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   خمینی  امام  المللی بین مرتضی طاهری، دانشیار، دانشگاه

 سوابق تحصیلی

 . ۱۳۸۳-۱۳۸۵کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تهران 

  .۱۳۸۵-۱۳۸۹دکتری تخصصی رشد و تکامل حرکتی و جسمانی 

 عنوان رساله دکتری 
 رشد جسمانی، حرکتی و   هایشاخصاعتیاد و ورزش در دوران بارداری بر  تأثیر

   حافظه فرزندان نسل اول رت های آلبینوویستار 

 سوابق کاری 
 ادامه دارد. – ۱۴۰۰ المللی امام خمینیکده آینده پژوهی دانشگاه بینرییس پژوهش*

 .۱۴۰۰-۱۳۹۷ خمینی امام المللیبین دانشگاه معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی *

 . ۱۳۹۳-۱۳۹۷ خمینی امام المللیبین مدیرگروه علوم ورزشی دانشگاه*

 . ۱۳۹۰-۱۳۹۲ خمینی امام المللیبین دانشگاهمدیر کل امور دانشجویی  *

 .۱۴۰۱ی خمین  امام  المللی بین دانشگاهی فناور  یمرکز رشد واحدها مشاور *

 دبیر کمیته منتخب اعضای هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی و عضو کمیسیون  *

 . ۱۳۹۷-۱۴۰۰تخصصی علوم اجتماعی 

 دارد.ادامه -۱۳۹۸ خمینی  امام المللیبین دانشگاهعضو کمیته اخالق در پژوهش *

 . دارد  ادامه-۱۴۰۰ خمینی امام المللیبین دانشگاه شورای انتشارات  عضو*

 .ادامه دارد - ۱۴۰۰ و ۱۳۹۰-۱۳۹۲ اهیدانشگ  ورزش  امور در  دانشگاه  مشاور *

 . ۱۳۹۵علوم  وزارت بدنیتربیت کل  اداره  ارزیاب *

 ادامه دارد. -  ۱۳۹۴عضو شورای پژوهشی و راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین *

 ادامه دارد.  -۱۳۹6* عضو شورای پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی، 

 افتخارات 

  ۲۰۲۱درصد برتر جهان   ک یمنتخب پژوهشگران پراستناد  *

 ۲۰۱۸در سال دنیا  ISI یک درصد داوران برتر مجالت  منتخب لیست*

 ، (۲۰۲۰)سال  6۵/۲۰ چاپ مقاله در مجله با ایمپکت*

 International Review of Sport and Exercise Psychology 

 ( ISI-JCR)مجالت در آکادمی تامسون رویترز ( Mentor) مدرس داوری * 

 . ۲۰۲۰از سال کشور  ۴های منطقه استنادترین مقاله دانشگاه پر*

Effects of COVID-19 home confinement on eating behavior and physical 

activity: Results of the ECLB-COVID19 international online survey 

 (. ۱۳۹۳-۱۳۹۸)  خمینی امام المللیبین سال پژوهشگر برتر دانشگاه هفت*

 .۱۳۹۸های استان قزوین پژوهشگر برتر دانشگاه*

 . Narure&Scienceداوری در مجالت *

ه  * سردب  ه، یریتحر  اتیعضو  دبAssociate Editor)   ریکمک  و    همانیم   ری( 

(GuestEditor)Frontiers in Psychology   ۹/۲با ایمپکت 

  همانیم ری ( و دبAssociate Editor) ریکمک سردب  ه،یریتحر ات یعضو ه *

(GuestEditor)Frontiers in Physiology  6/۴با ایمپکت 

 (۲۰۲۲*پراستنادترین محقق علوم ورزشی در کشور )آخرین آپدیت اگوست 

 International Journal of Sport Studies for Health* سردبیر مجله بین المللی 
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 سوابق پژوهشی 

 آکادمی داوری تامسون رویتر )پابلونز(مدرس و سوپروایزر 

 . Narure&Scienceداوری در مجالت 

 )بیش از ده مجله( Q1 داوری در مجالت 

 . (بهشتی شهید دانشگاه-تهران  دانشگاه ) دکتری دوره دانشجویان  داخل مطالعاتی فرصت سوپروایزر

