه میرزایی

35/16- 30/16   استراحت 

50/61- 35/16  
( جهت تشخیص سریع واریانت HRMآنالیز منحنی ذوب با دقت باال )

 (SARS-CoV-2) 2روناویروس سندرم تنفسی حاد شدید وهای ک
 مهدی رامشینی

  استراحت 50/16 -55/16

10/17- 55/16 

در سلول های تک هسته ای خون  SARS-COV-2بررسی حضور ویروس 

در  1399در سال Covid-19 تال به( و سرم بیماران مبPBMCSمحیطی )

 شهر کرمان

 نسترن سعادت

  استراحت 10/17 -15/17

30/17- 15/17 

در نمونه  SARS-CoV-2بررسی و مقایسه حضور آنتی بادی و حضور ژنوم 

های تنفسی کودکان کار مراجعه کننده به مدرسه کودکان کار و خیابان و 

 پرسنل مدرسه

سیده نیلوفر 

 نجفی

 

  استراحت 30/17 -35/17

50/35-17/17 

در جمعیت بابل، شمال ایران  2-رونا ویروسوشیوع دو ساله سارس ک

(1401-1399) 

یوسف دکتر 

 پوریحیی

  استراحت 50/17 -55/17

10/18- 55/17  یکرم منیچدکتر   یطیدر سطح مح SARS CoV-2 روسیو یبررس 

15/18- 10/18   استراحت 
 

30/19- 15/18 

 

 

 

 

 

 پوسترهای پذیرفته شده این بخش:

 2 روسیرونا ووعفونت مجدد و فعال شدن مجدد سارس ک

         دوران هیراض                                                                                           

در  یبستر 19-دیکوو مارانیب یشگاهیو آزما ینیبال یهایژگیو

 دوران هیراض             رانیا راز،یمرجع ش نمارستایب

 یالناز وفادار مراد      ه؟یکانتوژن ر ای 19-دیکو

 



 

 لیالکتوباس یدیپپت یهاتیمتابول لیتما زانیم یمولکول نگیداک یبررس

 SARS-CoV-2 روسیو یسطح یها نیها به اتصال به پروتئ

ی محدثه زابل                                                                                            

کننده  ینیب شیپ یسرم به عنوان نشانگرها HSP90و  HSP70 شیافزا

 زنگنه وریز         یماریدر ب هیر بیو آس یمنیا ستمیفعال شدن س یبرا

 مارانیدر ب یو طول مدت بستر SARS-CoV-2 یروسیبار و نیب ارتباط

 یارسطو وجدان          SARS-CoV-2مبتال به 

 حیپرسنل سالن تشر نیرونا دربوک روسیو وعیش ییا سهیمقا یبررس

 یشهدا مارستانیب ژهیبخش مواقبت و استان تهران و یقانون یپزشک

 یفارس نجار             1399تهران در سال شیتجر

 یتنفس ییمبتال به سندرم نارسا مارانیدر ب یالزمیام بریه وعیش یبررس

ن با آرابطه  بزرگساالن و یبستر یدر بخش ها 19دیاز کوو یناش

 ییزهرا عطا              مارانیب تهیمورتال

COVID-19با  مارانیب وژنیدر پلورال اف SARS-CoV-2 حضور

 ییزهرا عطا               

از تظاهر  یشکل نادر - یجلد ریز زمیپنوموتوراکس و آمف استن،یپنوموم

 ییزهرا عطا               COVID-19 دیشد یپنومون یبرا

 یشگاهیآزما یها افتهیبا  19 دیکوو روسیآستانه و کلیارتباط س یبررس

 ییزهرا عطا               19-دیمبتال به کوو مارانیب
A Review On Diagnostic techniques for COVID-19 

