
 یلیصبرنامه تف

 با رویکرد:  هشتمین کنگره ویروس شناسی  

 کووید، منشا و تشخیص

 
 

 

 تخصص سخنران سخنران عنوان سخنرانی، ساعت تاریخ برنامه

35:9یال 30:9   افتتاحیه پنل 
 ی ریمحمد جزا دیدکتر س

 (پنل)دبیر 

 یتخصص یکترد

ی شناس روسیو

؛ دانشگاه پزشکی

 تهران یعلوم پزشک

 )استاد(

21/4/1401 

 

 

 

 

 

 10:00 یال 9:35

 Cycle  of نیارتباط ب

Threshold (Ct)  در

 Real Timeیهاتست

PCR  دیکوو مارانیدر ب 

 کیدمیاپ یهابا موج 19

 کورونا در کشور

 یریمحمد جزا دیدکتر س

 یتخصص یدکتر

ی شناس روسیو

؛ دانشگاه پزشکی

 تهران یعلوم پزشک

 )استاد(

   استراحت 10:05الی  10:00

 10:30الی  10:05

و  یصیتشخ یهاچالش

در  19 دیکوو یشگاهیزماآ

 رانیا

 وزیریمصطفی صالحیدکتر 

دکتری تخصصی 

ویروس شناسی 

پزشکی، انستیتو 

 پاستور ایران

 )دانشیار(

الی  10:30

10:35 
   استراحت

 11:00الی  10:35

 صیتشخ یهاچالش

 یشگاهیزماآو  ینیبال

در  نیدر بالغ 19 دیکوو

 رانیا

 واهبیبن بهروز  دکتر

 یهایماریمتخصص ب

؛ دانشگاه یعفون

 یعلوم پزشک

 )استاد( رجندیب

   استراحت 11:05الی 11:00

 11:30ای  11:05

و   ELISA تیکاربرد ک

به  عیسر صیتشخ تیک

 یمونوکروماتوگرافیروش ا

-COVIDصیدر تشخ

 رو شیپ یهاو چالش  19

 زهراهیذر لیجل دیدکتر س

 یخصصت یدکتر

 یشناس روسیو

 )دانشیار(

   پرسش و پاسخ پنل  12:00الی  11:30



 وبینار یلیصبرنامه تف

 :کردیبا رو  یشناس روسیکنگره و نیهشتم

 درمان و واکسن کووید

 

 تخصص سخنران سخنران عنوان سخنرانی  ساعت تاریخ برنامه

 افتتاحیه 12:40الی  12:30 

 هانیدکتر ک

 آزادمنش

 (پنل)دبیر  

 ستیز یکتراد

 ،یپزشک یفناور

پاستور  تویانست استاد

 رانیا

21/4/1401  

 

 

 

 

 

 

 

 

 روناوک یهاواکسن ندهیآ  13:05الی  12:40
 هانیدکتر ک

 آزادمنش

 ستیزدکترای 

ی، پزشک یفناور

پاستور  تویاستاد انست

 رانیا

   استراحت 13:10الی 13:05

 13:35الی  13:10
 

 روناودوز بوستر واکسن ک

 سیتیمآدکتر 

 یرمضان

های متخصص بیماری

عفونی و گرمسیری، 

پاستور  تویاستاد انست

 رانیا

   استراحت 13:40الی  13:35

 14:05الی  13:40
های مختلف برای اهمیت پلت فرم

 در ایران 19تولید واکسن کووید 
 یدکتر اصغر عبدل

دکتری ویروس 

شناسی پزشکی، 

 تویانست دانشیار 

 رانیپاستور ا

   استراحت 14:10الی  14:05

 14:35الی  14:10

های حفاظت ها و جانشینهمبستگی

 ناشی از واکسن
(Correlates & Surrogates of 

Vaccine-Induced Protection)  

 ینوفل یدکتر مجتب

دکترای میکروب 

شناسی پزشکی، 

دانشیار موسسه 

تحقیقات واکسن و 

 سرم سازی رازی

   استراحت 14:40الی  14:35

 19 دیدرمان کوو یهاتازه  15:05الی 14:40 
دکتر محبوبه حاج 

 یبدالباقع

 یهایماریمتخصص ب

 ،یریو گرمس یعفون

استاد دانشگاه علوم 

 تهران یپزشک

   پرسش و پاسخپنل  15:30الی  15:05 



 