 نامه و رساله داخل و خارج از دانشگاه.  پایان ۳۰راهنمایی و مشاوره بیش از 

 و مجامع بین المللی در دانشگاهای مختلف کشور برتدریس نحوه و سبک های نگارش مقاالت انگلیسی بر اساس استانداردهای نشریات معت

 طرح پژوهشی             
   شش طرح پژوهشی درون دانشگاهی )خاتمه یافته( •

 ( یجمهور  استیر یاز پژوهش ها تیکشور. )انعقاد قرارداد با صندوق حما  ۲۱و  ا یپژوهشگر برجسته از شش قاره دن ۴۰و ورزشکاران نخبه با مشارکت  ۱۹ د یکو یالمللن یطرح ب مجری •

 ( مرکز مطالعات برنامه ریزی شهرداری تهران)انعقاد قرارداد با مجری طرح مقایسه تطبیقی سبک زندگی شهروندان تهرانی با شهروندان کالن شهرهای منتخب دنیا  •

 پژوهشی  مقاالت

 نام مجله  سال  عنوان مقاله  

 
۱ 

Effect of Time-of-Day-Exercise in Group Settings on Level of Mood and Depression of Former Elite Male 
Athletes 

۲۰۱۹ Int. J. Environ. Res. Public Health/Q۱/IF: 6/۴  

۲ The Effect of Aquatic Exercise on Postural Mobility of Healthy Older Adults with Endomorphic 
Somatotype 

۲۰۱۹ Int. J. Environ. Res. Public Health/Q۱/IF: 6/۴  

۳ Effects of COVID-۱۹ Home Confinement on Eating Behaviour and Physical Activity: Results of the ECLB-

COVID۱۹ International Online Survey 

۲۰۲۰ Nutrients. Impact: ۸/6 /Q۱ 

۴ Psychological consequences of COVID-۱۹ home confinement: The ECLB-COVID۱۹ multicenter study ۲۰۲۰ PLOS ONE; if: ۲.۷۸۰; Q۱. 

۵ Effect of napping opportunity at different times of day on vigilance and shuttle run performance ۲۰۱۹ Chronobiology International; Impact factor: ۳.۳۴۳ 

6 Exergaming and Aquatic Exercises Affect Lung Function and Weight Loss in Obese Children ۲۰۲۰ q۱ (Scopus indexed). q۲ (JCR indexed); IF (۲.6۷). International 

Journal Of Sports Medicine 

۷ Morning Exercise Improves Cognitive Performance Decrements induced by Partial Sleep Deprivation in 
Elite Athletes 

۲۰۲۱ BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH : ISI-JCR-SCOPUS 

۸ The effect of aerobic training and vitamin Dsupplements on the neurocognitive functions of elderly 
women with sleep disorders 

۲۰۱۹ BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH : ISI-JCR-SCOPUS 

۹ Prevalence of Underweight and Overweight and Its Association with Physical Fitness in Egyptian 
Schoolchildren 

۲۰۱۹ Int. J. Environ. Res. Public Health/Q۱/IF: 6/۴  

۱۰ Effects of ۲۵-Min Nap Opportunity during Ramadan Observance on the ۵-m Shuttle Run Performance 

and the Perception of Fatigue in Physically Active Men 

۲۰۱۹ Int. J. Environ. Res. Public Health/Q۱/IF: 6/۴  

۱۱ COVID-۱۹ Home Confinement Negatively Impacts Social Participation and Life Satisfaction: A 

Worldwide Multicenter Study 

۲۰۲۰ Int. J. Environ. Res. Public Health/Q۱/IF: 6/۴  
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۱۲ The Effect of Spirulina Supplementation and combined aerobic-strength training on serum 
homocysteine of sedentary females 

۲۰۱۸ Asian Journal of Sport Medicine: Scopus (Q۱). ISC.   .وزارت بهداشت

 دانشگاه عوم پزشکی تهران 

۱۳ Effects of home confinement on mental health and lifestyle behaviours during the COVID-۱۹ outbreak: 

Insight from the ECLB-COVID۱۹ multicenter study 

۲۰۲۰ Biology of Sport 

۱۴ Effects of the ۵-m Shuttle Run Test on Markers of Muscle Damage, Inflammation, and Fatigue in Healthy 

Male Athletes 

۲۰۲۰ Int. J. Environ. Res. Public Health/Q۱/IF: 6/۴  

۱۵ Efficacy of hydrotherapy treatment for the management of chronic low back pain ۲۰۲۱ IF: ۱.۸@Irish Journal Of Medical Science 

 نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی کرج  ۱۳۸۸ ارزیابی نیمرخ آمادگی جسمانی تکواندوکاران زن تیم ملی ۱6

 وزارت علوم پژوهشگاه تربیت بدنی  (ISC) علمی پژوهشی ۱۳۹۰ تعیین نیمرخ شاخص های استعدادیابی تیم ملی زنان تکواندو  ۱۷

۱۸ The Effect of Sleep Deprivation on Choice Reaction Time and Anaerobic Power of College Student 
Athletes 

۲۰۱۲ Scopus-ISC - Asian Journal of Sports Medicine 

 حرکت دانشگاه تهران علمی پژوهشی  ۱۳۹۵ اثر اعتیاد و فعالیت بدنی رت مادر بر شاخص های رشد جسمی فرزندان نر  ۱۹

۲۰ The effects of water-based exercises on depressive symptoms and non-specific low back pain in retired 
professional athletes: a randomized controlled trial 

۱۳۹۳ ISC-IJSS 

 دانشگاه تهران   - نشریه علمی پژوهشی رشد و یادگیری  ۱۳۹۳ های پیر تاثیر شنا و دویدن بر عملکرد حرکتی، یادگیری، حافظه فضایی رت  ۲۱

 .۳۵بررسی تاثیر جهت گیری برد و باخت و جهت گیری هدفی بر میزان احساس خودکارامدی در فوتبالیست های کشور شماره  ۲۲
 

 علمی پژوهشی حرکت دانشگاه تهران 

 نشریه علمی پژوهشی سالمند  ۱۳۹۳ سطوح افسردگی زنان سالمند با افسردگی باال تاثیرورزش درمانی و تغذیه با رویکرد کاهش وزن بر   ۲۳

 ISC .پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم(-پژوهشی-رفتار حرکتی )علمی ۱۳۹۳ یر فعالیت بدنی در آب و خشکی بر سالمت عمومی و برخی عوامل آمادگی جسمانی موثر بر تعادل زنان سالمند  ۲۴

۲۵ EFFECTS OF ۸-WEEK PLYOMETRIC AND STRENGTHTR AINING PROGRAMS ON SELECTED PHYSICAL 

FITNESS FACTORS OF ELITE KABBADI PLAYERS 

۲۰۱۴ 
 

۲6 The effects of aquatic exercise on body composition and nonspecific low back pain in elderly males ۲۰۱۵ journal of physical therapy science, JCR, Scopus 

 ۱۳۹۳ مقایسه اثربخشی تمرینات هوازی در آب و یوگا بر حافظه و تعادل پویای مردان سالمند  ۲۷
 

۲۸ The association between job satisfaction and health- related fitness of sport organization employees. ۲۰۱۴ 
 

۲۹ The Exercise-Induced Weight Loss Improves Self-Reported Quality of Sleep in Obese Elderly Women 
with Sleep Disorders 

۲۰۱۸ Sleep and Hypnosis, Scopus 

 ISC-نشریه علمی پژوهشی رفتار حرکتی ۱۳۹۵ های صحرایی بالغ صفاقی در دوران شیردهی مادران بر اکتساب و حافظه فضایی موشتأثیر تزریق انسولین درون ۳۰

 های اندام تحتانی با افراد سالم های بنیادی جابجایی کودکان مبتال به ناهنجاریمقایسه مهارت ۳۱
 

 نشریه علمی پژوهشی رشد و یادگیری حرکتی

 ISC . علمی پژوهشی وزارت بهداشت-سالمند ۲۰۱۸ تاثیر یوگا و پیالتس بر عملکرد حرکتی سالمندان  ۳۲

