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  ( آخرین مدرک تادیپلم از  ) جدول اطالعات و سوابق تحصیلي

 شهر کشور تا تاریخ از تاریخ نام دانشگاه/ مدرسه معدل گرایش رشته مقطع ردیف

 شهرهادي ایران 9944 9943 دبیرستان نظامي 93/99 - تجربي دیپلم 9

 تبریز ایران 9953 9943 دانشگاه تبریز 99/99 دبیري نيتربیت بد لیسانس 9

 تهران ایران 9959 9953 دانشگاه تهران 09/94 فیزیولوژي ورزش تربیت بدني ارشد 9

 رشت ایران ادامه 9954 دانشگاه گیالن 39/93 فیزیولوژي ورزش تربیت بدني دکتري 3

5 
 57/91نمره:  و سطوح الکتات... یهواز یتوان ب برو مگابیسیك(  ORزا )یانرژ یدنیاثرات حاد دو نوش: نامه کارشناسي ارشد:عنوان پایان

 99/93و حافظه          نمره رساله دکتري: BDNF تمریني بر عنوان رساله دکتري: اثرات تمرین و بي

 
 

 افتخارات آموزشي -1

 آموزش کشور ( یید سازمان سنجشهاي برتر آزمون سراسري کارشناسي ارشد  ) به تأرتبه

ف
دی

ر
 

 رتبه در سهمیه  سهمیه رتبه کشوري سال رشته کنكور

 سوم آزاد سوم 1831 تربیت بدني)کارشناسي ارشد( 9

 اول آزاد اول 1831 تربیت بدني)کارداني به کارشناسي( 9

 

 استعداد درخشان ( الف

به دلیل کسب رتبه سوم  استعداد درخشان به تایید سازمان سنجش آموزش کشور   :توضیحات

در گرایش حرکات کشور در آزمون ورودی دوره کارشناسي ارشد تربیت بدني، رتبه اول کشور 

       1831اصالحي و رتبه دوم کشور در گرایش فیزیولوژی ورزشي در سال 

 

 تجربیات آموزشی-2

 سوابق تدریس
 کنونتا 9959از مهر  -واحد تبریز دانشگاه آزاد اسالمي - 9و  9واحدهاي عمومي تربیت بدنيتدریس  -9

 کنونتا 59از بهمن  -زاد واحد هادیشهردانشگاه آ -تدریس واحدهاي عمومي تربیت بدني -9

 کنونتا 9935از مهر  -نشگاه آزاد جلفادا -تدریس واحدهاي تخصصي کارداني تربیت بدني -9

 