 یثنا فالح                  

  19-دیمبتال به کوو مارانیبزمان در هم یهاعفونت تیوضع یبررس

 یمحمدرضا عبد

استفاده در    یبرا 2سارس  روسیو زولهیا تیهو نییو تع یجداساز

  واکسن یفی،کنترل کیضرر یو ب یاثربخش ،یمطالعات سرولوژ

 یاوشیسبا س

 یها: چالش SARS-CoV-2 یها انتیانواع  وار یژنوم لیو تحل هیتجز

 یوبندید هیمرض        ونیناسیو واکس صیتشخ

 19-دیو ابتال به کوو یمنیا ستمیاثر اختالالت خواب بر عملکرد س یبررس

 یعرفان مقسم          

  روناودر بحران ک یاخالق یها ستهیو نبا ستهیها،  با چالش

 بخشگنج دیمج

 19-دی: سارس، مرس و کوویروسیروناووک یها یبر منشا پاندم یمرور

 هیزندمحمد آراد       

برای  Real-Time PCRو    CCID50مقایسه ای دو روش  ارزیابی 

 سبا سیاوشی                       Sars  COV2تشخیص و عیارسنجی ویروس 



 22/4/1401 برنامه تفضیلی

 با رویکرد:  هشتمین کنگره ویروس شناسی 

  گوارشیهای ویروس
 

 

 

 اعضای پنل:

 یدکتر عل

 یموریت

 (پنل ری)دب

 

مظاهر  دکتر

 خدا بنده لو

 

 لوفرین دکتر

 یسین

 

 یهاد دکتر

 کوین یرضو

 

 دیس دکتر

 یداوود موسو

 نسب

 

 یمجتب دکتر

 یراست

 سخنران عنوان سخنرانی  ساعت

  افتتاحیه 9 -15/9

45/9- 15/9  
القاء اتوفاژی: به عنوان یک تقویت کننده برای تکثیر 

 TC-1در سلول های توموری  T3Dرئوویروس سوش 

راضیه سادات 

 جمالیبنی

05/10- 10   استراحت 

50/10- 05/10  

های روتاویروس در خصوصیات اپیدمیولوژی مولکولی عفونت

سال مبتال به گاستروانتریت حاد در تهران،  5کودکان کمتر از 

 1400-1399سال

عاطفه کچویی 

 محققی یعقوبی

  استراحت 50/10 -11

45/11- 11 
جهت  Aایمن سازی خرگوش با روتا ویروس انسانی گروه 

 آنتی بادی پلی کلونال تولید

سید محمد ر دکت

هادی رضوی 

 نیکو

 یرفته شده این بخش:ذپوستر پ 45/11 -12

سال در  35تا  15 تیدر جمع روسیتومگالوویسا یسرم وعیش

 مهر زدانی نایم                                                          مشهد

 



 22/4/1401 رنامه تفضیلیب

 با رویکرد: هشتمین کنگره ویروس شناسی  

  های تنفسیویروس
 

 

 اعضای پنل :

دکتر طلعت 

 مختاری آزاد

 (پنل)دبیر 
 

دکتر فاطمه 

 فتوحی

 

دکتر ژیال 

 یاوریان

 

دکتر طراوت 

 بامداد

 

دکتر عباس 

 جمالی

 سخنران عنوان سخنرانی  ساعت

  افتتاحیه 30/12 -40/12

55/12- 40/12  
واکسن  DNAارزیابی پاسخ ایمنی سلولی علیه ویروس آنفلوانزا بوسیله 

 Mxو ادجوان زیستی  HA2بر پایه تحت واحد 
 سینا سلیمانی

 

13- 55/12   استراحت 

15/13- 13  
ویروس آنفلوانزا و بکارگیری آن در ارزیابی توان خنثی  ساخت سودو

 H5های تجاری واکسن های تولید شده باکنندگی آنتی بادی

فاطمه نقوی 

 الحسینی

 

  استراحت 15/13 -20/13

35/13- 20/13 
 یبرکشت سلول تراتیآسکوربات، استات و س یونیآن باتیترک ریتاث

 آنفلوانزا روسیو

 یشکوه ثهیحد

 یطرق

  استراحت 45/35-13/13

14- 45/13 
با رویکرد  Bتوپ علیه ویروس انفلوانزا طراحی واکسن مولتی اپی

 ایمونوانفورماتیکی

 

 علیرضا جاللوند

 

05/14- 14 

 
 استراحت

 

 

20/14- 05/14  

 

در بیماران  SARS-CoV-2های تنفسی غیر از بررسی حضور ویروس

 روناودارای عالئم مشکوک به ک

 

 ارسطو وجدانی

 

  استراحت 20/14 -25/14

19-کووید 25/14 -40/14 تیال تنفسی در کودکانشسنسیو عفونت همزمان با ویروس    

 

 اصلی سمیرا

 

