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 سوابق تحصيلي : 
 الف( تحصيالت عاليه 

گرايش رشته  رشته تحصيلي
 تحصيلي

دانشگاه محل  درجه علمي
 تحصيل

شهر محل 
 تحصيل

كشور محل 
 تحصيل

تاريخ از فراغت از 
 تحصيل

 پزشکي دکترای عمومي
 دکترا

علوم پزشکي 

 زاهدان
 2731 ایران زاهدان

های بيماری دکترای تخصصي

 عفوني
دکترای 

 تخصصي

علوم پزشکي 

 مشهد
 2733 ایران  مشهد

       

 

 

 ب( پايان نامه هاي نوشته شده در دوران تحصيل 

 نام استاد يا اساتيد راهنما مقطع تحصيلي عنوان پايان نامه
 شریفي مود دکتر بتول دکترای عمومي ژیك بيماران تيفوئيدبستری بيمارستان بوعلي زاهدان   بررسي اپيدميولو

ماهه  9-21در کودکان  Bبررسي اثربخشي واکسيناسيون هپاتيت : 

 مراجعه کننده به درمانگاههای بهداشتي شهرستان مشهد
 دکترای تخصصي

 دکتر حسن برادران

   

 

 

 

 
 زهرهنام : 

  آذرکارنام خانوادگي :

  بخش عفوني-بيمارستان وليعصرآدرس محل کار )دانشکده، مرکز تحقيقاتي، بيمارستان و غيره( :

  drz.azarkar@yahoo.comآدرس پست الکترونيکي :
 

 

كارنامه سوابق آموزشي، پژوهشي و 

 اجرايي
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 موقعيت های شغلي و حرفه ای 
 :الف( سابقه ارائه خدمات آموزشي 

موسسه محل 
 تدريس

مقطع 
 تحصيلي

 سال تدريس تعداد دانشجو عنوان درس سدر نوع نوع فعاليت

 8711-8731  عفوني نظری تئوري  استاژر دانشكده پزشكي

 8711-8731  کارآموزی بخش عفوني عملي  استاژر بخش عفوني

 8711-8731  کارورزی بخش عفوني عملي  انترن بخش عفوني

اپيدميولوژی بيماریهای  تئوري  استاژر دانشكده پزشكي

  عفوني
 8731-8711 

       

 

 

 ب( سابقه ارائه خدمات حرفه اي :

 تاريخ ارائه خدمات فرد، مركز يا سازمان دريافت كننده خدمات نوع خدمت
 8737-8731 مركز بهداشت سربيشه پزشک عمومي

 
 ج( سابقه موقعيت ها و پست هاي اجرايي )مرتبط با آموزش و تحقيقات( :

 تاريخ نام، رتبه علمي و رشته تحصيلي مافوق مكان فعاليت نوع وظايف محوله سمت
 لغايت از

مديريت آموزش  رياست بخش عفوني
 عفوني

 8711 8711 معاونت آموزشي بيمارستان وليعصر

 
 د( سابقه فعاليت و پست هاي اجرايي )غير مرتبط با آموزش و تحقيقات( :

 تاريخ مافوق مكان فعاليت وظيفه عنوان سمت
 8711 رياست بيمارستان بخش عفوني  رياست بخش عفوني

 
 
 

 تشويق ها، جوايز و تقديرها :

 تاريخ دريافت مقام اعطا كننده محل دريافت علت دريافت  عنوان 
رياست دانشگاه علوم  دانشكده پزشكي 11پژوهشگربرتر سال پژوهشگربرتر

 پزشكي
 8711آذر

     

 
 
 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي :

 مدت عضويت محل فعاليت مجمع ع همكاري و سمتنو نام مجمع
 8731  عضو انجمن متخصصين عفوني
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 عضويت در كميته ها و شوراها :

 مدت فعاليت مكان يا سازمان مربوطه نوع همكاري  نام كميته يا شورا
عضووو کميتووه کنتوورل عفونتهووای  

