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-35رحمانی نيا ،فرهاد .رابطه بین درصد چربى بدن با تعدادى از عوامل آمادگى جسمانى در دختران
دانشجو –فصلنامه علمی ورزشی -دانشگاه انقالب -در حال چاپ.
-36رحمانی نيا ،فرهاد و همتی نژاد ،مهرعلی و علی آبادی ،فاطمه .ارتباط بین بهره هوشي با
زمانهاى واكنش ساده و تشخیصی در دختران دانشجو –پژوهش نامه علوم ورزشی -شماره -1385-4
صفحه 27-35
-37رحمانی نيا ،فرهاد و محبی ،حمید و تبریزیان ،علیرضا .اثر يك دوره آمورش نظامي بر روى عوامل
آمادگى جسماني و تركیب بدن سربازان نیروى انتظامي شماره  -3تابستان  -85فصلنامه علمی ورزش-
دانشگاه انقالب .
-38رحمانی نيا ،فرهاد و سادات رضاعی ،محمد و دشتی ،محمدحسین .رابطه برخي ويژگى هاي
آنترو بومتريكى و عوامل آمادگى جسماني با عملكرد نونهاالن برتر پسر رشته ژيمناستیك (در حال چاپ
نشریه علوم حرکتی و ورزش).
-39میرزایی ،بهمن و سالمی ،فاطمه و رحمانی نيا ،فرهاد وجعفری ،افشار و هوشمند ،مسعود و
شفا ،مهدی .تأثیر تمرينات هوازى بر جهش ژنوم میتوكندريايى ( نشريه پژوهش در علوم ورزشي)-
شماره  -8پاییز .1384

