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داریر  هرد دنیرال   ر را در شررایی  ررایر  یر     پنجاهمین سالگرد تأسیس انجمن ژنتیک ایران

( وارد شره  اسر ا از ارایرس اسرا      Post Genomics eraهال پس از ژنرمییسس   ژنتیک بد  رصد

 زیسرت  گرراه  یاهترد اسر ا پی رره  روز اهرنون دانرف بیمانکمریاتیرکا ژنرمییسس          هالخ ق  رمند

پذیر ساختدا استکاد  از س مل و ها را ایسانهال یخت س ریاه ا جانمرلا رینسازوار ال بین رمنددیقایس

اجنال گن در هراینههال دریان  را  م یات  ساختد و ییالعرا  تاارشناسر  ژنتیسر  نیرنا ترهوین یرک       

 تصمیر رمیا از تاریخ تسای   انسان را ییسر ساختد اس . 

هراینههال درون س مل  و تغییرا  در ساختار و یا بیران گنارا و ه رس     تس ط دان منهان بر ییالعد

هرال زود  هال سرری  در تحقیقرا  سرر،انا ت رخی     هاا را  را برال پی ره تأثیر یتقابل یحیط و ژن

هال رین یملسمل  و یرهل سرازل ژنرمم یمجرمدا ا     هال ژن  و ت سیل هتابخاندهنگام یاتن  بر شاخ 

روهال هههمنه را در یسیر تمسعد و پی ره  قرار داد  اس . یسیر ه رس رازهرال   ینظمر ،راح  داد ب

دانه هد بد یمازا  ه کیا  و درک جهیه از حیا ا بایره  خ ق  پمیا و بالنه  اس  و دان منه یتعاه ی 

 تمجد بد یمضم ا  اخالق  و ایمن  زیست  را نین در سرلمحد اقهایا  خمد قرار دهه.

ن بد  نمان ه مرل در حال تمسعد هد در تالش برال رذار بد یرح رد تمسرعد   جمامرل اسالی  ایرا

هال رهار انهی منه و هرهیختد خرمدا دسرتیاب  برد    انهاز خمد با ههای یاهتگ  اس  در اهق سنه چ  

هرال  هال نمین دانف ژنتیک و زیس  هناورل را یمرد تمجرد قررار داد  ترا بمرمازا  سرایر  رصرد       رصد

هال نمین  را بد ه مر و جایعد   م  تقهی  نمایه. از جمانان هرهیختد و دان منه خمد دان  ا پی ره 

بر و استکاد  از تجارب ررانسنگ دان رمنهان در اقصر  نقراا  رال ا     هال ییانانتظار دارد با پیممدن را 

ق.م( همچرمن اسرسیال     055احیارر اهتخارا  دان رمنهان ایرانر   اره دوران باسرتان و هخراینف       

دان  صر هخاینفا هرغران  یست س و ،راح قنا ا گرتاهر یانه  و سازنه  هانال گتم ا استانس شیم 

،رارق  برن ها همچمن اوا تا دان رمنهان دور  اسرالی  همچرمن یعقرمب    یعمار و سازنه  تاق هسرل و د 

هسر ا  شنا ا بنمیمس  ریاض  دان و پایرد ررذار   ر  یان   حیان شیمیهان و هان شنا ا جابربنستار 

شرنا ا ابمریحران بیرونر     دان و یمسریق  زهریال رازل شیمیهان وهاشس السلا ابمنصر هراراب  هینیرک  

شنا  و نظرید پرداز در   مم ،ایع  و حسی   مر خیام نی ابمرل و... هد قیرات  از دریال تمرهن  زیین

ام رئیس ـپی

المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

محمود توالییدکتر 
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هاوم اهتخارا  این سرزیین ال برال تانها اینان ایروزا سریایدو دوران رنسانس   م  در ایران هان بمد 

 باشنه.

هال گینه  پژوه ا پرایف یسرتمر   رمما تعایرل     هال روشن نیازینه برنایدقیعاً دستیاب  بد این اهق

 هال   م  اس .رذارل یاهتدیؤثر با دان منهان پی رو در سراسر  ال  و ی اره 

  و در نیمد شعاان زادروز خهال را شاهر هست  هد در دهد پی ره  و  هال  و در دوران جااد   م

و سالروز ایای  هد نکحا  ایثار و جاناازل دالور یرردان یرا در هرتح       ج(اال ظ الدیص ح هل حضر  بقید

هرال   مر ا اسراتیها    ررددا سرریاید  .ش( حس ی 1631خری ار در دروان دهاع یقه   سمم خرداد 

انمرلا دام و گبنیرانا خخرایر ژنتیسر ا    هال ریراه ا جر  دان جمیان و هرهیختگان     ژنتیک در ررایف

رینسازوازهاا س ملاال بنیادل و ژنتیک انسان  یینبان شایستگان   م  از ه مرهال یخت س دنیا باشنه 

هرال نرمین   مر  و    ال باترر در زیینرد یاهترد   هاا بررال گینره   ن ین  تجربدانهی   اهسار و ه تا با ه 

 ماینه.  بسارریرل گن در جا  سعاد  ب رل هم  ن

نقف همد حاییانا یراهن   م ا شرهتاال تخصص  و... شایستد تقرهیر اسر  و از همر ا ترالش و     

ناپذیرل همد دس  انهرهاران و ا ضال یحترم هیئ  یهیر  برمیژ  دبیرر   مر  هنگرر  جنراب      خستگ 

هرا و  دپمرا داوران یحتررما روسرال شراخ   گقال دهتر جماد یمل ا دبیر اجرای  جناب گقال دهتر ییمنهل

 هال   م  و همد  مایل اجرای  و... صمیماند سپاسگنارم.همیتد

پی اپیف یراتب ا تذار اینجانب را باب  هررمند هاست  احتمال  پذیرا بمد  و اییهوارم در ،ر  سرد   

روز اهتخارگیینل هد در هنار ه  هستی ا گغازرر یک هم  واالتر برال خهی  بد     و جمایر  انسران    

 باشی .
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الم    ژنتیرک ایرران را در   در ساید الیاف بیسران الا  چااردهمین هنگر  ی   و دویین هنگر  بین

هنی  هد این رویهاد بنرگ   م  برا پنجراهمین سرالگرد تاسریس انجمرن ژنتیرک ایرران        حال  گغاز ی 

هرد برا   شرک یرهرمن ترالش پی سسرمتان  اسر       یصادف ر تد اس . جایگا  ایروز ژنتیک در ایران ب 

رذارل بد یمق  این ت سلا رونه نظارت  ناادهال غیردولت  را در یسیر تمسعدا گیمزش و پرژوهف  بنیان

رینل هردنه. بر خمد الزم ییهان  تا بد نماینرهر  از همیترد   مر  هنگرر  از همر  و      ژنتیک ه مر پاید

 درای  این بنررمران ت سر و قهردان  هن .

سان ههای  انجمن ژنتیک را بد  اه  رره  هد بد همر  هیئر    هیئ  یهیر  هع   انجمن زیان  س

برا ترالش ایرن  نیرنان و      یهیر  قا   دو رام اساس  در جا  تمسعد انجمرن برداشرتد شره  برمد. اوالً    

الم    ژنتیک را پ   سر رذاشتی . همچنرین  همنیان با هنگر  سینده ا تجربد یمهق اولین هنگر  بین

 ترا این انجمن تمانس  در لیس  د  انجمرن برترر ه رمر قررار بگیررد.      سج رینل ینبا یهیری  و برناید

ررنارل  هال این  نینان سرپا  جا دارد هد از این هرص  بهس  گیه  استکاد  هن  و از تالش و همشف

 ویژ  بد  مل گورم.

ینرهل از تجربیرا  بهسر     الم    ژنتیک ضرمن بارر   چااردهمین هنگر  ی   و دویین هنگر  بین

 باشه:در هنگر  قا  ا دارال ویژریاال جهیهل بد شرح زیر ی  گیه 

            بد یناسرا  پنجراهمین سرالگرد تاسریس انجمرن ژنتیرکا اهرهال تنرهیس اولرین دور 

هرال  را خماهی  داش . این تنهیس در سد زیر ررو  برد چارر    "جاین  ی   ژنتیک ایران"

ل یخت س ژنتیک اهرها خماهره   هاتاثیررذارا یحققین برترا و یحققین جمان برتر در حمز 

 شه.  

         اهنایف هم  و هیک  سخنرانان ه یهل یجررب خرارج  و داخ ر ا و نیرن اهرنودن رررو

هرال صراح از دیگرر    جهیهل از سخنرانان تح   نمان یحققین جمان در برناید سخنران 

 هال هنگر  اخیر اس .ی خصد

 در همرین زیینرد ج سرا      الم  ر . هال   م  بینرینل بد ینظمر اهنایف همسارلبرناید

ی تره  بین ییامانان خارج  و یراهن   م  ه رمر  شرایل دان رگا  هردوسر  ی راها      

  دبیر علمیام ـپی

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین
 

 سید جواد مولیدکتر 
 ک ایران نایب رییس انجمن ژنتی
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پژوه گا  ی   ژنتیکا دان رگا    رمم پنشرس  شرایه صرهوق  یرندا دان رگا  اصرکاانا         

 دان گا    مم پنشس  شیراز...(  در نظر ررهتد شه  اس .

    ال تحر   نرمان  ققرین خرارج ا برنایرد   بد ینظمر تعایل بی تر دان رجمیان  نیرن برا یح 

 talk to speakers تماننه در یحییر   رینل شه  اس  هد در گن دان جمیان ی برناید

هایال غیررسم  و بصمر  رو در رو سماال    م  و گهادییک خمد را با یحققین خرارج   

 ینه شمنه.در ییان رذاشتد و از تجربیا  ررانااال گنان بار 

 مر ایرانگردل و هرهنگ  برال ییامانان خارج  در نظر ررهتد شه  اسر   در هنگر  اخیر ت

تا در هنار تعایال    م ا بخ   از هرهنگ غن  ایران زیین نین بد این ییامانان یعرهر   

 شمد.

      اییهواری  هد با تالش شااند روزل همیتد   م ا هیا  داوران و همیترد اجرایر  بترمانی

 مهتر از قال بررنار هنی .هنگر  ایسال را پربارتر و باشس
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سپا  پروردرار  ال  هد هرص  خهیتگنارل را بد اینجانرب و سرایر ا ضرای هیرا  یرهیر  انجمرن       

الم  ر  و  ژنتیک داد تا در پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن ژنتیک ایران با بررنارل دویین هنگر  بین
هرال  ا یحققرین و دان رجمیان در حرمز    چااردهمین هنگر  ژنتیک ایران در خهی  ه یرد دان رمنهان  

یخت س ژنتیک باشی . هنگر  ژنتیک با بررنارل بصمر  هر دو سال یساار بد بررس  یسائل و تحقیقرا   
پردازد. ایسال نین با تمجد بد تجارب هسب شره  از  هال یخت س ژنتیک ی نمین صمر  ررهتد در شاخد

م ا  یخت س     ژنتیک و یسائل گن یمرد بحر   بررنارل چنهین دور  هنگر ا سع  برگن شه  تا یمض
هرال  و بررس  قرار ررهتد تا با استکاد  از گخرین ا،ال ا    م  ارائرد شره  شراهه پی رره  در حرمز      

 یخت س ژنتیک باشی .  
اییه اس  بررنارل این هنگر  هرصت  یناسب را برال ه ید یحققین و دان منهان هراه  نمایه تا برا  

ردهال   م  زییند برال رشه و تمسعد ایرن   ر  در ه رمر هرراه  ررردد. یسر  از       تاادل گخرین دستاو
هرال  برهیل دان رمنهان ،رراز اول ایرران و جاران در حرمز       رو حضمر ب هال یا  هنگر  پیفشاخصد

یخت س ژنتیک در ایران ییااشه هد هرص  یناسا  برال تعایرل و همسرارل ایرن اهرراد برا یحققرین و       
نه  هراه  خماهه هرد تا شاهه رشه و بالنهر      ژنتیک در ایران همگرام برا سرایر    دان جمیان را در گی

   ه مرهال پی رو باشی .
در اداید بر خمد الزم ییهان  تا از ه ید ا ضای هیا  یهیر  انجمن ژنتیک هد در برناید ریرنل هرال   

شهن گن شه  انه ت رسر   هال خمد با   هر چد باشسم  تر بررنارهنگر  حضمر هعال داشتد و با رهنممد
و قهردان  هن . ت سر ویژ  خمد را از سرهار خان  یانه   ا،کد  اشرمرل شریخ ا یسرئمل دبیرخانرد     

وقکد و یثال زدن  ای ان بمد  اجرائ  هنگر  دارم هد بررنارل این هنگر  بهون شک یرهمن تالشاال ب 
ک ایران(ا گقال دهتر یحسن ابراهیم  اس . از خان  یانه  الاام غکارل  یسئمل دبیرخاند انجمن ژنتی

الم ل هنگر (ا گقال حمیهرضرا ناصررل  یسرئمل ایرمر یرال  هنگرر (ا دهترر         یسئمل همیتد روابط بین
هسرل اصکاان   یسئمل ایمر بازرران (ا دهتر وحیه شریعت   یسئمل بخف ثا  نام(ا یانه  ساراب 

سئمل نیرول انسران  هنگرر (ا یانره     حایب نژاد  یسئمل روابط  ممی (ا یانه  صادق شجا    ی
یحمه صادق نهیم  هر یسئمل بخف تهارها (ا یانه  هرزان الهم   یسئمل ایمر سالناا(ا یانره   
هادل یارل  یسئمل بخف پمستر( و ه ید ا ضای یحترم هیا    م  و دان جمیان  هد در بررنارل این 

 قهردان  را دارم. اما همال ت سر و هال گناا بمد هنگر  شاهه تالش و همک

  دبیر اجراییام ـپی

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین
 

 امیر میمندی پوردکتر 
  ضم هیا  یهیر  انجمن ژنتیک ایران
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 انجمن ژنتیک ایران 

 

 

 

 الف: حامیان مادی

 گورلالم    وزار    مما تحقیقا  و هنهال   م  بینیرهن ییالعا  و همسارل 

 یعاون  پژوهف و هناورل وزار    مما تحقیقا  و هناورل 

 یعاون    م  و هناورل ریاس  جمامرل 

 وران ه مرصنهوق حمای  از پژوه گران و هنا 

 بنیاد ژنتیک ایران 

 ستاد تمسعد زیس  هناورل 

 هال بنیادلهال س ملستاد تمسعد   مم و هناورل 

  دان گا  تربی  یهر 

  ج(           دان گا    مم پنشس  بقید اال ظ   

   پژوه گا  ی   یانهس  ژنتیک و زیس  هناورلNIGEB) 

  دان گا  شایه با ت 

 شت  دریان  هریان ا دان گا    مم پنشس  و خهیا  باها 

   شیراز  مم پنشس  دان گا 

 دان گا    مم پنشس  یند 

 برگزار کننده  

 حامیان کنگره
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 دان گا  هردوس  ی اه 

 سازیان بانیست  ه مر 

 ادار  ت خی  همی  ناجا 

   پژوه سه  بیمتسنملمژل ه اورزلABRII) 

 یرهن ی   خخایر ژنتیس  و زیست  ایران 

 شره  ویتسم 

  شره  زیس  باران 

 انستیتم پاستمر ایران 

  The German Academic Exchange Service or DAAD  
(German: Deutscher Akademischer Austauschdienst) 

 

 ب: حامیان معنوی کنگره

  وزار  باهاش ا دریان و گیمزش پنشس 

 رویج ه اورزل وزار  جااد ه اورزلسازیان تحقیقا  گیمزش و ت 

 دان گا  تاران 

 دان گا  اصکاان 

 پژوه گا  رویان 

 دان گا  بم    سینا 

 دان گا  شاهه 

  سازیان حکاا  یحیط زیس 

  گیمزل شار تارانسراهال دانفپژوهف یهیری  -ادار  هل گیمزش و پرورش 

 انجمن بیمتسنملمژل جمامرل اسالی  ایران 

 انانجمن ایمن  زیست  ایر 

 انجمن بیمانکمریاتیک ایران 

 انجمن زیس  شناس  ایران 

 انجمن یمزپ نگ ایران 

 انجمن   مم زرا   و اصالح نااتا  ایران 

  انجمن همتا  قایتان ب نه هم 

 انجمن دوق مها 

 سرویس خارل بیمتسنملمژل ایران 

 یرهن ا،ال ا  بیمتسنملمژل ه مر 

https://en.wikipedia.org/wiki/German_language


 
   

 

01 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 

 

 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 

 
 

  رئیس هیئ  یهیر دکتر محمود توالیی / 

  نایب رئیسسید جواد مولی دکتر / 

  خناند داردکتر فضل اله افراز / 

  ضم اص   هیئ  یهیر دکتر محمدعلی ملبوبی  / 

 ضم اص   هیئ  یهیر  دکتر نیازعلی سپهوند  / 

 ضم اص   هیئ  یهیر  دکتر فروزنده محجوبی  / 

  ضم اص   هیئ  یهیر دکتر منصور امیدی  / 

  ئ  یهیر /  ضم اص   هیدکتر امیر میمندی پور 

  ضم اص   هیئ  یهیر دکتر محمد علی آموزگار  / 

  الاهل هیئ  یهیر  /  ضم    دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی 

  ضم     الاهل هیئ  یهیر دکتر مریم هاشمی  / 

  بازر دکتر محسن ابراهیمی / 

 بازر      الاهل دکتر مهدی زهراوی / 

 (:7931 -7931)اعضاء هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران 

 

 

  های پزشکی اسالمی ایران برای شرکت کنندگان و سخنرانان رشتهبازآموزی: انجمن ژنتیک جمهوری 

 را دریافت نموده است. 67367ی مجوز اعطای امتیاز بازآموزی به شناسهاز وزارت محترم بهداشت 

 های مربوطه را از غرفه شبکه پزشکی مولکولی دریافت کنید.برای استفاده از این امکان لطفا فرم
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 هیئ    م  دان گا    مم پنشس  بقید ا... (   ضمدکتر محمود توالیی  رئیس هنگر  :

   ضم هیئ    م  دان گا  تربی  یهر (دکتر سید جواد مولی  دبیر   م  هنگر  :

   ضم هیئ    م  پژوه گا  ی   یانهس  ژنتیک و بیمتسنملمژل(دکتر امیر میمندی پور  دبیر اجرای  هنگر  :

 

 

 
 

  دبیر   م  هنگر (دکتر سید جواد مولی   

 دان گا  تاران/ تر محمد علی آموزگار دک 

  یمسسد تحقیقا    مم دای  ایران/ دکتر فضل اله افراز 

  دان گا  تاران/  دکتر محسن ابراهیمی 

  دان گا  تاران/ دکتر منصور امیدی 

  دان گا  هردوس  ی اه/ دکتر احمدرضا بهرامی 

 پژوه گا  رویان/  دکتر حسین بهاروند 

  گا  بقید ا...دان/ دکتر محمود توالیی  

 یمسسد تحقیقا  اصالح ناال و بذر/  دکتر مهدی زهراوی 

 دان گا  تارین/  دکتر محمد ساده دل مقدم 

 یمسسد تحقیقا  اصالح ناال و بذر/  دکتر نیازعلی سپهوند 

 دان گا  شیراز/  دکتر مصطفی سعادت 

  ت  ایرانرئیس یرهن ی   خخایر ژنتیس  و زیس/ دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی 

  پژوه گا    مم انتظای  و ییالعا  اجتما   ناجا/ دکتر هادی شیرزاد 

  پژوه گا  ی   یانهس  ژنتیک و زیس  هناورل/ دکتر محمدحسین صنعتی 

 دان گا  اصکاان/  دکتر کامران قائدی 

  یمسسد تحقیقا  جنگل ها و یرات  ه مر/ دکتر عباس قمری زارع 

 تربی  یهر دان گا  /  دکتر مسعود گرشاسبی 

 دان گا  شایه چمران اهماز/  دکتر حمید گله داری 

  دان گا  تاران/ دکتر بهرام گلیایی 

 پژوه گا  ی   یانهس  ژنتیک و زیس  هناورل/  دکتر فروزنده محجوبی   

 اعضای کمیته علمی
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  دان گا  تربی  یهر / دکتر علی اکبر مسعودی 

  پژوه گا  ی   یانهس  ژنتیک و زیس  هناورل/ دکتر محمدعلی ملبوبی 

 پژوه گا  ی   یانهس  ژنتیک و زیس  هناورل / دکتر زرین مینوچهر 

  پژوه گا  ی   یانهس  ژنتیک و زیس  هناورل/ دکتر امیر میمندی پور 

  دان گا    مم بانیست  و تماناخ   / دکتر حسین نجم آبادی 

  یهر دان گا  تربی  / دکتر رسول واعظ ترشیزی 

  پژوه گا  ی   یانهس  ژنتیک و زیس  هناورل/ دکتر باقر یخچالی 
 

 

 
 

 دبیر اجرای  هنگر (پور دکتر امیر میمندی  

  یسئمل دبیرخاند اجرای  هنگر (مهندس عاطفه عاشوری شیخی  

  یسئمل دبیرخاند انجمن ژنتیک ایران(مهندس الهام غفاری  

  یسئمل سای  هنگر (اسکندر عابدینی  

  الم ل( یسئمل همیتد بینمحسن ابراهیمی دکتر 

  یسئمل همیتد بازرران (دکتر کسری اصفهانی  

  یسئمل بخف ثا  نام(دکتر وحید شریعتی  

 یسئمل روابط  ممی (نژاد مهندس سهراب حبیب  

  یسئمل نیرول انسان (مهندس صادق شجاعی  

 یسئمل بخف تهارها (فر مهندس محمدصادق ندیمی  

  یسئمل بخف پمسترا ،راح(مهندس هادی یاری  

 ها( یسئمل ایمر سالن مهندس فرزان الهوت 

  همسار همیتد   م (مهندس مریم گالبگیر  

  همسار همیتد   م (مهندس عطیه توالیی  

 همسار همیتد   م (مریم کی  

 همسار همیتد   م (فاطمه میرزاده  

 همسار همیتد   م (مسیح شرافتیان  

 همسار همیتد   م ام طاهریهال ) 

 سا ( علیرضا کریمی   

 اجرایی عضای کمیتها



 

 

09 

 

 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

  دهتر الاد تمهل 

 دهتر یحمه    گیمزرار 

 دهتر یاهل زهراول 

 دهتر خ یل زین   نژاد 

  دهتر رضا رجا 

 دهتر یحسن نیازیان 

 دهتر یس    اهل پمر 

 دهتر یاهل یمنس  حمن  خان م 

  یری  ه 

  ها،مد ییرزاد 

 گتنا یظکرل 

  یید ا یای  

  ایین س یان 

   اییه زار 

  اییر رضای 

 انیال باارلد 

 یحمه نمادرل 

  زاد یحهثد ول 

 حمیه  ینکرد 

  سار  حسای 

  باناز ییرزای 

 زهرا یحمه   یپمر 

 هریناز بد هرجام 

 هادل راینهل 

 سماند سروش 

  یاسا یرداس 

  یاسا همپای 

 سمیرا رحیم  راد 

 ههید احمهل 

 نجمد حمن  پمر 

 یری  یعین 

  یاسا رضمان 

  گبادلزهرا هاش 

  صاا ب گرای 

 جمارانوحیه جالل   

  یژران س یمان  زاد 

 یاد همالدل، 

  پردیس ریاح 

 هرشیه شریکیان 

 احسان جاانگیرل 

 یصیک  برغمهل 

 سعیه  اخمان 

 اییر باقرل 

 صکمرا ترهاشمنه 

  سیه یصیک  حسین 

 ها،مد ییرزاد  گزاد 

 ویستا نمیرانیان 

  یاهل یمنس 

 ها،مد شسمرل هر 

  زهرا ایان 

 یصیک   الیکر 

 دهتر یاهل  رب 

 اغ شارزاد به 
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 دان گا  تاران/  آسا ابراهیمی 

 یمسسد گیمزش  ال  هاتس/  محمدعلی ابراهیمی 

 دان گا  تاران/  آبادی محمد احمد 

 یمسسد تحقیقا  اصالح و تاید ناال و بذر/  رحیم احمدوند 

 دان گا  النهرا/  علیرضا احمدی 

 دان گا  تاران/  جعفر احمدی 

 با ت  دان گا  شایه/  اسداله احمدی خواه 

  پژوه گا  ی   یانهس  ژنتیک/ غالمرضا احمدیان 

 یمسسد تحقیقا    مم دای / اسدی  نعمت اله 

  یرهن تحقیقا  ه اورزل و یناب  ،ایع  اصکاان/ سعید اسماعیل خانیان 

 یمسسد تحقیقا  جنگل ها و یرات  /  علی اشرف جعفری 

  دان گا  یحقق اردبی  / رسول اصغری زکریا 

  پژوه گا  ی   یانهس  ژنتیک/ کسری اصفهانی 

 دان گا  گزاد اسالی  واحه خمراسگان/  فاطمه اعتدالی 

 دان گا  گزاد واحه   مم تحقیقا /  محمد افشارنسب 

 دان گا  گزاد اسالی  خمراسگان/  شاهین اقبال سعید 

 پژوه گا  ی   یانهس  ژنتیک/  کامبیز اکبری 

 دان گا  تاران/  الهه الهی 

 انستیتم پاستمر ایران/  اسکندر امیدی نیا 

 پژوه گا  ی   یانهس  ژنتیک  /  سعید امین زاده 

 دان گا  تاران/  فاطمه امینی 

 دان گا  تاران/  مهریار امینی نسب 

  / دان گا  بیرجنهعلی ایزانلو 

 دان گا  تاران/  علی ایزدی دربندی 

 پژوه سه  بیم تسنملمژل ه اورزل ایران/  پژمان آزادی 

 یؤسسد تحقیقا  اصالح و تاید ناال و بذر/  محمد جعفرآقایی 

 یمسسد تحقیقا  اصالح ناال و بذر/  مصطفی آقایی سربزه 

 اعضای کمیته داوران، اساتید ارجمند  
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 دان گا  تاران/  محمدعلی آموزگار 

 دان گا  بم    سینا همهان/  هدایت باقری 

 پژوه گا    مم یحیی  هریان/  امین باقی زاده   

 دان گا  تاران/  محمدرضابختیاری زاده  

 یمسسد تحقیقا    مم دای  ه مر/  بازیمحمد حسین بنا 

 دان گا  تاران/  علی محمد بنایی مقدم 

 پژوه گا  رویان/  حسین بهاروند 

 دان گا  تربی  یهر /  مهرداد بهمنش 

  پژوه سه  سردسیرل و یعتهلد/ ناصر بوذری 

 دان گا  تاران/  همتا محمدرضا بی 

 دان گا  گزاد واحه پنشس  تاران/  مسعود پارسانیا 

 دان گا  تاران/  ید پزشکحم 

  دان گا  شایه یهن   / مقصود پژوهنده 

 یمسسد سرم سازل رازل/ پوربخش  سیدعلی 

 یمسسد تحقیقا  ریاهپنشس  ه مر/  رضا پوررحیم 

 پژوه سه  بیمتسنملمژل ه اورزل رش /  علیرضا ترنگ 

 پژوه سه  بیمتسنملمژل ه اورزل ایران/  مسعود توحیدفر 

 تحقیقا  ه اورزل و یناب  ،ایع  گخربایجان شرق یرهن /  علیرضا توسلی 

 دان گا  بقید الد/  محمود توالیی 

 دان گا  تربی  یهر /  محمدصادق ثابت 

 یرهن ی   خخایر ژنتیس  و زیست  ایران/  کوروش جمعه خالدی 

 یمسسد تحقیقا    مم دای /  علی جوانروح 

 دان گا  تارین/  آرش جوانمرد 

 ا  اصالح ناال و بذریمسسد تحقیق/  رجب چوکان 

 یؤسسد تحقیقا  اصالح ناال و بذر/  حسن حاج نجاری 

  دان گا  بین الم    ایام خمین / رحیم حداد 

  پژوه گا  ی   یانهس  ژنتیک/ مهدی حسینی مزینانی 

 انستیتم پاستمر ایران/  وحید خلج 

 پژوه سه  بیمتسنملمژل ه اورزل /  نیراعظم خوش خلق سیما 
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  دان گا  شایه با ت / مریم دانشپور 

 دان گا  یاسمج/  اشکبوس دهداری 

 دان گا  تارین/  ابراهیم دورانی علیایی 

 انستیتم پاستمر ایران/  نوید دین پرست 

 دان گا  تاران/  حسینعلی رامشینی 

 دان گا  شایه چمران اهماز/  حمید رجبی معماری 

 دان گا  تربی  یهر /  منفرد سجاد رشیدی 

 گا  ی   یانهس  ژنتیکپژوه /  خدیجه رضوی   

 دان گا  تاران/  مهدی رهایی جهرمی 

 دان گا  پیام نمر یرهن زرین شار/  ربیع رهبر 

 دان گا  تربی  یهر /  فاطمه رهبری زاده 

 پژوه سه  بیمتسنملمژل ه اورزل ایران/  حسن رهنما 

 دان گا  یحقق اردبی  /  ناصر زارع 

 یارجردل/  محبوبه زارع مهرجردی 

 دان گا  تارین/  ع نهندیفریبرز زار 

 دان گا  شیراز/  مهدی زارعی 

 دان گا  رازل هریان ا /  علیرضا زبرجدی 

 یؤسسد تحقیقا  اصالح و تاید ناال و بذر/  مهدی زهراوی 

 دان گا  تاران/  سید احمد سادات نوری 

 یمسسد تحقیقا  اصالح ناال و بذر/  نیازعلی سپهوند 

 راندان گا  تا/  ستایی مختاری مرتضی 

  دان گا  تربی  یهر / مسعود سلیمانی 

 پژوه گا  ی   یانهس  ژنتیک/  فروغ سنجریان 

 دان گا  ریالن/  مهدی سوهانی 

 یمسسد تحقیقا    مم دای  ه مر/  حمیدرضا سیدآبادی 

 یرهن ی   خخائر ژنتیک/  ابوالحسن شاهزاده فاضلی 

 دان گا  شارهرد/  ایمان شبانی 

 بیمتسنملمژل ه اورزل ایران پژوه سه /  زهرا سادات شبر 

 تاران دان گا  تربی  یهر /  عبدالعلی شجاعیان 
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 دان گا  هردوس  ی اه/  محمد مهدی شریعتی 

 دان گا  تربی  یهر /  مسعود شمس بخش 

 دان گا  تربی  یهر /  شیرین شهبازی 

 دان گا    مم پنشس  شایه صهوق  یند/  محمدحسن شیخها 

 ن گا  ریالندا/  آباد رضا شیرزادیان خرم 

 پژوه گا  ی   یانهس  ژنتیک/  مهدی صادقی 

 دان گا  تاران/  عبدالرضا صالحی 

 دان گا    مم پنشس  اصکاان/  منصور صالحی   

 دان گا  گزاد رش /  علیرضا صیداوی   

 پژوه سه  بیمتسنملمژل ه اورزل ایران/  رضا ضرغامی 

  ایع  استان چااریحال بختیارلیرهن تحقیقا  و گیمزش ه اورزل و یناب/ محمدعلی طالبی،   

 محسن طاهری  

 یرهن تحقیقا  ه اورزل و یناب  ،ایع  گخربایجان غرب /  فرشید طلعت 

 دان گا  خمارزی /  محمد طهماسب 

 پژوه گا  ی   یانهس  ژنتیک/  ستار طهماسبی   

 دان گا  شیراز/  عباس عالم زاده 

 انبانک ژن ریاه  ی   ایر/  جهانگیر عباس کوهپایگانی 

 دان گا  ارویید/  بابک عبدالهی 

 یؤسسد تحقیقا  اصالح و تاید ناال و بذر/  حمید عبدالهی 

 دان گا  تاران/  رستم عبدالهی آرپناهی 

 دان گا  گراد واحه   مم تحقیقا /  وحید عبدوسی 

 دان گا  تربی  یهر /  شهریار عرب 

 دان گا  تاران/  شیوا عزیزی نیا 

  م  ایستگا  تحقیقا  زیتمن ،ارم ضم هیئ    / محمود عظیمی 

 یرهن تحقیقا  ه اورزل و یناب  ،ایع  خراسان/  داوود علی ساقی 

  پژوه سه  بیمتسنملمژل هرج/ مهران عنایتی شریعت پناهی 

  انستیتم پاستمر ایران/ محمود غفاری 

 دان گا  گزاد اسالی  واحه دزهمل/  علی فاضل زاده  

 دان گا  شاهه/  محمد حسین فتوکیان 
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 پژوه سه  بیمنسنملمژل سازیان پژوه اال   م  و صنعت  ایران/  عباس فرازمند 

 دان گا  تاران/  علی فرازمند 

 یمسسد تحقیقا  ریا  پنشس  ه مر/  لیال فرآورده 

 دان گا  شایه با ت /  ناصر فرخی 

 یرهن ی   خخایر ژنتیس  و زیست  ایران/  پروانه فرزانه 

 دان گا    مم پنشس  شایه با ت /  صادق فالح محبوب پسند محمد 

 دان گا  النهرا/  طاهره فلسفی 

 دان گا  یاسمج/  مصطفی قادری زفره ای 

 دان گا    مم پنشس  شایه با ت /  محمدحسین قادریان 

 یمسسد تحقیقا  پناد ه مر/  کمال قاسمی بزدی 

 دان گا  صنعت  شاهرود/  شاهرخ قرنجیک 

  رل و یعتهلدپژوه سه  سردسی/ رحیم قره شیخ بیات 

 یمسسد تحقیقا  جنگل ها و یرات  ه مر/  عباس قمری زارع 

 پژوه گا  ی   یانهس  ژنتیک/  علی اصغرکارخانه 

 دان گا  شاهه/  دکتر کرد ناییج 

 انستیتم پاستمر ایران/  مرتضی کریمی پور 

 پژوه سه  بیملمژل تملیه یثل یند/  سید مهدی کالنتر 

 یهر دان گا  تربی  /  مسعود گرشاسبی 

 یمسسد تحقیقا  ه اورزل دی  ه مر/  صابر گلکاری 

 پژوه گا  ی   یانهس  ژنتیک/  عبدالمجید لباب پور 

 دان گا  هردستان/  محمد مجدی 

 پژوه گا  ی   یانهس  ژنتیک/  فروزنده محجوبی 

 دان گا  تربی  یهر /  بهرام محمد سلطانی 

 دان گا  شایه باهنر هریان/  محمدرضا محمدآبادی 

 سازیان پژوه اال   م  و صنعت  ایران/  ا محمدی بازرگانیمیتر 

 انستیتم پاستمر ایران/  مرجان محمدی 

 پژوه سه  بیمتسنملمژل ه اورزل ایران/  سید الیاس مرتضوی 

 دان گا  تاران/  سیدمحمدمهدی مرتضویان 

 الددان گا    مم پنشس  بقید/  سعید مروتی 
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 دان گا  تربی  یهر /  حسین مزدارانی 

 دان گا  تربی  یهر /  علی اکبر مسعودی 

 یمسسد تحقیقا  واهسن و سرم سازل رازل/  نادر مصوری 

 دان گا  هردستان/  اسعد معروفی 

 انستیتم پاستمر ایران/  رضا مهدیان 

 بیمارستان ق ب شایه رجای /  نجات مهدیه 

 دان گا  شارهرد/  حسین مهربان 

 دان گا  تارین/ ناصر مهنا 

 ژوه گا  ی   یانهس  ژنتیکپ/  امیر موسوی 

 یؤسسد تحقیقا  برنج ه مر/  علی مومنی 

 یمسسد تحقیقا  جنگل ها و یرات /  ندوشن حسین میرزایی 

 دان گا    مم پنشس  زاههان/  ابراهیم میری مقدم 

 پژوه گا  ی   یانهس  ژنتیک/  زرین مینوچهر 

 دان گا  شاهه/  امیرمحمد ناجی 

 اصالح ناال و بذر یمسسد تحقیقا /  گودرز نجفیان 

 دان گا  هردوس  ی اه/  محمدرضا نصیری 

 دان گا  تاران/  عباس نوذری 

 دان گا  النهرا/  مصطفی نوروزی 

 دان گا  تاران/  مریم نوروزی 

  یمسسد تحقیقا  اصالح ناال و بذر/ پیمان نوروزی 

 سازیان پژوهف هال   م /  جعفر همت 

 یک  پژوه گا  ی   یانهس  ژنت/  مسعود هوشمند 

 دان گا  تربی  یهر /  رسول واعظ ترشیزی 

 دان گا  تاران/  شاهین واعظی 

 یرهن تحقیقا  ه اورزل چااریحال و بختیارل/  محمود وطن خواه 

 دان گا    مم پنشس  اصکاان/  صادق ولیان 
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 ) ویتسم  حای 

  ) زیس  باران  همرا 

 گرینا حیا  دانف 

 یرهن ی   خخایر ژنتیس  و زیست  ایران 

 زیس  هناورل همثر 

 سیناه من 

 یهیا ،ب ژن 

 ج  گریا یرسا 

 یستا تجاین گزیا 

 هرژن پمیف 

 )ب ابنار گسیا  دریان نگار گینهران، 

 گرش ،ب 

 رویا زیس  ژن 

 تساپم،ب 

 سسن ،ب 

 اسسم یانا رایاند 

 سام ژن گتید 

 نانمیار 

 باین ایجاز اهق 

 ویراژن 

  پار  ژنبیان 

 سکیند دانف 

 ایراهر 

 

 های حاضر در نمایشگاه جانبی کنگرهشرکت
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` 
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 برنامه جامع کنگره
 8-10 10-10:30 10:30-12:30 12:30-14 14-16 16-16:30 16:30-18:30 

                 ن ه5 

                ج  ه

  ن ه
1 

  ر   

         
        

 
P1 
 
 
 

                :     

    
         
     

         
        
        

Plenary session: 
P2 
 

Dr Seidah,  
Dr Prat,  
Dr Tahmasebi 
Dr Little 

 
 
 
 

                :     
 

 

          
      
      
          
        

Plenary session: 
P3 

 
Dr Baharvand 
Dr Atlasi 
Dr Slakedeh 
Dr Malakootian 
Dr Hassani 

 
 
 
 

                :     
 
 

-        

          
        

 HG1      
      -      

     

        
       

ن     
      
  ا ر 
  ن    
 :         
 ک ر 
 ج   
     :     

             
         
        
         
-      

PG1       
      –      
        

 GR1      
      –      

              

 MG1          
      -       

       

 -              
            
       
        – 
     :     

                         
            

  ک ر               : 
              

           
                  

            

    ن ه
2 

  ر   

Plenary session: 
P4 

 
Dr. Houben, 
Dr. Shubert 
Dr. Banaei-
Moghaddam  
Dr. Najafian, 
Dr Seifi, 
 
 

 
                :     

         
          
        

Plenary session: 
P5 

 
Dr Ehrenhofer-
Murray 
Dr Hosseinkhani 
Dr Soltani 
Dr Ghiabi 
Dr Prost 
 
                :     

          
      
      
          
        

HG2  -             
          

-        

          
        

  HG3      
      -      

     

                         

                            
                        
                       
                     

 م ن                : 
             

PG2             – 
             

PG3       
      –      
        

AT1   -              
                   

BI1 
 -             
           

        

MG2           
      -       

       

AG1       
       – 

            

                 
            

           
                

               
          

                        
                              
                    Talk to key 

speakers 

    ن ه
   ر   3

Plenary session: 
P6 

 
Dr Faghihi 
Dr Masoudi-
Nejad 
Dr Najmabadi 
Dr Elahi 
Dr Rabbani 

 
 
 
 
                :     

         
          
        

Plenary session: 
P7 
 

Dr Palme 
Dr Varshney 
Dr Graner 
Dr Belaj 
Dr de Koning  

 
 
 

                :     

          
      
      
          
        

HG4 -             
          

-        

          
        

:               

         50     
             
                
               

 ک ر          : 
 م   

              

 
 

         

 
P8 
 
 
 

                :     

PG4            – 
             

BI2  -             
                   

AG2              – 
            

GI1             
          -      

Talk to key 
speakers            

 /             
       

3                                      

4                                      
5                                      

  
 



 

 

72 

 

 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 

  ای کل  ی   برنامه  ای  صل  )ف ر ه(سخنر ن 

 01/03/1335 : ار خ
 برنامه ساع  

  ف  اح ه ) سا ن  ب ر حان ب ر ن ( 8:00 - 10:00

                    هلل      8:00 - 8:05

8:10 - 8:05                       

8:15 - 8:10             

         ق        8:15 - 8:30

8:40 - 8:30                    

8:50 - 8:40                                          

3:20 - 8:50 
         50                 

                                  پ           

       ث                             5                              ح  ق                    3:20 - 3:40

10:30 - 10:00                                           

12:30 - 10:30 

 ) سا ن  ب ر حان ب ر ن ( سخنر ن   ای کل  ی

 Dr Seidah مسئ ل جلسه:  

 Dr.Annik Prat ،Dr Stephen Little  عضاء  ئ   رئ سه: 

                                                ق                                

11:15 - 10:30 
Dr. Nabil Seidah 
Clinical Research Institute of Montreal (IRCM), Canada 
Title: PCSK9: from bench to bedside 

11:40 - 11:15 

Dr Annik Prat 
Clinical Research Institute of Montreal (IRCM) , Canada 
Title: Understanding the physiological impact of PCSK9 deficiency in mouse 
models 

12:00 - 11:40 

Dr Maryam Tahmasebi 
Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 
Title: Screening of PCSK9 nucleotide variants in Iranian patients suffering 
from familial hypercholestrolemia 

12:30 - 12:00 

Dr Stephen Little 
Chief Executive Officer at PREMAITHA HEALTH PLC, UK 
Title: The IONA test – non-invasive prenatal screening using semi-conductor 
next generation sequencing 
 

14:00 - 12:30                                         
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 برنامه ساع  

16:00 - 14:00 

 ) سا ن  ب ر حان ب ر ن ( سخنر ن   ای کل  ی

                   مسئ ل جلسه:  

                                       ، Dr Ehrenhoffer-Murray عضاء  ئ   رئ سه: 

                                      

14:30 - 14:00 

Dr. Hossein Baharvand 
 Royan Institute, Tehran, Iran 
Title: Reprogramming of cell fate for brain development and regenerative 
medicine 

14:50 - 14:30 

Dr. Yaser Atlasi 
Radboud Institute for Molecular Life Sciences, Radboud University, Nijmegen, 
Netherlands 
Title: Transcriptional and epigenetic re-wiring in embryonic stem states   

15:20 - 14:50 

Dr. Ghasem Hosseini Salekdeh 
Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Karaj, Iran 
Title: Generation and isolation of human ISL1+ multipotent cardiac 
progenitors from pluripotent stem cells for therapeutic applications 

15:40 - 15:20 

Dr. Mahshid Malakootian 
Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical 
Sciences, Tehran, Iran 
Title: The oct4 genomic structure revisited: a part for psors1c3 