 بيمارستاني
 عضو

 8/22/38 علوم پزشکي بيرجند

 2/2/88 بيمارستان امام رضا )ع( بيرجند عضو عضو کميته پژوهش

عضووو کميتووه کنتوورل عفونتهووای  

 بيمارستاني و بهداشت  
 عضو

 2/2/88 بيمارستان وليعصر )عج( بيرجند

عضووو کميتووه توو ليج و ترجمووه   

 دانشگاه  

 عضو
 1/3/88 علوم پزشکي بيرجند

عضووو کميتووه تخصصووي بررسووي 

وضعيت سالمت سواکنين منققوه   

 ماخونيك  

 عضو
 12/6/88 م پزشکي بيرجندعلو

عضو کميته علمي تجویز و مصرف 

 منققي داروها

 عضو
 2786 علوم پزشکي بيرجند

 2782 علوم پزشکي بيرجند عضو کميته ایدز

 2782 علوم پزشکي بيرجند عضو کميته سل

کميتووووه عوووووار  جووووان ي   

 واکسيناسيون
 عضو

 2789-2781 علوم پزشکي بيرجند

کميتووه ریشووه کنووي سوورخك    

 جهوسرخ
 عضو

 2781 علوم پزشکي بيرجند

  علوم پزشکي بيرجند عضو کميته بين الملل

 
 پروژه هاي تحقيقاتي تصويب شده :

نوع فعاليت در طرح )مجري  عنوان طرح
اصلي، مدير اجرايي، همكار، 

 مشاور و غيره(

ساعات 
فعاليت در 

 طرح

مؤسسه محل 
 پژوهش

وضعيت 
 فعلي طرح

 طول مدت طرح

ت زنان در سنين باروري نسبت به ويروس بررسي سطح مصوني
سرخجه در مراجعه كنندگان به مراكز بهداشتي درماني شهرستان 

 8711بيرجند در سال 

دانشگاه علوم   مجري اصلي

 پزشکي بيرجند
 يكسال اتمام يافته

مقايسه تست توبركولين در خانواده مسلولين ريوي اسمير مثبت و 
 8711منفي شهرستان بيرجند در سال 

دانشگاه علوم   مجري اصلي

 پزشکي بيرجند
 ماه6 اتمام يافته

سرخک و سرخجه پس  MRبررسي عوارض ناشي از واكسيناسيون 
 در خراسان جنوبي 8717از واكسيناسيون همگاني سال 

دانشگاه علوم   مجري اصلي

 پزشکي بيرجند
 يكسال اتمام يافته

دانشگاه علوم   مجري اصلي ن بيرجنددر زندانيان شهرستاcو هپاتيت  Hbs Agبررسي شيوع 

 پزشکي بيرجند
 يكسال اتمام يافته

دانشگاه علوم   مجري اصلي در بيماران دياليزي و تاالسميBبررسي ماركرهاي هپاتيت 

 پزشکي بيرجند
 يكسال اتمام يافته

بررسي تاثير اموزش بر ميزان اگاهي دانشجويان و پرسنل مامايي 
اقبتهاي دوران بارداري حين و پس از دانشگاه بيرجند در مورد مر

 HIVزايمان و شيردهي مادر مبتال به

دانشگاه علوم   همكار

 پزشکي بيرجند
 ماه6 اتمام يافته

دانشگاه علوم   مجري اصلي توس حاد قلبيكالميديا پنومونيه و انفاركرابطه عفونت 

 پزشکي بيرجند
 يكسال اتمام يافته
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 پايان نامه هاي سرپرستي شده يا مشاوره شده :

دوره تحصيلي ارائه  عنوان پايان نامه
 پايان نامه

محل انجام پايان 
 نامه

سمت در پايان 
 نامه

تاريخ دفاع از 
 پايان نامه

بقه عفونت هليکوباکتر پيلوری با تعيين را

 انفارکتوس حاد ميوکارد

دانشگاه علوم  دكتراي عمومي

 پزشکي بيرجند
 89بهار  استاد راهنما 

 با آنفارکتوس حاد قل ي  CRPرابقه افزایش کمّي 
دانشگاه علوم  دكتراي عمومي

 پزشکي بيرجند
 89تابستان  استاد راهنما 

ر مقایسه روش هيستولوژی وسرولوژی د

 تشخيص هليکوباکتر پيلوری

دانشگاه علوم  دكتراي عمومي

 پزشکي بيرجند
 استاد راهنما 

 90 بهار

تعيين زمان منفي شدن اسمير خلط وعوامل موثر 

خراسان -بر ان در بيماران سل اسمير مث ت

 جنوبي

 دكتراي عمومي
دانشگاه علوم 

 پزشکي بيرجند
 92تابستان  استاد راهنما 

 
 ديشي ، بازآموزي و ... )بدون ارائه مقاله( :هم انسخنراني در 

عنوان هم انديشي،  عنوان سخنراني 
 بازآموزي

محل برگزاري هم انديشي، 
 بازآموزي 

 تاريخ سخنراني 

 5/81/31 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند برنامه مدون ب بيماريهاي عفوني

