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 تحصیالت:

 8610تبریز، ورودی سال  -کارشناس مامایی 

 8611تبریز، ورودی سال  -کارشناس ارشد علوم تشریح 

 8611دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ورودی سال  -بیولوژی تولید مثل  دکتری

 

 آملودیپین و اثر استفاده از پنتوکسی فیلین در شرایط بررسی عوارض مصرف طوالنی مدت  پایان نامه کارشناسی ارشد:

             Invitro  وinvivo بر پارامترهای اسپرم در موش سوری 

                بررسی کیفیت بلوغ تخمک و صالحیت تکوین رویان قبل از النه گزینی موش سوری در سیستم  پایان نامه دکتری:               

 شت دینامیک )با طراحی و ارتقای تراشه ریز سیال( و مقایسه آن با سیستم کشت استاتیک متداولک              
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 سوابق:

 عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -8

 عضو اصلی خانه نخبگان جوان تبریز -1

 عضو انجمن جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران -6

 م تشریح ایرانعضو انجمن علو -3

 8618ی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال شت باروری و ناباروررهای دانشجویی مرکز تحقیقات بهدابرگزاری تو -1             

 11-10تدریس واحد کارآموزی نازایی و رادیولوژی کارشناسی مامایی، بیمارستان الزهرای تبریز در نیمسال اول سال تحصیلی  -6

 11-10احد آناتومی کارشناسی مامایی، دانشگاه آزاد مرند، نیمسال اول سال تحصیلی تدریس و -9

 11-11تدریس واحد بافت شناسی عملی دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، سال تحصیلی  -1

 Münster Willhelm Universityر دهای آموزشی الکتروفیزیولوژی و هیستوپاتولوژی و ایمنوهیستوشیمی گذراندن دوره  -1

 )آلمان(

 )آلمان( Münster Willhelm Universityدر  IVF/ICSIگذراندن دوره آموزشی  -80

 

 مقاالت کامل فارسی:

 بررسی عوارض مصرف طوالنی مدت آملودیپین و اثر استفاده از پنتوکسی فیلین در شرایط  -8

Invitro ادق زاده اسکویی، احمد علی قنبری، لیال روشنگر، امیر افشین خاکی، جعفر بهناز ص . بر پارامترهای اسپرم در موش

 8610، 6پزشکی تبریز، سلیمانی راد. مجله پزشکی دانشگاه علوم 

. حسین بنازاده، عباس  Helaبر میزان پرولیفراسیون رده سلولی  polygonumavicularبررسی اثر عصاره گیاه هفت بند یا -6

رودکنار، محمد رحمتی یامچی، بهناز صادق زاده اسکویی، احمد مهدی پور، جعفر سلیمانی راد، آمنه  دل آذر، مهریار حبیبی

 8610. 3محمدی روشنده. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 

بیاتی، معرفت . لیال فتح بررسی بیان ایزوفرم اندوتلیالی آنزیم سنتز کننده نیتریک اکساید در لوله فالوپ در زمان بارداری ترم -3

. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و غفاری نوین، فاطمه فدایی فتح آبادی، عباس پیریایی، محمدحسن حیدری، بهناز صادق زاده

 8611درمانی تبریز، -خدمات بهداشتی

هابی، جواد . سیاوش زرگری، هادی والدی، بهناز صادق زاده، پرویز شطراحی و ساخت ریز تراشه بلوغ آزمایشگاهی تخمک -1

 8613فرونچی. مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، 



نقش احتمالی موج مهاری منتشر قشری بر القای تشنج در آمیگدال جانبی موش صحرایی. غزاله غمخوار نژاد، پرویز شهابی، مینا  -6

 8616صدیقی، بهناز صادق زاده. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. 

 

 خالصه مقاالت فارسی: 

. بهناز صادق زاده اسکویی، در حفظ تمامیت ژنوم مادری به دنبال استرس های ژنومیک نظیر افزایش سن p63نقش پروتئین  -8

معرفت غفاری نوین. پنجمین کنگره بین المللی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری ) منوپوز و آندرپوز(. مجله زنان و مامایی 

  8618. 8610-1116هد. ایران. دانشگاه علوم پزشکی مش

. آمنه محمدی روشنده، مهریار حبیبی MCF-7اثر عصاره گیاه پلی گونوم آویکوالر بر میزان پرولیفراسیون و آپوپتوزیس سلول  -1

رودکنار، علی دل آذر، راحله حلبیان، بهناز صادق زاده اسکوئی، جعفر سلیمانی راد، مجید ابراهیمی، احمد مهدی پور. کنگره 

 8611علوم تشریح ایران. همدان. سراسری 

بررسی اثرات تراتوژنیک کلرید منگنز بر رشد و نمو دیواره تالنسفال لوله عصبی جنین موش سوری. بهناز صادق زاده اسکویی،  -6

 آمنه محمدی روشنده، محمد تقی جغتایی، ملیحه نوبخت، کاظم پریور. سیزدهمین کنگره بین المللی علوم پزشکی. دانشگاه آزاد

 8619اسالمی تبریز. 

 8613اکستازی و اعتیاد. بهناز صادق زاده اسکویی. دومین همایش سراسری ایدز و اعتیاد. دانشگاه آزاد اسالمی تبریز.  -3

بررسی اختالالت تعدادی و ساختمانی کروموزوم های جنسی در مردان آزواسپرم و اولیگواسپرم. بهناز صادق زاده اسکویی،   -1

یازدهمین همایش سراسری دانشجویان علوم ، سید مجتبی محدث اردبیلی، سید محمود طباطبایی، زهره موسوی. محمد رضا همتی

 8616پزشکی. دانشگاه آزاد اسالمی تبریز. 

