مقالات چاپ شده
ردیف

مجله

عنوان

فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دانشگاه
شهید بهشتی دوره  9شماره )1991( 2
1931 - 1931

1

و گلبول های  Cمقاسه سه شیوه تمرین ورزشی بر غلظت پروتئین واکنش دهنده
سفید خونی در بیماران دیابتی نوع2

2

بر استرس اکسیداتیو موش های نر  Cاثر تعامل شنای استقامتی و مکمل ویتامین مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
ایلام دوره  21شماره 11 - 1 )1991( 6
صحرایی

9

بر سطوح استرادیول و گنادوتروپین ها  GnRHتأثیر تمرینات هوازی و آگونیست
در دختران دارای بلوغ زودرس مرکزی ) LH/FSHو (LH

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات و
بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد 11
(23-11 )1991

1

اثر تعاملی  3هفته تمرین هوازی پس از تلقیح سلولهای بنیادی مغز استخوان در
جسم مخطط بر شاخصهای رفتاری در موشهای مدل پارکینسونی

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی-
دانشگاه مازندران 191-119 )1991( 22

1

Avicenna Journal of Neuro The Effect of Different Training Modes on Serum Apelin and
Psycho Physiology 2 (2111) 1-6
Pain Threshold in Morphine-Dependent Rats

6

 CRPتاثیر مصرف ال کارنتین وده هفته ورزش هوازی منتخب روی سطوح سرمی مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 13
(199-191 )1991
در موشهای دیابتی شده با استرپتوزوسین

3

بررسی اثر تمرین هوازی و استرس صوتی بر میزان سروتونین پلاسمای موش های
نر صحرایی

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
اراک 91-39 )1999( 1

3

تأثیر تمرین استقامتی و مصرف متادون بر سطح سرمی اینترفرون گاما و
اینترلوکین  13در موش های صحرایی وابسته به مورفین در دوره سندروم ترک

ورزش وعلوم زیست حرکتی -13 )1999( 1
63

9

بر آستانه درد موش های دیابتی نوع یک Eتاثیر تمرین ورزشی و ویتامین

مجله فیزیولوژی وفارماکولوژی )1999( 1
119-111

11

تأثیر دوازده هفته فعالیت هوازی بر عملکرد ریوی و سطوح سرمی لپتین مردان
چاق

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
ایلام 116-199 )1999( 1

11

اثرات حاد تمرینات ورزشی شنا بر روی علائم سندرم ترک در موش های معتاد

) (1992شماره9

12

بررسی اثرات سولفات منیزیم و ورزش منظم روی استانه درد موش های دیابتی

) (2119دوره  -3شماره9

19

در موش های صحرایی - Cتاثیر ورزش مقاومتی منظم روی عملکرد عروقی پپتید مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دوره -21
دیابتی
) (1992شماره1

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دوره-21

11

Effects of Submaximal Endurance Training and Vitamin D9
Supplementation on Pain Threshold in Diabetic Rats

مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان 11
(21-22 )1992

11

بررسی الگوی ارتباط حجم فعالیت بدنی روزانه و سطوح چربی خون مردان میانسال
سالم شهر همدان

س -11ش113-119 )2112( 2

16

تاثیر کاهش سریع وزن بر عوامل منتخب آنتروپومتریکو شاخص های توان بی
هوازی (گلیکولیتیک) کشتی گیران آماتور سبک آزاد

ج  -2ش99-21 )2112( 1

13

مدل پیشگویی ظرفیت عملی به شیوه شمارش گام های روزانه در مردان 11-61
ساله با سبک زندگی

ش39-11 )2112( 11

13

بر آستانه درد موش های دیابتی  Cبررسی اثرات تمرنات ورزشی منظم و ویتامین

) (2111س -11ش1

کتاب
ردیف
1

نوع کار نام نویسنده اصلی سال نشر

عنوان
طراحی تمرینات قدرتی برای ورزش ها طراحی برنامه تمرین

ترجمه

ویلیام ج کرامر

1991

پایان نامه
ردیف

عنوان

دانشجو

1

همراه با پیوند  D9تأثیر تمرین هوازی و مصرف ویتامین
 VEGF ،سلول های بنیادی مغز استخوان بر سطوح
دوپامین و تیروزین هیدروکسیلاز در جسم مخطط موش
های پارکینسونی

2

بررسی تاثیر  3هفته برنامه ورزش آبی بر سطح کورتیزول،
سیدمحمد
ضربان قلب استراحتی و استقامت قلبی تنفسی کودکان  1تا
بطحاییان
 11سال مبتلا به اوتیسم شهر همدان

سیدعبداله
هاشم ورزی

استاد راهنما استاد مشاور

تاریخ دفاع

علی حیدریان ضیاء فلاح
محمدی
پور

1991912922

علی حیدریان
--پور

1991911916

9

بررسی اثر  3هفته برنامه ی ورزش در آب روی تصویر
مغزی،آمادگی جسمانی و حرکات کلیشه ای کودکان
دبستانی مبتلا به اوتیسم شهر همدان