 81/1/31 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند برنامه مدون الف بيماريهاي عفوني

 18/88/11 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند برنامه مدون ج بيماريهاي عفوني

 7/3/18 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند برنامه مدون الف بيماريهاي عفوني

 88/4/11 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند برنامه مدون ج بيماريهاي عفوني

 5/81/11 يرجنددانشگاه علوم پزشكي ب برنامه مدون ه بيماريهاي عفوني

 81/88/31 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند برنامه مدون و بيماريهاي عفوني

 14/1/14 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  سمينار ختنه نوزادي

    

    

 
 

 فعاليت هاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجالت علمي : 

 مكاري مدت ه نوع همكاري با مجله محل انتشار مجله نام مجله
 لغايت  از

 8711 8731 داوري مقاالت بيرجند مجله دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

 
 

 شركت در دوره هاي مختلف )آموزشي، پژوهشي و اجرايي( :

 تاريخ برگزاري  محل برگزاري  نوع )سطح( دوره نام دوره 
 8718 تهران توجيهي طرح ريشه كني سرخک وسرخجه
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 يشي ها، بازآموزي ها و كارگاهها :شركت در هم اند

 تاريخ برگزاري  محل برگزاري  طول مدت دوره نام هم انديشي، بازآموزي، كارگاه و ...
 86/1/31 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند روزPBL 1آموزش متدولوژي نوين

  31/ 11/7 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند روز1 كارگاه روش تدريس

 31/ 84/81 شگاه علوم پزشكي بيرجنددان روز1 آموزش باليني

 31/ 4/ 81 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند روز1 آموزش ارزيابي دروني

 81/5/11 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند روز1 روش تحقيق علوم باليني

 1/81/11 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند روز1 وتوصيه نويسي انگليسيCVمقاله نويسي

 1/1/17 گاه علوم پزشكي بيرجنددانش روز1 گام در پژوهش81

طراحي كارگاه پيشرفته ارزشيابي دانشجو وشيوه هاي 
 سئوال

 81/7/17 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند روز1

 11/7/17 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند روز1 برنامه ريزي درسي

 14/6/17 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند روز1 مهارتهاي باليني

 4/3/17 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند روز1 يفيش برداري الكترونيك

 1/81/17 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند روز7 طبابت مبتني بر مستندات وشواهد

 4/81/14 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  LOGBOOKتدريس اهداف آموزشي وتدوين 

 84/4/15 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند روز1 گزارش صبحگاهي وراند

 18/7/16 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  اخالق در پژوهش

 71/7/16 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند روز1 ارزيابي دروني

 1/88/13 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  روشهاي نوين ارزشيابي دانشجو

 4/4/11 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  طرح درس وطرح دوره

 17/1/11 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  روش تحقيق مقدماتي

 71/81/11 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  روش تحقيق كيفي

 83/88/11 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند روز7 روش تحقيق پيشرفته

 71/3/13 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند روز7 مديكال ژورناليسم

 

 

 

 

 انتشارات : 
 الف( كتب منتشر شده 

 نوع كار )تأليف، ترجمه، همكار / همكاران عنوان كتاب 
 گردآوري و ...(

شهر و كشور محل  ناشر
 نشر

 سال چاپ

 2789اول  ايران-تهران خسروی ت ليج  شناخت هپاتيت های ویروسي

اصول شناخت و پيشگيری 

 آنفلوانزا

خسروی و  ت ليج 

دانشگاه تربيت 

 مدرس

 ايران-تهران
 2789اول 
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 ب( مقاالت منتشر شده :