16:00 - 15:40 

Dr. Seyedeh Nafiseh Hassani 
 Royan Institute for Stem Cell Biology and Technology, Tehran, Iran 
Title: Inhibition of TGF-β signaling substantiate embryonic stem cell self-
renewal 

16:30 - 16:00        -                   

 سخنرانی های شاخه ها 16:30 - 18:30

 

 سالن خیام سالن پروین سالن شهریار سالن خوارزمی سالن عالمه

 ذخایر ژنتیکی ریزسازواره ژنتیک گیاهی ژنتیک انسانی
جلسه هم اندیشی : امنیت غذایی 

 محصوالت تراریخت 

           /                  :            

 
 جلسه هم اندیشی: نقش و اهمیت ذخایر ژنتیکی

 ) سالن عالمه (   رییس جلسه: دکتر جاللی

 مجمع عمومی سالیانه انجمن ژنتیک ایران 18:00 - 13:00

  رک  آر نا ح ا    ن  -                                             
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 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

  ای کل  ی   برنامه  صل  )ف ر ه( سخنر ن 

 02/03/1335 : ار خ
 

 برنامه ساع 

 سخنر ن   ای کل  ی 

10:00 - 8:00 

 ) سا ن  ب ر حان ب ر ن ( سخنر ن   ای کل  ی

 سپ  ن ن ازعل   ک ر مسئ ل جلسه: 

                   ع    Dr Andreas Houben عضاء  ئ   رئ سه: 

                                       ق                       

8:30 - 8:00 
Dr. Andreas Houben 
Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Germany 
Title: Centromere biology meets plant breeding 

8:50 - 8:30 
Dr. Veit Schubert 
Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Germany 
Title: Super-resolution microscopy - applications in plant cytogenetics   

3:15 - 8:50 
Dr. Ali Mohammad Banaei-Moghaddam 

Laboratory of Genomics and Epigenomics, School of Biology, Tehran University 
Title: rye B-chromosomes carrying functional genes 

3:40 - 3:15 

Dr. Goodarz Najafian 
Wheat Breeder and DG, Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Karaj, Iran 
Title: Genetic Improvement in grain yield, Agronomic and quality traits of 
wheat over eighty years breeding in Iran   

10:00 - 3:40 

Dr. Alireza Seifi 
Department of Biotechnology and Plant Breeding, Ferdowsi University of 
Mashhad, Iran 
Title: Genetics and molecular mechanisms of resistance to powdery mildews 
in tomato 

10:30 - 10:00        -                   

12:30 - 10:30 

 ) سا ن  ب ر حان ب ر ن ( سخنر ن   ای کل  ی
 Dr. Ann Ehrenhofer-Murray :  مسئ ل جلسه

   Dr. Stefan Prost                                       عضاء  ئ   رئ سه: 

                                                 ئ         

10:55 - 10:30 
Dr. Ann Ehrenhofer-Murray 
Institute of Biology, Humboldt-University in Berlin, Germany  
Title: Epigenetic mechanisms of gene regulation: lessons from yeast 

11:20 - 10:55 

Dr. Saman Hosseinkhani 
Department of Biochemistry, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 
Title: Apoptosome formation in cell death and differentiation: design of new 
gene reporter assay 
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 برنامه ساع 

11:45 - 11:20 

Dr. Bahram M. Soltani 
Department of Genetics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 
Title: Bioinformatics prediction and experimental verification of novel miRNAs 
located in human genome 

12:05 - 11:45 

Dr. Pegah Ghiabi 
Weill Cornell Medical College in Qatar 
Title: The Reciprocal Interaction between Breast Cancer and Endothelia Cells 
& its Implications for tumor development & metastasis 

12:30 - 12:05 

Dr. Stefan Prost 
Department of Integrative Biology, Center for Theoretical Evolutionary 
Genomics, University of California, Berkeley, USA 
Title: From Bones to Genomes: Current State of Ancient DNA Research 

14:00 - 12:30                                          

 سخنر ن   ای  ا ه  ا 14:00 - 16:00

 

سا ن 
 ع مه

سا ن 
    رزم 

 سا ن پر  ن سا ن   ر ار
Talk to key 

speakers       
       

 فناوری های نوین ریزسازواره ژنتیک گیاهی

16:30 - 16:00        -                   

 خنر ن   ای  ا ه  اس 16:30 - 18:30

 

سا ن 
 ع مه

سا ن 
    رزم 

 سا ن پر  ن سا ن   ر ار

 
      
       

 ژنتیک گیاهی
      
       

              

   ر ن گر ی 
 باز     ز آب ار   ر ن    ر اچه  ل ج فار 

 

                        
 غل  ی     ل    آ ن ه  م ض ع: بررس  چا    ا   م     م ج    ر ر ن   حص   
   ن ج  ان  ن  ک   عل م مر  ط  

 )             ( م ن                : 
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المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 ای کل  ی   برنامه  صل  )ف ر ه( سخنر ن 

 03/03/1335 : ار خ

برنامهساع 

کل  ی سخنر ن   ای

10:00 - 8:00

) سا ن  ب ر حان ب ر ن ( سخنر ن   ای کل  ی

 ک ر مح  عل  ف    مسئ ل جلسه: 

                                     ط                        عضاء  ئ   رئ سه: 

                                                 

8:30 - 8:00
Dr. Mohammad Ali Faghihi 

Hussman Institute for Human Genomics, University of Miami, USA
Title: NGS: principles and applications

8:55 - 8:30
Dr. Ali Masoudi-Nejad 
Laboratory of Systems Biology and Bioinformatics, Tehran University 
Title: Computational Systems Biology in the Big Data Era

3:20 - 8:55

Dr. Hossein Najmabadi 
Genetics Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation 
Sciences, 
Title: A decade later: Deep sequencing makes another breakthrough in 

revealing over 100 novel genes for recessive cognitive disorders

3:45 - 3:20
 Dr. Elahe Elahi 

School of Biology, Tehran University, Iran 
Title: History of our genetic studies on neurodegenerative diseases 

10:00 - 3:45

Dr. Bahareh Rabbani 
Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical 
Sciences 
 Title: The implications of NGS in cardiovascular diseases 

10:30 - 10:00       -                  

12:30 - 10:30

) سا ن  ب ر حان ب ر ن ( سخنر ن   ای کل  ی
 Dr Andreas Graner:  مسئ ل جلسه

                            هلل                            عضاء  ئ   رئ سه: 
Dr Dirk-Jan Koning  Dr Palme                  ع  

10:55 - 10:30

Dr. Klaus Palme 
Department of Molecular Plant Physiology, University of Freiburg, Germany  
Title: From high resolution phenotyping enables systems biology insight into 
single cells and organs from model plant Arabdidopsis thaliana 

11:20 - 10:55
Dr. Rajeev Varshney 
International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT), India 
Title: Translational genomics in agriculture 
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برنامهساع 

11:45 - 11:20

Dr. Andreas Graner 
Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, 
Germany 
Title: Management, analysis and utilization of plant genetic resources 

12:10 - 11:45

Dr. Angjelina Belaj 
Institute of Agricultural Research and Training (IFAPA), Granada, Andalucía, 
Spain 
Title: Olive Genetic Resource: Current status of characterization, evaluation and 
use

12:35 - 12:10

Dr. Dirk-Jan de Koning 
Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural 
Sciences, Uppsala, Sweden 
Title: Using DNA variation and functional variation to better understand and 
predict livestock performance 

14:00 - 12:35                                       

سخنر ن   ای  ا ه  ا14:00 -16:00

سا ن 
ع مه

سا ن 
   رزم 

سا ن 
   ر ار

سا ن   ام سا ن پر  ن
Talk to key 

speakers      
      

ژنتیک 
گیاهی

     
      

             
         

     

16:30 -16:00       -                  

18:30 - 16:30

سال ف ا      چ م  ن  ز   س ه علم  ن  ک  ر   ر ن 50مر ری بر               : 
              ( ک ر م    )          : 

       /              :           

    (         )     ام ه18:30 -20:15
اعالم برنامه18:30 - 18:35

موسیقی سنتی18:35 - 13:00

         ق      13:00 -13:05

معرفی و ارایه لوح تقدیر و تندیس جایزه ژنتیک ایران به محققین برتر13:05 -13:25

موسیقی دستان گویا13:25 - 13:45
و سخنرانی برتر اهدای جوایز به مدعوین خارجی، پوستر13:45 - 20:05

قرائت بیانیه اختتامیه20:05 -20:15
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المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

برنامه  فص ل  سخنر ن   ای  ا ه  ا

  1335/ 01/03 ار خ: 

18:30- 16:30
سا ن ع مه ط اط ا  

 ن  ک  نسان 
سا ن    رزم 
 ن  ک گ ا  

سا ن  س ا    ر ار
 ر زساز  ره

سا ن پر  ن  ع صام 
  ا ر  ن    

Cancer Genetics
                       

       

  ئ   ئ   :
 ک ر فر زن ه محج ب 
                       
                

                  
              

                  
                   

                 

  ئ   ئ   : 
 ک ر محسن  بر      

              
                     

                   
                  

  ئ   ئ   : 
 ک ر گ     م  ازی 
                 
                  

              ط   
                
            چ   

  ئ   ئ   : 
 ک ر س    ب   حسن 

 ا ز  ه فاضل  
                     

              ق  
              

16:50- 16:3016:50- 16:3010:00- 16:3016:50- 16:30

Plasticity of 
Cancer/Immune cells 

The Dual 
Heterogeneity that 
Complicates Cancer 

Treatment

 ک ر ج      کل  بز ز

      ق              

                         

                           

             ق  
رضا م ر ر   ن 

Cyanobacteria as 
biosolar cell factories 
for the biosynthesis 

of high value 
products 

 ک ر کام  ز  ک ری

                   

    
 ک ر مخ ار ج    ج  ر ن

10:10- 16:5010:10- 16:5010:30- 10:0010:10- 16:50

Personalized 
Medicine in Cancer 
 ک ر فر زن ه محج ب 

                           
                      ب

      ق             ب
 م رب ر م مر  ی

Construction of 
antibacterial peptide 

with polyhydroxy 
butyrate nanofiber 

by electro spin 
   م  ازی ک ر گ  

           
                    
 ک ر مح   عل  آم زگار

10:30- 10:1010:30- 10:1010:40- 10:3010:20- 10:10

Impact of 
Environment in 
Cancer Genetics
 ک ر س   مح    کرم 

        ث          
                 چ 

                        
     G×N15          

                   ISSRs

ع ا      ل  

                
                     

                      
     

محمود اخالقی مطلق

         ع       
                  
                      

       SCoT

  رنگ  ا م 
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سا ن ع مه ط اط ا  
 ن  ک  نسان 

سا ن    رزم 
 ن  ک گ ا  

سا ن  س ا    ر ار
 ر زساز  ره

سا ن پر  ن  ع صام 
  ا ر  ن    

Cancer Genetics
                      

       
  ئ   ئ   : 

 ک ر فر زن ه محج ب  
                       
                

                  
              

                  
                   

                 

  ئ   ئ   : 
 ک ر محسن  بر      

              
                     

                   

  ئ   ئ   : 
 ک ر گ     م  ازی 
                 
                  

              ط   
                
            چ   

  ئ   ئ   : 
 ک ر س    ب   حسن 

 ا ز  ه فاضل  
                    
              ق  

              

10:40- 10:3010:40- 10:3010:52- 10:4210:32- 10:22

Musashi-2 down-
regulation 

modulates myeloid 
leukemic cells 

proliferation and 
apoptosis due to 

up-regulation of the 
cell-fate 

determinant Numb
فر ز ن مر  ی

                    
                        پ

                   
فرز ن     

                     چ
               

                        
     طق        
ح زه پ ر  سف

                  61 
     پ           
               

       ح        
      

م سا    بن ه

10:52- 10:4210:52- 10:4218:05- 10:5510:45- 10:35

Investigation of Gq 
agonists on -Catenin 

target gene 
expression and 

cellular -Catenin 
protein levels in 

Colon cancer cell line 

   ان   س 

          PIC2  ظ     
          ئ     ث    
                

.(Crocus sativus L)
   ان   سف  ج  ن

B satellite       
          ظ        
                   
                   
 ح  ه   رز  ی نژ  

                  
                   

(            STR )
                   
ع    رضا   ن  ر آمل 

18:05- 10:5518:05- 10:5518:10- 18:00 10:50- 10:40

Comparing the effects 

of the Cytarabine and  

polyphenol extract  of 

Iranian and  

European olive on the 

expression of 

apoptotic pathway 

genes in AGS line 

عل رضا  م ری     جه

               پ            

                   
حام  رضا  

         ص        

 HPV16 L1         ئ   

               

                    

                  

              
 عظم ب   حسن 

         ع       

                        

              RAPD

پر  نه قل  ز  ه سرچ  ه



02
1331خرداد ماه  3الی  1

المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

سا ن ع مه ط اط ا  

ز   پ

سا ن  س ا    ر ار

 ر زساز  ره

سا ن پر  ن  ع صام 

  ا ر  ن    

Cancer Genetics                              

  ئ   ئ   : 
 ک ر فر زن ه محج ب  

                       

                

                  

              

                  

                   

                 

  ئ   ئ   : 
 ک ر گ     م  ازی 

                 

                  

              ط   

                

            چ   

   ئ   ئ   : 
 ک ر س    ب   حسن  ا ز  ه فاضل  

                    

               ق 

              

18:10- 18:0018:30- 18:20 18:10- 18:00 

Exosomes derived from 
mesenchymal stem cells inhibit 
in vitro angiogenesis through 

down-regulating VEGF signaling 
in breast cancer cells

ک ا  ن پاکر  ن

                          

                         ب  ق     

  Ca2               +
Cohnella sp.A01

 حسن  فائزه

           چ                   

                        

       (Taxus baccata)

م نا صا ح 

18:30- 18:2018:22- 18:12 

In vitro Targeting of Prostate 
Cancer Cells Using Adenoviral 

Vector Containing Apoptin Gene 
under PSA Promoter 

     مح  ی

   ظ                           -

                              

                       

       

                  
ز ر     اس 
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  ا ای  ا هبرنامه  فص ل  سخنر ن 
  1335/ 02/03 ار خ: 

16:00- 14:00 
 

 سا ن ع مه ط اط ا  
  ن  ک  نسان 

 سا ن    رزم 
  ن  ک گ ا  

 سا ن  س ا    ر ار

 ر زساز  ره
 سا ن پر  ن  ع صام 
 فنا ری  ای ن  ن

Techniques in 
Genetics 

                 

    ئ   ئ   : 
   ک ر عل رضا ب گلری 
                      

                         
                   

                     
                
               ئ  

    ئ   ئ   : 
  ک ر ع ا  ق ری ز رع 

      ث    
                 
                
                  

    ئ   ئ   : 
  ک ر مج   صا ق  ز  ه 

                  
                     

                        
              
        ب     

                    

    ئ   ئ   : 
  ک ر مس    گر اس   

                 
                 ق   
                   ط    
                  

14:15- 14:00 14:30- 14:00 14:20- 14:00 14:20- 14:00 

Transcription factors 
and microRNAs 

potentially involved 
in the pathogenesis 

of glaucoma 
 ح   رضا مؤ ن 

      ئ چ  ئ                
                          
                            
                     ق ئ 

 م ص مه ع ا پ ر

         ق                 
                          

 ر فر  ه س ا    ک 

Targeting of the 
smoothened (Smo) 
signal transducer 
links miR-326 to 

the Hedgehog 
pathway in CD34+ 
chronic myeloid 

leukemia stem and 
progenitor cells 
  ک ر صا ق بابا اه

14:20- 14:10 14:50- 14:30 14:40- 14:20 14:40- 14:20 
A novel mutation in 
FKBP10 gene in an 

Iranian patient with 
Osteogenesis 

Imperfecta. 
 فاط ه م ام 

                            
  E3       ئ             ع 

         
   رف قل  ز  ه

A new method for 
bacterial gene deletion 
and downregulation in 
order to generation of 

mutant attenuated 
strain 

  ک ر صا ق  ز  ه

               
                

 Next Generation 
Sequencing  

                  
 حسن رکن  ز  ه

14:40- 14:30 15:10- 14:50 15:00- 14:40 15:00- 14:40 
KRAS and BRAF 

mutations analysis in 
endometrial cancer 

by 
High-Resolution 
Melting Analysis 
 ع ا  مخ اری فارسان 

Overexpression of 
sucrose:sucrose 1-

fructosyltransferase 
gene in chicory to 

produce high DP inulin 
  س   م ر ف 

   ق      6-2      
               

             EndoV 

             U87    
                    

DNAzyme 
 س   ه ز غ ان
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 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 

 سا ن ع مه ط اط ا  

  ن  ک  نسان 

 سا ن    رزم 

  ن  ک گ ا  

 سا ن  س ا    ر ار

 ر زساز  ره

 سا ن پر  ن  ع صام 

 فنا ری  ای ن  ن

Techniques in 
Genetics 

                 

    ئ   ئ   :  14:40 -16:00
  ک ر ع ا  ق ری ز رع 

      ث    

                 

                

                  

    ئ   ئ   : 
  ک ر مج   صا ق  ز  ه 

                  

                     

                        

              

        ب     

                    

    ئ   ئ   : 

 گر اس   مس    ک ر

                 

                 ق   

 ط                     

                  

 پانل: 
Story of 

Techniques in 
Iranian Genetic  

Diagnostic 
Laboratories  

(from Old Fashion 

to Modern Fashion ) 
  ر اس  پانل:

  ک ر س   رضا غفاری 
  

  عضای پانل: 
                    
               ق   
                     

                   
                

           ق        
                  
                  

               
                     
                       

15:30- 15:10 15:10- 15:00 15:20- 15:00 

In silico comparisons and 
expression of synthetic 

promoters activity in 
Brachypodium 

distachyon 
 عل  ب پ ری

            ث          
                        

                   
              
 فاط ه س    

         ش            
     miR-146a    

      ق ط         
 مانا قن رپ ر    نگ 

15:50- 15:30 15:22- 15:12 15:40- 15:20 

    ئ                     
       ب         

Anti-VEGFR2               
            TuMV  

                
 م رس  مصطف 

                       
         

 BLF1-StxB    E. coli 
 مس   ی کر ر  ی م  ی

  GFP           ئ  
               

                ق      
             

 HEK-293 T 
 س  ه ک     ان

- 16:10- 15:50 15:35- 15:25 16:00- 15:20 

- 
Upregulation of 

Biosynthetic Genes of 
Parthenolide in Response 

to Biotic Elicitors in 
Feverfew 

 
 مح   مج ی

             

                     

                 

                     ش 

                     
 ن    پ رزر   

 ط                   

              

 hsa-miR-30  
                    

                 

         
 س   از من ری
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 سا ن    رزم 

  ن  ک گ ا  

  ر ارسا ن  س ا   

 ر زساز  ره

                

   ئ   ئ   :
  ک ر ع ا  ق ری ز رع

      ث   

                 

               

                  

 

    ئ   ئ   : 
  ک ر مج   صا ق  ز  ه 

                  

                     

                        

              

        ب     

                    

 

16:30- 16:10  15:40- 15:30 

                ب     ئ                           

     ئ                       
  کرم کاظ   نسب

 

          ق                    mpaf  ث                  

                            GS115 

 
 فائزه عل  عسگری

16:50- 16:30  16:00- 15:50  

eSAD2          ئ                               

           

 
 فر    پر  ن  

 

       Erwinia amylovora         ع              

 rep-PCR                                             ش
 س    صان   نسب
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 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 برنامه  فص ل  سخنر ن   ای  ا ه  ا

  1335/ 02/03ر خ:  ا

18:30- 16:30 
 

 سا ن ع مه ط اط ا  

  ن  ک  نسان 

 سا ن    رزم 

  ن  ک گ ا  

 سا ن  س ا    ر ار

  ن  ک جان ری

 سا ن پر  ن  ع صام 

 ب   نف رما  ک

Mutifactorial 
Diseases 

          خ    

                 

          

  

    ئ   ئ   : 
  ن ا  ک ر م ر    ن ر زی 
                     
                 
                

                
                 
                   

 
    ئ   ئ   : 

 ن ازعل  سپ  ن  

               ظ  
                   
                 
           ؤ   

    ئ   ئ   : 
  ک ر س     س اع ل  ان ان 

     ط     قق              
                  

                          
                      

                 
          ب       
        ش        

                     

    ئ   ئ   : 
  ک ر نجف     اری 

               
               

                     
        ط              

16:50- 16:30 16:50- 16:30 16:50- 16:30 16:50- 16:30 

Impact of 
Neurodegenerative 
Diseases on Human 

Behavior 

  ک ر مح   حس ن صن   

In silico analysis 
reveals that 

various tomato 
microRNAs target 
a mild and severe 
species of Tomato 

leaf curl virus 

 ط س   نف سه

                  

miRNA                     

                           

         miRNA-seq 
 ز ره مز  ری

 

Discovering 

overlapped protein 
complexes from 

weighted PPI 
network by removing 

intermodules hubs 

  ک ر  ص حچ 

10:10- 16:50 10:10- 16:50 10:10- 16:50 10:10- 16:50 

Molecular 
Mechanism of 

Vitamin D 
Treatment  in MS 
  ک ر م ر    ب  ن 

              

                  پ

    ء     ف         

                 

                   
 ن ازعل  سپ  ن   ک ر 

 

                   

           

(Sardinella sindensis )

                          

                            

             
 پرس   رح   

Gene co-expression 
network analysis 

  ک ر ظ  ری
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 سا ن ع مه ط اط ا  

  ن  ک  نسان 

 سا ن    رزم 

  ن  ک گ ا  

 سا ن  س ا    ر ار

  ن  ک جان ری

 سا ن پر  ن  ع صام 

 ب   نف رما  ک

Mutifactorial 
Diseases 

          خ    

                

          

  

   ئ   ئ   :
  ک ر م ر    ن ر زی ن ا

                    
                

               
               
                 
                   

   ئ   ئ   :
 ن ازعل  سپ  ن 

               ظ 
                   
                
           ؤ   

   ئ   ئ   :
  ک ر س     س اع ل  ان ان
        ط     قق           

                  
                          
                      

                 
          ب       
        ش        

                     

   ئ   ئ   :
  ک ر نجف     اری
               
               

                     
                   ط   

10:30- 10:10 10:30- 10:10 10:30- 10:10 10:30- 10:10 

The Role of Genes 
Interactions in 

Coronary Artery 
Disease 

 قا ر ان ک ر مح   حس ن

           ئ             

            ط        خ 

                  

             

             

(Orobanche aegyptiaca) 
 منص ره کرمان 

           ط        

                          

   پ                  

              

 افروز کمالی سنگانی

      ق  6-2      

              

10:45- 10:30 10:50- 10:30 10:40- 10:30 10:40- 10:30 

Personalized 
Medicine in 

Multifactorial 
Diseases 

  ک ر مس        ن 

                      

miRNA ق ء        

                 

                    

 )            ب( 

                           

             
 qRT-PCR 

 ب نام بخ   

 

 

        پ                 

     ئ                 

         )   پ                

         )            
 ح    کث ری

              ق         

    ط                    

                  

          
 مر م م  ی
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 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 سا ن ع مه ط اط ا  

  ن  ک  نسان 

 سا ن    رزم 

  ن  ک گ ا  

 سا ن  س ا    ر ار

  ن  ک جان ری

 سا ن پر  ن  ع صام 

 ب   نف رما  ک

Mutifactorial 
Diseases 

          خ    

                

          

  

   ئ   ئ   :
  ک ر م ر    ن ر زی ن ا

                     

                

               

               

                 

                   

   ئ   ئ   :
 ن ازعل  سپ  ن 

               ظ 

                   

                

           ؤ   

   ئ   ئ   :
  ک ر س     س اع ل  ان ان

        ط     قق           

                  

                          

                      

                 

          ب       

        ش        

                     

   ئ   ئ   :
  ک ر نجف     اری

               

               

                     

                   ط   

10:55- 10:45 18:10- 10:50 10:52- 10:42 10:52- 10:42 

Gene expression 
profiling of Internet 

addicted persons 
detected shared 

candidate genes with 
neuropsychiatric 

disorders 

 آر  ن ح     فر 

         ع        

                   

            ب     پ

                گ

   ق   
 حسن پناه     

  P30 ط                

                       

                    63 

               
 باباز  ه  ئ   

                          

                     

   پ              

 Zea mays 
 سار  مل  

18:05- 10:55 18:30- 18:10  18:05- 10:55  18:05- 10:55 
The association of 

NUCB2 gene variants 
with Type 2 Diabetes 

Mellitus among 
Iranian Azeri-

Turkish population 

 س   به  ل ل 

Resistance to Beet 
necrotic yellow 

vein virus in 
plants expressing 

cytosolic single 
chain antibodies 

against CP21 

 مح  به ج فرز  ه 

 

 

 

 

     ط                    

                            

                        
 سجا  نظری

                      GJB2  

                       

          
 پگاه پ  ا
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 سا ن ع مه ط اط ا  

  ن  ک  نسان 

 سا ن    رزم 

  ن  ک گ ا  

 سا ن  س ا    ر ار

  ن  ک جان ری

 سا ن پر  ن  ع صام 

 ب   نف رما  ک

Mutifactorial 
Diseases 

                خ     

                  

  

   ئ   ئ   :
  ک ر م ر    ن ر زی ن ا

                    

                

               

               

                 

                   

   ئ   ئ   :
 ن ازعل  سپ  ن 

               ظ 

                   

                

              ؤ

   ئ   ئ   :
  ک ر س     س اع ل  ان ان

        قق            ط  

                  

                          

                      

                 

          ب       

        ش        

                     

   ئ   ئ   :
  ک ر نجف     اری

               

               

                     

                   ط   

18:10- 18:00 18:50- 18:30  18:10- 18:00  18:10- 18:00  

Cloning and 
recombinant 

expression of Zinc 
transporter ZIP6 

(SLC39A6) 

 ساج ه باقری

       ق               

                             

           ق       

RNA      1    

BNYVV 
 

 ب اره ز رع 

   ع                        

     6    TNF-α    

                      

      
 مصطف  مح ق      آبا ی

Modeling the NGF-
TrkA Interaction for 

Designing a Peptide to 
Mimic the Action of 

NGF 
 ف   ه صا ق ان

18:30- 18:20 18:30- 18:20 18:30- 18:20 
The analysis of the 
effects of oxytocin 

hormone on 
cardiomyocyte 

differentiation with 
the aim of 

identification of 
Heart’s cellular and 

molecular 
mechanism 

    ان     ذی

    ص         

                      

                       

                            

                       

         
 نا ر  س ز  ه

 :                   

    ص               

                           

                       
 فاط ه  ان  ح  ب آبا ی
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 برنامه  فص ل  سخنر ن   ای  ا ه  ا
  1335/ 03/03 ار خ : 

16:00- 14:00 
 

 سا ن ع مه ط اط ا  
  ن  ک  نسان 

 سا ن    رزم 
  ن  ک گ ا  

 سا ن  س ا    ر ار

  ن  ک جان ری
سا ن پر  ن 
  ع صام 

 ب   نف رما  ک

 سا ن   ام
   ق،  ن  ک 
 پز    قان ن 

Reproductive  
Genetics 

                
          

   

    ئ   ئ   : 
   خ ا  ک ر مح   حسن

          ح         
   ط                  

                    ق   
                    
                

    ئ   ئ   : 
  ک ر رح م م ر ب  

                    
                  
                      
       ق           

    ئ   ئ   : 
 ک ر ع    رضا صا ح  

                         
                     

                   
                ش         

                     
                    

                       
                      

    ئ   ئ   : 
  ک ر ب ژن ب  ئ  

        ط        
            

                     
             

    ئ   ئ   : 
 ک ر  ا ی   رز   
                 

Dr  Farhad Barzinchi 
   ظ              

                
                 
                
                

14:20- 14:00 14:20- 14:00 14:20- 14:00 14:20- 14:00 14:20- 14:00 

Possible 
Involvement of 

Genome Instability 
in 

Spermatogenesis 
Cycle in Male 

Infertility 
  ک ر حس ن مز  ر ن 

              
                 
       ئ               

 فاط ه فضل 

                    
       SVDI     

                    پ
                   

GBS 
 فر ا  غف ری کس  

            
                   

         
مصطف  

    زفرهقا ری

Genetically 
identification of 

gas-exposed 
victims of 
Halabche 

Dr. Farhad Barzinji 

14:40- 14:20 14:40- 14:20 14:40- 14:20 14:40- 14:20 14:40- 14:20 
Genetic Basis of 
Male Infertility 
 ک ر س   م  ی 

 ک ن ر

Cis-regulatory 
elements 

analysis of AMT 
genes in 

Arabidopsis 
thaliana 

  س اع ل نظام  

                
     ب            

                      
            
 ز نب منظری

Bioinformatics in 
drug discovery 
  ک ر قرقان 

 ق           
             ئ  

      
  ک ر  ا ی   رز  

14:50- 14:40 15:00- 14:40 15:00- 14:40 15:00- 14:40 1455- 14:40 
      ق  2-6   ئ  

              

      ق  6-2      
              

      ق  6-2      
              

      ق  6-2      
               

 

                
      ق             

        ف      
             

  ک ر  ف  ن  ار 
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 سا ن ع مه ط اط ا  

  ن  ک  نسان 

 سا ن    رزم 

  ن  ک گ ا  

 سا ن  س ا    ر ار

  ن  ک جان ری

سا ن پر  ن 

  ع صام 

 ب   نف رما  ک

 سا ن   ام

   ق،  ن  ک 

 پز    قان ن 

Reproductive  
Genetics 

                

          

   

  ئ   :   ئ    14:50 -16:00
  ک ر رح م م ر ب  

                    

                  

                      

       ق           

    ئ   ئ   : 
  ک ر ع    رضا صا ح  

                         

                      

                   

                        ش

                     

                    

                        

                      

    ئ   ئ   : 
  ک ر ب ژن ب  ئ  

        ط        

            

                    

             

    ئ   ئ   : 
 ک ر  ا ی   رز   

                 

Dr  Farhad Barzinchi 
                ظ  

                

                 

                

                

 : پانل

Human 

Genetics 

Challenges 

a) The quest for 
genetic 
determinants 
of human 
longevity 

b) Solving 
Complex 
Problems in 
Human 
Genetics  

c) Seeking 
higher 
intelligence 

d) Carrier 
testing in 
children and 
adolescents 

e) Heritable 
germ-line 
epimutations 
in humans 

15:20- 15:00 15:10- 15:00 15:10- 15:00 15:10- 14:55 

      miRNA 

            

        ظ       

                

               
 فر  حسان محسن 

              ط 

IL8Rα              

                     

  ش       پ  گ 

                       
 ریم ص مه باق

 
Bioinformatics 
approaches to 

predict 
microRNAs 

targeting grp78: 
A potential effect 
on UPR pathway 

in NSCLC 

  عظم  ح  ی

    ص             

                ف 

                   

                 
LAMP 

 

  ک ر   ر ن جل ل 

15:40- 15:20 15:22- 15:12 15:22- 15:12 15:20- 15:10 

 

 Tio2 أث           

              GAS 

  CARS         

             

(Tanacetum 

parthenium L). 

 
 م        ج ی 

 

                     

                      

                  

           

 NDV HN ,F 
 من ژه سار خان 

              

  ظ               

              

         

            

(Arabidopsis 

thaliana) 
    ه   کل

          گ        

              

                       

                 

   ظ           

              
 ع   هلل سجا  ان
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 سا ن ع مه ط اط ا  

  ن  ک  نسان 

 سا ن    رزم 

  ن  ک گ ا  

 سا ن  س ا    ر ار

  ن  ک جان ری

سا ن پر  ن 

  ع صام 

 ب   نف رما  ک

 سا ن   ام

   ق،  ن  ک 

 پز    قان ن 

f) Metabolic 
Disorders 

 

  ریاست پانل:

 الهه الهیدکتر 

 

   عضای پانل:

                      

                

                    

                      

                    

                        

              

          

    ئ   ئ   : 
  ک ر رح م م ر ب  

                    

                  

                      

       ق           

    ئ   ئ   : 
  ک ر ع    رضا صا ح  

                         

                      

                   

                        ش

                     

                    

                        

                      

    ئ   ئ   : 
  ک ر ب ژن ب  ئ  

        ط        

            

                    

             

    ئ   ئ   : 
 ک ر  ا ی   رز   

                 

Dr  Farhad Barzinchi 
                ظ  

                

                 

                

                

16:00- 15:40 15:35- 15:25 15:35- 15:25 15:40- 15:30 
              

                    

               

            

              

   ق               

                  

                 

(BAC library) 
 مح   بر    ن نه

               

 ق                   

                         

      PLINK 
 حام   س     

STR      ث       

        5'UTR  

      ص    

               
 پگاه نام  ر   گ  رزی

                    

    ث            

                 

        DNA    

                

 
 ربابه    ان 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

32 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایرانبرنامه روزانه دومین کنگره بین

 

 

 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 سا ن    رزم 

  ن  ک گ ا  

 ن  س ا    ر ارسا 

  ن  ک جان ری

 سا ن پر  ن  ع صام 

 ب   نف رما  ک

 سا ن   ام

   ق،  ن  ک 

 پز    قان ن 

                             

    ئ   ئ   : 
  ک ر رح م م ر ب  

                    

                  

                      

       ق           

    ئ   ئ   : 
 ر ع    رضا صا ح   ک 

                         

                      

                            

        ش         

                     

                    

                        

                      

    ئ   ئ   : 
  ک ر ب ژن ب  ئ  

        ط        

            

                      

             

    ئ   ئ   : 
  ک ر  ا ی   رز   

                 

Dr  Farhad Barzinchi 
                ظ  

                

                 

                

                

16:20- 16:00  15:40- 15:30 15:40- 15:30 15:40- 15:30 
 

            ب          ب  

 ط                          

           RT-PCR 
 ن ر مح   ان 

           خ                

                         پ    

       M2e-HA2                 

 
  فر   طن    ه

 

 

                  

   Axin1    ئ   

 ط      ق        

                
 مر  ی فر   ر ن 

              

                     

     ع            
   ر س چ پان 

16:40- 16:20 16:00- 15:50 15:50- 15:40 

    ق        ئ             

  ط ب                    

(Valeriana officinalis ) 

      ظ                 
  م ن س ن ی  ل فه کن ی

 

     ق       

 پ                

                       

                         

                        

 نرگس ع ض ز  ه

       ق           

                  ء 

      /            

     ق               

 
 ب  ل   س  مح  ی

16:00- 15:50 

                   

    ئ    
 ر   نصاری م  مز 

 



 

 

94 

 

 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Key Speakers 



 
   

 

05 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بینکلیدی های نیسخنرا

 

 

 1331خرداد ماه  3الی  1

 

PCSK9: from bench to bedside 

Nabil G. Seidah 
  

Dr. Seidah obtained his BSc in 1969 from Cairo 

University in Giza, Egypt, and his PhD in 1973 from 

Georgetown University, in Washington, DC. In 1974, he 

started studying the processing of precursor proteins 

at the Clinical Research Institute of Montreal (IRCM) 

and i -endorphins and largely contributed to the 

-

endorphin precursor) and pro-Atrial Natriuretic factor (proANF). Since 1983, 

he is the director of the Laboratory of Biochemical Neuroendocrinology. 

Dr. Seidah discovered and cloned seven (PC1, PC2, PC4, PC5, PC7, SKI-1 and 

PCSK9) of the nine known enzymes belonging to the convertase family. During 

this period, he also greatly contributed to demonstrating that the proteolysis 

by the proprotein convertases is a wide mechanism that also concerns “non-

neuropeptide” proteins such as growth factors, α-integrins, receptors, 

enzymes, membrane-bound transcription factors, and bacterial and viral 

proteins. In 2003, he identified PCSK9 and showed that point mutations in the 

PCSK9 gene cause dominant familial hypercholesterolemia, because of a gain 

of function related to the ability of PCSK9 to enhance the degradation of cell 

surface receptors, such as the low-density lipoprotein receptor. He has since 

worked on the elucidation of the functions and mechanisms of action of PCSK9 

both in cells and in vivo, and is interested in the elaboration of specific PCSK9 

inhibitors. 

Over the last 40 years, Dr. Seidah has attracted more than 110 graduate 

students and post doctoral fellows. He is member of numerous scientific 

associations including the Cancer Research Society and the American Heart 

Association. In 1991, he was elected fellow of the Royal Society of Canada. He 

is the recipient of several awards, including the 1995 Medical Research 

Council Scientist Award, and was made a member of the Order of Quebec in 

1997 and the Order of Canada in 1999. In 2001, he received the McLaughlin 

Medal of the Royal Society of Canada and the Parizeau Prize of the Association 

Canadienne-Française pour l'avancement des sciences. He has been endowed 

with a Canada chair since 2003. In 2009 he received the Pfizer Distinguished 
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Cardiovascular-Metabolic Research Jean-Davignon Award. He has been invited 

as a speaker to more than 400 national and international conferences. He 

organized the first Keystone Conference on the proprotein convertases and in 

2006 was the chair of a prestigious Gordon Research Conference on 

Proprotein Processing, Trafficking and Secretion. He has been selected to 

present the prestigious “Jacques Benoît” lecture at the 7th International 

Congress of Neuroendocrinology held in Rouen France in July 2010. In 2011, 

he was awarded the Wilder Penfield prize for the best scientist in Québec 

working in the biomedical field. In 2013, he was awarded the Queen Elizabeth 

II Diamond Jubilee Medal and was invited to present the “Simon Pierre-Noël 

Memorial Lecture” at the Canadian Lipoprotein conference in Mont 

Tremblant, Quebec. In 2014, he received in Winnipeg the “Jacques Genest” 

Lecturer Award from the Canadian Society of Endocrinolgy and Metabolism. 

Dr. Seidah is internationally recognized as a world leader in convertases and 

their physiological roles. His numerous publications that tally more than 700 

peer reviewed manuscripts have been widely recognized, and in fact he is 

cited as the most recognized protease expert in Canada and 6th worldwide. 

Indeed, Pubmed cites N.G. Seidah as the topmost in Canada and the 1st out of 

the worldwide 20 top scientists working on “Proprotein Convertases” since 

1971. His H index = 87. 
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Understanding the physiological impact of PCSK9 

deficiency in mouse models 

ANNIK PRAT 
  

Annik Prat received her PhD in molecular biology in 

1988 from the University Pierre et Marie Curie in Paris, 

France. After 3 years at the Biozentrum in Basel, 

Switzerland, as a post-doctoral fellow, she became 

Associate Professor in Molecular Biology at the University Pierre et Marie 

Curie, where she cloned and characterized a newly discovered 

metalloprotease, nardilysin. Since 1997, she is a staff scientist at the Clinical 

Research Institute of Montreal (IRCM). She developed mouse models for the 

proprotein convertases that demonstrated their essential functions in 

embryonic development and/or adult tissues. She recently demonstrated that 

circulating PCSK9 originates from the liver, and controls the levels of both the 

low-density lipoprotein receptor (LDLR) and the very low-density lipoprotein 

receptor (VLDLR) in liver and peripheral tissues, such as the visceral fat, and 

accordingly participates in the etiology of atherosclerosis in mice. 
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The IONA test – non-invasive prenatal screening 

using semi-conductor next generation sequencing 

Dr Stephen Little 
Chief Executive Officer (Director), Premaitha Health Company, 

Manchester Science Park, Manchester, United Kingdom 
 

Stephen is a successful serial biotechnology 

entrepreneur. He is the former CEO of DxS, an 

innovator in the field of personalised medicine, developing and manufacturing 

companion diagnostics. DxS was funded with £3.5M in 2001 and was sold to 

QIAGEN BV in 2009 for £85M. DxS pioneered the use of molecular diagnostic 

tests such as KRAS and EGFR mutation analysis to predict the use of novel 

cancer therapies. In 2009, DxS was acquired by QIAGEN and Stephen became 

Vice President of Personalised Healthcare, responsible for developing 

companion diagnostic partnerships with the pharma industry. Prior to his 

leading role at DxS, Stephen worked for 20 years in various senior positions in 

the diagnostic divisions of Astra Zeneca and ICI. He holds a PhD from Heriot-

Watt University in Edinburgh. 
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Reprogramming of cell fate for brain development 

and regenerative medicine 

Hossein Baharvand  
 

Hossein Baharvand is distinguished Professor and 

Director of Royan Institute for Stem Cell Biology and 

Technology, where he firstly joined in 1995. He received 

his B.Sc. in Biology from Shiraz University in 1994, and 

M.Sc. in Developmental Biology from Shahid Beheshti University, Tehran in 

1996. He received his Ph.D. in Cell and Developmental Biology from 

Khwarizmi University (formerly Tarbiat Moallem University) in 2004. He is 

founder of department of stem cells in 2002 and later Royan institute for stem 

cell biology and technology in 2010. In 2012, he became Professor at Royan 

Institute. He is also appointed as the head of department of Developmental 

Biology at University of Science and Culture (2006-now). He generated the 

first mouse and human embryonic stem cells (2003) and induced pluripotent 

stem cells (2008) in Iran. This has enabled his team to pursue many avenues 

of research into translational research and regenerative medicine. His 

research interests center on improving the translational research and 

regenerative medicine mainly through the understanding of Stem Cells and 

Developmental Biology and Biologically inspired Engineering. He is working 

on transdifferentiation and pluripotent stem cell differentiation into 

cardiomyocytes, neural cells, hepatocytes, and beta cells. He is also studying 

the pluripotency mechanism; and germ cell biology. In addition, he is 

investigating the biologically inspiring engineering on stem cells and 

developmental biology. He is also making numerous contributions to clinical 

trials and tissue-specific stem cell transplantation; and he is developing cell 

manufacturing. He has given numerous invited talks and tutorials. He was the 

editor of four international books which were published by Springer (2010 

and 2012) and John Wiley, USA (2015). He has published 229 international 

and 100 national peer-reviewed papers, as well as six chapters in 

international books, seven books in Persian, and eight translated English text 

books into Persian. As of August 2015, Google Scholar reports over 4,400 

citations and h-index 34 to his work. He is the editorial board member of six 

international journals (e.g., Journal of Biological Chemistry and Scientific 
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Reports from Nature Publishing Group). He holds two USA patents derived 

from his research. He has received 27 international and national awards 

including 10th (2004), 12th (2006), and 17th (2012) annual Razi research 

award on medical science hosted by Iran Ministry of Health and Medical 

Education, 26th Khwarizmi International Award (2013), hosted by Iran 

Ministry of Science, Research and Technology, 27th annual book of the year of 

the Islamic republic of Iran (2010), Academy of Medical Sciences of Iran (Dr. 