10

-40میرزایی ،بهمن و سالمی ،فاطمه و رحمانی نيا ،فرهاد و جعفری ،افشار و هوشمند ،مسعود و
شفا ،مهدی .تغییرات  DNAمیتوکندری لکوسیتهای خون انسان بعد از یک جلسه فعالیت هوازی وامانده
ساز و ارتباط آن با تغییرات آنزیم  CKو  -LDHنشريه المپیك-شماره -32زمستان .1384
-41باقری ،ابوطالب و محبی ،حمید و رحمانی نيا ،فرهاد .ارتباط میزان هزينه انرژي آمادگي هوازي و
عوامل خطرزاي كرونر قلب در دانشجويان پسریی-نشريه حركت -شماره -27بهار.1385
 -42رحمانی نيا ،فرهاد و رمضانی نژاد ،رحیم و فضلی ،اعظم .تأثیر حضور تماشاگران مرد و زن بر
میزان بروز رفتارهاي پرخاشگرانه ورزشكاران -نشریه حرکت -شماره .1386-29
-43رحمانی نيا ،فرهاد و محبی ،حمید و مالیی ،مریم .بررسي تاثیر برنامه پیشنهادي ورزش
همگاني برآمادگي جسماني دختران دانشجو – نشریه مطالعات علوم ورزشی -شماره  -1زمستان
.1387
-44میرزایی ،بهمن و رحمانی نيا ،فرهاد و بردار ،فرشاد .مقايسه نیمرخ حالتهاي خلقي كشتي
گیران تیم ملي جوانان و بزرگساالن در رشته آزاد و فرنگي -نشريه المپیك-شماره  -33بهار.1385
-45میرزایی ،بهمن و رحمانی نيا ،فرهاد و بردار ،فرشاد .مقايسه نیمرخ مهارتهاي رواني كشتي
گیران تیم ملي جوانان وبزرگساالن در دورشته آزادو فرنگي -نشریه حرکت -شماره .1386 -34
-46میرزایی ،بهمن و رحمانی نيا ،فرهاد و مهربانی ،جواد .تعیین اعتبار آزمونهاي بروس و كانكاني با
روش گازآنالیزر – نشریه حرکت –شماره .1386-34
-47میرزایی ،بهمن و سالمی ،فاطمه و رحمانی نيا ،فرهاد و جعفری ،افشار و هوشمند ،مسعود و
شفا،مهدی .اثر تعاملي تمرين هوازي و مصرف مكمل ويتامین  Eبر حذف  mtDNAلكوسیتهاي خون
انسان پس از يك جلسه وامانده ساز – نشریه علوم حرکتی و ورزشی – شماره  -8پاییز و زمستان –
.1385
-48رمضانی نژاد ،رحیم و رحمانی نيا ،فرهاد و همتی نژاد ،مهرعلی و محمودی فر ،الهام .بررسي
وضعیت آموزش بازي در مراكز خصوصي پیش دبستاني_ نشریه حرکت-شماره  -31تابستان .1386
-49فتحی ،محمد و رحمانی نيا ،فرهاد و م رادپوریان ،محمدرضا و عسگری ،معصومه و رضایی ،راضیه.
تعیین ارتباط توان هوازي بیشینه با برخي عوامل خطرزاي قلبي-كرونري دردانشجويان مرد  .نشریه
حرکت .شماره  -37پاییز .1387
-50رحمانی نيا ،فرهاد و دانشمندی ،حسن .بررسي وضعیت بدن دختران دانش آموز و رابطه آن با
ناهنجاري هاي اندام تحتاني -نشریه حرکت -شماره  -33زمستان .1386
-51غفوری ،احمد و همتی نژاد ،مهرعلی و رحمانی نيا ،فرهاد .ارزیابی فعالیت های فوق برنامه
ورزشی دانشگاه گیالن -فصلنامه علمی – پژوهشی ورزش دانشگاه انقالب -شماره  -7بهار .1385
-52همتی نژاد ،مهرعلی و رحمانی نيا ،فرهاد و ادیب صابر ،فهیمه .بررسی تاثیر تمرین ذهنی برزمان
واکنش انتخابی زنان ورزشکار– فصلنامه علمی– پژوهشی ورزش دانشگاه انقالب–شماره  -3تابستان
1385.
-53حجتی ،زهرا و رحمانی نيا ،فرهاد و سلطانی ،بهرام و رهنما ،نادر .اثر يك جلسه تمرین هوازى و
مقاومتى بر لپتی ن سرم و برخى عوامل خطرزاى يیمارى کرونرى قلب در دختران چاق – نشريه المپیک-
شماره 1386-42
-54حجتی ،زهرا و رحمانی نيا ،فرهاد و سلطانی ،بهرام و رهنما ،نادر .لپتین ،بیماری قلبی و فعالیت
ورزشی -نشریه علوم حرکتی و ورزش .شماره.1387-11
-55گاراژیان ،یاسر و رحمانی نيا ،فرهاد و رهنما ،نادر .مقايسه آثار مصرف مکمل کراتین و يک رژیم
غذایی پرپروتئین بر قدرت عضالنى و ترکیب بدنى -نشريه المپیك  -شماره  -40زمستان .1386
-56گاراژیان ،یاسر و رحمانی نيا ،فرهاد و رهنما ،نادر .تاثیر مصرف مکمل کراتین مونوهیدرات بر قدرت
عضالنی ،حجم مایعات و توده بدون چربی پسران ورزشکار -نشریه پژوهش در علوم ورزشی – شماره
 -16پاییز  -1386صفحه  25تا .40
-57رمضانی نژاد ،رحیم و رحمانی نيا ،فرهاد و تقوی ،امید .بررسي انگیزه هاي شركت كنندگان در
ورزش همگاني -نشريه حركت (مدیریت ورزشی) -شماره-1388-2صفحه15-20
-58نخستین روحی ،بابک و رحمانی نيا ،فرهاد و بابایی ،پروین و بهلولی ،شهاب .تاثیر مصرف حاد
 500میلي گرم ويتامین  cبرروي پراكسیداسیون چربي و التهاب ناشي از فعالیت -نشريه پژوهش در
علوم ورزشي -شماره -19تابستان  -1387صفحه  111تا .126
-59ابراهیمی ،محسن و رحمانی نيا ،فرهاد و دمیرچی ،ارسالن و میرزایی ،بهمن .اثر كافئین بر
پاسخ هاي متابولیكي و قلبي -عروقي به فعالیت زيربیشینه در مردان چاق و الغر -نشريه المپیك –
شماره  -44زمستان .1387
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-60نخستین روحی ،بابک و رحمانی نيا ،فرهاد و بابایی ،پروین ،بهلولی ،شهاب .تاثیر مصرف حاد
ويتامین  cبر پراكسیداسیون چربي و آسیب عضالني ناشي از فعالیت در مردان جوان  -نشريه المپیك -
شماره  -44زمستان .1387
 -61ابراهیمی ،محسن و دمیرچی ،ارسالن و رحمانی نيا ،فرهاد و میرزایی ،بهمن .اثر مصرف کافئین بر
فشارخون در هنگام فعالیت زیربیشینه و استراحت در افراد با اضافه وزن -پذیرش چاپ در نشریه علمی-
پژوهشی غدد درون ریز و متابولیسم .شماره  .6اسفند  .87صفحات .623-628
-62سلمانی دستجرد ،ابراهیم و همتی نژاد ،مهرعلی و رحمانی نيا ،فرهاد .رابطه آموزش ضمن خدمت با
خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی – نشریه حرکت -شماره  -37پاییز .1387
 -63عزیزی ،محمد و رحمانی نيا ،فرهاد و محبی ،حمید .تاثیر فعالیت بدنی بر تغییرات غلظت کورتیزول و
انرژی مصرفی در مردان چاق و الغر -حرکت (علوم زیستی ورزشی)-1388-شماره-1صفحه 57-73
-64حسینی ،سیدحسین و دانشمندی ،حسن و رحمانی نيا ،فرهاد .مفایسه تاثیر فیزیولوژیکی حمل 3
مدل مختلف ارگونومیکی از کیف های مدرسه ای در دانش آموزان -نشریه المپیک .شماره -47پاییز .1388
-65حجتی ،زهرا و رحمانی نيا ،فرهاد و رهنما ،نادر و سلطانی ،بهرام .اثر برنامه تمرین مقاومتی بر لپتین
سرم و برخی از عوامل وابسته به بیماری کرونر قلب در دختران چاق -نشریه پژوهش در علوم ورزشی.
شماره -24پاییز 1388
-66دمیرچی ،ارسالن و رحمانی نيا ،فرهاد و بهاری ،سیدمحی الدین .آثار تمرین ذهنی بر افزایش قدرت و
تغییرات الکترومامیوگرافی عضالت فلکسور آرنج -نشریه پژوهش در علوم ورزشی -شماره  -20پاییز 1387.
-67دانشمندی ،حسن و رحمانی نيا ،فرهاد و نشاطی ،ابوالفضل .بررسی وضعیت بدنی و توان هوازی
معتادان-پژوهش نامه علوم ورزشی -شماره  -6پاییز و زمستان .1386
-68ایراندوست ،خدیجه و رحمانی نيا ،فرهاد و محبی ،حمید و میرزایی ،بهمن و حسن نیا ،صادق .اثر
تمرین هوازی بر غلظت لپتین پال سمایی زنان و با وزن طبیعی و ارتباط آن با چربی زیرپوستی ناحیه شکم-
نشریه علوم حرکت انسان -شماره  .2پاییز  .1387صفحات .151-161
-69دادبان ،مینو و رحمانی نيا ،فرهاد و گاراژیان ،یاسر و آل نبی ،سیده طلیعه -تاثیر مصرف کوتاه مدت
مکمل کراتین بر قدرت عضالنی و ترکیب بدنی دانشجویان دختر ورزشکار -نشریه علوم حرکتی و ورزش-
پذیرش چاپ.
-70رحمانی نيا ،فرهاد و محبی ،حمید و عزیزی ،محمد -تاثیر ریتم شبانه روزی بر پاسخ کورتیزول و انرژی
مصرفی در مردان چاق و الغر -نشریه المپیک -زمستان -1388شماره  -48صفحه113.-123
-71حسینی ،سیدحسین و دانشمندی ،حسن و رحمانی نيا ،فرهاد -بررسی پاسخ های ضربان قلب،
 VO2و هزینه انرژی دانش آموزان هنگام حمل کوله پشتی های مدرسه ای -نشریه پژوهش در علوم
ورزشی-1388 -شماره  -22ص 63-80
 -72حسینی ،سیدحسین و دانشمندی ،حسن و رحمانی نيا ،فرهاد و آهنجان ،شهرام -تاثیر وزن کوله
پشتی بر تغییرات قلبی -عروقی و تنفسی دانش آموزان نوجوان -نشریه حرکت( -علوم زیستی ورزشی)-
شماره  .1388 . ......صفحه .........
-73ایراندوست ،خدیجه و رحمانی نيا ،فرهاد و محبی ،حمید و میرزایی ،بهمن و حسن نیا ،صادق -اثر
تمرین هوازی بر مولکول های اسیل دار و غیراسیل دار گرلین در زنان چاق -نشریه پژوهش در علوم ورزشی-
شماره  .25زمستان .1388
-74محبی ،حمید و رحمانی نيا ،فرهاد و شادمهری ،سعیده -اثر نوع فعالیت ورزشی بر میزان
اکسیداسیون چربی MFO ،و  Fatmaxدر زنان جوان -نشریه المپیک -شماره -47پاییز .1388
-75رحمانی نيا ،فرهاد و دمیرچی ،ارسالن و میرزایی ،بهمن و حسن نیا ،صادق و ابراهیمی ،محسن -آثار
چاقی بر اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات در طی فعالیت زیربیشینه -نشریه پژوهش در علوم ورزشی-
شماره . 25زمستان 1388
-76رحمانی نيا ،فرهاد و شمسی ،علی و نیارکی اصلی ،راحله .رابطه رده های وزنی پسران دانش آموز
با ناهنجاری های ستون فقرات -نشریه پژوهش در علوم ورزشی -شماره -24پاییز .1388
-77میرزایی ،بهمن و رحمانی نيا ،فرهاد و ربیعی ،ملیحه .مقایسه زمان واکنش انتخابی دختران ورزشکار و
غیرورزشکار هنگام اجرای یک فعالیت فزاینده در شدتهای مختلف .نشریه المپیک-1388 .شماره .49
-78رستم خانی ،حسین و رحمانی نيا ،فرهاد و هادی ،حمداله .اثر خستگی عضالت پروگزیمال و دیستال
اندام تحتانی و خستگی ناشی از فعالیت تا حد واماندگی بر تعادل پویا .نشریه پژوهش در علوم ورزشی.
شماره  .23زمستان .1388
-79رحمانی نيا ،فرهاد و محبی ،حمید و صابریان بروجنی ،مصطفی قلی .اثر پیاده روی بر کیفیت ،کمیت و
برخی پارامترهای فیزیولوژیک مرتبط با خواب .نشریه علوم زیستی ورزشی .شماره .1388 .3
صفحه .111-126
-80مهربانی ،جواد و رحمانی نيا ،فرهاد و دانشمندی ،حسن .رضایتمندی ،دانش ورزشی و توان هوازی
مردان غیرفعال پس از شرکت در یک برنامه پیشنهادی ورزش همگانی .مجله علم و فناوری .شماره .2
1387.
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-81رحمانی نيا ،فرهاد و دانشمندی ،حسن و تقی پور ،محمد .رابطه کم وزنی و اضافه وزنی با آمادگی
جسمانی و وضعیت اجتماعی -اقتصاد دانش آموزان -نشریه حرکت (علوم زیستی ورزشی) -شماره .3
 .1388صفحه 127-144
-82ایراندوست ،خدیجه و رحمانی نيا ،فرهاد و محبی ،حمید و میرزایی ،بهمن و حسن نیا ،صادق .اثر
تمرین هوازی بر غلظت گرلین و لپتین پالسمایی زنان چاق و با وزن طبیعی -نشریه المپیک.1389 -
شماره.50
-83محبی ،حمید و مقدسی ،مهرزاد و رحمانی نيا ،فرهاد و حسن نیا ،صادق -اثر  12هفته فعالیت شدید
هوازی و یک هفته بی تمرینی بر غلظت آدیپونکتین پالسما ،مقاومت به انسولین و حجم چربی مرکزی و
محیطی در مردان میانسال چاق .نشریه المپیک.شماره ،51پاییز  ،1389صفحات45-33
-84محبی ،حمید و رحمانی نيا ،فرهاد و شیخ االسالمی وطنی ،داریوش و فرجی ،حسن .اثر شدت و
حجم فعالیت ورشی مقاومتی بر فشارخون ،ضربان قلب و هزینه اکسیژن میوکارد متعاقب فعالیت .مجله
علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد .پذیرش چاپ.
-85دانشمندی ،حسن و رحمانی نيا ،فرهاد و اکبر ،مرتضی و مصطفی لو ،علی .مقایسه برخی شاخص
های ریوی مصدومین شیمیایی با افراد سالم در وضعیت های مختلف بدنی :تجویز تمرینات .نشریه فیزیولوژی
ورزش .شماره  -2زمستان .1388
-86حبیب زاده ،سیده نسیم و رحمانی نيا ،فرهاد و دانشمندی ،حسن .بررسی اثر برنامه منتخب پیاده
روی بر چگالی استخوان ،ترکیب بدن و پارامترهای خونی دختران چاق و الغر .مجله پزشکی ارومیه .پذیرش
چاپ.
-87مقدسی ،مهرزاد و محبی ،حمید و رحمانی نيا ،فرهاد و حسین نیا ،صادق .اثر  12هفته اصالح فعالیت
در زندگی بر  hs-CRPسرم و حجم چربی مرکزی و محیطی در مردان میانسال چاق -نشریه پژوهش در علوم
ورزشی -شماره -27تابستان  ،1389صص45-60
-88حبیب زاده ،سیده نیسم و رحمانی نيا ،فرهاد و دانشمندی حسن .اثر برنامه پیاده روی بر چگالی
استخوانی ،ترکیب بدن و استروژن دختران چاق -فصلنامه دانش و تندرستی -دوره  -4شماره  -3پاییز 1388.
-89عبادی ،بابک و رحمانی نيا ،فرهاد و م حبی ،حمید و آزالی ،کریم .مقایسه آثار یک جلسه فعالیت
ورزشی هوازی و مقاومتی با شدت های متفاوت بر اشتها در مردان غیرفعال چاق و الغر .نشریه پژوهش در
علوم ورزشی .پذیرش چاپ.
-90حبیب زاده ،سیده نسیم و رحمانی نيا ،فرهاد و دانشمندی ،حسن و علمیه ،علیرضا .اثر شیر بر
چگالی استخوان دختران جوان .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،شماره  ،56پاییز  ،89صص58-53
-91محبی ،حمید و مقدسی ،مهرزاد و رحمانی نيا ،فرهاد و حسن نیا ،صادق و نوروزی ،حمید .اثر دوازده
هفته تغییر فعالیت های زندگی بر بیان ژن و غلظت پالسمایی آدیپونکتین در مردان چاق .مجله غدد درون ریز
و متابولیسم ایران .دوره دوازدهم .شماره ( .)1اردیبهشت .1389
-92رحمانی نيا ،فرهاد و میرزایی -بهمن و جعفرزاده ،ابوالفضل .بررسی میزان تماشای تلویزیون و انجام
بازیهای رایانه ای پسران چاق و کم وزن و رابطه آن با آمادگی جسمانی ،سطح فعالیت بدنی و ترکیب بدنی،
حرکت (علوم زیستی ورزشی ) -پذیرش چاپ.
-93سعیدی ،تهمینه و منصور صادقی گیالنی ،منیژه و رحمانی نيا ،فرهاد .روایی و پایایی روش های
مقاومت بیوالکتریکی و الیه پوستی با روش وزن سنجی زیرآب در برآورد درصد چربی بدن ،پژوهش در علوم
ورزشی ،شماره  ،1389 ،29صفحه 27.-44
-94میرزایی ،بهمن ،و رحمانی نيا ،فرهاد وقهرمانی مقدم ،مهدی و رضایی ،ابوالفضل.اثر یک ماه روزه داری
بر ترکیب بدن ،توان هوازی ،توان بی هوازی و قدرت کشتی گیران نخبه .فصلنامه تخصصی ترتیب بدنی و
علوم ورزشی .شماره  ،1389 ،5صفحه 57-62
-95رمضانی نژاد ،رحیم و رحمانی نيا ،فرهاد و برومند ،محمدرضا .بررسی میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانه
بازیکنان تیم فوتبال پگاه در رقابت های لیگ حرفه ای فوتبال ایران ،نشریه حرکت(مدیریت ورزشی) .شماره ،1
 ،1388ص 101.-118
-96حبیب زاده ،سیده نسیم و رحمانی نيا ،فرهاد و دانشمندی ،حسن .بررسی اثر ورزش پیاده روی بر
میزان چربی بدن و انسولین سرم دختران چاق .مجله علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان،
شماره  ،1389 ،73صفحه .18-25
-97کامیاب ،زهره و همتی نژاد،مهرعلی و رحمانی نيا ،فرهاد و زکی زاده ،سید بهادر .نیمرخ فیزیولوژیکی و
روانشناختی بدمینتون با زنان نخبه ایران .نشریه حرکت .تابستان  .1389شماره .5صفحات .110-116
-98رحمانی نيا ،فرهاد و میرزایی ،بهمن و شمسی ماجالنی ،علی و نعمتی ،غالمرضا .اثر ماساژ بر
کوفتگی عضالنی تاخیری در مردان جوان غیرورزشکار .نشریه پژوهش در علوم ورزشی .شماره  .15پاییز
.1391
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-99رحمانی نيا ،فرهاد و میرزایی ،بهمن و رحیمی ،رحمان .اثر فعالیت مقاومتی با حجم های متفاوت بر
 NPY, PYYو انسولین در مردان چاق .نشریه پژوهش در علوم ورزشی .شماره  .1390 .11صفحه .13-20
 -100نعمتی ،راحله و رحمانی نيا ،فرهاد و محبی ،حمید .آیا ورزشکاران نخبه بیش از غیرورزشکاران
مستعد اختالل تغذیه اند؟ پژوهش در علوم ورزشی.شماره .1390 .12
 -101آکوچکیان ،مهدیه و نوری ،رضا و رحمانی نيا ،فرهاد و دمیرچی ،ارسالن .اثرفعالیت ورزشی ترکیبی بر
تراکم استخوانی زنان یائسه مبتال به سرطان سینه .پذیرش چاپ در نشریه علمی-پژوهشی حرکت.
-102رمضانی نژاد ،رحیم و رحمانی نيا ،فرهاد و میرجمالی ،الهام .بررسی عوامل استرس زای داوران ملی
و بین المللی ورزش ایران .نشریه پژوهش در علوم ورزشی .شماره .1391 .13
 -103نوری ،رضا و رحمانی نيا ،فرهاد و دمیرچی ،ارسالن و رهنما ،نادر و امامی ،حمید و افشارنژاد ،طاهر.
اثر فعالیت ورزشی ترکیبی بر سطوح هورمون جنسی متصل به گلوبولین در زنان یائسه مبتال به سرطان
پستان .پژوهش در علوم ورزشی .شماره  .13بهار  .1391صفحات .23-32
 -104حسینی ،رستگار و رحمانی نيا ،فرهاد و عزیزی ،محمد .بررسی رابطه بین برآورد ذهنی آمادگی
جسمانی با وضعیت واقعی در دختران و پسران غیرورزشکار .پذیرش چاپ در نشریه علمی-پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان -دوره  -20شماره  -1391 -79صفحات .93-83
 -105شمسی ،علی و رحمانی نيا ،فرهاد و دمیرچی ،ارسالن و نورسته ،علی اصغر .سینماتیک مفصل
زانو در اجرای شوت رو پ ای فوتبالیست های زانو پرانتزی و نقش گشتاور عضالت ران و زانو .پژوهش در علوم
ورزشی .شماره  .11بهار و تابستان  .1391صفحات .109-124