 وبینار یلیصبرنامه تف

 :کردیبا رو یشناس روسیکنگره و نیهشتم

 های دامیویروس
 

 تخصص سخنران سخنران عنوان سخنرانی  ساعت تاریخ برنامه

 افتتاحیه 16:10الی  16 
 دکتر محسن لطفی

 (پنل)دبیر 
 

21/4/1401 

 

 

 

 16:35الی  16:10
های پاراپاکس بر عفونت یمرور

 اهلیویروسی در حیوانات 

دکتر مسعودرضا 

 یآباد شاپوریفیص

 یتخصص یدکتر

  ،یشناس روسیو

تمام دانشگاه  استاد

 چمران اهواز دیشه

   استراحت 16:40الی  16:35

 17:05الی 16:40
 یبیبر وقوع نوترک یمبن یشواهد

 دهیریدر خانواده رابدو و یکیژنت
 دکتر مهران بخشش

 یتخصص یدکتر

  ،یشناس روسیو
سه موس اریدانش

واکسن و  قاتیتحق

 یراز یسرم ساز

   استراحت 17:10الی  17:05

 17:35الی  17:10

به  یمنیا یشناختستیز یهاپاسخ

حفظ و  ای زی: جنگ و گرهاروسیو

 حراست

دکتر غالمرضا 

 یبروجنکبختین

دکتری تخصصی 

  میکروب شناسی،

استاد دانشکده 

دانشگاه  یدامپزشک

  تهران

   استراحت 17:40الی  17:35

 18:05الی  17:40
در  یتب برفک روسیو راتییتغ یبررس

 2019-21 یهاسال یط رانیا

محمود  دیدکتر س

 یدزفولیمیعظ
 

 یتخصص یدکتر

 یشناس روسیو

 یپزشک

موسسه  اریدانش

واکسن و  قاتیتحق

   یراز یسرم ساز

   استراحت 18:10الی  18:05

  18:35الی 18:10 
 کیوژنتلیف زیو آنال ییشناسا

 رانیسگ در ا 2 پیت روسیپاروو
 یپورتق یدکترهاد

دکتری تخصصی 

 میکروب شناسی،
دانشگاه  اریاستاد

 آزاد کرج

   استراحت 18:40الی  18:35 

 19:05الی  18:40 
و  هاروسیپاکس و یکاپر هاییماریب

 رانیکنترل آن در ا یهافرصت

محمدحسن دکتر 

 جمیمیابراه

 یتخصص یدکتر

 ژیمیکروبیولو

   پرسش و پاسخپنل  19:35الی 19:05 

 



 وبینار یلیصبرنامه تف

 :کردیبا رو یشناس روسیکنگره و نیهشتم

 های ویروسی تنفسیبیماری
 

 تخصص سخنران سخنران عنوان سخنرانی  ساعت تاریخ برنامه

 افتتاحیه 9:10الی  9:00 
دکتر طلعت مختاری 

 (پنل)دبیر  آزاد

 یتخصص یکتراد

 ،یشناس روسیو

علوم  دانشگاهاستاد 

 تهران یپزشک

22/4/1401 

 

 

 

 

 

 یفتوح فاطمه دکتر  روناوک یانفلوانزا  در دوران پاندم  9:35الی  9:10

 یتخصص یدکترا

 یشناس روسیو

 : استادیعلم رتبه

پاستور  تویانست

 تهران رانیا

   استراحت 9:40الی 9:35

  10:05الی  9:40
در  یروسیو یتنفس یهاعفونت

 کودکان
 یاوریانژیال  دکتر

 یتخصص یدکترا

 ی،شناس روسیو
 اریدانش

علوم  دانشگاه

 تهران یپزشک

   استراحت 10:10الی  10:05

 10:35الی 10:10   
( RSV) یتنفس الیشینسیس روسیو

 ندهیگذشته، حال و آ یهاچالش
 یمیسل وحید دکتر

 یتخصص یدکترا

 یشناس روسیو

 استاد پزشکی،

علوم  دانشگاه

 تهران یپزشک

   استراحت 10:40الی  10:35

 11:05الی  10:40
  یهاعفونت هیبر عل ونیناسیواکس 

  یروسیو یتنفس
 بامدادطراوت دکتر 

 یتخصص یدکترا

ی شناس روسیو

 اریدانش پزشکی،

 تیترب دانشگاه

 مدرس

   استراحت 11:10الی  11:05

 11:35الی  11:10

 