Hadavi’s Award in 2010, 2014) and distinguished Iranian scientist in 

Biotechnology (2015). He is the winner of the Islamic Educational, Scientific, 

and Cultural Organization (ISESCO) Prize for research in the field of Biology 

(2010). Moreover, he was introduced as distinguished Professor in 3rd term 

of Allameh Tabatabaei’s Award hosted by Iran vice Presidency for Science and 

Technology, Presidency and National Elite Foundation (2014). He is the 

winner of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO)-Equatorial Guinea international prize (2014) for research in life 

sciences due to improving the quality of human life with his stem cell research 

and its numerous applications in regenerative medicine.  
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Generation and isolation of human ISL1+ 

multipotent cardiac progenitors from pluripotent 

stem cells for therapeutic applications 

Ghasem Hosseini Salekdeh 
Royan Institute, Tehran, Iran 

Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Karaj, Iran 

 

Dr. Salekdeh joined Agricultural Biotechnology 

Research Institute of Iran in 2002 after receiving his 

PhD in Genetics. He started his collaboration with Department of Stem Cells at 

Royan Institute, Tehran in 2005. His researches focus on discovery of novel 

pathways and genes involved in embryonic cell proliferation and 

differentiation, using proteomics and genomics approaches. He is the chair of 

Asia Oceania Human Proteome Organization (AOHUPO) Embryonic Stem Cell 

Membrane Proteome Initiative (AOHUPO ESC-MPI). He is also Director of 

Human Y Chromosome Proteome Project. He is a council member of AOHUPO 

and HUPO. On a national level, Dr. Salekdeh is Co-founder of Iranian 

Proteomics Society and President-elect of society since 2004. He is on a 

number of editorial boards, including Nature Scientific Reports, Journal of 

Proteome Research and Proteomics journal. He received several awards and 

honors including National Biotechnology Award (2007), National Razi Medical 

Science award for advance technologies (2009), the Khwarizmi International 

Award for fundamental research (2010), and Hadavi award from Iranian 

Academy of Medical Sciences (2010 and 2014), and Distinguished Scientist in 

Biotechnology (2013). He has published over 100 peer-reviewed international 

journals such as Nature Biotechnology, Nature Protocol, Molecular Cellular 

Proteomics, Stem Cells, Journal of Hepatology, and Journal of Proteome 

Research. 
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Centromere biology meets plant breeding 

Andreas Houben 
 

Dr. Andreas Houben is the Research group leader of 

“Chromosome Structure and Function” in Leibniz 

Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research.The 

group is interested in deciphering the function, 

regulation and evolution of plant chromosomes. 

They have particular interests in: 

The structure and regulation of mono and holokinetic centromeres are still 

enigmatic. Particularly they are interested in the role of the centromere during 

the process of uniparental chromosome elimination, which occurs in several 

interspecific hybrids of plants. Supernumerary chromosomes (B 

chromosomes) are used as a model to reveal the mechanism of chromosome 

nondisjunction. 

In plants, the cell cycle dependent phosphorylation of histone H3 has been 

linked to chromosome condensation and segregation. Their results indicate 

that Aurora and Haspin kinases have the ability to phosphorylate histone H3, 

which is essential for genetic stability. They aim to determine the interaction 

between different histone modifications and their corresponding regulators. 

Engineered minichromosomes offer an enormous opportunity to plant 

biotechnology as they have the potential to simultaneously transfer and stably 

express multiple genes. Following a top-down approach, they truncated 

endogenous chromosomes in barley (Hordeum vulgare) and in Arabidopsis by 

integration of T-DNA constructs containing telomere sequences. 

To analyse the structure and dynamics of specific chromosomal domains (eu- 

and heterochromatin, centromere, telomere) they label them by GFP, FISH and 

immunostaining and analyse them in interphase and during cell divisions by 

Super Resolution Microscopy. In particular, they investigate the function of 

the SMC complexes cohesin and condensin. 
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Genetic Improvement in grain yield, Agronomic and 

quality traits of wheat over eighty years breeding in 

Iran 

Goodarz Najafian  
Wheat Breeder and DG, Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Karaj, Iran 

 

Career history: 

 2003-1991- wheat Breeder, Agricultural and natural 

resources research center of Kermanshah, Iran. 

 2003 till now, Wheat Breeder, national coordinator of wheat breeding 

program for temperate areas of Iran. 

 2004 till now: in charge of cereal chemistry and technology Unit, Cereal 

Research Dept., SPII. 

 2006-2008- Deputy of head, cereal research Dept., SPII. Iran. 

 August 2013-February 2014: Head Cereal Research Department, SPII, 

Iran. 

 February 2014 till now: Director General, Seed and Plant Improvement 

Institute (SPII), Iran. 

 

Highlights of Research history: 

Running of more than 70 research projects in the background of wheat 

breeding, wheat quality. 

Responsibility or contribution to more than 45 research papers in scientific 

journals (in either Persian/English) 

Responsibility/contribution in presentation of more than 60 research titles in 

scientific national/international conferences 

Releasing of 5 irrigated wheat cultivars (Bahar, Parsi, Sivand, Sirvan, Baharan) 

from 2007 till now in the capacity of irrigated wheat breeding program 

coordinator for temperate areas of Iran. 

Publication of one book issue: Differential characteristics of grown wheat 

trade cultivars and promising lines of Iran based on UPOV standards. 

Contribution to running of scientific workshops in drought stress background 

(international: 2009, Karaj, Iran) wheat quality (National, 2010 Karaj, Iran) 

etc. 

National focal representative in International association of cereal and 

technology science (ICC) from 2004 till 2010. 
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Epigenetic mechanisms of gene regulation:  

lessons from yeast 

Ann Ehrenhofer-Murray 
Institute of Biology, Humboldt-University in Berlin, Germany 

Vice-president, German Genetics society 

 

Ann Ehrenhofer-Murray, who is both a Swiss and British 

national, was born in 1966. She studied biochemistry at 

the ETH Zurich, Switzerland, and received her PhD there 

in 1994. For her doctoral thesis, she worked on multidrug resistance genes in 

yeasts. For her postdoctoral studies, she moved to the lab of Professor Jasper 

Rine at the University of California, Berkeley, to study gene silencing and DNA 

replication in yeast. In 1997 she started her own research group at the Max 

Planck Institute for Molecular Genetics in Berlin, and obtained the habilitation 

from the Humboldt University Berlin in 2003. After a brief stint at the Justus-

Liebig-University in Giessen in 2004 and 2005, she obtained a full 

professorship for genetics at the University of Duisburg-Essen. 

 

Her current research interests are: 

 Global distribution and regulation of histone modifications in the yeast genome 

 Posttranslational modifications on histone variants 

 Regulation of heterochromatin protein binding to chromatin 

 Molecular mechanisms of cellular aging  

 Regulation of tRNA function by RNA methylation 
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Apoptosome formation in cell death and 

differentiation: design of new gene reporter assay 

Saman Hosseinkhani 
 

Saman Hosseinkhani is c urrently professor of 

Biochemistry at Tarbiat Modares University. He received 

his B.Sc. in Cell and Molecular Biology from Shiraz 

University. He also received his PhD in Biochemistry from 

University of Tehran in 2002. He has joined Department of Biochemistry, 

Tarbiat Modares University since 2003. His research career is mainly on 

protein engineering of firefly luciferase and its application as a gene reporter 

within biological system. His recent work is mainly focused on discrimination 

of apoptotic pathway within stem cell development and death using design of 

new luciferase-based gene reporter assays. Moreover, developments of 

peptide and liposomal carriers have been designed for gene delivery based on 

luciferase assay. 

He has published 145 international peer-reviewed papers, 2 reviews in 

international journals, and six books in Persian. He has received different 

international and national awards including young scientist (IUBMB, 2005), 

Horizon 2020 (from European commission) and Razi medical award. 
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Bioinformatics prediction and experimental 

verification of novel miRNAs located in human 

genome 

Bahram B. Soltani 
Head of Molecular Genetics Department, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat 

Modares University, Tehran-Iran   

 

Dr. Soltani received his PhD at the University of British 

Columbia (UBC)/ Canada in 2006, and did his post-

doctoral works both in UBC and AAFC/ Canada until 2008. Currently, he is an 

associate professor in molecular genetics at Tarbiat Modares University, 

Tehran/ Iran. His current research is mostly on human genetics, aiming at the 

discovery of novel miRNAs which are involved in cancer and cardiogenesis. He 

and his colleagues discovered and functionally characterized hsa-miR-6165, 

hsa-miR-11181, and couple of other novel miRNAs which are involved in Wnt, 

TGFB and neurotrophin signaling pathway. His emphasis has been on 

colorectal cancer and cardigenesis in which, Wnt, TGFB signaling pathways 

play pivotal roles. 
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NGS: principles and applications 

Mohammad Ali Faghihi  
Department of Psychiatry & Behavioral Sciences, Hussman Institute for 

Human Genomics, University of Miami 

 

Mohammad A. Faghihi, M.D., Ph.D., is an Assistant 

Professor at The Department of Psychiatry & 

Behavioral Sciences at the University of Miami, Miller 

School of Medicine. Dr. Faghihi will also serve as a member of the Center for 

Therapeutic Innovation at the John P. Hussman Institute for Human Genomics. 

He received his medical doctorate (M.D.) degree from Shiraz University of 

Medical Sciences, Iran in 1994. He received his Ph.D. degree in Biomedical 

Sciences at the Karolinska Institute, Stockholm, Sweden in 2009. He served as 

a Senior Staff Scientist at the Department of Neuroscience at the Scripps 

Research Institute, Florida, before joining University of Miami. Dr. Faghihi is 

an expert in the field of RNA genetics, interested in non-coding RNA, 

particularly natural antisense transcripts and their involvement in 

neurological disorders such as Alzheimer's disease, Parkinson's disease, 

Multiple Sclerosis and Fragile X Syndrome. 
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Computational Systems Biology in the Big Data Era 

Ali Masoudi-Nejad 
 

Ali Masoudi-Nejad received his Ph.D. in genetics 

/genomics with Prof. Takashi Endo from Kyoto 

University (京都大学), Japan. He then did his first Post-

Doc with Prof. Robbie Waugh at James Hutton Institute 

in Scotland and Prof. Paul H. Dear from MRC-LMB, 

Cambridge, UK. He returned to the Kyoto University and did two consecutive 

Post-Docs with Prof. Minoru Kanehisa, co-founder of The GenBank at NCBI 

and founder of the KEGG and Prof. Susumu Goto in bioinformatics and systems 

biology, respectively. He then returned to Iran in 2006 and founded the 

Laboratory of Systems Biology and Bioinformatics, LBB (http://LBB.ut.ac.ir) 

at the University of Tehran. He is now associate professor of systems biology 

and bioinformatics. His main research interest focuses on: 

 Computational systems biology 

 Cancer modeling and network biology 

 Bioinformatics 

 Biological big data 

 Systems biology and brain 

 Systems biology approach to anti-cancer therapy 

 Analysis of biological networks 

 Drug-target and disease networks 

 Controllability and observability in biological networks 

 Genome-scale network reconstruction and pathway modeling 

 MicroRNA and RNAi pathway reconstruction 

 Protein-Protein interaction networks 

 Molecular Communication 
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A decade later: Deep sequencing makes another 

breakthrough in revealing over 100 novel genes for 

recessive cognitive disorders 

Hossein Najmabadi 
 

Professor Hossein Najmabadi is the director and 

founder of Genetics Research Center (GRC), University 

of Social Welfare and Rehabilitation Sciences (USWRS) 

and serves as the head of GRC, head of Medical Genetics Department. Prof. 

Najmabadi, MT (ASCP), PhD, received his PhD-degree in Molecular Biology, 

Double Minor in Human Genetics and Biochemistry at the University of North 

Texas, Denton in Texas, USA. He received two postdoctoral fellowships at 

harbor - UCLA, Los Angeles, USA. He earned his faculty position in 1997 at 

GRC-USWRS as Assistant Professor, and was appointed as the head and 

director of the only approval Genetics Research Center, Tehran, Iran. His areas 

of research are mainly focused on genetics of hereditary disorders such as 

intellectual disability, hereditary hearing loss, alpha- and beta-thalassemia, 

and neuromuscular disorders. In 2006, he earned Professor Degree in the 

GRC-USWRS,  where he is still currently working as full-faculty member. He 

has played an active role in the development of the quality and quantity of 

education and research in GRC-USWRS and make this center as a leading or 

reference center for genetic diagnosis of intellectual disability (ID), 

Neuromuscular Disorders, and hearing loss (HL), where has awarded 

prestigious scientific national and international degrees. Dr. Najmabadi 

discovered more than 150 novel genes involved in syndromic and non-

syndromic IDs in the Iranian population, and found the causative gene 

mutations for thousands of Iranian families up to now. More recently, he has 

published an article in Nature [2011; 478(7367):57-63.], in which he 

represents his breakthrough work in identification of 50 novel genes for 

autosomal recessive intellectual disabilities. His researches on different 

-thalassemia, muscular disorders, HL, IDs) 

have published in about 200 scientific national and international journals with 

high citation index, and several MS and PhD student thesis (more than 150 

graduated MS and PhD students). As a result of his scientific efforts the Iranian 

Human Gene Bank was established in 2003, which has been published in 
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Journal of Human Mutation (J Hum Mut. 2003; 21:146-50). He also created 

Iranian Mutation Database which has been documented in Human Mutation 

Journal. He established the molecular genetics diagnosis of many common 

hereditary diseases for the first time in his own laboratory (Kariminejad - 

Najmabadi Pathology & Genetics Center). Professor Najmabadi is a regular 

member of several international societies including the American Society of 

Human Genetics (ASHG), European Society of Human Genetics (ESHG), 

Association for Molecular Pathology (AMP), and the American Society of 

Clinical Pathology (ASCP), and several national societies, such as Iranian 

Genetic Society, Iranian Medical Genetic Society, as well as Iranian 

Neurogenetic Society in addition to his active role in organizationof national 

and international congress in the country. He received the distinguished 

service award for his research activities, and is the second Iranian person to 

ever win the scientific award of the country. Furthermore, he received Elite 

Foundation award, for the best scientist 2011 from Elite Foundation of Iran, 

Ceremony of the Allameh Tabatabaei Festival. In 2012, he received annual 

prize for the best scientist 2012 from the Medical Council of the Academy of 

Medical Sciences of the Islamic Republic of Iran. 
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History of our genetic studies on neurodegenerative 

diseases 

Elahe Elahi 
 

Elahe Elahi is professor at the School of Biology at the 

University of Iran. She received her Bachelor’s degree in 

Biology from the University of California at Berkeley in 

1970, and her PhD from the University of Michigan in 

1976. She did post-doctoral work at UCSF (University of California at San 

Francisco medical school), and returned to Iran just after the revolution at the 

end of 1979. Her research has been mostly on human medical genetics, but 

she occasionally diversifies into fields that include barcoding and 

bioinformatics. She and her colleagues identified FBXO7 as a causative gene of 

Parkinson’s disease, LTBP2 as a causative gene of primary congenital 

glaucoma, and CYP27A1 and ST6GALNA5 as causative genes of coronary 

artery disease by genetic linkage analysis and exome sequencing. Her 

emphasis has been on neurodegenerative diseases, and is presently trying to 

identify molecular pathways possibly involved in the etiology of glaucoma. 
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From high resolution phenotyping enables systems 

biology insight into single cells and organs from 

model plant Arabdidopsis thaliana 

Klaus Palme 
 

Klaus Palme pioneered plant hormone signalling and 

functionally characterized the transport machinery for 

the plant hormone auxin. With these discoveries he 

made a globally acknowledged breakthrough which has fuelled the analysis of 

this important plant process for many years and by numerous followers 

around the world. He is heading a reference laboratory for plant physiology 

and instrumentation/technology development. His work is acknowledged by 

several prizes and election as member to several international scientific 

societies. He also played a decisive role to create the Freiburg Institute of 

Systems Biology (ZBSA). Currently Prof. Klaus Palme serves as Head of the 

Department of Molecular Plant Physiology, Executive Director of the Institute 

of Biology (Faculty of Biology, University of Freiburg) and as a member of the 

Board of Directors of the Freiburg Center for BioSystems Analysis (ZBSA). 
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Translational genomics in agriculture 

Rajeev Varshney 
 

Rajeev Varshney is a Research Program Director, Grain 
Legumes & Director, Center of Excellence in Genomics at 
ICRISAT and Winthrop Research Professor at The 
University of Western Australia. In his dual appointment, 
he also served CGIAR Generation Challenge Program as 
Theme Leader for six years. Before joining ICRISAT, he 
worked at IPK-Gatersleben, Germany for five years. 
Rajeev has recently won the Shanti Swarup Bhatnagar Award – Biological 
Sciences, the most coveted and prestigious award from Government of India. 
He is internationally recognized for his contribution in genome sequencing of 
pigeonpea, chickpea, peرanut, pearl millet, sesame, mungbean and adzuki 
bean and development of molecular breeding products in chickpea, pigeonpea 
and peanut. Rajeev, a Highly Cited Researcher as per Thomson Reuters, has 
published >300 publications including in Nature, Nature Biotech, Nature 
Commun, PNAS, etc. 
Rajeev is an Elected Fellow of the Crop Science Society of America (CSSA) as 
well as leading science academies of India including Indian National Science 
Academy (INSA), The National Academy of Sciences, India (NASI), National 
Academy of Agricultural Sciences, India (NAAS), AP Akademi of Sciences 
(APAS) and Telangana State Akademi of Sciences (TSAS), India He is also the 
recipient of INSA-Young Scientist Medal; NASI-Young Scientist Platinum 
Jubilee Award; NAAS Associateship and CSSA-Young Crop Scientist Award. In 
addition to above, Rajeev has received several prestigious awards including 
Research Excellence India Citation Award 2015 by Thomson Reuters, Highly 
Cited Researcher by Thomson Reuters in 2014 and 2015; The Illumina 
Agricultural Greater Good Initiative Award by Illumina Inc. USA, NASI-Scopus 
Young Scientist Award by NASI and Elsevier, Plaque/Certificate of 
Appreciation from Department of Agriculture– Bureau of Agricultural 
Research (DA-BAR)-The Philippines, Nepal Agricultural Research Council- 
Nepal, Vietnam Academy of Agriculural Sciences-Vietnam. 
Rajeev has been a frequent invited speaker in several conferences e.g. G-8 
Conference on “Open Data for Agriculture”, FAO conference on “Agricultural 
Biotechnologies”, brainstorming session on digital agriculture chaired by Mr 
Bill Gates and Nature Genetics conference. Rajeev provides leadership to 
several organizations by serving member/chair for several committees, 
editorial boards, funding organizations and advisory boards. 
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Management, analysis and utilization of plant genetic 
resources 

ANDREAS GRANER 
Managing Director, Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research 

(IPK), Gatersleben, Germany 

 

Professor Andreas Graner has a PhD in Plant Genetics from 

the Technical University of Münich, Germany. He has b een 

the Managing Director of IPK since 2007. Prior to that, he 

chaired the International Barley Sequencing consortium, and was a Scientific 

Advisory Board Member for the Biodiversity and Genetic Resources unit at the 

Federal Ministry for Food and Agriculture (2006–2008). Among his other 

professional experiences, Andreas was Head of the Federal ex situ Genebank 

at IPK Gatersleben, Germany (1999), and Professor for Plant Genetic 

Resources at the University of Halle, Germany. (1999) 

As a molecular geneticist, Andreas has been involved in the development of 

genomics resources and deployment of molecular tools for crop genetics and 

breeding for over 30 years. Currently, he is actively involved in the 

establishment of Biodiversity Informatics at the IPK, which involves the 

convergence of classical genebank documentation with Bioinformatics and 

includes the development of software tools for the analysis and visualization 

of PGR-related data. 

Andreas is convinced DivSeek will help build an infrastructure to 

systematically capture and store genomics and phenomics data, to be 

converted into high-value information that will enable informed access to PGR 

for research and breeding. 
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Olive Genetic Resource: Current status of 
characterization, evaluation and use 

Professor Angjelina Belaj 
Department of Olive Growing, Institute of Agricultural Research and Training-
IFAPA, Cordoba, Spain 

 
Specialist in olive germplasm management, olive molecular 
evaluation, olive biodiversity and olive breeding 
 
Angjelina Belaj has been involved in the development of genetic resources and 
deployment of molecular tools for olive genetics and breeding programs for 
over 20 years. Currently, she is actively involved in the management and 
application of international olive collection in Cordoba, Spain and she is 
directly involved in olive breeding programs using autochthonous and wild 
olive varieties.  
 
She has delivered invited talks and keynote speeches at many international 
conferences held in different countries.  
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Using DNA variation and functional variation to 

better understand and predict livestock 

performance 

Dirk-Jan de Koning 
 

I am professor in Animal Breeding and head of the 

Section on Quantitative Genetics. I am interested to 

dissect the genetic basis of variation in complex traits 

and use of this information in breeding programs. My research covers 

traditional livestock species as well as excursions to fish, mice and even 

plants. 

 

Background: 

MSC, Wageningen University 1996 

PHD, Wageningen University 2001 

 2010-2007 Band 4 Group Leader*, Roslin Institute 

2007-2003Career Track Appointment, Roslin Institute 

2003-2001 Post- Doctoral position, Roslin Institute 

2001-1997 PhD Student, Wageningen University 

1997-1996 MTT Agri cultural Research Centre of Finland 

2007-10-1-Merger of the Roslin Institute with University of Edinburgh 

 

Current research: 

My research focuses on linking DNA variation to functional variation in 

livestock and beyond. I am interested in experimental design as well as data 

analysis and bioinformatics. A large research project is on the development of 

novel tools for molecular breeding in CP2 of Mistra Biotech. We also have an 

exciting collaboration on RNA sequencing with Leif Andersson and the group 

of Paul Siegel. At HGEN this collaboration includes Fernando Lopes-Pinto, 

Anna-Maja Molin and Göran Andersson. 

 

We are in the process of establishing more research in the area of aquaculture. 

Furthermore I have some residual research projects at The Roslin Institute at 

The University of Edinburgh. On the periphery I am Deputy Editor-in-Chief for 

G3|Genes, Genomes, Genetics, editor for Heredity, and editor for Genetics. 
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Genetically identification of gas-exposed victims of 

Halabche 

Dr. Farhad Abdolkarim Barzinji 
 

Positions: 

Currently : General Manager of (Microgene), Microgene 

Diagnostic Center/Sulaimaniya Head of Dep. Of 

Microbiology / Supervisor & Lecturar (SU), KSSSR  Sulaimanya Univarsity 

 

2008 – 2010: Dean of -MRC- Medical Research Center , HMU/ Erbil/ Iraq 

2006: Professor of Biology (IRI Program) , HMU/ Erbil/ Iraq 

2002-2005: Visiting Research Scientist, Div. of Molecular Biology & 

Biochemistry – UMKC – MO, USA 

1998 -2002: Senior Research Scientist & Group Leader, Dep. Of 

Microbiology/ Stockholm’s University/ Sweden 

1996-1998: Post doctoral Fellow, Dep. Of Microbiology/ Stockholm’s 

University/ Sweden 

 

Major Achievements: 

2011: Staretde and established Microgene Diagnostic Ceneter, Harem 

Hospital/ Sulaimaniya 

2006 – 2010 : Established Medical Research Center (MRC/ HMU -Erbil), HMU – 

Erbil – KRG - Iraq 

2002 : Co – founder of a Swedish biotechnology company – PlasEx AB,  

Stockholm’s University – Sweden 

2001 : International patent (PCT/EP02/0678), Stockholm’s University – 

Sweden 

1998 – 2002 : Coordinated a scientific relation between Dep. Of Microbiology 

at Stockholms University and international Biotechnological Companies 

(Pharmacia, Bio-gaia, SA Bioproduct – South Africa), Stockholm’s University – 

Sweden 

2000 : Construction of E.coli strain for overproduction of the biosubstance 

(Shikmik Acid) that uses as a base substance for Tami Flue (Influenza 

Vaccine), Stockholm’s University – Sweden 
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Invited Young Investigators 

 
Ali Mohammad Banaei-Moghaddam 

Laboratory of Genomics and Epigenomics (LGE), 

Department of Plant Sciences, School of Biology, Tehran 

University 

 

Lecture: rye B-chromosomes carrying functional 

genes 

 

 

Yaser Atlasi 

Department of Molecular Biology, Faculty of Science, 

Radboud Institute for Molecular Life Sciences, Radboud 

University Nijmegen, Nijmegen, Netherlands 

 

Lecture: Transcriptional and epigenetic re-wiring in 

embryonic stem states 

 

 

Pegah Ghiabi 

Weill Cornell Medical College in Qatar 

 

Lecture: The Reciprocal Interaction between Breast 

Cancer and Endothelia Cells & its Implications for 

tumor development & metastasis 

 
Veit Schubert 

Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant 

Research, Gatersleben, Saxony-Anhalt, Germany 
 

Lecture: Super-resolution microscopy - applications 

in plant cytogenetics 
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Mahshid Malakootianrz 

Assistant professor, Cardiogenetic research lab, 

Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, 

Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

 

Lecture: The oct4 genomic structure revisited:  

a part for psors1c3 
 

 

Seyedeh Nafiseh Hassani 

Ph.D of Developmental Biology, Stem Cells and 

Developmental Biology Group of Cell Science 

Research Center, Royan Institute for Stem Cell Biology 

and Technology, ACECR, Tehran, Iran 
 

Lecture: Inhibition of TGF-β signaling substantiate 

embryonic stem cell self-renewal 
 

 

Alireza Seifi 

Assistant professor, Department of Biotechnology 

and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ferdowsi 

University of Mashhad, Iran 
 

Lecture: Genetics and molecular mechanisms of 

resistance to powdery mildews in tomato 
 
 

 

Bahareh Rabbani  

Assistant professor, Cardiogenetic research lab, Rajaie 

Cardiovascular Medical and Research Center, Iran 

University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

 

Lecture: The implications of NGS in cardiovascular 

diseases 
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Maryam Tahmasebi  

Assistant Prof., Departement of Medical Genetics, Shool of 

Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical 

Sciences, Ahvaz, Iran 

 

Lecture: Screeing of PCSK9 nucleotide variants in 

Iranian patients suffering from familial 

hypercholestrolemia 

 
 

 

Stefan Prost  

Department of Integrative Biology, Center for Theoretical 

Evolutionary Genomics, University of C alifornia Berkeley, 

Berkeley, USA 

 

Lecture: From Bones to Genomes: Current State of 

Ancient DNA Research 
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 فهرست جامع پوسترها

 
` 

 

 *توجه: ترتیب پوسترها در هر شاخه 

 حروف الفبای فارسی بر اساس

 باشد.میارائه دهندگان نام خانوادگی   

 

  ( 2/3/59( لغایت ظهر روز دوم ) 1/3/59ظهر روز اول )PA (A group posters) 

  ( 3/3/59( لغایت ظهر روز سوم ) 2/3/59ظهر روز دوم )PB ( B group posters) 
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 ژنتیک انسانی و پزشکی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA1 95 

در ژن  A2756Gارتباط ترانزیشن 

 متیونین سنتاز با سرطان پروستات 

 در مردان

 ابراهیمی آرزو

 آرزو ابراهیمی، 

اباصلت حسین زاده کالگز، 

 محمد کریمیان

PA2 612 

فراوانی آللی و ژنوتیپی پلی مورفیسم 

rs154270  در ناحیه ژنیSMPD1 

 در جمعیت ایران

 ابراهیمی نسیم
 نسیم ابراهیمی، 

 صادق ولیان بروجنی

PA3 592 
 Missenseبررسی جهش ژنومی نوع 

 در سرطان معده CDH1ژن 
 نعیمه ابوالحسنی یمهابوالحسنی نع

PA4 542 
برچرخه  HIF-1αاثرناک داون ژن 

 XRCC4سلولی و بررسی بیان ژن 
 احتشامی پور سارا

 سارا احتشامی پور، 

 سهامه محبی، 

 یمی، اسمعیل رح

بهرام محمد سلطانی، 

 مهرداد بهمنش

PA5 773 

آنالیز اینسیلیکویی نقش های 

 11-1احتمالی میکرو آر ان ای 

 در بیماران مبتال به لوسمی 

 لنفوسیتی مزمن

 سانی تارااح

تارا احسانی، نغمه قلی پور، 

 نورالدین مرادی مرادی، 

 الناز طبری، دنیا صفایی فر

PA6 479 

 مطالعه و بررسی روشهای عمل

 miR-302 در خاموش کردن 

 ژنهای سرطانی 

 مونااحمدعلیزاده خانسر

مونا احمدعلیزاده خانسر، 

 حسین اسدنژاد، 

 آرش جاوری

PA7 661 
  XBP1بررسی واریانت پیرایشی 

 در بیماران مبتال به 
 سرطان کولورکتال

 احمدی ریحانه

 ریحانه احمدی، 
زینب خزائی کوهپرر، 

 فروزنده محجوبی، 
 سمیرا شعبانی، 
 فریناز نظمی، 
 مروه رحمتی، 

 محمد امین موسوی

PA8 122 

های طویل  RNAآنالیز سیستماتیک 

های غیر کد کننده در سرطان

 تهاجمی پستان

 احمدی هلیلی بهنیا

 بهنیا احمدی، 

 آرمان شهریسا، 

 حسام رسولیان، 

 مریم طهماسبی بیرگانی
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 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA9 359 
  VDRژن  Fنقش حفاظتی آلل 

 در مقابل چاقی
 مریم استاد شریف استاد شریف مریم

PA10 596 
ی تاثیر آستازانتین بر بقاء مطالعه

 های دوپامین سازنورون

 اسکندریان بروجنی

 مهدی

زهرا نیری، فرزانه صابونی، 

 موسی گردانه

PA11 284 
اساس مولکولی بیماری ایکتیوز 

 وگزارش یک مورد جنین دلقکی
 نهاسماعیلی سما

 سمانه اسماعیلی، 

 نسرین یزدان پناهی

PA12 648 

بررسی بالینی بیماران ایرانی مبتال به 

دیستروفی عضالنی صورت و کتف 

(FSHD) 

 اسمعیلی سارا
، آفاق علوی، سارا اسمعیلی

 شهریار نفیسی

PA13 468 

عدم همراهی پلی مورفیسم های ژن 

گرلین و گیرنده گرلین با بیماری 

 آلزایمر

 اکبرزاده صمد

 صمد اکبرزاده، 

 ر، مجتبی حسن پو

 غالمرضا خمیسی پور، 

 بهروز نعیمی

PA14 195 

بررسی همستگی پلی مورفیسم ژن 

OPRK1  با وقوع اعتیاد در افراد

مصرف کننده تریاک تحت درمان 

 متادون در ایران

 البونعیم علی

علی البونعیم، پروانه 

کشاورز، وحید عمرملی، 

 علیرضا شرفشاه

PA15 259 
بررسی متیالسیون ژن رزیستین در 

 CADمبتال به  IIبیماران دیابتی تیپ
 امعلی پور ملیساام

 ملیسا امامعلی پور، 

نصرت اهلل ضرغامی، 

 ابوالفضل برزگری

PA16 472 

در ژن  rs599083بررسی همراهی 

LRP5  با بیماری پوکی استخوان در

 جمعیت سالمندان امیرکال

 امجدی محب فاطمه

 فاطمه امجدی محب، 

 مریم پیله چیان، 

 الله حیدری، 

 مریم مافی گلچین، 

 محدثه کوثری، 

 سید رضا حسینی، 

 هاله اخوان نیاکی
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PA17 370 

توصیف نمونه نادر جا به جایی 

اتوزومال به صورت موزاییسم با 

استفاده از تکنیک های سیتوژنتیک و 
FISH 

 اموری سرابی ضدف

 صدف اموری سرابی، 

کلودیا برند، یوتا ریتباخ، 

الکه لیمهویس، روت جرمن، 

 میر مجید مصالیی، 

 منصوره ایرج پور، 

فایقه حاجیلو، زهرا معینی، 

 واد کریم زاد حقج

PA18 155 
در رده  VEGF Aخاموش سازی 

 سرطان سینه T47Dسلولی 
 امیدی سوده

 سوده امیدی،

 مجید شهبازی، 

 مسعود گلعلی پور، 

 احد یامچی

PA19 263 
در  GDF9بررسی تنوعات ژنتیکی ژن 

 زنان نابارور ایرانی
 امیری منا

منا امیری بهمنشیری، 

محمد مشتاقیون، علی 

 فالحتی

PA20 124 

 فراوانی ناهنجاریهای ساختاری

کروموزومی در مراجعین به بخش 

ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

 0212تا  0212طی 

 انصاری جواد

جواد انصاری، رضا نجفی 

پور، منیژه جلیلوند، سحر 

مهرزاد رمضانی،  مقبلی نژاد،

 سیده زینب فتاحی

PA21 80 

کلونینگ و بیان پروتئین 

  HMGB1غیرهیستونی 

 در سیستم بیان یوکاریوتی

 انوار علی

 پور،علی انوار، روح اهلل وهاب

اعظم بوالحسنی، الناز آگی، 

 سپیده شهبازی

PA22 73 
شناسایی دو ژن غیر کدشونده طویل 

 با بیان متفاوت در سرطان پستان
 ایران پور مصطفی

 مصطفی ایران پور، 

 حمد سودیاب، م

 سوده غفوری فرد، 

 رضا میرفخرایی، 

 لفضل موفق، اابو

 لعبت گرانپایه،

 اذن اله آذرگشب

PA23 288 

  STAT3بررسی میزان بیان ژن 

در بیماران مبتال به مالتیپل 

 اسکلروزیس در استان خراسان شمالی

 آبداری مهال

 مهال آبداری، 

 عباس نیک روش، 

 ناهید رخشی، مجید پهلوان
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PA24 693 

مطاله همراهی گسترده ژنوم برروی 

یک جمعیت ایرانی دارای جنون 

 وابسته به شیشه

 حکیمه آذرافرا آذرافرا حکیمه

PA25 440 
اثر داروی نانوکورکومین دندروزومی 

 بر روی متاستاز سرطان کولون
 ریان پور کاشانی زهراآ

 زهرا آریانپورکاشانی، 

محمد کامران سرکندی، 
 آبادیعصمتدهقانمحمد جواد

PA26 616 
با بیماری  miR-18bبررسی ارتباط 

 در جمعیت اصفهان 1دیابت نوع 
 زهرا آژیر، زهره حجتی آژیر زهرا

PA27 766 

، 11های تعیین نسبی آنیوپلوئیدی

11 ،01 ،X وY های سقط در جنین

  QF-PCRشده به روش 

 در استان مازندران

 کوثر بابایی بابایی کوثر

PA28 733 
 52X،45XYگزارش مورد موزائیسم 

 کاریوتایپ خانم
 باژن دنیا

 دنیا باژن، 

 سیما منصوری درخشان

PA29 75 
ژنتیک مولکولی و ژن  مروری بر

 درمانی در بیماریهای میتوکندریایی
 باصری زهرا

 زهرا باصری، 

 عبدالمجید علیپور

PA30 154 
کلونینگ و بیان نوترکیب ناقل روی 

ZIP6 
 باقری ساجده

 ساجده باقری، 

 بر، فریده رنجی

 احسان علی رحیمی، 

محمد حسینی نژاد چافی، 

 مهدی بهدانی

PA31 673 

، IL7Rنقش فاکتورهای ژنتیکی 

IL2R ت دارویی بتا در ایجاد مقاوم

اینترفرون در بیماران ایرانی مبتال به 

 مالتیپل اسکلروزیس

 بختیاری مونا

 مونا بختیاری، 

 محمد حسین صنعتی، 
 شاهزاده فاضلیابوالحسنسید

PA32 760 
مروری برتاثیرژن پارااکسانازبربیماری 

 عروق کرونر
 بخشنده اعظم

 اعظم بخشنده، 

 تورج فرازمند

 

 

file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=962
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=503
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=381
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=1009
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=990
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=109
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=64
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=924
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=361


 
   

 

78 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایرانفهرست جامع پوسترهای دومین کنگره بین

 

 

 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 ژنتیک انسانی و پزشکی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
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PA33 722 
در  NF1معرفی یک جهش جدید ژن 

 مبتال به نوروفیبروماتوزبیمار ایرانی 
 بدیری پوران

پوران بدیری، سعید مروتی، 

 نیلوفر راشدی، زیبا مروتی

PA34 272 

ی مروری برامکان ایجاد یک رده

ی کنندهبیان AD-MSCسلولی پایدار

به منظور استفاده در  IGF-1پروتئین 

مطالعات آینده نگر بیماری مولتیپل 

 اسکلروزیس

 بذرافشان بهناز
 بهناز بذرافشان، 

 تورج فرازمندفر

PA35 688 FMR1 premutation impact 
on ovarin reserve 

بنی طالبی دهکردی 

 الهه

الهه بنی طالبی دهکردی، 

آناهیتا محسنی میبدی، 

سید نوید المدنی، 

 محمدرضا زمانیان

PA36 672 

های های سلولمقایسه بیان سیتوکین

Th1  وTh2  در بیماران مبتال به

 هپاتیت خودایمن

 به فرجام فریناز

 فریناز به فرجام،

میترا عطایی، زهره جدلی، 

 را سهیال سهیلی، زه

سیاوش ناصری مقدم، 

 محمد حسین صنعتی

PA37 26 

تشخیص موتاسیون ژن پروترومبین 

G20210A  در بیماران مشکوک به

ترومبوفیلی در شهر رشت با استفاده 

 ARMS-PCRاز 

 عاتکه بهادری، علی ناظمی بهادری عاتکه

PA38 754 
مطالعه الگوی بیانی ژن کالومنین 

 های سرطانی پستانانسانی در بافت
 بهرامی فاطمه

 بهرامی،  فاطمه

 علیرضا زمردی پور، 

 فروزنده محجوبی، 

 محمد ضعیفی زاده

PA39 623 
جهش های جدید در بیماران ایرانی 
با ناتوانی ذهنی اتوزومی مغلوب با 
 استفاده از روش تعیین توالی اگزوم

 بهرامی فاطمه

 فاطمه بهرامی، 
سیما منصوری درخشان، 
سیده صدیقه عابدینی، 
محمود شکاری خانیانی، 

 جالل قره سوران، 
 کیمیا کهریزی، 

 آبادیحسین نجم
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PA40 861 

های قظاری بررسی کل ژنوم تکرار

ویژه و -کوتاه پروموتور مرکزی انسان

 ویژه-پریمات

 بوشهری عطا

 عطا بوشهری، 

محمد رضا مشهودی بارز، 

 سیده خاطره منصوری، 

 علی بیگلریان، مینا اوحدی

PA41 520 

  FokIارتباط بین پلی مورفیسم 

یماری آسم با ب Dژن گیرنده ویتامین 

 در اهواز، ایران

 بیژن زاده مهدی

 مهدی بیژن زاده، 

 شیوا شریف بخش،

 فاطمه کشاورزی، 

 جواد محمدی اصل

PA42 540 

 در سلول APCبررسی تغییر بیان ژن 

HT-29  تیمار شده با داروی

 اگزالوپالتین

 بیگدلی راضیه

 راضیه بیگدلی، 

 فهیمه باغبانی آرانی، 

 رضا آهنگری کهن، 

 میالد احدی، 

 زاده، لیال قاضی

 یوحید عسگر

PA43 482 
بر رده  MicroRNA-145بررسی اثر 

 HT29سلولی سرطان کلولون 
 پناه نژاد عرفان

 عرفان پناه نژاد، 

 رضا آهنگری کهن، 

 داود نوری اینانلو، 

 گدلی، راضیه بی

 مریم فروتن جازی، 

 لیال قاضی زاده، 

 وحید عسگری

PA44 531 

غیر کدکننده  RNAبیان متفاوت 

بلند مرتبط با مسیر سیگنال دهی 

اینترفرون گاما در بیماران مالتیپل 

 اسکلروزیس

 پهلوان کاخکی مجید

مجید پهلوان کاخکی، 

 مهرداد بهمنش، 

محمد علی صحراییان، 

 عباس نیکروش

PA45 252 

The Oncotype DX as an 
individualized estimation of 

prostate cancer 
aggressiveness at diagnosis 

تبریزی  پورتیمور فرد

 زهرا

زهرا پورتیمور فرد تبریزی، 

 ثریا قاسمی

PA46 860 

بررسی پاتوژنز متاستاز سرطان سینه 

به مغز. بررسی جامع با کاربرد مطالعه 

 های سلولیهای انتقال سیگنالشبکه

 پورداوداصل پیمان
 پیمان پورداود اصل، 

 طیب بهرامی
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PA47 344 

 Ile105Valبررسی پلی مورفیسم 

با استعداد ابتال به  GSTP1ژن 

بیماری عروق کرونری در بیماران 

 ایرانی

 پورکرامتی عالمه

 عالمه پورکرامتی، 

احسان زارع مهرجردی، 

 سید مرتضی سیفتی

PA48 376 پورمند مرضیه تاثیر ژن در درمان چاقی 
 فاطمه ارجی، 

 مرضیه پورمند

PA49 712 

برسی اثر پلی اتیلن ایمین بر سطح 

های آپوپتوز در رده ترانسکریپت ژن

سلول آدنوکارسینومای 

 (HT29کولون)

 پیشاور الهام

الهام پیشاور، صغرا مهری، 

 محمد شفیعی، 

 خلیل ابنوس، 

 محمد رمضانی

PA50 669 

  SOX2بررسی موتاسیون در ژن 

در بیماران آنوفتالمیا/میکروفتالمیا به 

 Sequencing PCRروش 

 ترابی معصومه
 معصومه ترابی، 

 محمد طاهر رجبی

PA51 189 
در بیماران  IL2RAپلیمورفیسم ژن 

 مبتال به آلوپسیا آره آتا
 ترشایی صبا

 صبا ترشائی، 

اکرم سادات طباطبایی پناه، 

 الهام مسلمی

PA52 187 
در بیماران ایرانی  IL2RAبیان ژن 

 مبتال به آلوپسیا آره آتا
 ترشایی صبا

 صبا ترشائی، 

اکرم سادات طباطبایی پناه، 

 الهام مسلمی

PA53 183 
با  HLA-DQB1*3ارتباط الل 

 آلوپسیا آره آتا در بیماران ایرانی
 ترشایی صبا

 صبا ترشائی، 

اکرم سادات طباطبایی پناه، 

 الهام مسلمی

PA54 453 

بررسی ارتباط پلی مورفسیم های 

RS360717  وRS1946519  در

در ایجاد سقط  11ژن اینترلوکین 

 مکرر

 ترشیزی اصفهانی امیر
 امیر ترشیزی اصفهانی، 

 علی مهدی، سعید مروتی

PA55 139 تعویذی اشکان سرطان قلب، قلب درمان سرطان 

 اشکان تعویذی، 

 پاتریشیا کنراد
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 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 ژنتیک انسانی و پزشکی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA56 871 