 -106حسینو ،فراس و محبی ،حمید و رحمانی نيا ،فرهاد و دمیرچی ،ارسالن .اثر دو الگوی تمرین
مقاومتی هرمی مسطح و دوگانه بر توان هوازی و توان بی هوازی بازیکنان جوان فوتبال لیگ برتر سوریه.
نشریه المپیک .شماره  .58تابستان  .1391صفحات .90-85
 -107هاشمی صبور ،مروارید و محبی ،حمید و رحمانی نيا ،فرهاد و فدایی ،محمدرضا ( .)1388ارتباط اثر
تمرین و بی تمرینی بر برخی ویژگی های آنتروپومتریکی دختران غیرورزشکار .فصلنامه علمی-پژوهشی
تربیت بدنی و علوم ورزشی .شماره  .8صفحه 20.-13
 -108نعمتی ،غالمرضا و رحمانی نیا ،فرهاد و میرزایی ،بهمن .اثر انقباض برونگرا بر تغییرات هماتولوژیک خون
در مردان جوان غیرورزشکار .نشریه پژوهش در علوم ورزشی .شماره  .15پاییز  .1391صفحات .71-82
 -109ابراهیمی ،محسن و رحمانی نیا ،فرهاد و دمیرچی ،ارسالن و میرزایی ،بهمن .اثر شدت فعالیت هوازی
بر انرژی دریافتی ،اشتها و هورمون های تنظیم کننده انرژی در مردان جوان غیرفعال .نشریه پژوهش در علوم
ورزشی.زمستان  .1392شماره  .20صفحات .15-28
-110ابراهیمی ،محسن و رحمانی نيا ،فرهاد و دمیرچی ،ارسالن و میرزایی ،بهمن .اثر شدت فعالیت
هوازی بر انرژی دریافتی ،اشتها و هورمون های تنظیم کننده انرژی بدن در زنان جوان غیرفعال .مجله ی غدد
درون ریز و متابولیسم ایران .اسفند .1391شماره  .6صفحه  .579صفحات .572-579
 -111وادی خیل ،حسن و رحمانی نيا ،فرهاد و میرزایی ،بهمن .رابطه قدرت فشردت دست با برخی
متغیرهای آنتروپومتریکی و مقایسه آن در مردان ورزشکار و غیرورزشکار .نشریه پژوهش در علوم ورزشی.
بهار  .1392شماره  .17صفحات .85-102
 -112صالحی ،اکبر و رحمانی نيا ،فرهاد و میرزایی ،به من .مقایسه اثر دو نوع تمرین مقاومتی ایزوتونیک و
ایزومتریک بر قدرت و تغییرات الکترومیوگرافی عضله پای تمرین نکرده در دانشجویان مرد تمرین نکرده .پژوهش
در علوم ورزشی .تابستان  .1392شماره  .18صفحات .107-120
 -113ناصحی ،مریم و رحمانی نيا ،فرهاد و میرزایی ،بهمن و ناصحی ،محمد .اثر تمرین شنا بر فراموشی
ناشی از عصاره فعال گیاهان تیره بادمجانیان اسکوپوالمین در ناحیه  .CA1پذیرش در پژوهش علوم ورزشی.
 -114مهرتاش ،محمد و اراضی ،حمید و رحمانی نيا ،فرهاد ،آزالی ،کریم .تاثیر مکمل یاری حاد ال-کارنیتین
بر الکتات ،گلوکز خون ،حداکثر اکسیژن مصرفی و توان مردان تمرین نکرده .نشریه علمی-پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی تهران .فروردین  .1391دوره  .71شماره ( .)1صفحات .59-64
 -115حاج قربانی ،پرستو و رحمانی نيا ،فرهاد و محبی ،حمید .ارزیابی تصویر بدنی در دختران دانش آموز
ورزشکار و غیرورزشکار شهر رشت .پذیرش چاپ در نشریه پژوهش در علوم ورزشی.بهار  .1393شماره.21
 -116میرزایی ،بهمن و رحمانی نيا ،فرهاد و صالحی ،زیور و رحیمی ،رحمان .اثر فعالیت هوازی و مصرف
مکمل کراتین مونوهیدرات بر استرس اکسیداتیو و ترکیب بدن در ورزشکاران .نشریه پژوهش در علوم ورزشی
(فیزیولوژی ورزش) .شماره  .16زمستان  .1391صفحات 97.-118
 -117نوری ،رضا و محمودیه ،بهاره و دمیرچی ،ارسالن و رحمانی نيا ،فرهاد و رهنما ،نادر .تغییرات هورمون
های جنسی زنان یائسه مبتال به سرطان پستان پس از  15هفته فعالیت ورزشی .نشریه پژوهش های
فیزیولوژی و مدیریت در ورزش .پاییز  .1391شماره  .11صفحات 83.-92
 -118نوری ،یداله و رحمانی نيا ،فرهاد و میرزایی ،بهمن و اراضی ،حمید .مقایسه اثر برنامه تمرین هوازی
و مقاومتی بر متابولیسم و ترکیب بدنی مردان غیرفعال .مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
زنجان .شماره  .89اسفند .1392صفحات  51تا .63
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 -119رحمانی نيا ،فرهاد و فرزانه ،اسماعیل و دمیرچی ،ارسالن و شمسی ،علی و فرخشاهی ،رضا .اثر
مکمل گلوتامین بر کوفتگی عضالنی تاخیری و فعالیت الکتریکی عضله پس از انقباض های برونگرا در مردان
تمرین نکرده .نشریه علمی -پژوهشی علوم زیست حرکتی و ورزش .شماره  .7بهار و تابستان .1391
 -120محبی ،حمید و رحمانی نيا ،فرهاد و هدایتی امامی ،محمدحسن و سعیدی ضیابری ،تهمینه .اثر 8
هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح اپلین پالسما و مقاومت به انسولین در زنان مبتال به دیابت
نوع  .2نشریه پژوهشی در علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) .زمستان  .1392شماره  .20صفحات -128
.115
 -121فرخشاهی نیا ،رضا و فرزانه ،اسماعیل و رحمانی نيا ،فرهاد  .تاثیر مکمل گلوتامین بر شدت درد
ادارک شده و تغییرات سطح آنزیم کراتین کیناز متعاقب تمرینات برونگرا در مردان تمرین نکرده .نشریه پژوهش
در علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) .شماره  .19پاییز  .1392صفحه .97-110
 -122حبیب زاده ،سیده نسیم و رحمانی نیا ،فرهاد .بررسی اثر دوماه ورزش پیاده روی بر لیپیدهای سرم و
شاخص توده بدن دختران چاق .مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد .سال  .54شماره .2
تابستان  .1390صفحه 104.-100
-123مهربانی ،جواد و رحمانی نيا ،فرهاد و دمیرچی ،ارسالن .اثر دو شدت تمرین هوازی بر سطح
لیپوکالین ،2-اینتولوکین 1 -بتا و شاخص مقاومت به انسولین در مردان چاق غیرفعال .نشریه پژوهش در علوم
ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) .بهار  .1393شماره .21
 -124میرزایی ،بهمن و رحمانی نيا ،فرهاد ،رشیدلمیر ،امیر و قهرمانی مقدم ،مهدی .اثر فعالیت مقاومتی
بر شاخص های آسیب اکسایشی در کشتی گیران سالمند تمرین کرده رقابتی .نشریه پژوهش در علوم
ورزشی(فیزیولوژی ورزش) .تابستان  .1393شماره  .22صفحه .29-40
-125خوش اندام ،رقیه و نورسته ،علی اصغر و رحمانی نيا ،فرهاد .بررسی اثر خستگی بر تعادل
ورزشکاران با کف پای صاف .نشریه فیزیک درمانی .شماره  .4زمستان  .1391صفحه .21-27
 -126اسالمی ،لعیا و رحمانی نيا ،فرهاد و نخستین روحی ،بابک .مقایسه تاثیر  12هفته مصرف ویتامین
 Eو فعالیت بدنی منظم بر سطح آنزیم های کبدی مبتال به کبد چرب غیرالکلی .پذیرش چاپ در نشریه
پژوهش در علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی).
 -127پاشازاده ،فرهاد و رحمانی نيا ،فرهاد و محبی ،حمید .تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی و آموزش تغذیه
ای بر قدرت عضالنی و ترکیب بدن دانشجویان پسر غیرورزشکار .پذیرش چاپ در مجله علمی –پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .شماره .13تیرماه  .1393صفحه .309-322
 -128میرزایی ،خدیجه و رحمانی نيا ،فرهاد و علمیه ،علیرضا .رابطه بین دانش تغذیه ،ترکیب بدن و سطح
فعالیت بدنی در زنان میانسال چاق و کم وزن .نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی .شماره  .10زمستان
 .1392صفحه .33-43
 -129حسینی ،محمد و رحمانی نيا ،فرهاد و سمامی ،نادر و حسینی ،رستگار .رابطه ی بین دانش تغذیه
و سطح فعالیت بدنی با سطح کلسترول تام HDL-C ،و  LDL-Cدر مردان مبتال به انفارکتوس قلبی .نشریه
پرستاری قلب و عروق.دوره دوم .شماره  .3پاییز  .1392صفحه 26.-32
 -130پهلوان زاده ،مریم و رحمانی نيا ،فرهاد و شعبانی ،رامین .رابطه بین میزان فعالیت بدنی و میزان
کلسیم مصرفی روزانه با شاخص های منتخب تن سنجی و میزان تراکم استخوان در زنان یائسه .نشریه
علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی -زنجان .دوره  .22شماره  .95بهمن و اسفند  .1393صفحات -90
.80
 -131محبی ،حمید و رحمانی نيا ،فرهاد و ریاسی ،احمد و مرندی ،محمد و عرب مومنی ،هللا یار .آثار 8
هفته تمرین تناوبی به سطح الکتات و فعالیت آنزیم الکتات و هیدروژناز خون در موش های صحرایی نر نژاد
ویستار .پذیرش چاپ .فصلنامه علمی-پژوهشی حرکت.
 -132عرب مومنی ،اله یار و محبی ،حمید و رحمانی نيا ،فرهاد ،ریاسی ،احمد و مرندی ،محمد .تاثیر
تمرین تناوبی و نقش سن بر بیان ژن های انتقال دهنده  Mct1و  Mct4و سطح الکتات در عضالت اسکلتی
موش های صحرایی نر نژاد ویستار .پذیرش چاپ در مجله علوم پزشکی قم.
 -133چگینی ،جبار و رحمانی نيا ،فرهاد و میرزایی ،بهمن .اثر گرم کردن بر شاخص های کوفتگی عضالنی
تاخیری دانشجویان شر غیرورزشکار پس از انقباض برونگرا .نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی .شماره .1
زمستان  .1392صفحه .5-12
 -134سعیدی ضیابری ،تهمینه و محبی ،حمید و رحمانی نيا ،فرهاد و هدایتی امام ،محمدحسن .تغییرات
سطح اپلین پالسما و شاخص مقاومت به انسولین پس از یک برنامه تمرینات هوازی در زنان سالم دارای
اضافه وزن .نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی .جلد سوم .شماره  .1بهار و تابستان  .1392صفحه -20
.11
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-135نسترن ،مرتضی و میرزایی ،بهمن و رحمانی نيا ،فرهاد .مقایسه اثر زمان استراحت  1و  3دقیقه بین
نوبت ها و حرکات تمرین با وزنه بر شاخص های آسیب عضالنی و حفظ تکراری متوالی حرکات در مردان جوان
تمرین کرده .نشریه سوخت وساز و فعالیت ورزشی .جلد سوم .شماره  .1بهار وتابستان  .1392صفحه -80
.71
 -136فدایی ،محمدرضا و رحمانی نيا ،فرهاد و محبی ،حمید و مداح ،محسن .تاثیر تمرینات هوازی بر
شاخص مقاومت به انسولین و ترکیب بدن پسران چاق در دوران بلوغ .پژوهشنامه علمی و پژوهشی
فیزیولوژی ورزشی کاربردی .سال دوازدهم .شماره  .23بهار و تابستان1395 .
 -137فدایی ،محمدرضا و رحمانی نيا ،فرهاد و محبی ،حمید و مداح ،محسن .اثر تمرین هوازی بر لپتین و
تستوسترون سرم پسران چاق در مراحل مختلف بلوغ )1393( .در نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی.
بهار و تابستان  .1393مجله  .4شماره ( .)1صفحات .1-14
 -138عرب مومنی ،هللا یار و محبی ،حمید و رحمانی نيا ،فرهاد و ریاسی ،احمد و مرندی ،محمد .تاثیر
تمرینات تناوبی به ظرفیت اکسیداتیو و گلیکولیتیک عضالت اسکلتی موش های صحرایی نر پیر و جوان .مجله
علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد .دوره  .22شماره  .5آذر و دی ماه  .1393صفحه -1566
.1554
-139میرزایی ،بهمن و رحمانی نيا ،فرهاد و رشیدلمیر ،امیر و قهرمانی مقدم ،مهدی .مقایسه اثر یک
جلسه فعالیت مقاومتی بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی ،بیلی روبین و اسیداوریک خون بین مردان سالمند
ورزشکار و غیرورزشکار.مجله علمی پژوهشی سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دانشگاه گیالن .سال سوم.
جلدسوم .شماره .2پاییز و زمستان.1392
-140زعیمی فرد ،الهام و رحمانی نيا ،فرهاد و شهسواری ،اعظم و فدای ،محمدرضا .بررسی میزان
آمادگی جسمانی ،ترکیب بدن و شاخص مقاومت به انسولین در دختران نوجوان ورزشکار و غیرورزشکار در
اوایل و اواخر بلوغ .فصلنامه علمی-پژوهشی جهش .شماره  .26تابستان  .1394صفحات 15.-25
-141منعمی امیری ،علی و حسینی ،سیدرضا و رحمانی نيا ،فرهاد و نورالدینی ،حاجی قربان و بیژنی،
علی .ارتباط بین تراکم مواد معدنی استخوان و سطح فعالیت بدنی سالمندان .تازه های علوم کاربردی
ورزش .دوره سوم .شماره دوم .تابستان  .1394صفحات 23.-32
-142شهسواری ،اعظم و رحمانی نيا ،فرهاد ،فدایی ،محمدرضا .مقایسه سطوح پیشین ،ترکیب بدن و
توان هوازی دختران ورزشکار و غیرورزشکار در ابتدا و انتهای بلوغ .مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تبریز .شماره  .5آذر و دی 1395
-143عرب مومنی ،هللا یار و محبی ،حمید و رحمانی نيا ،فرهاد و ریاسی ،احمد و مرندی ،محمد .تاثیر
تمرین تناوبی و سن بر سطح الکتات و فعالیت آنزیم الکتات دهیدروژناز .مجله علوم پزشکی پارس .شماره
 .)2(12زمستان  .1393صفحات 37-45
-144ضحاکی جمیل ،منوچهر و رحمانی نيا ،فرهاد .بررسی عوارض ناشی از مصرف استروئیدهای
آنابولیک-آندروژنیک بر آنزیم های کبدی ) (ALP-AST-ALTو هماتولوژیک سرمی در مردان ورزشکار رشته
پرورش اندام )1395( .نشریه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان .شماره  .104صفحات .29-38
-145میرزایی کاالر ،اکبر و مدنی ،سیدمهدی و همتی نژاد ،مهرعلی و رحمانی نيا ،فرهاد .عوامل بازدارنده
و سوق دهنده گردشگری ورزشی ،فصلنامه مدیریت و توسعه ورزشی .سال دوم .شماره  .2صفحات .58-95
-146فراتی ،حجت و حجتی ،زهرا و رحمانی نيا ،فرهاد .تاثیر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت
عضالنی بازیکنان مرد فوت بال .نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش .دوره  .2شماره  .4پاییز و
زمستان.1393 ،
-147رحمانی نيا ،فرهاد و مهربانی ،جواد و زنگنه ،مهدیه )1394( .ارتباط بین اختالالت تغذیه ای ،آمنوره و
رضایت از بدن در زنان میانسال ورزشکار و غیرورزشکار .دو فصلنامه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی .سال
چهارم .جلد چهارم .شماره  .2صفحات .183-196
-148سعیدی ،پیام و محبی ،حمید و رحمانی نيا ،فرهاد و محمدقاسمی ،فهیمه .)1394( .تاثیر روش های
تعادل منفی انرژی و رژیم غذایی پرچرب بر اندازه آدیپوست و سطح آدپیونکتین در بافت چربی نواحی مختلف
حفره شکمی موش های نر چاق .دوفصلنامه سوخت و ساز فعالیت ورزشی .سال چهارم .جلد چهارم.
شماره  .2صفحات 90.-110
-149پهلوان زاده ،مریم و رحمانی نيا ،فرهاد و شعبانی ،آناهیتا ( .)1395مقایسه تاثیر سه شیوه ی
تمرینی پالتس ،مقاومتی و ترکیبی بر کیفیت زندگی ،قدرت عضالنی و میزان خستگی زنان مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان .شماره  .107صفحات 1-15
 -150رحمانی قبادی ،ماریا و رحمانی نيا ،فرهاد و میرزایی ،بهمن و هدایتی ،مهدی ( .)1395تاثیر هشت
هفته تمرین هوازی بر پروتئین وابسته به آگوتی ،هورمون های اشتها و مقاومت به انسولین در زنان غیر فعال
دارای اضافه وزن .مجله علوم پزشکی پارس .دوره چهاردهم .شماره  . 2تابستان .صفحه  1تا .8
 -151نجفقلی زاده ،حسین و رحمانی نيا ،فرهاد و میرزایی ،بهمن .مقایسه برخی عوامل خطرزای قلبی
عروقی در مردان سالمند فعال و کم تحرک .پذیرش چاپ .دانشگاه علوم پزشکی قزوین.
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 -152غالمرضایی ،شهرام و میرزایی ،بهمن و اراضی ،حمید و رحمانی نيا ،فرهاد ( .)1394تاثیر مکمل
دهی سیر بر پاسخ شاخص های التهابی و آنزیمی فشار اکسایشی پس از یک جلسه فعالیت هوازی
فزاینده .نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی .پاییز و زمستان .دوره  5شماره .2
-153تیموری ،اباذر و رحمانی نيا ،فرهاد و میرزایی ،بهمن و تاج بخش ،رامین ( .)1396تغییرات سطح لپتین
پالسما در پاسخ به تمرینات هوازی و مصرف ارلیستات در مردان .مجله دانشکده پزشکی اصفهان .شماره
 .419فروردین ماه  .96صفحات 111-117
-154تیموری ،اباذر و رحمانی نيا ،فرهاد و میرزایی ،بهمن و تاج بخش ،رامین .مقایسه آثار تمرین هوازی
همراه با مصرف داروی ارلیستات بر مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی مردان چاق .پذیرش چاپ .نشریه
سوخت و ساز و فعالیت ورزش.
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ارائه مقاله در همايشهاي منطقه اي  ،ملي و بين المللي
 -1رحمانی نیا ،فرهاد .كنترل استرس در ورزشكاران ( دانشگاه گیالن  -بهمن ) 1371
 -2رحمانی نیا ،فرهاد .كاربرد روانشناسي در ورزش ( دانشگاه تبريز  -ارديبهشت ) 1372
 -3رحمانی نیا ،فرهاد .چاقي و كنترل وزن ( دانشگاه گیالن  -آبان ) 1372
 -4رحمانی نیا ،فرهاد .اضطراب در ورزشكاران ( دانشگاه گیالن  -سومین همايش طرحهاي پژوهشي دانشگاه
گیالن  -ارديبهشت )1373
 -5رحمانی نیا ،فرهاد .بررسي درجات اضطراب در تیپ هاي بدني مختلف ( تهران  -دانشكده توانبخشي -
سومین كنگره ورزش از ديدگاه پزشكي تهران )1374/3/4 -
 -6رحمانی نیا ،فرهاد .روانشناسي ورزش از آغاز تا امروز  -تهران  -سمینار روانشناسي ورزش  -كمیته ملي
المپیك ) 1375/2/18
 -7رحمانی نیا ،فرهاد .تعیین اعتبار معیاري جدول قد  -وزن و فرمولهاي استاندارد در برآورد وزن مطلوب بدن-
ارومیه  -سومین همايش آموزش طب ورزشي در ايران 21 -مهرماه 1376