فوق حاد  یآنفلوآنزا یهاروسیو

در  یپاندم کیپرندگان؛ خطر بالقوه 

  یانسان تیجمع

 یجمالعباس دکتر 

 یتخصص یدکترا

ی، شناس روسیو

 اریاستاد

پاستور  تویانست

 تهران رانیا

 12:0الی  11:35

 پرسش و پاسخ پنل 

 



 وبینار یلیصبرنامه تف

 :کردیبا رو  یشناس روسیکنگره و نیهشتم

 های ویروسی گوارشیبیماری
 

 

 تخصص سخنران سخنران عنوان سخنرانی  ساعت تاریخ برنامه

 افتتاحیه 12:40الی  12:30 

دکتر علی 

  تیموری

 (پنل)دبیر 

 یشناس روسیو یکترد

  یپزشک

علوم  اردانشگاهیاستاد

 همدان یپزشک

22/4/1401  

 13:05الی  12:40
 یوکلس روسیبر استروو یمرور

 یگوارش یهاها در عفونتروسیو

 دکتر مظاهر 

 لوخدابنده

دکتری ویروس شناسی 

دانشگاه پزشکی،دانشیار

 کردستان یعلوم پزشک

   استراحت 13:10الی 13:05

 13:35الی  13:10
 یهادر عفونت یهاروسیآدنوو

 کودکان یگوارش

 فرلویدکتر ن

 یسین

 یشناس روسیو یدکتر

  یپزشک

دانشگاه علوم استادیار

 اهواز یپزشک

   استراحت 13:40الی  13:35

 14:05الی  13:40
 یهایوگو ال روسیبر روتاو یمرور

 آن یولوژیدمیاپ

 یدکتر هاد

 کوینیرضو

 یشناس روسیو یدکتر

 دانشیاری، پزشک

 یدانشگاه علوم پزشک

 گلستان

   استراحت 14:10الی  14:05

 14:35الی  14:10
 تیو اهم یروسیروتاو یهاواکسن

 هاآن

داوود سید دکتر 

 نسبیموسو

 یشناس روسیو یدکتر

ی، استادیار پزشک

 ایران پاستور تویانست

   استراحت 14:40الی  14:35

 15:05الی 14:40 
ها به عنوان عوامل روسیانتروو

 در جهان یگوارش

 یدکتر مجتب

 یراست

 یشناس روسیو یدکتر

 ،یپزشک

دانشگاه علوم اریاستاد

شاپور  یجند یپزشک

 اهواز

   پرسش و پاسخپنل  15:30الی  15:05 

 



 وبینار یلیصبرنامه تف

 :کردیبا رو  یشناس روسیکنگره و نیهشتم

  های آبزیانویروس

 

 

 تخصص سخنران سخنران عنوان سخنرانی  ساعت تاریخ برنامه

 افتتاحیه 16:10الی  16 

  دیدکترس

  زهرا هیذر لیمحمدجل

 (پنل)دبیر 

 یتخصص یکترد

 یماریبهداشت و ب

)گرایش  انیآبز یها

، (یشناس روسیو

 یپژوهش اریدانش

 قاتیتحق مؤسسه

 کشور یالتیعلوم ش

22/4/1401 

 16:35الی  16:10
 

 

 یدی: تهدروسیهرپس و یکو یماریب

و  رانیکپور در ا یپرورش ماه یبرا

 جهان
  

 یدکتر مجتب

 یشاهیعل

 یتخصص یدکتر

 یماریبهداشت و ب

 ، استادانیآبز یها
 دیدانشگاه شه

 چمران اهواز

   حتاسترا 16:40یال 16:35

 17:05الی  16:40

 

در  یمونوکروماتوگرافیروش ا کاربرد

 یسم یسپت یماریب عیسر صیتشخ

(  در VHS) یروسیدهنده و یزیخونر

 نیروت یهاروشکنار 

 

یمحدث قاسمدکتر   

 یتخصص یدکتر

 یماریبهداشت و ب

 ،انیآبز یها

 یپژوهش اریاستاد

 قاتیمؤسسه تحق

 کشور یالتیعلوم ش

   ستراحتا 17:10الی 17:05

 17:35الی  17:10

microRNA  ها و نقش آنها در

  یماه یهاروسیاز رابدوو یناش عفونت

 کمان نیرنگ یقزل آال

 