 مقایسه زمان عکس العمل و تعادل در کودکان اوتیسم و طبیعی  ۳۳
 

 نشریه علمی ترویجی رویش 

۳۴ EFFECT OF HYDROTHERAPY ON LOWER BODY STRENGTH AND ۲۰۱6 
 

 مطالعه سبک زندگی و رفتار سالمت دانشجویان با تاکید بر الگوی ارتقاء سالمت پندر  ۳۵
 

 مدیریت و رفتار حرکتینشریه علمی پژوهشی 

 نشریه پزوهش در توانبخشی ورزشی  ۱۳۹6 هفته تمرینات پیالتس برتعادل ایستا و پویا در ورزشکاران باسابقه کمر درد مکانیکی  ۸بررسی  ۳6

 داشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی  ماهنامه علمی پژوهشی ۱۳۹6 های رشدی بدو تولد نوزادا تأثیر فعالیت بدنی مادران افسرده در دوران بارداری بر شاخص ۳۷

۳۸ THE EFFECT OF AEROBIC EXERCISE PROGRAM ON CHOLESTEROL, BLOOD LIPIDS AND CIGARETTE 
WITHDRAWAL BEHAVIOR OF SMOKERS 

۲۰۱۷ Acta Medica Mediterranea,JCR, Scopus 

۳۹ The effects of endurance and weight-bearing exercises on Reaction Time and postural balance, in 
postmenopausal women 

۲۰۱۷ Gazzetta Medica Italiano, ISI listed, Scopus 

 نشریه علمی پژوهشی رشد و یادگیری حرکتی ۱۳۹6 تاثیر کانونی کردن بینایی بر یادگیری دقت پرتاب در کودکان اتیسم آموزش پذیر  ۴۰

 نشریه علمی پژوهشی دانشگاه تهران  ۱۳۹6 فیزیولوژیک - شناختی ورزشکاران با رویکرد روانیهای رواننوروفیدبک بر کیفیت خواب و مهارتتاثیر یک دوره تمرینات  ۴۱
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۴۲ The Effect of Strength Training on quality of sleep and psychomotor performance in elderly males ۲۰۱۹ sleep and hypnosis-scopus indexed 

۴۳ The effect of Vitamin D supplement and indoor vs outdoor physical activity on depression of obese 
depressed women 

۲۰۱۸ Asian Journal of Sport medicine 

 وزارت بهداشت  .ISC.پژوهش در علوم توانبخشی. علمی پژوهشی ۱۳۹۷ ناشنوایی مادرزادی تاثیر تمرینات ترکیبی ثبات مرکزی و عصبی عضالنی بر کنترل پاسچر دانش آموزان دارای  ۴۴

۴۵ Physical and Physiological Literacy Feedback Improves the Exercise Behavior in TOFI Governors and 
Chief Executive Officers 

۲۰۱۷ American excercise physiology online- Scopus- USA 

۴6 The effect of balance exercises and computerized cognitive training on psychomotor performance in 
elderly 

۲۰۱۵ Journal of Physical Therapy Science 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-پژوهشی ابن سینافصلنامه علمی  ۱۳۹6 و تمرین هوازی بر میزان افسردگی زنان چاق ۳ - بررسی اثر مکمل اسید چرب امگا ۴۷

 ISC تحقیقات علوم رفتاری )علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان( ۱۳۹6 تأثیر تمرینات ادراکی حرکتی بر شناسایی حرکت و ادراک بینایی و هماهنگی حرکتی زنان سالمند  ۴۸

 میزان انسولین و گلوکز زنان چاق پیش دیابتی دارای اختالل خواب تأثیر تمرین هوازی و مصرف مکمل سیر بر  ۴۹
 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا

 ISC . تعلمی پژوهشی وزارت بهداش -سالمند ۱۳۹6 ...تأثیر تمرین یوگا مبتنی بر نظریه بیوریتم زیستی بر عملکرد تعادلی و توجه انتخابی زنان سالمند ۵۰

 ISC . علمی پژوهشی وزارت بهداشت-سالمند ۱۳۹۷ تأثیر یک دوره تمرینات پیالتس بر شاخص های عملکرد حرکتی و میزان کمر درد زنان سالمند  ۵۱