 -8رحمانی نیا ،فرهاد .پرخاشگري در ورزشكاران  -تهران  -نخستین كنگره روانشناسي ورزشي  -كمیته
ملي المپیك  20-آبان 1377
 -9رحمانی نیا ،فرهاد .بررسي شیوع چاقي در مردان دانشجوي جانباز و معلول  -تهران -اولین سمینار
علمي ورزش جانبازان و معلولین  11 -آذر 1374
 -10رحمانی نیا ،فرهاد .تازه هاي علوم ورزشي  -بندر عباس  -هفتمین كنگره علمي تربیت بدني و علوم
ورزشي  18 -اسفند ماه 1377
 -11رحمانی نیا ،فرهاد .تاثیر تقويت اجتماعي بر رفتار حركتي پسران دانش آموز -دانشگاه گیالن -سومین
همايشهاي طرح هاي علمي  -پژوهشي دانشگاه  -زمستان 1375
 -12رحمانی نیا ،فرهاد .تعیین اعتبار معیاري جدول قد -وزن فرمولهاي استاندارد در برآورد وزن مطلوب
بدن  -كنگره بین المللي اولین دوره بازيهاي غرب آسیا  -تهران  26 -آبان 1376
 -13رحمانی نیا ،فرهاد و نیکبخت ،حجت اله ،ابراهیم ،خسرو .اثر فعالیت بدني و ايبوپروفن بر كوفتگي
عضالني تاخیري پس از انقباضهاي شديد برونگرا -دومین همايش بین المللي تربیت بدني و علوم ورزشي -
تهران -اسفند ماه 1378
 -14رحمانی نیا ،فرهاد و گایینی ،عباسعلی و حسینی ،مرجان .بررسي رابطه توان هوازي و تركیبات و
ابعاد منتخب بدن دانش آموزان دختر غیر ورزشكار -دومین همايش بین المللي تربیت بدني و علوم
ورزشي  -تهران  -اسفند ماه  ( - 1378مشترك با دكتر عباسعلي گايیني )
 -15رحمانی نیا ،فرهاد .رحیمی مقدم ،سیدرضا .مقايسه تستهاي برآورد كننده آمادگي هوازي  -دومین
همايش بین ا لمللي تربیت بدني و علوم ورزشي  -تهران اسفند ماه  ( -1378مشترك با آقاي دكتر خسرو
ابراهیم )
 -16مقايسه تاثیر دو نوع فعالیت هوازي يك جلسه اي بر میزان تغییرات كلسترول و تري گلیسريد
دانشجويان پسر غیر ورزشكار  -دومین همايش بین المللي تربیت بدني و علوم ورزشي -تهران  -اسفند
ماه  ( - 1378مشترك با آقاي دكتر خسرو ابراهیم )
 -17تاثیر حركات كششي ايستا بر میزان كوفتگي عضالني تاخیري و غلضت آنزيمهاي كرآتین كیناز و الكتات
دهیدروژناز دختران دانشجو پس از انقباضات شديد برونگرا  -دومین همايش بین المللي تربیت بدني و علوم
ورزشي  -تهران -اسفند ماه  (- 1378مشترك با آقاي دكتر خسرو ابراهیم )
 -18مقايسه تغییرات هورمون كورتیزول در تمرينات بیشینه صبح و عصر كشتي گیران  -دومین همايش
تربیت بدني و علوم ورزشي  -تهران  -اسفند ماه  ( - 1378مشترك با آقاي دكتر خسرو ابراهیم )
 -19مقايسه تغیی رات فشارز خون سرخرگي در انقباضات ايزومتريك و ايزو تونیك با شدتهاي مختلف  -دومین
همايش بین المللي تربیت بدني و علوم ورزشي  -تهران  -اسفند ماه  ( 1378مشترك با آقاي دكتر
دمیرچي و آقاي دكتر همتي نژاد )
 -20بررسي غیبت كارگران كارخانجات استان گیالن با مالحظه اجراي برنامه تربیت بدني  -دومین همايش
بین المللي و علوم ورزشي  -تهران اسفند ماه  ( 1378مشترك با آقاي دكتر همتي نژاد )
 -21تعیین ارتباط توان هوازي و درصد چربي بدن كاراته كاران تیم ملي  -اولین همايش علمي كاراته  -تهران
 بهمن ماه 1378-22اهمیت تغذيه مناسب براي ورزشكاران  -اولین همايش علمي ورزشي بانوان -رشت  -ارديبهشت ماه
1379
 - 23نگرش جديد در توسعه و اجراي ورزش همگاني  -همايش علمي كاربردي تربیت بدني و ورزش  -تبريز
26و  27آبان ماه 1379 -24ارتباط بین تركیب بدن و حداكثر اكسیژن مصرفي در ورزشكاران رشته هاي استقامتي  -اولین كنگره
بین المللي پزشكي ورزشي  -شیراز  -اسفند ماه 1379
 -25بررسي تاثیر دو نوع مختلف رژيم ويتامین  Cبر میزان دامنه حركتي و قدرتي برونگرا ي عضالت تاكننده
آرنج پس از كوفتگي عضالني تاخیري  -اولین كنگره بین المللي تربیت بدني و ورزش دانش آموزان دختر -
تهران  -بهمن ماه  ( 1379مشترك با آقاي دكتر خسرو ابراهیم )
-26ارتباط درصد چربي زير پوستي با استقامت عضالت كمربند شانه اي در دختران  12-16ساله رشت-
اولین كنگره علمي بین المللي تربیت بدني و ورزش دانش آموزان دختر -تهران -بهمن ماه  ( 1379مشترك
با آقاي دكتر رحیم رمضان نژاد)
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 -27پیش بیني درصد چربي بدن دختران ورزشكار و غیر ورزشكار از طريق اندازه گیري ابعاد بدن  -اولین
كنگره علمي بین المللي تربیت بدني و ورزش دانش آموزان دختر  -تهران -بهمن ماه 1379
 -28اثر يك برنامه ورزشي منتخب روي تركیب بدن و توان هوازي دختران دانشجو  -اولین كنگره علمي بین
المللي تربیت بدني و ورزش دانش آموزان دختر  -تهران  -بهمن ماه 1379
 -29مقايسه تاثیر يك دوره تمرينات منتخب هوازي بر میزان هموگلوبین  ،هماتوكريت و فريتین زنان ورزشكار
و غیر ورزشكار  -تهران  -بهمن ماه  ( 1379مشترك با آقاي دكتر احمد علي قنبري و خانم منیژه صادقي )
 -30بررسي میزان آشنايي صاحبنظران تربیت بدني با جنبه هاي تاريخي و اجتماعي بازيهاي المپیك -
چهارمین همیش ملي تربیت بدني و علوم ورزشي  -رشت-سوم اسفند  ( - 1379مشترك با آقاي
دكترمحمد خبیري و آقاي احمد پوريا )
 -31بررسي اثرات مالي و اقتصادي اجراي برنامه هاي ورزشي در كارخانجات  -چهارمین همايش ملي
تربیت بدني و علوم ورزشي  -رشت  -سوم اسفند ماه  ( 1379مشترك با آقاي دكتر مهرعلي همتي نژاد
(
 -32بررسي عوامل پرخاشگري در میادين ورزشي از ديدگاه ورزشكاران و تماشاگران  -چهارمین همايش
ملي تربیت بدني و علوم ورزشي  -رشت سوم اسفند ماه  ( 1379مشترك با آقاي دكتر مهرعلي همتي
نژاد )
 -33اثر درس آمادگي جسماني  8هفته اي بر گلبولهاي سفید -چهارمین همايش ملي تربیت بدني و علوم
ورزشي  -رشت  -سوم اسفند ماه  1379مشترك با آقاي دكتر خسرو ابراهیم )
 -34تاثیر مصرف دو رژيم ويتامین ث بر روي توان هوازي و بي هوازي  -چهارمین همايش ملي تربیت بدني
و علوم ورزشي  -رشت  -سوم اسفند  ( 1379مشترك با آقاي دكتر خسرو ابراهیم )
 -35اثر گرم كردن بر نتايج آزمون دوي  1600متر روي  28نفر از دانشجويان مركز آموزش تربیت بدني و علوم
ورزشي كشور -چهارمین همايش ملي تربیت بدني و علوم ورزشي  -رشت سوم اسفند  ( 1379مشترك
با آقاي دكتر خسرو ابراهیم )
 -36مقايسه تغییرات حداكثر اكسیژن مصرفي كشتي گیران جوان منتخب گیالن در صبح و عصر  -چهارمین
همايش ملي تربیت بدني و علوم ورزشي  -رشت  -اسفند ماه 1379
 -37بررسي تاثیر دو نوع مختلف رژيم ويتامین  Cبر كوفتگي عضالني و آنزيم كراتین كیناز پس از انقباضهاي
شديد برونگرا ( مشترك با آقاي دكتر ارسالن دمیرچي و آقاي دكتر همتي نژاد )
-38يسه تاثیرات حركات كششي اسیتا و پويا بر میزان كوفتگي عضالني تاخیري و آنزيم كراتین كیناز (
مشترك با آقاي دكتر ارسالن دمیرچي و آقاي دكتر همتي نژاد)
-39تعیین اعتبار معیاري جدول قد  -وزن و فرمولهاي استاندارد در برآوردن وزن مطلوب بدن  -هفتمین
همايش علمي پژوهشي دانشگاه گیالن  -رشت  14 -اسفند ماه 1379
 -40رويكردي جديد براي توسعه ورزش همگاني با مالحظه گذران صحیح اوقات فراغت جوانان  -همايش
اوقات فراغت و تفريحات سالم جوانان -تهران  19 -اردبیهشت 1380
 -41مقايسه ارتباط بین توان هوازي ،درصد چربي و میزان افسردگي دختران ورزشكار و غیر ورزشكار -
دومین كنگره بین المللي علمي بازي هاي بانوان مسلمان  -تهران -آبان ماه 1380
 -42ورزش و اختالالت عادت ماهانه -دومین كنگره بین المللي علمي بانوان مسلمان  -تهران -آبان 1380
 -43اثر پیاده روي بر تركیب بدن  ،لیپیدها و لیپوپروتئین ها سرم مردان غیر ورزشكار  42-52سال  -سومین
كنگره بین المللي علوم ورزشي  -تهران  -اسفند ماه 1380
 -44پوكي استخوان در زنان ورزشكار  -سومین كنگره بین المللي علوم ورزشي  -تهران  -اسفند ماه 1380
 -45ارتباط بین بهره هوشي با زمان واكنش ساده و تشخیصي در دختران دانشجو  -سومین كنگره بین
المللي علوم ورزشي تهران  -اسفند ماه 1380
 -46فیزيولوژي غرق شدن در دريا و درمان فوري  -اولین كنگره سراسري طب دريا  -بوشهر  -اسفند ماه
1380
 -47تعیین ارتباط توان هوازي و درصد چربي بدن جوانان تكواندو كار  -اولین سمینار علمي و فني توسعه
تكواندوي ايران  -بهمن ما ه 1380
 -48كنترل وزن و اهمیت آن براي معلولین  -اولین همايش سراسري جانباز  ،تربیت بدني و علوم ورزشي -
تهران 1381 /11/6
 -49مقايسه نتیجه بارداري و سالمت نوزاد در بدو تولد در مادران ورزشكار و غیر ورزشكار  -پنجمین همايش
ملي تربیت بدني و علوم ورزشي  -اهواز 13 81/12/6
 -50ا رتباط بین بهره هوشي با زمانهاي واكنش و حركت در دختران دانشجوي ورزشكار و غیر ورزشكار -
پنجمین همايش ملي تربیت بدني و علوم ورزشي  -اهواز 13 81/12/6
-51ورزش و بیماري قلبي در زنان  -پنجمین همايش ملي تربیت بدني و علوم ورزشي  -اهواز 13 81/12/6
 -52اهمیت تعیین وزن مطلوب بدن براي تكواندكاران و معرفي روشهاي علمي كنترل وزن دومین سمینار
علمي و فني توسعه تكواندكاران ايران  -تهران 1381/11/28 -
 -53ورزش  ،بارداري  ،زايمان و شیر دهي  -اولین همايش تربیت بدني دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول-
علي آباد كتول 1381/12/17
 -54بررسي مخاطرات روش هاي غیر علمي كاهش وزن و تعیین وزن مطلوب بدن براي جودوكاران  -اولین
همايش علمي  -تخصصي جودو  -تهران 1382/5/8 -
 -55كمردرد در زنان -دومین كنگره منطقه اي ايچ پر  -تهران  -آذر ماه 1382
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 -56اثريك برنامه منتخب تمرين با وزنه برتركیب بدن و چربي زير پوست زنان غیر ورزشكار  -دومین كنگره
منطقه اي ايچ پر  -تهران  -آذر ماه 1382
 -57چاقي و كنترل وزن  -دومین كنگره منطقه اي ايچ پر  -تهران  -آذر ماه 1382
 -58ديابت در زنان فعالیت بدني -دومین كنگره منطقه اي ايچ پر  -تهران  -آذر ماه 1382
 -59درصد چرب ي بدن فعالیت بدني و عوامل خطر زاي قلبي  -عروقي در زنان میانسال  -دومین كنگره
منطقه اي ايچ پر -آذر ماه 1382
 -60روشهاي پژوهش در علوم ورزشي  -كارگاه آموزشي تربیت بدني  -اداره كل تربیت بدني استان گیالن-
رشت  -آذر ماه 1382
 -61ارتباط برخي خصوصیات آنتروپومتري كي و عوامل آمادگي جسماني با عملكرد ژيمناست هاي نونهال
پسر برتر كشور  -چهارمین همايش علمي تربیت بدني و تندرستي در مدارس تهران -دي ماه . 1382
 -62اثر برنامه تمرين موضعي عضالت شكم بر تغییرات تركیب بدن و لیپیدهاي سرم  -چهارمین همايش
علمي تربیت بدني و تندرستي در مدارس تهران  -دي ماه 1382
 -63بررسي مقايسه اي دامنه حركتي ورزشكاران نخبه  -چهارمین همايش بین المللي تربیت بدني و علوم
ورزشي -بهمن ماه . 1382
 -64بررسي تاثیر تمرين ذهني بر واكنش انتخابي زنان ورزشكار  -چهارمین همايش بین المللي تربیت
بدني و علوم ورزشي  -تهران -بهمن ماه  ( 1382مشترك با آقاي دكتر همتي نژاد )
 -65مقايسه خصوصیات آنتروپومتريكي و توان هوازي بانوان هند بالیست منتخب كشور و منخب گیالن -
چهارمین همايش بین المللي تربیت بدني و علوم ورزشي  -تهران  -بهمن ماه  ( 1382مشترك با آقاي
دكتر دمیرچي )
 -66راب طه بین درصد چربي بدن با تعدادي از عوامل آمادگي جسماني در دختران دانشجو  -چهارمین
همايش بین المللي تربیت بدني و علوم ورزشي  -تهران  -بهمن ماه . 1382
 -67اثر پیاده روي بر تغییرات الكتريكي قلب و فاكتورهاي خوني مردان میانسال غیر ورزشكار -چهارمین
همايش بین المللي تربیت بدني و علوم ورزشي  -تهران  -دي ماه . 1382
 -68مقايسه ركورد هاي آمادگي جسماني پسران دانشجو با مالحظه دست برتر  -چهارمین همايش بین
المللي تربیت بدني و علوم ورزشي  -تهران  -بهمن ماه -69 1382تعیین رابطه بین تیپهاي بدن با حداكثر
اكسیژن مصرفي در دانشجويان پسر غیر ورزشكار  -چهارمین همايش بین المللي تربیت بدني و علوم
ورزشي  -تهران  -بهمن ماه  ( . 1382مشترك با آقاي دكتر دمیرچي )
 -70تعیین اعتبار و روايي آزمونهاي مهارتي بسكتبال در دختران دانشجو  -چهارمین همايش بین المللي
تربیت بدني و علوم ورزشي  -تهران  -بهمن ماه  (1382مشترك با آقاي دكتر همتي نژاد )
 -71رابطه زمان هاي واكنش و حركت با مقام هاي كسب شده در مسابقات شمشیر بازي  -چهارمین
همايش بین المللي تربیت بدني و علوم ورزشي  -تهران  -بهمن ماه  (1382مشترك با آقاي دكتر همتي
نژاد )
 -72تندرستي و آمادگي در مدارس  -سمینار منطقه اي آموزش و پرورش كشور  -بندر انزلي -بهمن ماه
1382
 -73اثر يك دوره آموزش نظامي بر روي عوامل آمادگي جسماني و تركیب بدني سربازان نیروي
انتظامي  -نخستین همايش بین المللي علوم ورزشي دانشگاههاي حاشیه درياي خزر  -رشت  -مرداد
ماه . 1383
 -74ب ررسي وضعیت وزن بدن پسران دانش آموز و رابطه با ناهنجاريهاي اندام تحتاني  -نخستین همايش
بین المللي علوم ورزشي دانشگاههاي حاشیه درياي خزر -رشت  -مرداد ماه  -75 1383بررسي
مخاطرات روش هاي غیر علمي كاهش وزن و تعیین وزن مطلوب بدن براي كشتي گیران  -نخستین
همايش بی ن المللي علوم ورزشي دانشگاههاي حاشیه درياي خزر  -رشت  -مرداد ماه 1383
 -76بررسي اثر پست  ،سن و سابقه بازي روي دامنه حركتي شانه ورزشكاران حرفه اي  -نخستین
همايش بین المللي علوم ورزشي دانشگاههاي حاشیه درياي خزر  -رشت  -مرداد ماه . 1383
 -77تقويت اجتماعي و شكل دهي رفتار حركتي كودكان  -نخستین همايش بین المللي علوم ورزشي
دانشگاههاي حاشیه درياي خزر  -رشت  -مرداد ماه . 1383
-78تعیین شیوع اضافه وزن و چاقي در دانش آموزان پسر  17-12سال و رابطه آن با سطح فعالیت بدني
نخستین همايش بین المللي علوم ورزشي دانشگاههاي حاشیه درياي خزر  -رشت  -مرداد ماه . 1383
-79آثارتمرين ذهني بر يادگیري و اجراي مهارتهاي ورزشي  -نخستین همايش بین المللي علوم ورزشي
دانشگاههاي حاشیه درياي خزر  -رشت  -مرداد ماه . 1383
 -80تعیین و مقايسه اعتبار رويه آزمونهاي مهارتي بسكتبال در دانشجويان دختر دانشگاههاي گیالن و
آزاد رشت  -نخستین همايش بین المللي علوم ورزشي دانشگاههاي حاشیه درياي خزر  -رشت -مرداد
ماه . 1383
81- A survey of Relationship between Anxiety and Somatotype . presented in Asian sport science
congress , Hiroshima-94-26-sep1994
82- Sport Psychology in Iran . presented in mental training congress in Ottawa 95-26-may 1995
83- Determination of the Validity of Height – weight table and standard formulae in the Estimation of
optimal Body weight .presented in 65 the anniversary of kutaisi university . Georgia .1998 .
84 –Comparison of blood cortisol Rate changes in young Wrestlers During Morning and afternoon
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Maximal Exercise . presented in Asian sport science congress , Bangkok , Thailand 1998 .
85-Anxiety and somatotype . presented in 10 European congress of sport Psychology. Prague-Czech
Republic-July 1999.
86- The effect of positive Reinforcement on motor learning – olomuc – Czech republic – sep 1999.
87 - The study of levels of Awareness of Iranian college students about olympic Movement-WarsawPoland-Sep 1999.
88- Olympic movement and Iranian’s college students . presented in Greece – july 1998
89- The effect of selected physical activity and Ibuprofen on Delayed onset Muscle Soreness . presented
in
22
nd
International
sport
science
conference
in
HongKong
,
2000
90- A comparison of predictive tests of aerobic Fitness - presented in HonkKong- \Aug 2000
91-Effect of a selected training on body composition and aerobic power of female’s college
Katowice,Poland .Oct 2000
92- Relationship optimal body weight from body composition assessment method with Height – weight
table and Formula in athletes and non – athletes females Katowice Poland . Oct 2000
93- Obesity prevalence among male Handicapped . presented in 5th scientific congress in Sydney 2000.
94- Effect of Exercise on the menstrual Cycle . presented in International sport medicine conference in
Irelan 2001
95- The home advantage in sport competitions : a Psycho – social approach in South Korea 20-24 July
2001.
96- Assessment of the perception of management and leadership skills in the athletic directors. present
in FISU congress in China 22-26 Agust-2001.
97-Effect of one session of Vigorous aerobic exercise on the number of WBC in wrestlers.presented in
6th annual cologne - Germany 24-28 July 2001.
98-The effect of 2 regimes of Vitamin C ( 100 and 200 milligrams ) on delayed onset muscle soreness
.presented in 6thannual congress of the European college of sport science in cologne- Germany 24-28
July 2001.
99-The effect of a walking programme on body composition and serum lipids and lipoproteins in
sedentary men aged 45-52 years . presented in 12th commonwealth International sport conference in
England ,2002
100-The relationship between aerobic power , anthropometric measurement and body composition .
presented in sixth international scientific congress in Warszowa,2002.
101-The effect of walking program on weight blood pressures and rest Heart rate – presented in
international sport conference in England,2002.
102-The social benefits of sport. presented in 2nd World congress of sport sociology. cologne .Germany
,June 2003.
103-Comparison of fat distribution percent body fat and physical fitness to CVD risk factors in women –
presented in 5th International conference on sport leisure and ergonomics. Liverpool. Uk . 19-21 , 2003.
104 -The comparison of effects of two types of physical activity in iron status and serum ferritin and
soluble transferin receptor in athletes .presented in 4th congress of strength training .Greece-2004.
105 - The effect of Globalization sport strategies presented in 9 International CESH Congress – Italy –
2004 .