سال  صفحه شماره جلد نشريهنام  عنوان مقاله نويسنده )گان(
 چاپ

در  Bبررسي اثربخشي واکسيناسيون هپاتيت :  دكتر زهره آذركار

ماهه مراجعه کننده به  9-21کودکان 

 درمانگاههای بهداشتي شهرستان مشهد

مجله دانشگاه علوم 
 پزشكي قزوين

 11 71 8711 

-دكتر زهره آذركار
-دكتر محمد افشار

 سيد محمود حسين

تي بادي ضد سرخجه در زنان سنين بررسي سطح آن
باروري مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني 

 8718-8711-شهرستان بيرجند

مجله دانشگاه علوم 
 پزشكي يزد

 4 68 8717 

-دكتر زهره آذركار
-غالمرضا شريف زاده
 محمد علي ميركي

در زندانيان  HIVوCو  Bبررسي شيوع هپاتيت 
 شهر بيرجند

 مجله دانشگاه علوم
 بيرجند  پزشكي

 1 51 8716 

دكتر زهره آذركار، : 

 دكتر محمود زردست

 گزارش يک مورد نادر از سل اوليه پستان

 
 

مجله دانشگاه علوم 
   پزشكي سبزوار

 8 51 8714 

دكتر زهره آذركار، 
دكتر سيدحسن 

گلبويي، دكتر محمود 
 زردست

علوم مجله دانشگاه  گزارش يک مورد موكور مايكوزيس رينوسربرال
 بيرجند  پزشكي

 7 817 8713 

دكتر زهره آذركار، : 

 غالمرضا شريف زاده

در كودكان  Bاثربخشي واكسيناسيون هپاتيت 
  8716مبتال به تاالسمي ماژور، خراسان جنوبي 

 
 

مجله دانشگاه علوم 
افق -پزشكي گناباد

   دانش

 7 44 8713 

دكتر زهره آذركار، : 

عليرضا محمودي راد، 
ريف زاده، غالمرضا ش

طيبه چهكندي، 
معصومه صندوقي، 

 نرجس رضايي

در بيماران  Cو  Bتعيين شاخص هاي هپاتيت 
 16تاالسمي و دياليزي خراسان جنوبي سال 

 8711 177 7  مجله خون: 

Azarkar Z, 

Sharifzade 

GhR 

Efficacy of HBV vaccination in 

children with thalassemia 

major, South Khorasan- IRAN 

 

Iranian Red 

Crescent 

Medical 

Journal 

 7 781 1111 

Azarkar Z, 

Sharifzade 

GhR 

 
Evaluation of the prevalence of 

hepatitis B, hepatitis C and HIV 

in inmates with drug-related 

conviction in Birjand   

 

Hepatitis 

monthly  

 8  1181 

Azarkar Z,  

 

A case of severe hepatitis due to 

varicella zoster 
 

 

Iranian Journal 

of Virology  
 1  1111 
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Dr.ZOHREH 

AZARKAR 

DR.MAJID 

JAFARNEJAD 

GHOLAMREZA 

SHARIFZADEH 

Myocardial infarction and 

Helicobacter pylori 

seropositivity 

 

CASPIAN 2 2 222-

225 
1188 

Dr.ZOHREH 

AZARKAR 

DR.MAJID 

JAFARNEJAD 

DR.MAHMOOD. 

ZARDAST 

ALIREZA 

SAADATJUO 

Parvaneh 

portoghali 

Chlamydia pneumonia infection 

and cardiac risk factors in 

patients with myocardial 

infarction 

 

 

ARYA 6 4 127-

130 
1188 

Azarkar Z, 

Zardast M, 

Ghanbarzadeh 

N 

Primary tuberculosis of the 

breast 

 

Acta Medica 

Iranica 

49 2 124-

126 
2011 

 
 ج( مقاالت ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيره 

عنوان همايش،  عنوان مقاله نويسنده )گان(
 كنفرانس و ...

