
 باسمه تعالی

                                             (  cv)رزومه 

 اطالعات شخصی: -1

 تیرگر طبری  نام خانوادگی سودابه نام  

مدرک -رشته تحصیلی

 تحصیلی
 پوست  گروه آموزشی متخصص 

 مدیر گروه آموزشی پوست اجراییسمت  استادیار مرتبه علمی و پایه

 اطالعات تماس: -2

  تلفن همراه 32291951 محل کارتلفن 

 32291951 فاکس

 stirgartabari@yahoo.com (Mailپست الکترونیکی )

 دانشگاه علوم پزشکی بابل آدرس محل کار

 سوابق تحصیالت دانشگاهی: -3

 سال پایان سال شروع دانشگاه محل تحصیل رشته و گرایش تحصیلی مقطع تحصیلی

     فوق دیپلم 

     کارشناسی 

     کارشناسی ارشد

 1368 1362 علوم پزشکی شهید بهشتی دکتری حرفه ای دکتری
 تخصص

 1374 1370 علوم پزشکی شهید بهشتی  بیماری پوست وآمیزشی
     فوق تخصص

 سوابق اجرائی: -4

 تاریخ پایان تاریخ شروع نام موسسه یا شرکت عنوان پست ردیف

1 
 معاون آموزشی گروه پوست 

 بیمارستان شهید یحیی نژاد
تا مهرماه  1375از سال 

1393 

2 
 رئیس بخش پوست و سرپرست گروه پوست

 بیمارستان شهید یحیی نژاد
از فروردین سال 

92 

 تاکنون

3     

4     

 سوابق آموزشی)دروس تدریس شده(: -5

 که تدریس شدههاییدرسعنوان دانشگاهنام ردیف
 تاریـخ

 دانشگاهنشانی 
 پایان شروع

 میدان دانشجو -جاده گنج افروز   بیماریهای پوست  دانشگاه علوم پزشکی بابل 1

2      

3      

4      

5      

 



 سوابق پژوهشی: -1

 :ISIالف ( مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر و 

ف
ردی

 

 عنوان مقاله

 محل درج و انتشار

 نویسندگان مقاله
 نام نشریه یا کتاب

درجه 

 نشر

سال 

 انتشار
 شماره

1 
Prevalence of molluscum 

contagiosum disease in day care 

centers in Babol, Northern Iran 

 Journal of 

Pediatric 

Infectious 

Diseases  

 

 2007  Tabari, S.T., 

Shakerian, M.A. 

2 
Prevalence of molluscum 

contagiosum disease in day care 

centers in Babol, Northern Iran 

Journal of 

Pediatric 

Infectious Diseases 

 2007  ST Tabari, MA 

Shakerian 

3 Angiomyofibroblastoma of the 

vulva 

 ARCHIVES 

OF 

IRANIAN 

MEDICINE  

 

 2008  
SH BARAT, TS 

TIRGAR, SH 

SHAFAEI 

4 

Comparison of the effect of 

azelaic acid 20% and clindamycin 

1% in the treatment of mild and 

moderate acne 

 Iranian 

Journal of 

Dermatolog

y 

 

 2009  
ST Tabari, AAM Nia, 

K Hajian, A 

Moeinzadeh 

5 
The efficacy of podophylin 20% 

and thricholoroacetic acid %30 

in the treatment of genital wart 

 Caspian 

Journal of 

Internal 

Medicine  

 

 2010  
 Tabari, S.T., 

Javadian, M., 

Barat, S 
 

6 
Prevalence of pithyriasis alba in 

elementary school children in 

Babol, northern Iran 

Caspian Journal of 

Internal Medicine 
 2010  Tabari, S.T., 

Shakerian, M.A. 

7 
Prevalence of Pithyriasis alba in 

elementary school children in 

Babol, Northern Iran 

 Casp J 

Intern Med 
 

 2010  ST Tabari 

8 

های پوستی در بیماران فراوانی انواع بیماری

پزشکی بیمارستان شهید بخش روان

 نژاد بابلیحیی

تیرگر طبری, موسوی, 

 شکوفه, فرزان, نینا
 و زیبایی فصلنامه پوست  2010 

9 

Groin pruritus in female patients 

referred to dermatology and 

gynecology clinics of Yahya-

Nejad Hospital in Babol 

Journal of 

Dermatology and 

Cosmetic 

 2010  S Tirgar-Tabari, S 

Barat 

1

0 

The efficacy of podophylin 20% 

and thricholoroacetic acid% 30 

in the treatment of genital wart 

Caspian Journal of 

Internal Medicine 
 2010  TS TIRGAR, M 

Javadian, SH BARAT 

1

1 
Oral Cavity Lesions in Patients 

after Chemotherapy 

 Iranian Red 

Crescent 

Medical 

Journal 

 