 بررسی ارتباط میان

های شایع از ژن پلی مورفیسم 

MTHFR های و پروترومبین در خانم

 دارای سقط

 ساحل توفیق رفیعی حلتوفیق رفیعی سا

PA57 738 

Implication of miR-301a and 
miR-155 in relapse phase of 
relapsing-remitting multiple 

sclerosis (MS) patients 

 ور وحیدتوکل پ

وحید توکل پور، 

 کن، کوهفاطمه

 مهرداد هاشمی، 

 عبدالرضا ناصر مقدسی

PA58 694 

 های الحاقیفراوانی ژن

 MLL- AF4 ،TCF3-PBX1 ،BCR-

ABL1 ،ETV6-RUNX1  

در بیماران ایرانی مبتال به لوسمی 

 لنفوئیدی حاد

 ثمینه مظاهری اسدی

 ثمینه مظاهری اسدی، 

سید مسعود هوشمند، 

 شهربانو رستمی

PA59 287 

  G894Tپلی مورفیسم 

ژن نیتریک اکسید سنتتاز و خطر 

 ابتال به ناباروری زنان

 جدیری زایر شیدا

 شیدا جدیری زایر، 

 مریم غالمی نیا، 

 هانیه حقیقی، 

 حمیدرضا وزیری، 

 زیبا ظهیری

PA60 488 
در یک فرد  DCXجهش جدید در ژن 

 ایرانی مبتال به
 Double Cortex Syndrome 

 جزایری روشنک

 روشنک جزایری، 

سید حسینعلی صابری، 

 آریانا کریمی نژاد

PA61 172 

Frequency of Chromosomal 
Numerical abnormalities in 
patients passes on Genetic 

laboratory of Qazvin 
University of medical 

sciences 

 جلیلوند منیژه

 منیژه جلیلوند، 

پور، جواد رضا نجفی

 انصاری، سحر مقبلی نژاد، 

 مهرزاد رمضانی، 

 سیده زینب فتاحی

PA62 171 

های بررسی ارتباط مولکولی جهش

  CHEK2ژن 

 و ابتال به سرطان پستان

 جلیلوند منیژه

منیژه جلیلوند، مانا علومی، 

 رضا نجفی پور، 

 محمد شکاری، 

 ده، صفرعلی علیزا

 نسرین کریمی
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 ژنتیک انسانی و پزشکی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA63 862 

بررسی فراوانی ریزحذف های منطقه 

AZFa  کروموزومY  در بیماران مبتال

 به آزوسپرمی غیرانسدادی

 مصطفی جندقی جندقی مصطفی

PA64 499 
 نقش میکرو ار ان ای 

 در بیماری قلبی مادرزادی
 جهانگیرنژاد عماد

 عماد جهانگیرنژاد، 

 حمید گله داری، مینا زمانی

PA65 808 

ولی مهار تکثیر سلولی در رده سل

سرطان کلورکتال توسط اگزوزوم های 

 های بنیادی مزانشیمیمشتق از سلول

 جهانگیری بابک

 بابک جهانگیری، 

 محمد خلج کندری، 

 مجید صادقی زاده، 

 اهصادق باباش

PA66 807 

القاء تکثیر سلولی در رده سلولی 

سرطان کلورکتال توسط محیط 

های مرتبط با شرایطی فیبروبالست

 سرطان

 جهانگیری بابک

 بابک جهانگیری، 

 کندری،  محمد خلج

 مجید صادقی زاده، 

 صادق باباشاه

PA67 470 

ارتباط فراوانی پلی مورفیسم 

در ژن گیرنده اینترلوکین  1555222

در جمعیت بیماران مبتال به ام اس  7

 وگروه کنترل دراستان خوزستان

 حافظی بیرگانی شکوفه

شکوفه حافظی بیرگانی، 

 حمید گله داری، 

 مریم پیمانی

PA68 513 

بررسی ارتباط تعداد تکرارهای دی 

 srcژن  0در اینترون  CAنوکلئوتید 

 با سرطان پستان

 حافظی غزاله
 غزاله حافظی، 

 منوچهر توسلی

PA69 558 
های متفاوت در ارتباط با فنوتیپ

 PAHهای ژن جهش
 آزادهحدادیان پور 

 آزاده حدادیان پور، 

محمد حسن سمیعی عارف، 

فاطمه ظفرقندی مطلق، 

سارا آزادمهر، مژده جمالی، 

 حمیده باقریان، 

 سیروس زینلی

PA70 579 

با استفاده از  01ارزیابی خطر تریزومی

گیری چین پشت گردن جنین اندازه

حاملگی زنان  11-11های در هفته

 استان خوزستان

 مژگان حرف شنو حرف شنو مژگان
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 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 ژنتیک انسانی و پزشکی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA71 528 

در طول سه  01غربالگری تریزومی 

ماهه اول بارداری در زنان کمتر و 

 سال در اهواز 12بیشتر از 

 مژگان حرف شنو حرف شنو مژگان

PA72 198 

 0 جهشهای ژرم الین اگزون

در جمعیت ایرانی  RETپروتوآنکوژن 

مبتال به کارسینومای مدوالری 

 تیروئید

 حسان منش حسنا

 حسنا حسان منش، 

، Sara، سارا Mrjanمرجان 

 داریوش فرهود، 

 مهدی هدایتی، 

 داریوش فرهود، 

 مهدی هدایتی، 

 داریوش فرهود، 

 مهدی هدایتی

PA73 500 

بر  miR-302/367تشدید اثر 

ار چرخه سلولی بازبرنامه ریزی و مه

-miRسلولهای سرطان پستان توسط 

16 

 حسین بیکی مسلم

 مسلم حسین بیکی، 

 آرش جاوری، 

 معصومه فخرطه

PA74 196 
در miR34b/cاهمیت ژنتیکی 

 لسروکولیت او
 حسین پور زینب

 زینب حسین پور، 

 زیور صالحی، 

 سهیال طالش ساسانی

PA75 98 
 miR34 b/cاهمیت تنوع ژنتیکی 

 در کولیت اولسرو
 حسین پور زینب

 زینب حسین پور، 

 زیور صالحی، 

 سهیال طالش ساسانی

PA76 398 
و  IL12RB1بررسی نقص گیرنده 

های موجود در آن در بیمارانی جهش
 منتشره BCGبا عفونت 

حسین پور صادقی 
 ریحانه

ریحانه حسین پور صادقی، 
 ستاره ممیشی، 
 بابک پوراکبری، 
 ملیحه انتظاری

PA77 573 

Association study of 2 
intronic polymorphisms in 
ERBB4 gene with diabetic 

nephropathy in khouzestan 
Province 

 
 
 

 اسما حسینی حسینی اسما
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 ژنتیک انسانی و پزشکی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA78 307 
و  ZNT8برهمکنش پلی مورفیسم 

عوامل غذایی در ارتباط با سندرم 
 متابولیک

حسینی اصفهانی 
 فیروزه

فیروزه حسینی اصفهانی، 
 گالره کوچک پور، 

 مریم السادات دانشپور، 
 سید احمد حسینی، 
 پروین میرمیران، 

بهاره صداقتی خیاط، 
 یزیفریدون عز

PA79 390 

ارزیابی تغییرات ژنتیکی ژن 

RABL2B  در مردان نابارور و

 شناسایی تغییر ژنتیکی جدید

 حسینی سیده حانیه

سیده حانیه حسینی، 

 مرجان صباغیان، 

اهیتا محسنی میبدی، آن

 محمد علی صدیقی گیالنی

PA80 660 
های ژن تغییرات تعداد نسخه

PIK3CA  زن ایرانی مبتال به  52در
 سرطان پستان تک گیر

 حسینی شادی

 سینی، شادی ح
نازنین طاهری، الهه کیهانی، 

 فرخنده بهجتی، 
 مریم رحیمی، 

 فاطمه آقاخانی مقدم،
 ساغر قاسمی 

PA81 173 

و  BMP6های پلی مورفیسم ژن

BMPR2  در زنان ایرانی مبتال به

 سندروم تخمدان پلی کیستیک

 مرجان حقیقی حقیقی مرجان

PA82 253 
 FSHRمورفسم ژن بررسی نقش پلی

 با ناباروری زنان
 حقیقی هانیه

 هانیه حقیقی، 
 حمیدرضا وزیری، 

 شیدا جدیری، زیبا ظهیری

PA83 306 
بررسی پلی مورفیسم ماتریکس 

در مبتالیان به  0متالوپروتئیناز 
 سرطان سینه

 حیاتی الله سانیا
 تی الله،سانیا حیا

 فاطمه خردمند،  
 احد بازمانی، رستم رضائیان

PA84 358 

بررسی تنوع ژنتیکی در ژن 
CYP3A4  و ارتباط آن با افزایش

 خطر ابتال به سرطان 
 در جمعیت ایران

 حیدری قرائی حمید
 حمید حیدری قرائی، 

 مهال خمر مقدم

PA85 786 
میکرو آر ان آ: بیومارکر برای 

 تشخیص زود هنگام بیماری آلزایمر
 حیدری لری مریم

 یدری لری، مریم ح
 زهره حجتی
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 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 ژنتیک انسانی و پزشکی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA86 785 
میکرو آر ان آ: بیومارکر برای بیماری 

 آلزایمر
 حیدری لری مریم

 مریم حیدری لری، 
 زهره حجتی

PA87 538 
Association of Chromosomal 

Inversions as Normal 
Variants with Recurrent 
Spontaneous Abortions 

 خادمی ملیحه

ملیحه خادمی شیروان، 
 مهسا قربانی نژاد، 

 شبنم زرعی مرادی، 
 سید نوید المدنی، 

 آناهیتا محسنی میبدی

PA88 192 

 ارتباط پلی مورفیسم

 121G/A TNF-α-  با حساسیت

 ابتال به آلوپسیا آره آتا در ایران

 خاکسار لیال
کسار، رضا اکبرزاده، لیال خا

 اکرم سادات طباطبایی پناه

PA89 185 
در بیماران  tnf-alphaبیان ژن 

 ایرانی مبتال به آلوپسیا آره آتا
 خاکسار لیال

اکبرزاده، لیال خاکسار، رضا 

 اکرم سادات طباطبایی پناه

PA90 87 

به نظر می رسد که دانش کلینیکی و 

تشخیصی در ژنتیک کاربردی باشد: 

گزارش یک مورد هموفاگوسیتیک 

 لنفوهیستیوسیتوزیس

 خزائی قاسم
قاسم خزائی، مریم 

 میراحمدی، بهناز بذرافشان

PA91 167 

در  m.5568 A>Gشناسایی جهش 

tRNATrp  میتوکندریایی در بیماران

مبتال به میوتونی غیر دیستروفی در 

 ایران

 خسروی اعظم

اعظم خسروی، محمدمهدی 

حیدری، شهریار نفیسی، 

 مهری خاتمی

PA92 508 

ارزیابی مولکولی متیالسیون ژن 

SHOX2  در مبتالیان به سرطان ریه

 در پالسما در ایران

 خطیبی محمدتقی

 محمد تقی خطیبی، 

 محمود توالیی، 

 شهال محمدگنجی، 

 اردا کیانی، سمیه چاوشی

PA93 221 

بررسی همراهی پلی مورفیسم های 

 0در بیماران دیابت نوع  NUCB2ژن 

 در جمعیت آذربایجانی در ایران

 سودابه خلیلی خلیلی سودابه

PA94 423 

اختصاصی  siRNAاثر مهار متاستازی 

HMGA2  بر رده سلولیPC3 

 آدنوکارسینوم پروستات

 خواجوئی راوری شیما
 شیما خواجوئی راوری، 

 بهزاد برادران
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شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA95 378 

 CFTRبررسی مولکولی جهش در ژن 

در بیماران مبتال به سیستیک 

 فیبروزیس در 

 شهرستان بابل

 طاهره دادخواه دادخواه طاهره

PA96 33 

هیپوپالزی آدرنال مادرزادی وابسته 

: آنالیز مولکولی و  DAX1به جنس و 

 کلینیکی در بیماران ایرانی

 داودنژاد مهدیه

 مهدیه داودنژاد، 

 پیمان اشراقی، 

 حامد میرچولی

PA97 457 
 BRCA1بررسی ارتباط بیان ژن های 

 در سرطان پستان EGFRو 
 هشتی فرزانهدرب

 فرزانه دربهشتی، 

 پانته آ ایزدی

PA98 668 

تشخیص مولکولی کالمیدیا 

تروکوماتیس و ارتباط آن با پلی 

  TNF αاز ژن  -121مورفیسم 

 در سقط جنین انسان

 درویشی فاطمه

 فاطمه درویشی، 

 حسین راثی، 

 جلیل وند یوسفی

PA99 30 

 HLA DRB1*1501بررسی فراوانی 

در بیماران مبتال به مالتیپل 

 اسکلروزیس در جمعیت خوزستان

 دلفان نوشین

 نوشین دلفان، 

 حمید گله داری، 

سیدرضا کاظمی نژاد، 

 محمد شفیعی، 

 نسترن مجدی نسب

PA100 664 

 CHO-K1ایجاد رده سلولی نوین 

مهندسی شده به وسیله ی سیستم 

درج هدفمند و آنالیز ژنتیکی آن با 

 QF-PCRو  ST-PCRروش 

 دماوندی نرگس

 نرگس دماوندی، 

 فاطمه دوامی، 

 عاطفه جودکی، 

 سیروس زینلی

PA101 175 
بررسی ارتباط بین متیالسیون ژن 

MAP9 و مراحل سرطان پستان 
 ده بید مینا

 مینا ده بید، 

 حمید رضا وزیری

PA102 494 

های بیانی متفاوت پروفایل

در افراد مبتال  lnc-DCهای واریانت

 به ام اس در مقایسه با افراد کنترل

 دهقان زاد ریحانه

 ریحانه دهقان زاد، 

 آسیه علیخواه، 

مجید پهلوان کاخکی، 

محمد علی صحرائیان، 

 مهرداد بهمنش
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 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA103 312 

ارزیابی اثر ترکیب فنلی 
Rosmarinic acid  

 Circulatingتوسط مانیتورینگ 

microRNAs وان مارکرهای به عن

 زیستی در بهبود دیابت

 

 

 

 دهقانی سیده زهرا
 سیده زهرا دهقانی، 

 مهران میراولیائی

PA104 100 

 ارزیابی اثر ترکیب فنلی

 Coumaric acid  توسط

 Circulatingانیتورینگ م

microRNAs  به عنوان مارکرهای

 زیستی در بهبود دیابت

 دهقانی سیده زهرا
 سیده زهرا دهقانی، 

 مهران میراولیائی

PA105 232 

  KLF1های ژن بررسی جهش

در گروهی از  SSCPبا استفاده از 

 بیماران بتا تاالسمی ایرانی

 ذاکر کندجانی بهزاد

 بهزاد ذاکر کندجانی، 

پگاه نامدار الیگودرزی، 

 یوان، آزیتا آذر ک

 حسین نجم آبادی، 

 مهدی بنان

PA106 214 

های بررسی همزمان پلی مورفیسم

و ارتباط  GSTT1،GSTM1های ژن

ها با مقاومت نسبت به داروهای آن

درمانی در بیماران مبتالبه شیمی

 سرطان مری

 معصومه رادپور رادپور معصومه

PA107 681 

در  Δ4977شیوع باالتر حذف

DNA میتوکندیایی در بافت نرمال

مجاور توموری نسبت به بافت توموری 

 در بیماران مبتال به کارسینومای مری

 راشدی نیلوفر
 نیلوفر راشدی، 

 سعید مروتی، پوران بدیری

PA108 506 
با  FN1بررسی پلی مورفیسم ژن 

 اندومتریوزیز در استان گیالن
 رجبی زهرا

 زهرا رجبی، 

 حمید رضا وزیری، 

 علی رضا ترنگ، 

 زیبا ظهیری
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PA109 281 

غیر کدکننده  RNAافزایش بیان 

در بیماران دیابتی  HOTAIRطویل 

 آترواسکلروزی

 رحیمی اسمعیل

اسمعیل رحیمی، 

 امیرحسین احمدی، 

 محمد علی برومند،

بهرام محمد سلطانی،  

 مهرداد بهمنش

PA110 515 

  PLA2G6نقش ژن 

در ایجاد مدل بیماری پارکینسون در 

 موش صحرایی دخیل

 آرمان رحیمی رحیمی آرمان

PA111 328 

  CCL2ارتباط بین پلی مورفیسم 

 و مقاومت دارویی در صرع 

 در بیماران اصفهان

 رحیمی زهرا

 زهرا رحیمی، 

 منصور صالحی، 

 عباس دوستی

PA112 851 

Predicting crucial role of 
ELF5 in breast cancer by 

using high throughput gene 
expression data 

 رستگار پویانی شیما

شیما رستگارپویانی، 

 عبدالشکور محمدنیا، 

 معین یعقوبی، 

 نیوشا خزاعی، 

 مهدیه سلیمی

PA113 560 
  VEFG-Aتاثیر متفورمین بر بیان 

 Hep G2بر بیان رده سلولی 
 رستگار ماندانا

 ماندانا رستگار، 

حاجی امین مرجانی، 

 یعقوب یزدانی

PA114 753 

بررسی بیان رده ی سلولی پایدار 

CHO-K1 ی پروتئین تولید کننده

نوترکیب اینترفرون بتای انسانی 

 بهینه شده

 رضاخانی طالقانی مریم
مریم رضاخانی طالقانی، 

 فاطمه تابنده، بهناز صفار

PA115 752 
تولید وکتور کارآمد جهت بیان ژن 

-CHOبتا اینترفرون انسانی در سلول 

K1 

 رضاخانی طالقانی مریم
مریم رضاخانی طالقانی، 

 فاطمه تابنده، بهناز صفار

PA116 36 

اختالالت سیتوژنتیکی در زنان مبتال 

 به نارسایی زودرس تخمدان

 

 

 

 رضایی افشار ندا
ندا رضایی افشار 

 رحمانیعلیسید
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PA117 132 
Novel Mutation in the ABCA3 

gene causes RDS in a term 
newborn 

 رضایی فریده

 فریده رضایی، 

 محمد شفیعی، 

 غالمرضا شریعتی، 

 علی دهدشتیان، 

 مریم محبی، 

 داریحمید گله

PA118 427 
مطالعه ارتباط پلی مورفیسم ژن 

NLRP3 با ابتال به لیشمانیوز احشائی 
 رضائیان رستم

رستم رضائیان، احد بازمانی، 

 مرتضی میالنی،

 سلطانعلی محبوب،  

 علیرضا دهناد، سانیا حیاتی

PA119 76 

آنالیز ژنتیکی بیمار مبتال به 

نوروفیبروماتوز و تشخیص یک 

 NF1موتاسیون جدید در ژن 

 رمضانی دورکی نسیم
نسیم رمضانی دورکی، 

 سعید مروتی

PA120 850 

ارتباط پلی مورفیسم ژن کمپلمان 

C3  با تخریب وابسته به سن ماکوال

 در شمال شرق ایران

 رنجبرراد ساناز

 ساناز رنجبرراد، 

 مرتضی بنیادی، 

محمد حسین جبارپور 

 بنیادی، حمید احمدیه

PA121 793 
مطالعه کلونینگ، بیان و تخلیص 

 انسانی 25پپتین کیس
 روحانی سیده زهرا

سیده زهرا روحانی، 

 حمیدرضا وزیری، 

 ریحانه سریری، 

 نصرت اله محمودی، 

 مهدی رسا

PA122 863 

تهیه و ارزیابی خصوصیات نانوذرات 

مین کانژوگه با مبتنی بر پلی اتیلن ای

سلکوکسیب جهت انتقال پالسمید 

 به  10-حاوی ژن اینترلوکین

 سلول های توموری

روشن نصر آباد سفلی 

 کبری

، کبری روشن نصرآباد سفلی

 ، رحسین صادقپو

 علی دهشهری

PA123 570 

در  miR-126بررسی میزان بیان 

خیم و بافت سرطان سینه خوش

بدخیم و ارتباط آن با وضعیت گیرنده 
HER2 

 رویگری مائده

  مائده رویگری،

 کامران قائدی، 

 پریسا محمدی نژاد
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PA124 812 

GJB2 Mutation analysis in 
families with history of 

nonsyndromic sensorineural 
hearing loss referred to 

Royan institute 

 ریحانی ثابت فخرالدین

فخرالدین ریحانی ثابت، 

ملیحه خادمی شیروان، 

 مهسا قربانی نژاد، 

 محمد رضا زمانیان

PB1 304 

ژن  0تغییرات ژنتیکی در اگزون 
BMP15  ژن  5و اگزونALK6  

در زنان نابارور ایرانی مبتال به 
 نارسایی زودرس تخمدان

 زرین پروانه

 پروانه زرین، 
سید محمد مشتاقیون، 

 نسرین قاسمی، 
 حمیدرضا اشرف زاده، 

 علی فالحتی

PB2 234 
های کشندگی سلولی و بررسی ویژگی

آپاپتوزی نایسین بر روی سلولهای 
 (sw1088ستروسیمای انسانی)رده آ

 زین الدینی ناهید
ناهید زین الدینی، 
 محمدرضا میرزایی

PB3 145 
و  SHBG 1پلی مورفیسم در اگزون

 سرطان پروستات
 ساسان ریحانه

 ریحانه ساسان،
 زهرا طهماسبی فرد 

PB4 813 

و  CK19بررسی الگوی بیان 
Her2/Neu  جهت تشخیص بموقع

متاستاز در بیماران ماستکتومی شده 
یجان سرطان پستان در استان آذربا

 شرقی

 سامبرانی روشنک
 روشنک سامبرانی، 

مجید فرشی دوستی حق، 
 بهبود جعفری، امیر منفردان

PB5 393 
در بیماران CTLA4پلی مورفیسم ژن 

 در ایرانالوپسیا اره اتا 
 سخندان معصومه

 معصومه سخندان، 
 رضا اکبرزاده، 

 اکرم طباطبایی پناه

PB6 755 

، 11تشخیص مولکولی ژنوتیپ های 
ویروس  21، 52، 11، 11، 11

( عامل HPVانسانی)  پاپیلومای
 سرطان دهانه رحم در شهر تهران

 سلطان احمدی بهاره

بهاره سلطان احمدی، 
 علیرضا احمدی، 
 نعیمه نجفی، 
 علی اسالمی فر

PB7 553 
ک جهش جدید در ژن شناسایی ی

TREX1  در ارتباط با سندرم
Aicardi-Goutieres 

سمیعی عارف محمد 
 حسن

محمد حسن سمیعی عارف، 
 آزاده حدادیان پور، 

پردیس قاضی زاده تهرانی، 
 سمیرا دباغ باقری، 
 معصومه امینی، 
 حمیده باقریان، 
 سیروس زینلی
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 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB8 332 
برررسی اثرات عصاره بذر سیاه دانه 

بر روی رگ زایی و همانند سازی رده 
 AGSسلولی سرطانی معده 

 سنجریان فروغ
محسن رشید شیخ احمد، 

 فروغ سنجریان، 
 فرزانه صابونی

PB9 610 
در بیماران مبتال  PALB2بررسی ژن 

 به سرطان پستان
 سواری بتول

 ول سواری، بت
 سهراب بوذرپور، 

مریم طهماسبی بیرگانی، 
 حسین صبوری

PB10 418 

مطالعات طیف سنجی برهم کنش 

تیموس  DNAمشتقی از هیدرازون با 

 گوساله

 شاکری فرزانه

 فرزانه شاکری، 

 اشرف قلی زاده، 

 غالمرضا دهقان

PB11 31 
مورفیسم جدید در ژن شناسایی پلی

HADHA  در بیمار ایرانی مبتال به
 TFPنقص پروتئین 

 شاهرخی مهدیه

 مهدیه شاهرخی، 
 محمد شفیعی، 

 حمید گله داری، 
 غالمرضا شریعتی

PB12 68 

مطالعه ی پییوستگی تک لوکوسی 
با حساسیت به اعتیاد  OPRD1ژن 

مواد مخدر در جمعیت شمال ایران؛ 
بررسی یک واریانت کاندید مربوط به 
 حجم های کوچکتر ناحیه ای مغزی

 شرفشاه علیرض

 علیرضا شرفشاه، 
 پروانه کشاورز، 
 علی آلبونعیم، 
 وحید عمرملی

PB13 380 

یافتن دو جهش بیماریزا در دو 

  MMAخویشاوند مبتال به 

 STRبا استفاده از مارکرهای 

 شفاعت سید مهدی

 سید مهدی شفاعت، 

 مریم رزاقی آذر، 

 حمیده باقریان، 

 سمیرا دباغ باقری، 

 لیلی رجالی، سیروس زینلی

PB14 168 

و مارکر  00بررسی واژگونی اینترون 

HindIII ژن فاکتور  15ون در اینتر

 Aانعقادی در بیماران هموفیل  1

 شدید استان کرمانشاه

 شفاف تینا

 تینا شفاف،

 سید رضا کاظمی نژاد، 

 هانیه نجفی، 

 مهسا رفیعیان بروجنی

PB15 568 

بررسی همراهی دو پلی مورفیسم 

TCF7L2 rs7903146  وUBE2Z 

rs46522 با دیابت نوع دو در ایران 

 شفیدل پور سناء

 سناء شفیدل پور، 

علی محمد فروغمند، 

 وش ذاکرکیش، مهرن

 مهدی پورمهدی
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PB16 769 
 فنوتیپ دیسپالزی اسکلتی؛

 مجموعه ای از موارد

شمس اسفندآباد 

 مهروش

مهروش شمس اسفندآباد، 

پروا نمیرانیان، رالف س. 

 کمن، آریانا کریمی نژادال

PB17 517 

پیشرفتهای اخیر ابزارهای ژنتیکی در 

حرکت ژن درمانی انسان به سمت 

 کلینیک

 شهریاری علیرضا
 علیرضا شهریاری، 

 ولیسید جواد م

PB18 37 

 بررسی ارتباط بین بیان ژن

 MMP-13  و سرطان معده در حضور

 هلیکوباکتر پیلوری

 شیبانی شعله

 شعله شیبانی، 

 مهران غالمین، 

 محمد رضا عباس زادگان

PB19 670 

 Tetra primerاستفاده از روش 

ARMS-PCR  جهت بررسی پلی

و  MTHFRمورفیسم های دو ژن 

MTR  مربوط به بیماری عروق کرونر

 در جمعیت ایرانی

 فهشیرکوند عاط

 عاطفه شیرکوند، 

محسن کاویان تلوری، 

 اسماعیل صمدیان

PB20 665 

بررسی ارتباط بین دو چند شکلی 

 نوکلدپئوتیدی

 rs1805087، rs1801131  

 با بیماری عروق کرونر

 در جمعیت ایرانی 

 - شیرکوند عاطفه

PB21 200 
Role of KCNH2 gene in 

Iranian patient with Brugada 
Syndrome 

 سیامک صابر صابر سیامک

PB22 822 

های ه ارتباط پلی مورفیسممطالع

rs1801133  وrs1801131  ژن

MTHFR  با بروز سقط مکرر

 ناشناخته در شهرستان کاشان

صاحب جمع فینی 

 حمیدرضا

 فینی، جمعحمیدرضا صاحب

 یسی جرجانی، ع

 محمدعلی دولتی،

 الهه مصداقی نیا،  

 سهراب بوذرپور

PB23 522 

بررسی درجه هتروزیگوسیتی یک 

مارکر مینی ساتالیتی جدید یافت 

 CTNSشده در ژن 

 قی پور فروغصاد
 فروغ صادقی پور،

 مجید فردایی 
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 مقاله
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PB24 357 

آنالیز بیانی چهار ایزوفرم فاکتور رشد 

اندوتلیال عروقی در سرطان پستان 

 real time PCRتک گیر به وسیله 

 صادقی مرتضی
 مرتضی صادقی، 

 زهره حجتی

PB25 539 

Association of HFE gene 
Mutations with Nonalcoholic 

fatty liver disease in the 
Iranian population. 

 صارمی لیال
leila saremi، Hssan 

Hossein zadeh 

PB26 481 

درموشهای  CYP-17افزایش بیان ژن 

صحرایی مواجه با آندروژن در دوران 

 جنینی

 هصالحی جهرمی مرضی

مرضیه صالحی جهرمی، 

 آزیتا زاده وکیلی، 

 فهیمه رمضانی تهرانی،

 اصغر قاسمی

PB27 270 

Investigating the correlation 
of Hedgehog pathway with 

the expression levels of 
Claudin-1 in invasive breast 

carcinoma 

 صالحی مرضیه
 مرضیه صالحی، 

 صادق باباشاه

PB28 459 

مطالعه سیتوژنتیکی و مولکولی 

در ناحیه  Yهای کروموزوم ریزحذف

AZFc  و ژنDAZ  در مردان نابارور

 در شمالغرب ایران

 صبور تکانلو لیال

 لیال صبور تکانلو، 

 سیدعلی رحمانی، 

 یداله احمدی عصر بدر

PB29 463 

مطالعات سیتوژنتیکی و مولکولی 

در نواحی  Yهای کروموزوم ریزحذف

AZFd and AZFb ، AZFa  

در مردان نابارور با آزواسپرمی و 

 در شمالغرب ایران الیگواسپرمی

 صبور تکانلو مریم

 مریم صبور تکانلو، 

 سیدعلی رحمانی، 

 یداله احمدی عصر بدر

PB30 501 

های خوشه ها و هاپلوتایپآنالیز جهش

بین در ناقلین بتاتاالسمی ژنی بتاگلو

 استان کرمان

ضیاالدینی 

 سیمادشتخاکی

سیما ضیاالدینی دشتخاکی، 

 نصراهلل صالح گوهری

PB31 700 

  SiRNAمهار اتوفاژی از طریق 

و تاثیر آن در  Beclin-1لیه بر ع

 تکثیر سلول های سرطانی هپاتوما

 (Huh7در حضور اینترفرون آلفا ) 

 مهدیه طالبی، طراوت بامداد طالبی مهدیه
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 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB32 695 

ایش تعداد نسخه های ژن بررسی افز

HER2  زن ایرانی مبتال به  52در

 سرطان پستان تک گیر تهاجمی

 طاهری نازنین

 نازنین طاهری، 

 شادی حسینی، 

 رضا پژومند، 

  فرخنده بهجتی،

 فاطمه آقاخانی مقدم، 

 الهه کیهانی

 

 

PB33 525 
بررسی درجه هتروزیگوسیتی چهار 

مارکر میکروساتالیتی ناحیه ژن 
GJB2 

 طباطبایی زهرا
 زهرا طباطبایی، 

 دیانت پورمهدی 

PB34 750 

  CRISPR-cas9بررسی سیستم 

در پروکاریوت ها و عملکرد ویرایش 

 APCدر  cas9ژنی 

ظهیرالدینی ریحانه 

 سادات

ریحانه سادات ظهیرالدینی، 

د شریعتی جونی، وحی

 فرنوش غالمحسین پور

PB35 710 
  hsa-miR-5582اثر بیان افزایشی 

 TGF-βRIIبر سطح بیان ژن 
 عابدینی بخشمند الهام

الهام عابدینی بخشمند، 

 ام محمد سلطانی، بهر

 سید جواد مولی

PB36 86 

آنالیز پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 

و خطر ابتال به وزیکویورترال  11

 رفلکس در جنوب شرقی ایران

 عابدینی فاطمه
 طمه عابدینی، فا

 ادم ترکمن زهی

PB37 680 

بررسی فراوانی ده نوع موتاسیون 

شایع بتا تاالسمی در ایران در بین 

مبتالیان به تاالسمی در شهر کاشان 

 ARMS-PCRبه روش 

 زهرا رضوانی، پرستو عارضی عارضی پرستو

PB38 801 

های مقاومت فنوتیپی و ژنوتیپی سویه

اشریشیاکلی جداشده از ادرار انسان 

های بتاالکتام در بیوتیکدر برابر آنتی

 بجنورد

 عبادی مریم سادات

مریم عبادی، محدثه امیری، 

 اسما عسکری، 

 ساناز دهدشتی، 

 مازیار جاجرمی، 

 رضا قنبرپور
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PB39 820 

The prevalence of changes in 
the HLA-A * 31: 01 gene by 

administration of 
carbamazepine to different 

Iranian ethnic groups 

 عظیمی پریسا

 پریسا عظیمی، 

مهدیه ابراهیمی شکیب، 

سید مسعود هوشمند، 

 سعید امین زاده

PB40 819 
Investigation of the 

relationship between MS and 
rs9657904 on gene CBLB 

 عظیمی پریسا

مهدیه ابراهیمی شکیب، 

 پریسا عظیمی، 

سید مسعود هوشمند، 

 سعید امین زاده

 

 

PB41 857 

طراحی متدی ارزان، ساده و سریع به 

برای تعیین  -RFLP PCRروش 

ژنوتیپ پلی مورفیسم های 

rs1127354  وrs7270101  ژن
ITPA 

 علویان سید احسان

 سید احسان علویان، 

 دکتر علی پوریاسین، 

یان، دکتر سید موید علو

 دکتر بیتا بهنوا، 

 دکتر مریم کشوری، 

 دکتر لیال مهرنوش، 

 دکتر شیما سلیمی، 

 محمد پوریاسین، 

 حیدر شرفی

PB42 495 
 lnc-DCبیان متفاوت واریانت های 

 CADدر بیماران 
 علیخواه آسیه

 آسیه علیخواه، 

 ریحانه دهقانزاد، 

مجید پهلوان کاخکی، 

 محمد علی برومند، 

 مهرداد بهمنش

PB43 308 

بررسی متیالسیون پروموتر ژن 

OPRK1  درلنفوسیت افراد سیگاری و

 معتاد تحت درمان با متادون

 عمرملی وحید

 وحید عمرملی، 

 پروانه کشاورز، 

 علی البونعیم، 

 علیرضا شرفشاه

PB44 273 
جستجو برای یافتن اهدا کنندگان 

∆10-CCR5  برای درمان ایدز
 درجمعیت ایرانی

 عمرملی وحید
 وحید عمرملی، 
 علی البونعیم، 
 حسین فالحی
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PB45 756 
بررسی ارتباط فاکتور های پیش 

با مرحله ی بیماری  PRو  ERآگهی 
 در سرطان پستان

 عیسایی ستاره
 ستاره عیسایی، 
 زهره زهرائی، 

 محمد اسماعیل اکبری

PB46 748 
بررسی میزان تشخیص بیماری های 
متابولیک مادر زادی در بیمارستان 

 رضوی

 غالمحسین پور فرنوش

Farnoosh 
Gholamhosseinpoor، 

Farnoosh 
Gholamhosseinpoor 

PB47 222 

 T/Cبررسی ارتباط پلی مورفیسم )

با خطر  HSPA1L+( ژن 2437
 سرطان پستان

 غالمی نیا زهرا

 زهرا غالمی نیا، 
 نیا، مریم غالمی

معصومه قاسم زاده قزوینی، 
 زیور صالحی، 

 حمید سعیدی ساعدی

PB48 217 

+( T/C 2437بررسی پلی مورفیسم )

در بیماری گلوکوم  HSPA1Lژن 

 زاویه باز اولیه

 غالمی نیا مریم

 مریم غالمی نیا، 

 نیا، زهرا غالمی

معصومه قاسم زاده قزوینی، 

 زیور صالحی، 

 محمدرضا پنج تن پناه

PB49 19 

 TAAAAبررسی پلی مورفیسم تکرار 

رتباط آن با سرطان و ا p53در ژن 

 کولورکتال

 زهرا فاتحی، منوچهر توسلی فاتحی زهرا

PB50 746 
Cornelia de lange syndrome ، 

a mosaic case report 
 فاتحی فاطمه

 فاطمه فاتحی، 

 خدیجه نودهی

PB51 831 

 NANOGNBبررسی تغییر بیان ژن 

در رده های سلولی و نمونه های 

 توموری و غیر توموری مثانه

 فارسی مولود

مولود فارسی، ترانه فخیمی، 

 مهشید ملکوتیان، 

 سید جواد مولی، 

 امیر محسن ضیایی، 

 بهزاد نارویی

PB52 119 

بررسی تنوع ژنتیکی ژن 

SERPINA5  و ارتباط آن با افزایش

رطان پاپیالری ریسک ابتال به س

 تیروئید در بیماران ایرانی

 فاضل یزدی نسیم
 نسیم فاضل یزدی، 

 دکتر سید محمد مشتاقیون
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 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB53 744 
توالی یابی هدفمند نسل بعدی در 

یر سندرمی اتوزومی ناشنوایی غ
 مغلوب در یک خانواده ایرانی

 فتاحی نجمه

 نجمه فتاحی، 
محمد امین طباطبایی فر، 

 پریا علیپور، 
 اعظم پوراحمدیان، 

 ریچالشتمرتضی هاشم زاده

PB54 703 
Association analysis of 

LOC387715 gene 
polymorphism with AMD in 

a population of Tehran 

 فتحی طناز
 طناز فتحی، 

 مرتضی جبارپور بنیادی

PB55 399 

 chrneژن 10و11توالی یابی اگزون 

در سندرم مادرزاری میاستنیک در 

 بیماران ایران

 فرجامی زهرا

 زهرا فرجامی، 

فخردین شریعت مداری، 

 سیدحسن تنکابنی، 

 سید مسعود هوشمند

PB56 802 
پلی مورفیسم ژن 

(rs1800682)FAS  
 در بیماران مبتال به آلوپسیا آره آتا

 فریدون پور ئایرین

 ئایرین فریدون پور، 
 ه، رضا اکبر زاد

 الهام مسلمی، 
 اکرم سادات طباطبایی پناه

PB57 22 
سندرم کیندلر: مطالعه دو خانواده 

 مبتال با عوارض شدید گوارشی
 فالح حمیده

 حمیده فالح، 
 دری، محمدمهدی حی

 مهری خاتمی، سعید کارگر

PB58 285 

و خطر  XPC PAT -مورفیسم +/پلی
ابتال به سرطان سینه در میان زنان 

 ایران

قاسم زاده قزوینی 
 معصومه

اده قزوینی، معصومه قاسم ز
 زیور صالحی، 

 حمید سعیدی ساعدی

PB59 636 

مقایسه بیان ژن های دخیل در 

آپوپتوز در مدل های صرعی به 

 real time PCRی وسیله

ه قاسم نتاج بائی سید

 فاطمه

بائی، سیده فاطمه قاسم نتاج

 خسرو خواجه، 

 مهرداد بهمنش، 

 بهاره دبیرمنش

PB60 153 

در  AGTR1بررسی پلیمورفیسم ژن 

بیماران ایرانی مبتال به 

 آترواسکلروزیس

 قاسمی شیرین

 شیرین قاسمی، 

محمد مهدی حیدری، 

 مهدی حداد زاده، 

 مهری خاتمی

PB61 228 
:  SOUXیک موتاسیون جدید در ژن 

 گزارش مورد و مرور مقاالت
 قدسی نژاد ودیعه

 ودیعه قدسی نژاد، 
 اهورا اراسته، 

 مسعود هوشمند، امیدآریانی
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 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB62 211 
 ANO5موتاسیون جدید در ژن 

 از ایران LGMD2Lدزیک بیمار 
 ودیعه قدسی نژاد

 ودیعه قدسی نژاد، 
 مسعود هوشمند، 

 امید آریانی

PB63 475 
در سرطان  CYLDبررسی بیان ژن 

 معده
 قدمی الهام

 الهام قدمی، 
 نوین نیک بخش، 

 ی، محدثه کوثر
 مریم پیله چیان، 
 صادق فتاحی، 

 علی اکبر صمدانی، 
 گالیا امیربزرگی، 
 محسن آسوری، 
 هاله اخوان نیاکی

PB64 391 

 بررسی توارث میتوکندریایی 
 ( CADعروقی ) -های قلبیبیماری

 های شایع، با استفاده از هاپلوتایپ
در بیماران ایرانی مراجعه کننده به 

 اول یک بیمارستان قلبی سطح

 قدیری راد رضا

 رضا قدیری راد، 
علی صمدی کوچکسرایی، 

شاهرخ کربالیی صالح، 
 فاطمه عربگری

PB65 432 
 LDLRژن  12بررسی جهش اگزون 
ولمی در استان در بیماران هیپرکلستر
 اردبیل

 مریم قدیری، هاشم یعقوبی قدیری مریم

PB66 529 
Distribution of polymorphic 
inversions in Azoospermic 

and Oligospermic men 
 قربانی نژاد مهسا

 مهسا قربانی نژاد، 
ملیحه خادمی شیروان، 

 شبنم زرعی مرادی، 
 سید نوید المدنی، 

 آناهیتا محسنی میبدی

PB67 455 

بررسی همراهی پلی مرفیسم تک 
در ژن  rs10181656نوکلئوتیدی، 

STAT4  با روماتیسم مفصلی و
اسکلروز سیستمیک در استان 

 خوزستان

 قنواتی فاطمه

 فاطمه قنواتی، 
سیده رضا کاظمی نژاد، 

حجاری، محمدرضا 
 محمدرضا آخوند

PB68 870 
در بیماری های  HLA-Gنقش ژن 

 خودایمنی

کارگر دولت آبادی 
 علیرضا

 علیرضا کارگر دولت آبادی
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 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 ژنتیک انسانی و پزشکی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB69 739 
-ی مورفیسم مطالعه ارتباط بین پل

1125 G/A  در ژنVEGF  در سقط
 مکرر بین خانم های اذربایجان شرقی

 میترا کازر، مرتضی بنیادی کازر میترا

PB70 397 
چهار ژن  ارزیابی بالینی پروفایل بیانی

در نمونه های توموری و غیر توموری 
 بیماران سرطان ریه

 کاظمیان پور زینب

 زینب کاظمیان پور، 
حسینی، دکتر سید مصطفی

دکتر محمود توالیی، 
 ایی، مصطفی خف

 دکتر رویا امیری نژاد، 
 دکتر حسنعلی محبی، 
 دکتر عاطفه عابدینی، 

 دکتر اردا کیانی، 
 ایمان مرتضوی، 

 سمیه سعیدا

PB71 675 Chromosomal abnormalities 
in Undescended testis 

 کافی راضیه

 راضیه کافی، 

 مرجان صباغیان، 

 سید نوید المدنی، 

 آناهیتا محسنی میبدی

PB72 705 

در  Adipor2و  Adipor1بیان 

ارتباط با سطح سرمی آدیپونکتین و 

های پلی مورفیسمه گیرنده

 آدیپونکتین در کبد چرب غیر الکلی

 کردافشاری مرتضی

 مرتضی کردافشاری، 

مرضیه کردافشاری، 

Bhavadev Goswami، 

Manab Deka ، 

 مجید خاندوزی، 

Priyanka Kashyap، 
Namrata Kumari 

PB73 651 

بررسی شیوع موزاییسم کروموزوم 

X بیماران لیمومیومای رحمی در

مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان در 

 1151تا  1152سال های 

 کسانی سعید

 سعید کسانی، 

بنفشه سلمانی ثمرین، 

 مژگان محمدیان، 

 ا محسنی میبدیآناهیت

PB74 143 

اثرآنتی اکسیدانی بوتیلیتد 

( بر BHTهیدروکسی تولوئن )

، حافظه و  BDNFمتیالسیون ژن 

 یادگیری در موش صحرایی ویستار

 کشاورز پروانه
پروانه کشاورز، پروین بابایی، 

 مهسان ملکی
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 ژنتیک انسانی و پزشکی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB75 473 
  ICATارزیابی میزان بیان ژن 

 در آدنوکارسینومای معده
 کوثری منفرد محدثه

 محدثه کوثری منفرد، 

 نیک بخش، نوین 

 الهام قدمی، 

 مریم پیله چیان، 

 صادق فتاحی، 

 علی اکبر صمدانی، 

 فاطمه امجدی محب، 

 مریم لطفی، 

 محسن آسوری، 

 هاله اخوان نیاکی

 

 