 افتخارات پژوهشي -8

 الف( مقاالت منتشر شده 

 توضیح  نویسندگان نام مجله عنوان مقاله ردیف
ال س

 چاپ

ضریب 

 تاثیر

 گیراناثرات آب زدایي بر عملكرد قلب کشتي 1
پژوهشنامه فیزیولوزي 

 ورزشي کاربردي

 کریم آزالي علمداري،

 محمدرضا کردي،  

 سیروس چوبینه، 

 محمدرضا رضوي

 نفر اول از چهار نفر

 پژوهشي-علمي
1387 0/036 

2 
کتات خون هوازي و سطوح الزا بر توان بياثرات دو نوشیدني انرژي

 دانشجویان پسر

 پژوهش 

 در علوم ورزشي

 کریم آزالي علمداري، 

 دکتر محمدرضا کردي، 

 دکتر سیروس چوبینه

نفر اول از سه نفر 

پایان نامه مستخرج از 

 ارشد
ISC 

1388 0/061 

3 
-تغییرات هورمون رشد و حجم پالسما در ورزش با شرایط دي

 هیدراسیون و یوهیدراسیون

 پژوهش

 ورزشي در علوم 

 کریم آزالي علمداري، 

 محمدرضا کردي، 

 سیروس چوبینه، 

 جبار بشیري

 نفر اول از چهار نفر

ISC 
1388 0/061 

4 
دختران  BMDتاثیر تمرین هاي مقاومتي و هوازي بر تغییرات 

 دانشجوي غیر ورزشكار

 مجله غدد درون ریز 

 و متابولیسم ایران

 رقیه پوزش، 

 جبرئیل پوزش، 

 لمداري، کریم آزالي ع

 علي اوجاقي

 نفر سوم از چهار نفر

ISC 
1388 0/068 

5 
-مقایسه آثار یک جلسه فعالیت ورزشي هوازي و مقاومتي با شدت

 هاي متفاوت بر اشتها در مردان غیر فعال چاق و الغر

 پژوهش 

 در علوم ورزشي

 بابک عبادي، 

 فرهاد رحماني نیا، 

 حمید محبي، 

 کریم ازالي علمداري

 ار چهار نفرنفر چهار 

ISC 
1389 0/061 

6 
الکتیک، آمونیاک و سدیم بر میزان اسیدکربنات تاثیر مكمل بي

 عملكرد پسران دونده
 علوم زیستي ورزشي

 حبیب محمد پور یقیني،

 جبرئیل پوزش،  

 کریم آزالي علمداري، 

 رقیه پوزش

 نفر سوم از چهار نفر

ISC 
1389 0/037 

7 
بر بازیافت شاخص هاي عملكرد  اثرات جایگزیني مجدد مایعات

 قلب و توان بي هوازي

پژوهشنامه فیزیولوزي 

 ورزشي کاربردي

 امیرقیامي راد،

 کریم آزالي علمداري،  

 سیروس چوبینه، 

 بابک عبادي

 نفر دوم از چهار نفر

 پژوهشي-علمي
1389 0/036 

 IIاثرات توام شنبلیله و ورزش بر کنترل دیابت  8
پژوهشنامه فیزیولوزي 

 رزشي کاربرديو

 کریم آزالي علمداري، 

 بابک عبادي، 

 سیروس چوبینه، 

 جاوید مهتابي،

 نوشین داداش زاده 

 نفر اول از پنج نفر

 پژوهشي-علمي
1389 0/036 

9 

کم و متوسط بر اشتها، وزن بدن،  تاثیر فعالیت هوازي با شدت

انرژي فعالیت و مقدار گرلین آسیل دار در زنان غیرفعال نسبتا 

 چاق و

 نشریه علوم تغذیه

 و صنایع غذایي ایران 

 منصور خلیل زاده، 

 کریم آزالي علمداري، 

 سیروس چوبینه،

 بابک عبادي،  

 مهري قهرماني

 نفر دوم از شش نفر
ISC 

1390 0/036 

10 
نوشیدني هاي انرژي زا بر بازیافت توان بي هوازي و سطوح اثرات 

PH و الکتات خون مردان ورزشكار 

نشریه علوم حرکتي و 

 ورزش

 ایرج صدري،

 کریم آزالي علمداري،  

 جبرئیل پوزش، 

 بابک عبادي 

 نفر دوم از چهار نفر

ISC 
1390 0.042 

11 
Effects of Selective Resistance vs. Aerobic 

Training on Local BMD in Untrained Females 
Medicina dello 

sport 

 کریم آزالي علمداري

 بابک عبادي

 مظفر مرادي

 جبرئیل پوزش

 رقیه پوزش

 نفر اول از پنج نفر

ISI 
2010 0.257 

12 

 
Antidiabetic effects of exercise and fenugreek 

consumption in males with NIDDM 
Medicina dello 

sport 

 کریم آزالي علمداري

 سیروس چوبینه

 جبرئیل پوزش

 

 نفر اول از سه نفر

ISI 
2009 0.257 

 



 

 ب ( مقاالت همایشي

ف
دی

ر
 

 

 عنوان مقاله
 عنوان

 همایش 

 

 * نویسندگان
 

 سال

 

 نوع مقاله

 خالصه/کامل

 سطح همایش

 الملليملي/بین

 

 برگزار کننده

کشور 

 برگزاري

9 Study of insulin interaction with membrane models 

by PGSE-NMR Spectroscopy 
20th IUBMB الملليبین خالصه 2006 کریم آزالي علمداري  ژاپن ژاپن 

9 Investigation of Insulin Aggregation and effects of 

pH by PGSE-NMR Spectroscopy 
FEBS الملليبین خالصه 2006 کریم آزالي علمداري  ترکیه ترکیه 