 2011  ST Tabari, S 

Sedaghat, H Naderi 

1

2 

GROIN PRURITUS IN 

FEMALE PATIENTS 

REFERRED TO 

DERMATOLOGY AND 

GYNECOLOGY CLINICS OF 

  2011  TS TIRGAR, S 

BARAT 
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YAHYA-NEJAD HOSPITAL 

IN BABOL 

1

3 
Frequency of hyperprolactinemia 

in patients with hirsutism 

 Iranian 

Journal of 

Obstetrics, 

Gynecology 

and 

Infertility, 
 

 2015  
Tabari, S.T., Barat, S., 

Sharbatdaran, M., 

Afkham, S.M. 

1

4 

فراوانی هیپرپروالکتینمی در بیماران مبتال به 

 هیرسوتیسم

مجله زنان، مامایی و 

 نازایی ایران
 2015  

تیرگر طبری, برات, شهناز, 

 شربتداران, منافی افخم

1

5 

Condyloma acuminata in 

spouses of patients with genital 

warts in northern Iran: A cross-

sectional study 

 Iranian 

Journal of 

Dermatolog

y 

 

 2016  

Tabari, S.T., Barat, S., 

Shakerian, M.A., 

Hashemi, K., Saeedi, 

F 

1

6 

Hyperprolactinemia and 

hirsutism in patients without 

polycystic ovary syndrome 

 International 

journal of 

trichology 

 

 2016  

S Tirgar-Tabari, M 

Sharbatdaran, S 

Manafi-Afkham, M 

Montazeri 
 

 ب ( آثار علمی منتشر شده یا مقاالت ارائه شده در همایشها و کنفرانسها:

ف
ردی

 

 نام و مشخصات کامل مقاله

 محل درج و انتشار

عنوان و محل  همایش یا  نویسندگان مقاله

 کنفرانس

گستره 

همایش یا 

 کنفرانس

سال انتشار
 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

 ج(کتابهای تالیف یا ترجمه شده:

رد

 یف
 کتاب عنوان

تالیف یا 

 ترجمه
 محل انتشار

 تاریـخ انتشار
 نشانی محل انتشار

 چاپ دوم  چاپ اول 

1       

2       

3       
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 د(پروژه ها یا طرحها پژوهشی انجام شده یا در دست اقدام:
ف

ردی
 

 پروژه یا طرح عنوان
محل انجام پروژه 

 یا طرح

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

هدف اجرای پروژه 

 یا طرح

نام همکاران در صورتیکه 

 پروژه مشترک باشد

1 

بررسی وضعیت سالمت روانی در 

بیماران مراجعه کننده به درمانگاه 

 پوست 

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل

بهمن 

96 
  97مهر 

فردین محمدی، سودابه 

تیرگر طبری، آنژال 

 حمیدیا، همت قلی نیا

2 
در  D بررسی سطح سرمی ویتامین

 بانوان مبتال به آلوپسی آندروژنیک 

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل

بهمن 

96 
   97مرداد 

بهادر رمضانی، سودابه 

 تیرگر، علی بیژنی

3 

 Narrow بررسی تاثیر نوردرمانی

Bound UV-B  در بیماران مبتال

به پسوریازیس در بخش پوست 

 بابل، نژاد¬بیمارستان شهید یحیی

1397-98 سال .  

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل

اردیب

هشت 

96  

   97مرداد 

امیر عباس زحمتکش، 

گر، آذر رسودابه تی

شیرزادیان، زینب 

 آریانیان، همت قلی نیا 

4 
در  HPV انواع تیپ هایبررسی

 زنان مبتال به زگیل تناسلی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل

بهمن 

95  
   96اسفند 

مریم حق جو، سودابه 

تیرگر، مریم جوادیان، آذر 

 شیرزادیان، همت قلی نیا 

5 

 Narrow بررسی اثر نوردرمانی

Band UV-B  در بیماران مبتال

به ویتیلیگو در بخش پوست 

بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل، 

96سال  .  

