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 G05 Synthesis of emu oil-loaded polymeric سخنرانی

bioactive nanofibers for proliferation 

and stemness preservation of human 

adipose-derived stem/stromal cells 

بیوتکنولوژی 

(Ph.D) 

  .1 کاظم نجاتی

ژن فاکتور  -G/A  832فراوانی پلی مورفیسم G21 سخنرانی

( در افراد TNF-aنکروز دهنده ی توموری آلفا )

 مبتال به بیماری شریان کرونری

بیوشیمی 

(Ms.C) 

  .8 شبنم شهیدی

 G15 Does supplementation of the diet with سخنرانی

high level of oils affect reproductive 

characteristics of male mice 

  .3 مهرداد قربانلو (Ms.Cآناتومی )

 G14 Specific male germ cells gene expression پوستر

Dazl in bone marrow mesenchymal stem 

cells co-cultured with testis tissue and 

retinoic acid 

  .4 مهرداد قربانلو (Ms.Cآناتومی )

-G10 Role of serum neutrophil gelatinase سخنرانی

associated lipocalin as emerging 

biomarker of acute renal failure 

following coronary artery bypasses 

surgery 

تخصص 

 بیماریهای داخلی

  .5 حمید موسوی زنوز

 یمیژن کانال سد II یهناح یمولکول یبررس G01 پوستر

مختلف شپش  های یتحساس به ولتاژ در جمع

 Pediculus humanus capitisسر 

حشره شناسی 

(Ms.C) 

  .6 ساناز پناهی

 G16 Evaluation of Correlation between VDR پوستر

ApaI and TaqI Polymorphisms in 

Patients with Gastric Cancers in Zanjan 

Province, Iran 

بیوتکنولوژی 

 (Ph.Dپزشکی )

  .7 قاسم براتی

حشره شناسی  آلودگی ریکتزیایی در شپش سر انسان G02 پوستر

(Ms.C) 

  .2 مریم قنبری

،  Aبررسی میزان فراوانی ژن های اگزوتوکسین  G23 سخنرانی

،االستاز و آلژینات در سودوموناس Sاگزوآنزیم 

 آئروژینوزا در فرآوردهای آرایشی و بهداشتی

بیوتکنولوژی 

(Ph.D) 

  .9 شیردست یهد 

 G13 Design and fabrication of new سخنرانی

conductive electrospun nanofiber and 

evaluation of its cytotoxicity 

نانوتکنولوژی 

(Ms.C) 

  .11 علی رحمانی

 & G17 Prevalence Evaluation of rs7041 پوستر

rs4588 Polymorphism of vitamin D-

Binding Protein (DBP) gene’s in adults 

بیوتکنولوژی 

 (Ph.Dپزشکی )

  .11 قاسم براتی



with gastric cancer compared with 

healthy ones 

 یسینمقاوم به ونکوما یانتروکوک ها ییشناسا G19 سخنرانی

 ) فاضالب ( یطیمح یجدا شده از نمونه ها

  .18 سیده سما جمالی پزشکی

 1-3 های در اگزون یمولکول یاتخصوص یبررس G06 پوستر

ساس  های یتدر جمعVGSCژن   3و  8  ینواح

( در Cimex hemipterus) یریتختخواب گرمس

 یراززنجان و ش های شهرستان

شره شناسی ح

(Ms.C) 

  .13 نرگس رئیسی

 G08 Evaluation of indirect co-culture of پوستر

mouse bone marrow mesenchymal stem 

cells with testis tissue and combination 

of BMP4 in Stra8 gene expression 

  .14 نسیم ملک محمدی (Ms.Cآناتومی )

 G09 Evaluation of Serum Levels of Hepatitis سخنرانی

B Surface Antibody And Antigen In 

Vaccinated Children Regarding Their 

Birth Weight 

  .15 المیرا احمدی پزشکی

 وکوسیلوکاستاف یپیو فنوت یپیژنوت یغربالگر G07 پوستر

جداشده از  سیلینیمقاوم به مت هایاورئوس

 شهر زنجان هاییمارستانب ینیبال هاینمونه

میکروب شناسی 

(Ms.C) 

  .16 آیدین جهانشاهی

کاری عمومی دانشجویان شیوع اهمالبررسی  G18 پوستر

 نجانعلوم پزشکی ز

روانشناسی 

 (MsCبالینی )

  .17 جهانگیر محمدی

 G11 Study on the prevalence of پوستر

TrichomonasVaginalis infection in 

humans referred to central laboratory of 

Tabriz, Iran, since April-March, 2012-

2016 

انگل شناسی 

(Ph.D) 

  .12 صدیقه سرافراز

 یسینمقاوم به ونکوما یانتروکوک ها ییشناسا G04 پوستر

 مدفوع افراد ناقل یجدا شده از نمونه ها

  .19 رباب باقری پزشکی

( و مزاج یناثر مزاج گرم )عصاره دارچ یبررس G20 پوستر

سرد )عصاره عدس( در مدت زمان تحمل به درد 

 یوانیدر مدل ح

 فیزیولوژی

(Ms.C) 

  .81 لیال قاسمی فرد

فراوانی ژن های کد کننده آنزیم های مقاومت  G03 پوستر

استافیلوکوکوس آمینوگلیکوزیدی در 

 های جدا شده از نمونه های بالینیرئوسوا

میکروب شناسی 

(Ms.C) 

  .81 ندا شیرمحمدلو

 C1 A Novel R268* Mutation in SUOX Gene پوستر
 

پزشکی مولکولی 

(Ph.D) 

  .88 قدسی نژادودیعه 

 R05 In-vivo effects of Lycopene on Sperm پوستر

count in rats: A systematic review 
  .83 مهسا نیکبخت راد (Ms.Cآناتومی )

 deهای یابی اگزوم جهت شناسایی جهشتوالی R03 پوستر

novo  در کودکان مبتال به 

 اوتیسم غیرسندرومی: مرور سیستماتیک

ژنتیک پزشکی 

(Ms.C) 

  .84 مژده منصوری



مورد هدف قرار دادن  یستماتیکس یبررس R02 پوستر

 یضدتومور توسط فاکتورها Tیها یتلنفوس

 یپالکت

  .85 نوشین حسینی پزشکی

و  یچاق یرتاث ینحوه   یستماتیکس یبررس R04 پوستر

 بر  متاستاز سرطان برست یستماتیکالتهاب س

  .86 محسن باقری پزشکی

 