 

 مقاالت کامل انگلیسی:

1- Down-regulation of lipocalin-2 expression in mouse testis after exposure to electromagnetic 

field. Mohammadi Roshandeh A, Halabian R, Soleimani Rad J, Sadeghzadeh Oskouei B, Samadi 

A, Habibi M. IJMS. 4, 2009 

2- High frequency electromagnetic field induces lipocalin 2 expression in mouse liver. 

Mohammadi A, Halabian R, Soleimani Rad J, Sadeghzadeh Oskouei B, Mehdipour A. IJBMS, 3, 

2010 

3- The effect of repetitive spreading depression on neuronal damage in juvenile rat brain. Jafarian 

M, Rahimi S, Behnam F, Hosseini M, Haghir H, Sadeghzadeh Oskouei B, Gorji A. Neuroscience. 

169, 2010 

4- Effect of metabolic gluthamate receptors II/III agonists on spike-wave discharge in primary 

somatosensory periorenal cortex of male WAG/Rij rats. Ghorbanzadeh A, Shahabi P, Gaderi F, 

Ebrahimi H, Sadighi M, Sadeghzadeh Oskouei B, Yousefi H. Biosciences biotechnology research 

asia. 2015 



5- A microfluidic chip for in vitro oocyte maturation. Zargari S, Sadeghzadeh Oskouei B, Veladi 

H, Shahabi P. Sensor letters. 2015. 

6- Assesment of endothelial nitric oxide synthase expression in fallopian tube at the time of term 

pregnancy. Leyla Fath bayati, Marefat Ghaffari Novin, Fatemeh Fadaei Fathabadi, Abbas Piryaei, 

Mohammad Hasan Heidari, Behnaz  Sadegh Zadeh. Medical journal of Tabriz University of medical 

sciences. 2014. 

 

7-  Evaluation of mouse oocyte in vitro maturation developmental competency in dynamic culture 

systems by design and construction of a Lab on a chip device and its comparison with  conventional 

culture system.  Behnaz Sadeghzadeh Oskouei, Maryam Pashaei Asl, Mohammad Hasan Heidari,  

Mohammad Salehi, Hadi Veladi, Firuz Ghaderi Pakdel, Parviz Shahabi, Marefat Ghaffari Novin. Cell 

 journal. 2015. 

 

8- Effects of knotweet or polygonum aviculare herbal extract on proliferation of HeLa cell line. Mehryar 

Habibi, Abbas Delazar, Behnaz Sadeghzadeh Oskouei, Jafar Soleimani Rad, Amaneh Mohammadi 

Roshandeh. medical journal of mashhad university of medical sciences. 2012 

 

 

 

 

 انگلیسی: خالصه مقاالت

1- The role of p63 in maintenance of maternal genome integrity after genomic stress. 

oductive International congress IRHRC of Repr thBehnazSadeghzadehOskouei, MarefatGhaffariNovin. 5

Health and Family Health.The Iranian Journal of Obestetrics, Gynecology and Infertility. Mashhad 

university of medical sciences. 2012 

2- Study of side effect of amlodipine and effect of pentoxifylline on semen parameters in mouse. 

national and 2th international  thhoskouei, JafarSoleimani Rad, Ahmad Ali GHanbari.17Behnazsadeghzade

congress on reproductive medicine. Tehran. 2011 

3- Effect of electromagnetic fields(EMF) on heart tissue in mouse. BehnazSadeghzadehOskouei, 

AmanehMohammadiRoshandeh, JafarSoleimani Rad. The 1th conference on electromagnetic field effects 

on live tissues and electric/electronic apparatus. Amirkabiruniversity of technology. Tehran. 2008 

4- Teratogenic effects of magnesium chloride on mouse embryo telencephalon development. 

international medical  thehnazSadeghzadehOskouei, AmaneMohammadi, Mohammad TaghiJoghataei. 13B

congress. Tabriz. 2008 

5- Unusual innervation of the omohyoid muscle. BehnazSadeghzadehOskouei, Mohammad Karimpour.  

008international medical congress. Tabriz. 2 th13 

6- The effect of electromagnetic fields(EMF) on seminiferous tubules of testis tissue. 

BehnazSadeghzadehOskouei, AmanehMohammadi, JafarSoleimani Rad. Fertility and infertility and 

laparoscopy national congress. Tabriz. 2009 
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7- Bilateral absence of scapular artery. Amir Afshin Khaki, AmanehMohammadi, Abbas EbrahimiKalan, 

Pacific international congress of anatomists. Tehran. 2008 –Asian  thBehnazSadeghzadehOskuei. 5 

8- A rare association of superior laryngeal nerve with sympathetic trunk. Mohammad Karimpour, 

Pacific international congress of anatomists.  –Asian  thBehruzNiknafs, BehnazSadeghzadehOskouei. 5

Tehran. 2008 

9- The effect of amlodipine human sperm activity. BehnazSadeghzadehOskouei, AA Ghanbari, AA 

congress. Tehran. 2008Royan international twin thKhaki, L Roshangar. 9 

 

 دستاوردها:

 8611کسب رتبه اول کشوری در آزمون دکتری بیولوژی تولید مثل در سال 

 


