
  بسمه تعالی

سیستان ، دانشگاه 1399اسفندماه  20و  19دومین کنفرانس یافته هاي نوین زیست شناسی، 
  و بلوچستان

2nd National Conference on New Biological Findings  

  

از آدرس زیر دانلود و نصب شود. هر  adobe connectلطفا براي شرکت در وبینارهاي مجازي نرم افزار توجه: 
وارد شود. براي ورود نیازي به  دلخواهرا انتخاب کرده و با نام کاربري  guestشرکت کننده براي ورود به تاالرگزینه 

  ت.رمز ورود نیسوارد کردن 

http://webinar2.usb.ac.ir/common/abobe.exe  

   

    1399اسفندماه  19سه شنبه 
     webinar.usb.ac.ir/mainnfb :لینک ورود به وبینار افتتاحیه

  تالوت قرآن و پخش سرود ملی جمهوري اسالمی  8:10-8:00
  سیستان و بلوچستانمعاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه   درمحمد کردي تمندانیدکتر   8:20-8:10
  ریاست دانشکده علوم پایه دانشگاه سیستان و بلوچستان  محمد نبی گرگیج دکتر  8:30-8:20
    دبیر علمی همایش  ملیحه محمدي دکتر  8:40-8:30

  ستیز طیو مح یبوم شناس ،یاهیگ يولوژیزیف ،یاهیگ کیستماتیس :1پانل 
  دکتر متین خالقی - یشهرک یدکتر شهال هاشم - يدکتر فاطمه سرگز - ینعلیع رضایپانل: دکتر علاعضاي 

  

     /1nfbwebinar.usb.ac.ir: 1 به پانل لینک ورود*
    عنوان سخنرانی  سخنران  زمان  کد مقاله

آقاي دکتر علیرضا   9:00-9:20  سخنران کلیدي
  عینعلی

Dunaliella biotechnology: genetic advances 
and future perspectives 

  

  دکتر متین خالقی  9:40-9:20  32729
(بوم شناسی و محیط  

  زیست)

تفاده از پساب اس با ها¬ماکروجلبک يپرورش و فرآور
  گویمزارع پرورش م

  

فاطمه رزاق پناه خانم   9:40- 10:00  32865
  (سیستماتیک گیاهی)

    يدهبار استان خراسان رضو-منطقه ازغد  ییدارو اهانیگ

راضیه محمد خانم   10:00- 10:20  32796
قاسمی (فیزیولوژي 

  گیاهی)

در طول دوره  يارهیذخ يدهایپیشکستن ل
  پسته يها دانه ونیکاسیفیاسترات

  

  ثریا ابراهیمی خانم   10:20- 10:40  32781
  (فیزیولوژي گیاهی)

 يچند جداره بر رشد و محتوا یکربن هاي نانولوله ریتاث
  .Melissa officinalis L یفنل باتیترک

  

  مجموعه گیاه شناسی بازدید از پوسترهاي پانل  10:40- 11:00



  بسمه تعالی

، 1399اسفندماه  20و  19دومین کنفرانس یافته هاي نوین زیست شناسی، 
  سیستان و بلوچستاندانشگاه 

    

   

  1399اسفندماه  19سه شنبه 
  بیوشیمی، بیوتکنولوژي و نانوبیوتکنولوژي، سلولی و مولکولی : 2پانل 

  دکتر فرنگیس عطایی -تیغدکتر دانیال جهان-اعضاي پانل: دکتر میالد لگزیان
  webinar.usb.ac.ir/nfb2: 2ورود به پانل  نکی*ل

  سخنرانیعنوان   سخنران  زمان  کد مقاله
بر رفتار  یسلول/داربست سلول- اثر برهمکنش سلول  یبررس  خانم دکتر شیوا اکبري  12:00- 12:20  سخنران کلیدي

يسرطان پستان با استفاده از کشت سه بعد يسلولها  
دکتر علی شهرکی   12:20- 12:40  سخنرانی