  استراحت 40/14 -45/14

 ی آزمایشگاهی واریسال زوستربررسی ویروس اتنوئه 45/14 -15

 

فاطمه اثنی 

 عشری

   پذیرفته شده این بخش: پوسترهای 15 -30/15

در شمال  یدر کودکان بستر 3نوع  یانسان یآنفلوانزا پارا روسیو -1 

 مهین آهنگر اسکویی                                                            رانیغرب ا

 

 

 

 



 

 

 ننتیمونودومیا یهاتوپ یواجد اپ توپیاپ یواکسن مولت یطراح-2

 مینا میرزایی             یکیوانفورماتیب کردیبا رو Aانفلوانزا  روسیو هیعل

 زانیو م یبا لنفوپن COVID19از  یناش یارتباط شدت پنومون-3

CRP مریم پناهی                                                        ( 1399-)مشهد 

در  یبارور نیسن تیدر جمع HSV2و  HSV1 یسرم وعیش نییتع-4

 آناهیتا سلیمانی                                                                  رانیا-زیتبر

به واکسن  یابیدرجهت دست  یگام یدراتیکربوه یهاادجوانت-5

 علی ترابی                                                                            ورسالیونی

 عفونت نادر کی-دوزییسارکو ماریدر ب روسیتومگالوویسا یپنومون-6

 مهناز مزدوریان                                                                                     



 22/4/1401  یلیصبرنامه تف

 با رویکرد:  هشتمین کنگره ویروس شناسی  

  هاسایر ویروس

 

 )پوسترهای پذیرفته شده این بخش(

 

 

 اعضای پنل:

محمد   دیدکترس

 زهرا  هیذر لیجل

 (پنل ری)دب
 

 یمجتب دکتر

 یشاهیعل
 

 محدثدکتر 

 یقاسم

 

 ریام دیس دکتر

 یجالل نیحس

 

 لیدکترعق

 سبن انیدشت

 

 نیحس دکتر

 هوشمند

 

 

 سخنران عنوان سخنرانی  ساعت

  افتتاحیه 

 
 پلیمبتال به مولت مارانیبار با ب - نیاپشت روسیارتباط و

 سیاسکلروز

آهنگر  نیمهدکتر 

 یاسکوئ

 

 دینسبت به پپت IFN-γ و IL-2 یها نیتوکایسا یبررس

EBNA1  ژن یو آنت EBV-EA بار با استفاده  نیاپشت روسیو

مبتال به  مارانیها در بژن یشده با آنت کیز خون کامل تحرا

 و افراد سالم سیاسکلروز پلیمالت

 یعینسترن رف

 
 یها یماریدر ب یالتهاب یرهایموجود در مس یهاژن یریگ هدف

 HSV-1 روسیو miR-H16 توسط وینورودژنرات

 پورفاطمه سعادت

 

 نیباال و کارآمد پروتئ دیتول یبرا یتوال شرفتهیپ یساز نهیبه

در  (MMLV) یموش مولون یلوسم روسیو RT بینوترک

 یکل ایشیاشر زبانیم

 یوبندید هیمرض

 
دولبه با  ریشمش کی: یروسیو یهاو عفونت Th17 یها سلول

 یصیو تشخ یدرمان لیپتانس

 اقباشیریش سایپر

سال  35تا  15 تیدر جمع B19 روسیپاروو یسرم وعیش یبررس 

 شهدشهر م

 نژاد یزدینادر 

 کیمستقل از سکانس  بعنوان تکن ریاز روش تکث استفاده 

 یدار در کشت سلول RNA ناخواسته یروسیعوامل و یغربالگر

 داود بهادر

 بیژن نوترک کیوانفورماتیو مطالعه ساختار ب یطراح 

 یانیآن در وکتور ب گیو کلون یهار روسیو (G) نیکوپروتئیگل

 رایسامان پذ

 شادباش روزیپ یانسان دیجد یهاروسیو ومایپل یررسب 

 شادباش روزیپ COVID-19 یماریب صیتشخ یبرا ییایمیوشیب یومارکرهایب 
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 با رویکرد:  هشتمین کنگره ویروس شناسی  

 و سرطان  هاویروس
 

 

 اعضای پنل :

 

دکتر منوچهر 

 یمکوند

 (پنل ری)دب

 

 الیدکترآنژ

  رکوهیپ ییعطا

 