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل

اردیب

هشت 

96 

   96آذر 

امین فالح، سودابه  محمد

تیرگر، آذر شیرزادیان، 

 همت قلی نیا

6 

بررسی کیفیت زندگی در بیماران 

 94مبتال به پسوریازیس در سال 

در درمانگاه پوست بیمارستان شهید 

م پزشکی یحیی نژاد دانشگاه علو

 بابل 

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل

دی 

1393 

خرداد 

95  
 

محمد نبی پور آهنگر، 

سودابه تیرگر، آذر 

 شیرزادیان، علی بیژنی 

 

فراوانی پسوریازیس ناشی از مصرف 

لیتیم در بیماران مراجعه کننده به 

درمانگاه و بخش روانپزشکی 

بیمارستان آموزشی درمانی شهید 

  93-92یحیی نژاد از در سال 

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل

شهریور 

92 
   93آبان 

محمدرضا نبی حسینی ، 

سودابه تیرگر،سوسن 

موعودی، محمود حاجی 

 احمدی 

 

بررسی فراوانی ضایعات مخاط دهان 

در بیماران مبتال به پسوریازیس 

 پوست 

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
  90دی 

اسفند 

90 
 

مهدی رضائی راد، سودابه 

 تیرگر، ثریا خفری

 
فراوانی ضایعات ناخنی دست در 

 بیماران مبتال به پسوریازیس پوست 

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
  89آبان 

اسفند 

90 
 

فاطمه موحد، سودابه 

 تیرگر، ثریا خفری

 

بررسی کیفیت زندگی و سالمت 

روان در خانم های مبتال به مالسما 

مراجعه کننده به بیمارستان شهید 

1395-96یحیی نژاد بابل در سال  

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل

خرداد 

95  
   95آذر 

فاطمه رمضان پور، آذر 

شیرزادیان، سودابه 

تیرگر،زینب آریانیان، آنژال 

 حمیدیا، ثریا خفری
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 ر(عضویت در مجامع علمی:
ف

ردی
 

 نام سازمان یا انجمن عضویتنوع 
 تاریـخ عضویت

 نشانی سازمان یا انجمن
 تاریخ پایان تاریخ شروع 

1      

2      

3      

 

 ز(دریافت جایزه یا تقدیر نامه :

ف
ردی

 

نام سازمان ارائه دهنده 

 جایزه یا تقدیر نامه 
 موضوع دریافت جایزه یا تقدیر نامه

سال دریافت 

جایزه یا تقدیر 

 نامه

1    

2    

3    

 بخش پایان نامه ها: (7

 الف(پایان نامه های راهنمائی شده یا در دست راهنمائی :

ف
ردی

 

 محل دفاع مقطع نام دانشجو عنوان پایان نامه

سال 

دفاع 
 

1 

بررسی وضعیت سالمت روانی در 

بیماران مراجعه کننده به درمانگاه 

 پوست 

 97مهر  دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتری حرفه ای فردین محمدی

2 
در  D بررسی سطح سرمی ویتامین

 بانوان مبتال به آلوپسی آندروژنیک 
 بهادر رمضانی

 دکتری حرفه ای
  97مرداد  دانشگاه علوم پزشکی بابل

3 

 Narrow بررسی تاثیر نوردرمانی

Bound UV-B  در بیماران مبتال به

پسوریازیس در بخش پوست بیمارستان 

-98 سال بابل، نژاد¬شهید یحیی

1397.  

 امیر عباس زحمتکش، 

 دکتری حرفه ای

  97مرداد  دانشگاه علوم پزشکی بابل

 
در زنان  HPV انواع تیپ هایبررسی

 مبتال به زگیل تناسلی 
 مریم حق جو 

 دکتری حرفه ای
  96اسفند  دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 Narrow بررسی اثر نوردرمانی

Band UV-B  در بیماران مبتال به

پوست بیمارستان ویتیلیگو در بخش 

96شهید یحیی نژاد بابل، سال  .  

 محمد امین فالح

 دکتری حرفه ای

  96آذر  دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتال 

در درمانگاه  94به پسوریازیس در سال 

پوست بیمارستان شهید یحیی نژاد 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 محمد نبی پور آهنگر

 دکتری حرفه ای

  95خرداد  دانشگاه علوم پزشکی بابل
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فراوانی پسوریازیس ناشی از مصرف 

لیتیم در بیماران مراجعه کننده به 

درمانگاه و بخش روانپزشکی بیمارستان 

آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد از در 

  93-92سال 

 محمدرضا نبی حسینی 

 دکتری حرفه ای

  93آبان  دانشگاه علوم پزشکی بابل

 
بررسی فراوانی ضایعات مخاط دهان در 

 بیماران مبتال به پسوریازیس پوست 
 مهدی رضائی راد

 دکتری حرفه ای
 90اسفند  دانشگاه علوم پزشکی بابل

 
فراوانی ضایعات ناخنی دست در 

 بیماران مبتال به پسوریازیس پوست 
 فاطمه موحد

 دکتری حرفه ای
 90اسفند  دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

بررسی کیفیت زندگی و سالمت روان 

به مالسما مراجعه در خانم های مبتال 

کننده به بیمارستان شهید یحیی نژاد 

1395-96بابل در سال  

 فاطمه رمضان پور 

 دکتری حرفه ای

  95آذر  دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 ب(پایان نامه های مشاوره شده :