  

 ریام دیدکتر س

 یجالل نیحس

دکتری 

 یوتکنولوژبی

دانشگاه  اریدانش

 اصفهان یصنعت
 ستیپژوهشکده ز

 یو مهندس یفناور

 یستیز

 17:40الی  17:35

 

 

   استراحت



 18:05الی  17:40

 دیلکه سف یماریب تیوضع یبررس

از  یریشگیپ ی( و راههاWSD) گویم

 آن در کشور

 

 
  

 انیدشت لیعقدکتر

 نسب

 یتخصص یدکتر

 یماریبهداشت و ب

 ،انیآبز یها

 یپژوهش اریاستاد
 قاتیمؤسسه تحق

 کشور یالتیعلوم ش

   استراحت 18:10الی  18:05

 18:35الی  18:10 22/4/1401

 : ین سخنرانعنوا

  یروسیو ینکروز عصب یماریب

(VNNدر ماه )استقرار  ،ییایدر انی

در مزارع پرورش  یستیز یمنیا

 ییایدر انیماه

 

 هوشمند نیدکتر حس

 یتخصص یدکتر

 یماریبهداشت و ب

 انیآبز یها
 یپژوهش اریاستاد

 قاتیمؤسسه تحق

 کشور یالتیعلوم ش

   استراحت 18:40الی  18:35 

 19:05الی  18:40 

کشته  روسیواکسن بتانوداو یمعرف

  یروسیو ینکروز عصب یماریب هیعل

(Viral Nervous Necrosis 

Disease ) 

آن  یزائ یمنیو ا یاثر بخش یابیو ارز

 یاریخاو انیدر بچه ماه

 (Acipenser stellatus Pallas, 

1771) 

محمد   دیسدکتر

 زهرا هیذر لیجل

 یتخصص یدکتر

 یماریبهداشت و ب

)  انیزآب یها

 روسیوگرایش 

 اری، دانش ی(شناس

 یپژوهش

 قاتیتحق مؤسسه

 کشور یالتیعلوم ش

   پرسش و پاسخپانل  19:35الی  19:05 

 
 



 وبینار یلیصبرنامه تف

 :کردیبا رو یشناس روسیکنگره و نیهشتم

 های نوپدید و بازپدیدویروس
 

 تخصص سخنران سخنران عنوان سخنرانی  ساعت تاریخ برنامه

 افتتاحیه 9:10الی  9:00 

دکتر حوریه 

 سلیمانجاهی

 (پنل)دبیر 

 روسیو یدکتر

  ،یپزشک یشناس

 دانشگاه استاد

 تربیت مدرس

23/4/1401  

 9:30الی  9:10
و  یروسیآربو و دینوپد یهایماریب

 هاچالش
 یزند وانیکتر کد

دکتری ویروس 

 شناسی پزشکی،
Associate Director 

of Virology 

Arrowhead 

Pharmaceuticals 

San Diego, CA, 

US 

   استراحت 9:35الی 9:30

 درستکارروح اله دکتر  ندهیدر آ یدیآبله تهد  9:55الی  9:35

 روسیو یدکتر

  ی،پزشک یشناس
استادیاردانشگاه 

 اهلل هیقب

   استراحت 10:00الی  9:55

 10:20لی ا 10:00   
 مهی)تب کر CCHF  یفعل تیوضع

 ندهیآ یهاو چالش صی، تشخکنگو(

مصطفی صالحی کتر د

 وزیری

 روسیو یدکتر

 ی،پزشک یشناس
دانشیار انستیتو 

 پاستور ایران

   استراحت 10:25الی  10:20

 10:45الی  10:25
انتقال ،پاتوژنز و چالش  یها، راهپاین

 ندهیا یها
 پورفرزانه هیکتر مهدد

 روسیو یدکتر

 ی،پزشک یشناس
 استادیاردانشگاه

 اهلل هیبق

   استراحت 10:50الی  10:45

 11:10الی  10:50

 دینوپد روسیو کیبعنوان  E تیهپات

 ریمو ارتباط آن با مرگ و  کیزونوت

 ینیو دوران جن یمادرزاد

 ادپورفرشفاطمه دکتر 

 روسیو یدکتر

 یپزشک یشناس
علوم  دانشیار

 بوشهر یپزشک

   استراحت 11:15الی  11:10 

 11:35الی  11:15 
 ن،یو انتقال مادر به جن هاروسیآربوو

 کنترل موثر یو راهکارها یریشگیپ

 مانیسل هیدکتر حور

   یجاه

 روسیو یدکتر

ی، پزشک یشناس

دانشگاه  استاد

 مدرس تیترب

   پنل پرسش و پاسخ 12:00الی  11:35 

 
 



