
 

 

 
 

 

 

    تربیت بدنی و علوم ورزشی  مدرک کارشناسی 

   دانشگاه ارومیه محل اخذ مدرک کارشناسی

 ۵۱/۵1؛      ۵۱/۱/۵۸۳۱ سال اخذ و معدل کارشناسی

 فیزيولوژي ورزشی  مدرک کارشناسی ارشد 

 دانشگاه تبريز  محل اخذ مدرک کارشناسی ارشد

 ۹۰/۵۰؛   ۳/۵۱/۵۸۳۱ سال اخذ و معدل کارشناسی ارشد

 فیزيولوژي ورزشی  مدرک دکتري تخصصی

 دانشگاه تبريز  خذ مدرک دکتري تخصصیمحل ا

 ۱۱/۵۰؛   ۵۸/۵۹/۵۸۰۱ سال اخذ و معدل دکتري تخصصی

دانشکده علوم اجتمااعی  اااا  -دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( -بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( -قزوینآدرس: 

۶۵۷  

  ikiu.ac.ir@urraziopالکترونیکی: پست          ۳۹۳۰۰۳۰۳۵۰۷و  ۳۲۰-۶۷۷۰۰۹۳۳ تلفن تماس:

 

 

 

 سوابق تحصیلی

 شهر کشور اا ااریخ از ااریخ نام دانشگاه/ مدرسه معدل گرایش رشته مقطع ردیف

 مرند ایران ۳/۵/۶۹ ۳/۶/۶۰ نمونه دولتی ابوریحان ۵۷/۳۰ - فیزیک-ریاضی دیپلم ۳

 ارومیه ایران ۳۵/۵/۰۰ ۲۳/۳۳/۰۳ دانشگاه ارومیه ۳۵/۳۶ - یت بدنی و علوم ورزشیارب کارشناسی ۲

 ابریز ایران ۰/۳۲/۰۷ ۳/۶/۰۰ دنشگاه ابریز ۳۹/۳۹ فیزیولوژی ورزشی اربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ارشد ۰

 ابریز ایران ۳۰/۳۳/۹۰ ۳/۶/۹۳ دنشگاه ابریز ۲۲/۳۹ فیزیولوژی ورزشی اربیت بدنی و علوم ورزشی دکتری اخصصی 

 

  ی کارشناسی ارشد:نامهعنوان پایان

 ورزشکار پس از يک وهله انقباض ايزومتريک بیشینهمردان غیر CK-MBو  ECGبا تغییرات  RPPي رابطه

  دوره دکتری: رسالهعنوان 

 حرايی نرهاي صي قلبی موشتأثیر سه ماه تمرين هوازي با و بدون محدوديت غذايی بر آپوپتوز عضله

 

 

 

 حسن پوررضی نام و نام خانوادگی

 ابوالفضل فرزند

 ۵۹/۵۱/۵۸۱۵ ت. ت

  -دانشکده علوم اجتماعی-استاديار گروه علوم ورزشی وضعیت فعلی

 دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

mailto:pourrazi@ikiu.ac.ir


 هاي آموزشی )تدريس(سابقه فعالیت
 رديف عنوان درس کارشناسی از تاريخ تا تاريخ محل تدريس

 ۳ ارکیب بدن و کنترل وزن ۳۰۹۷ ۳۰۹۶ دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

 ۲ فیزیولوژی ورزشی گروه های خاص ۳۰۹۷ ۳۰۹۶ دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

 ۰ فیزیولوژی ورزشی کودکان ۳۰۹۶ ۳۰۹۶ المللی امام خمینی )ره(دانشگاه بین 

 ۰ آنتروپومتری حرکتی انسان ۳۰۹۶ ۳۰۹۶ دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

 ۵ روش شناسی امرین ۳۰۹۶ ۳۰۹۶ دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

 ۷ امرین فیزیولوژی ۳۰۹۶ ۳۰۹۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

 ۶ استعدادیابی ورزشی ۳۰۹۶ ۳۰۹۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

 ۰ دارو و ورزش ۳۰۹۰ ۳۰۹۰ دانشگاه ابریز

 ۹ فیزیولوژی انسانی ۳۰۹۰ ۳۰۹۰ دانشگاه ابریز

 ۳۳ فیزیولوژی ورزشی ۳۰۹۲ ۳۰۹۲ دانشگاه فرهنگیان پردیس عالمه امینی ابریز

 