  (بیوشیمی)
  نقش سایتوکین ها در بیماري اسکیزوفرنی

 فاطمه الساداتخانم   12:40- 13:00  32685
   میحک

  (بیوشیمی)

در  یدر مطالعات سلول نینو یتمام نگار روش کروسکوپمی
  یرتهاجمیلحظه و غ

سمانه مقدم زادگان خانم   13:00- 13:20  32670
  (بیوتکنولوژي)

 ستیز يها دیپروتئاز پپت نیستئیس یمیآنز زیدرولیه یابیارز
 یآنتو خواص Spirulina platensis  انوباکتریفعال س

  شده زیدرولیه يدهایپپت یدانیاکس
سعیده انصاري خانم   13:20- 13:40  32785

  (بیوتکنولوژي)
 يها يباد یتوسط پلنت لوسیآسپرج ينترل قارچ هاک

  بینوترک
آقاي میالد شوره اي ابري   13:40- 14:00  32869

  (نانوبیوتکنولوژي)
 دیرحم به کمک سامانه تشد يسرطان دهانه صیتشخ

  یپالسمون سطح
  بیوشیمی و سلولی مولکولیبازدید از پوسترهاي پانل مجموعه   14:00- 14:20



  

  بسمه تعالی

  

2nd National Conference on New Biological Findings 

 

 

   1399اسفندماه  20 چهارشنبه
  ژنتیک: 3پانل 

  - زاده جهرمیرئیسدکتر سمانه -دکتر جاللی - قائدي کامراندکتر -اعضاي پانل: دکتر درمحمد کردي تمندانی
   webinar.usb.ac.ir/nfb1:3لینک ورود به پانل * 

  عنوان سخنرانی  سخنران  زمان  کد مقاله
 PPARgamma functions in cell  قائدي کامراندکتر  8:00-8:15  سخنران کلیدي

دکتر درمحمد کردي   8:15-8:30  سخنران
  تمندانی

Genetic diversity and  making development  

 کاربرد روش هاي توالی یابی نسل جدید در پزشکی  دکتر جاللی  8:30-8:45  سخنران 
  دکتر عسکري  8:45-9:00  سخنران

  
Investigation of miRNAs, genes and pathway 
regulatory networks integration in liver and 

esophageal cancers.  
  عسکريمعصومه دکتر   9:00-9:15  سخنران

  
The application of familial-based whole exome 
sequencing in dissecting the genetic basis of 
male infertility. 

  دکتر عبادي  9:15-9:30  سخنران
  

Fndc5 knockdown significantly decreased 
the expression of neurotrophins and their 
respective receptors during neural 
differentiation of mouse embryonic stem 
cells 
 

دکتر سمانه رئیس زاده   9:30-9:45  سخنران
  جهرمی

 استفاده از دروزوفیال در مطالعات ژنتیکی

long non coding RNA HCG11 انیب یبررس  خانم فاطمه کاتوزیان  9:45- 10:00  سخنران افراد در  
 مبتال به سرطان پانکراس

 Evaluation of array CGH in patients with  آقاي سجاد رفیعی  10:00- 10:15  32686
recurrent miscarriage  

 زیست کارآفرینی  اندکتر فرشید شریفی  10:15- 10:30  
 wholeبررسی ژنتیکی خانواده ناشنوایی با استفاده از روش   خانم بارانزهی  10:30- 10:45  سخنران

exome sequencing در استان سیستان و بلوچستان   
 MOB1Aو  GLI3A ،LATS2 يها ژن انیب يالگو یبررس  خانم سپیده عیسی زایی   10:45- 11:00  32866

  دیروئیت يمادرزاد يکار مبتال به کم مارانیدر ب
  ژنتیکبازدید از پوسترهاي پانل   11:00- 11:15



