
 باسمه تعالی

                                             (  cv)رزومه 

 اطالعات شخصی: -1

  شیرزادیان نام خانوادگی آذر نام  

مدرک -رشته تحصیلی

 تحصیلی
 پوست  گروه آموزشی متخصص 

 مسئول آموزش گروه آموزشی پوست  اجراییسمت  استادیار مرتبه علمی و پایه

 اطالعات تماس: -2

  تلفن همراه 32291951 تلفن محل کار

 32291951 فاکس

 shirzadiank@gmail.com (Mailپست الکترونیکی )

 دانشگاه علوم پزشکی بابل آدرس محل کار

 سوابق تحصیالت دانشگاهی: -3

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

     فوق دیپلم 

     کارشناسی 

     کارشناسی ارشد

 1377 1369 دانشگاه علوم پزشکی تهران  دکتری حرفه ای  دکتری

 1383 1379 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیماری های پوست و مو تخصص

     فوق تخصص

 سوابق اجرائی: -4

 تاریخ پایان تاریخ شروع یا شرکتنام موسسه  عنوان پست ردیف

 تا کنون   1396 بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل  edoمسئول واحد  1

 تا کنون   1396 بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل مسئول آموزش گروه آموزشی پوست 2

3     

4     

 سوابق آموزشی)دروس تدریس شده(: -5

 تدریس شدهکه هاییدرسعنوان دانشگاهنام ردیف
 تاریـخ

 دانشگاهنشانی 
 پایان شروع

 میدان دانشگاه-جاده گنج افروز   سمیولوژی بیماریها ی پوست  دانشگاه علوم پزشکی بابل 1

 میدان دانشگاه-جاده گنج افروز    پوست  ی هایماریب یولوژیسم دانشگاه علوم پزشکی بابل 2

 میدان دانشگاه-جاده گنج افروز   بیماری های تاولی پوست  دانشگاه علوم پزشکی بابل 3

 میدان دانشگاه-جاده گنج افروز   بیماری های پسوریازیس  دانشگاه علوم پزشکی بابل 4

 میدان دانشگاه-جاده گنج افروز   بیماری های موو ناخن  دانشگاه علوم پزشکی بابل 5

 میدان دانشگاه-جاده گنج افروز   بیماری های ویروسی پوست  دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 میدان دانشگاه-جاده گنج افروز   بیماری های قارچی پوست  دانشگاه علوم پزشکی بابل 

mailto:shirzadiank@gmail.com


 میدان دانشگاه-جاده گنج افروز   بیماری های باکتریال پوست  دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 میدان دانشگاه-جاده گنج افروز   )عملی(بیوپسی  دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 میدان دانشگاه-جاده گنج افروز   اکسزیون)عملی( دانشگاه علوم پزشکی بابل 

کرایوتراپی  دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 )عملی(
 میدان دانشگاه-جاده گنج افروز  

 میدان دانشگاه-جاده گنج افروز   کوتر)عملی( دانشگاه علوم پزشکی بابل 

تزریق داخل ضایعه  دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 )عملی(
 میدان دانشگاه-جاده گنج افروز  

 میدان دانشگاه-جاده گنج افروز   فتوتراپی)عملی(  دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 

 سوابق پژوهشی: -1

 :ISIالف ( مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر و 

ف
ردی

 

 عنوان مقاله

 محل درج و انتشار

 مقالهنویسندگان 
 نام نشریه یا کتاب

درجه 

 نشر

سال 

 انتشار
 شماره

1       

2       

3       

4       

 

 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      

 

 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       

  



 یا در دست اقدام: د(پروژه ها یا طرحها پژوهشی انجام شده
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 کیفیت زندگی و سالمت 

روان در خانم های مبتال به مالسما 

مراجعه کننده به بیمارستان شهید 

1395-96بابل در سالیحیی نژاد   

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
    95آبان 

فاطمه رمضان پور، آذر 

شیرزادیان، سودابه 

تیرگر،زینب آریانیان، آنژال 

 حمیدیا، ثریا خفری

2 
با طول موج  UVB اثر نوردرمانی

 باریک برسطح سرمی هموسیستیین

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
 ندا شجاعی    94مهر 

3 
با طول موج  UVBاثر نوردرمانی 

 باریک برسطح سرمی فوالت

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل

  93دی 

 
  94آبان 

سید مقداد حسینی، آذر 

شیرزادیان، سودابه 

 تیرگر،ثریا خفری

4 
بررسی کیفیت زندگی در بیماران 

 مبتال به ویتیلیگو

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل

بهمن 

94  

 