 دکترمحمدرضا

 یآقاصادق

 

 یدکترهاد

 یغفار

 

 دکترعبدالوهاب

 یمراد

 

 دکترابوالفضل

 فاتح

 

 دکترشهاب

 محمودوند

 سخنران وان سخنرانی عن ساعت

  افتتاحیه 9 -10/9

30/9- 10/9  
و پروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی  GM-CSFبررسی تاثیر ترکیبی 

 در مدل تومور القا شده توسط ویروس پاپیلومای انسان
 الهه عبدالعلی پور

40/9- 30/9   استراحت 

10- 40/9  
ا بافت های در سرطان معده در مقایسه ب EBVبررسی بار ویروسی 

 غیر سرطانی مرتبط با معده
 ارغوان زبردست

  استراحت 10 -10/10

30/10- 10/10 
در بیماران ایرانی مبتال به سرطان پاپیالری تیروئید: آیا  BKویروس 

 این یک چالش بزرگ در آینده است؟
 راحیل ترهارودی

  استراحت 30/10 -40/10

11- 40/10 

(، ویروس هرپس EBVبار )بررسی شیوع ویروس اپشتین 

( و HPV(، ویروس پاپیلومای انسانی )HSVسیمپلکس )

( در بیماران مبتال به سرطان مثانه در CMVسیتومگالوویروس )

 شهر تبریز

 سپیده اسدی

  استراحت 11 -05/11

25/11- 05/11 در نمونه های دهانه  8فراوانی بررسی شیوع هرپس ویروس انسانی  

 خیم و بدخیم زنان ایرانیرحم طبیعی، پیش بد

 پورسارا چاوشی

 

30/11- 25/11   استراحت 

55/11- 30/11 عفونت مرتبط با  (نوعی آویشنفالونوئیدهای تایموس کاپیتاتوس ) 

 کندسارکوم کاپوزی را مهار میهرپس ویروس عامل 

 زادهلیال موسوی

12- 55/11   استراحت 

 وسترهای پذیرفته شده این بخش: پ 12 -30/12

 یآهنگر اسکوئ نیمه                           یبا سرطان مر یانسان روسیلوماویارتباط پاپ

 الیوروتلیمبتال به سرطان  مارانیب یدر نمونه ها BK روسیوماویژنوم پول یکم نییتع

 یصادق نیفرز                                     مثانه یسرطان ریآن با بافت غ سهیمثانه و مقا

مطالعه جامع در  کی: دیروئیت یالریدر سرطان پاپ JC روسیوماویحضور پول یابیارز

 یمیکر یرعلیام                                  رانیا



 

 

در   E6براساس ژن  18 پیت سرویلوماویمختلف  پاپ یهاانتیوار عیتوز تیوضع یبررس

 هایزهرا صلوات                                    یرانیدهانه رحم زنان ا یهانمونه

، P53  ،Anti-p53 یسرطان یبار بر مارکرها نیاپشت روسیحضور و ریتاث

ctDNA/KRAS   وP16 انیمیعارفه ابراه            در سرطان معده و کولورکتال 

( در کودکان مشکوک به مونونوکلئوز EBV) EPSTEIN-BARR روسیو وعیش نییتع

 یثنا فالح                                                                                                              یعفون

 

  1399 زیدر تبر نهیمبتال به سرطان س مارانیدر ب یانسان یلومایپاپ روسیو نییتع

 یثنا فالح                                                                                                                        

 انیجعفرزهراسادات ملک                     در درمان سرطان کیتیانکول یهاروسیو ریتاث

تال به سرطان دهانه رحم با روش در زنان مب 18و  16 پیت روسیلوماویپاپ ییشناسا

 یمانیسل تایآناه                                  رانیا - یشرق جانیدر آذربا یمولکول

مبتال به  مارانیب یدر بافت تومور یانسان یلومایپاپ روسیبه و یآلودگ زانیم یبررس

 کیکوپاتولوژینیکل یدهان  و ارتباط آن با شاخص ها یسرطان سلول سنگفرش

 فرناز مهاجرتهران                                 

مبتال به  مارانیب ینیپاراف  ی( در بلوک هاHPV) یانسان یلومایپاپ روسیو یبررس

 فرناز مهاجرتهران                                                                                        آملوبالستوما