1383. بهمن ماه18 - اولین سمینار آموزش المپیك-نهضت المپیك و دانشجويان ايران-106
- آمادگي هوازي و عوامل خطرناك كرونر قلب در دانشجويان پسر، ارتباط میزان هزينه ي انرژي-107
1383. اسفندماه12 - اصفهان-ششمین همايش ملي تربیت بدني و علوم ورزشي
 ششمین- فريتین سرم و گیرنده ترانسفرين در زنان ورزشكار،اثر دو نوع فعالیت بدني بر سطوح آهن-108
1383. اسفندماه12 - اصفهان-همايش ملي تربیت بدني و علوم ورزشى
1383. اسفندماه12 - اصفهان- بررسي وضعیت بدني و توان هوازي معتادان-109
12 -  دومین همايش علوم ورزشي-  علي آباد كتول- تأثیر ورزش و فعالیت بدني بر شخصیت زنان-110
.1383 اسفندماه
12 -  دومین همايش علوم ورزشي- علي آباد كتول- در آماده سازي ورزشكارPNF  اهمیت تمرينات-111
.1383 اسفندماه
 پنجمین كنگره بین المللي علوم ورزشي (چهارمین دوره بازي هاي- جهاني شدن و نهضت المپیك-112
.1383  مهر ماه3 - )اسالمي زنان
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-113بررسي تغییرات الكترومیوگرافي عضالت -علي آباد كتول -همايش ملي بیومكانیك ورزشي30 -
آذر.1384
-114تعیین ارتباط سطح فعالیت بدني با عوامل خطرزاي قلبي -كرونري در كارگران میانسال مرد -پنجمین
همايش بین المللي تربیت بدني و علوم ورزشي 3 -اسفند.1384
-115تاثیر حضور تماشاگران مرد و زن بر میزان بروز رفتارهاي پرخاشگرانه ورزشكاران -پنجمین همايش بین
المللي تربیت بدني وعلوم ورزشي 3 -اسفند1384.
-116بررسي میزان بروز رفتارهاي پرخاشگرانه بازيكنان تیم پگاه گیالن در رقابتهاي لیگ حرفه اي -پنجمین
همايش بین المللي تربیت بدني وعلوم ورزشي 3 -اسفند 1384.
-117تغییرات  EMGعضالني دوقلو و نعلي در حركت پالنتار فلكشن در وضعیت نشسته و ايستاده -پنجمین
همايش بین المللي تربیت بدني و علوم ورزشي 3 -اسفند1384.
-118مقايسه نیمرخ حالتهاي خلفي كشتي گیران تیم ملي جوانان و بزرگساالن در دو رشته آزاد و فرنگي-
پنجمین همايش بین المللي تربیت بدني و علوم ورزشي 3 -اسفند 1384.
-119مقايسه سالمت رواني افراد معلول جسمي -حركتي ورزشكار و غیرورزشكار -پنجمین همايش بین
المللي تربیت بدني و علوم ورزشي 3 -اسفند1384.
-120رابطه الكتات و حذف mtDNAلكوسیت هاي خون انسان پس از شركت در يك جلسه فعالیت هوازي
وامانده ساز -پنجمین همايش تربیت بدني و علوم ورزشي 3 -اسفند.1384
 -121بررسى تاثىر برنامه پیشنهادى ورزش همگانى بر عوامل آمادگى دختران دانشجو -پنجمین
همایش بین المللى تربیت بدنى و علوم ورزشى 3 -اسفند .1384
 -122اثر برنامه تمرین موضعى عضالت شکم بر تغییرات ترکیب بدن و لیپیدهاى سرم -پنجمین همایش
بین المللى تربىت بدنى و علوم ورزشى 3 -اسفند .1384