۵۲ THE EFFECT OF OMEGA-۳ FATTY ACID SUPPLEMENT AND AEROBIC EXERCISE ON LIPID PROFILE 

AND DEPRESSION IN OBESE WOMEN 

۲۰۱۸ Acta Medica Meditaranea- ISI JCR; Scopus 

۵۳ The Impact of Pilates Exercises on Motor Control of Inactive Middle-Aged Women ۲۰۱۸ sleep and hypnosis. Scopus Index 

۵۴ The Effect of Water-Based Aerobic Training on the Dynamic Balance and Walking Speed of Obese 
Elderly Men with Low Back Pain 

۲۰۱۸ sleep and hypnosis. Scopus Index 

۵۵ Aerobic Exercise Improves Attention and Quality of Sleep Among Professional Volleyball Players ۲۰۱۸ sleep and hypnosis. Scopus Index 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران -فصلنامه پرستاری سالمندان ۱۳۹6 ...های خستگی مردان سالمندهفته ترکیب تمرین مقاومتی ایزومتریک و ایزوتونیک در آب بر میزان شاخص ۱۰تأثیر  ۵6

 ۱۳۹۷ عامل نوروتروفیک مشتق از مغز و میزان توجه و تمرکز زنان سالمند تأثیریک دوره تمرینات هوازی بر میزان  ۵۷
 

 علمی پژوهشی دانشگاه تهران -رشد و یادگیری ۱۳۹۷ های رشد جسمانی نوزادان پس از تولد مطالعه تأثیر سبک زندگی مادران باردار بر شاخص ۵۸

 نشریه علمی پژوهشی ابن سینا )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(  ۱۳۹۷ میزان افسردگی زنان چاقو تمرین هوازی بر  ۳ - بررسی اثر مکمل اسید چرب امگا ۵۹

6۰ Effects of Closed and Open Kinetic Chain Exercises induced-Localized Fatigue on Static and Dynamic 
Balance in Trained Individuals [Revision Publish] 

۲۰۱۸ Asian Journal of Sport Medicine: Scopus (Q۱). ISC.   .وزارت بهداشت

 دانشگاه عوم پزشکی تهران 

6۱ Exercises induced-Localized Fatigue on Static and Dynamic Balance in Trained Individuals ۲۰۱۸ Asian Journal of Sport Medicine: Scopus (Q۱). ISC.   .وزارت بهداشت

 گاه عوم پزشکی تهران دانش

6۲ Effects of different daytime exercises on the quality of sleep and appetite of obese women ۲۰۱۸ International Archives of Health Sciences -ISC.   علمی پزوهشی وزارت

 بهداشت 

6۳ The Effect of a Combined Aquatic Exercises on Inflammatory Markers of Cardiovascular Disease in 
Obese Women 

۲۰۱۹ International Archives of Health Sciences -ISC.   علمی پزوهشی وزارت

 بهداشت 

6۴ Effect of Aerobic Exercise and Omega-۳ Supplementation on psychological aspects and Sleep Quality in 

Prediabetes Elderly Women 

۲۰۱۹ Sleep and Hypnosis 

 (ISI-اسکوپوس- علمی پژوهشی) سالمند ۲۰۱۸ رابطه کیفیت خواب با فعالیت بدنی سازمان نیافته سالمندان  6۵

66 The Effect of Spirulina Supplementation and combined aerobic-strength training on serum 
homocysteine of sedentary females 

۲۰۱۷ asian journal of sports medicine 

6۷ Effect of a High Intensity Interval Training (HIIT) on serotonin and cortisol levels in obese women with 
sleep disorders 

۲۰۱۸ Women's Health Bulletin 

6۸ The relationship between breakfast and snack foods eating during the daytime with cognitive, academic 
performance and physical activity levels of adolescent students 

۲۰۱۹ BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH 
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 مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها ۱۳۹۸ و پیشگیری از سقوط مردان سالمند سالم تاثیر ورزش در آب بر تعادل  6۹

۷۰ The acute effect of breakfast cereal consumption on inhibitory cognitive control in competitive male 
collegiate athlete's with habitual breakfast skipping 

۲۰۱۹ BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH : ISI-JCR-SCOPUS 

۷۱ The Effect of Game-Based Balance Training on Body Composition and ۲۰۱۸ International Journal of School Health 

۷۲ Effect of Peripheral Heart Action training and Yoga Exercise Training on Respiratory Functions and C-
Reactive Protein of Postmenopausal Women 