بار در سرطان دهانه -نیاپشت روسیو EBNA-1 یلیکربوکس یانتها هیاحن یتوال یابیارز

 ییطباطباینیفاطمه سادات حس                با افراد سالم سهیرحم و تخمدان در مقا

دهانه  یو سرطان یسرطان شینرمال، پ یدر نمونه ها روسیبار و نیابشتا یفراوان یبررس

 پور یسارا چاوش                                                                                                       رحم

 ومارکریب انیب زانیژن: م یارائه دهنده آنت یهاو سلول یانسان یلومایپاپ روسیو

cluster of differentiation سرطان دهانه رحم یآگه شیدر پ      

 اقباش یریش سایپر                                                                                                          

سرطان پروستات نقش  جادیتوانند در ای( مHPV) یانسان یلومایپاپ یها روسیو ایآ

 زادهیول ریام                                      زیو متا آنال کیستماتیمرور س کیداشته باشند؟ 

 انیمیعارفه ابراه           در سرطان معده H. pyloriو EBVحضور همزمان  ریتاث

در نمونه  58و  56،  52 پیپرخطر ت یهاروسیلوماویپاپ  یهارهیت ریو ز رهیت سهیمقا

 یجالل نیپرو                 سالم نیدهانه رحم با حامل یسرطان شیپ/یسرطان یها

ویروس پاپیلوما تیپ  L1پروتئین  Bو  Tی سلول هاسیلیکونی اپی توپبینی اینپیش

 شهاب محمودوند                                                                                                         16
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 با رویکرد:  هشتمین کنگره ویروس شناسی  

 گیاهپزشکی 

 

 

 اعضای پنل:

دکتر محمدرضا 

 رضاپناه 

 (پنل ری)دب
 

اله دکتر کرامت

 ایزدپناه

 

مسعود  دکتر

 نادرپور

 

 نایم دکتر

 راستگو

 

محمود  دکتر

 یمعصوم

 سخنران عنوان سخنرانی  ساعت

  افتتاحیه 30/12 -40/12

13- 40/12  فرزادفر نیریش رانیدر غرب ا ونجهیآلوده کننده مزارع  یهاروسیتنوع پولروو 

10/13- 13   استراحت 

30/13- 10/13  
( عفونت مرتبط شنیآو ی)نوع تاتوسیکاپ موسیتا یدهایفالونوئ

 کنند یرا مهار م یعامل سارکوم کاپوز روسیبا هرپس و
 زادهیموسو الیل

  استراحت 30/13 -40/13

14- 40/13 
خاک زاد چغندر با  یها روسیو یرانیا یهاهیجدا یمولکول زیآنال

 یپوشش نیاستفاده از ژن پروتئ
 فرزادفر نیریش

  استراحت 14 -10/14

30/14- 10/14 
های لیمو نسبت به ویروس رگبرگ بررسی واکنش ژنوتیپ

 روشنی زرد مرکبات
 محمدحسن رستگار

  استراحت 30/14 -40/14

 
15- 40/14 

جو جدایه کوتولگی زرد پلیمراز ویروس مقایسه مولکولی ژن

 های همدان با سایر جدایه های موجود در بانک ژن
 نگار ردایی

 پوسترهای پذیرفته شده بخش: 15 -30/15

 معرفی یک میزبان جدید برای ویروس نهان زردآلو در ایران

 رضا پوررحیم                                                                                     

 یشده در گوجه فرنگ دیتول یها یآرن ا کرویم in silico ینیب شیپ

  ندا خوش خطی  یگوجه فرنگ کیموزائ روسیو یرانیا هیجدا هیعل

رگبرگ  روسیو یرانیا هیالوده در انتقال جدا ینقش ابزار باغبان

 رضا مقصودی                                                       زرد مرکبات یروشن

زرد  یرگبرگ روشن روسیآلوده به و یها میال نیپراکنش پرش یبررس

 محمدحسن رستگار                                                  رانیدر امرکبات 
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 با رویکرد: هشتمین کنگره ویروس شناسی  

 های نوپدید و باز پدید ویروس

 

 اعضای پنل :

 هیدکتر حور

 یمانجاهیسل

 (پنل ری)دب
 

 وانیک دکتر

 یزند

 

روح اله  دکتر

 درستکار

 