123- Determination and Comparison of Validity and reliability of basketball skills tests for female
student. (with Dr.Hemmati Nezhad and Amneh Bastchi). The 12 IASI world congress. Beijing China.
2005

 -124پیشنهادهاى تغذیه اى براى دوره هاى مختلف زندگى – همایش علوم تغذیه و تکنولوژى مواد
غذایى -آزاد شهر -اسفندماه 1384
 -125رضایتمندى ،دانش ورزشى و توان هوازى مردان غیرفعال پس از شرکت در یک برنامه پیشنهادى
ورزشى ،اولین همایش ملى تفریح و شادمانى – اصفهان 3 -خرداد.1385
 -126وضعیت وزن بدن دختران دانش آموز و رابطه آن با ناهنجارى هاى اندام تحتانى – دومین هماىش
علمى تربیت بدنى و تندرستى – مشهد 24 -اردىبهشت .1385
 -127ارزیابى سالمت روان سالمندان -اولین هماىش سالمندى و سالمت – بابل -آبان ( 85مشترک با
مهربانى ،نیازى و نظریه).
 -128تاثیر مشاهده الگوى ماهر بر میزان ىادگىرى مهارتهاى باز و بسته -اولین کنگره بین المللى
رویکردهاى نوین در علوم ورزشى -تهران -بهمن .1385
-129ارتباط بین بهره هوشى با زمان هاى واکنش ساده و تشخیصى در دختران دانشجو -اولین کنگره
بین المللى رویکردهاى نوین در علوم ورزشى – تهران -بهمن .1385
-130فعالیت بدني وكوفتگي عضالني – هفتمین همايش تربیت بدني و علوم ورزشي – تبريز – اسفند
1385.
 -131تعیین ارتباط توان هوازي بیشینه با برخي عوامل خطرزاي قلبي كرونري در دانشجويان پسر –
هفتمین همايش تربیت بدني و علوم ورزشي – تبريز – اسفند ( -1385مشترك با محمد فتحي-
محمدرضا مرادپوريان -معضومه عسگري -راضیه رضايي).
-132مقايسه آثار مصرف كراتین و يك رژيم پرپرتئین بر قدرت عضالني و تركیب بدني  -هفتمین همايش
تربیت بدني و علوم ورزشي – تبريز – اسفند  (-1385مشترك با ياسرگاراژيان – دكتر رهنما).
-133تعیین اعتبار آزمون هاي بروس و كانكايي با روش گاز آنالیزر در برآورد  VO2maxهفتمین همايش
تربیت بدني و علوم ورزشي – تبريز – اسفند ( – 1385مشترك با دكتربهمن میرزايي -جواد مهرباني).
-134مقايسه حالت خلفي دختران هندبالیست موفق و ناموفق -هفتمین همايش تربیت بدني و علوم
ورزشي – تبريز – اسفند ( -1385مشترك با مريم ماليي -دكتر میرزايي – جواد مهرباني).
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-135اثر يك جلسه تمرين هوازي و مقاومتي روي لپتین پالسما و برخي عوامل خطرزاي بیماري كرونر
قلب -هفتمین همايش تربیت بدني و علوم ورزشي – تبريز – اسفند ( -1385مشترك با زهرا حجتي-
دكتر سلطاني).
-136بررسي میزان دانش و نگرش تغذيه اي دانشجويان ورزشكار شركت كننده در هشتمین المپیاد
ورزشي كرمان  -هفتمین همايش تربیت بدني و علوم ورزشي – تبريز – اسفند ( -1385مشترك با
محمد عزيزي -مريم ماليي -نرگس خسرويي -مینا ماليي).
-137تغییرات كراتین كیناز ،اسیداوريك و تعدادگلبول هاي سفید خون پس از  30دقیقه فعالیت هوازي
شديد -هفتمین همايش تربیت بدني و علوم ورزشي – تبريز – اسفند ( – 1385مشترك با بابك
نخستین -دكتر بابايي -فريبا شاهنده).
-138بررسي مقايسه اي اسكولیوز در دختران وپسران دانش آموز -هفتمین همايش تربیت بدني و
علوم ورزشي – تبريز – اسفند ( -1385مشترك با حسین بابايي -دكتر دانشمندي).
-139بررسي وضعیت اجتماعي -اقتصادي و انگیزه هاي شركت كنندگان در ورزش همگاني  -هفتمین
همايش تربیت بدني و علوم ورزشي – تبريز – اسفند ( -1385مشترك با سیدامید تقوي -دكتر رحیم
رمضاني نژاد).
-140مقايسه سبك زندگي دانش آموزان ورزشكار و غیرورزشكار مقطع دبیرستان  -هفتمین همايش
تربیت بدني و علوم ورزشي – تبريز – اسفند ( -1385مشترك با سلمان صديق -دكتر پورسلطان).
-141پاسچرهای خوب و بد در فعالیت های روزمره – پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور -تهران-
خرداد (-1386مشترک با باقری).
-142کوله پشتی و پیامدهای حمل آن در کودکان و نوجوانان -پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور-
تهران -خرداد ( -1386مشترک با حسین حسینی).
-143تمرینات قدرتی برای کودکان و نوجوانان – پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور -تهران -خرداد
( -1386مشترک با یاسر صابری).
-144لپتین ،بیماری قلبی و فعالیت بدنی – پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور -تهران – خرداد
( -1386مشترک با زهرا حجتی و بهرام سلطانی).
-145ایدز و ورزش -پنجمین کنگره ورزشی کشور – تهران -خرداد ( -1386مشترک با محمد عزیزی).
-146روشهای پیشگیری و درمان غیردارویی کوفتگی عضالنی -پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور-
تهران خرداد (-1386مشترک با لیال زبیری و راحله نیارکی اصلی).
147-Effect of aerobic training on MTDNA mutation and aging in human blood Leukocytes- 15th
(مشترک با دکتر International congress on physical education & Sport- 18 may 2007-komotini- Greece-
.میرزایی)
148-Physiological profile of elite Iranian Junior Free-style wrestlers- 15th International congress on
(مشترک با دکتر میرزایی) Physical education & Sport- 18 May 2007-Komotini- Greece-
149-Relationship between obesity and flatfoot-14 congress of sports physiotherapy- 18 October 2007(مشترک با دکتر دانشمندی) Istanbul- Turkey-
150-Effect of acute Vitamin C Supplementation on Lipid Peroxidation, muscle damage and inflammation
(مشترک با آقای after 30-min exercise at 75% Vo2max. 10 October 2007-prague- Czech Republic
.نخستین -دکتر بابایی و دکتربهلولی)

 -151روايي و پايايي روشهاي بیوالكتريكال امپدانس و اسكین فولد در برآورد درصد چربي بدن زنان با
روش وزن سنجي زيرآب -هشتمین همايش علمي -پژوهشي دانشگاه گیالن -رشت -اسفندماه -1386
(مشترك با خانمها صادقي و سعیدي).
-152شیوع ژنووالگوم در بین دختران چاق و الغر -هشتمین همايش علمي -پژوهشي دانشگاه گیالن-
رشت -اسفندماه ( -1386مشترك با دكتر دانشمندي و خانم ايراندوست).
-153تغییرات  DNAمیتوكندري بعد از يك وهله فعالیت هوازي وامانده ساز و ارتباط آن با تغییرات
آنزيمهاي  CKو  .LDHهشتمین همايش علمي -پژوهشي دانشگاه گیالن -رشت  -اسفندماه -1386
(مشترك با دكتر میرزايي).
-154اثر تمرين و بي تمريني بر پارامترهاي آنتروپومتريكي دختران جوان غیرورزشكار -هشتمین همايش
علمي -پژوهشي دانشگاه گیالن -رشت -اسفندماه ( -1386مشترك با دكتر محبي و خانم هاشمي).
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-155تاث یر حمل كوله پشتي هاي با اوزان مختلف بر ضربان قلب VO2 ،و انرژي مصرفي در دانش آموزان-
ششمین همايش بین المللي علوم ورزشي -كیش -اسفندماه ( -1386مشترك با دكتر دانشمندي و
آقاي حسیني).
-156اثر كافئین بر پاسخ هاي متابولیكي به فعالیت زيربیشینه در مردان چاق و الغر -ششمین همايش
بین المللي علوم ورزشي -كیش -اسفندماه ( -1386مشترك با دكتر دمیرچي -دكتر میرزايي و آقايان
ابراهیمي و عزيزي).
-157نیمرخ فیزيولوژيكي كشتي گیران جوان فرنگي كار نخبه ايران -ششمین همايش بین المللي علوم
ورزشي -كیش -اسفندماه ( -1386مشترك با دكتر میرزايي).
-158تاثیر فعالیت بدني بر تغییرات غلظت كورتیزول و انرژي مصرفي در مردان چاق و الغر  -ششمین
همايش بین المللي علوم ورزشي -كیش -اسفندماه ( -1386مشترك با آقايان دكتر محبي -دكتر
آذربايجاني -عزيزي و ابراهیمي).
-159چگونگي نحوه گذراندن اوقات فراغت كاراته كاران تی م ملي ايران در مقايسه با كشورهاي شركت
كننده در مسابقات جهاني -2007ششمین همايش بین المللي علوم ورزشي -كیش -اسفندماه
( -1386مشترك با آقاي يونسي و خانم سیال خوري)
-160آثار تمرين ذهني برافزايش قدرت و تغییرات الكترومايوگرافي عضالت فلكسور آرنج-ششمین
همايش بین المللي علوم ورزشي -كیش -اسفندماه ( -1386مشترك با آقاي دكتر دمیرچي و آقاي
بهاري).
 -161اثربرنامه تمرين مقاومتي بر لپتین سرم و برخي از عوامل خطرزاي بیماري كرونر قلب در دختران
چاق -ششمین همايش بین المللي علوم ورزشي -كیش -اسفندماه ( -1386مشترك با خانم حجتي و
آقايان دكتر رهنما و دكتر سلطاني).
-162تاثیرمصرف حاد  500میلي گرم ويتامین  Cبرروي پراكسیداسیون چربي و التهاب ناشي از فعالیت-
ششمین همايش بین المللي علوم ورزشي -كیش -اسفندماه ( -1386مشترك با آقاي نخستین و
خانم دكتر بابايي و آقاي دكتر بهلولي).
-163چاقي و آتروز اسكلروز -همايش ورزش و سالمتي  -دامغان  -اسفندماه ( -1386مشترك با اقايان
دكتر رهنما و دكترسلطاني و خانم حجتي).
-164آثار ورزش و مصرف كلسیم بر چگالي استخوان -همايش ورزش و سالمتي  -دامغان  -اسفندماه
( -1386مشترك با خانم ربیعي).
-165فعالیت بدني و پیشگیري از ديابت نوع  -2همايش ورزش و سالمتي  -دامغان  -اسفندماه -1386
(مشترك با خانم ايراندوست).
-166چاقي كودكان و فعالیت بدني -همايش ورزش و سالمتي  -دامغان  -اسفندماه ( -1386مشترك با
خانم مهدي زاده).
-167ورزش و دوران بارداري -همايش ورزش و سالمتي  -دامغان  -اسفندماه ( -1386مشترك با آقاي
جوربنیان و آقاي خسروي).
168-The interaction of aerobic training and vitamin E supplementation on MtDNA mutation in
human leukocytes after exhaustion. Presented in international congress on physical education
(مشترک با دکتر میرزایی -دکتر سالمی و دکتر جعفری) sport sciences. Greece. 2oo8
 -169حسینی ،سیدحسین و دانشمندی ،حسن و رحمانی نيا ،فرهاد .مطالعه برخی پارامترهای
قلبی -عروقی و تنفسی در دانش آموزان هنگام حمل کوله پشتی با اوزان مختلف -نخستین کنفرانس
بین المللی ارگونومی ایران -تهران .1387
 -170حسینی ،سیدحسین و دانشمندی ،حسن و رحمانی نيا ،فرهاد .بررسی مقایسه ای آثار
فیزیولوژیکی  3مدل مختلف ارگونومیکی از کیف های حملی در دانش آموزان -نخستین کنفرانس بین
المللی ارگونومی ایران -تهران .1387
-171رحمانی نيا ،فرهاد و ایراندوست ،خدیجه و محبی ،حمید و میرزای ی ،بهمن و حسن نیا ،صادق-
مقایسه اثر تمرین هوازی بر غلظت گرلین پالسمایی زنان چاق و با وزن طبیعی -نهمین همایش علمی-
پژوهشی دانشگاه گیالن -اسفند 1387.
-172میرزایی ،بهمن و رحمانی نيا ،فرهاد و قهرمانی مقدم ،مهدی و رضایی ،ابوالفضل .بررسی
ارتباط بین ترکیب بدن ،توان هوازی ،توان بی هوازی و قدرت کشتی گیران نخبه -نهمین همایش علمی-
پژوهشی دانشگاه گیالن -اسفند .1387
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-173ایراندوست ،خدیجه و رحمانی نيا ،فرهاد و محبی ،حمید و میرزایی ،بهمن و حسن نیا ،صادق-
اثر تمرین هوازی بر غلظت لپتین پالسمایی زنان با وزن مطلوب و ارتباط آن با چربی زیرپوستی شکم-
اولین همایش علمی فیزیولوژی ورزش -کرمانشاه -اسفند1387.
-174مقدسی ،مهرزاد و محبی ،حمید و رحمانی نيا ،فرهاد -ارتباط میان شیوه زندگی ،غلظت
آدیپونکتین پالسما و سندرم متابولیک -اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی -کرمانشاه –
اسفند1387.
-175ایراندوست ،خدیجه و رحمانی نيا ،فرهاد و محبی ،حمید و میرزایی ،بهمن و حسن نیا ،صادق-
اثر تمرین هوازی بر میزان گرلین آسیل دار و غیرآسیل دار پالسمایی در زنان چاق -اولین همایش ملی
فیزیولوژی ورزشی -کرمانشاه – اسفند1387.
-176مصطفی لو ،علی و دانشمندی ،حسن و رحمانی نيا ،فرهاد و اکبر ،مرتضی .اثر وضعیت های
مختلف بدنی بر پارامترهای تنفسی در جانبازان شیمیایی -اولین همایش ملی آسیب شناسی
ورزشی و حرکات اصالحی -اسفند 1387.
-177دادبان شهامت ،مینو و رحمانی نيا ،فرهاد و حسینی ،میثاق -تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل
کراتین منوهیدرات بر قدرت و توان ایزوکینیتکی عضله چهارسرران دختران ورزشکار -نخستین همایش
تربیت بدنی و علوم ورزشی -دانشگاه آزاد اسالمی -آزاد شهر -اسفند 1387.
-178حجتی ،زهرا و رحمانی نيا ،فرهاد و رهنما ،نادر و سلطانی ،بهرام -همبستگی تغییرات لپتین
سرم در اثر برنامه تمرین هوازی ،مقا ومتی و رژیم غذایی با تغییرات برخی از عوامل وابسته به بیماری
کرونر قلب -نخستین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی -دانشگاه آزاد اسالمی -آزادشهر -اسفند
.1387
-179رحمانی نيا ،فرهاد و نعمتی ،راحله و جوربنیان ،ابوذر -مقایسه برآورد ذهنی دختران دانشجو از
وزن بدنشان با وضعیت واقعی -همایش ورزش ،ضرورت جامعه امروز-رشت -خرداد 1388.
-180رحمانی نيا ،فرهاد و ساکی ،فرزانه و نیارکی ،راحله -رابطه رده های وزنی یا ناهنجاری های
ستون فقرات در دختران دانش آموز -همایش ورزش ،ضرورت جامعه امروز -رشت -خرداد 1388.
-181یگانگی ،شیرین و رحمانی نيا ،فرهاد و اراضی ،حمید و یگانگی ،مینا -مقایسه نیمرخ حاالت
خلفی ورزشکاران تیمی -همایش ورزش ،ضرورت جامعه امروز -رشت -خرداد 1388.
-182رحمانی نيا ،فرهاد و حبیب زاده ،نسیم -ورزش و پوکی استخوان -همایش ورزش ،ضرورت
جامعه امروز -رشت -خرداد 1388.
-183رحمانی نيا ،فرهاد و ابراهیمی ،محسن -ورزش و بیماری عفونی -همایش ورزش ،ضرورت
جامعه امروز -رشت -خرداد 1388.
-184رحمانی نيا ،فرهاد و ابراهیمی،محسن -ورزش و بیماری عفونی -همایش ورزش ،ضرورت جامعه
امروز -رشت -خرداد 1388.
-185سعیدی ،تهمینه و رحمانی نيا ،فرهاد -سالخوردگان ،آمادگی جسمانی و تندرستی -همایش
ورزش ،ضرورت جامعه امروز -رشت -خرداد 1388.
-186امامی میبدی ،محمدرضا و رحمانی نيا ،فرهاد -صرع و ورزش -همایش ورزش ،ضرورت جامعه
امروز -رشت -خرداد 1388.
-187نوری ،یداله و رحمانی نيا ،فرهاد -ورزش و سرطان کولورکتال -همایش ورزش ،ضرورت جامعه
امروز -رشت -خرداد 1388.
-188گاراژیان ،یاسر و امیدی ،پدرام و رحمانی نيا ،فرهاد-اثرات بهداشتی و بالینی مکمل کراتین
مونوهیدرات در ورزشکاران -اولین همایش منطقه ای سوء داروها در ورزش -تاکستان -خرداد 1388.
-189چوپانی ،عبدالرسول و رحمانی نيا ،فرهاد -آنابولیک های استروئیدی ورزش -اولین همایش
منطقه ای سوء مصرف داروها در ورزش -تاکستان -خرداد 1388.
-190حبیب زاده ،سیده نسیم و رحمانی نیا ،فرهاد و دانشمندی ،حسن -اثر پیاده روی بر چگالی
استخوانی دختران چاق -دومین همایش منطقه ای ورزش برای همه -زنجان -مرداد 1388.
-191رحمانی نيا ،فرهاد -فعالیت بدنی و بیماری سرخرگ کرونری -دومین همایش منطقه ای ورزش
برای همه – زنجان -مرداد 1388.
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-192فرید خمامی ،مازیار و رمضانی نژاد ،رحیم و رحمانی نيا ،فرهاد و گاراژیان ،یاسر -بررسی ارتباط
آمادگی روانی و آمادگی جسمانی قهرمانان رشته های رزمی .دومین همایش منطقه ای ورزش برای
همه -زنجان -مرداد 1388.
-193رحمانی نيا ،فرهاد -آثار فیزیولوژیک پیاده روی بر لپیدها و لیپوپروتئینها -اولین همایش منطقه ای
چاقی -الهیجان -آذر .1388
-194حسینی ،رستگار و مرادیانی ،هیوا و رحمانی نيا ،فرهاد -بررسی شیوع چاقی در کودکان و
نوجوانان -اولین همایش منطقه ای چاقی -الهیجان – آذر 1388.
-195حبیب زاده ،سیده نسیم و رحمانی نيا ،فرهاد و دانشمندی ،حسن -بررسی اثر ورزش پیاده
روی بر ترکیب بدن و انسولین دختران چاق – اولین همایش منطقه ای چاقی – الهیجان -آذر 1388.
-196ایراندوست ،خدیجه و رحمانی نيا ،فرهاد و محبی ،حمید و میرزایی ،بهمن و حسن نیا ،صادق-
فعالیت بدنی ،چاقی و لپتیدهای معده ای ،گرلین و ابستاتین -اولین همایش منطقه ای چاقی-
الهیجان -آذر – 1388.
-197رحمانی نيا ،فرهاد و وحجتی ،زهرا -تعادل و تنظیم وزن بدن -اولین همایش منطقه ای چاقی –
الهیجان -آذر .1388

