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 مدارک تحصیلی

 

  1331-1331سال -دانشگاه تهران ) دانشکده علوم(  -لیسانس بیولوژی 

 1331-1313سال –دانشگاه علوم پزشکی ایران  –دکترای عمومی 

 1313-1311سال –دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  –دکترای تخصصی زنان و زایمان 

 

 تاریخچه فعالیت

 

 تاریخچه شغلی و جایگاه های علمی

 1313-1311سال : -"لقمان "و  "امام حسین )ع("بیمارستان های  –رزیدنت زنان و زایمان 

 1311-1313سال: -"فیروزآبادی "دانشگاه علوم پزشکی ایران ؛ بیمارستان  –استادیار دانشگاه 

  1311 تا 1313سال :  –"فیروزگر "دانشگاه علوم پزشکی ایران ؛ بیمارستان  –استادیار دانشگاه 

 1311دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 

 تا کنون 1331سال :  –دانشگاه علوم پزشکی ایران  –معاون گروه زنان و زایمان 

 تا کنون 1311سال :  –بیمارستان فیروزگر  –معاون آموزشی بخش زنان و زایمان 

 تا کنون 1331سال :  –مسئول برگزاری امتحانات گروه زنان و امتحان ارتقاء 

 

 عضویت در گروه های تخصصی

 جامعه جراحان ایران

 جامعه متخصصان زنان و زایمان ایران

 شورای آموزش پزشکی دانشکده پزشکی

 کمیته بهبود وضعیت بهداشت باروری و ارتقاء سالمت مادر و کودک



 نوزادانکمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی و کاهش مرگ و میر مادران و 

 کمیته آموزشی بیمارستان فیروزگر

 کمیته آسیب شناسی و انتقال خون

 کمیته اورژانس

 آموزش و پژوهش

 

 پایان نامه های دستیاری:

دکتر صغری  -بررسی ارتباط بین سطح سرمی پروژسترون با میزان بی دردی پس از جراحی سزارین .1

  1311زارعی، 

 -ماهه اول یا دوم غیر نرمال و آمنیوسنتز نرمال 3با تست غربالگری بررسی پیامدهای بارداری در زنان  .2

 1311دکتر مهجبین مرعشی، 

دکتر زهرا  -تخمین وزن جنین بر اساس اندازه گیری دور شکم توسط سونوگرافی در جنین های ترم .3

 1311بنیاد، 

 1331دکتر گیتی الیاسی، -بررسی مقایسه ای بین نتایج بارداری در خانم های با یا بدون تهدید به سقط .1

دکتار  -بررسی ارزش تشخیصی پیوری و باکتریوری در تشخیص باکتریوری بدون عالمت در زناان بااردار .3

 مریم نوری

 -در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگار A,B,Oبررسی فراوانی ناسازگاری گروه های خونی  .1

 دکتر زهرا زارع 

با قرص های ضد بارداری در مرکز آموزشی فیروزگر و  IUDبررسی مقایسه ای میزان اثر بخشی و عوارض  .1

 دکتر مهشید خامسیان -شهید رهنمون
افساانه دکتار  –بررسی توده های لگنی پس از یائسگی طی پنج سال در مراکز آموزشای تاابد دانشاگاه   .3

 آزموده

دکتار  -بررسی علل عدم موفقیت جراحی های انجام شده و مقایسه نتایج آنها در بیماران باا شالی لگنای .1

 اعظم آذرگون

دکتار   – "فیروز آباادی"بررسی علل و انواع توده های تخمدانی و شیوع آنها در الپاراتومی در بیمارستان  .11

  مینا فرضی خسرو شاهی

در جلوگیری از عفونت پس از سزارین در بیماران بدون پاارگی  "پروفیالکسی"بررسی نقش آنتی بیوتیک  .11

 معصومه حسینی مقدم امامیدکتر  –طوالنی مدت کیسه آب 

 ناهید سادات فاروقیدکتر  –بررسی عوارض سقط عمدی در مقایسه با سقط خودبخودی  .11

 افشارچی دنیادکتر  –بیمار پراکلمپسی و اکلمپسی  111بررسی آماری تغییرات پاراکلینیکی در  .13



دکتر مینا صدرخانلو  –بررسی پاسخ متابولیک مکمل یاری پروبیوتیک در بیماران مبتال به دیابت بارداری  .11
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 دوره های آموزشی 

 ماهه آموزش سونوگرافی 1گذراندن دوره 

 1333-1331تدریس در کارگاه آموزشی شیر مادر 

 

 کنگره ها و سمینارها

 

 1311از سال  و بین المللی کنگره داخلی 11سخنرانی در بیش از 
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  دکتر فریده دادخواه ، دکتر مریم کاشانیان، دکتر علیرضا آگهی، بررسی ارتباط فاکتورهای آنالیز اسپرم باا

، تیرماه 13دوره هفدهم شماره  –مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران ، ICSIپیامد درمان ناباروری به روش 

1331 

 بااکتریوری و پیوری تشخیص ارزش نوری، بررسی مریم دکتر کاشانیان، مریم دکتر ، دادخواه فریده دکتر 

 1311ایران؛  نازایی و مامایی و زنان باردار، مجله زنان عالمت بدون باکتریوری تشخیص در

  ،پیامد حاملگی در زنان حامله با سابقه خونریزی واژیناال بررسی دکتر فریده دادخواه، دکتر گیتی الیاسی

 1311در نیمه اول بارداری، مجله پزشکی ارومیه؛ 

 

  کتاب ها

 

 –انتشاارات پورساینا  – همکاارانو  فریده دادخوواهترجمه  – "کارنت "چکیده بیماری های زنان و زایمان

 1331سال

دکتور فریوده ترجمه و تألیف مبین گنجی و اشرف صالح فارد؛  زیار نظار   –نکته رمز بارداری موفق  111

 1331سال  –انتشارات نجابت  – دادخواه

دکتور فریوده ترجمه و تألیف مبین گنجی و اشرف صاالح فارد؛ زیار نظار  –آنچه زنان ورزشکار باید بدانند 

 1331سال  –انتشارات نجابت  – دادخواه

 

 
 