9 Synergetic effects of exercise and Trogonella 

consumption in males with NIDDM  
"Physical Education and Sport 

in Research" and "Aging and 

Physical Activity" 

الملليبین خالصه 2009 کریم آزالي علمداري  لهستان لهستان 

3 Effects of hydration on plasma GH levels in 

exercise 
1st International Congress 

of New Prospective and 

Sport 

الملليبین خالصه 2005 کریم آزالي علمداري  ایران ایران 

اک و عملکرد تاثیر آلکالوز القاء شده بر میزان اسید الکتیك، آمونی 0

متر 044پسران دونده   

املک 9954 کریم آزالي علمداري اولین همایش فیزیولوژی ورزش  ایران ایران ملي 

 

 کتابهای منتشر شده -ج
 54نوشیدني ها در ورزش. انتشارات بامداد کتاب، سال  -9

 55تربیت بدني عمومي. انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبریز، سال  -9

 

 طرحهای پژوهشی -د

 . IIو ورزش بر کنترل متابولیک بیماران دیابت نوع  مجري طرح اثرات توام شنبلیله -9

 .زا بر تعویق خستگي و بازیافتهاي انرژياثرات نوشیدني با عنوان شبستردانشگاه آزاد در  آقاي ایرج صدري طرح پژوهشي همكار -9

 .متر 355شده بر میزان اسیدالکتیک، آمونیاک و عملكرد پسران دونده  تاثیر آلكالوز القاء دانشگاه آزاد تبریز با عنوان آقاي حبیب محمدپور یقیني در طرح پژوهشي همكار -9

 . دختران دانشجوي غیر ورزشكار BMDتاثیر تمرین مقاومتي و هوازي بر تغییرات  دانشگاه آزاد تبریز با عنوان خانم رقیه پوزش جدیدي در طرح پژوهشي همكار -9

 . يهواز يقلب و توان ب يعملكرد يشاخصها افتیبر باز ونیدراسیه ياثرات ر د تبریز با عنواندانشگاه آزا آقاي امیر قیامي راد در طرح پژوهشي همكار -3

 سگي)در حال داوري(همكار طرح پژوهشي خانم مهري قهرماني در دانشگاه آزاد تبریز با عنوان اثرات فعالیتهاي هوازي و مقاومتي بر کمیت و شدت نشانه هاي یائ  -0

(اجرا )در حالزنان غیر فعال چاق و الغرپالسما و انرژي دریافتي گرلین  سطوح با دو شدت متفاوت، بر اشتها، اثرات ورزش هوازيخلیل زاده در دانشگاه آزاد تبریز با عنوان  همكار طرح پژوهشي آقاي منصور -9



 
 ورزشي -هنری  –افتخارات علمي  -1

 د( افتخارات ورزشي

 مسابقاتسطح  سال کشور عنوان افتخار ردیف

 سایر:  المللي بین  ملي    دانشجویي    9950 ایران 9950اول کشور در لیگ دسته یک والیبال دانشجویان  9

 توضیحات:

 

 سایر افتخارات -5

 افتخار به راجع توضیح افتخارات سایر 

9  تا کنون 9480عضو انجمن استعدادهای درخشان از سال 

2   9481پژوهشگر برتر دانشگاه گیالن در سال 

4 
  دوچرخه سواری از  4دارای کارت داوری و مربیگری بین المللی درجهICU  همچنین دارای کارت  و 2449در سال

 داوری و مربیگری و گواهینامه های باز آموزی دوره های مشابه در چندین رشته ورزش

0 
  و دارای چندین مقام قهرمانی  9487کسب عنوان اول کشور در مسابقات والیبال لیگ دسته یك دانشجویان کشور در سال

 دیگر در رشته والیبال

 

 مدارک زبان -6

9 
  9481( و تولیمواسفند 2/90)نمره  9481(، تهران 57)نمره  9487دارای مدرک زبان از آزمون های دانشگاه تربیت مدرس 

 (.014)نمره 

 

 سوابق مربوط به کارگاه ها: -5

 محل کارگاه: آکادمي ملي المپیک     9554از سال  ISAKاراي مدرک بین المللي تكنسین سطح اول آنتروپومتري از انجمن جهاني د

 