  95مرداد 

آذر  نیما قلی زاده،

شیرزادیان، سیده زهرا 

همایونی، سودابه تیگر 

 طبری، علی بیژنی

5 
بررسی همراهی پسوریازیس با 

 (CAD)بیماری عروق کرونر

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
  95دی 

 
  96خرداد 

رضا وزیری ، آذر 

شیرزادیان، زینب 

آریانیان، ثریا خفری، 

 فرزاد جاللی 

6 

بررسی دقت تشخیصی نسخه 

پرسشنامه بیماری یابی فارسی 

 زودهنگام آرتریت پسوریاتیکی

(EARP) 

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

ابوالفضل افتخاری، آذر 

شیرزادیان، منصور بابائی، 

ثریا خفری، سودابه 

 تیرگر،زینب آریانیان 

 

 ر(عضویت در مجامع علمی:

ف
ردی

 

 نام سازمان یا انجمن نوع عضویت
 تاریـخ عضویت

 یا انجمننشانی سازمان 
 تاریخ پایان تاریخ شروع 

1      

2      

3      

 

 ز(دریافت جایزه یا تقدیر نامه :

ف
ردی

 

ارائه دهنده نام سازمان 

 جایزه یا تقدیر نامه 
 موضوع دریافت جایزه یا تقدیر نامه

سال دریافت 

جایزه یا تقدیر 

 نامه

1    

2    

3    



 بخش پایان نامه ها: (7

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

ردی
 

 محل دفاع مقطع نام دانشجو عنوان پایان نامه

سال 

دفاع 
 

1 
با طول موج باریک  UVB اثر نوردرمانی

 برسطح سرمی هموسیستیین
 ندا شجاعی

 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتری حرفه ای

 مشاور علمی 
  95آبان 

2 
طول موج باریک با  UVBاثر نوردرمانی 

 برسطح سرمی فوالت
 سید مقداد حسینی

 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتری حرفه ای
  94مهر 

3 
بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتال 

 به ویتیلیگو
 نیما قلی زاده

 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتری حرفه ای
  94آبان 

4 
بررسی همراهی پسوریازیس با بیماری 

 (CAD)عروق کرونر
 رضا وزیری 

  94 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتری حرفه ای

  95مرداد 

5 

بررسی دقت تشخیصی نسخه فارسی 

پرسشنامه بیماری یابی زودهنگام 

 (EARP) آرتریت پسوریاتیکی

 ابوالفضل افتخاری 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتری حرفه ای
  95دی 

  96خرداد 

6 

 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

 علوم پزشکی بابلدانشگاه  دکتری حرفه ای

  97مرداد 

7 
در زنان  HPV انواع تیپ هایبررسی

 مبتال به زگیل تناسلی 
 مریم حق جو 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتری حرفه ای
  96اسفند 

8 

 Narrow بررسی اثر نوردرمانی

Band UV-B  در بیماران مبتال به

ویتیلیگو در بخش پوست بیمارستان 

96شهید یحیی نژاد بابل، سال  .  

 محمد امین فالح

 بابلدانشگاه علوم پزشکی  دکتری حرفه ای

  96آذر 

9 

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

 دانشگاه علوم پزشکی بابل حرفه ایدکتری 

  95خرداد 

10 

بررسی کیفیت زندگی و سالمت روان 

در خانم های مبتال به مالسما مراجعه 

کننده به بیمارستان شهید یحیی نژاد 

1395-96بابل در سال  

 فاطمه رمضان پور

 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتری حرفه ای

  95آذر 

 

 : ب(پایان نامه های مشاوره شده

ف
ردی

 

 محل دفاع مقطع نام دانشجو عنوان پایان نامه

سال دفاع 
 

1 
ارزیابی عملکرد سیستولی و دیاستولی قلب در 

در  P موج Dispersionاکوکاردیوگرافی و 
 الکتروکاردیوگرافی در بیماران لیکن پالن

 دانشگاه علوم پزشکی بابل پزشکی  سهیل حسین زاده 
در حال 

 انجام
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http://fms.mubabol.ac.ir/Default.asp?CP=848&Page=TList&Act=TView&Id=4633
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2 