مصطفی  دکتر

 وزیریصالحی
 

 هیمهد دکتر

 فرزانه پور

 

فاطمه  دکتر

 فرشادپور
 

 

 سخنران عنوان سخنرانی  اعتس

  افتتاحیه 16 -10/16

30/16- 10/16  
  روسیدر و ORF1a ژن یکیبر جهش ژنت hsa-miR-4735 اثر

SARS-CoV-2 

 یشکوفه قائم

40/16 -30/16   استراحت 

17- 40/16  
کننده ورود به  لیعامل تسه کیبعنوان  1-نیلینقش نوروپ یبررس

  SARS-CoV-2ت سلول و عفون

 یعرفان مقسم

  استراحت 17 -10/17

30/17- 10/17 
 یقلب یهابیرا مستعد آس زبانیکه م ییکروآرناهایها و ممطالعه ژن

 کویلیمطالعه در س کی - کنندیم 19-دیومرتبط با کو یعروق

 دوران هیراض

  استراحت 30/17 -40/17

18- 40/17 

 یو پارامترها rs2285666 2نیوتانسیمبدل آنژ میآنز سمیمورف یپل

 تیدر جمع 19-دیکننده شدت کوو نییبه عنوان عوامل تع ینیبال

 رانیا

 لیفرشته خل

 زاده

  استراحت 18 -10/18

30/18- 10/18  یدر کشت سلول یعفونت هار جادیآزمون ا یابیو ارز یراه انداز 

(RTCIT)  به  قیبا روش تزر سهیدر مقا یهار صیجهت تشخ

 یمنف جهیبا نت یهادر نمونه  (MIT)یشگاهیآزما حساس وانیح

  (FAT) فلورسنت یباد یآزمون آنت یط

شعبان  نینازن

 یسلمان

40/30-18/18 
 استراحت

 

نوظهور در  روسیبه عنوان و یانسان روسیو کوزا صیتشخ نینخست 40/18 -19

 رانیآب فاضالب در ا

محمدحسن 

 یروزجانیف

30/19- 19 

 

 شده این بخش: پوسترهای پذیرفته

 

 زادهیمحمد اسد           SARS-CoV-2از  ORF8 یهاگومریال یساختار شیآرا

بر  نترفرونیالقا شده با ا ییغشا ییغشا 3 نیژن پروتئ rs12252 سمیمورفیپل ریتأث

 ییفاطمه سخا                                    COVID-19عفونت 

 یماریاز ب یناش ریو خطر مرگ و م  TMPRSS2در ژن   rs12329760سمیمورف یپل

 یرازیشیسادات بهشت دهیسع           2019 روسیروناووک



 

 یبررس کی: 19 دیکوو یماریزودهنگام ب صیبه عنوان عامل تشخ A دیلوئیآم سرم

 یائیاول مانیا                                       زیو متاآنال کیستماتیس

سارس  روسیو 12و2 یهایرساختمانیغ ،یسطح یهانییکوپروتیگل یجزئ یتوال حفظ

 یثمانه عباس                  مدفوع  شهرستان آبادان یهاشده از نمونه یجداساز  2-کوو

 ابوال یماریدر برابر ب نیکورکوم یروسیبر خواص ضد و کیستماتیس یمرور

 پناهیگوهر فاطمه                                                                                                         

 یریشگیپ نهیمنتخب در زم یاستان ها یعموم تیو نگرش جمع یآگاه تیوضع نییتع

 یسلمانشعبان نینازن                           1400در سال  یاز هار

 یاصفهان اتاسادیمیک   19-دیکوو یماریموثر در بروز و شدت ب یهابر ژن ینگاه

 یبه عنوان ابزار ژن درمان NS3با هدف قرار دادن ژن  shRNA یهامولکول یطراح

 آبادرکیزهرا دهقان م                        کایز روسیو هیعل

 نترفرونیاز ا یناش 3 ییگذرنده غشا نیژن پروتئ یو پارامترها C/Tارتباط 

rs34481144 یغالم کایمل                                       19-دیعفونت کوو شرفتیبا پ 

 مارانی( در بACE-2) 2کانورتاز  نیوتانسیژن آنژ G8790A سمیمورف یپل یبررس

استان  یهامارستانی( مراجعه کننده به ب19دی)کوو 2روسیرونا وومبتال به سارس ک

 کوین یرضو یحمد هادم دیس                                       1399گلستان و لرستان در سال 