  وبینار یلیصبرنامه تف

 :کردیبا رو یشناس روسیکنگره و نیهشتم

 ها و سرطانویروس

 

 تخصص سخنران سخنران عنوان سخنرانی  ساعت تاریخ برنامه

 افتتاحیه 12:40الی  12:30 

دکتر منوچهر 

 مکوندی

 (پنل)دبیر 

 روسیو یتخصص یدکتر

 استاد ،یپزشک یشناس

 یدانشگاه علوم پزشک

 هوازجندی شاپور ا

23/4/1401 

 13:00الی  12:40

بررسی وضعیت بیماران مراجعه کننده 

به کلینیک پاپیلومای بیمارستان لوالگر 

و چالش های  1400در پاییز و زمستان 

 مربوط

 ییعطا الیآنژدکتر

  رکوهیپ

 

 روسیودکتری تخصصی 

 اریاستادی،پزشک یشناس

 یدانشگاه علوم پزشک

 رانیا

   تاستراح 13:05الی  13:00

 13:25الی  13:05

 نومیها در کارس lncRNAنقش 

از عفونت  ی( ناشHCCهپاتوسلوالر )

 B تیهپات روسیبا و

محمدرضا دکتر

 یآقاصادق

 یوتکنولوژیبدکتری  

 استاد ی،پزشک

 رانیپاستور ا تویانست

   استراحت 13:30الی 13:25

 13:50الی  13:30

 

دستگاه  یها و سرطان هاروسیو

 یمرکز یعصب

 

 یغفار یهاد دکتر

 روسیو یتخصص یدکترا

، یپزشک یشناس
 اریاستاد

 یدانشگاه علوم پزشک

 سمنان

   استراحت 13:55الی  13:50

 14:15الی  13:55
ویروتراپی سرطان )تجربیاتی در کشت 

 سلولی و آزمایشگاه(

 

عبدالوهاب دکتر

 یمراد

 

 روسیو یتخصص یدکترا

 استاد ی،پزشک یشناس

 یشکدانشگاه علوم پز

 گلستان

   استراحت 14:20الی  14:15

 14:40الی  14:20 

 

در  MCPyV روسیو ینقش احتمال

 سرطان جادیا

 

 ابوالفضل فاتحدکتر 

 روسیو یتخصص یدکترا

 اریدانش ،یپزشک یشناس

 رانیپاستور ا تویانست

   استراحت 14:45الی  14:40 

 15:05الی  14:45 
 

 روسیو لومایمختلف پاپ یهاواکسن

 یانسان

شهاب دکتر

 محمودوند

 روسیو یتخصص یدکترا

 اریاستادی پزشکی،شناس

 یعلوم پزشک دانشگاه

 همدان

   پنل پرسش و پاسخ 15:30الی  15:05 



 وبینار یلیصبرنامه تف

 :کردیبا رو یشناسروسیکنگره و نیهشتم

 گیاهپزشکی

 

