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 به نام خدا

 نام: ارغوان

 نام خانوادگی: عزیزپور

 و دارای یک فرزند متاهل

 1363مرداد   4متولد: 

 استادیار بیماری های پوست و مو 

 09123178995تلفن: 

 azizpour63@gmail.com,a-azizpour@sina.tums.ac.irایمیل:

 :سابقه تحصیلی

 93رتبه اول در دانشنامه تخصصی پوست سال  -

 43دوره  87کشوری در آزمون پیش کارورزی پزشکی اسفند رتبه پنجم  -

 33دوره  84رتبه هشتم کشوری در آزمون علوم پایه پزشکی شهریور  -

 81در کنکور سراسری تجربی سال   کشوری 38منطقه ای و  21رتبه  -

 88 - 85همزمان با دوره پزشکی عمومی سال  MPHگذراندن دوره  -

 84-83دانشجوی پزشکی برتر سال تحصیلی  -

 89 – 81گذراندن دوره پزشکی عمومی سال  -

 93 – 89گذراندن دوره تخصص بیماری های پوست و مو سال  -

 عضو بنیاد ملی نخبگان -

 فعالیت های آموزشی:

 94و  93در سال  4برگزاری کالس آمادگی بورد جهت دستیاران سال  -

.بیماریهای آکنهی های ویرال..بیماربرگزاری کالس آموزشی جهت دانشجویان )درمانهای موضعی درماتولوژی -

 (تظاهرات پوستی در بیماران مبتال به ایدز قارچی پوست.کهیر.

. درمان برگزاری کنفرانس بیمارستان )درمانهای جدید پیودرما گانگرنوزوم . درمانهای جدید اسکارهای آکنه -

 (های کهیر مقاوم

 در بیمارستان End noteبرگزاری کارگاه آموزشی  -

 (CPCبرگزاری کالس های آموزشی جهت دستیاران پوست )اسالید کنفرانس .  -

 برگزاری کالس های آمادگی جهت بورد تخصصی -

 )ریزش موی اتوایمن . بیماری های تاولی پوست( PHD برگزاری کالس آموزشی جهت دانشجویان -

 برگزاری کالس آموزشی جهت کارورزان پوست )بیماریهای شایع پوست( -

 93علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران  به عنوان استادیاراز پنجم اسفند عضو هییت  -

 :تحقیقاتی فعالیتهای

 :تمقاال
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Protocol of Infliximab. . Acta Medica Iranica. 2016 Oct 31;54(9):570-5.. Corresponding author 

 

13- Arghavan Azizpour, Maryam Nasimi, Zahra Safaie-Naraghi, Ifa Etesami. A case of blaschkitis 

with features of both lichenoid and spongiotic dermatitis. Indian Journal of Dermatology. 2016; 61 

(3): 348 

 

14- Ehsani A.H, Noormohammadpour  P, Goodarzi A, Mirshams Shahshahani M, Hejazi P, Hoseini 

E.S, Azizpour A*. Comparison of long-pulsed Alexadrite Laser and topical Tretinoin-Ammonium 



 

3 
 

Lactate in axillary acanthosis nigricans: A case series of patients in a before-after trial. Caspian 

Journal of Internal Medicine. 2016. Corresponding author. 
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Planus Patients. Mymensingh Med J 2016 Jul; 25 (3): Corresponding author 

 

18- Balighi K, Daneshpazhooh M, Azizpour A, Lajevardi V, Mohammadi F, Chams-Davatchi C. 

Koebner phenomenon in pemphigus vulgaris patients. JAAD Case Reports. 2016 Sep;2(5):419. 