 یها روسیو یمتود غربالگر کیمستقل از سکانس بعنوان  ریاز روش تکث استفاده

 داود بهادر                                         یسلول یدار در کشت ها RNAناخواسته 
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  هپاتیت و ایدز

 

 اعضای پنل :

 یدکتر مهد

 ینوروز

 (پنل ری)دب
 

فرح  دکتر

  میسل ییبخارا

 

 دیدکترس

رضا  دیحم

 یمژگان

 

 دیس دکتر

 یرضا محب

 

 دکترجمال

 یسرور

 

 ونیدکترکتا

 راد یمیصم

 سخنران عنوان سخنرانی  ساعت

  افتتاحیه 9 -10/9

35/9- 10/9  

و  یسلول یو ارتباط آنها با فاکتورها کروآرنایم 4 انیب یالگو یابیارز

-Long افراد یطیخون مح یتک هسته ا یهادرسلول یروسیو

term non-progressors و افراد HIV  مثبت قبل از شروع

 درمان

 یرح بخارائف

 میسل

45/9- 35/9   استراحت 

10/10- 45/9  
 ومارکریبه عنوان با miRNA-583 انیسطح ب راتییتغ یبررس

 مزمن ب تیمبتال به هپات مارانیبالقوه در ب یصیتشخ

 یفدرا مختار

  استراحت 10/10 -15/10

40/10- 15/10 
در پاسخ به  TCD4+ naïve  یهاها در سلول lncRNA کشف

 HIV-1 مزمن عفونت ایدر فاز حاد  یروسیشروع درمان ضد رتروو

 ویفرس لوفرین

  استراحت 40/10 -45/10

10/11- 54/01  شهاب محمودوند یدرمان یمیقبل از ش مارانیدر ب B تیهپات روسیعفونت و یفراوان 

15/11- 10/11   استراحت 

 پوسترهای پذیرفته شده این بخش: 15/11 -12

عفونت  نگیگنالیس ریبالقوه درمس یها microRNA ییشناسا

 عاطفه بهاور           کینوع  یانسان Tسلول  کیفوتروپلن روسیو

در اهدا کنندگان خون Torque teno virus یفراوان یبررس

 1395-1394در سال  زدیمراجعه کننده به سازمان انتقال خون 

 نژادفرزانه به         

( در مقابل HAM/TSP) ییاستوا کیاسپاست ی/ پاراپارز  یلوپاتیم

 HTLV 1مرتبط با  (ATLLبزرگساالن ) Tلنفوم سلول /یلوسم

 فردیانیسلیسحر                                                                               

 Xpert HIV-1 Viral لهیبوس دزیمشکوک به ا مارانیب صیتشخ

Load Assay یمعصومه رضانژاد 

 



 

 

 لیدخ نازیک PI3K نگیالگنیس ریدر مس تیپر اهم یآرنا هاکرویم

 یعسگر نبیز      ATLL یماریدر ب

در  (HAM/TSP) یریگرمس کیاسپاست ی/ پاراپارز یلوپاتیم

 روسی( مرتبط با وATLLبالغ) Tلنفوم سلول /یمقابل لوسم

HTLV 1                                                              فردیانیسلیسحر 

 زهرا ستارزاده                         Bمزمن  تیهپاتدر  یدرمان یها روش

: مطالعه یزیالیهمود مارانیدر ب ویسرونگات C تیهپات یعفونت مخف

 شهاب محمودوند وعیش

در   HCVیس تیهپات ایو   HBVیب تیهپات یها روسیو وعیش

 HIV یروسیو یاکتساب یمنیمبتال به نقص ا یرانیا مارانیب

 دهجیفرزانه دهقان
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  ی طیورهاویروس

 
 

 

 اعضای پنل :

دکتر 

 دیعبدالحم

 یشوشتر

 (پنل ری)دب
 

رضا  دکتر

 یطرق

 

 دیوح دکتر

 یمیکر

 

 دکتر

 نیدحسیس

 ینیحس
 

دکتر نجمه 

 معتمد

 سخنران عنوان سخنرانی  ساعت

  افتتاحیه 30/12 -40/12

10/13- 40/12  

 پیساب تا وریشده آنفلوانزا ط رفعالیغ روسیو ییزا یمنیا یابیارز

H9N2  یهاهالوز در جوجه یگاما همراه با قند تر یبه روش پرتوتاب 

 یگوشت

 یفرحناز معتمد

 سده

15/13- 10/13   استراحت 

 