 رديف ارشد ن درس کارشناسیعنوا از تاريخ تا تاريخ محل تدريس

 ۳ ویژه اندرستی و کنترل وزن اغذیه ۳۰۹۶ ۳۰۹۰ دانش البرزدانشگاه 

 ۲ های مزمنفعالیت بدنی و پیشگیری از بیماری ۳۰۹۶ ۳۰۹۰ دانش البرزدانشگاه 

 ۰ های مزمنفعالیت بدنی و پیشگیری از بیماری ۳۰۹۰ ۳۰۹۷ آزاد اسالمی ابریزدانشگاه 

 ۰ فیزیولوژی ورزشی کودکان ۳۰۹۰ ۳۰۹۷ سالمی ابریزآزاد ادانشگاه 

 

 

 داوري، راهنمايی و مشاوره پايان نامه

 پژوهشگر عنوان پایان نامه مقطع سمت دانشگاه ردیف

ارشناسی ک مشاور  دانشگاه ابریز ۳

 ارشد

اثر محدودیت کالریایی حاد و یک جلسه امرین ایروبیک با 

یند بر کورایزول و سرواونین سرم موسیقی خوشایند و ناخوشا

 زنان ورزشکار

 

افسون 

 صمدزاده

آزاد  دانشگاه ۲

  ابریز اسالمی 

دکتری  راهنما

 اخصصی

بر برخی پروتئین  Q10همراه با مکمل سازی  HIITتاثیر تمرین 
های صحرائی نر چاق شده با های درگیر در کبدچرب غیرالکلی موش
 رژیم غذایی

سونیا 

 قیاسی

آزاد  دانشگاه ۰

  ابریز اسالمی 

دکتری  راهنما

 اخصصی

تاثیر سه ماه تمرین هوازی اینتروال و مکمل کوئرستین بر بیان 
هیپوکامپ موش های در  BDNF پروتئین های آلفاسینکلئین و

 صحرایی نر مدل پارکینسونی

سیروس 

 کیانمهر

آزاد  دانشگاه ۰

  ابریز اسالمی 

دکتری  مشاور 

 اخصصی

-تاثیر تمرین هوازی و محدودیت غذایی بر بیان پروتئین های آلفا
در بافت مغزی موش های صحرایی مدل  1-سینوکلئین و سیرتوئین

 پارکینسونی

 سیما موحد

آزاد  دانشگاه ۵

  ابریز اسالمی 

دکتری  مشاور 

 اخصصی

تاثیر تمرین هوازی و مالتونین بر بیان ژن های درگیر در زوال نورون 
های دوپامینوژنیک جسم سیاه در موشهای صحرایی نر مدل 

 پارکینسونی

امیر 

 صفابخش

آزاد  دانشگاه ۷

  ابریز اسالمی 

دکتری  مشاور 

 اخصصی

کارنتین بر _ال  _تناوبی شدید همراه با استیل تاثیر تمرین
اکسیداسیون نورون های دوپامینرژیک و سطوح پروتئین آلفا 

یوسف 

 غفاری



سینوکلئین و تیوردوکسین مغز موش های پارکینسونی ناشی از 
 هیدروکسی دوپامین_6

آزاد  دانشگاه ۶

  ابریز اسالمی 

دکتری  مشاور 

 اخصصی

بر  Q10یاری ااثیر سه ماه امرین هوازی اناوبی و مکمل

 های صحرائی نر چا آپوپتوز میوکارد موش

مسعود 

 رفعتی

آزاد  دانشگاه ۰

  ابریز اسالمی 

دکتری  مشاور 

 اخصصی

بر  Q10هفته امرین اینتروال شدید و مکمل یاری  ۳۲ااثیر 

 های صحرائی نر چا بیوژنز میتوکندریایی عضله اسکلتی موش

کامله 

 آستانی

آزاد  دانشگاه ۹

 اسالمی میانه

کارشناسی  راهنما

 ارشد

وضعیت مصرف مکمل های غذایی و مواد نیروزا در ورزشکاران 

 شهر میانه

اکرم رجب 

 پوری

آزاد  دانشگاه ۳۳

 اسالمی میانه

کارشناسی  راهنما

 رشدا

با هزینه اکسیژن میوکارد، ریتم رابطه ضربان قلب ذخیره 

انفسی و غلطت الکتات سرمی حین شدت های مختلف 

 فعالیت ورزشی

مجید 

 احمدی

آزاد  دانشگاه ۳۳

 اسالمی میانه

کارشناسی  راهنما

 ارشد

درصد اکرار  ۶۵و  ۵۳ااثیر دوماه امرین قدرای با شدت های 

 عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان چا  بیشینه بر برخی از

اشرف 

 خانمحمدی

آزاد  دانشگاه ۳۲

 اسالمی میانه

کارشناسی  راهنما

 ارشد

و  ۵۳ااثیر هشت هفته امرین مقاومتی با دو شدت متفاوت)