۲۰۱۹ Women's Health Bulletin 

۷۳ The Effect of Aquatic Training on Kinematic Walking Patterns of Elderly Women ۲۰۱۹ International Archives of Health Sciences 

۷۴ Effect of eight weeks of aerobic exercise and taking caraway supplement on C-reactive protein and sleep 
quality in obese women 

۲۰۱۸ BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH 

 (ISI-اسکوپوس- علمی پژوهشی) سالمند ۲۰۱6 و تمرینات عملکردی بر ظرفیت های روانی حرکتی زنان سالمند  ۳ - تاثیر مکمل یاری امگا ۷۵

۷6 The Effect of Aquatic Exercises on Inflammatory Markers of Cardiovascular Disease in Obese Women ۲۰۱۸ International Archives of Health Sciences 

 ابن سینا  ۱۳۹۷ تاثیر تمرین هوازی و مصرف مکمل سیر بر میزان انسولین و گلوکز و الگوی خواب در زنان چاق پیش دیابتی دارای اختالل خواب  ۷۷

 بر عوامل بازدارنده سقوط در سالمندان دارای محدودیت حرکتی KSD اثر تمرینهای ذهنی، یوگا و ۷۸
 

 مطالعات ناتوانی 

۷۹ Mental Practice, Yoga and Kouk Sun Do Exercises on Functional Tests in Elderly with Mobility 
Limitation 

 مطالعات ناتوانی  ۲۰۲۰

۸۰ Mental Practice, Yoga and Kouk Sun Do Exercises on Functional Tests in Elderly with Mobility 
Limitation 

 مطالعات ناتوانی  ۲۰۲۰

۸۱ The Effect of Yoga Exercise on Selective Attention of Collegiate Athletes Following Short-Term Sleep 
Deprivation 

۲۰۲۰ 
 

۸۲ Aerobics or Pilates: Which is More Effective in the Performance of Wechsler Acid Profile Among 
Children with Learning Disabilities? A Randomized Comparison Trial 

۲۰۱۹ International Journal of School Health 

۸۳ Aerobic exercise improves attention and quality of sleep among professional volleyball players ۲۰۱۸ Sleep and Hypnosis 

۸۴ the effect of eight weeks of weight-bearing exercise and acute caffeine supplementatīon on reaction 
tīme in elderly women. 

۲۰۱۷ salmand- ISI-SCIPUS- علمی پژوهشی وزارت بهداشت 

 ۱۳۹۷ ارتباط بین استحکام ذهنی، ذهن آگاهی و نیم رخ فیزیولوژیک در بازیکنان نخبه ی کبدی ایران  ۸۵
 

۸6 COVID-۱۹ Vaccination, Herd Immunity and The Transition Toward Normalcy: Challenges with The 

Upcoming Sports Event 

۲۰۲۱ ISI-sCOPUS: The Annals of Applied Sport Science 

۸۷ Effect of arginine supplementation following sleep deprivation on carbohydrate and fat metabolism, 
balance and fatigue index in female athlete students 

۲۰۲۱ Journal of Exercise Science and Medicine 

 تاثیر یک دوره مداخالت ورزشی و غذایی هدفمند بر ظرفیت توجه، سرعت عکس العمل و پردازش اطالعات زنان سالمند دارای اختالل خواب  ۸۸
 

 رشد و یادگیری 

 رشد و یادگیری  ۱۴۰۰ تاثیر یک دوره مداخالت ورزشی و غذایی هدفمند بر ظرفیت توجه، سرعت عکس العمل و پردازش اطالعات زنان سالمند دارای اختالل خواب  ۸۹

 رشد و یادگیری  ۱۴۰۰ لون های مبتالبه سرطان کودر هیپوکامپ مغز موش CREB و BDNF تأثیر تمرینات تناوبی و مکمل کوئرستین بر عوامل اثرگذار شناختی ۹۰

۹۱ ۱6۱۱-۲۱۵6COVID-19 lockdown: impairments of objective measurements of selected physical activity, 

cardiorespiratory and sleep parameters in trained fitness coaches 

۲۰۲۲ EXCLI Journal Journal's Impact IF 
۴.۰6۸ 

 