-198شادمهری ،سعیده و رحمانی نيا ،فرهاد -اثر ورزش بر اکسیداسیون چربی -اولین همایش
منطقه ای چاقی -الهیجان -آذر 1388.
-199رحمانی نیا ،فرهاد -ارتباط اضافه وزن و چاقی با رشد و تکامل دوران کودکی و نوجوانی -اولین
همایش منطقه ای چاقی -الهیجان -آذر 1388.
-200فرجی ،حسن و محبی ،حمید و رحمانی نيا ،فرهاد و شیخ االسالمی ،داریوش – واکنش های
فشارخون ،ضربان قلب و هزینه اکسیژن میوکارد طی دوره ریکاوری فعالیت ورزشی استقامتی و
مقاومتی -همایش بین المللی طب ورزش اروپا -ترکیه – .1388
201-Hematti-Nejad, M.A., Rahmani-Nia, F., Kamiab, Z. Physiological and psychological profiles
of elite Iranian badminton players. Aging and physical activity conference. Poland.2009.
202. Hematti-Nejad. M. A., Daneshmandi, H., Rahmani-Nia, F. Physical Fitness norm and
tests compile for Guilan University students. Aging and physical activity conference. Poland.
2009.
-203تبری ،الما ،رحمانی نيا ،فرهاد و عزیزی ،محمدحسین -بررسی روش های کنترل وزن و میزان
رضایت از وزن بدن در زنان میانسال -نخستین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی -دانشگاه آزاد
سنندج1388. -
 -204فرجی ،حسن و محبی ،حمید و رحمانی نيا ،فرهاد و شیخ االسالمی ،داریوش -اثر نوع شدت
و مدت فعالیت ورزشی بر واکنش های قلبی عروقی متعاقب فعالیت -هفتمین همایش بین المللی
تربیت بدنی و علوم ورزشی -تهران1388. -
-205مقدسی ،مهرزاد ،محبی ،حمید ،رحمانی نيا ،فرهاد ،حسن نیا ،صادق ،نوروزی ،حمید -اثر
شدت فعالیت بر بیان ژن و غلظت آدیپونکتین پالسما و حجم بافت چربی احشایی و محیطی در مردان
میانسال چاق -هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی -تهران.88-
-206ایراندوست ،خدیجه ،رحمانی نيا ،فرهاد ،محبی ،حمید ،میرزایی ،بهمن -اثر تمرین هوازی بر
غلظت ابستامین پالسمایی در زنان چاق -هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی-
تهران88.-
-207حسینی ،کاکو ،رحمانی نيا ،فرهاد ،پیری کرد ،خالد -اثر مکمل گلوتامین بر عملکرد سیستم
ایمنی در فعالیت های ورزشی -نخستین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی -دانشگاه آزاد سنندج-
1388.
 -208فرجی ،حسن و محبی ،حمید و رحمانی نيا ،فرهاد و شیخ االسالمی ،داریوش-اثر شدت و
مدت فعالیت ورزشی استقامتی بر فشارخون ،ضربان قلب و هزینه اکسیژن میوکارد -نخستین همایش
تربیت بدنی و علوم ورزشی -دانشگاه آزاد سنندج1388. -
-209رحمانی نيا ،فرهاد .اهمیت برنامه های کنترل وزن در قرن بیست و یکم .نخستین همایش
علمی آمادگی جسمانی و ایروبیک با تاکید بر زندگی شهری و سالمت .تهران -خردادماه 1389.
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-210رحمانی نيا ،فرهاد  .ورزش شهروندی و سالمتی .دومین همایش ملی توسعه ورزش
شهروندی .تهران .خردادماه 1389.
-211رحمانی نيا ،فرهاد .عالئم  .و شیوع اختالالت تغذیه ای در ورزشکاران .دهمین همایش علمی
دانشگاه گیالن .اردیبهشت ماه 1389.
-212صابریان ،مصطفی قلی و رحمانی نيا ،فرهاد و محبی ،حمید .اثر پیاده روی بر کیفیت ،کمیت و
برخی پارامترهای فیزیولو ژیک مرتبط با خواب در مردان سالمند .اولین همایش ملی مدیریت تربیت بدنی.
قائم شهر .دی ماه 1389.
-213رحمانی نيا ،فرهاد و اراضی ،حمید و پیری کرد،خالد و حسینی ،کاکو .اثر  8هفته تمرین
مقاومتی بر تصویر بدنی و میزان اضطراب پسران دانشجو .اولین همایش ملی مدیریت تربیت بدنی .قائم
شهر .دی ماه 1389.
-214حسینی ،رستگار و رحمانی نيا ،فرهاد و عزیزی ،محمد و برجیس ،مریم .مقایسه سالمت
روانی در دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیرورزشکار .اولین همایش ملی مدیریت تربیت بدنی .قائم
شهر .دی ماه 1389.
-215تقی پور ،امیر و رحمانی نيا ،فرهاد و دانشمندی ،حسن .رابطه کم وزن و اضافه وزن با آمادگی
جسمانی وضعیت اجتماعی – اقتصادی دانش آموزان .اولین همایش ملی مدیریت تربیت بدنی .قائم
شهر .دی ماه 1389.
-216محبی ،حمید و رحمانی نيا ،فرهاد و هاشمی صبور ،مروارید و فدایی ،محمدرضا .اثر تمرین و
بی تمرینی بر برخی ویژگی های آنتروپومتریکی دختران غیروزشکار .اولین همایش بین المللی آمادگی
جسمانی و ایروبیک .تهران .بهمن ماه 1389.
-217صفیان ،حامد و محبی ،حمید و رحمانی نیا ،فرهاد .اثر  8هفته تمرین مقاومتی با شدت های
مختلف با حجم مشابه بر توده بدون چربی ،درصد چربی و توزیع چربی .اولین همایش بین المللی
آمادگی جسمانی و ایروبیک .تهران .بهمن ماه .1389