45/13- 15/13  
 نیجن هیاول بروبالستیف یهادر سلول EDS روسیو ریتکث یابیارز

 Vero یاردک و رده سلول

 ییآراناصر رزم

  استراحت 45/13 -50/13

  رفته شده این بخش:پوسترهای پذی 

30/15- 50/13 

و  (H9N2) آنفوالنزا یهاروسیبر و رانیا یبوم اهیعصاره ده گ یروسیو اثر ضد یررسب

 انیمحمد هاد                                                                رونا( پرندگانو)ک یعفون تیبرونش

 میبا استفاده از آنز وریط یعفون تیبرونش روسیو ونیناسیهماگلوت شیآزما یساز نهیبه

 ییآراناصر رزم                                       پرفرنجنس ومیدیدازکلسترینینورآم

 یبهمن خالص                                          وریآبله ط روسیبر ژنوم و یکل یمرور

-H) یعفون تی( + برونشCone12IR) وکاسلیواکسن زنده دو گانه  ن  یسرولوژ یابیارز

 یمسعود نیشه                                     کنترل شده طی( در شرا120

 یدر استان خراسان جنوب یپرندگان در دو واحد مرغ گوشت تیلیآنسفالوم وقوع

 قاسم عجم                                              

شهرستان  یگوشت یهادر مرغ یعفون تیرنگوتراکئال روسیضدو یهایباد یآنت ییشناسا

 یقوچانیهاشم یعل                                ازیمشهد به روش اال

  النیاستان گ یگوشت یهایدر مرغدار یو حنجره عفون یعفونت نا یسرم یبررس

 یمومنآفتاب دهیس                                                                                                             

  پادتن البرز منیا انایشرکت آر یواکسن آبله قنار یضرر یو  ب ییکارا یبررس

 غالمرضا جانقربان                                                                                                              

 یبهمن خالص                                                    رانیدر ا وریآبله ط یماریب تیوضع یبررس

واکسن  روسیو UTR`3 هیو ناح M, N یساختار یهاژن یدینوکلئوت یتوال زیآنال

 ثابت شرفتیپ الیل                                 H-52 و H-120 یهاهیسو وریط یعفون تیبرونش



 24/4/1401 یلیصبرنامه تف

 با رویکرد:  هشتمین کنگره ویروس شناسی  

  نینو یها یبر فناور یمبتن یروسیو یهاواکسن
 

 

 

 اعضای پنل:

دکتر فرهاد 

 ییرضا

 (پنل ری)دب

 

محسن  دکتر

 کشاورز

 

کاظم  دکتر

 یباعث

 

فرحناز  دکتر

 یمعتمد

 

 دیوح دکتر

 یخدام

 

عباس  دکتر

 یجمال

 سخنران عنوان سخنرانی  ساعت

  افتتاحیه 16 -15/16

17- 15/16  
 O پیساب تا یتب برفک یماریب روسیو یاثر حفاظت یابیارز

 یالکترون در مدل موش میشده به روش ب رفعالیغ

 سدهیفرحناز معتمد

15/17- 17   استراحت 

18- 15/17  
واکسن  دیتول یبرا BHK-H9 دیسلول جد یابیو ارز یمعرف

 یصیو تشخ یقاتیو مطالعات تحق یروسیو یها

 یمانیسل نایس

  استراحت 18 -15/18

19- 15/18 
 پیتا یتب برفک روسیو VP1 ژن یحاو وژنیساخت ناقل ف

O/IRN/1/2010 و ژن HSP70 آن نیپروتئ انیب یابیو ارز 

 سدهیفرحناز معتمد

30/19- 19 

 پذیرفته شده این بخش: هایپوستر 

 یمانیسل نایس                   در واکسن ها یستیز یاورهایبا  یمنیا یپاسخ ها یالقا

ژن  یآنت رندهیگ یشده حاو یمهندس  T یبه کمک سلول ها یروسیو یهاعفونت درمان

 یفاطمه لطف                    (Chimeric antigen receptor (CAR) T Cell) کیمریکا