ف
ردی

 

 محل دفاع مقطع نام دانشجو عنوان پایان نامه

سال دفاع
 

1 

مقایسه سطح خونی 

 CRP،lipidهموسیستئین،

profile در بیماران پسوریازیس در

 قیاس با گروه کنترل

 دکتری حرفه ای اصفهانی -مریم 
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 مشاور علمی

بهمن 

94 

 

و  CRPبررسی سطوح سرمی لپتین، 

لیپید پروفایل در بیماران لیکن پالن 

 در قیاس با گروه کنترل

 دکتری حرفه ای هادیه دادرس
 پزشکی بابلدانشگاه علوم 

 مشاور علمی

اردیب

هشت 

95 

3 

مقایسه اختالالت چشمی بیماران 

پسوریازیس بدون آرتروپاتی با گروه 

 کنترل

 دکتری حرفه ای صدراله نجفی
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 مشاور علمی

شهریور 

96 

 

ارزیابی عملکرد سیستولی و دیاستولی 

قلب در اکوکاردیوگرافی و 

Dispersion موج P  در

الکتروکاردیوگرافی در بیماران لیکن 

 پالن

 دکتری حرفه ای سهیل حسین زاده
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 مشاور علمی

مرداد 

97 

 

بررسی تغییرات موجود سونوگرافی 

داپلر عروق کاروتید دربیماران لیکن 

پالن مراجعه کننده به مراکز درمانی 

 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل

 دکتری حرفه ای عبداله زادهمیثم 
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 مشاور علمی

مرداد 

97 

 

بررسی دانش و نگرش دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به 

زگیل تناسلی و راه های انتقال 

 وپیشگیری آن

 دکتری حرفه ای مائده محمدی
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 مشاور علمی

خرداد 

96 

 
با طول موج  UVB نوردرمانیاثر 

 باریک برسطح سرمی هموسیستیین
 دکتری حرفه ای ندا شجاعی

 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 مشاور علمی

آبان 

95 
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با طول موج  UVBاثر نوردرمانی 

 باریک برسطح سرمی فوالت
 دکتری حرفه ای سید مقداد حسینی

 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 مشاور علمی
 94مهر 

 
کیفیت زندگی در بیماران بررسی 

 مبتال به ویتیلیگو
 دکتری حرفه ای نیما قلی زاده

 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 مشاور علمی

آبان 

94 

 

بررسی دقت تشخیصی نسخه فارسی 

پرسشنامه بیماری یابی زودهنگام 

 (EARP) آرتریت پسوریاتیکی

 دکتری حرفه ای ابوالفضل افتخاری
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 مشاور علمی

خرداد 

96 

      

      

 

 بخش کارگاه های آموزشی: (7

 الف(دوره های تخصصی و برون واحدی :

فرد
ی

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع محل برگزاری دوره مدت دوره نام دوره

1      

2      

3      

 

 ب(دوره های عمومی ودرون واحدی :

ف
ردی

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع محل برگزاری دوره مدت دوره نام دوره

1      

2      

3      

4      

 غیره: (8

  86فروردین ماه کنگره بررسی مقاالت جهانی و نوآوریهای پوست/ن شرکت در همایش و 

  95دی ماه تازه های پوست و زیبایی شرکت در همایش 

  96اردیبهشت ماه  HPV سمینار دوروزهشرکت در 

  96مهر تازه های پوست و زیبایی شرکت در سمینار 

 97اردیبهشت کنگره بهاره قاره ای انجمن بین المللی درماتولوژی شرکت در همایش و 

 96دی ماه  I بیماریهای پوستشرکت در برنامه مدون  

 96دی ماه  II بیماریهای پوستشرکت در برنامه مدون  

 97مرداد تازه های پوست و زیبایی کنگره شرکت در همایش و 

 97مهر  (مروری برتازه های بیماری پوست )درماتیت آتوپیکشرکت در بازآموزی 

 95خرداد ماه  تازه های ترمبوز ورید های عمقی و آمبولی ریویشرکت در بازآموزی 

 