تغییرات موجود سونوگرافی داپلر بررسی 
عروق کاروتید دربیماران لیکن پالن مراجعه 
کننده به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه 

 .علوم پزشکی بابل

 پزشکی  میثم عبداهلل زاده 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل
در حال 
 انجام 

3 
ارزیابی تنگی شریان کاروتید با سونوگرافی 

 پسوریازیسداپلر در بیماران 
در حال  دانشگاه علوم پزشکی بابل پزشکی  مرتضی اشرفیان 

 انجام 

4 
مقایسه اختالالت چشمی بیماران پسوریازیس 

 بدون آرتروپاتی با گروه کنترل
 1396 دانشگاه علوم پزشکی بابل پزشکی  صدراله نجفی 

5 
و لیپید  CRPبررسی سطوح سرمی لپتین، 

در قیاس با  پروفایل در بیماران لیکن پالن
 گروه کنترل

 پزشکی  هادیه دادرس
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

1395 

6 
با طول موج باریک  UVB اثر نوردرمانی

 برسطح سرمی هموسیستیین
در حال  دانشگاه علوم پزشکی بابل پزشکی  سیده ندا شجاعی 

 انجام

7 
مقایسه سطح خونی 

در CRP،lipid profileهموسیستئین،
 پسوریازیس در قیاس با گروه کنترلبیماران 

 پزشکی  مریم اصفهانی 
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

1395 

8 
بررسی تغییرات الکترو کاردیو گرافی و اکو 

کاردیو گرافی در بیماران ویتیلیگو در مقایسه 
 با گروه کنترل

 پزشکی  سینا غفاری 
در حال  دانشگاه علوم پزشکی بابل

 انجام

 

 آموزشی:بخش کارگاه های  (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

 کاربرد منطقی آنتی بیوتیکها شرکت در برنامه بازآموزی 

 کنگره نوآوریهای تشخیص و درمان بیماریهای پوست و مو شرکت در همایش و 

 همایش بین المللی تازه های پوست ، زیبایی و لیزر شرکت در همایش و 

 روشهای درمانی ویژه شرکت در برنامه بازآموزی 

 بیماریهای مو شرکت در برنامه بازآموزی 

 خالهای مالنوستیکی و عروقی شرکت در برنامه بازآموزی 

 فتودرماتوزها شرکت در برنامه بازآموزی 



 کنفرانس یکروزه پیشگیری و کنترل آنفلوانزا شرکت در 

 کنفرانس فوکال پوینت های برنامه حذف جذام شرکت در 

 پیشگیری از قصور پزشکی شرکت در برنامه بازآموزی 

  6ژی مبتنی بر شواهد درماتولوشرکت در برنامه بازآموزی 

 درماتولوژی کهنساالنشرکت در برنامه بازآموزی 

 بین المللی تازه های پوست ، زیبایی و لیزر  شرکت در همایش و کنگره

 نوآوریهای تشخیص و درمان بیماریهای پوست  شرکت در همایش و کنگره

 پیشگیری وکنترل سرطان برنامه بازآموزی  شرکت در

 ساالنه تازه های پوست رازی  شرکت در همایش و کنگره 

 بررسی جدیدترین مقاالت و نو آوری های پوست شرکت در همایش 

  7درماتولوژی مبتنی بر شواهد شرکت در برنامه بازآموزی 

 کنگره تازه های پوست و زیبایی شرکت در همایش و 

 تازه های جراحی در پوست و لیزر وزیبایی ایران مه بازآموزی شرکت در برنا

 کنگره سالیانه پوست رازی شرکت در 

 اخالق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی شرکت در برنامه بازآموزی 

 تازه های پوست و زیبایی شرکت در برنامه بازآموزی 

 تازه های پوست و زیباییشرکت در برنامه بازآموزی 

 کنگره بهاره قاره ای انجمن بین المللی درماتولوژی شرکت در 

  I بیماریهای پوستشرکت در برنامه بازآموزی 

  II بیماریهای پوستشرکت در برنامه بازآموزی 

 مروری برتازه های بیماری پوست )درماتیت آتوپیکشرکت در برنامه بازآموزی 