درصد اکرار بیشینه( بر شاخص های سندرم متابولیک در ۶۵

 زنان چا 

مریم 

 ابراهیمی

آزاد  دانشگاه ۳۰

 سالمی میانها

کارشناسی  راهنما

 ارشد

ااثیر چهار هفته مکمل سازی منیزیم بر برخی شاخص های 

 فیزیولوژیکی و عملکردی زنان والیبالیست

 مینا موالیی

آزاد  دانشگاه ۳۰

 اسالمی میانه

کارشناسی  مشاور 

 ارشد

سطح ااثیر هشت هفته امرین با وزنه و مکمل دهی رازیانه بر 

سرمی استوسترون و مورفولوژی اخمدان زنان مبتال به سندرم 

 اخمدان

رقیه 

 مختاری

موسسه آموزش  ۳۵

عالی عالمه 

 قزوینی

کارشناسی  مشاور 

 ارشد

بر کورایزول و  HMB ااثیر مکمل دهی کوااه مدت

استوسترون سرمی مردان جوان ورزشکار متعاقب فعالیت 

 ورزشی وامانده ساز

 داود اوانگر

موسسه آموزش  ۳۷

عالی عالمه 

 قزوینی

کارشناسی  مشاور 

 ارشد

درجات مختلف بر  TRX ااثیر هشت هفته امرینات پیالاس و

ص دور کمر به شاخمیزان چربی احشایی و کبدچرب غیرالکلی، 

 در مردان میانسال غیر ورزشکار لگن

زیبا 

 کیماسی

موسسه آموزش  ۳۶

عالی عالمه 

 قزوینی

کارشناسی  مشاور 

 ارشد
 بر آنزیمهای کبدی TRX ااثیر هشت هفته امرینات پیالاس و

AST  ،ALT  ،ALP  در مردان میانسال غیر ورزشکار 

حمیدرضا 

 یزدی

موسسه آموزش  ۳۰

عالی عالمه 

 قزوینی

کارشناسی  مشاور 

 ارشد

ااثیر دوماه امرینات اناوبی با شدت باال و مصرف کافئین بر 

 موش های صحرایی نر مدل دیابتی GDNFو  BDNFمیزان 

محمد 

 نوری

موسسه آموزش  ۳۹

عالی عالمه 

 قزوینی

کارشناسی  مشاور 

 ارشد
هی اسپرولینا بر پاسخ التهابی ناشی از هفته مکمل د ۷ااثیر 

 فعالیت ورزشی وامانده ساز در زنان رزمی کار
 آرزو خالقی

موسسه آموزش  ۲۳

عالی عالمه 

 قزوینی

کارشناسی  راهنما

 ارشد
هفته امرین مقاومتی و مکمل دهی زنجبیل بر ارکیب  ۰ر ااثی

 بدنی و نیم رخ لیپیدی سرم زنان چا  و دارای اضافه وزن

كياندخت 

 مالحسيني

موسسه آموزش  ۲۳

عالی عالمه 

 قزوینی

کارشناسی  راهنما

 ارشد
هفته امرین انتروال با شدت باال بر برخی شاخص  ۳۲ااثیر 

 یک دریافت میوکارد رت های نر نژاد ویستارهای آبوپتوا

سهیال 

 عباسی

موسسه آموزش  ۲۲

عالی عالمه 

 قزوینی

کارشناسی  راهنما

 ارشد
بررسی مصرف مکمل های غذایی و مواد نیروزا در بین 

 ورزشکاران نوجوان و جوان پرورش اندام شهر قزوین

مهرداد 

 مهرعلیان



 

 

 

  

 

 

 

 

 طرح هاي تحقیقاتی
 محل تأمین اعتبار همکاران مجري سال موضوع رديف

سپاه استان آذربایجان وضعیت آمادگی جسمانی کارکنان بررسی  ۳

  و اهیه نورم ها و هنجارهای مربوطه ۳۰۰۰در سال  شرقی

بنیاد ملی نخبگان نیروهای  دکتر سعید صانعی حسن پوررضی ۳۰۰۰

دانشگاه اربیت بدنی  -مسلح

 امام حسین)ع(

ای و عوامل موثر بر آن در بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد اغذیه ۲

 شرقیی استان آذربایجانورزشکاران نخبه

دکتر رامین  ۳۰۹۳

 امیرساسان
حسن دکتر افشار جعفری، 

 ، مقصود نبیل پورپوررضی

 دانشگاه ابریز

ااثیر هشت هفته امرین مقاومتی همراه با مکمل سازی سوپرکرااین  ۰
 بر عوامل آمادگی جسمانی و ارکیب بدنی مردان فواسالیست