۹۲ Different Effects of the COVID-19 Pandemic on Physical Activity, Mood States and Nutrition of Iranian 
Elite Athletes and Non-Athletes 

۲۰۲۲ Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 

۹۳ Effects of dry cupping therapy and creatine supplementation on inflammatory and cardiovascular 
responses to the Wingate test in handball players 

۲۰۲۲ tunisie médicale-Scopus-Pubmed 

۹۴ The effect of 8 weeks of combined interval (resistance?interval training) and combined endurance 
(endurance?resistance training) on plasma levels of adropin and nitric oxide in males with high blood 

pressure 

2021 IRISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE 
WOS-Scopus-Pubmed-Medline 
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  پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش  1401  بر شاخص های آسیب عضالنی در مردان دوچرخه سوار جوان   MPCتأثیر یک جلسه تمرین وامانده ساز به همراه مصرف مکمل  ۹۵

۹6 Responses of some matrix metalloproteinases activities to an acute session of endurance exercise and 
electrical stimulation in induced myocardial infarction in Wistar rats 

2022 European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 
WOS-Scopus-Pubmed-Medline, Impact Factor: 3.507 (۲۰۲۰ ) 

۹۷ Differences between boulderers and top rope climbers in the relationship between anxiety and 
disordered eating 

2022 Sport Sciences for Health 
 

۹۸ Effects of Binaural Beat and Lavender Scent Inhalation on mood and Seep Quality of Female Student-
Athletes with Sleep Disorders" 

2022 Sleep and Hypnosis A Journal of Clinical Neuroscience and 
Psychopathology 

۹۹ Ramadan observance is associated with higher fatigue and lower vigor in athletes: A systematic review 
and meta-analysis with meta-regression 

2022 International Review of Sport and Exercise Psychology 
Impact Factor: 20.65   

  مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  ۱۴۰۱  شاهدی   -: یک مطالعه مورد ۱۹-ر دوره پاندمی کوویدمقایسه اختالالت تغذیه و خواب کودکان د ۱۰۰

۱۰۱ The Effects of Cognitive Behavioral Therapy on Selected Physical, Physiological Parameters, Exercise 
and Nutrition Behaviors in Diabetic Persons 

2022 European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 
Impact Factor: 3.507  (۲۰۲۰ ) 

  پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش  ۱۴۰۱  تأثیر فوری نوشیدنی های ورزشی پر کربوهیدرات و کافئین بر سرعت، هماهنگی و عملکرد شناختی در بازیکنان حرفه ای فوتسال ۱۰۲

 

 

   همایش ها و کنگره ها 
 شرکت در همایش های بین المللی روسیه )سخنران برتر(، ترکیه، آلمان، دانشگاه تهران )سخنران برتر(، تونس )سخنران کلیدی( *

 )سخنران کلیدی(  * شرکت در همایش های ملی به منظور تدریس کارگاه و سخنرانی

 ضای هیات علمی  اعدوره برای  تدریس
 

 ISIمدرس کارگاه قواعد نگارش مقاله در مجالت معتبر 

 ی لملل ن ی  اتینشر   یمدرس کارگاه استانداردها

 کتاب 
 المللی امام خمینی دانشگاه بینی، ورزش ه یتغذ  یروانشناس فیتال

 انتشارات بامداد کتاب ی، و جسمان  یرشد و تکامل حرکت فیتال

 انتشارات بامداد کتاب ، در ورزش یاب ی کتاب بازار   ترجمه

 ی بدن  ت یترب  ان ی دانشجو یبرا یزبان تخصص ی راهنما یگردآور

 ، انتشارات آوای ظهور  یورزشکاران حرفه ا  یبرا ی دوچرخه سوار یو گردآور ترجمه

 ی بدن   تیترب  یجامع تخصص  یکشنرید یو گردآور ترجمه

 ، انشارات علم و حرکت ۲۰۱۰ یکتاب رفتار حرکت  ترجمه

 و ورزش انتشارات بامداد کتاب  یکودک سالم با باز فیتال

 حتمی انتشارات ، در طول عمر یو تندرست یبدن   تیفعال یولوژیز یف فیتال

 انتشارات بامداد کتاب ی، در علوم ورزش قیتحق روش
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