 

19- Kamran Balighi, Arghavan Azizpour, Ali sadeghinia, Vahide Saidi. A case report of 

paraneoplastic pemphigus associated with 
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Corresponding author 
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25- Ehsani AH, Nasimi M, Noormohammadpoor P, Azizpoor A, Golpayegani F. Surgical outcome of 

squamous cell carcinoma of lower lip in 69 patients. Journal of Dermatology and Cosmetic. 2017 
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 : کتاب

 ی از کتاب درماتولوژی بولونیا )دو جلد(بخش  ترجمه -

 بخش بیماری های ویرال درسنامه پوست -

 :پایان نامه

ساله ایران در سال  64-25بررسی ارتباط میان سطوح مختلف فعالیت فیزیکی و سندرم متابولیک در جمعیت  -

 واگیر در ایرانبر اساس اطالعات به دست آمده از طرح ملی پاالیش ریسک فاکتورهای بیماری های غیر  86

 (20)نمره 

بیماران مبتال به پسوریازیس در  Lean Body MassوBody Mass Indexبر روی  Infliximabبررسی تاثیر داروی  -

 (19)نمره  1391مراجعین به درمانگاه پوست بیمارستان رازی در سال 

 پایان نامه دانشجویان:

 سندروم متابولیک در بیماران مبتال به ویتیلیگو"مجری طرح و استاد مشاور پایان نامه با عنوان " شیوع  -

استاد مشاور در پایان نامه با عنوان " بررسی سطح هورمون های جنسی در بیماران مبتال به پسوریازیس و  -

 مقایسه آن با گروه کنترل سالم"

ه کننده به استاد راهنما در پایان نامه با عنوان " بررسی شیوع انواع اسکارهای آکنه در بیماران مراجع -

 بیمارستان رازی"

استاد راهنما و مجری طرح در پایان نامه با عنوان " بررسی تغییرات شمارش سلول خونی بعد از درمان در  -

 بیماران پسوریازیس درمان شده با آسیترتین"

مجری طرح و استاد راهنما " بررسی تغییرات شمارش سلولهای خونی در بیماران پمفیگوس درمان شده با  -

 داروی ریتوکسیماب"

 استاد مشاور در پایان نامه با عنوان "بررسی یافته های هیستوپاتولوژیک در بیماران روزاسه" -

استاد راهنما در پایان نامه با عنوان " شیوع تومورهای غدد عرق بین تومورهای پوستی با منشا آدنکسال در  -

 "95 و 90بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی بین سالهای 

استاد راهنمای پایان نامه با عنوان " بررسی عوامل موثر بر میزان آگاهی اینترن های دانشگاه علوم پزشکی  -

 تهران از آمار زیستی"

 استاد راهنما پایان نامه با عنوان "بررسی کیفیت زندگی و شیوع افسردگی در بیماران کهیر" -

در بیماران پفگیوس تازه تشخیص داده  21و  4استاد راهنما پایان نامه با عنوان "مقایسه سطح اینترلوکین  -

 در بیمارستان رازی"  96شده با بیمارانی که کنترل شده اند و گروه کنترل سالم در سال 

-  
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 : کنگره در سخنرانی

 94مهر  دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز لپر Evidence Based Medicineدر کنگره  Herbal Medicine مبحث -

 94مرداد  در کنگره درماتولوژی بیمارستان رازی "تازه های درمان بیماری هیدرآدنیت سوپراتیو" -

 94آبان ماه  پزشکان عمومی سراسری در کنگره همایش "بیماری های تاولی" -

 96مبتنی بر شواهد سال  "درمان ریزش موی مردانه با لیزر کم توان" در کنگره ساالنه پزشکی -

 "درمان کهیر های مقاوم و مزمن" در کنگره ساالنه پوست رازی -

 ارایه پوستر:

 Changes in Body Mass Index and Lipid Profile in Psoriatic Patientsپوستر با عنوان  EADVدر کنگره  -

after Treatment with Standard Protocol of Infliximab. 

 ساالنه پوست رازی با عنوان "سارکوییدوز پوستی در اسکارهای قدیمی پوست"در کنگره  -

 در کنگره ساالنه پوست رازی با عنوان "بروز همزمان گال نروژی و زوستر در بیماری با سابقه پسوریازیس" -

 :داوری مقاله

 کارسینوما سل بازال همراهی" عنوان با مقاله 1394 سال در انتظامي طب علمی پژوهشي فصلنامه داوری در  -

 “پسوریازیس با

“ ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFEبرای مقاله با عنوان  Iranian Journal of Dermatologyداوری در مجله  -

”IN WOMEN PSORIATIC PATIENTS 

 Methotrexate versus  “برای مقاله با عنوان Iranian Journal of Dermatology داوری در مجله -

 e in chronic plaque type psoriasisAzathioprin ”A comparative study  

“ Serum vascular endothelial برای مقاله با عنوان  Iranian Journal of Dermatologyداوری در مجله  -