  بسمه تعالی

، دانشگاه 1399اسفندماه  20و  19 ،یشناس ستیز نینو يها افتهیکنفرانس  نیدوم
  و بلوچستان ستانیس

  

  

  

  1399اسفندماه  20چهارشنبه 
  فیزیولوژي جانوري ،: بیوسیستماتیک جانوري، تکوین جانوري4پانل 

 - دکتر عدنان شهدادي - دکتر آزاد تیموري -دکتر فائزه یزدانی مقدم -حامد موسوي ثابتسید دکتر پانل:  اعضاي
  دکتر احمد محمودي

   webinar.usb.ac.ir/nfb2 :4*لینک ورود به پانل 
  عنوان سخنرانی  سخنران  زمان  کد مقاله

: یهند و آرام غرب یانوسیدر منطقه اق ایلوجغرافیو ف یلوژنیف  دکتر عدنان شهدادي  8:00-8:20  سخنران کلیدي
جنگل حرا از جنس  يخرچنگ ها يمطالعه مورد

Parasesarma De man, 1895  
سید حامد موسوي دکتر   8:40-8:20  32752

  ثابت
در  ران،یبوم زاد ا ي) گونه اGarra roseaeگلچراغ رز ( یماه

  و بلوچستان ستانیاستان س انیماه یستیتنوع ز
  یشناس هیمطالعات حوزه بهداشت و آرا نیب یهمبستگ يایمزا  دکتر احمد محمودي  9:00-8:40  32694
با استفاده از ژن  Pomadasys جنس یتبارشناخت  احسان داماديآقاي   9:20-9:00  32728

  کی ریز دازیاکس توکرومیس ییایتوکندریم
 یبر اساس توال Istiblenniusسه گونه  ییروابط تبارزا یبررس  مریم شریفی نیاخانم   9:40-9:20  32726

  I (COI) دازیاکس توکرومیژن س یابی
  میثم عرفانی  دکتر  9:40- 10:00  32706

  
 :Annelidaتار ( گزارش دو گونه کرم کم نیاول

Oligochaeta: Naididaeيها ) از مصب رودخانه 
 يایدر یتنکابن و سردآبرود چالوس (حوضه جنوب لهیک چشمه
  خزر)

 Lutjanusچشم درشت  يسرخو یماه یمولکول یتبارشناخت  ما ظفرقاسم پورخانم ه  10:00- 10:20  32807
lutjanus (Bloch, 1790) 

(Perciformes:Lutjanidae) توکرومیبا استفاده از ژن س 
  کیواحد  ریز دازیاکس

  آقاي محمد ابراهیمی  10:20- 10:40  32548
  (فیزیولوژي جانوري)

Radiographic study of the vertebrae of 
Abyssinian guinea pig  

  بازدید از پوسترهاي پنل هاي بیوسیستماتیک جانوري، تکوین جانوري و فیزیولوژي جانوري  10:40- 11:00
  استراحت  11:00- 12:00



  

  بسمه تعالی

2nd National Conference on New Biological Findings 

  

  

  

  

  

 

  1399اسفندماه  20چهارشنبه 
  : شیالت و آبزیان5پانل 

  دکتر جواد قاسم زاده–دکتر زهرا امینی  - دکتر محمود حافظیه- اعضاي پانل: دکتر مجید عسکري حصنی 
   webinar.usb.ac.ir/nfb2: 5 لینک ورود به پانل*

  عنوان سخنرانی  سخنران  زمان  کد مقاله
  ها زجلبکیر يپرورش تجار تیاهم  خوئی دکتر زهرا امینی  12:00- 12:20  سخنران کلیدي

 يعسکر دیمجدکتر   12:20- 12:40  32832
  یحصن

 يمس و منگنز در بافت ها وم،یکادم نیفلزات سنگ زانیم نییتع
 Parastromateus niger( اهیحلوا س یعضله و کبد ماه
Bloch, 1725هیعسلو بند،ینا جی) خل  