 سال ارائه نحوه ارائه )پوستر/سخنراني( محل برگزاري 

دكتر زهره 
 آذركار

بررسي اپيدميولوژيک بيماران 
STI به كلينيک هاي 

تخصصي بيرجند در سال 
8731 
 

كنگره سراسري بياريهاي 
 مقاربتي و ايدز

 11ارديبهشت  سخنران بيرجند

دكتر زهره 
 آذركار

مقايسه تست توبركولين در 
خانواده مسلولين ريوي اسمير 

 مثبت و منفي
 

 11مهر  پوستر اصفهان  كنگره سراسري سل

دكتر زهره 
 آذركار

عفونت هاي شايع در بيماران 
 انيسرط

 

 11مهر  سخنران بيرجند  كنگره سراسري سرطانها 

دكتر زهره 
-آذركار

غالمرضا شريف 
 زاده

 Cو  Bبررسي شيوع هپاتيت 
 در زندانيان شهر بيرجند 

همايش كشوري رفتارهاي 
 پرخطر

 14اسفند  سخنران زاهدان 

دكتر زهره 
-آذركار

غالمرضا شريف 
 زاده

اثر بخشي واكسيناسيون 
ن مبتال به دركودكاBهپاتيت 

خراسان -تاالسمي ماژور
 8716جنوبي

 8713 پوستر سنندج كنگره اپيدميولوژي ايران

دكتر زهره 
 آذركار

ارزشيابي واكسيناسيون بر 
 دركودكانBعليه هپاتيت 

هشتمين كنگره بيماريهاي 
 عفوني وگرمسيري ايران

 31ديماه سخنران تهران

دكتر زهره 
سيد -آذركار

 عليرضا سعادتجو

پيدميولوژيک بيماران بررسي ا
STI  به كلينيک هاي

تخصصي بيرجند در سال 
8731 
 

كنگره بيماريهاي  دهمين
 عفوني وگرمسيري ايران

 11ديماه پوستر تهران
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دكتر زهره 
دكتر -آذركار

-محمد افشار
سيد محمود 

 حسيني

بررسي سطح آنتي بادي ضد 
سرخجه در زنان سنين 

باروري مراجعه كننده به مركز 
رماني شهرستان بهداشتي د
 8718-8711-بيرجند

دوازدهمين كنگره 
بيماريهاي عفوني 
 وگرمسيري ايران

 11ديماه پوستر تهران

دكتر زهره 
دكتر -آذركار

-فاطمه طاهري
غالمرضا شريف 

 زاده

بررسي عوارض گزارش شده 
متعاقب واكسيناسيون همگاني 

-MRسرخک وسرخجه
 8711شهرستان بيرجند

سيزدهمين كنگره 
عفوني  بيماريهاي

 وگرمسيري ايران
 17ديماه پوستر تهران

دكتر زهره 
-آذركار

غالمرضا شريف 
دكتر طيبه -زاده

دكتر -چهكندي
عليرضا 
-محمودي

معصومه 
 صندوقي

تعين شاخص هاي 
در بيماران B,Cهپاتيت

تاالسمي ودياليزي خراسان 
 8716بيرجند-جنوبي

هفدهمين كنگره 
بيماريهاي عفوني 
 وگرمسيري ايران

 13ديماه سترپو تهران

دكتر زهره 
  آذركار

THE WORLD 

ASSOCIATION 

SEXUAL 

HEALTH-WAS 

-گالسكو 
 انگلستان

 JUN-2011 پوستر

دكتر زهره 
-آذركار

غالمرضا شريف 
دكتر علي -زاده

 اربابي

Efficacy of HBV 

vaccination in 

children with 

thalassemia 

major, EAST 

IRAN 

 

The 7th World 

Congress of the 

World Society 

for Pediatric 

Infectious 

Diseases - 

WSPID 

 

Melbourne, 

Australia 
 November پوستر

2011 

دكتر زهره 
دكتر -آذركار

 -مجيد جعفرنژاد
دكتر محمود 

 -زردست
سيدعليرضا 

پروانه  -سعادتجو
 پرتقالي

Relation between 

Chlamydia 

pneumonia 

infection and 

acute myocardial 

infarction 

 
 

-كنگره قلب خاورميانه
MECC 

 1188 پوستر كيش

 
 د( اطالعات مربوط به نرم افزار، لوح فشرده و غيره 

 تاريخ انتشار نام همكاران موارد استفاده نرم افزار، لوح فشرده نوع اطالعات يا نرم افزار تهيه شده

    

    

    

 