تاریخ 

 برنامه
 تخصص سخنران سخنران عنوان سخنرانی ساعت

 افتتاحیه 16:10الی  16 

دکتر محمدرضا 

  رضاپناه

 (پنل)دبیر 

های اتحادیه انجمنئیس ر

 ،علوم گیاهپزشکی ایران

 قاتیتحق موسسه اریدانش

کشور، سازمان  یاهپزشکیگ

 جیآموزش و ترو قات،یتحق

 یکشاورز

23/4/1401 

 16:40الی  16:10

-روسیها و شبه وروسیو ییشناسا

و  یقاتیدر سطوح تحق یاهیگ یها

 یاجرائ
 

دکتر مسعود 

 نادرپور

 قاتیتحق موسسه اریدانش

بذر و نهال،  یثبت و گواه

آموزش و  قات،یسازمان تحق

 یکشاورز جیترو

   استراحت 16:45الی  16:40

 17:15الی 16:45

 یهاروسیو یتکامل رییتغ فتیش

 ایزبر ذرت در اوراس یمولد کوتولگ
 

محمود دکتر

 یمعصوم

 قاتیتحق موسسه اریاستاد

کشور، سازمان  یاهپزشکیگ

 جی، آموزش و تروقاتیتحق

 یکشاورز

   استراحت 17:20الی  17:15

 17:50الی  17:20

: یاهیگ هایروسیو انیظهور تا طغ از

-هگوج هایروسیو یمطالعه مورد

 فرنگی

 هیدانشگاه اروم اریاستاد راستگو نایدکتر م

   استراحت 17:55الی  17:50

 18:25الی  17:55

در  یدیحذف نوکلئوت یتکامل تیمز

  هاروسیویپوت یپوشش نیژن پروتئ
 

محمود دکتر 

 یمعصوم

 قاتیتحق موسسه اریاستاد

کشور، سازمان  یاهپزشکیگ

 جی، آموزش و تروقاتیتحق

 یکشاورز

    18:30الی  18:25

 19الی 18:30

 یحشرات بسو یهاروسیاز و 

و انسجام سالمت: مطالعه  3 کیارگان

ارتباطات متقابل  یرو یمورد

و  Iflavirusبا   زبانیو م ستیهمز
Negevirus 

دکتر محمدرضا 

 رضاپناه

 قاتیتحق موسسه اریدانش

ن کشور، سازما یاهپزشکیگ

 جیآموزش و ترو قات،یتحق

 یکشاورز

   استراحت 19:05الی  19

   پرسش و پاسخپنل  19:35الی  19:05 

 



 یلیصبرنامه تف

 با رویکرد: هشتمین کنگره ویروس شناسی  

 های نوینهای ویروسی مبتنی بر فناوریواکسن
 

 

 تخصص سخنران سخنران عنوان سخنرانی  ساعت تاریخ برنامه

 افتتاحیه 9:10الی  9:00 
 دکتر فرهاد رضایی

 (پنل )دبیر

 یشناس روسیو یدکتر

 یعلم ئتیعضو ه  ،یپزشک

 ی تهرانشکعلوم پز دانشگاه

24/4/1401 

 دکتر محسن کشاورز بینوترک یهاواکسن 9:35الی  9:10

 روسیو یتخصص یدکتر

عضو هیئت  ی پزشکی،شناس

 یدانشگاه علوم پزشک علمی

 بوشهر

   استراحت 9:40الی 9:35

  10:05الی  9:40
 یروسیآدنوو یاستفاده از وکتورها

 واکسن دیدر تول
 یدکتر کاظم باعث

 روسیو یتخصص یدکتر

 ئتیعضو ه ی،پزشک یشناس

 رانیپاستور ا تویانست یعلم

   استراحت 10:10الی  10:05

الی 10:10   

10:35 

 دیدر تول یهسته ا یکاربرد فناور

 یروسیو یواکسن ها
 یدکتر فرحناز معتمد

 روسیو یتخصص یدکتر

دانشیار،   ی،پزشک یشناس

پژوهشگاه علوم و فنون 

  ایهسته

الی  10:35

10:40 
   استراحت

 11:05الی  10:40
 دیدر تول mRNA یکاربرد فناور

 واکسن
 یخدام دیدکتر وح

 یپزشک یتخصص یدکتر

 یعلم ئتیعضو ه ،مولکولی

 تهران یدانشگاه علوم پزشک

 یر عامل شرکت رناپدو م

   استراحت 11:10الی  11:05

 11:35الی  11:10
ها و استفاده از آنها بعنوان  روزمیوا

 واکسن
 یدکتر عباس جمال

 روسیو یتخصص یکترد

 ئتیعضو هی، پزشک یشناس

 رانیپاستور ا تویانست یعلم

   پرسش و پاسخ پنل  12الی  11:35

 



 وبینار یلیصبرنامه تف

 :کردیبا رو  یشناس روسیکنگره و نیهشتم

 HTLVهپاتیت، ایدز و 
 

 