سیده نسرین
بطحاییان

علی حیدریان
--پور

1991911911

1

اثر ورزش هوازی و بی تمرینی بر سطح اپلین پلاسما و
 Iآستانه درد موشهای صحرایی دیابتی نوع

رضا دلاور

علی حیدریان
پور

فرزاد ناظم

1991913919

1

اثر ورزش هوازی و بی تمرینی بر سطح اپلین پلاسما و
 Iآستانه درد موشهای صحرایی دیابتی نوع

رضا دلاور

علی حیدریان
پور

فرزاد ناظم

1991913919

6

اثر هشت هفته تمرین تداومی و تناوبی همراه با مصرف
مکمل سولفات روی بر آستانه درد موش های معتاد در
سندروم ترک

---

علی حیدریان
--پور

3

اثر تعامل شنای استقامتی و وامانده ساز همراه با مکمل
بر شاخص های استرس اکسیداتیو رت های نر  Cویتامین
ویستار

لیلا وصالی
اکبرپور

محمدعلی
سمواتی
شریف

علی حیدریان
پور

1991916991

3

تأثیر ورزش هوازی زیر بیشینه بر سطح سرمی اینترفرون
گاما و اینترلوکین  13در موش های صحرایی وابسته به
مورفین در دوره سندروم ترک

مجید
وحیدیان
رضازاده

علی حیدریان
علیرضا زمانی
پور

1991919921

9

بررسی اثر شش هفته تمرین همزمان استقامتی  -تداومی و
استقامتی  -تناوبی بر سطوح پلاسمایی کورتیزول و سطح
اضطراب در دانش آموزان پسر  16-19سال دارای اضافه وزن

فاطمه
تحسینی

علی حیدریان
--پور

1991912919

11

بررسی اثر شش هفته تمرین همزمان استقامتی-تداومی و
استقامتی-تناوبی بر سطح نشانگر های التهابی در دانش
آموزان پسر دارای اضافه وزن

مجید وثیقی
شجاع

علی حیدریان
--پور

1999911921

11

تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر
مقاومت خمشی ،تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری
استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی

هدا مزینی

مهرداد
عنبریان

1999916919

12

تاثیر مصرف ال-کارنیتین و  11هفته تمرین هوازی منخب
در موشهای دیابتی نوع  CRP 1روی سطوح سرمی

علی حیدریان عبدالمجید
محسن جلیلی
محمدزاده
پور

1992912916

19

علی حیدریان عبدالمجید
تآثیر مصرف ال -کارنیتین و  11هفته تمرین هوازی منتخب
محسن جلیلی
محمدزاده
پور
در موشهای دیابتی نوع  CRP 1روی سطوح سرمی

1992912916

گیتی ترکمان

1991913911

علی حیدریان حسین معین
توکلی
پور

11

تاثیر سه شیوه تمرینی منتخب به مدت  3هفته بر
فاکتورهای خونی بیماران دیابتی نوع دو

علیرضا
احمدوند

11

پلاسما در بیماران  CRPاثر سه شیوه تمرینی بر غلظت
دیابتی نوع دو

علی حیدریان محمدعلی
مریم کشوری
سمواتی شریف
پور

1992911921

1992913919

16

تاثیر سه ماه برنامه تمرینی منتخب روی برخی فاکتورهای
بیوشیمیایی در بیماران دیابتی نوع دو

حجت اله
سیاوشی

علی حیدریان سید جواد
کیانی
پور

1992916923

13

تأثیر هشت هفته ورزش هوازی بر پارامترهای هماتولوژیک
افراد وابسته به مورفین در سندرم ترک

مجید زمانی

علی حیدریان
پور

فرزاد ناظم

1991912929

13

بررسی اثرات تمرینات ورزشی متوسط هوازی بر روی
اختلالات چرخه قاعدگی و سطوح هورمون های استروژن،
 LHو FSHپروژسترون،

فاطمه
ضمیری دلیر

علی حیدریان شهره
علیمحمدی
پور

19

رابطه بین بیوریتم با عملکرد ورزشی ورزشکاران رشته های
انفرادی استان همدان

سجاد مومنی
پیری

21

بررسی تاثیر مصرف سولفات منیزیم خوراکی و فعالیت
ورزشی مقاومتی بر استانه درد موش های معتاد در سندرم
ترک

قباد پرواره

علی حیدریان
فرزاد ناظم
پور

1991911911

21

بر استانه درد موش های دیابتی  D9تاثیر ورزش و ویتامین

سیدجلال
طاهر آبادی

علی حیدریان مهدی
گودرزوند
پور

1991911912

22

بر استانه درد موش های دیابتی  Eتاثیر ورزش و ویتامین

محمد باسره

علی حیدریان محمدعلی
سمواتی شریف
پور

1991911911

29

تاثیر فعالیت منظم ورزشی و منیزیم بر روی آستانه درد
موشهای دیابتی

هادی
کوچکخانی

علی حیدریان
پور

غلامرضا
شعبانی بهار

علی حیدریان
پور

فرزاد ناظم

1991911911

1991916929

1991911916