PB76 188 
اثر برهمکنش پلی مورفیسم ژن 

mc4r  و فاکتورهای رژیمی بر
 سندروم متابولیک

 گالره'کوچکپور 

 گالره کوچکپور، 
 پروین میرمیران، 
 مریم دانشپور، 

 سید احمد حسینی، 
فیروزه حسینی اصفهانی، 

 فریدون عزیزی

PB77 873 

بررسی همراهی پلی مورفیسم 
rs11196205  از ژنTCF7L2  

 و در جمعیت با دیابت نوع د
 استان خوزستان

 عبداله گراوند گراوند عبداله

PB78 320 
مطالعه سیتوژنتیکی یکصد زوج مبتال 

 به سقط مکرر در شمالغرب ایران
 گلچین فرانک

 فرانک گلچین، 
دکتر سیدعلی رحمانی، 

 دکترعالیه قاسم زاده

PB79 324 

جابجایی متعادل ساختاری ازنو 
t(2;11)(q33.2;q23.2)  با نقطه

سبب  NBEAL1شکستگی روی ژن 
 رشد می گردد تاخیر

 محبوبه رجحان نژاد

 محبوبه رجحان نژاد،
 مهدیه رجحان نژاد، 

سحر قلعه نویی فاطمه 
 جعفری نژاد

PB80 261 

بررسی اثر هم افزایی داروهای 
مین دندروزومی و نانوکورکو

 دوکسوروبیسین بر سلولهای 
 سرطان پستان

 محجوب محمد امین
 محمد امین محجوب، 

 صادق باباشاه
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 ژنتیک انسانی و پزشکی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB81 170 
افزایش بیان آنزیم هیستوم داستیالز 

در سلول های خونی افراد مبتال به  1
 آرتریت روماتوئید

 محرم اوغلی مژگان

 مژگان محرم اوغلی، 
 علی فرازمند، 

 وحیده حسن زاده، 
 مهدی محمودی

PB82 492 
Evaluation of Drosha gene 

expression pattern in 
Preeclampsia 

محسنی قلعه قاضی 

 فاطمه

 فاطمه محسنی، 

 محمد شکاری، 

 کیانوش ملک زاده

PB83 627 
یستیک جهش نادر مسبب س

 فیبروزیس در استان خوزستان
 محمدی انایی مرضیه

مرضیه محمدی انایی، 

محمد حسین سنگتراش، 

 حمید گله داری، 

 غالمرضا شریعتی، 

 مینا زمانی، جواهر ضیغمی

PB84 1 

از ژن آدنوزین دآمیناز  ADA*1الل 

موجب افزایش استعداد به سقطهای 

 خودبخودی مکرر می شود

 محمدی عاطفه

 عاطفه محمدی، 

 مرتضی بنیادی، 

  محمد خلج کندری،

 سیمین تقوی

PB85 159 

پپتیدهای نفوذ کننده سلولی: 

پپتیدهای دوگانه دوست بازی برای 

 انتقال ژن

 محمدی ویدا

ویدا محمدی، محمدعلی 

تخشید، عباس بهزاد 

 نی، نورالسادات سیدیبهبها

PB86 3 

Long non-coding RNA H19 in 
bladder cancer and its 
association with p53 

expression 

 مختاری فارسانی عباس

Abbas Mokhtari-

Farsani، Farzaneh 

Mohamadi-Farsani، 
Sahar Mortazavi-

Farsani، Hadi Hadidi، 
Mahammad-Amin 

Talebian، 
Mohammad-Hadi 

Yousefi، Alireza 

Abbasi، Abbas Doosti 
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 ژنتیک انسانی و پزشکی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB87 844 
در بیماران  LDLRجهش های ژن 

 عروقی با هایپرکلسترولمی - قلبی
 مرادی آرمان

 آرمان مرادی، 

 مهشید ملکوتیان، 

 مجید ملکی، 

سیده زهرا قائم مقامی، 

 مهدیه سویزی، 

 سیدجواد مولی

PB88 424 

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های تک 
و  C/T(rs1800625)نکلئوتیدی 

G/T (rs184021 ژن )RAGE  با
خطر ابتال به بیماری سرطان پستان 

 HRMبه روش انالیز 

 مرادی غریبوند فروغ
 پریسا محمدی نژاد، 

 منصور صالحی

PB89 412 

کدکننده کلون کردن توالی 
های خطی تحریک کننده اپیتوپ

 Eg95ژن آنتیTلنفوسیت 
اکینوکوکوس گرانولوزوس در وکتور 

pGEX4T1  با هدف بهینه سازی
 موجود علیه این بیماری واکسن

 ی رقیهمصر
 رقیه مصری،

 مجید اسمعیلی زاد،  
 نسیم فتحعلی زاده

PB91 652 

بررسی عملکردی هاپلوتایپ ژن 
BCL11A  که با پاسخ به داروی

هیدروکسی اوره در بیماران ایرانی 
مبتال به بتا تاالسمی همراهی دارد: 

 CRISPR-Cas9آنالیز اولیه ی 

 نهال معروفی، مهدی بنان معروفی نهال

PB92 442 
بـررسی تنـوع ژنتیـکی مارکـر 

rs6442530  در ناحیه ژنـیCOLQ 
 در جمعیت ایرانی

 معینی فر نفیسه
 نفیسه معینی فر، 

 صادق ولیان

PB93 614 

بررسی موتاسیون جدید در ژن 
FKBP10  در یک خانواده ی

خویشاوند ایرانی مبتال به استئوژنز 
 ایمپرفکتا

 مقامی فاطمه
 فاطمه مقامی، 

 محمد علی فقیهی

PB94 269 

، فاکتور نسخه برداری RORcارزیابی 

 Th17های اختصاصی سلول

 در بیماران مبتال به پسوریازیس

 منصوری مهناز
زهره جدلی، عباسعلی راز، 

 پروین منصوری
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 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 ژنتیک انسانی و پزشکی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB95 630 

بررسی همراهی پلی مورفیسم ژن 
SMUG1  با تحلیل ماکوالی مرتبط

 با سن در شمال غرب ایران

 مهدیزاده فریده
 فریده مهدیزاده، 
 مرتضی بنیادی، 
 علیرضا جواد زاده

PB96 450 
Genetics of autosomal 

recessive Non-syndromic 
intellectual disability 

 مهدیه پاشایی
مهدیه پاشایی، لیال امراهی، 

 حمیدرضا خدادادی

PB97 244 
 CHRNA3بررسی تنوع ژنتیکی ژن 

و ارتباط آن با افزایش ریسک ابتال به 
 سرطان ریه در بیماران ایرانی

 مهرابی ناهید
 ناهید مهرابی، 

 سید محمد مشتاقیون

PB98 8 

بررسی ارتباط میان پایمورفیسم های 
-IFN-γ +874 A/T and IFNژن 

γR1 (611A/G، +189T/G and 
+52C/T و پریودنتیت مزمن در یک )

 جمعیت ایرانی

 مودی بیتا

 زهرا حیدری، 
حمیدرضا محمودزاده ثاقب، 

 محمد هاشمی، 
 سمیه انصاری مقدم، 
 بیتا مودی، نادیا شیبک

PB99 7 

بررسی ارتباط میان پلیمورفیسم های 

ژن فاکتور مهارکننده مهاجرت 

ریودنتیت مزمن در یک ماکروفاژ و پ

 جمعیت ایرانی

 مودی بیتا

 زهرا حیدری، 

حمیدرضا محمودزاده ثاقب، 

 محمد هاشمی، 

 سمیه انصاری مقدم، 

 بیتا مودی، نادیا شیبک

PB100 6 

سی ارتباط میان پلیمورفیسم های برر

ژن فاکتور مهار کننده مهاجرت 

ماکروفاژ و استعداد ابتال به هپاتیت 

 در یک جمعیت ایرانی Bمزمن 

 مودی بیتا

یدری، بیتا مودی، زهرا ح

حمیدرضا محمودزاده ثاقب، 

 محمد هاشمی

PB101 5 

بررسی ارتباط میان پلیمورفیسم های 
rs12979860C/T and rs8099917G/T  

و استعدا  B 01در ژن اینترلوکین 

 HBVابتال به عفونت 

 مودی بیتا

زهرا حیدری، بیتا مودی، 

حمیدرضا محمودزاده ثاقب، 

 محمد هاشمی

PB102 4 

بررسی ارتباط میان پلیمورفیسم های 

 ناحیه پروموتر ژن اینترلوکین
 12 (-250 A/C، -819 T/C، -1082 A/G )

در  HBVو استعداد ابتال به عفونت 

 یک جمعیت ایرانی

 مودی بیتا

بیتا مودی، زهرا حیدری، 

حمیدرضا محمودزاده ثاقب، 

 محمد هاشمی، 

 ملیحه متانت، 

 سهیال خسروی، پریسا فرخ
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 ژنتیک انسانی و پزشکی
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شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB103 697 

های افزایش حساسیت به پرتو سلول

ولون تحت تاثیر کارسینومای ک

 آئوراپتن

 موسوی سید مهدی

سید مهدی موسوی، 

 فرهنگ حداد، 

 فاطمه بهنام رسولی، 

 مهرداد ایرانشاهی، 

 شکوه الزمان سلیمانی فرد

PB104 696 

ایش مرگ سلولی ناشی از القای افز

 حرارتی به کمک آئوراپتن در 

 سلول های کارسینومای کولون

 موسوی سید مهدی

سید مهدی موسوی، 

 فرهنگ حداد، 

 فاطمه بهنام رسولی، 

 مهرداد ایرانشاهی، 

 شکوه الزمان سلیمانی فرد

 

 

 

PB105 313 

بررسی پلی مورفیسم های ژن 

  -115در جایگاه  12اینترلوکین 

های استان گلستان بر روی قومیت

سیستانی( در افراد  -ترکمن -)فارس

مبتال به بیماری عروق کرونر و 

 جمعیت سالم

 موسوی سیده زهرا
 سیده زهرا موسوی، 

 دکتر مجید شهبازی

PB106 435 

های تک بررسی همراهی پلی مرفیسم

و  rs12255372نوکلئوتیدی، 

rs290487  در ژنTCF7L2  با

در استان  0بیماری دیابت نوع 

 خوزستان

 موسوی نسب ایمان

 ایمان موسوی نسب، 

 علی محمد فروغمند، 

مهدی پور مهدی بروجنی، 

 پیمان پیامی

PB107 383 

ارزیابی بیوانفورماتیکی اهداف میکرو 

RNA 1302 ریختی  وعملکرد چند

تک نوکلئوتیدی مربوط به ان در 

 بیماران مبتال به سرطان پستان

 میراعالیی نوشین

 نوشین میرعالیی، 

 نگین حقوقی، 

 کامران قائدی، منصوره ازاده

PB108 230 

از پلی مورفیسم  GGژنوتیپ 

با خطر کمتری برای ابتال  211215

 به سرطان معده مرتبط است

میرنوری درگاهی سیده 

 مطهره

 سیده مطهره میرنوری،

 زیور صالحی،  

 یده شیرین شاهنگیانس
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 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 ژنتیک انسانی و پزشکی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB109 562 
در ژن  de novoیک جهش 

SCN1A  در بیمار مبتال به سندرم
Dravet 

 میکائیلی سپیده

 سپیده میکائیلی، 

 نجات مهدیه، 

 و، رضا شروین بد

 بهاره ربانی، 

 آزاده قره زاده شیرازی

PB110 242 
  Asn453Serارتباط بین 

  cyp1B1ژن  1در اگزون شماره 
 و سرطان پستان

 میکائیلی سحر
 سحر میکائیلی، 

 را طهماسبی فردزه

PB111 311  نقشmiR-124 مینوئی مهسا در سرطان پستان 

 مهسا مینوئی، 
محمدعلی حسینپورفیضی، 

 سیدعلی رحمانی، 
 وحید منتظری، 
  شیرین آذربرزین،

 علویه فاتح

PB112 286 
  sphk1بیان ژن  برسی

 در سرطان پستان
 مینوئی مهسا

 مهسا مینوئی، 

محمدعلی حسینپور فیضی، 

 رحمانی،  سید علی

 وحید منتظری، 

 کاظم زادهمینا 

PB113 869 

ی اولین سم موثر cDNAجداسازی 

بر کانالهای کلری از ترانسکریپتوم 

غده زهری عقرب ایرانی 

 اودونتوبوتوس دوریه

 نادری سورکی مریم

 نادری سورکی، مریم 

 حمید گله داری، 

 معصومه برادران،

 امیر جاللی 

PB114 487 

مطالعه ارتباط پلی مورفیسم ژن 

GNB3  با چاقی و ریسک ابتال در

 جمعت استان ادربیل

 

 

 ناطق کلخوران فاطمه

فاطمه ناطق کلخوران، 

 هاشم یعقوبی، 

 کیوان رجبعلی زاده

PB115 471 

در  miR-21بررسی اثربخشی مهار 

القا آپوپتوز و جلوگیری از تکثیر 

 سلول های هپاتوکارسینومای انسانی

 نجفی زویا

 زویا نجفی، 

 محمدرضا شریفی، 

 غالمرضا جوادی
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 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایرانفهرست جامع پوسترهای دومین کنگره بین

 

 

 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 ژنتیک انسانی و پزشکی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB116 409 

Association study between 
STAT4 rs7574865 
polymorphism and 

Rheumatoid Arthritis and 
Systemic sclerosis in 

Khuzestan province، 
southwest Iran 

 نزاراتیان نازنین

 نازنین نزاراتیان، 

سید رضا کاظمی نژاد، 

محمدرضا حجاری، 

 محمدرضا آخوند

PB117 44 

بررسی اثر میدان مغناطیسی بر بیان 

در سلول های  P53و  Bcl2ژن های 

 ستانسرطان پ

 نسترن وصال

 وصال نسترن،

غالمرضا خمیسی پور،  

 شکیب شمسیان، 

 مجتبی حسن پور، 

 محمد حسین صنعتی

PB118 639 
در دو خانواده  ERLIN2موتاسیون 

 سپاستیک پاراپلژیای ارثیایرانی با ا
 نمیرانیان پروا

 پروا نمیرانیان، 

 مهروش شمس، 

 جوزف گلیسون، 

 حسین نجم آبادی،

 آریانا کریمی نژاد 

PB119 816 

 MicroRNA 26aبررسی بیان ژن 

در بیماران مبتال به انکیلوزان 

 اسپوندیلیت

 نوادری محمد
 محمد نوادری، 

 خدیجه عنصری

PB120 245 

Expression profile of 
lncRNA-ATB in gastric 

cancer and it’s relationship 
with chlinicopathological 

factors 

 نوربخش نوشین

 نوشین نوربخش، 

 پروانه نیک پور، 

مجتبی عمادی بایگی، 

 رسول صالحی

PB121 74 

نگرش به مشاوره ژنتیک در زنان 

باردار مراجعه کننده به درمانگاه 

مراقبت بارداری الهادی شوشتر 

1155 

 نیک زادیان محمد

 محمد نیک زادیان، 

 فروزنده دشتی، 

 مریم استادشریف معمار

PB122 61 

شناسایی یک جهش گزارش شده در 

در یک بیمار ایرانی  BBS12ژن 

 مبتال به سندروم باردت بیدل

 والدکریمی مرضیه

 ، مرضیه والدکریمی

 حمید گله داری، 

 محمد شفیعی، 

 غالمرضا شریعتی
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 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 ژنتیک انسانی و پزشکی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB123 834 

کلونینگ، بیان و خالص سازی پپتید 

ویروس  M2e-HA2نوترکیب 

 آنفلوانزا

 وطن خواه افرا
 خواه،  افرا وطن

 مهدی گلچین

PB124 256 

مقایسه نتایج سیتوژنتیکی پرز 

 cell free DNA( با CVSکوریونی )

خون محیطی مادر باردار در 

 شمالغرب ایران

 یوسفی مینا

 وسفی، مینا ی

 سید علی رحمانی، 

 شمسی عباسعلیزاده

PB125 250 

مقایسه نتایج سیتوژنتیکی آمنیو 

خون  cell free DNAسنتز با 

محیطی در یکصد مادر باردار در 

 شمالغرب ایران

 یوسفی مینا

 مینا یوسفی، 

 سید علی رحمانی، 

 شمسی عباسعلیزاده

 

  ( 2/3/59( لغایت ظهر روز دوم ) 1/3/59ظهر روز اول )PA (A group posters) 

  ( 3/3/59( لغایت ظهر روز سوم ) 2/3/59ظهر روز دوم )PB ( B group posters) 
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 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایرانفهرست جامع پوسترهای دومین کنگره بین
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 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA125 11 

بررسی تنوع مولکولی برخی 

های زیره سبز توسط نشانگر اکوتیپ
SCoT 

 ابراهیمیان مهسا

 مهسا ابراهیمیان، 

مرتضویان، محمد مهدیسید

 محسن ابراهیمی، 

 حسینعلی رامشینی

PA126 10 
بررسی تنوع مولکولی برخی 

های زیره سبز توسط نشانگر اکوتیپ
ISSR 

 ابراهیمیان مهسا

 مهسا ابراهیمیان، 

 محسن ابراهیمی، 

سید محمد مهدی 

 مرتضویان، 

 حسینعلی رامشینی

PA127 877 

بیان اختصاصی راه انداز ژن 

ترانسپورتر فسفات جدا شده از نخل 

آرابیدوپسیس روغنی در ریشه گیاه 

 در شرایط کمبود فسفات

 احمدی فرزانه
 فرزانه احمدی، 

 سیتی نور اکمر

PA128 872 
جداسازی راه انداز ژن ترانسپورتر 

 نی( از نخل روغEgPHT1فسفات ) 
 احمدی فرزانه

 فرزانه احمدی، 

 سیتی نور اکمر

PA129 818 

شناسایی نقش راه انداز ژن فسفات 

ترانسپورتر گیاه نخل روغنی در 

غنی بافتهای ترانسفورم شده نخل رو

 به روش بمباران ژنی

 احمدی فرزانه
 فرزانه احمدی، 

 سیتی نور اکمر

PA130 131 
سازی القا کالوس در گیاه استویا بهینه

 ایدر شرایط درون شیشه
 عبداله محمدی احمدیان سحر

PA131 276 

ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های 

 .( Melissa officinalis Lبادرنجبویه)

 RAPDبا استفاده از نشانگر 

 احمدیان یزدلی مهدیه

مهدیه احمدیان یزدلی، 

 داریوش طالعی، 

عالء الدین کردناییج، 

 امیدرضا فرقانی اله آبادی

PA132 260 

ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های 

.( Melissa officinalis L) بادرنجبویه

 با استفاده از نشانگر مورفولوژیک

 احمدیان یزدلی مهدیه

مهدیه احمدیان یزدلی، 

 داریوش طالعی، 

عالء الدین کردناییج، 

 اله آبادیامیدرضا فرقانی
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 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA133 448 
تولید مورفین در کشت سوسپانسیون 

 سلولی گیاه شقایق ایرانی 
(Papaver bracteatum) 

 اسدالهی الهه

 الهه اسدالهی، 
 بابک جهانگیری، 

  فاطمه قازیانی،
 منصور امیدی

PA134 236 
کالوس زایی و جنین زایی سوماتیکی 

 (Cannabis sativa Lدر شاهدانه )
 اسکندری نفیسه

 نفیسه اسکندری، 
 سید علیرضا سالمی، 

 یزی، مجید شکرپورلیال تبر

PA135 413 

مطالعه سازگاری گرده افشانی بین 

برخی ژنوتیپ های بادام با استفاده از 

گرده افشانی کنترل شده و شناسایی 

 Sآلل های 

 آرش اعرابی، علی ایمانی شاعرابی آر

PA136 590 

بررسی القای پلی پلوئیدی در گیاه 

.(، با Matthiola incana Lشب بو )

 استفاده از اریزالین

 افشارنیا پرستو
 ارنیا، پرستو افش

 مصطفی عرب، مریم نوروزی

PA137 369 

شمارش کروموزومی جدید در 

Nepeta crassifolia ، 

 گیاه دارویی بومی از ایران

 اکبرپور ممقانی افسانه

رپور ممقانی، افسانه اکب

فاطمه محمودی کردی، 

 هانیه محجل شجاء

PA138 747 

 اولین گزارش از قارچ
 Lasiodiplodia theomromae 

 همراه با زوال گیاه رز 

(Rosa hybrid L). در ایران 

 اکبرپور ناهید

 ناهید اکبرپور، 

 حمید محمدی، 

 همایون فرهمند

PA139 709 

های تولید نقش استرپتومایسس

کننده اکتوئین ها در تحمل به تنش 

 شوری در ارقام گندم

 اکبری علیرضا

 علیرضا اکبری، 

 شاهرخ قرنجیک، 

پریسا کوباز، اکرم صادقی، 

 ابراهیم کریمی

PA140 698 

های آنتی بررسی بیان ژن و آنزیم

اکسیدان در دو رقم گندم نان تحت 

 تنش شوری

 اکبری علیرضا

 علیرضا اکبری، 

 شاهرخ قرنجیک، 

 پریسا کوباز، اکرم صادقی

PA141 39 

کلونینگ و انتقال ژن فسفو اتانول 

ترانسفراز به گیاه -Nآمین متیل 

 آرابیدوپسیس تالیانا

 اللهی سمیه

 سمیه اللهی، 

محمد مهدی سوهانی، 

 حسن حنسی کومله

file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=451
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=308
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=433
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=655
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=392
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=982
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=591
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=591
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=66


 
   

 

888 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایرانفهرست جامع پوسترهای دومین کنگره بین
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 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA142 348 
مطالعه تنوع ژنتیکی در گیاه فسکیوی 

بلند با بهره گیری از نشانگرهای 
RAPD 

 فاطمه امینی امینی فاطمه

PA143 347 
Analysis of genetic variation 

for seed yield and related 
traits in tall fescue 

 فاطمه امینی امینی فاطمه

PA144 166 

Identification of potential 
salt tolerant in tall fescue 
 (Lolium arundinaceum 
(Schreb) S. J. Darbysh.)) 

 فاطمه امینی ینی فاطمهام

PA145 35 

Transcription profile 
analysis of cellulase 

synthesis pathway in 
Cuscuta campestris 

 امینی معصومه
ی دلجو، معصومه امینی، عل

 حیدر سیفی

PA146 212 

Artemisinin biosynthesis 
genes are differentially 

expressed under elicitor 
treatments in Artemisia 

 آراد ندا

 ، ندا آراد

زاده، علیرضا مستقیم

 سیدعلیرضا سالمی

PA147 209 

Controlled drought stress 
affects expression of THAS 

and CBDAS genes in 
medicinal cannabis 

 نداآراد 

 ندا آراد، 

زاده، علیرضا مستقیم

 سیدعلیرضا سالمی

PA148 208 

بررسی اثر تیمار گرمایی بر 

زایی کشت بساک زایی و رویانکالوس

 (Cucumis sativusخیار )

 رمیون الههآ

الهه آرمیون، محمود لطفی، 

سید محمد مهدی 

مرتضویان، علیرضا پویش، 

 عبداهلل وروانی فراهانی

PA149 12 

بررسی بیان ژن پراکسیداز در گندم 

حساس به سفیدک سطحی پس از 

تیمار با سالسیلیک اسید و قارچ 

 اندومایکوریز
 Piriformospora indica 

 آهنگر لیال

لیال آهنگر، غالمعلی رنجبر، 

 ولی ا.. بابایی زاد، 

 حمید نجفی زرینی، 

 عباس بیابانی

PA150 815  متیالسیونDNA آهنی نرگس در گیاهان 

 نرگس آهنی، 

 محمد حسین سنگتراش
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 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA151 64 
مقایسه ترکیبات اسانس دو اکوتیپ 

 بومی زیره سبز در تنش خشکی
 بداغی شهرزاد

 شهرزاد بداغی، 

مرتضویان، مهدیسید محمد

سید علیرضا سالمی، 

 مجتبی رنجبر، ندا آراد

PA152 322 

های پایدار خصوصیات QTLشناسایی 

ای در ظاهری دانه برنج سفید و قهوه

 یک جمعیت الین اینبرد نوترکیب

 بذرکار خطیبانی لیال

لیال بذرکار خطیبانی، 

 براتعلی فاخری، 

مریم حسینی چالشتری، 

 نفیسه مهدی نژاد

PA153 237 

های اصلی و QTLشناسایی 

اپیستاتیک صفات مرتبط با راندمان 

 تبدیل برنج

 بذرکار خطیبانی لیال

لیال بذرکار خطیبانی، 

 براتعلی فاخری، 

مریم حسینی چالشتری، 

 نفیسه مهدی نژاد

PA154 625 

بررسی تولید کالوس و باززایی غیر 

ویی مرزه مستقیم گیاه دار

 Satureja sahendicaسهندی)

Bornm) 

 هلیا بهمنی بهمنی هلیا

PA155 724 

Genetic inheritance of a 
lesion mimic mutant in 

Brachypodium distachyon 
causing cell death 

 بهپوری علی 
علی بهپوری، کارل انجی، 

 دیوید هانت، زهرا زینتی

PA156 626 

بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی 

پنبه ایران بر اساس روش های چند 

 متغیره آماری

 بیات ترک داود
 داود بیات ترک، 

 مجید طاهریان

PA157 536 

جداسازی و همسانه سازی دو ژن 

RhCG  وRhAA  مرتبط با ماندگاری

 در گل رز

 تی مینابیانا

مینا بیاناتی، خدیجه رضوی، 

 علی تهرانی فر، 

 تهمینه لهراسبی، 

 سید حسین نعمتی، 

 نوراله احمدی، 

 حنیفه حاجی زاده
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 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA158 88 

 بررسی سازکار مولکولی دخیل 

در اثر ضد ویروسی عصاره خام گیاه 

 مورد در گیاه خیار

 پازوکی زهرا

 زهرا پازوکی، 

 فرشاد رخشنده رو، 

 سعید رضائی

PA159 300 

همسانه سازی راه انداز اختصاصی ژن 

زیرواحد گلوتنین با وزن مولکولی باال 

 از گندم بوئتیکوم

 (Triticum boeoticum) 

 پرتوی نسترن

 نسترن پرتوی،

 محسن ابراهیمی،  

علی ایزدی دربندی، 

 حسینعلی رامشینی

PA160 299 

همسانه سازی راه انداز اختصاصی 

آندوسپرم زیرواحد با وزن مولکولی 

 م ایرانیباال گلوتنین از گند

 پرتوی نسترن

 نسترن پرتوی، 

 محسن ابراهیمی، 

علی ایزدی دربندی، 

 حسینعلی رامشینی

PA161 663 
های سازی توام ژنساخت و همسانه

 LTPاسموتین و 
 پرتوی نصر مینو

 مینو پرتوی نصر، 

 مصطفی مطلبی، 

 محمد رضا زمانی، 

زهرا مقدسی جهرمی، 

 عصمت جورابچی

PA162 225 

تجزیه تالقی دای آلل برای صفات 

تبط با عملکرد در فیزیولوژیکی مر

 .(Cucumis melo Lطالبی )

 پویش علیرضا

 علیرضا پویش، 

 محمود لطفی، 

 حسینعلی رامشینی، 

 عزت کرمی، الهه آرمیون

PA163 778 

ی یابی بخشی از ژن شناسایی و توال

فنیل آالنین آمونیالیاز در زعفران ) 

Crocus sativus L) 

 تاجیک سمیه

 سمیه تاجیک، 

 فاطمه زرین کمر، 

 بهرام سلطانی

PA164 835 

های وع ژنتیکی گندمبررسی تن

Triticum urartu وTriticum 

boeoticum  با استفاده از

 IRAPنشانگرهای 

تبریزی وند طاهری 

 مژگان

مژگان تبریزی وند طاهری، 

ی کیا، سید سیامک علو

 محمد مقدم واحد، 

 سید ابوالقاسم محمدی

PA165 291 

Estimation of genetic 
diversity in rice  

(Oryza sativa L.) genotypes 
using SSR markers 

 علیرضا ترنگ، مریم حسینی علیرضا ترنگ
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 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA166 278 

Evaluation of Genetic 
Diversity of Hashemi Rice 
(Oryza sativa L.) using SSR 

Markers 

 ا ترنگ، مریم حسینیعلیرض ترنگ علیرضا

PA167 317 

 زایی و باززایی ذرت کالوس

 (Zea mays L با استفاده از ) .

 ریزنمونه مریستم رأسی ساقه

 تقی بیگلو رؤیا

 رؤیا تقی بیگلو، 

 دیجه باقری،خ

 بهرام ملکی زنجانی 

PA168 635 

ای برای شناسایی ژنومیکس مقایسه

 Erwiniaاهداف آنتی باکتریالی در 

amylovora  به منظور کنترل

 بیماری آتشک سیب

 الهه توکل، وحید شریعتی توکل الهه

PA169 634 
  Dreb2تنوع و تکامل مکان ژنی 

 Ae. tauschiiدر 
 الهه توکل توکل الهه

PA170 29 

ن معرفی بهترین محیط کشت درو

شیشه ای جهت باززایی از بافت 

 کالوس زنیان

(Terachyspermum copticum ) 

 تیموریان حمزه

 حمزه تیموریان، 

محمد علی ابراهیمی، 

 مسعود توحید فر، 

 نجه، نسیم زرین پ

 نازی فرسلون

PA171 502 

Apoplastic expression of 
BNYVV-specific single chain 
variable fragment antibody 
confers virus resistance in 

Nicotiana benthamiana 

 جعفرزاده محبوبه

محبوبه جعفرزاده بجستانی، 
 محمدصادق ثابت، 

 پیمان نوروزی، 
 مریم خوشنامی، 
 فریده هدایتی، 

 علی اصغر بهروز، 
 محمد علی ملبوبی

PA172 62 

بررسی تنوع ژنتیکی در گیاه آرتمیزیا 

آبسینتیوم با استفاده از نشانگر 

 مولکولی ای اس اس آر

 جاللی سیاهکل رودی

 زهره

زهره جاللی سیاهکل رودی، 

 محمدجعفر آقایی

PA173 720 

طراحی و ساخت حامل 

برای انتقال  pB2GW7پالسمیدی

 آرابیدوپسیس تالیانا HDA19ژن

 جمشیدنیا مریم

 مریم جمشیدنیا، 

سید کمال کاظمی تبار، 

 کریستین الیندرمایر، 

 حمید نجفی زرینی
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 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA174 799 
بررسی کالوس زایی و باززایی گیاه 

Linum usitatissimum  
 ایدر شرایط درون شیشه

 چوپانی ادریس

 ادریس چوپانی، 

 سمانه رحمانی، 

 مهدی برکاتی

PA175 146 

های ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ

 مختلف ژربرا 

(Gerbera jamesonii ) استفاده  با

 ISSRنشانگر  از

 حاج کاظمیان ملیکا
 ملیکا حاج کاظمیان، 

 عباس سعیدی

PA176 205 
 مطالعه سیتوژنتیک

 O. kuchanensis and O. 

meshhedensis در ایران 

 حاج مرادی فاطمه
 فاطمه حاج مرادی، 

 مسعود رنجبر

PA177 203 

مطالعه میتوزی دو گونه از جنس 

Onobrychis  بخش

Hymenobrychis در ایران 

 حاج مرادی فاطمه
 فاطمه حاج مرادی، 

 مسعود رنجبر

PA178 43 

ساخت مزوپور سیلیکا با ابعاد کمتر از 

نانومتر به عنوان حاملی برای  22

 DNAانتقال 

 حاجی احمدی زهرا

 زهرا حاجی احمدی، 

رضا شیرزادیان خرم آباد، 

 محمود کاظم زاد، 

 محمد مهدی سوهانی

PA179 330 

تراریزش گیاه موسیر بومی ایران 

(Allium stipitatum از طریق )

ژن آگروباکتریوم با استفاده از 

 GUSگزارشگر 

 حاجی حیدر ابوالفضل

ابوالفضل حاجی حیدر، 

 مسعود توحیدفر، 

 سید مهدی میری

PA180 81 

شکل در شناسایی آغازگرهای چند

سترس رابطه با کلروفیل تحت ا

 سرمای دیررس بهاره در گندم نان

 حاجی وند عسگر

 اصغر حاجی وند، 

علی شکری، رضاقلی 

 میرفخرایی، رحیم مهرابی

PA181 158 

Assessment of the viability of 
pollen grain in different 

treated flowers of 
cucumbers (Cucumis 

sativusL 

 فائزه حازم، مریم گل آبادی حازم فائزه

PA182 339 
رقام چمپای بررسی تنوع مولکولی در ا

 برنج ایرانی
 حسینی چالشتری مریم

مریم حسینی چالشتری، 

 علیرضا ترنگ
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 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA183 484 

کش کنش حشرهبررسی برهم

تیموس  DNAتیامتوکسام )آکتارا( با 

له با روش اسپکتروسکوپی گوسا

FTIR  وUV-Visible 

 سیده مرجان حسینی حسینی سیده مرجان

PA184 290 

اثر متیل جاسمونات و سالیسیلیک 

ستویا ا Aاسید بر محتوای ربادیوزاید 

.(Stevia rebaudiana Bert ) 

 ایدر شرایط درون شیشه 

 حسینی هاشم زاده هاله
هاله حسینی هاشم زاده، 

 ناصر محبعلی پور

PA185 177 

بر بیان ژن  تاثیر جاسمونیک اسید

hyp-1  در علف چای 

 (Hypericum perforatum L) 

 حقی تیلکی الهه

 الهه حقی تیلکی، 

نادر فرساد اختر، ناصر مهنا، 

 روح اله متفکر آزاد، 

 جل شجاءهانیه مح

PA186 182 

(با  LD50تعیین دز کشنده )

بکارگیری جهش زاهای شیمیایی در 

چند رقم گلسرخ با استفاده از 

 ریزنمونه های مختلف

 حقیقت افشار مهدیه

 حقیقت افشار،مهدیه 

 احمد خلیقی،  

مریم جعفرخانی کرمانی، 

 ابولقاسم محمدی، 

 علی اکبر حبشی

PA187 650 

بررسی فعالیت آنزیمی کاتاالز در 

های خربزه و طالبی آلوده به ژنوتیپ

Fusarium oxysporum f. sp .
melonis 

 حنیفه ئی مهرداد
مهرداد حنیفه ئی حمید 

 دهقانی

PA188 647 

های وراثت پذیری و همبستگی

فنوتیپی و ژنوتیپی صفات در 

های خربزه و طالبی آلوده به توده
Fusarium oxysporum f. sp. Melonis 

 حنیفه ئی مهرداد
مهرداد حنیفه ئی حمید 

 دهقانی

PA189 78 

سین بر روی صفات بررس تاثیر کلشی

های حاصل از F1کشت بساک در 

 تالقی ارقام برنج

 خزائی لیال

 لیال خزایی، 

 علی اکبر عبادی، 

 مریم حسینی چالشتری

PA190 426 
بررسی برهم کنش حشره کش 

و  FTIRبا روش  DNAماالتیون با 
UV-Visible 

 سپیده دارابی دارابی سپیده
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 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA191 162 

بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام 

 داوودی گل جدید اصالح شده
(chrysanthemum morifolium)  

در ایران با استفاده از تجزیه کالستر 

 صفات مورفولوژیک و تجزیه به 

 های اصلیمولفه

 دارابی فردوس

فردوس دارابی، عبداله 

احتشام نیا، فرهاد نظریان 

فیروزآبادی، زینب روئین، 

 محمدرضا شفیعی

PA192 142 

شناسایی و معرفی نشانگرهای 

یابی ز توالیریزماهواره با استفاده ا

ddRAD در گیاه گلپر 

 دائمی مهدی

مهدی دائمی سعیدآباد، 

محسن فالحتی عنبران، 

 آدام ویوان اسمیت، 

 هانس کریستین استنوئین

PA193 394 

کثیر و توالی یابی بخشی از ردیابی، ت

در زیره سیاه کرمانی  IPIژن 

(Bunium persicum) 

 درویشی زیدآبادی داود

داود درویشی زیدآبادی، 

 مختار جاللی جواران، 

 ی، حمید دهقان

 سجاد رشیدی منفرد، 

 امین باقی زاده

PA194 451 
جداسازی و همسانه سازی ژن 

 لیمونن سینتاز از رازیانه
 دعاگو معصومه

 معصومه دعاگو، 

علی ایزدی دربندی، 

 حسینعلی رامشینی

PA195 415 

بررسی کالوس زایی و رویان زایی از 

کشت بساک ارقام مختلف نخود) 

cicer arientinum) 

 رشیدی شیرین

 شیرین رشیدی، 

 لهی، محمد رضا عبدال

 سید سعید موسوی، 

 حسن ساری خانی

PA196 628 
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های 

 ISSRچاودار با استفاده از نشانگر 
 رضائی میرقائد الهام

 قائد، الهام رضائی میر

 حسین زینلی

PA197 346 

ترین ترکیب بررسی وتهیه مناسب

های پنبه رقم زودرس خرداد به الین

 روش پدیگری ماسال

رمضانی مقدم 

 محمدرضا

دم، محمدرضا رمضانی مق

موسی الر ضا وفایی تبار، 

 حسن نجار، 

 محمد سیرجانی، 

 داود بیات ترک، 

 اکرم مهاجر عباسی
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 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA198 125 

تنوع ژنتیکی ژرم پالسم گلرنگ 

روغنی با استفاده از نشانگرهای 

 آگرومورفولوژیکی

 رهنمون منور بهمن

 صبا کوکب، 

حمید حاتمی ملکی، 

 خشنود علیزاده، 

 مهدی رحیمی، 

 بهمن رهنمون منور

PA199 123 

ارزیابی تنوع ژنتیکی درون و بین 

 Agropyronای در دو گونه گونه

deserutrom  وA. cristatum 

 رهنمون منور بهمن

 بهمن رهنمون منور، 

 حمید حاتمی ملکی، 

 رضا محمدی، 

 اصغر عبادی سقرلو، 

 مجتبی نورآیین، صبا کوکب

PA200 120 

گزینش صفات موثر در عملکرد علوفه 

 Agropyron desertrumدو گونه 

 A. cristatumو 

 رهنمون منور بهمن

 بهمن رهنمون منور، 

 حمید حاتمی ملکی، 

 رضا محمدی، 

 اصغر عبادی سقرلو، 

 مجتبی نورآیین

PA201 654 

با  افزایش نرخ تراریختی گیاهان

  Rb7-MARاستفاده از توالی 

 در ناقل دوگانه

 زارع بهاره

بهاره زارع، فریده هدایتی، 

 محمدصادق ثابت، 

 مریم خوشنامی، 

 محبوبه جعفرزاده، 

 پیمان نوروزی، 

 علی اصغر بهروز، 

 محمدعلی ملبوبی

PA202 653 

بهینه جدید جدا  P-DNAاستفاده از 

عنوان یک شده از چغندر قند به

 ی بازده تراریختیافزاینده

 زارع بهاره

تی، بهاره زارع، فریده هدای

 محمدصادق ثابت، 

 شیوا حمزه، 

 مریم خوشنامی، 

 پیمان نوروزی، 

 پردیس ریاحی، 

 علی اصغر بهروز، 

 محمدعلی ملبوبی
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 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA203 713 
و  AP37الگوی بیان ژن های 

SNAC1 تحت تنش خشکی در برنج 
 زارع ناصر

 ناصر زارع،

تقی پور، احمد مالزاده 

 علیرضا ترنگ، 

 رسول اصغری زکریا، 

 رامین صیقالنی

PA204 364 

برای  RAPDکارآیی نشانگر مولکولی 

آشکار کردن شباهت های جنس های 

 مختلف خانواده رزاسه

 زارعی عبدالکریم

 عبدالکریم زارعی، 

 جواد عرفانی مقدم، 

 محسن مظفری

PA205 363 

بررسی خواص آنتی میکروبی اسانس 

و عصاره الکلی گیاه اسطوخودوس بر 

 رشد باکترهای گرم مثبت و 

 گرم منفی

 زارعی عبدالکریم

 عبدالکریم زارعی، 

 محبوبه نادرپور، 

 مهال نیک پور

PA206 129 
شناسایی ژن های گلدهی توت فرنگی 

 تحت نوردهی پایان روز نور قرمز دور
 زاهدی سید مرتضی

 سید مرتضی زاهدی، 

 حسن ساری خانی، 

 حیدر سیفی نبی آباد

PA207 530 

مطالعه پیش تیمار اسید سالسیلیک و 

اسید آسکوربیک در افزایش توان 

وال جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور ز

 Tanacetumیافته در گونه 

polycephalum در آزمایشگاه 

 زرنوشه فراهانی محترم

محترم زرنوشه فراهانی، 

علی اشرف جعفری، 

 محمدعلی علیزاده

PA208 14 

نی کارکردهای احتمالی پیش بی

  ATPaseپروتئین های شبه 

با استفاده از آنالیز بیوانفورماتیکی 

 پروموتر

 زهرا زینتی، عباس عالم زاده زینتی زهرا

PA209 352 

ح پلوئیدی و محتوای بررسی سط

DNA  ژنومی در کلکسیون گونه

Aegilops triuncialis ایران 

 ساکی انتظامی مریم

 مریم ساکی انتظامی، 

محمد جعفرآقایی، 

 محمدعلی ابراهیمی

PA210 416 
تعیین اثر نوع محیط کشت برکارایی 

 کشت بساک گاوزبان اروپایی
Borago officinalis 

 سنایی هویدا زهرا
زهرا سنایی هویدا، 

 محمدرضا عبداللهی
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 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA211 141 

ارزیابی مولکولی عصاره خام انجیر در 

و سازوکار احتمالی  CMVکنترل 

 دخیل در مقاومت القائی در گیاه خیار

 سنجری یان مریم

 مریم سنجری یان، 

 رو،  فرشاد رخشنده

 سعید رضائی

PA212 335 

بررسی تغییرات بیان ژن رمز کنندۀ 

 Ethylene insensitive 3پروتئین 

در پاسخ به آلودگی به 
Mycosphaerella graminicola 

 در گیاه گندم

 سنجریان فروغ

 جالل غالم نژاد، 

 فروغ سنجریان،

ابراهیم محمدی گل تپه،  

 ناصر صفایی، خدیجه رضوی

PA213 334 

 تأثیر القاگر اسیدسالیسیلیک بر 

آنزیم های سیستم دفاعی کاتاالز و 

 فنیل آالنین آمونیالیاز در 

 گندم آلوده به بیمارگر
 Mycosphaeralla graminicola 

 سنجریان فروغ

 جالل غالم نژاد،

 فروغ سنجریان، 

ابراهیم محمدی گل تپه،  

 ناصر صفایی، خدیجه رضوی

PA214 295 

بهبود ریشه دهی گیاه دارویی پروانش 

(Catharanthus roseus از طریق )

 انتقال ژن مسئول پالستیسیتی

سهندی خلیفه کندی 

 امین

امین سهندی خلیفه کندی، 

مقصود پژوهنده، هانیه 

 محجل شجاء

PA215 197 

ولی پیوسته با طراحی نشانگرهای ملک

به منظور شناسایی  Fom-2ژن 

 گیاهان مقاوم و حساس طالبی

 سوسرایی نعیمه

 نعیمه سوسرایی، 

 محمود لطفی، 

حسینعلی رامشینی، 

 محمدرضا نقدی

PA216 34 

تاثیر نور قرمز دور بر بیان ژن های 

کلیدی بیوسنتز ساپونین های 

 ترپنوئیدی در
 Euphorbia macroclada 

 سیفی نبی اباد حیدر
حیدر سیفی، خسرو پیری، 

 امینی معصومه

PA217 874 

ارزیابی روابط ژنتیک مبتنی بر 

در برخی از  ISSRنشانگرهای 

 های نعنا ایرانیگونه

 شجاعیان عبدالعلی
 عبدالعلی شجاعیان، 

 علی چوپانی

PA218 798 

بررسی تنوع سیتوژنتیکی در 

 جمعیتهای کرفس زراعی

(Apium graveolens) 

 شریفیان شیرین

 شیرین شریفیان، 

فاطمه محمودی کردی، 

عیسی ظریفی آناخاتون، 

 شیر جودمندارد
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 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA219 425 
های مطالعه سیستماتیکی واریته

 ITSسنجد با استفاده از ناحیه ژنومی 
 شهبازی طاهره

 طاهره شهبازی، 

 هوشنگ نصرتی، 

یضی، محمدعلی حسینپور ف

 احمد رزبان حقیقی، 

 سمیه صمدی

PA220 136 

برخی صفات  QTLتجزیه 

های دابل فیزیولوژیک جمعیت الین

هاپلوئید جو حاصل از تالقی 

Steptoe  وMorex 

 تحت تنش شوری

 شهرکی حبیبه

 حبیبه شهرکی،

 براتعلی فاخری، 

 طاهره شهرکی 

PA221 135 

کننده های کنترلQTLیابی نقشه

صفات فنولوژیک در جمعیت دابل 

 هاپلوئید جو تحت تنش شوری

 شهرکی حبیبه

 حبیبه شهرکی، 

 براتعلی فاخری، 

 طاهره شهرکی

PB128 593 
پاسخ به تنش خشکی و بررسی 

 Plantago ovataکاریوتیپ 
 شهریاری ذوالفقار

 قار شهریاری، ذوالف

 بهرام حیدری

PB129 169 
 ارزیابی واکنش تریتیکاله 

 ×(Triticosecale Wittmack به )
 شرایط تنش شوری

 شهریاری ذوالفقار

 بهرام حیدری، 
 طیفی، مهتاب ل

 علی دادخدایی، 
 ذوالفقار شهریاری

PB130 527 

بررسی برخی تأثیرات مورفولوژی 
القای پلی پلوییدی درگیاه زنیان 

(Trachyspermum ammi در )
 ایشرایط درون شیشه

 شیرکول خدیجه

 خدیجه شیرکول، 
سیداحمد سادات نوری، 

 مریم نوروزی، 
 قاسم کریم زاده

PB131 514 

اثر نانو الیسیتورها بر الگوی بیان 

های دخیل در تولید آلکالوئیدها ژن

 در کشت سوسپانسیون

.Papaver orientale L. 