 

دکتر رامین  ۳۰۹۲

 یرساسانام
، مقصود حسن پوررضی

 نبیل پور

 دانشگاه ابریز

های صحرایی با استفاده میوکارد موشبررسی آپوپتوز ناشی از ورزش  ۰

  از اکنیک اانل

بهزاد برادران )راهنمای دکتر  حسن پوررضی ۳۰۹۰

 فرصت احقیقاای داخل(

 – علوم و احقیقاتوزارت 

 ابریز علوم پزشکی دانشگاه

های غذایی و مواد نیروزا در ضعیت مصرف مکملجامع و بررسی ۵

 ورزشکاران نخبه ایران

 

دکتر رامین  ۳۰۹۵

 امیرساسان
، مصطفی حسن پوررضی

 آرمانفر

 –پژوهشگاه اربیت بدنی 

صندو  حمایت از پژوهشگران 

 کشور
 

 

 در همايش ها مقاالت ارائه شده

ف
دي

ر
 

 عنوان مقاله
 عنوان

 همايش
 * نويسندگان

ه/ نوع مقال

سطح 

 همايش

 برگزار کننده
کشور 

 برگزاري

۳ 

Relationship between RPP 

with ECG and serum CK-

MB alterations in untrained 

males after one bout of 

maximal isometric exercise 

یازدهمین کنگره 

پزشکی ورزشی 

 ۳۰۰۶ -آسیا

, افشار حسن پوررضی

جعفری, سعید 

 نیکوخصلت

 -خالصه

 المللیبین
 اهران-ایران فدراسیون پزشکی ورزشی

۲ 

اأثیر سه وضعیت مختلف حرکت 

های عملکردی اسکات روی شاخص

 عروقی مردان بدنساز-قلبی

هفتمین همایش 

ملی اربیت بدنی و 

 ۳۰۰۵علوم ورزشی 

, افشار حسن پوررضی

 جعفری, حمزه مرادی
 ملی -کامل

وزارت علوم احقیقات و 

پژوهشکده  –فناوری 

 بدنی و علوم ورزشی اربیت

 ابریز-ایران

۰ 

طراحی و ساخت نوارگردان هوشمند 

 برای مطالعات پزشکی ورزشی حیوانی

 

اولین همایش ملی 

فناوری ورزشی 

۳۰۰۶ 

کامیار  افشار جعفری,

, ، حسن پوررضیضابط

 سعید جعفرزاده

 ملی -کامل

وزارت علوم احقیقات و 

پژوهشکده  –فناوری 

 اربیت بدنی و علوم ورزشی

 کرمان-ایران

۰ 

اأثیر مکمل سازی کرااین مونوهیدرات 

و دو ماه امرین مقاومتی بر اغییرات 

کرااین کیناز و ایزوزیم بافت قلبی 

 سرم مردان غیرورزشکار

اولین همایش ملی 

فیزیولوژی ورزشی 

۳۰۰۶ 

جبار بشیری, عبایعلی 

گائینی, افشار جعفری, 

، مهدی حسن پوررضی

 بشیری

 ملی -کامل

وزارت علوم احقیقات و 

پژوهشکده  –فناوری 

 اربیت بدنی و علوم ورزشی

-ایران

 کرمانشاه

دانشگاه دانش  ۲۰

 البرز

کارشناسی  راهنما

 ارشد
ااثیر هشت هفته امرین در آب بر شاخص های سردرد و 

 ارکیب بدنی زنان میانسال مبتال به میگرن
 الهه مرادی

دانشگاه دانش  ۲۰

 البرز

کارشناسی  راهنما

 ارشد
طراحی و ساخت دستگاه ورزشی خانگی چند منظوره قابل 

 حمل

سیدعباس 

 علوی ابار



۵ 

اأثیر دو وضعیت مختلف حرکت 

و سایر شاخصهای  RPPاسکات بر 

 عروقی مردان بدنساز-عملکردی قلبی

پنجمین همایش 

علمی دانشجویی 

اربیت بدنی و علوم 

 ۳۰۰۷ورزشی 

, حمزه حسن پوررضی

 ریمرادی, افشار جعف

 -خالصه

 ملی

وزارت علوم احقیقات و 

پژوهشکده  –فناوری 

 اربیت بدنی و علوم ورزشی

 بابلسر-ایران

۷ 
اأثیر سه ماه امرین هوازی بر برخی از 

 های آپوپتوز میوکاردشاخص

اولین همایش ملی 

علوم کاربردی 

 ورزش و اندرستی

دانشگاه شهید 
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