پایرن PAHبررسی اثرات کوتاه مدت ترکیبات حلقوي آروماتیک   دکتر جواد قاسم زاده  12:40- 13:00  32875
(Pyren)1فنانترن  و(Phenanteren) برآنزیمهاي آنتی

  (Litopenaeus vannamei)اکسیدانی میگوي پاسفید غربی 
بر  سیپالتنس نایرولیاسپ زجلبکیاثر سطوح مختلف ر یبررس  زاده یفاطمه قل دکتر  13:00- 13:20  32663

  یرانیا یماه الرو تاس  یرشد و بازماندگ
 یفنول يمحتو نییوتع یدانیاکس یآنت تیفعال یبررس  یعقوب نژادمحمد  آقاي  13:20- 13:40  32734

 نایپاد ییایمختلف جلبک در يکل عصاره ها يدیوفالونوئ
)seaweed padina(  

در  انیفون ماه يگونه ا بیو ترک یفراوان یو بررس ییشناسا  دکتر جواد قاسم زاده  13:40- 14:00  32890
استان  -در شهرستان مهرستان ایعل دیحوضه رودخانه ماشک

  و بلوچستان ستانیس
  یرماهیدر ش نیفلزات سنگ یبررس  اسماء علیزادهخانم   14:00- 14:20  32835
 يعسکر دیمجدکتر   14:20- 14:40  32831

  یحصن
در عضله و  کیآهن، منگنز و آرسن نیفلزات سنگ یستیتجمع ز

 Platycephalus يکن دم نوار نیزم يتجار یکبد ماه
indicus (Linnaeus, 1758) بندرعباس یساحل يدر آب ها  

  بازدید از پوسترهاي پنل شیالت و آبزیان  14:40- 15:00



 بسمه تعالی

اسفندماه  20و  19 ،یشناس ستیز نینو يها افتهیکنفرانس  نیدوم
   و بلوچستان ستانی، دانشگاه س1399

  

 

  1399اسفندماه  20چهارشنبه 
  391242کد ورود:   /http://webinar2.usb.ac.ir/drhashemi:  کارگاه*لینک ورود به 

برگزاري کارگاه تولید نانوپارتیکل ها به 
  روش زیستی

  زمان:  خانم دکتر شهال هاشمی شهرکی
14:00-12:00  

  1399اسفندماه  20چهارشنبه 
  ویروس شناسی و میکروبیولوژي ،19: کووید 6پانل 

  دکتر محمد حدادي -قاسمیعلی دکتر  - پانل: دکتر سید محمد ریاحی اعضاي
   webinar.usb.ac.ir/mainnfb:  6*لینک ورود به پانل 

  عنوان سخنرانی  سخنران  زمان  کد مقاله
سخنران 
  کلیدي

  در ایران 19کووید اپیدمیولوژي   دکتر سید محمد ریاحی  12:00- 12:20

 ابوالفضلدکتر   13:00- 13:20  32606
  یرزاپورارمکیم

  )19(کووید 

 صیمورد استفاده در تشخ يها يبر محصوالت و فناور يمرور
  19 دیکو روسیو

 یقربان زهراخانم   12:40- 13:00  32536
  یزسنگیکهر

  )19(کووید 

 مبتال به عفونت مارانیدر ب یقلب يها یتمیآر بر يمرور
COVID-19  

  یگانه ظهیري دکتر  13:20- 13:40  32770
  (ویروس شناسی)

  کنگو مهیدهنده کر يزیتب خونر يولوژیدمیاپ

  الهام مرتضويخانم   13:40- 14:00  32736
  (میکروبیولوژي)

بررسی میزان شیوع عوامل باکتریایی عفونت ادراري در بیماران 
  1399آزمایشگاه سینا شهر زاهدان سال مراجعه کننده با 

  ، ویروس شناسی و میکروبیولوژي19بازدید از پوسترهاي پنل کووید   14:00- 14:15