 شیروانی صفورا
 صفورا شیرروانی،

 محمدرضا نقوی 

PB132 606 

اثر ترکبیات هورمونی و نوع ریز نمونه 

بر القای کالوس گیاه دارویی در حال 

 انقراض آنغوزه

 L. ferulla assa foetida 

 صادقی ریحانه

ریحانه صادقی اردشیر قادری، 

امیر رضا زارع کاریزی مریم 

 طباطبایی
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 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB133 477 

بررسی تاثیر استوسیرینگون در القای 

ریشه های مویین در گیاه گاوزبان 

 اروپایی

 صادقی سکه وحیده

 وحیده صادقی، 

 نسرین مشتاقی، 

فاطمه ذاکر توالیی، 

 عبدالرضا باقری، 

 زهره صادقی

PB134 474 

های بررسی فعالیت و بیان ژن

فسفاتازی تحت تنش فسفر در ارقام 

 متحمل و حساس گندم

 فهیمه صالحی صالحی فهیمه

PB135 837 

های رشد بر روی رشد تأثیر هورمون

سلولی در سوسپانسیون سلولی فندق 

(Corylus avellana L). 

 صالحی مینا
مینا صالحی، احمد معینی، 

 ناصر صفایی

PB136 833 

بررسی محیط کشت پایه، 

اکسیدان و کربوهیدرات بر روی آنتی

 رشد کالوس سرخدار

 صالحی مینا
مینا صالحی، احمد معینی، 

 ناصر صفایی

PB137 759 

اثرات نوع محیط کشت پایه روی 

تولید و ترشح پاکلی تاکسل در کشت 

سوسپانسیون سلولی فندق 

(Corylus avellana L). 

 صالحی مینا
مینا صالحی، احمد معینی، 

 ناصر صفایی

PB138 845 

Application of proteomics to 
investigate wheat and 

Fusarium graminearum 
mycotoxins interaction 

 صراحی نوبر منا

 منا صراحی نوبر، 

 وحید نیکنام، 

حسن سلطانلو، حسن 

 ابراهیم زاده، 

 ستار طهماسبی انفرادی

PB139 646 

 ارزیابی برخی از ژنهای پاسخ دهنده

شوری در تعدادی از به تنش

 های گندم نان ژنوتیپ

.(Triticum aestivum L) 

 صفاریان ندا

 ندا صفاریان، 

 خدیجه رضوی، 

 حمید سبحانیان، 

 غالمرضا بخشی خانیکی

PB140 566 

بررسی تنوع ژنتیکی گیاه زرشک 

(Berberis vulgaris با استفاده از )

 SSRنشانگر مولکولی 

 صفامنش بهناز

 بهناز صفامنش، 

صدیقه اسماعیل 

 ی، علی ایزانلوبهابادزاده
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 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB141 516 

آنالیز سیتوژنتیک جمعیت های گیاه . 

Salvia L  مریم گلی( در بخش البرز(

 مرکزی

 صفایی شکیب معصومه
معصومه صفایی شکیب، 

 د شیداییدکتر مسعو

PB142 853 

فسفات بیان ژن ایزوپنتنیل دی

( مسیر بیوسنتزی IDI1ایزومراز )

گلی تحت تنش تانشینون در مریم

 خشکی

 مژگان صیادی صیادی مژگان

PB143 790 

بررسی اثر نیترات و تیوسولفات نقره 

بر رشد گیاهچه های سیب زمینی و 

عملکرد گیاهان حاصل در شرایط 

 گلخانه

 ضرغامی رضا

 جعفر طالقانی، 

 رضا ضرغامی، 

 هسراک،  شبنم

 محمد ابراهیم زاده

PB144 414 

های اختصاصی شناسایی و غربال ژن

دانه برنج با استفاده از بیان افتراقی 

 دیجیتالی

 هاجر عبادی عبادی هاجر

PB145 96 

Production of stevioside by 
hairy root cultures of Stevia 

rebaudiana Bertoni 
transformed by 

Agrobacterium rhizogenes 

 عبدی لیایی زهرا

 لیایی، زهرا عبدی 

 مرتضی ملکی، 

 منصور امیدی

PB146 94 

High Frequency 
Micropropagation of Stevia 
rebaudiana Bertoni using 

liquid culture 

 عبدی لیایی زهرا

 عبدی لیایی،  زهرا

 مرتضی ملکی، 

 منصور امیدی

PB147 467 

گروهبندی ژنوتیپ های جو بهاره 

(Hordeum vulgare L ). 

 با استفاده از نرم افزارهای آماری

 عبدی مقداد

 مقداد عبدی، 

 مجتبی نورآئین، 

 حمید حاتمی ملکی، 

 بهزاد صادق زاده،

 احسان اسدبیگی 

PB148 321 
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در 

 ژنوتیپ های مختلف جو بهاره
 عبدی مقداد

 مقداد عبدی، 

 مجتبی نورآئین، 

 حمید حاتمی ملکی، 

 بهزاد صادق زاده، 

 احسان اسدبیگی
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 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB149 199 

همسانه سازی و بیان هترولوگ ژن 

کدکننده زیرواحد کاتالیزگر آنزیم 

استوهیدروکسی اسید سنتاز از گیاه 

 ( Oryza Sativaبرنج )

 در باکتری اشرشیاکلی

 عرب زاده غزاله
 غزاله عرب زاده، 

 آذر شاه پیری

PB150 366 
برآورد ژنتیکی اجزای عملکرد میوه در 

 انگور از طریق تجزیه علیت
 عرفانی مقدم جواد

 جواد عرفانی مقدم، 

 مریم رفیعی

PB151 518 

بررسی بیوانفورماتیکی ژن 

Ribonuclease T2  در چند گونه

 گیاهی

 عزیزخانی نگین

 نگین عزیزخانی، 

 سعید میرزایی، 

 مسعود ترکزاده

PB152 411 
تعیین آلل های ژنوتیپ های جدید 

 PCRبادام با استفاده از روش 
 ساناز عسگری، علی ایمانی عسگری ساناز

PB153 407 
های بررسی تنوع مورفوژنتیکی ژنوتیپ

 امید بخش و متحمل به سرمای بادام
 عسگری ساناز

ساناز عسگری، علی ایمانی، 

 موسی رسولی

PB154 878 

یابی نواحی ژنومی مرتبط با مکان

غلظت سدیم و پتاسیم ریشه گندم در 

 شرایط نرمال و تنش شوری

 علی زاده مریم

مریم علی زاده، 

 محمدحسین فتوکیان، 

 بابک ناخدا،

 هادی درزی رامندی 

PB155 868 

های ژنومی مرتبط با تعیین جایگاه

صفات مورفولوژیک ریشه روی 

گندم با  1و  0های گروه کروموزوم

 Meta-QTLاستفاده از روش آنالیز 

 علی زاده مریم

 هادی درزی رامندی، 

 وحید شریعتی، 

 خدیجه رضوی، 

 محمدحسین فتوکیان، 

 مریم علی زاده

PB156 856 

تعیین شاخص انتخاب مناسب برای 

 عملکرد ذرت علوفه ای 

(Zea mays L ). 

 علی نیا نسرین

نسرین علی نیا، عبدالرضا 

باقری، نسرین مشتاقی، 

 سعید خاوری خراسانی

PB157 550 
میزبان های طبیعی و جدید ویروس 

 کوتولگی بادام زمینی در ایران

عمید مطلق محمد 

 هادی

محمد هادی عمید مطلق، 

 حسین معصومی، 

 جهانگیر حیدرنژاد
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 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB158 549 

تعیین جایگاه تکاملی جدایه های 

ایرانی ویروس کوتولگی بادام زمینی 

بر اساس ژن رمز کننده پروتئین 

 رکتیح

عمید مطلق محمد 

 هادی

محمدهادی عمیدمطلق، 

 حسین معصومی، 

 جهانگیر حیدرنژاد، 

 محسن مهرور

PB159 855 

های گزینشی در ارزیابی شاخص

ارقام متحمل  شناسائی تنوع ژنتیکی

 به خشکی گندم

 صدیقه فابریکی اورنگ فابریکی اورنگ صدیقه

PB160 846 

مقایسه ضرایب تشابه ژنتیکی در 

گروهبندی ارقام خربزه با نشانگرهای 

 ISSRبین ریزماهواره ای 

 صدیقه فابریکی اورنگ فابریکی اورنگ صدیقه

PB161 848 

 0کومارات کوآ لیگاز -5بیان ژن 

(5CL2 مسیر بیوسنتزی )

گلی تحت اسید در مریمرزمارینیک

 تنش خشکی

 مولود فرجی، جعفر احمدی فرجی مولود

PB162 45 

کی ارقام برنج ایرانی ارزیابی تنوع ژنتی

در مقاومت به بیماری بالست با 

 استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

 فرزانه فرحزادی فرحزادی فرزانه

PB163 355 

در قبیله  روابط خویشاوندی فیلوژنی

Astereae  براساس داده های توالی

ITS در ایران 

 فرهانی طیبه

طیبه فرهانی، حسن زارع 

مایوان، ولی اهلل مظفریان، 

 شاهرخ کاظم پور اوصالو

PB164 333 

شناسایی عامل بیماری سرخشکیدگی 

و ریزش میوه درختان نارنگی در 

 باغات شرق مازندران

 فلکی فائزه
 سید وحید علوی، 

 فائزه فلکی

PB165 336 

تی متیل اثر محرک های زیس

جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر 

روی محتوای تروپان آلکالوئید ها در 

های مویین تراریخته تاتوره -ریشه

 .(Datura innoxia Lتماشایی )

 قادرمزی سمیه
یه قادرمزی، مسعود سم

 توحیدفر، سید مهدی میری

PB166 609 
ژنومی از  DNAبهینه سازی استخراج 

 (Sesamum Indicumگیاه کنجد )
 سحر قاسمی قاسمی سحر
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 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB167 152 
کد شوند با ژنهای  NBSالعه دامنه مط

 مقاومت در ارقام کدوییان بومی ایران
 قرایی فاطمه

 فاطمه قرایی، 

 مریم غایب زمهریر، 

 پژمان مرادی

PB168 452 

ی بیان فاکتورهای بررسی الگو

تحت  CBF1و  SlNAC1رونویسی 

 تنش سرما در گیاه گوجه فرنگی

 قربانپور اکرم

اکرم قربانپور، اعظم سلیمی، 

محمد علی تاجیک قنبری، 

 دشتی، همت اله پیر

 علی دهستانی

PB169 586 

 5-نقش ژن شبه همومیوسین

(HML4در واکنش به تنش ) شوری

گیاه آرابیدوپسیس 

 (Arabidopsis thalianaتالیانا)

 یسقربانی سالکویه پرد
پردیس قربانی سالکویه 

 محمدمهدی سوهانی

PB170 827 

ی دارای دومین mRNAشناسایی 

ویروس از بین توالی  UL31پروتئین 

 های بیان شده گیاه سلوسیا کریستاتا

 اشرف قلی زاده لی زاده اشرفق

PB171 563 

فیلوژنی مولکولی بخشه 

(Heliobrychis (Onobrychis–

Fabaceae  براساس ژن کلروپالستی
trnL-F 

 کاوه اکرم

اهرخ کاظم پور اکرم کاوه، ش

اوصالو، عاطفه امیراحمدی، 

 علی اصغر معصومی

PB172 164 

سازی ژن کد جداسازی و همسانه

ی هیستامیناز از گیاه نخود کننده

(Cicer arietinum L) 

 کریم بیگی هادی

 بیگی، کریم هادی 

فیروزآبادی،  فرهاد نظریان

 احمد اسماعیلی، 

 مسعود علیرضایی

PB173 365 

بررسی چندشکلی در ناحیه کدینگ 

در دو  CBFبرخی عوامل رونویسی 

 رقم انگور وینیفرا

 کریمی علویجه مریم

 مریم کریمی علویجه، 

علی عبادی، امیر موسوی، 

 سید علیرضا سالمی

PB174 184 

بررسی القای هاپلوئیدی در دو 

ژنوتیپ داخلی و دو هیبرید خارجی 

 زاییخیار از طریق ماده

 فر حسینکریمی

 فر، حسین کریمی

 نیا، شیوا عزیزی

 محمود لطفی، 

 فراهانیعبداهلل وروانی
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 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB175 466 

های بررسی اثر نانوذرات بر بیان ژن

درگیر در مسیر بیوسنتز تیموکینون 

 (.Nigella sativa L)در گیاه سیاه دانه 

 کهیال میرمحمدحسن
میر محمد حسن کهیال 

 امین محمد ناجی

PB176 238 
پیوسته با  SSRشناسایی نشانگرهای 

 صفات زراعی در گندم دوروم
 کوهستانی چوان محمد

محمد کوهستانی چوان، 

 زاده، بهزاد صادق

 محمد علی ابراهیمی، 

 ولی اله یوسفی

PB177 229 

مطالعه تنوع ژنتیکی گندم دوروم 

(Triticum turgidum L با ).

 SSRمارکر مولکولی استفاده از 

 کوهستانی چوان محمد

محمد کوهستانی چوان، 

 زاده، بهزاد صادق

 محمد علی ابراهیمی، 

 ولی اله یوسفی

PB178 49 

Terpenoid content and 
transcription profile analysis 

in callus and suspension 
cultures of Euphorbia esula 

 کیان ارثی فرزاد

 فرزاد کیان ارثی، 

حیدر سیفی نبی آباد، 

 اللهیمحمد رضا عبد

PB179 645 

های ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ

ایرانی و غیر ایرانی جو با استفاده از 

 SSRنشانگرهای 

 الهوت فرزان

فرزان الهوت، مهرشاد زین 

جابر کریمی،  العابدینی،

 مریم شهبازی، 

 بهزاد صادق زاده

PB180 806 

های کلیدی مسیر بررسی بیان ژن
ها تحت تیمار بیوسنتزی ترپن

جاسمونات در بومادران متیل
(Achillea millefolium subsp. 

millefolium) 

 مجدی محمد
احسان فتحی، محمد 
 مجدی، اسعد معروفی

PB181 847 
بررسی تاثیر امواج اولتراسونیک در 

کارایی انتقال ژن به گیاه کلزا به روش 
 مبتنی بر آگروباکتریوم

 محسنی تکلو آزاده
 آزاده محسنی تکلو، 

 شاهرخ قرنجیک

PB182 206 

ها در دو miRNAبررسی تغییر بیان 

رقم مقاوم و حساس جو تحت تنش 

 خشکی

 محسنی فرد احسان

 احسان محسنی فرد، 

 بهنام بخشی، 

 قاسم حسینی سالکده، 

 مریم شهبازی، 

 رضا کشاورزنیا
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 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB183 296 

استفاده از توالی یابی نسل جدید 

جهت شناسایی نشانگر های ریز 

ماهواره در گیاه علف بید 

(Epilobium sp جهت حفظ و )

 شناسایی منابع ژنتیکی جدید

 محمدی بازرگانی میترا
میترا محمدی بازرگانی، 

 محسن فالحتی عنبران

PB184 433 
باززایی گیاه اسپند با استفاده از کشت 

 هیپوکوتیل
 محمدنزاد هیوا

 هیوا محمدنزاد، 

 هدایت باقری

PB185 561 
های عدس بررسی تنوع ژنتیکی الین

 RAPDبا استفاده از نشانگر 
 محمدنیا شیوا

شیوا محمدنیا، علی اصغری، 

 شاپور برومند

PB186 55 

بررسی مناسب ترین شرایط درون 

شیشه ای جهت جوانه زنی و 

 Nitrariaریزازدیادی گیاه قره داغ 
schoberi 

 محمدی زرناسی سمیرا

سمیرا محمدی زرناسی، 

 محمد علی ابراهیمی، 

 حمید رضا ناصری، 

 نسیم زرین پنجه

PB187 213 
ارتباط ژنتیکی هویج های بومی ایران 

 با هویج های تجاری
 محمدی مینا

 مینا محمدی، 

 جواد مظفری، 

 جهانگیر کوهپالکانی

PB188 210 

و  CAT1های ی بیان ژنمطالعه

APX1  در ارقام متحمل و حساس

 فرنگی تحت تنش شوریگوجه

 محمودی پروانه

 پروانه محمودی، 

 هانیه محجل شجاء، 

 الهام محجل کاظمی

PB189 591 

با استفاده از gusانتقال ژن گزارشگر 

نانوذرات سیلیکا تحت تیمار فراصوت 

 ( Brassica napusبه گیاه کلزا )

 مختارزاده زهرا
 زهرا مختارزاده، 

 امیر موسوی، ایوب آرپنائی

PB190 843 
Proteomic Responses of 

Avicennia marina to Crude 
Oil Contamination 

 مرادی بابک

Babak Moradi،  

زارع مایوان،  حسن  

 مهری سیدهشترودی

PB191 310 

تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در 

الین های امید بخش گندم تحت 

شرایط تنش شوری با استفاده از مدل 
AMMI 

 مرندی مهدیه

 مهدیه مرندی، 

 حبیب اله قزوینی، 

 اشکبوس امینی
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 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB192 309 

های الینارقام و تنوع ژنتیکی ررسی ب

با پیشرفته متحمل به شوری گندم 

 SSRاستفاده از نشانگرهای 

 مرندی مهدیه
مهدیه مرندی، حبیب اله 

 قزوینی، اشکبوس امینی

PB193 585 

The Phylogeny of the genus 
Paracaryum (DC) Boiss. 

(Boraginaceae) from Iran 
based on plastid trnL-trnF 

region sequence data 

 مزروعی آرانی نادر

 نادر مزروعی آرانی، 

الهام سالم، زینب طلوعی، 

 مسعود رنجبر

PB194 240 

نالیز منحنی مطالعه اولیه توسط آ

ذوب با قدرت تفکیک زیاد برای 

در اکسشن های  SNPتعیین ژنوتیپ 

 شاهدانه

مصطفایی دهنوی 

 محبوبه

محبوبه مصطفایی دهنوی، 

سید علیرضا سالمی، 

 افی، محسن ک

 مجید شکرپور

PB195 90 

بررسی برخی ژنوتیپ های پیاز جنوب 

و مرکز ایران از نظر گلدهی و ارتباط 

 SSRآن با نشانگرهای 

 معصومی اصل اسد
 اسد معصومی اصل، 

 سیده مریم زرین

PB196 89 

جداسازی و همسانه سازی ژن کد 

کننده بیزابولن سینتاز از درخت نراد 

( در راستای Abies grandisبزرگ )

 تولید سوخت زیستی

 سدمعصومی اصل ا

 اسد معصومی اصل،

 فائزه حائری زاده،  

 پژمان آزادی

PB197 656 

تغییر در خصوصیات مورفولوژیک و 

های کشت فیزیولوژیک برگ گیاهچه

بافتی گردوی ایرانی توسط تنش 

 شوری

 ملکی آسایش زینب

 زینب ملکی آسایش، 

 کورش وحدتی، 

 ساسان علی نیایی فرد

PB198 765 

A step towards gene 
regulatory networks with 
focusing on Phenylalanine 

ammonia-lyase genes in 
Arabidopsis thaliana 

 ملکی سارا
سارا ملکی، رضا فتوت، 

 اسماعیل نظامی

PB199 275 
ایجاد گیاه تراریخته سیب زمینی 

 مقاوم به علف کش بستا
 ممی پور رحیمه

 رحیمه ممی پور، 

 مقصود پژوهنده
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 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB200 235 

های مختلف تنوع ژنتیکی اکوتیپ

( .Cuminum cyminum L)سبز  زیره

از نظر صفات فنولوژی و مورفولوژی 

در پاسخ به محلول پاشی نانوذرات 

 دی اکسید تیتانیوم

 منصوری مریم

 مریم منصوری، 

غالمعباس اکبری، 

 سیدمحمدمهدی مرتضویان

PB201 577 
 مطالعه سیتوژنتیکی تعدادی اکوتیپ

 تتراپلوئید گل راعی
 Hypericum Perforatum 

 مهروی شقایق
 شقایق مهروی قاسم 

 کریم زاده

PB202 578 

 . Teucrium Lی فیلوژنی مطالعه

 بر اساس توالی کلروپالستی

 cpDNA ycf1-rps15 در ایران 

 مؤذن شیخ جان رقیه

رقیه مؤذن شیخ جان، 

پور اوصالو، شاهرخ کاظم

علی سنبلی، زیبا جم زاد، 

 بهناز نظری

PB203 403 

وحشی  بررسی تنوع ژنتیکی گونه

( با Pistacia khinjukپسته )

 (poxاستفاده از ژن پراکسی داز)

 ستاره میرزاوند میرزاوند ستاره

PB204 405 

 تحلیل ژنومی روابط فیلوژنتیکی گونه

( Pistacia khinjukوحشی پسته )

با استفاده از ژن فنیل االنین 

( مبتی بر نشانگرهای PALیاز)آمونیال
DNA 
 

 میرزاوند ستاره میرزاوند ستاره

PB205 15 

متیل -oافزایش بیان ژن اوژنول 

ترانسفراز، ترکیبات فنلی و فعالیت 

اکسیدانت گیاه ریحان های آنتیآنزیم

 تحت تأثیر سالیسیلیک اسید

 نادری صالحه
صالحه نادری، براتعلی 

 فاخری، حمیده خواجه

PB206 533 

بررسی ترکیبات موجود در برگ گیاه 

شده در محیط کشت استویای کشت

MS  با استفاده از حاللn-hexane 

 نیما نامجو نامجو نیما

PB207 40 
زایی و باززایی سازی کالبهینه

 سای کوهیپونه

نظرزاده دولت آباد 

 فهیمه
 عبداله محمدی
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 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB208 575 

 ی فیلوژنیمطالعه
ِDracocephalum L. (Lamiaceae) 

 cpDNAبر اساس توالی کلروپالستی 
ycf1-rps15 

 نظری بهناز

بهناز نظری، شاهرخ کاظم 

، پور اوصالو، علی سنبلی

عباس قلی پور، رقیه مؤذن 

 شیخ جان

PB209 220 نظری زیبا پپتیدهای ضد میکروبی 

زیبا نظری، فرهاد نظریان 

فیروزآبادی، میترا خادمی، 

 هادی کریم بیگی

PB210 686 

اثر غلظت های مختلف منگنز بر بیان 

کاریوفیلن سنتاز در گیاه نعناع -ژن بتا

 .(Mentha aquatica Lآبی )

 نظری مهرداد
مهرداد نظری، فاطمه زرین 

 م محمد سلطانیکمر، بهرا

PB211 126 

Isolation، Cloning and 

Sequence Analysis of CDH 
and BADH genes from E.coli 
BL21 to enhance salt Stress 

tolerance in plant 

 نعلبندی کبری

 کبری نعلبندی، 

 مقصود پژوهنده، 

 امین سهندی خلیفه کندی

PB212 631 

فیلوژنی مولکولی جنس 
(Hedysarum (Fabaceae بینشی :

 trnL-trnFنو از توالی های قطعه 
 کلروپالستی

 نفیسی هانیه

 هانیه نفیسی، َ
شاهرخ کاظم پور اوصالو، 

 ولی اهلل مظفریان، 
 محمد امینی راد

PB213 282 
انتقال مقاومت به فوزاریوم در طالبی 

 از طریق تالقی برگشتی

نقدی دورباطی 
 محمدرضا

محمدرضا نقدی دورباطی، 
 محمود لطفی، 

 حسینعلی رامشینی، 
 عباس شرزه ای، 
 نعیمه سوسرایی

PB214 461 
مقایسه میزان تراریختی در دو رقم 

 اطلسی ایرانی
 نوبخت وکیلی آسو

 آسو نوبخت وکیلی، 

 هدایت باقری

PB215 456 
مقایسه میزان باززایی دو رقم اطلسی 

 ایرانی
 ت وکیلی آسونوبخ

 آسو نوبخت وکیلی، 

 هدایت باقری

PB216 163 

های بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ

ی سبز با استفاده از نشانگر زیره

 SRAPمولکولی 

نوربخش حبیب آبادی 

 ونوس

ونوس نوربخش حبیب 

آبادی، مهدی رحیم ملک، 

 محمد مهدی مجیدی
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 ژنتیک گیاهی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB217 521 
ایی گیاه شیشهتکثیر درون

Vaccinium arctostaphylos  
 با استفاده از کشت گره

 وروزپور مهرانن

مهران نوروزپور، ناصر زارع، 

 رسول اصغری زکریا، 

 پریسا شیخ زاده

PB218 465 

بررسی تنوع ژنتیکی توده های 

مختلف بادرنجبویه با استفاده از 

 SRAPنشانگر 

 سعیده نوروزی نوروزی سعیده

PB219 764 

 بررسی قابلیت بیان ثابت و موقت 

در انباشت پروتئین نوترکیب ضد 

 ویروس گریفیتسین در تنباکو

 یاور وفایی وفایی یاور

PB220 279 

Golden Braid:  سیستم نوین

های سازی برای طراحی سازههمسانه

 تراریزش گیاهی

 یاور وفایی، هوشنگ علیزاده وفایی یاور

PB221 805 

نه سازی محیط کشت درون بهی

با  OHFشیشه ای پایه رویشی گالبی

استفاده از شبکه های عصبی و 

الگوریتم ژنتیک براساس طرح 

 تاگوچی

 یداللهی عباس

 عباس یداللهی، 

 جمشیدی آزاد،  سعید

 حامد احمدی، 

 محمد مهدی عرب، 

 ملیحه افتخاری

PB222 803 

طراحی محیط کشت پرآوری درون 

با  G×N15شیشه ای پایه رویشی 

استفاده از شبکه های عصبی 

 الگوریتم ژنتیک -مصنوعی

 یداللهی عباس

 عباس یداللهی، 

 عبدالعلی شجاعیان، 

 محمد مهدی عرب، 

 حامد احمدی، 

 سعید جمشیدی آزاد

PB223 66 

های مطالعه و مقایسه عمل خانواده

دفاع "و  "تیالزهاساب"ژنی 

 در آرابیدوپسیس تالیانا "اکسیداتیو

 یوسفی مسعود
 مسعود یوسفی، 

 قربان علی نعمت زاده

 

 

  ( لغایت ظهر روز د1/3/59ظهر روز اول ) ( 2/3/59وم )PA (A group posters) 

  ( 3/3/59( لغایت ظهر روز سوم ) 2/3/59ظهر روز دوم )PB ( B group posters) 

file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=574
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=408
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=150
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=150
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=904
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=904
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=99


 
   

 

888 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایرانفهرست جامع پوسترهای دومین کنگره بین

 

 

 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 

 بیوانفورماتیک

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA223 621 

مطالعه محاسباتی پلی مورفیسم های 

ناحیه ژنی  تک نوکلئوتیدی در

SMPD1 انسان 

 نسیم ابراهیمی ابراهیمی نسیم

PA224 617 
جدید در ناحیه  miRNAپیش بینی 

 SMPD1ژنی 
 ابراهیمی نسیم

 نسیم ابراهیمی، 

 صادق ولیان بروجنی

PA225 716 

 پیش بینی نقش نقاط داغ در 

رزیدو های ناحیه اتصالی لیگاند 

 نوروکلین در سرطان پستان

 سمانه احمدزاده احمدزاده سمانه

PA226 715 

مطالعات بیوانفوماتیکی برای تعیین 

نقش نقاط جهش زا در ناحیه اتصال 

 HER2مهارکننده های کیرنده 

 سمانه احمدزاده احمدزاده سمانه

PA227 714 

پیش بینی و بررسی بیوماکر محلول 

برای تحقیقات در  GFPجدید 

 سرطان

 سمانه احمدزاده احمدزاده سمانه

PA228 301 

بینی و بررسی نقش رزیدو های پیش 

نقاط داغ دومین اتصالی لیگاند های 

 آندروژن در سرطان پروستات

 احمدزاده سمانه
 سمانه احمدزاده، 

 دکتر رحمان امام زاده

PA229 737 
بر  DZ13و  NBDHEXی تاثیر ارزیاب

 C-junپروتوانکوژن 
 احمدی نسرین السادات

نسرین السادات احمدی، 

 ابوالقاسم اسماعیلی، 

 فاطمه جوادی زرنقی

PA230 736 

دئوکسی طراحی بیوانفورماتیکی 

ریبوزیم علیه 

(Xylosyltransferase-1 (XT-1 

 دخیل در آسیب های نخاعی

 احمدی نسرین السادات

نسرین السادات احمدی، 

 ابوالقاسم اسماعیلی، 

 فاطمه جوادی زرنقی

PA231 60 

معرفی عوامل رونویسی عملکردی در 

تنش خشکی با استفاده از داده های 

 میکرواری آرابیدوپسیس و آنالیز

 cis-acting elements آنها 

 اخترطاوان صدیقه
 ، صدیقه اخترطاوان

 مجید طالبی
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 بیوانفورماتیک

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA232 59 

ها در دو مقایسه الگوی بیان ژن

ژنوتیپ حساس و متحمل ذرت تحت 

های تنش خشکی با استفاده از داده

 میکرواری

 اخترطاوان صدیقه

 صدیقه اخترطاوان، 

 مجید طالبی، 

 احمد طهماسبی

PA233 297 

Systematic analysis of long 
noncoding RNAs recurrence-
related genes expression in 
breast invasive carcinoma 

 وند فاطمهارغوان شها

فاطمه ارغوان شهاوند، 

 آرمان شهریسا، 

 بهنیا احمدی، 

 مریم طهماسبی بیرگانی

PA234 797 

بررسی محاسباتی مقایسه ای 

اتصاالت مولکولی کاوشگرهای 

فلورسنت متصل شونده به شیار 

 B-DNAکوچک 

 اعرابی جشوقانی فاطمه
فاطمه اعرابی جشوفانی، 

 محمدرضا گنجعلیخانی

PA235 792 

یررسی محاسباتی اتصاالت مولکولی 

وارتباط کمی ساختار و فعالیت 

ترکیبات طبیعی گیاهی به عنوان 

 DNAمهارکننده های دوگانه 

  IIو  Iتوپوایزومرازهای 

 در درمان سرطان

 اعرابی جشوقانی فاطمه
فاطمه اعرابی جشوقانی، 

 محمدرضا گنجعلیخانی

PA236 731 

بررسی محاسباتی چندریختی های 

 SMN1تک نوکلئوتیدی در ژن 

انسانی و غربالگری جهش های 

ار بر روی پایداری و عملکرد تاثیرگذ

 SMNپروتئین 

 اعرابی جشوقانی فاطمه
فاطمه اعرابی جشوقانی، 

 محمدرضا گنجعلی خانی

PA237 293 

اولین بررسی جامع محاسباتی 

وکلئوتیدی ژن چندشکلی های تک ن

MAPK1 انسانی 

 اعرابی جشوقانی فاطمه
فاطمه اعرابی جشوقانی، 

 خانیمحمدرضا گنجعلی

PA238 662 
طراحى آگونیست استئوپروتگرین بر 

 VHHمبناى 
 افالکى فاطمه

 فاطمه افالکی، 

 دکتر صادق حسن نیا
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 بیوانفورماتیک

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA239 233 

Bioinformatics Analysis of 
Missense rs121964972 on 

three-dimensional structure 
of the Cystathionine beta 

synthase Gene (CBS) protein 

 اکرمی ابرقویی فاطمه

 فاطمه اکرمی، 

 مهری خاتمی، 

 محمد مهدی حیدری

PA240 202 

آنالیز بیوانفورماتیکی اتصال برخی از 

فرنگی به میکرو ار ان ای های گوجه 

ژنوم ویروس ایرانی پیچیدگی بوته 

 چغندر قند

 امیرنیا فهیمه
فهیمه امیرنیا، امید عینی، 

 داوود کولیوند

PA241 395 
بررسی بیوانفرماتیکی واریانت جدید 

Q375R ر ژن فنیل االنین د
 هیدروکسیالز

 آذرشین سیده زهره
 سیده زهره آذرشین، 

 سید رضا کاضمی نژاد، 
 مینا زمانی

PA242 618 
بررسی احتمال حضور ساختارهای 

مرتبط  PTPN22حلقه در ژن -ساقه
 1با بیماری دیابت نوع 

 زهرا آژیر، زهره حجتی آژیر زهرا

PA243 464 

های miRNAبررسی بیوانفورماتیکی 

های مرتبط با افزایش تمایز سلول

Th17 1ت نوع در بیماری دیاب 

 زهرا آژیر، زهره حجتی آژیر زهرا

PA244 410 
جداسازی و مطالعه بیوانفورماتیکی 

 گندم MLOژن 
 آهنگر لیال

لیال آهنگر، ولی ا.. بابایی 

 زاد، غالمعلی رنجبر، 

 حمید نجفی زرینی، 

 عباس بیابانی

PA245 223 
بررسی تغییرات ژنتیکی افراد مبتال 

 به نقص بین بطنی با روش
 Whole Exome Sequencing 

 باوی ژیال
ژیال باوی، زهره وحیدی، 

 سحر حیدری، 
 حمزه رحیمی

PA246 121 

 افزارهایبررسی کارایی نرم
 Copy Number Variation  

 در مطالعات 
Next Generation Sequencing NGS 

 باوی ژیال
ژیال باوی، زهره وحیدی، 

 سحر حیدری

PA247 246 

شناسایی بارکدهای اختصاصی برای 

Shigella dysenteriae  با استفاده

 از ژنومیکس مقایسه ای

 بخشی بهنام

بهنام بخشی، مهدی کمالی، 

 احسان محسنی فرد، 

 علی سلیمی، 

 محمد حسن درویشی
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PA248 243 

های بیوانفورماتیکی استفاده از روش

های miRNAبه منظور شناسایی 

 Aegilops tauschiiجدید در 

 بخشی بهنام
 بهنام بخشی، 

 احسان محسنی فرد

PA249 140 

بررسی بیماری زایی پلی مورفیسم 

rs104893927  در ژنSMN1  با

 استفاده از روش های بیوانفورماتیکی

 بندری زینب

 زینب بندری، 

محمد مهدی حیدری، 

 مهری خاتمی

PA250 821 

 ارزیابی بیوانفورماتیکی اثر

 miR-186  بر ژن های اساسی

 دخیل در سرطان کلورکتال

 بیات زهرا

 زهرا بیات، 

 بهرام محمدسلطانی، 

 مهرداد بهمنش

PA251 439 

های راهنمای توالی In Silicoآنالیز 

مختلف برای بیان ترشحی پروتئین 

 بی در اشرشیاکلی1اینترفرون بتا 

 پزشکیان زهرا

 زهرا پزشکیان، 

سید ضیا الدین میرحسینی، 

 شاهرخ قوتی

PA252 438 

تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی و 

بیوانفورماتیکی پروتئین اینترفرون 

 بتای انسانی

 پزشکیان زهرا

 زهرا پزشکیان، 

سید ضیا الدین میرحسینی، 

 شاهرخ قوتی

PA253 354 

شناسایی ایزوله ای از 

Stainernema feltiea  با استفاده

 از کرمان ITS-DNAاز توالی ژن 

 پناهی هادی
 ابراهیم شکوهی، 

 الهه صدیقی، هادی پناهی

PA254 353 
موقعیت فیلوژنتیکی نماتد 
Pratylencus cf. coffeae  

 01S rDNAبر اساس توالی ژن 

 پناهی هادی

 ابراهیم شکوهی، 

 میالد رشیدی فرد،

 هادی پناهی، دریکی فوری 

PA255 226 

بررسی مولکولی جمعیتی از 
Eucephalobus mucronatus 

ژن  D2D3بر اساس قطعه ژنی  

01s-rDNA از ایران 

 پناهی هادی

 هادی پناهی، 

 ابراهیم شکوهی، 

 دریکی فوری

PA256 343 

آنالیز تفرق ترانسکریپتوم برای درک 

 پاسخ به قارچ
 Fusarium graminearum  

 در خوشه گندم

 پورخورشید زهرا

 زهرا پورخورشید، 

 الهه توکل
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PA257 374 

روش محاسباتی برای ارزیابی نقش 

در بیماران  miR-423احتمالی 

 مبتال به سرطان پستان

 نادیا پورمشیر، صادق ولیان پورمشیر نادیا

PA258 643 

پیشگویی نقش جهش دوگانه بر 

ساختار و عملکرد برازئین با توجه به 

 نتایج تجربی

 پیرمحمدی ثریا
 حمدی، ثریا پیرم

 وهب جعفریان

PA259 93 

The Prediction of Effects of 
Missense rs41508746 

Polymorphism on the 3D 
Structure of eNOS Protein 

 تاج فر سبا

 سبا تاج فر، 

مهدی حیدری،  محمد

 مهری خاتمی

PA260 387 

طراحی واکسن پپتدی برعلیه پوشش 

گلیکوپروتئینی ویروس زیکا بر اساس 

 اپی توپ: مطالعه ایمونوانفورماتیک

 سعید تائبی تائبی سعید

PA261 619 

های هدف ها و ژنmiRNAشناسایی 

 ها در گیاه گندم آن

(Triticum aestivum) 

 توکل الهه
الهه توکل، مهدیه ساالرپور، 

 مهدی منصوری

PA262 613 

ئینی و عناصر بررسی ساختار پروت

های تنظیمی واقع در پیشبر فرم

 سیتوسولی و کلروپالستی
 NADP- ME 

 توکل الهه
الهه توکل، زهرا زکی پور، 

 عباس عالمزاده

PA263 875 
علوم ژنتیک  مروری بر داده کاوی در

 (DNA) خوشه بندی اقوام ایرانی به کمک شناسه 
 عطیه توالیی توالیی عطیه

PA264 702 
شناسایی ایزومیرهای جدید در 

بیماری ورم پستان گاو با استفاده از 
 miRNA-seqه های داد

 جعفری دشتی الهام
الهام جعفری دشتی، 

محمدرضا بختیاری زاده، 
 عبدالرضا صالحی

PA265 701 

جدید و حفاظت  miRNAsکشف 
شده و ژن های هدف آنها در ژنوم 

و با استفاده از داده های توالی یابی گا
 نسل بعد

 جعفری دشتی الهام
الهام جعفری دشتی، 

محمدرضا بختیاری زاده، 
 عبدالرضا صالحی

PA266 735 

 ارزیابی بیوانفورماتیکی

 microRNA  های احتمالی تنظیم

 MELKکننده بیان ژن 

 جاللی طاهره

 طاهره جاللی، 

مجید صادقی زاده، مهدی 

 عقیلی
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PA267 127 

بررسی بیوانفورماتیکی آنزیم 

تخراج شده اس G2کربوکسی پپتیداز 

 از باکتری گرمادوست
 Cohnella sp . A01 

 حاج هادی مصطفی

 مصطفی حاج هادی، 

 سعید امین زاده، 

 محمدرضا زمانی، 

 مصطفی مطلبی

PA268 478 

ها و lncRNAهمکاری دوستانه 

 پروتئین های تنظیمی در 

 سرطان زایی

 حبیبی مهوش

 مهوش حبیبی، 

 حمید گله داری، 

 مینا زمانی، رضا فخاری

PA269 687 
پیش گویی میکروآر ان آ در ژن 

 (APPاز آمیلوئید )پروتئین پیش س
 حیدری لری مریم

 مریم حیدری لری، 

 زهره حجتی

PA270 56 خاکشور بردر عاطفه معرفی نرم افزار کاریوتایپ 
 عاطفه خاکشور بردر،

 امیر عباس تقی زاده 

PA271 180 
بررسی بیوانفورماتیکی پرایمر ژن 

PTTG1 در روش 
 Comparative Real Time PCR 

 خزائی قاسم

 قاسم خزائی، 

 مریم میراحمدی، 

 بهناز بذرافشان

PA272 454 
بررسی مولکولی ژن لیمونن سینتاز 

 در رازیانه
 دعاگو معصومه

 اگو، معصومه دع

علی ایزدی دربندی، 

 حسینعلی رامشینی

PA273 615 

ارزیابی بیان ترشحی هورمون رشد 

انسانی نوترکیب با استفاده از سیگنال 

 E .coliپپتیدهای انسانی در 

 ری عارفدوزنده جویبا

عارف دوزنده جویباری، 

 حمید رضا وزیری، 

 شاهرخ قوتی، 

 محمد مهدی سوهانی

PA274 524 

کاربرد ابزارهای بیوانفورماتیکی در 

بیان ترشحی هورمون رشد انسانی 

 نوترکیب در سیستم باکتریایی

 دوزنده جویباری عارف

عارف دوزنده جویباری، 

 حمید رضا وزیری، 

 شاهرخ قوتی، 

 محمد مهدی سوهانی

PA275 545 

های جدید و  microRNAبررسی 

ژن های هدف آنها در گیاه سویا 

(Glycine max) 