 تخصص سخنران سخنران عنوان سخنرانی  ساعت تاریخ برنامه

 افتتاحیه 12:40الی  12:30 
 دکتر مهدی نوروزی

 (پنل)دبیر 

ژنتیک مولکولی  یکترد

 دانشیار ،گرایش ویروس

 یدانشگاه علوم پزشک

 تهران

24/4/1401  

 کنترلر تیال یهامثبت HIV 13:05الی  12:40
یی فرح بخارادکتر 

 سلیم 

 روسیو یتخصص یدکتر

عضو  ی،پزشک یشناس

دانشگاه  یعلم اتیه

 رانیا یعلوم پزشک

   استراحت 13:10الی 13:05

 13:35الی  13:10
 یولوژیدمیو مولکوالر اپ عیتوز تیوضع

 در کشور HTLV-1 روسیو

رضا دیمح دیس دکتر

 یمژگان

 روسیو دکتری تخصصی

 عضو ی،پزشک یشناس

دانشگاه  یعلم اتیه

 البرز یعلوم پزشک

   ستراحتا 13:40الی  13:35

 14:05الی  13:40
: Bتغییرات ژنتیکی ویروس هپاتیت

 اپیدمیولوژی و اهمیت بالینی مولکوالر

رضا  دیدکتر س

 یمحب

 روسیو یتخصص یدکتر

 اریدانش ی،پزشک یشناس

 یهایپژوهشکده بیمار

گوارش و کبد، دانشگاه 

 دیشه یعلوم پزشک

 یبهشت

   استراحت 14:10الی  14:05

 14:35الی  14:10
ایمنی طوالنی مدت و کارایی واکسن 

 Bهپاتیت
 یجمال سرور دکتر

 روسیو یتخصص یدکتر

عضو  ،یپزشک یشناس

دانشگاه  یعلم اتیه

 رازیش یعلوم پزشک

   راحتاست 14:40الی  14:35

 C  تیهپات 15:05الی 14:40
 یمیصم ونیکتادکتر

 راد

 یتخصص یدکترا

 یپزشک یشناسکروبیم

علوم  دانشگاه اریدانش

 تهران یپزشک

   پرسش و پاسخپنل  15:30الی  15:05 

 
 



 وبینار یلیصبرنامه تف

 :کردیبا رو یشناس روسیکنگره و نیهشتم

 طیورهای ویروس
 

 تخصص سخنران سخنران عنوان سخنرانی  ساعت تاریخ برنامه

 افتتاحیه 16:10الی  16 

 دیدکتر عبدالحم

 یشوشتر

 (پنل)دبیر 

 یها یماریبخش ب اریانشد

 قاتیموسسه تحق یروسیو

 یراز یواکسن و سرم ساز

24/4/1401 

 16:40الی  16:10
 یهاروسیآدنوو وعیش یویسنار

 رانیا یدر گله مرغ تجار انیماک
 یدکتر رضا طرق

 قاتیموسسه تحق اریدانش

 یواکسن و سرم ساز

دکتری  ،مشهد-یراز

 ویروس شناسی

   استراحت 16:45الی  16:40

 17:15الی 16:45
قابل  تیکولیپروونتر یولوژیات یبررس

 یگوشت یهاانتقال در حوجه 

 یمیکر دیدکتر وح
 

و گروه بهداشت و  اریدانش

پرندگان  یهایماریب

 یدانشکده دامپزشک

 یدکتر ،دانشگاه تهران

 وریط یماریبهداشت و ب

   استراحت 17:20الی  17:15

 17:50الی  17:20

در  دیجد یها افتهی: وکاسلین یماریب

و پاسخ  ونیناسیخصوص واکسن، واکس

 یسرولوژ

 نیدحسیدکتر س

 ینیحس
 

گروه علوم  اریدانش

دانشکده  ،یدرمانگاه

دانشگاه آزاد  ،یدامپزشک

، دکتری واحد کرج یاسالم

 بهداشت و بیماری طیور

   استراحت 17:55الی  17:50

 18:25الی  17:55
 یهاروسیو تحول و رییظهور و تغ

 H5 یآنفلوآنزا

 دیدکتر عبدالحم

 یشوشتر
 

 یها یماریبخش ب اریدانش

 قاتیموسسه تحق یروسیو

 یراز یواکسن و سرم ساز

   استراحت 18:30الی  18:25

 19الی  18:30 
 تیبرونش یهاروسیتحول و رییتغ ریس

 رانیجدا شده در ا یعفون
 دکتر نجمه معتمد

 

بخش   یپژوهش اریاستاد  

-واکسن دیو تول قیتحق

موسسه  ،وریط یها

واکسن و سرم  قاتیتحق

 یدکتر ،یراز یساز

 وریط یماریداشت و ببه

   پرسش و پاسخپنل  19:30الی 19 

 