 75-severe psoriasis before and after treatment: a PASI-growth factor in Iranian patients with moderate

”response as a practical treatment goal 

 EMULGEL OF ANTIMICROBIAL برای مقاله با عنوان  Iranian Journal of Dermatologyداوری در مجله  -    

AGENT: AN INCREDIBLE APPROACH 

 disease in the Lafora’s  1  با عنوان case reportبرای  Iranian Journal of Dermatologyداوری در مجله  -  

West of Iran: A case report and review of literature 

 Unknown: An Inborn Solitary با عنوان   case reportبرای  Iranian Journal of Dermatologyداوری در مجله  -

Pruritic Plaque on Left Index Finger of a 15 Months Old Girl 

 Digital subcutaneous  4با عنوان   case reportبرای   Journal of DermatologyIranianداوری در مجله  -

granuloma annulare as a rare entity: A case report 

 Resistant Widespread Facial با عنوان   case reportبرای  Iranian Journal of Dermatologyداوری در مجله  -

with Atopic Dermatitis Impetigo in a Healthy Infant 

 Caspian Internal journal of dermatologyداوری در مجله  -

 97در اردیبهشت  International Medical Journalداوری در مجله  -

 

" در سال  panc-1و  Miapace-2مجری طرح "بررسی و مقایسه منحنی رشد دو رده آدنوکارسینوم پانکراس  -

87 

 

 :آموزشیشرکت در کارگاه 

 93دوره سه روزه "طراحی تحلیل و انتشار کارآزمایی بالینی" دی ماه  -
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 94دوره طرح ضیافت اندیشه استادان شهریور ماه  -

 94کارگاه توانمندسازی اعضا هیات علمی پاییز  -

کارگاه آموزشی "خودارزیابی بیمارستانهای دانشگاه بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی آموزشی"  -

 94شهریور 

 در مرکز پژوهش های علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 84کارگاه خالقیت آبان ماه  -

" توسط اداره انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1-کارگاه "جست و جوی منابع الکترونیک -

 93آذرماه 

علوم پزشکی تهران " توسط اداره انتشارات و علم سنجی دانشگاه 2-کارگاه "جست و جوی منابع الکترونیک -

 93آذرماه 

کارگاه "چگونه مقاله منتشر کنیم؟" توسط اداره انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران آذرماه  -

93 

 94کارگاه "پیشرفت های اخیر در فتودینامیک تراپی" توسط مرکز تحقیقات لیزر سال  -

 94دیماه  " در بیمارستان امام خمینی در End Noteکارگاه "آشنایی با  -

 93ماه دیکارگاه "چگونه مقاله بنویسیم؟" توسط اداره انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران  -

 93ماه دیکارگاه "سیستم نظام مند؟" توسط اداره انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران  -

 

 

 ترم سوم کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی در دانشگاه تهران -

 

 

 :اجرایی فعالیتهای

   بیمارستان رازی گزارش صبحگاهی راه اندازی -

 مسیول برگزاری و هماهنگی مورنینگ دستیاران پوست -

  جهت آموزش ذستیاران در اورژانس درمانگاه آموزشی اورژانسدر  مقیمی -

 مسیول آموزشی دستیاران پوست بیمارستان امام خمینی -

  94رازی سال  دستیاری پوست بیمارستان کنگره اولین هییت رییسهعضو  -

 94کنگره دستیاری رازی سال اولین دبیر اجرایی  -

 همکاری در تدوین کوریکولوم دوره آموزشی تکمیلی درماتولوژی زیبایی -

 همکاری در خودارزیابی بیمارستان رازی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی آموزشی -

 زیمسیول اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان را -

 95شرکت در طراحی سواالت ارتقا پوست سال  -

 96و  95و  94سال های  مسیول بخش دستیاری کنگره ساالنه پوست رازی -

 مسیول بخش اورژانس بیمارستان رازی -

 مدیر دفتر توسعه بیمارستان رازی -

 مسیول آموزش کارورزان در بخش پوست -

 جانشین مسیول فنی بیمارستان -

 