-218مهربانی ،جواد و رحمانی نيا ،فرهاد .آمادگی جسمانی و دانش فیزیولوژی ورزشی در مردان
غیرفعال پس از یک برنامه آمادگی .اولین همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک .تهران.
بهمن ماه .1389
219- Irandoust. K, Rahmani-Nia F, Mohebbi. H, and Mirzaei. B, Effect of aerobic training on acylated and
des-acylated ghrelin in obese women, Obesity reviews, 2011.
220- Rahmani-Nia. F, Daneshmandi. H, and Irandoust. K, Prevalence of genu valgum in obese and
underweight girls, Obesity reviews, 2011.
-221رحمانی نيا ،فرهاد .اجزای استعدادیابی در ورزش های مختلف .اولین همایش ملی
استعدادیابی ورزشی .تهران .مهرماه .1390
-222رحمانی نيا ،فرهاد و شمسی ،علی .رابطه کم وزنی و چاقی با کیفوز و لوردوز در پسران دانش
آموز -یازدهمین همایش علمی-پژوهشی دانشگاه گیالن -رشت -اردیبهشت 1390.
-223رحمانی نيا ،فرهاد .آثار تمرین قدرتی بر سارکوپنی در سالمندان .دوازدهمین همایش علمی-
پژوهشی دانشگاه گیالن -خرداد .1391
-224رحمانی نيا ،فرهاد .مالحظات اخالقی در پژوهش های علوم ورزشی .اولین کنگره بین المللی
ورزش دانشگاه های آسیا .تهران .خرداد 1391.
-225سیاح ،علی و رحمانی نيا ،فرهاد و جمشیدی ،عارفه و حیدری ،اکبر .مروری اجمالی بر ورزش و
تفریحات سالم دانشگاهی .اولین کنگره ورزش دانشگاه های آسیا.
-226پوررحیمی ،سمانه و رحمانی نيا ،فرهاد و سیاه کوهیان ،معرفت .بررسی تاثیر تمرین هوازی بر
تصویر بدنی دختران دانشجوی غیرورزشکار .اولین کنگره بین المللی ورزش دانشگاه های آسیا .تهران.
خرداد 1391.
-227عرب مومنی ،هللا یار و رحمانی نيا ،فرهاد و مومنی ،مقایسه آمادگی جسمانی و ترکیب بدن
دانشجویان دختر و پسر د انشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر .همایش ملی کاربردی تربیت بدنی و
علوم ورزشی .تفت .اردیبهشت1391.
-228شورورزی ،مهدی و رحمانی نيا ،فرهاد و همتی نژاد ،مهرعلی ،اصغری ،احسان .بررسی ارتباط
شرکت در فعالیت های ورزشی و میزان گرایش به مصرف سیگار و سوء مصرف مواد اعتیادآور .همایش
ملی تربیت بدنی و کاربردی و علوم ورزشی .تفت .اردیبهشت1391.
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.229نعمتی ،غالمرضا و رحمانی نيا ،فرهاد و میرزایی ،بهمن .اثر انقباض رونگرا بر تغییرات هماتولوژیک
خون در مردان جوان غیرورزشکار .همایش ملی تربیت بدنی و کاربردی و علوم ورزشی .تفت.
اردیبهشت.1391
230-Arazi, H., Rahmani-Nia, F., Mehrtash, M., Azali, K. The effect of acute L-carnitine
supplementation the blood lactate ...... International shomal sport sciences conference. Amol. 5
& 6 Dec. 2012.
231.Nori, T., Rahmani-Nia, F., Mirzaei, B., Arazi, H., The effect of endurance training on resting
metabolic rate and body composition in sedentary males. International shomal sport science
conference. Amol. 5 & 6. Dec. 2012.
232.Rahmani-Nia, F., Rahnama, N., Gahrajian. Y. The comparative effects of oral creatine
supplementation and high protein diet muscular strength and body composition 12 th
International sport sciences conference Turky. 2012.
-233حسینی ،محمد و رحمانی نيا ،فرهاد  .رابطه بین دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی با نیمرخ چربی
در مردان مبتال به انفا رکتوس قلبی .دومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای عروق کرونر قلب.
شیراز .مهرماه 1392.
-234حسینی ،محمد و رحمانی نيا ،فرهاد و سمامی ،نادر .رابطه بین دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی
با فشارخون در مردان مبتال به انفارکتوس قلبی .چهارمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سالمت و
چالش با محوریت فشارخون باال .ساری .مهرماه 1392.
-235آقایی ،فاطمه و رحمانی نيا ،فرهاد و حجتی ،زهرا .رابطه برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و
آنتروپومتریک با عملکرد ورزشی دختران ژیمناستیک برتر کشور .سومین همایش ملی ورزش برای همه.
زنجان1393. .
-236رحمانی نيا ،فرهاد .نقش فعالیت بدنی در پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر .همایش ملی نقش
ورزش در نظام سالمت و توسعه پایدار .تهران .بهمن ماه 1393.
-237فرخشاهی ،رضا و رحمانی نيا ،فرهاد و فرزانه ،اسماعیل .تاثیر مکمل گلوتامین بر شدت درد ادارک
شده و تغییرات سطح آنزیم ک راتین کیناز متعاقب تمرینات برونگرا در مردان تمرین کرده .آمل1392. .
-238رحمانی نيا ،فرهاد و فرزانه ،اسماعیل و دمیرچی ،ارسالن و شمسی ،علی .اثر مکمل گلوتامین بر
کوفتگی عضالنی تاخیری و فعالیت الکتریکی عضله پس از انقباض های برونگرا در مردان تمرین نکرده .آمل.
1392.
-239عرب مومنی ،هللا یار ،محبی ،حمید و رحمانی نيا ،فرهاد .تاثیر تمرین تناوبی بر ظرفیت هوازی و بی
هوازی عضالت اسکلتی موش های صحرایی نر نژاد ویستار .تهران ،هشتمین همایش بین المللی تربیت
بدنی و علوم ورزشی ،اسفندماه.1393 ،
-240عرب مومنی ،هللا یار ،محبی ،حمید و رحمانی نيا ،فرهاد .تاثیر تمرین تناوبی بر بیان ژن ای ناقل
منوکربوکسیالت ) (MCT4, MCT1در عضالت اسکلتی موش های صحرایی نر پیر و جوان .تهران ،هشتمین
همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،اسفندماه1393. ،
-241فدایی چافی ،محمدرضا ،رحمانی نيا ،فرهاد ،محبی ،حمید و مداح ،سیدمحسن .تاثیر تمرین
تناوبی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی عضالت اسکلتی موش های صحرایی نر نژاد ویستار .تهران،
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،اسفندماه1393. ،
 -242پهلوان زاده ،مریم و رحمانی نيا ،فرهاد .مقایسه تاثیر سه شیوه تمرینی پیالتس بر کیفیت زندگی،
قدرت عضالنی و میزان خستگی زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس.کنفرانس بین المللی یافته های نوین
پژوهش در علوم ورزشی .بهمن ماه .1394
-243رحمانی نيا ،فرهاد .عوارض تمرین شدید در والیبال .دومین همایش ملی علوم ورزشی .اردبیل.
اردیبهشت ماه .1396
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 -2تدريس دروس كارشناسي ارشد  :فیزيولوژي انسان  ،تغذيه و ورزش و سمینار و روش تحقیق.
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ب -راهنمايي و مشاوره  160پايان نامه و رساله تحصیالت تكمیلي
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عضویت در مجامع و برگزاري همايش هاي علمي
 -1عضو كالج اروپايى علوم ورزشى.
 -2عضو انجمن بین المللي جامعه شناسي ورزشى.
 -3عضو انجمن علمي آمادگى جسمانى هندوستان.
 -4عضو هیات تحریریه International journal of fitness
-5عضو هیات تحریریه World Journal of Sport Sciences
-6عضو هیات تحریریه )Iranian Journal of Health and Physical Activity (IJHPA
-7عضو هیات تحریریه نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی.
-8مديرمسئول نشریه سوخت و ساز و فعالیت دانشگاه گیالن.
-9مدیر مسئول نشریه مدیریت و توسعه ورزشی دانشگاه گیالن.
-10عضو هیات تحریریه نشریه پژوهش در ورزشهای دانشگاهی (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی).
-11عضوهیأت تحريريه نشريه علمي دانشگاه محققق اردبیلي.
-12عضو هیأت تحريريه نشريه علوم حرکت انسان (دانشگاه شهید بهشتی).
-13عضو هیات تحريريه نشريه پژوهش در علوم ورزشي (پژوهشكده تربیت بدني و علوم ورزشي)
-14دبیر همايش علمي كاربردي تربیت بدني و علوم ورزشي ( همايش ملي  -دانشگاه گیالن +
معاونت اجتماعي استانداري گیالن .)1376 -
-15سردبیر نشریه پژوهش در علوم ورزشی (علوم زیستی).
-16عضو هیئت علمي كنگره علمي كاراته ( تهران  -همايش ملي .) 1377 -
 -17عضو هیئت علمي كنگره علمي آموزش و پرورش ( تهران  -همايش بین المللي .) 1379 -
 -18عضو هیئت علمي چهارمین همايش ملي تربیت بدني و علوم ورزشي ( رشت -همايش ملي .) 79 -
-19معاون روابط عمومي چهارمین همايش ملي تربیت بدني و علوم ورزشي( رشت -همايش ملي 1379 -
)
 -20ريیس ستاد نخستین همايش بین المللي كشورهاي حاشیه درياي خزر (رشت – همايش بین المللي
–) 1383
-21عضو هیأت علمي همايش ملي تربیت بدني و علوم ورزشي (اصفهان -همايش ملي.)1383 -
-22عضو هیأت علمي پنجمین همايش بین المللي تربیت بدني و علوم ورزشي (تهران -همايش بین
المللي.)1384 -
-23عضو هیأت علمي پنجمین كنگره بین المللي علمي -ورزشي بسوي آينده (تهران-همايش بین المللي-
.)1384
-24عضو هیات علمي همايش ملي تربیت بدني و علوم ورزشي (تبريز -همايش ملي .)1385 -
-25عضو هیات علمی ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی( -کیش -همایش بین
المللی.)1386 -
-26عضو هیات علمی همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی (کرمانشاه -همایش ملی.)1387 -
-27عضو هیات علمی همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(تهران-همایش بین المللی -اسفند
.)1388
-28عضو هیات علمی دومین همایش تنیس روی میز(تهران-همایش ملی -اسفند .)1388
-29عضو هیأت علمی اولین همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک-بهمن  -13890تهران.
-30معاون علمی کنگره بین المللی ورزش دانشگاه های آسیا -تهران1391. -
-31عضو هیات علمی ششمن همایش سراسری بهداشت روانی -رشت1391. -
-32عضو هیات علمی همایش ملی نقش ورزش در نظام سالمت و توسعه پایدار -تهران.1393 -

جوايز علمي

 -1انتخاب كتاب «فیزيولوژي ورزش و فعالیت بدني» به عنوان بهترين كتاب گرايش فیزيولوژي ورزش در
جشنواره كتاب دانشگاه تهران 1380 -
 -2انتخاب كتاب «فیزيولوژي ورزش و فعالیت بدني» (جلد اول و دوم ) به عنوان كتاب برگزيده و درخور
تشويق كشور  -وزارت ارشاد اسالمي 1383 -
 -3پژوهشگر نمونه دانشكده تربیت بدني و علوم ورزشي دانشگاه گیالن-1385-1384- 1383- 1381
1386
-5پژوهشگر نمونه استان گیالن1383 -
-6پژوهشگر نمونه دانشگاه گیالن1383 -
-7پژوهشگر برگزيده دانشگاه گیالن1384 -
-8پژوهشگر برگزيده استان گیالن1384 -
-9پژوهشگر برگزيده کشور1384 -
-10پژوهشگر برگزيده دانشگاه گیالن1385 -
-11پژوهشگر برگزيده دانشگاه گیالن1386 -
-12پژوهشگر برگزيده استان گیالن.1386 -
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-13اهدای لوح تقدیر و  2000دالر جایزه نقدی در کنگره علمی -ورزشی شورای المپیک برای تالیف مقاله
علمی و برگزیده در سال 2009.
-14پژوهشگران برگزیده استان گیالن.1388 -
-15استاد نمونه کشوری در سال تحصیلی 88-89
-16پژوهشگر برگزیده استان گیالن.1389 -
-17انتخاب کتاب «راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش» به عنوان کتاب شایسته تقدیر در هفدمین دوره
جایزه کتاب فصل جمهوری اسالمی ایران1390 -
-18پژوهشگر برگزیده دانشگاه گیالن1390. -
-19انتخاب "استاد برجسته کشوری" در سال  1390توسط بنیاد ملی نخبگان.
-20اخذ جایزه ملی "مرحوم عالمه طباطبایی" ویژه استادان و محققان برجسته.1390 -
-21پژوهشگر برگزیده دانشگاه گیالن1391. -
-22پژوهشگر برگزیده دانشگاه گیالن1392.-
-23پژوهشگر برگزیده استان گیالن1392. -
 -24پژوهشگر برگزیده دانشگاه گیالن .1393 -

برگزاری کارگاه های آموزشی

عنوان

مکان برگزاری

زمان

83/10/15
دانشگاه گیالن
)1استعدادیابی ورزشی
84/6/20
دانشگاه گیالن
)2بهینه سازی آموزشی درس تربیت بدنی عمومی
84/11/1
دانشگاه گیالن
)3طراحی برنامه کنترل وزن
84/11/29
دانشگاه گیالن
)4سنجش توان هوازی و بی هوازی
84/12/13
دانشگاه گیالن
)5روش پژوهش در علوم ورزشی
86/9/22
دانشگاه گیالن
)6فعالیت بدنی و عوامل خطرزای حمله قلبی
86/9/7
دانشگاه گیالن
)7پیشگیری و درمان کوفتگی
پژوهشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی 86/9/21
)8داوری مقاالت علمی-پژوهشی
پژوهشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی 86/9/22
)9اصول مقاله نویسی علمی-پژوهشی
پژوهشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی 86/10/20
 )10اصول مقاله نویسی علمی-پژوهشی
87/3/8
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
)11استعدادیابی در جودو
87/7/15
دانشگاه گیالن
)12آشنایی با فنون مقاله نویسی
87/11/15
دانشگاه محقق اردبیلی
)13داوری مقاالت علمی
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 87/12/20
) 14داوری مقاالت علمی
88/8/18
دانشگاه گیالن
)15آشنایی با فنون مقاله نویسی
88/9/28
دانشگاه فردوسی مشهد
)16آشنایی با فنون مقاله نویسی
88/12/9
دانشگاه گیالن
)17استعدادیابی در ورزش
89/5/19
مرکز تربیت معلم بنت الهدی
)18روش پژوهش در علوم ورزشی
89/5/19
مرکز تربیت معلم بنت الهدی
)19استعدادیابی در ورزش
89/11/27
دانشگاه شهید بهشتی
)20چاقی ،فعالیت بدنی و کنترل وزن
89/11/30
دانشگاه آزاد اسالمی
)21آشنایی با فنون مقاله نویسی
پژوهشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 90/10/13
)22داوری مقاالت علمی
90/10/28
دانشگاه علمی -کاربردی
)23آشنایی با روش تحقیق
90/12/1
دانشگاه گیالن
)24آشنایی با فنون مقاله نویسی
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 91/3/18
)25استعدادیابی در ورزش
91/6/13
دانشگاه گیالن
) 26مالحظات اخالقی در علوم
92/9/25
دانشگاه گیالن
)27آشنایی با فنون مقاله نویسی
93/10/15
دانشگاه آزاد اسالمی رشت
 )28مالحظات اخالقی در علوم
94 /2/5
دانشگاه محقق اردبیلی
 )29داوری مقاالت علمی
95/9/25
دانشگاه آزاد اسالمی صومعه سرا
 )30مالحظات اخالقی در علوم
96/3/23
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