 رجبی محسن
صالح امیری، محسن رجبی، 

 رضا فتوت
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PA276 544 

های گیاه ESTتفسیر عملکردی 

گندم و بیان ژن آنها در شرایط تیمار 

 سرمایی و آبسیزیک اسید

 رجبی محسن
محسن رجبی، صالح امیری، 

 رضا فتوت

PA277 268 
آنالیز پروموتور ژن مقاومت به خشکی 

 در برخی از گونه های گیاهی
 هاجر رجبی هشجین رجبی هاجر

PA278 265 
 DREB1آنالیز عناصر باالدستی ژن 

 و عملکرد آنها
 رجبی هشجین معصومه

معصومه رجبی هشجین، 

 علی اصغری

PA279 706 رحمانی نسیم طبقه بندی آلرژنهای گیاهی 

 نسیم رحمانی، 

 نجف الهیاری فرد، 

 بیژن بمبئی، 

 زرین مینوچهر، 

 اسماعیل ابراهیمی، 

 علی نیازی

PA280 825 
طراحی و ساخت پروموتر یوکاریوتی 

 قوی از طریق مهندسی ژنتیک
 رحیمی راد نازنین

 نازنین رحیمی راد،

 مجید صادقی زاده 

PA281 174 

مدلسازی ساختار سوم گلیکوپروتئین 

11 (GP63 موجود در لیشمانیا )

دونووانی با استفاده از همولوژی 

 ینگمدل

 اکرم رحیمی مقدم رحیمی مقدم اکرم

PA282 509 

Predicting involvement of 
microRNAs in generation of 

neurons from induced 
pluripotent stem cells 

 رستگار پویانی شیما

 شیما رستگار پویانی، 

نیوشا خزاعی، عبدالشکور 

 محمدنیا، معین یعقوبی

PB227 490 

 بررسی ساختار و عملکرد 

گیرنده های اختصاصی سطح 

هدف  سلولهای سرطانی پروستات با

تشخیص و درمان مبتنی بر داده 

 پردازی رایانه ای

 رستمی حصارسرخ الهام
الهام رستمی حصارسرخ، 

 علی اکبر حدادمشهدریزه
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PB228 133 

Bioinformatics Prediction of 
Structural and functional 
Effects of New Mutation 
G202R in ABCA3 Protein 

 رضایی فریده

 فریده رضایی، 

 محمد شفیعی، 

 حمید گله داری، 

 مریم محبی

PB229 408 

پراکنش موتیف های شناسایی 

حفاظت شده فاکتور رونوشت 

 در جو Dofبرداری

 سحر روحیان روحیان سحر

PB230 406 

تحلیل گسترده ژنومی روابط 

فیلوژنتیکی فاکتور رونوشت برداری 

 در جو Dofژنی خانواده 

 سحر روحیان روحیان سحر

PB231 388 

ی نوین طراحی و ارزیابی سازه

پذیری تخریبژنتیکی توانا در زیست

کاوی بنزوپیرن مبتنی بر داده

 های قارچینزیمآ

 رئیس الساداتی مریم

 مریم رئیس الساداتی، 

علی اکبر حداد مشهدریزه، 

 سمانه دولت آبادی

PB232 741 
بهینه سازی کدونی وتولید نوترکیب 

 رازدیافو-DTآنزیم 
 زابلی مهدیه

 مهدیه زابلی، 

مسعود ترکزاده ماهانی، 

 مجتبی مرتضوی، 

 ناهید عسکری

PB233 186 
پیشگویی بیوانفورماتیکی بیماریزایی 

پلی مورفیسم های بدمعنی در ژن 
tbx5 

 زارع بیدکی راضیه

 راضیه زارع بیدکی، 

محمد مهدی حیدری، 

 مهری خاتمی

PB234 682 

بررسی تشابه و احتمال وقوع 

نوترکیبی در بین پوتی ویروس های 

 آلوده کننده حبوبات

 خدیجه ساالری ساالری خدیجه

PB235 274 
بهینه سازی آنزیم آسپاراژیناز توسط 

 ابزارهای بیوانفورماتیک
 ساالری علی

علی ساالری، رضا یاری، 

 بیژن بمبئی، زرین مینوچهر

PB236 160 
بررسی نرم افزارهای 

Visualization  درNGS 
 ریحیدسحر 

سحر حیدری، ژیال باوی، 

 زهره وحیدی
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PB237 83 

مدلسازی ساختار گیرنده ی کیس 

با  GPCRپپتین به عنوان یک 

 استفاده از روش های بیوانفورماتیک

 سیاه پوش زکیه

 ه پوش، زکیه سیا

 حمیدرضا وزیری، 

 حسین روحی

PB238 190 

بررسی بیوانفورماتیکی نواحی 

پروموتری، موقعیت کروموزومی و 

در چهار  LycBکنشی ژن شبکه برهم

گیاه ذرت، برنج، سیب زمینی وگوجه 

 فرنگی

 سیاه منصور شیوا

 شیوا سیاه منصور،

 احمد اسماعیلی، 

 فرهاد نظریان

PB239 372 

شناسایی جنس سالمونال در سس به 

روش تشخیص ملکولی واکنش 

 ( در سسPCRزنجیره پلیمراز )

 شاه حسینی عاطفه

 عاطفه شاه حسینی، 

، 1پیمان مهستی شتربانی

افشین اخوندزاده بستی 

 اخوندزاده بستی

PB240 832 

آنالیز بیوانفورماتیک و مقایسه ای 

الگوهای مصرف کدون در ژن 

BMP15 در نژادهای مختلفی از بز 

 شایسته معصومه
 معصومه شایسته، 

 پیام جاللی، کبری تقی زاده

PB241 849 

بازسازی شبکه ژنی و معرفی کلیدی 

ترین ژن ها در تحمل به تنش شوری 

 در برنج

 شبر زهراسادات
شهربانو میردارمنصوری، 

 زهراسادات شبّر

PB242 396 

بندی و بررسی بیان شناسایی، طبقه

 WRKYژن خانواده عوامل رونویسی 

 در جو

 شبر زهراسادات

 بنیامین یزدانی، 

 زهراسادات شبر، 

 رسول اصغری زکریا، 

فرزان قانع گل محمدی، 

 احسان پورعابد

PB243 342 
های دخیل در آنالیز پروموتر ژن

 تحمل به تنش خشکی در برنج
 شبر زهراسادات

سیدمهدی محمدی، 

 زهراسادات شبر

PB244 485 

 بررسی بیوانفورماتیکی اثرات

 hsa-miR-524-5P  وhsa-miR-

 TGF-βبر مسیر پیام رسانی  559

 در سرطان کلورکتال

 عابدینی بخشمند الهام

الهام عابدینی بخشمند، 

 بهرام محمد سلطانی، 

 سید جواد مولی، 

 مهناز جهانگیری
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شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB245 671 

بررسی اثر جهش های شایع در ژن 

BRCA1  بر ساختار پروتئین: رویکرد

 بیوانفورماتیکی

 پرستو عارضی، زهرا رضوانی عارضی پرستو

PB246 498 

های نوین طراحی و ارزیابی سازه

ایمونوتوکسینی مشتق از 

های آزورین و شبه آزورین پروتئین

 موثر بر سرطان پستان

 عدالتیان کرباسی نیلوفر
نیلوفر عدالتیان کرباسی، 

 علی اکبر حدادمشهدریزه

PB247 17 

شناخت ژن های با بیان افتراقی در 

سرطان ریه با استفاده از ابزارهای 

 بیوانفورماتیک

 عنبر احسن پور محمد

محمد عنبر احسن پور، 

فاطمه حاجی حسینی، 

 محدثه محمدی، 

 ریحانه محرمی، 

 علی ساالری

PB248 23 

کد شوند  NBSمطالعه فیلوژنی دامنه 

 با ژنهای مقاومت در ارقام بادام 

 بومی ایران

 غایب زمهریر مریم

 نرگس ملک برمی، 

 مریم غایب زمهریر، 

 امیر محمد ناجی

PB249 788 

In Silico Molecular Docking 
Studies of Lapatinib and 
Canertinib as Tyrosine 

kinase Inhibitor in Prostate 
Cancer Treatment 

غفوری ورنوسفادرانی 

 زهرا

زهرا غفوری ورنوسفادرانی، 

 رحمان امام زاده، 

 محبوبه نظری

PB250 776 

Prediction of the Impact of 
point mutation in Renilla 

Luciferase on Enzyme 
Stability and Solubility 

غفوری ورنوسفادرانی 

 زهرا

زهرا غفوری ورنوسفادرانی، 

 رحمان امام زاده، 

 محبوبه نظری

PB251 257 

In Silico Molecular Docking 
Studies for Prediction 

Impact of Hotspot Residue of 
AR Ligand Binding Domain 

غفوری ورنوسفادرانی 

 زهرا

زهرا غفوری ورنوسفادرانی، 

 رحمان امام زاده، 

 محبوبه نظری

PB252 84 
توسعه نرم افزاری جهت تشخیص 

 ساختارهای دوم در قطعات پروتئینی
 فتحی نوید امیرحسین

امیرحسین فتحی نوید، 

 عمران حشمتی، 

 خسرو خلیفه

PB253 113 

دارای  H47طراحی میکروسین 

به منظور بهبود  Trpجایگزینی 

 خصوصیات ضد میکروبی آن

 پریسا فرخ فرخ پریسا
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PB254 106 

بررسی بیوانفورماتیکی خصوصیات 

  miR172عملکردی خانواده 

 در گوجه فرنگی

 افسانه سادات فرساد فرساد افسانه سادات

PB255 105 

 بررسی بیوانفورماتیکی توالی 

های شبه دایسر در برخی از پروتئین

 های گیاهان عالیگونه

 افسانه سادات فرساد فرساد افسانه سادات

PB256 421 

آنالیز وابستگی حرارتی ساختار و 

پایداری توکسین دیفتری با 

بکارگیری شبیه سازی دینامیک 

 مولکولی

 قادری سهیال

 سهیال قادری، 

 محمد رضا بزرگمهر، 

 علی مرسلی

PB257 419 
مطالعه ساختار و پیشگویی عملکرد 

 های pHتوکسین دیفتری در 
 بازی و خنثی-اسیدی 

 قادری سهیال
 سهیال قادری، 

 محمدرضا بزرکمهر، 
 علی مرسلی

PB258 781 
ارزیابی اپی توپ های خطی و فضایی 

BtuB در اسینتوباکتر بومانی 
 پریسا قاسمی، فاطمه سفید قاسمی پریسا

PB259 114 

ایا فراوانی دی پپتید ها بر حسب 

کالس ساختاری پروتئین از یک نظم 

 خاص پیروی می کند؟

 قدیمی مهین
مهین قدیمی، عمران 

 حشمتی، خسرو خلیفه

PB260 839 

بیس  2و1مقایسه توالی آنزیم ریبولوز 

فسفات کربوکسیالز/اکسیژناز در دو 

 گونه آلبالو و محلب

محب سراج  قنبری

 راحله

راحله قنبری محب سراج، 

 مهدی محب الدینی

PB261 523 
Computation analysis of 
miR-459 on expressing 
genes of TGFβ/SMAD 

signaling pathway 

 رنوشکبیری ف
 فرنوش کبیری، 

 بهرام سلطانی

PB262 53 
مطالعه مکانیسم ایجاد تحمل به 

عناصر سنگین در گیاه آرابیدوپسیس 
 تالیانا

 کرمانی منصوره
 منصوره کرمانی،

 افسانه محکمی 

PB263 165 
بررسی فیلوژنتیکی هیستامینازهای 

 موجودات زنده
 کریم بیگی هادی

 هادی کریم بیگی، 

فیروزآبادی،  فرهاد نظریان

 احمد اسماعیلی، 

 مسعود علیرضایی
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PB264 775 

Investigation of Soluble 
Enhanced Green Fluorescent 

Protein (EGFP) in Sperm 
Biology 

 مالوردی نسرین

 نسرین مالوردی، 

 رحمان امام زاده،

 محبوبه نظری 

PB265 771 

Prediction and Investigation 
of the Stability of Renilla 
luciferase Reporter for 

Imaging in Living Subjects 

 مالوردی نسرین

 نسرین مالوردی، 

 رحمان امام زاده، 

 محبوبه نظری

PB266 770 
The Effects of Hotspot 

Residue Substitution on FSH 
Receptor-FSH Binding 

 مالوردی نسرین

 نسرین مالوردی، 

 رحمان امام زاده، 

 محبوبه نظری

PB267 327 
تاثیر متیونین بر انسجام ساختاری 

 یک مارپیچ آلفای خاص
 مرادی خدیجه

 خدیجه مرادی، 
 سیده اکرم شیردل، 

 وهب جعفریان، 
 خسرو خلیفه

PB268 603 
ورماتیک روابط تکاملی بررسی بیوانف

 12( در Psyژن فیتون سنتاز )
 ی زراعیگونه

معظمی گودرزی 
 خدیجه

خدیجه معظمی گودرزی، 
 سیدمجید عزیزی

PB269 772 
آنالیز بیوانفورماتیکی مارکر 

rs989682  واقع در باالدست ژن
COLQ 

 نفیسه معینی فر معینی فر نفیسه

PB270 302  پیش گوییmiRNA  در ژنCOLQ معینی فر نفیسه 
 نفیسه معینی فر، 

 صادق ولیان

PB271 381 

طراحی، توسعه و ارزیابی مجازی 
های نسل نوینی از ایمنوتوکسین

مشتق از هرسیوتلین موثر بر سرطان 
 روده بزرگ

 مقیمی کاخکی مژده
 مژده مقیمی کاخکی،

ریزه، علی اکبر حداد مشهد 
 علی رضا حق پرست

PB272 728 
انسانی قادر  microRNAپیش بینی 

به هدف گیری رونوشت ژن کالومنین 
 in silicoانسان با رویکرد 

 منیری سولماز
 ،سولماز منیری
 جوادحصاری، 

 علیرضا زمردی پور

PB273 99 

MicroRNA processing genes 
can be considered as 
therapeutic targets in 

different human 
malignancies 

 مهرابی مریم

 مریم مهرابی، 

 آرمان شهریسا، 

 مریم طهماسبی بیرگانی
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 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB274 52 

 مقایسه سه روش متفاوت آنالیزی 

در مطالعه فیلوژنی جنس گیاهی 

 دندروبیوم

 مریم مودی، روزا گو مودی مریم

PB275 251 

 Tو Bشناسایی اپی توپ های سلول

آنتی ژن فالژلین در باکتری 

کلستریدیوم شووای با استفاده از 

 ابزارهای بیوانفورماتیک

 موسوی سیده زهرا

 سیده زهرا موسوی، 

 نرگس نظیفی، 

 زانا پیرخضرانیان، 

 مجتبی طهمورث پور

PB276 331 

های مطالعه بیوانفورماتیکی ایجاد پل

نمکی در پایداری آنزیم 

سیکلومالتودکستریناز با استفاده از 

 زایی هدفمندجهش

 میرزایی زیبا

 زیبا میرزایی، 

 وهب جعفریان، 

 خسرو خلیفه

PB277 486 

مطالعه فیلوژنتیکی، شبکه ژنی و 

: ژن کلیدی OCA2نواحی پروموتری 

 تعیین کننده رنگ چشم

 پریسا ناجی، فرشید پروینی ناجی پریسا

PB278 840 

پیش بینی عناصر عملکردی در ناحیه 

1´-UTR  ژنPCSK9  با استفاده از

 نرم افزارهای بیوانفورماتیکی

 نائلی پریسا
 پریسا نائلی، 

 سید جواد مولی

PB279 841 

بررسی عملکرد آپتامر ریبو نوکلئیک 

اسید آنتی ژن غشایی ویژه پروستات 

 با استفاده از روش داکینگ مولکولی

 نمازی فر فرزانه

 فرزانه نمازی فر، 

 مهدی صحیحی،

 مهرجردیمسعود آیت اللهی

PB280 224 

بررسی تغییرات ژنتیکی افراد مبتال 

به بیماری نقص بین دهلیزی با روش 

 تعیین توالی تمام اگزوم ها

 وحیدی زهره
زهره زهره، سحر حیدری، 

 ژیال باوی، حمزه رحیمی

PB281 176 

بررسی کارایی نرم افزارهای ارزیابی 

کیفیت درمطالعات تعیین توالی نسل 

 بعدی

 وحیدی زهره
 زهره وحیدی،

 سحر حیدری، ژیال باوی 

PB282 137 

آنالیز محاسباتی داده های 

ترانسکریپتوم عملگرهای تحت تاثیر 

قرار گرفته در سرطان پستان انسانی 

 را آشکار ساخت

 وطن دوست نسیمه
 نسیمه وطن دوست، 

 مریم عابدی
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PB283 511 
ی بیوانفورماتیکی طراحی مطالعه

 فتوپروتئین کایمرای آکونمیوپسین
 وفا معصومه

معصومه وفا، وهب 

 جعفریان، زیبا میرزایی

PB284 67 

Bioinformatics Analysis of 
Main Cis-elements in 

Oxidative Defense Pathway 
Genes of Oryza sativa plant 

 یوسفی مسعود
 مسعود یوسفی، 

 قربان علی نعمت زاده

PB285 886 

همولوژی مدلینگ آنزیم پروتئاز 

مقاوم به حرارت باکتری بومی 

Cohnella A.01 
 

 طراحی مفرد حسین

 ین طراحی مفرد، حس

 سعید امین زاده،

امیر میمندی پور،  

محمدتقی بیگی نصیری، 

 محسن ساری، 

 سمیه رحیم نهال، 

 احسان جهانگیریان

 

 

  ( 2/3/59( لغایت ظهر روز دوم ) 1/3/59ظهر روز اول )PA (A group posters) 

  ( 3/3/59( لغایت ظهر روز سوم ) 2/3/59ظهر روز دوم )PB ( B group posters) 
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 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA284 594 

Does nanoparticle shape 
influence the evolvability of 

resistance to silver 
nanoparticles in bacteria 

Assefi Marjan 

Marjan Assefi، Adero 

Campbell، Mehrdad 

Tajkarimi 

PA285 641 

 نوترکیب درانسانی  IGF1تولید 
 E. coli  و ارزیابی کارایی آن به

 وسیله سلول های گرانولوزای گاو

 ابوطالبی فاطمه

 فاطمه ابوطالبی، 
نفیسه صانعی عطاابادی، 

 کیانوش درمیانی، 
 حمد حسین نصر اصفهانیم

PA286 633 

Concomitant down-
regulation of hsa-miR-199a-

5p and upregulation of its 
target، GRP78، in tissue 

samples of lung cancer 

 احمدی اعظم

 اعظم احمدی، 
 دکتر مصطفی قانعی، 

دکتر بهزاد خوانساری نژاد، 
دکتر سامان حسینخانی، 

 دکتر سیدجواد مولی

PA287 685 

بازداری از رشد فایتوفتورا درشلری 

با استفاده از یک سویه بومی 

استرپتومایسس تولید کننده سم 

 گیاهی

 اخالقی مطلق محمود

 محمود اخالقی مطلق، 

 اکرم صادقی، 

 ابراهیم کریمی، 

 اسالم مجیدی هروان

PA288 551 

زا های توکسینبندی جدایهگروه

Aspergillus flavus  با استفاده از

 ماهوارهگر ریزنشان

 ازمون هاجر
هاجر ازمون، سید رضا فانی، 

 حمیدرضا زمانی زاده

PA289 859 

ردیابی ژن های بیوسنتز آفالتوکسین 
در جدایه های غیرتوکسین 

از  حاصله Aspergillus flavusزای
 باغات پسته کشور

 ازمون هاجر
هاجر ازمون، سید رضا فانی، 

حمیدرضا زمانی زاده، 
 محمد مرادی

PA290 392 

 Taqمقایسه بیان و تولید آنزیم 
 E.coliیه باکتری پلیمراز در دو سو

DH5α  وE.coli BL21  با استفاده
 pET-21aو  pUC-18از وکتورهای 

 امیری میالد

میالد امیری، علی اکبرزاده، 
 هما منصوری،

 ساناز جمشیدی اول، 
 احسان دهنوی، 
 مجتبی آقایی پور

PA291 65 
مطالعه فعالیت قطعه پروموتری ژن 

nudt1 با تکنیک لوسیفراز اسی 
 امیری نژاد رویا

 رویا امیری نژاد، 

 ، مهرداد بهمنش

 بهرام محمد سلطانی، 

 محمد علی صحرائیان
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 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA292 476 

ی کتان بر های دانهتأثیر لیکنان

تغییرات جمعیتی میکروبیوتای 

 شکمبه در مدل حیوانی

 امینی جواد

 د امینی، جوا

محسن دانش مسگران، 

علیرضا هروی موسوی، 

 علیرضا وکیلی، 

 محمّد دوستی

PA293 111 

A part of Tospovirus L 
polymerase gene used to 

identification the members 
of tospoviruses 

 آبادخواه مهسا

 مهسا آبادخواه، 

 داود کولیوند، 

 امید عینی گندمانی

PA294 814 

باسیلوس  gyrBشناسایی ژن 

سرئوس جداسازی شده از شیر و 

با تغییر در  PCRگوشت با استفاده از 

 DNAتکنیک استخراج 

 آهنی نرگس
 نرگس آهنی، 

 مجید علیپور اسکندانی

PA295 420 

مطالعه مولکولی آنتی ژن محافظت 

 ( oma87دهنده غشا خارجی )

در جدایه های طیوری پاستورال 

 مولتوسیدا

 بابایی ریک زینب

زینب بابایی ریک، احمد 

رضا جباری، مجید اسمعیلی 

 زاد، الهام مسلمی

PA296 580 

Genetics Improvement of 
Native Citrobacter Bacteria 

Strain’s performance by 
Physical Mutation in order 

to Degrade 
Organophosphorus 

Pesticides 

بیک وردی محمد 

 صادق

محمد صادق بیک وردی، 

 علی محمد لطیفی، 

 مرتضی میرزایی، 

 اردشیر حسامپور

PA297 582 

Optimization of Native 
Citrobacter Bacteria Strain 
via Chemical Mutation in 

order to Improve 
Degradation 

Organophosphorus 
Pesticides 

بیک وردی محمد 

 صادق

محمد صادق بیک وردی، 

 علی محمد لطیفی، 

 تضی میرزایی،رم

 اردشیر حسامپور 

PA298 721 
جداسازی و شناسایی عامل بیماری 

 نیوکاسل برروی کشت سلولی
 هبیگدلی فاطم

 فاطمه بیگدلی، 

سید احمد آل یاسین، 

 محمد حسین صنعتی
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PA299 543 

های جداسازی و شناسایی باکتری

تجزیه کننده نفت خام از خاک 

 برخی نواحی نفتی خوزستان

 زینب پاپی پی زینبپا

PA300 729 

همسانه سازی و بیان ژن پروتئین 

 Potato virus Mپوششی ویروس 

 BL21در باکتری 

 پوررحیم رضا
 رضا پوررحیم، 

 شیرین فرزادفر

PA301 751 
بیان ژن پروتئین پوششی ویروس 

Potato virus S  در باکتری
Escherichia coli BL21 

 پوررحیم رضا
 رضا پوررحیم، 

 شیرین فرزادفر

PA302 443 

ت و خالص سازی بیان دگرساخ

و بررسی  OsMTI-2bپروتئین 

 قابلیت اتصال آن به فلزات سنگین

 پیرزاده سهیل
 سهیل پیرزاده، 

 آذر شاهپیری

PA303 91 

در  Bاپیتوپهای محافظتی سلول 

اتولیزین باکتری استرپتوکوکوس 

 15Fپنومونیای سروتیپ 

 شیرین ترحمجو ترحمجو شیرین

PA304 92 

در  Bاپیتوپهای محافظتی سلول 

ی لیپوپروتئین متصل شونده به رو

باکتری استرپتوکوکوس پنومونیای 

 15Fسروتیپ 

 شیرین ترحمجو ترحمجو شیرین

PA305 248 

 HIV-1 NEFترانسفکشن پروتئین 

به سلول های پستانداران با استفاده 

 پلی مر های کاتیونیاز 

 جعفرزاده بهناز سادات

بهناز سادات جعفرزاده، 

 رامین یعقوبی،

 سمیه کدخدایان، 

فاطمه متولی، الناز آگی، 

 اعظم بوالحسنی

PA306 823 

سازی شرایط کشت آنزیم خارج هبهین

کننده سیانید باکتری سلولی تجزیه

 انتروباکتر به روش سطح پاسخ

 جواهری صفا زهره

 زهره جواهری صفا، 

 سعید امین زاده،

 ا زمانی، محمدرض 

 مصطفی مطلبی
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 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA307 865 

بیان پروکاریوتی پروتئین نوترکیب 

1M2e-HA2-NP  ویروس آنفلوانزا

A/ H1N1  به عنوان واکسن آنفلوانزا

 وسیع الطیف

 شکوفهحاتمی 

 شکوفه حاتمی، 

 فاطمه فتوحی، 

مهرداد هاشمی، مریم صالح، 

 پیوند بیگلری، 

 حدیث شکوهی، 

 الهه ناظری، بهرخ فرهمند

PA308 795 

نانوذرات سیلیکای نیمه متخلخل 

بارگذاری شده با آنتی ژن به عنوان 

حاملی برای ایمن سازی موشها علیه 
enterohemorrhagic E. coli 

 حاجی زاده عباس

 فیروز ابراهیمی، 

 ایوب آرپنائی، 

 علی هاتف سلمانیان، 

 جعفر امانی

PA309 535 

مقایسه ی چند شکلی طولی قطعات 

برشی محصول پی سی آر در 

راه با بیماری گل فیتوپالسماهای هم

 سبز کنجد در استان یزد، ایران

خدادادی زاده مهابادی 

 مهشید

 ، مهابادیمهشید خدادادی زاده

سید علیرضا اسمعیل زاده 

حسینی، محمود دهقانی 

 اشکذری، محمد صالحی

PA310 368 

کلون سازی و بیان ترشحی فاکتور 

انسانی با استفاده از  Aرشد اکتیوین 

یک سیگنال پپتید نوین در میزبان 
E.coli 

 رخیرخواه نیلوف
 نیلوفر خیرخواه، 

 زهرا حاجی حسن

PA311 69 

در  hopQIIو  hopQIشیوع باالی 

هلیکوباکترپیلوریهای جداشده از 

بیماران گوارشی در شیراز، ایران 

1151-55 

 مهین تاج دارا
مهین تاج دارا، رضا خاشعی، 

 بهزاد دهقانی

PA312 82 

تشخیص مولکولی بتاالکتاماز 

AmpC  در ایزوله های بالینی

 اشریشیاکلی

 دهقانی مریم

 ی، مریم دهقان

 اعظم حدادی، 

 محمود شوندی

PA313 267 

بررسی تنوع ژنتیکی موجود در بین 

باکتری های حل کننده فسفات با 

و  11SrDNAاستفاده از ژن 

 ARDRAتکنیک

 رجبی هاجر

اجر رجبی هشجین، ه

آباد، علیرضا فالح نصرت

 غالمرضا بخشی خانیکی
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 مقاله
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PA314 379 

و  gyrAبررسی میزان بیان ژن های 

slyA  در سویه انتروکوکوس فکالیس

 مقاوم به ونکومایسین

 رستگاری مقدم الهام
الهام رستگاری مقدم، 

 شیرین مرادخانی

PA315 319 

واکسیناسیون تخم مرغ از نانو ذرات 

واکسن  DNAدکستران اسپرمین با 

حاصل از بیان ژن همجوشی و 

 هماگلوتینین در مقابل نیوکاسل

ساریخانی قلعه باباخانی 

 منیژه

 منیژه ساریخانی، 

 معصومه فیروزامندی، 

 حسن معینی، 

 داوود حسینی، 

 محد هیر بجو، 

 عبدالرحمان عمر، 

پروانه مهربد، مهمد زوالیتی، 

 توماس ج.وب استر، 

 عه اینی ایدریس

PA316 684 

Bioinformatics Analysis of 
p19 Causing RNA Silencing 

Suppressor in Tomato bushy 
stunt virus 

 خدیجه ساالری ساالری خدیجه

PA317 784 

کاربرد تست نیترات ردوکتاز برای 

و مقایسه ان با  XDR-TBسایی شنا

 روش تناسبی و سکونسینگ

 سخایی فاطمه

 فاطمه سخایی، 

 دکتر داور سیادت، 

 ابوالفضل فاتح، 

 مرتضی غضنفری

PA318 375 

 ای فیتاز از جداسازی ژنه

باکتری های جداشده از چشمه های 

 آب گرم استان کرمان

 سنجریان فروغ

 سیدرضا جعفریان، 

 ارسطو بدوئی دلفارد، 

 فروغ سنجریان، بیژن بمبئی

PA319 583 

های قارچ یافتهژنتیکی جهشتنوع 

Trichoderma harzianum  با

 ERIC-PCRکمک نشانگر 

 سهام پور لیال

 لیال سهام پور، 

 سیدرضا فانی، 

 فاطمه ذاکرتوالیی

PA320 329 

-ارزیابی هضم پذیری بتا

الکتوگلوبولین شیر در اثر تیمار با 

سیستم نوترکیب تیوردوکسین/ 

 تیوردوکسین ردوکتاز از گیاه برنج

شهریاری فارفانی 

 طاهره

اهره شهریاری فارفانی، ط

 آذر شاه پیری
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PB286 768 

، CT 681 CT135های شیوع ژن

باکتری کالمیدیا تراکوماتیس 

(Chlamydia trachomatis )

 درناباروری شهر تهران

 وری اکرمصب

 اکرم صبوری، 

 علیرضا احمدی،

 سید جلیل حسینی

PB287 734 

بررسی شرایط فرمنتاسیون باکتری 

استرپتوکوکوس زواپیدمیکوس 

ATCC 43079  از نظر تولید

 هیالورونیک اسید

 صمدی محدثه

 محدثه صمدی، 

 مهوش خدابنده، 

 فاطمه تابنده، امیر مقصودی

PB288 605 
اینترفرون بتای انسانی نوترکیب: 

 ارزیابی تولید فرم محلول و نامحلول
 صیدمرادی رضوان

 رضوان صیدمرادی، 

 مهدی زین الدینی، 

 علیرضا سعیدی نیا

PB289 9 

بررسی اثر ایمونوتراپی مبتالیان به 

سرطان پروستات بر بیان ژنهای 

بیماریزایی انتروکوکوس فکالیس فلور 

 میکروبی

 طالب زاده طیبه

 طیبه طالب زاده، 

 فهیمه باغبانی آرانی، 

 مسعود هوشمند

PB290 444 
زیر همسانه سازی و بیان کاست ژنی 

SO6-StxB  درE. coli 
 عبدالهی مسعود

 مسعود عبدالهی، 

 حسین هنری، 

مهدی مسعودی کرهرودی، 

 میالد عامریان، 

 سید مسیح اعتمادایوبی

PB291 446 
 SO6زیر همسانه سازی و بیان ژن 

Saponaria officinalis درE. coli 
 عبدالهی مسعود

 مسعود عبدالهی، 

 حسین هنری، 

مهدی مسعودی کرهرودی، 

 مجتبی طاهری، 

 سید مسیح اعتمادایوبی

PB292 504 

مقاومت به  ermA،Bهای مطالعه ژن

های اریترومایسین در سویه

استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از 

های های بالینی از بیمارستاننمونه

 اهواز

 عربگری فاطمه

 فاطمه عربگری، 

 شهره زارع کاریزی، 

 زهرا نورمحمدی، 

 سحر هنرمند جهرمی
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 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایرانفهرست جامع پوسترهای دومین کنگره بین

 

 

 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 ژنتیک ریزسازواره ها

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB293 505 

مت به مقاو ermCارزیابی ژن 

اریترومایسین در سویه های 

های استافیلوکوکوس اورئوس نمونه

 بالینی بیمارستان های سطح اول

 عربگری فاطمه

فاطمه عربگری، شهره زارع 

حمدی، کاریزی، زهرا نورم

 سحر هنرمند جهرمی

PB294 57 
 50بررسی عملکرد آنزیم کیتیناز 

علیه قارچ بیماریزای انسانی 
Candida albicans 

 عطائی عطیه

 عطیه عطائی، 

 محمدرضا زمانی، 

 مصطفی مطلبی، 

 محبوبه ضیائی، 

زهرا مقدسی جهرمی، 

 عصمت جورابچی

PB295 489 

تعیین جایگاه تکاملی جدایه های 

ایرانی ویروس موزائیک یونجه بر 

اساس ترادف نوکلئوتیدی ژن 

 پروتئین حرکتی

 علی پور لری فرشته

 فرشته علیپور، 

 حسین معصومی، 

 جهانگیر حیدر نژاد، 

 محمد مداحیان، 

 محمد هادی عمید مطلق

PB296 866 
 hGM-CSFهمسانه سازی و بیان 

 نوترکیب در سلول های
 HEK 293T 

 عمرانی محمدرضا

 محمدرضا عمرانی، 

 علی اصغر کارخانه، 

 باقر یخچالی

PB297 24 

مطالعه تنوع ژنتیکی 

فایتوپبالسماهای همراه با زوال انگور 

 در استان لرستان و قزوین

 غایب زمهریر مریم

 مریم غایب زمهریر، 

 علی دهقانی، 

 شکراله حاجیوند

PB298 314 

 کلونینگ و بیان ژن

 (IsdE (iron surface determinante 

استافیلوکوکوس اورئوس در باکتری 
E.coli 

 نگین فرجی، ستاره حقیقت فرجی نگین

PB299 216 
ردیابی مولکولی ویروس شبه زردی 

 ( در ایرانBPYVچغندرقند )
 فرزادفر شیرین

 شیرین فرزادفر، 

 رضا پوررحیم

PB300 289 
شناسایی ویروس موزائیک آرابیس در 

 انگور فرنگی با استفاده از روش
 RT-PCR 

 فرزادفر شیرین
 شیرین فرزادفر، 

 رضا پوررحیم
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 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 ژنتیک ریزسازواره ها

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB301 422 

برای  PCRمعرفی روش جدید 

های در جدایه Furژن شناسایی 

 پاستورال مولتوسیدا

هانی فیض آبادی فرا

 مطهره

مطهره فیض آبادی فراهانی، 

مجید اسمعیلی زاد، 

 احمدرضا جباری، 

 الهام مسلمی

PB302 666 

تاثیر پپتید نشانه ی اصالح شده ی 

آمیالز باسیلوس لیکنی فورمیس -آلفا

بومی ایران بر روی بیان پری 

 BL21(DE3)در  NGF-پالسمی بتا

 BL21(DE3)plysSو 

 قبادی نصر سمانه

 سمانه قبادی نصر، 

 زهرا حاجی حسن، 

 ناصر انصاری پور

PB303 491 

مطالعه ژن مقاومت به اریترومایسین 

msrA  در استافیلوکوکوس آرئوس

جدا شده از نمونه های بالینی 

 رستان های اهوازبیما

 قدیری راد رضا

 رضا قدیری راد، 

 فاطمه عربگری، 

 زهرا نور محمدی، 

 علی قدیمی

PB304 384 

تشخیص سریع باکتری اکلی با 

همدما به  استفاده از روش تکثیر

 واسطه حلقه

 کاردوست پاریزی زهرا

زهرا کاردوست پاریزی، 

 نسیم قربانمهر، 

ریحانه رمضانی، سارا غروی، 

 احیا عبدلی عالی

PB305 277 
یکی ژن پروتئین آنالیز فیلوژنت

های ویروس لکه پوششی جدایه
 دارانحلقوی نکروتیک هسته

 کاشیها زهرا
زهرا کاشیها، داود کولیوند، 

 نعمت سخندان بشیر، 
 امید عینی گندمانی

PB306 441 

بررسی تاثیر نانوذرات نقره درایجاد 
 DNAتغییرات در تعداد نسخه های 

 پالسمیدی در باکتری اشرشیاکلی

 کریمی مندل بسر فرخ
فرخ کریمی مندل بسر، 

 دباغ صادق پورسمیه 

PB307 449 
مطالعه تاثیر نانوذرات نقره در ایجاد 

ژنومی  DNAشکستگی و جهش در 
 باکتری اشرشیاکلی

 کریمی مندل بسر فرخ
فرخ کریمی مندل بسر، 

 یه دباغ صادق پورسم

PB308 469 

مطالعه کارایی نانوذرات 

Fe3O4@SiO2/Chitosan  در

افزایش راندمان ترانسفورماسیون 

DNA  پالسمیدی به سلول های

 اشرشیاکلی

 ندل بسر فرخکریمی م
فرخ کریمی مندل بسر، 

 گلچهر شفیعی
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 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایرانفهرست جامع پوسترهای دومین کنگره بین

 

 

 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 ژنتیک ریزسازواره ها

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB309 604 

مطالعه اثرات سینرژیسم 

نانوذرات نقره در  -کربنیهاینانولوله

ژنومی باکتری  DNAایجاد جهش در 

 اشرشیاکلی

 کریمی مندل بسر فرخ
فرخ کریمی مندل بسر، 

 هادی عربی

PB310 608 

های کربنی در ایجاد اثرات نانولوله

 DNAاسترس اکسیداتیو و جهش در 

 ژنومی باکتری اشرشیاکلی

 کریمی مندل بسر فرخ
 فرخ کریمی مندل بسر، 

 لیال طهماسبی

PB311 149 
کلون و تخلیص پپتید 

kisspeptin13  
 برای تحقیقات درمانی

 محمدپور فاطمه

 مه محمدپور، فاط

 ملیحه معصومی، 

 حمیدرضا وزیری، 

 ریحانه سریری

PB312 519 
مقایسه دو روش ترانسفکشن سلول 

 حشره: تیوب ساتریفیوژ در برابر پلیت

 محمدی مغانجوقی

 شیوا

شیوا محمدی مغانجوقی، 

پروانه فرزانه، فائزه وخشیته، 

 احمد نسیمیان، 

 زهرا الیاسی گرجی، 

 مهرناز ایزدپناه، 

 عبدالرضا دانشور آملی، 
 فاضلیسید ابوالحسن شاهزاده

PB313 480 

  nanBمطالعه مولکولی ژن 

سوش های پاستورال مالتوسیدا جدا 

 شده از ماکیان در ایران

 مرادطلب وحید

 وحید مرادطلب،

 احمد رضا جباری،  

 ناصر هرزندی، 

 مجید اسماعیلی زاد

PB314 71 

تشخیص و بررسی تنوع مولکولی 

ویروس موزاییک معمولی لوبیا 

(BCMVدر شم )ال ایران 

 مرادی زهره
زهره مرادی، محسن مهرور، 

 احسان نظیفی

PB315 434 
زیر همسانه سازی و بیان ژن 

Burkholderia pseudomallei 

،BLF1  درE. coli 

مسعودی کرهرودی 

 مهدی

مهدی مسعودی کرهرودی، 

 حسین هنری، 

 مسعود عبدالهی، 

 میالد عامریان، 

 سید مسیح اعتماد ایوبی
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 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 ژنتیک ریزسازواره ها

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB316 109 

طراحی و بهینه سازی واکنش 

 PCRمراز مولتی پلکسزنجیره پلی 

جهت تشخیص مولکولی 

استافیلوکوکوس اورئوس به وسیله 

 IsdDEFسه ژن

 مشهوری وایقان مریم
مریم مشهوری وایقان، 

 ستاره حقیقت

PB317 350 
نوترکیب  12کیس پپتین  بیان

 Ecoliانسانی در باکتری 
 معصومی ملیحه

 ملیحه معصومی، 

 فاطمه محمدپور، 

 حمیدرضا وزیری، 

 ریحانه سریری

PB318 101 

ای اسیدالکتیک شناسایی باکتری ه

ی بلوط با استفاده از توالی یابی شیره

11S rRNA 

 موسوی الهام

 الهام موسوی، 

فرهاد نظریان فیروزآبادی، 

 احمد اسماعیلی

PB319 864 

لص سازی فیوژن پروتئین بیان و خا

1M2e-HA2  ویروس آنفلوانزاA  در

لیشمانیا ماژور در  HSP70اتصال با 

 سیستم پروکاریوتی

 ناظری الهه

الهه ناظری، بهرخ فرهمند، 

 فتوحی، فاطمه 

 مهرداد هاشمی، 

 شکوفه حاتمی، 

 حدیث شکوهی، 

 فاطمه مرشدی، 

 سپیده علی مردانی

PB320 305 

 توسعه روش
 multiplex real-time PCR  

برای آنالیز گروه های فیلوژنتیک 

 کلی برای اولین بارهای اشریشیاسویه

 نجفی اکرم
 اکرم نجفی، 

 مجتبی حسن پور

PB321 362 

کلون سازی توالی های ابتدا و انتهای 

سالمونال انتریتیدیس در  sip-Bژن 

 pGEMحامل 

 عصمت نوشادی نوشادی عصمت

PB322 117 

تایپینگ ملکولی مقاومت به متی 

های بالینی سیلین در نمونه

استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده در 

 شمال ایران

 ویسی سعید
سعید ویسی، لیال اسدپور، 

 نجمه رنجی

 

file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=146
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=252
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=105
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=1206
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=157
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=396
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=154


 
   

 

888 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایرانفهرست جامع پوسترهای دومین کنگره بین

 

 

 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 

 اخالق، قوانین و مقررات و سیاست ها

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA322 79 
اصل رضایت آگاهانه در تحقیقات 

 ژنتیکی
 الهه پارسا پارسا الهه

PA323 103 
NIPT ن و مسایل اخالقی مربوط به آ

 در کشورهای در حال توسعه
 سارا تقی زاده زاده ساراتقی 

PA324 18 
نشانگرهای انتخابی ایمن از نظر 

 زیستی برای انتقال ژن

رجبی هشجین 

 معصومه

معصومه رجبی هشجین، 

 امید سفالیان

 

 ( 2/3/59( لغایت ظهر روز دوم ) 1/3/59وز اول ) ظهر رPA (A group posters) 

  ( 3/3/59( لغایت ظهر روز سوم ) 2/3/59ظهر روز دوم )PB ( B group posters) 

file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=113
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=40
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=40


 

 

888 

 

