
  مقاالت

 زرنشان اعظم: نویسنده نام

 یائسه زنان چاقی و سرم لیپیدهای بر سویا مصرف و مدت کوتاه متوسط، شدت هوازی منتخب ترکیبی اثر:  مقاله عنوان

 "ایران  بالینی ثبت مرکز در شده ،ثبت"چاق

 09 ماه بهمن:   ارائه/  چاپ سال

 دانش پزشکیارمغان علوم مجله:  ارائه/  چاپ محل

 

 زرنشان اعظم: نویسنده امن

 استراحت قلب ضربان و فشارخون بر سویا مصرف با( متوسط شدت)هوازی تمرینی برنامه ترکیبی اثر:  مقاله عنوان

 چاق یائسه زنان

 09اردیبهشت و فروردین:  ارائه/  چاپ سال

 هرمزگان پزشکی علوم:  ارائه/  چاپ محل

 

 زرنشان اعظم: نویسنده نام
 غیر و ورزشکار دختران در چربی توزیع منطقه و قاعدگی اختالالت ارتباط و قایسهم : مقاله عنوان

 09اسفند:   ارائه/  چاپ سالورزشکاردانشجو

 کرمانشاه پزشکی علوم:  ارائه/  چاپ محل

 

 ترتیبیان بختیار ، زرنشان اعظم: نویسنده نام

 یائسه زنان در سینه سرطان خطرساز عوامل برخی با آن ارتباط و سرم استرادیول 17β سطوح مقایسه : مقاله عنوان

 ورزشكار غیر و ورزشكار

 88 بهار:  ارائه/  چاپ سال

 حرکت ورزشی علوم مجله:  ارائه/  چاپ محل

 

 ترتیبیان بختیار ، زرنشان اعظم: نویسنده نام

 سرطان نشانگر)سرم رادیولاست -بتا 17 بر به ای هفته 19 هوازي منتخب تمریني برنامه دوره یک اثر : مقاله عنوان

  یائسه زنان چاقی و( سینه

 77پاییز : ارائه/  چاپ سال



 المپیک ورزشی علوم مجله:  ارائه/  چاپ محل 

 

 شیرپور سولماز شرابیان، سودابه قربانیان، بهلول زاده، صالح زرنشان،کریم اعظم:  ها نویسنده یا نویسنده نام

 دانشجو ورزشکار دختران قاعدگی اختالالت بر نیبد فعالیت های شاخص نقش:  مقاله عنوان

 09فروردین:  ارائه/  چاپ سال

 ایران نازایی و مامائی مجلهزنان  :  ارائه/  چاپ محل

 

 زاده صالح کریم زرنشان، اعظم:  ها نویسنده  نام

 Effects of combined selective aerobic moderate intensity exercises and soya:  مقاله عنوان

intake on 17β- estradiol (biomarker of breast cancer) and obesity of obese postmenopausal 

women 

 November 2012:  ارائه/  چاپ سال

 Bangladesh:  ارائه/  چاپ محل

 

 زرنشان: نویسنده نام

 یائسه زنان افسردگی سطح بر هوازی  منتخب تمرینی برنامه دوره یک تاثیر:  مقاله عنوان

 88 اسفند:  ارائه/  چاپ سال

 سنندج بدني تربیت ای منطقه همایش:  ارائه/  چاپ محل

 

 زرنشان: نویسنده نام

 ورزشکار غیر و ورزشکار یائسه زنان در افسردگی سطوح مقایسه : مقاله عنوان

 88 اسفند:  ارائه/  چاپ سال 



 سنندج بدني تربیت ای منطقه همایش:  ارائه/  چاپ محل

 

 زرنشان اعظم ،ترتیبیان بختیار قربانیان، بهلول:  ها نویسنده منا

 فعال، غیر و فعال مردان در بیشینه هوازي فعالیت به سرم کورتیزول و لپتین حاد های پاسخ مقایسه:  مقاله عنوان

 77 اسفند:  ارائه/  چاپ سال

 کرمانشاه ورزش فیزیولوژي ملي همایش اولین:  ارائه/  چاپ محل

 

 زرنشان اعظم ترتیبیان، بختیار شرابیانی، سودابه:  ها ویسندهن نام

 فعال یائسه زنان در یائسگي عالئم و بدني فعالیت هاي شاخص بین ارتباط بررسي:  مقاله عنوان

 01 اردیبهشت:  ارائه/  چاپ سال

 .فهاناص پزشکی علوم دانشگاه ایران، ورزشی پزشکی المللی بین کنگره هشتمین:  ارائه/  چاپ محل

 

  زرنشان اعظم: نویسنده نام

 ، بدنی،اضطراب های نشانه ابعاد روان، المتس بر میز روی تنیس ورزش مهارتهای یادگیری اثر:  مقاله عنوان

 دانشجو دختران در افسردگی و اجتماعی کاررکد

 09 آذر:  ارائه/  چاپ سال

 ملکان بدنی تربیت ای منطقه همایش دومین:  ارائه/  چاپ محل

 

 شکراللهی فریبا صفدری، المیرا شیری، هاجر زرنشان، اعظم:  ها نویسنده امن
 ورزشکاردانشجو غیر و ورزشکار دختران در چربی توزیع منطقه و قاعدگی اختالالت ارتباط:  مقاله عنوان

 1101 اردیبهشت:  ارائه/  چاپ سال

 زنان سالمت  المللی بین سمینار سومین:  ارائه/  چاپ محل

 



 

 