 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 

 پزشکی قانونی و تعیین هویت ژنتیک

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA325 389 

ژنوم  HSVIارزیابی نواحی متغیر 

میتوکندریایی در قومیت کرد جهت 

 کاربرد در تعیین هویت ژنتیکی

 حسینی محدثه

 محدثه حسینی، 

 ، دکتر سید مصطفی حسینی

دکتر محمود توالیی، 

حسن بهمنی، 

 اسماالحسنی امینی

PA326 885 
ساخت کیت نمونه برداری، استخراج 
و تعیین پروفایل ژنتیکی نمونه های 

 کم مقدار

 خارا افشین

 افشین خارا، 
 یحیی رضایی، 

 عبداهلل سجادیان، 
 احسان جهانگیریان

PA327 881 
و تعیین پروفایل  DNAاستخراج 

 ژنتیکی نمونه های استخوان و دندان
 رضایی یحیی

 یحیی رضایی، 
 فرنوش فرشچیان، 

 افشین خارا، 
رائده جعفری نسب، 
حمیدرضا عسکری، 
 عبداهلل سجادیان، 
 مهستی مدرسی،

 سیما آشوری، 
 احسان جهانگیریان 

PA328 597 

ای از انواع بافته DNAاستخراج 
انسانی و مقایسه کیفیت طرحواره 
ژنتیکی، به منظور تعیین هویت 

 قربانیان حوادث

 شعبانی ربابه
 ربابه شعبانی، 
 محمود توالیی

PA329 883 
مشکوک التابعه تعیین هویت اتباع 

ایرانی با استفاده از هاپلوتایپهای 
 Yکروموزوم 

 عسکری حمید

حمیدرضا عسکری، 
 مهستی مدرسی، 

 افشین خارا، 
 عبداهلل سجادیان، 

 سیما آشوری، 
 عصومه شمسی، م

 فرنوش فرشچیان، 
 زهرا انصاری، 
 یحی رضایی، 

رائده جعفری نسب، 
 مهدی حسین زاده
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 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایرانفهرست جامع پوسترهای دومین کنگره بین

 

 

 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 پزشکی قانونی و تعیین هویت ژنتیک

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA330 777 

گامتهای جنسی سرمنشأ پیدایش 

موجودات و ارتباط نسل ها: ارتباط 

گامت نر و ماده و منشأ توارث از دید 

 اوستا

 کرمی مریم
 سورنا فیروزی، 

 مریم کرمی

PA331 548 

 لکوس 0بررسی شیوع 

 Y- (کروموزومالDYS391 و )

(DYS437 در جمعیت مردان کرد )

 استان کردستان

 سعیده کریم پور کریم پور سعیده

PA332 879 
در کشف  Yاستفاده از کروموزوم 

 مظنونین تجاوزات جنسی
 مدرسی مهستی

 ستی مدرسی،مه

 افشین خارا،  

 حمیدرضا عسکری، 

 سیما آشوری، 

 عبداهلل سجادیان، 

 معصومه شمسی، 

 فرنوش فرشچیان، 

 زهرا انصاری، 

 یحی رضایی، 

رائده جعفری نسب، 

مهدی حسین زاده، 

 احسان جهانگیریان

 

  ( 2/3/59( لغایت ظهر روز دوم ) 1/3/59ظهر روز اول )PA (A group posters) 

  ( 3/3/59( لغایت ظهر روز سوم ) 2/3/59ظهر روز دوم )PB ( B group posters) 
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 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 

 ژنتیک جانوری

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA334 677 

مطالعات ژنومی صفت مقاومت در برابر 

استرس حرارتی در یک جمعیت از 

با استفاده از نرم  F2جوجه های نسل 

 GCTAافزار 

 اسدالهی حامد

 حامد اسدالهی، 

واعظ ترشیزی،  رسول

 علی رضا احسانی، 

 علی اکبر مسعودی

PA335 811 

آمارپیش آگهی دهنده تقلبات در ثبت 

شجره اسبهای اصیل مورد خرید و 

فروش با استفاده از نشانگرهای 

 میکروساتالیت: مطالعه استانی

 اسدزاده نادر

 آرش جوانمرد، 

 بابک قاسمی پناهی، 

 نادر اسدزاده، 

 صمد زمانزاد قویدل

PA336 483 

فیلوژنی و تشخیص مولکولی گونه های 

فاسیوال در گوسفندان کشتار شده در 

 کشتارگاه ارومیه

 عباس ایمانی باران ایمانی باران عباس

PA337 462 

 01SrDNAناحیه  PCR-RFLPآنالیز 

برای تشخیص فاسیوال ژیگانتیکا در 

حلزونهای لیمنه آ اوریکوالریا در 

 شمالغرب ایران

 عباس ایمانی باران ایمانی باران عباس

PA338 118 

بررسی تنوع ژنتیکی گاومیش 

خوزستانی با استفاده از نشانگر ریز 

 ماهواره

 آلیانی سعیده

 سعیده الیانی، 

 علیرضا ترنگ، 

 عباس دوستی

PA339 116 هآلیانی سعید آنالیز سیتوژنتیکی گاومیش خوزستانی 

 سعیده الیانی، 

 علیرضا ترنگ، 

 عباس دوستی

PA340 400 

 Fبررسی ملکولی توالی کد کننده ژن 

در جدایه های جدید ویروس نیوکاسل 

 در ایران

 پاشایی مریم

 پاشایی، مریم 

 مجید اسمعلی زاد، 

 بهزاد همتی

PA341 774 

 IL-4مطالعه الگوی سیتوکین 

در موشهای تحریک شده با آنتی  

 ESAT-6و  CFP-10ژنهای

 مایکوباکتریوم بویس به روش االیزا

 

 

 

 ترابی آزاده
 آزاده ترابی، 

 فاطمه واحدی
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 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایرانفهرست جامع پوسترهای دومین کنگره بین

 

 

 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 ژنتیک جانوری

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA342 740 

  IL-10بررسی الگوی سیتوکین 

در موشهای ایمن شده با آنتی ژنهای 

CFP-10  وESAT-6  مایکوباکتریوم

 بویس به روش االیزا

 ترابی آزاده
 آزاده ترابی، 

 فاطمه واحدی

PA343 828 

میزان شیوع و معماری ژنتیکی 

ناهنجاریهای پستانی: انتخاب ژنتیکی با 

سرپستانک سالم  5یا  0هدف ایجاد 

 زایا در بزهای با چند قلو زایی باال

 آرش جوانمرد جوانمرد آرش

PA344 824 

ارزیابی ژنتیکی سه جمعیت بز بومی با 

استفاده از میکروساتالیت: ابزاری 

مناسب برای شناسایی تنوع و ساختار 

 ژنتیکی موجود

 جوانمرد آرش

 پریسا قلیزاده، 

محمد باقر منتظر تربتی، 

 آرش جوانمرد، 

 صادق علیجانی

PA345 337 
چند شکلی ژن مالتونین در گوسفندان 

 PBRنژاد لری به روش 
 چگنی افشین

احمد امانی، فرجاد 

رفیعی، شهرام ننه کرانی، 

 افشین چگنی، 

 محمدرضا کمالوندی

PA346 72 

چند شکلی ژن کالپاستاتین در 

 گوسفندان نژاد فراهانی به روش
 PCR-RFLP 

 چگنی افشین

 افشین چگنی، 

 شهرام ننه کرانی، 

 سعید خلج زاده، 

 آنیتا طوالبی،

 سجاد خیرائی 

PA347 46 

بررسی روابط فیلوژنتیکی بین 

جمعیتهای دو گونه از باربوس ماهیان 

 DNAاستان خوزستان از طریق 

 میتوکندریایی با استفاده از
 PCR-Sequencing 

 دارابی علیرضا
 علیرضا دارابی، 

 جمال فیاضی

PA348 303 

آنالیز مولکولی و فیلوژنتیکی 
Alaimus sp. (Nematoda: 

Alaimidae) بر اساس دامنه 

 D2-D3  01ژنS rDNA 

 دیوساالر نفیسه

 نفیسه دیوساالر، 

 ابراهیم شکوهی، 

 هندریکا فوری
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 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 ژنتیک جانوری

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA349 571 

 ساخت سازه کایمریک از

 VHH-CH2-CH3  انسانی بر علیه

 گیرنده ی توکسین سیاه زخم

 (PA D4) 

 رستمی اول فاطمه
فاطمه رستمی اول، 

 صادق حسن نیا

PA350 711 

  TNFبررسی فراوانی ژنوتیپی ژن

گاوهای هلشتاین با حساسیت و  در

 مقاومت نسبی

 رئوفیان پروانه

 پروانه ر ئوفیان، 

 جلیل شجاع غیاث، 

رضی اهلل جعفری، 

 غالمعلی مقدم، 

 آرش جوانمرد

PA351 595 

اثیر سطوح مختلف پروبیوتیک بر بیان ت

سایتوکان ها در بافت های طحال و 

 سکوم بلدرچین

 نصیر سجادی سجادی سیدنصیر

PA352 624 
 تولید آنتی بادی پلی کلونال توسط

 خرگوش برای بیماری گامبورو در طیور
 شبدینی پاشاکی امیر

امیر شبدینی پاشاکی، 

محمدرضا صفرنژاد، 

 مهدی امین افشار، 

 میثم طباطبایی، 

 سید داوود حسینی، 

 ی اصغر صادقیعل

PA353 761 
در کبد موش بزرگ  mfn1بیان ژن 

 آزمایشگاهی کلستاز شده
 شجاع خاطره

 خاطره شجاع، 

فرنوش خسروبخش، 

 محمد رامان مولودی

PA354 876 

و  BMP15رسی چندشکلی ژن بر

ارتباط آن با صفت دوقلوزایی در 

 گوسفند نژاد زندی

 صالحی عبدالرضا

 عبدالرضا صالحی، 

 سمیه گلشائیان، 

محمد رضا بختیاری زاده، 

 زینلی سمیه

PA355 794 

های بتاالکتاماز و شناسایی ژن

های های فیلوژنتیکی در جدایهگروه

 باسیلوز طیوراشریشیاکلی از کلی

 عبادی مریم سادات

ناصح، مریم عبادی، مریم 

 اسما عسکری، 

 ساناز دهدشتی، 

 محدثه ابراهیمی، 

 رضا قنبرپور
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 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایرانفهرست جامع پوسترهای دومین کنگره بین

 

 

 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 ژنتیک جانوری

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA356 783 

 iucDو  sfa ،papهای شناسایی ژن

های اشریشیاکلی بدست آمده در جدایه

 از ادرار انسان در کرج

 عبادی مریم سادات

 مریم عبادی، 

 محدثه امیری، 

 ساناز دهدشتی،

 اسما عسکری،  

 مازیار جاجرمی، 

 رضا قنبرپور

PA357 763 
پویش ژنومی وزن بدن در مرغ با 

 Bayes Cpiاستفاده از روش 
 عسگری زینب

 زینب عسگری، 

رضا احسانی، علی

 اکبر مسعودیعلی

PA358 667 
بررسی چندشکلی ژن آگوتی در 

 جمعیت اسب اصیل عرب خوزستان
 غزی انتظار

انتظار غزی، هدایت اهلل 
روشنفکر، خلیل میرزاده، 

 جمال فیاضی

PA359 42 

رده بندی ، فیلوژنی و سیر تکاملی 
(Hydrophilidae (Coleoptera  

بر اساس ژن میتوکندریایی سیتوکروم 
 1اکسیداز 

 غالم زاده سمیه
 سمیه غالم زاده، 
 امید اینجه کارا، 
 جوشکون گوچلی

PA360 599 

بندی اثرات نقص شجره بر رتبه

حیوانات و پارامترهای ژنتیکی در 

 گاوهای شیری

 فتحی فرید

 فرید فتحی، 

 محمد رزم کبیر،

 رستم عبداللهی آرپناهی 

PA361 743 
آنالیز ترانسکریپتوم بافت تخمدانی در 

گوسفند شال با استفاده از تکنولوژی 
RNA-Seq 

 قادری حامد

 حامد قادری، 

 کبری مصطفایی، 

 علی اکبر مسعودی، 

 بابک عارف نژاد

PA362 323 
بررسی چندشکلی موجود در ناحیه 

ژن بتاالکتوگلوبولین گاو بومی  5اگزون 
 PCR-RFLPگیالن با استفاده از روش 

 قمی سراج کار امین
 امین قمی سراج کار، 

سید ضیاءالدین میرحسینی، 
 هوشنگ دهقان زاده

PA363 555 
Molecular phylogeny of four 

leuciscinae cyprinids from the 
southern Caspian Sea 

قیطانچی ماشینی 
 امیرحسین

 ، امیرحسین قیطانچی ماشینی
محمد پورکاظمی، 
 سهراب رضوانی، 
 فرخ پرافکنده، 
 مهدی مقیم، 
 میترا عطایی
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 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 ژنتیک جانوری

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA364 640 

میتوکوندری و هاپلوتایپهای 

 فیلوجئوگرافی فلبوتوموس پاپاتاسی 

 ) دیپترا، سایکودیده، فلبوتومینه ( 

 در ایران

 حمید کثیری کثیری حمید

PA365 745 

مطالعه تحلیلی روند تحقیقات بخش 

الح نژاد دام کشور به ژنتیک و اص

تفکیک گونه و محورهای تحقیقاتی 

شرکت کنندگان در ششمین کنگره 

 ملی علوم دامی ایران

 کرمی مریم

 مریم کرمی، 

 جمال فیاضی،

، آرش جوانمرد 

 سیدعباس رأفت

PA366 717 
کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ منابع 

 ژنتیکی بز
 کرمی مریم

 مریم کرمی، 

 آرش جوانمرد،

 زهرا عزیزی 

PA367 699 
در توسعه صفات  ژنهای کاندیدای مؤثر

 اقتصادی بز
 کرمی مریم

 مریم کرمی،

 سورنا فیروزی 

PA368 683 

توالی یابی و بررسی چندشکلی های 

ژن 5موجود درقسمتی از اگزون شماره 

BRCA1  گاوهای هلشتاین ایرانیدر 

 کرمی مریم

 مریم کرمی،

 آرش جوانمرد،  

 سید عباس رأفت

PA369 85 

های رگرسیون اثر عوامل مادری بر مدل

نی تصادفی لژاندر برای برازش منح

 رشد گوسفند مغانی

 کمالی راجیری سحر
 سحر کمالی راجیری، 

 پویا زمانی

PA370 401 

بررسی ملکولی توالی کدکننده ژن 

ماتریکس پروتئین در جدایه های 

 وس نیوکاسل در ایرانجدید ویر

 مجابی صفیه سادات

صفیه سادات مجابی، 

 مجید اسمعلی زاد، 

 بهزاد همتی

PA371 48 

چندشکلی تک نوکلئوتیدی در ناحیه 

نسین در گاوهای دیف 5-اینترون ژن بتا

 شیری هلشتاین

محقق دولت آبادی 

 مصطفی

مصطفی محقق دولت 

 آبادی، زینب صالحی

PA372 512 

اثر جایگزینی بتایین با متیونین بر بیان 

ن متیل ترانسفراز در ژن هموسیستئی

 مرغ های تحت تنش گرمایی

 محمود نظری محمود نظری
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 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایرانفهرست جامع پوسترهای دومین کنگره بین

 

 

 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 ژنتیک جانوری

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA373 178 
تجزیه ژنتیکی روزهای باز در گاوهای 

 هلشتاین استان همدان
 مداحی نرگس

 نرگس مداحی، 

 پویا زمانی،

 ابراهیم رستمی

PA374 574 

شناسایی ملکولی و آنالیز فیلوژنتیک 

(Zoanthus spp. (Cnidarian : zoanthids 

 ایران -در سواحل استان بوشهر

 مرادی نسب مریم

مریم مرادی نسب، 

 ماشااله درویشی، 

 ایرج نبی پور، 

 سید جواد حسینی،

 زهرا امینی خوئی 

PA375 77 

بررسی تاثیر فاز محلول نفت خام بر 

کالد های زوگزانتله همزیست  تغییرات

با دو گونه مرجان سخت آبسنگ ساز 

 به روش آزمایشگاهی و مولکولی

 مریم فقیدی

 مریم فقیدی، 

پرگل قوام مصطفوی، 

ی، علی ماشین چیان مراد

 محمد هادی گیویان راد

PA376 351 
اثر سن نخستین زایش بر صفات تولید 

 شیر در گاوهای هلشتاین ایران
 مزدوری زهره

 عبدالرضا صالحی، 

 احد یوسفی، 

 لی، سمیه زین

 زهره مزدوری، 

آناهیت نظری قادیکالیی، 

 محمد باقر صیادنژآد

PA377 341 

پیش بینی شبکه تنظیمی مرتبط با 

تعادل منفی انرژی در گاوهای شیری با 

و  RNA-Seqاستفاده از داده های 
miRNA-Seq 

 مزدوری زهره

 زهره مزدوری، 

محمدرضا بختیاری زاده، 

 عبدالرضا صالحی

PA378 796 

های مرتبط با باروری بررسی بیان ژن

گوسفندان چند قلوزای  1در کروموزوم 

 شال با استفاده از
 RNA-sequencing 

 مصطفائی کبری

 کبری مصطفائی، 

 حامد قادری، 

 علی اکبر مسعودی، 

 بابک عارف نژاد

PA379 719 
پویش ژنومی صفت ایمنی در مرغ با 

 استفاده از روش های بیزین
 معتمد هستی

 هستی معتمد، 

 علیرضا احسانی، 

 رسول واعظ ترشیزی
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 ژنتیک جانوری

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PA380 588 

بررسی زنده مانی و تکثیر سلولهای 

اپیتلیال اندومتریوم رحم انسان تحت 

 شرایط هایپوکسی

 مهدوی سیوکی مریم

مریم مهدوی سیوکی، 

 مرتضی دلیری، 

مجتبی دشتی زاد، 

 احسان هاشمی، 

 حوری قانعی الوار، 

 دیبا باقری مطلق پاشاکی

PA381 194 
مارکرها در سولولهای  CDبررسی 

 نساناپیتلیال اندومتریوم رحم موش و ا
 مهدوی سیوکی مریم

مریم مهدوی سیوکی، 

 مرتضی دلیری، 

مجتبی دشتی زاد، 

 احسان هاشمی، 

 لیال سلطانی، 

 سمانه فیاضی

PA382 402 

 
Developing a new method for 
Pathotyping of NDV based on 

Sialidase protein 
 

 میاحی وفا

 وفا میاحی، 

 مجید اسمعیلی زاد،

 ناصر هرزندی

PA383 16 

 کلونینگ، ترانسفورماسیون و تخلیص

مرغی در باکتری به  IL-4پروتئین 

 منظور کاربرد در پژوهش های

 سرم سازی 

 نادری صالحه

 حمیده خواجه،

 عباسعلی بهاری،  

 صالحه نادری

PA384 112 

تولید کننده آنتی بررسی ژن های 

بیوتیک در اکتینومیست های دریایی 

 جدا شده از رسوبات ساحل دیلم

 ناطق زاده معصومه

معصومه ناطق زاده، 

 سهیال مطرودی، 

 کمال الدین حق بین

PA385 838 

 ارزیابی پاسخ ایمنی همورال 
جوجه های گوشتی در برابر پپتید 

 ویروس آنفلوانزا M2e-HA2سنتتیک 

 وطن خواه افرا
 افرا وطن خواه، 
 مهدی گلچین

PA386 460 
ی ساختارژن متالوتیونین بررسی مولکول

 در تاسماهی استرلیاد
 هادیان اسیه

 اسیه هادیان، 
 شهال جمیلی، 

 محمد پورکاظمی، 
علی ماشین جیان مرادی، 

 مچتبی آقایی پور، 
 ارمحمدیمهتاب ی
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 سلول های بنیادی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB324 587 

بر رشد و  Oct4تاثیر بیش بیان ژن 

 بازبرنامه ریزی رده سلولی 
MEF-Piwil2 

 احسانی وجیهه

 وجیهه احسانی، 

 مریم شاه علی، 

 هانیه مطهری راد، 

سامره سلیمانپور لیچائی، 

شاه صنم عباسی، 
 حمیدرضا سلیمانپور لیچائی

PB325 541 

Investigation of bone marrow 
stromal cell infiltration and 

growth on an optimized 
scaffold in microgravity 

condition 

 احمدی آرمین

 آرمین آرمین، 

 زهرا حاج ابراهیمی،

 سهیال یغمایی

PB326 377 

تمایز دوپامینرژیکی سلولهای بنیادی 

غییر در مشتق از بافت چربی با اعمال ت

 محیط کشت

اسکندریان بروجنی 

 مهدی

مهدی اسکندریان 

بروجنی، موسی گردانه، 

 ساناز حسنی

PB327 497 
نقش متابولیکی سلول های بنیادی در 

 هموستازی بافت
 بیطرف حمیدرضا

 حمیدرضا بیطرف، 

 هما دادگرنیا

PB328 842 

افزایش بیان میکروارنا مرتبط با 

در الین  "05میر "بیماری آلزایمر 

 انسلول بنیادی پرتوان و غیر پرتو

 جهانگرد یاور

 یاور جهانگرد، 

 حمیده منفرد، 

سید جواد میر نجفی زاده، 

 سید جواد مولی

PB329 557 
، پرتوانی و تکثیر  Piwil2بیش بیان 

 ا القا می کند.ر LNCaPسلول های 
 خلیلی رحیمه

رحیمه خلیلی، مجمد 

حسین صنعتی، هانیه 

مطهری راد، سامره 

سلیمان پور لیچائی، 

حمیدرضا سلیمان پور 

 لیچائی

PB330 507 

Using high throughput gene 
expression data to predict 

regulatory event during 
differentiation of astrocytes 

from neural stemcells 

 رستگار پویانی شیما

 رستگارپویانی،شیما 

 نیوشا خزاعی،  

عبدالشکور محمدنیا، 

 معین یعقوبی
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 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 سلول های بنیادی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB331 659 

اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق 

-mirشده از مغز استخوان در بیان 

 کبد موش I/Rدر آسیب  370

 زارع محمدعلی

 محمدعلی زارع، 

 نگار آذرپیرا، 

محمود وصال، 

 عبدالحسین زارع

PB332 262 

انعقادی در  5بیان مینی ژنهای فاکتور 

سلولهای هماتوپوتیک و سلولهای 

 بنیادی مزانشیمی مغز استخوان

 سام محمد رضا

 محمد رضا سام، 

آزاده سادات آزادبخش، 

فرح فرخی، سهراب سام، 

 علیرضا زمردی پور، 

علی اکبر حداد مشهدریزه، 

 نوروز دلیرژ، 

 آرام مکاری زاده

PB333 767 

بهینه سازی کدونی،بیان و بررسی 

گی های فاکتور رشد اپیدرمی ڑوی

 ترکیب انسانینو

 شرافت اصفهانی شیال

مسعود ترک زاده ماهانی، 

شیال شرافت اصفهانی، 

مریم عبدلی نسب، ناهید 

 عسکری، مجتبی مرتضوی

PB334 147 

در  Oct4و  NANOGارزیابی بیان ژن

سلولهای فیبروبالست انسانی قبل و 

بعد از هم کشتی با سلولهای بنیادی 

 مایع آمنیون

 قلی زاده قلعه عزیز شیوا

شیوا قلی زاده قلعه عزیز، 

 پاشایی اصل،  فاطمه

 سحر مهرانفر، 

 رقیه شیرولیلو،

 زهرا فردی آذر، 

 مریم پاشایی اصل

PB335 255 

در تمایز  Tbx20بررسی اثر 

استئوژنیک سلول های بنیادی 

 مزانشیمی

 مالزاده سمانه

 سمانه مالزاده،

بی بی صدیقه فضلی بزاز،  

محمدامین کراچیان، 

 مجید مجرد، 

حجت نادری مشکین، 

 وجیهه نشاطی
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 سلول های بنیادی

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB336 266 

Decrease of aneuploidy rate 
following treatment of mouse 

embryonic stem cells 
(mESCs) with two anti-cancer 

drugs 

 میرزایی سرشت بنفشه

بنفشه میرزایی سرشت، 

 مسعود بذرگر،

نجمه سادات مسعودی،  

 سپیده مالمحمدی، 

 فاطمه خرازی، 

سیده نفیسه حسنی، 

 حسین بهاروند، 

 حمید گورابی

 

 

  ( 2/3/59( لغایت ظهر روز دوم ) 1/3/59ظهر روز اول )PA (A group posters) 

  ( 3/3/59( لغایت ظهر روز سوم ) 2/3/59ظهر روز دوم )PB ( B group posters) 
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 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایراندومین کنگره بین

 

 تیکذخایر ژن

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB339 367 

Proteus mirabilis  به عنوان

 Lucilia همزیست باکتریایی واقعی

sericata 

 یداحمدی ناه

 ناهید احمدی، 

 ناصح ملکی راواسان،

نوید دین پرست جدید،  

 صدیقه ذاکری، 

زهرا سروش زاده، 

 میرقاسم ترابی

PB340 417 
نگرشی بر اصالح ژنتیکی بادام در 

 ایرن و دستاوردهای تحقیقات آن
 علی ایمانی اعرابی آرش

PB341 732 

مقایسه ترکیب اسیدهای چرب 

روغن و توان آنتی اکسیدانی پلی 

ها در برخی ارقام تجاری زیتون فنل

 ایایرانی و مدیترانه

 امیری نودیجه علیرضا

علیرضا امیری نودیجه، 

مهدی حسینی مزینانی، 

 کمال الدین حق بین

PB342 38 
معرفی مقدماتی ژنوتیپ جدید سیب 

 (dat1میانرس )
 آتشکار داریوش

 داریوش آتشکار،

 امیر عباس تقی زاده 

PB343 458 

تعیین میزان قند و دمای بهینه برای 

حفاظت درون شیشه ای ژرم پالسم 

 گالبی بومی ایران

 بختیاری فریبا

 فریبا بختیاری، 

 جواد مظفری، 

 حمید عبداللهی

PB344 657 
های ارزیابی تنوع ژنتیکی خرمالو

موجود در ایران با استفاده از نشانگر 
ISSR 

 خادمی اورنگ

 آمنه منصوری، 

 اورنگ خادمی،

 امیر محمد ناجی 

PB345 382 

پپتید های ضد میکروبی با منشاء 

طبیعی: منابعی ویژه جهت تولید 

 نسل جدید آنتی بیوتیک ها

 شیخ پور مژگان
 مژگان شیخ پور،

 الهام کریمی 

PB346 567 

 اولین گزارش از قارچ
Phaeoacremonium 

fraxinopennsylvanicum  
بر روی برخی از درختان جنگلی در 

 استان گیالن

 کاظم زاده محمد

محمد کاظم زاده 

 چکوسری، 

 حمید محمدی، 

 سید علی اکبر خداپرست

file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=429
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=433
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=989
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=65
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=522
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=543
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=55
file:///F:/Maryam/desktop%20files/congress/Account/UserProfile.aspx%3fuid=549


 
   

 

878 

 المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایرانفهرست جامع پوسترهای دومین کنگره بین

 

 

 1331خرداد ماه  3الی  1

 

 تیکذخایر ژن

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB347 526 

تاثیر شرایط نگهداری در زنده مانی 

گونه  2و خصوصیات جوانه زنی بذر 

 اسپرس

 کاوندی آزاده

 آزاده کاوندی، 

علی اشرف جعفری، 

 مجتبی جعفرزاده

PB348 836 
بررسی تغییرات بیان ژن 

 لوسیفنسین تحت عفونت میکروبی
 هانفر مریمکی

 مریم کیهانفر، 

 مجید مومنی مقدم، 
 پور مقدممحمد جواد مهدی

PB349 708 

بررسی تغییرات بیان ژنلوسیفنسین 

در الرو لوسیلیا سریکاتا تحت 

 عفونت میکروبی

 کیهانفر مریم
 مریم کیهانفر، 

 مجید مومنی مقدم، 
 پورمقدممحمد جواد مهدی

PB350 642 

ی تنوع فنوتیپی برخی ارقام مطالعه

خرمای ایرانی با استفاده از صفات 

 رویشی و زایشی

 کیامحسن مدرس مدرس کیا محسن

PB351 325 

برآورد وزن میوه بادمجان با استفاده 

از شبکه های عصبی مصنوعی و 

آنالیز حساسیت جهت پیش بینی 

 ارزش های اصالحی و ژنتیکی

 ناروئی راد محمد رضا

محمد رضا ناروئی راد، 

 حمید رضا فنایی، 

 منصور فاضلی رستم پور

PB352 371 

کاربرد توالی یابی ناحیه کنترل 

DNA  میتوکندریایی در مطالعات

ماهی ایرانی تاس ژنتیک جمعیت

(Acipenser persicus ) 

 دریای خزر

 نظری سجاد
 سجاد نظری، 

 محمد پورکاظمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ( 2/3/59( لغایت ظهر روز دوم ) 1/3/59ظهر روز اول )PA (A group posters) 

  ( 3/3/59( لغایت ظهر روز سوم ) 2/3/59ظهر روز دوم )PB ( B group posters) 
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 فناوری های نوین و پیشرفت های فناوری در ژنتیک

IP  نصب 
شناسه 

 مقاله
 نویسندگان ارائه دهنده عنوان مقاله

PB354 110 

بر بهبود  UMGی تاثیر بررس

گلیکوزیالسیون و میزان بیان 

پروتئین نوترکیب اینترفرون حاصل 

 CHOاز رده سلولی 

 ابراهیمیان کفشایی عاطفه

 ، کفشاییعاطفه ابراهیمیان

 مهدی احمدی،

 محمد دولتخواه 

PB355 107 

بررسی اثر سدیم بوتیرات در افزایش 

 بیان پروتئین اینترفرون در 

 (CHOسلول های )

 احمدی مهدی

 مهدی احمدی، 

 لتخواه، محمد دو

 عاطفه ابراهیمیان

PB356 447 

افزایش میزان تولید داروی 

  E.coliاسترپتوکیناز در باکتری 

 با بهینه سازی ترجیح کدونی

 آقایی پور مجتبی

محمد ی پور، مجتبی آقای

 رضا اکبری عیدگاهی، 
 فرزاد کبار فرد، 

 علی اکبر شعبانی، 

 علی اکبر زاده، 

 آسیه هادیان

PB357 97 
ویژگی ها و کاربردهای نانوتیوب 

 های کربن در ژن درمانی سرطان
 بازگیر افسانه

 افسانه بازگیر، 

 مهدی آقا قلی زاده

PB358 104 
NGS بعنوان انقالبی در ژنتیک و 

 موقعیت آن در ایران
 تقی زادهسارا  تقی زاده سارا

PB359 373 

  Meta ARMS-PCRتوسعه 

  W515Lدر ژنوتیپینگ جهش 

 MPLژن 

 تیموری نژاد سارا

 سارا تیموری نژاد،

دکتر علی ناظمی،  

 دکتر سید علی رحمانی

PB360 576 MiR-5190 affects SMAD4 
expression level 

 جهانگیری معز مهناز

مهناز جهانگیری معز، 

بهرام محمدسلطانی، 

 محمود توالیی

PB361 338 

 ماتیکی اثرارزیابی بیوانفور

 miR-142  وmiR-371b  بر مسیر

در  TGF-beta/SMADپیام رسانی 

 سرطان کولورکتال

 جهانگیری معز مهناز

مهناز جهانگیری معز، 

بهرام محمدسلطانی، 

 توالیی،  محمود

 الهام عابدینی

PB362 547 جوانی عاطفه نانوبیوسنسورها از طراحی تا کاربرد 
فاطمه جوادی زرنقی، 

 عاطفه جوانی
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PB363546
DNA هایی نانوماشین ها ابزار

قدرتمند در تحویل دارو
جوانی عاطفه

فاطمه جوادی زرنقی، 

 عاطفه جوانی

PB364852

دی ان ای آزاد با منشا جنینی 

شناور در خون مادر: اهمیت و 

تشخیصهای کلینیکی کاربرد در

خسروزاده فاطمه

امیر کریمی، 

فاطمه خسروزاده، 

آرش جوانمرد

PB365559

Touchdown PCR  روشی موثر برای

 -PCR بهینه سازی شرایط

CTPP تعیین ژنوتیپ پلی در  

مورفیسم   MTR A2756G 

دهقان فاطمه

فاطمه دهقان کالگری، 

محمدرضا زمانی، 

اباصلت حسین زاده 

کالگر، محمد کریمیان

PB366 108 

لظت سلولی در کشت بهینه سازی غ

اشرشیا کولی نوترکیب با بررسی اثر 

کلسیم کلرید

دولتخواه باغان محمد

محمد دولتخواه، 

مهدی احمدی، 

عاطفه ابراهیمیان

PB367 360 
و  ML1-stxBاست ژنی ساخت ک

E. coliبیان آن در 

رهنمایی یحیی آبادی 

 سهیال

، سهیال رهنمایی یحیی آبادی

 حسین هنری، 

 محمد علی ابراهیمی

PB368 430 

 syberGreen realتوسعه تکنیک 

time PCR  حساس برای ردیابی

الودگی به ژنوم میزبان سلول 

تخمدان همستر چینی در داروی 

نوترکیب اریتروپوئتین

زمانیان نجف ابادی شیما

نیان نجف شیما زما

ابادی، مهدی پریان، 

محمدجواد مهدی پور 

 مقدم

PB369 13 

شناسایی میکرو آر ان های مرتبط با 

 تنش شوری و اهدافشان در

گندم نان 

زینتی زهرا

 تی،زهرا زین

، روح اله شاملو دشت پاگردی 

 علی بهپوری

PB370 283 

هدف قراردادن موثر بیان سوروایوین 

توسط  1-و میکرو آر ان آ 

پرودیجیوسین دیواره سلولی باکتری 

سراشیا مارسسنس موجب القا 

آپوپتوز در سلولهای بنیادی سرطانی 

کولورکتال می شود.

سام محمد رضا

سهراب سام، 

محمد رضا سام، 

محمد اسماعیلو، 

رضا صفرعلیزاده
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PB371 280 

بررسی بیماری قلبی تترالوژی فالوت 

(TOFبه روش ) 
Next generation 
sequencing (NGS)

حیدریسحر 

سحر حیدری، 

ژیال باوی، 

زهره وحیدی، 

حمزه رحیمی

PB372 569 
Cell-free fetal DNA in 

amniotic fluid supernatant 
for prenatal diagnosis 

سلطانی مینا
مینا سلطانی، 

ابراهیم سخی نیا

PB373 130 

مقایسه روشهای سنتی و پیشرفته 

از نمونه های  DNAی استخراج 

بافتی فیکس شده در فرمالین و 

محصور در پارافین

سیدی نورالسادات

نورالسادات سیدی، 

عباس بهزادبهبهانی، 

 علی فرهادی، 

، دهبیدی غالمرضا رفیعی

 ویدا محمدی

PB374 611 
تولید آنتی بادی منوکلونال علیه 

ور به روش بیماری گامبورو در طی
فاژنمایی

شبدینی پاشاکی امیر

امیر شبدینی پاشاکی، 
محمدرضا صفرنژاد، 
 مهدی امین افشار، 
 میثم طباطبایی، 

سید داوود حسینی، 
 علی اصغر صادقی

PB375 858 
بیان  in silicoپیش بینی و تایید 

 02کروموزوم  RNAژنهای ریز
گوسفند

عباسی وحیده
وحیده عباسی، 
علی جوادمنش، 
محمدرضا نصیری

PB376 41 

-11S rRNAروش  بهینه سازی

RFLP  به منظور مطالعه

فایتوپبالسماهای همراه با جاروک 

بید در ایران

مریم غایب زمهریر غایب زمهریر مریم

PB377 830 

از لوکس تایید نوع جدید رونوشت 

TCF19  در ژنوم انسانی با استفاده

RT-PCRاز روش 

فخیمی ترانه

ترانه فخیمی، 

مولود فارسی، 

مهشید ملکوتیان، 

جواد مولی

PB378 829 

سمیت سرب در رده مطالعه پایش 

توسط  Huh7-ARE-1x-lucسلولی 

نانوکورکومین

سعیده کاوسی کاوسی سعیده
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PB379 704 

و  miR-20aبررسی تاثیر 

 miR-17بر سلولJurkat  در

IL-2ی سیگنالی تحت القاء مسیرها

ماپار مریم

مریم ماپار، 

سیدمهدی سادات، 

نجمه رنجی، 

مهرداد هاشمی

PB380 436 

ایجاد واکسن ژنی برای ژن رمز گذار 

باسیلوس سوبتیلیس  فیتاز باکتری

pGEMدر حامل 

میترا مرادی مرادی میترا

PB381 779 

روش هایی برای توسعه تکثیر 

lamp  در واکنش زنجیره ای(

ست پلیمراز( وکاربردهای آن در زی

شناسی ژنتیک مولکولی

مطلب زاده حسام

حسام مطلب زاده، 

محمد جواد دهقان 

عصمت ابادی

PB382 493 

روش حساس و سریع تشخیص 

بر مبنای  B3کوکساکی ویروس 

RT_LAMPسنجش 

منزه آرینا

آرینا منزه، 

مهدی زین الدینی، 

علیرضا سعیدی نیا

PB383 727 
مطالعه ی تغییر بیان رونوشت های 

ژن کالومنین تحت تاثیر بیش بیان 
hsa-miR-30 

منیری سولماز

سولماز منیری 

جوادحصاری، 

علیرضا زمردی پور

PB384 638 

های مرتبط با پیری RNAبیان میکرو

دراگزوزوم های استحصال شده از 

ی مختلف سنی سرم در گروه ها

وجنسی

نصیری کناری فاطمه

فاطمه نصیری کناری، 

علی اکبر پورفتح اله، 

 مجید شهابی، 

 فاطمه میرزاده، 

 سید جواد مولی

PB385 602 

شناسایی مولکولی چند باکتری 

ننده نفتالین از خاک آلوده تجزیه ک

به نفت به کمک توالی ژن 

11SrRNA

نرگه هانیه

 هانیه نرگه، 

محمد میردریکوند، 

 بهنام راسخ، 
اشرف السادات حاتمیان زرمی

PB386 445 

در  Meta ARMS-PCRتوسعه 

ژن  G1691Aژنوتیپینگ جهش 

لیدن Vفاکتور 

هیئتی شراره

 شراره هیئتی، 

 دکتر علی ناظمی، 

دکتر سید علی رحمانی
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راهنما ، نقشه، پارکینگ:
برای اساتید  اضااته ئد ال ض وام م ناوتماتو نا ضد یپا ایی  تر دظا  یر م ار  رستا   ا   اسال 
باارای اسااتید  ناا ضد م ناوتمااتو م مدااز یم مراار اک ئاار هرساا   اار ل  ظظاا    تر دظاا  یر یا اا       

اسال    ئات یر لا ج وظادر  ارام یامشاگت   تر دظا  یر م ار  رستا   ا           یامشگت  م بقدا  سارظراو  
ئات با  نوا د دو  تر دظا  یای   ا   اسال  بارای بقدا  اسارایاستنم ناوتماتو  نا ضد و م سارظراو   

 تر دظ  یر اطراف یامشگت   نوادر یر ا  م  دتبتمااتی اطاراف موادی  دائا  یا ال م ام با  ی دا 
 8 اادی ا اا  اک  اادم  م  ااوا یدمااد  ناامئاات کمی ییوداا  ناام ثاارد یامشااند تو یامشااگت   تر دظاا 

و ل ب   د ا ریو  تر دظ  اا ام  دی م ح م
:آدرس محل همایش

 ا و  مئتی بدویاراو  م ظنک  یامشگت   اد  باشتم  ست و ئوت ش
ا ا  و  ب ادار ر اد      دتباتو  واو ایتبظاتا ساتب        بزر ارا   ااد  رواراو     مشتمم یامشاگت  : یااراو  

9681691991   وتم:  ند او  اد باشتم  ا  سا 
www.sbu.ac.irآیرس ا ظترمل: 

اک بزر ارا   ااد  رواراو با  ساول  اوت  یات مرساد   آیرس اک وظدر ب   اوت  بات مساد   مق دا :    
م ظنااک  ام ااو یر اا   را امترااتر م باا  سااول هاارر   باا  م اام ضراار  رمواام م ظنااک ا رمواام 

حر ل  ری  م بالستما    اا اک  رموام م ظناک  یدرات  م یر ا  را امتراتر  ظدا  م بپا  اک  وا 
ول  اوت  ا رموام م ظناک م یامشاگت  را امتراتر  ظدا  م با  ساول  اوت  حر البظز و با  سا  

 ااری  م یر ام اادو راارا  ارنااز باا  سااول راا  ا رمواام یر اا  م یامشااگت   اات  دتبااتو ر ااد ا   و  
سااا  ا      ددداا   م باا  نداا او یامشااند  اات  اااد  ض اام ننواا ی ناام رسااد   یامشااگت  یر لاا ج    

و لاا ج وظاادبم یامشااگت  را امترااتر م ا اار اوااتک       ااوت  هرباام نداا او  ااارار یاری  یمر نداا ا   
 تر دظاا  یا اا  یامشااگت  را یار اا  ماری یامشااگت   اا   م ا اار اوااتک   تر دظاا  لاا ج وظاادر  اارام 

یامشگت  را یار   ماری آو     م رم  ئوتو اطراف  دیرم  دی را موت د  
 اک وظدر:

ر ارا   ادف ساا  ا   بپا ندا او آکایی با  ساول  اوت   رموام بز      از طریق فرودگاه مهرآبااد  
 رمواام بزر اارا   تی ااتر انااتم  ااوت  امترااتر  ااری  م یاات امتااات ایاناا  یای  م ماری  دتبااتو ساا د 
وظدر     م  رموام بزر ارا  رواراو  اوت  را امتراتر  اری  م بقدا  را  را ط ا  یدلادنتد بات 

 ایان  یئد  
 را امترتر موت د   ط   یدلدنتد بت  نودر  دیاز میدان آزادی  
اک بزر را   ااد  ما ر با  ساول هارر حر ال  اری  م یات امتاات ایانا  یای  م بپا  از طریق شرق 

یئداا  یاات بپاا  اک  اا  رمی  دتبااتو م اام ضراار  ماری بزر اارا  ناا رس  ااوت   اا   م آو را ایاناا  ناام
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تد باات ا ا   ااترا می  م  رمواام م ظنااک  یدراات  م یر اا  را امترااتر م بقداا  را  را ط اا  یدلاادن 
 ایان  یئد  

: اک بزر ارا   ااد  ئوال م  ات بزر ارا  حیادم با  ساول هارر حر ال  اری  ماز شرق به غار  
یئدا  یات بپا  اک  ا  رمی  دتباتو م ام ضراربپ  ماری بزر را  ن رس  وت   ا   م آو را ایانا  نام   

 م  رموم م ظنک  یدرت  م یر   م بقد  نتمظ  بت 
 اات ایدبااتو  ااری  رمواام بزر اارا   تی ااتر انااتم را باا  سااول   اک بزر اارا   اااد  ئواال م از غاار  

 ااوت  امترااتر  ااری  م یاات امتااات ایاناا  یای  م ماری  دتبااتو ساا د  وظاادر  اا   م  رمواام بزر اارا 
 روراو  وت  را امترتر  ری  م بقد  نتمظ  بت 

 رمواام  تی ااتر انااتم  ااوت  یاات امتااات ماری  دتبااتو ساا د   اا   م  رمواام     از طریااق شااما  
  را  روراو  وت  را امترتر  ری  م بقد  نتمظ  بت بزر
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پژوهش 

 سراهای 
 دانش آموزش

شهر تهران 

پژوهشگاه ملی 
 مهندسی ژنتیک

 و زیست فناوری 
) مرکز موش 

تراریخت(
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