
  نبی شمسائیدکتر آقاي  پژوهشیعلمی و سوابق 
  عضو هیأت علمی دانشگاه ایالم) -  دکتري فیزیولوژي ورزشی( 

  

 ISI :"Nampt/PBEF/visfatin exerts neuroprotective effects againstچـاپ مقالـه    -1

ischemia/reperfusion injury via modulation of Bax/Bcl-2 ratio and prevention 

of Caspase3 activation" ژورنال در  Journal of Molecular Neuroscience، 2015.  

 ISI:  "Visfatin reduces hippocampal CA1 cells death and improvesچـاپ مقالـه    -2

learning and memory deficits after transient global ischemia/reperfusion" در 
  .Neuropeptides ،2015  ژورنال

 ISI : "Visfatin Inhibits Apoptosis and Necrosis of Hippocampus CA3چاپ مقاله  -3

Cells Following Transient Global Ischemia/Reperfusion in Rats" ــال   در ژورن

International Journal of Peptide Research and Therapeutics ،2014.   

 Bcl-2و  Baxهـاي  و بیان پروتئین مرگ سلولیسازي تمرین استقامتی بر آمادهاثر پیش«پژوهشی:  -چاپ مقاله علمی -4
  .1393، ، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود»مغزي در موش صحرایی نر جریان مجدد -به دنبال ایسکمی هیپوکمپ

تنهایی در بـین دانشـجویان پسـر ورزشـکار و     و احساس کنترلی ارتباط منبعبررس« :)ISCپژوهشی ( -مقاله علمیچاپ  -5
 .1386 ، پاییز33، شماره فصلنامه حرکت -دانشگاه تهران  - »غیرورزشکار دانشگاه رازي کرمانشاه

حاضـر   هـاي رابطه بین ابعاد رفتار رهبري مربیان با انسجام گروهی و عملکرد تیم« :)ISCپژوهشی ( -مقاله علمیچاپ  -6
  .1388، بهار 22، شماره نشریه پژوهش در علوم ورزشی -» در مسابقات لیگ برتر فوتبال

ر           « :)ISCپژوهشـی (  -مقاله علمـی چاپ  -7 ا تأکیـد ـب بررسـی وضـعیت باشـگاههاي ورزشـی خصوصـی شـهر ایـالم ـب
  .1388زمستان  ،48، شماره فصلنامه المپیک -کمیته ملی المپیک  -»زاییاشتغال

 اني معـدنی اسـتخوان در کودکـ   ي بدنی و تراکم مادهبررسی ارتباط شاخص توده: )ISCپژوهشی ( -له علمیمقاچاپ  -8
   .1388، بهار 22، شماره نشریه پژوهش در علوم ورزشی - ساله شهر ایالم 6-12پسر 

 Comparison of  extent of exercise effects on bone mineral :پژوهشی -مقاله علمیچاپ  -9

density of boys of Ilam city  - 1389 زمستان، علمی طب داخلی کاسپینشریه ن.  



پنجمـین   - »مقایسه میزان پرخاشگري و فشار روانی دانشجویان پسر ورزشکار رشته هـاي تیمـی و انفـرادي   « :ارائه مقاله -10
  .1389 ،تهران –اشت روانی دانشجویانسمینار سراسري بهد

پنجمـین سـمینار سراسـري     - »تأثیر یک دوره ورزش هوازي بر میزان کنترل خلق منفـی دانشـجویان دختـر   « :ارائه مقاله -11
  .1389  ،تهران – بهداشت روانی دانشجویان

 -»بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازي بر میزان پرخاشگري و سالمت روانی دانشجویان پسر دانشـگاه ایـالم  « :ارائه مقاله -12
  .1387مرودشت،  – همایش ملی روانشناسی و کاربرد آن در جامعه

همـایش ملـی روانشناسـی و     - »هاي تیمی و انفـرادي دانشـگاه ایـالم   مقایسه بلوغ عاطفی ورزشکاران رشته« :ارائه مقاله -13
  .1387 ،مرودشت -کاربرد آن در جامعه

دومـین کنگـره    -آکـادمی ملـی المپیـک     -»زش و فعالیت بدنی و بروز بیمـاري هـاي قلبـی   بررسی ارتباط ور« :ارائه مقاله -14
  .1387 ،تهران – سراسري قلب و ورزش

همـایش ملـی    - »اکتسـاب، یـادداري و انتقـال شـوت پنـالتی فوتسـال      تأثیر پارامترهاي مسافت و زاویـه بـر   « :ارائه مقاله -15
  .1389  ،تهران – آکادمی فوتبال ایران -فیزیولوژي فوتبال پایه 

 - غـرب آموزان شهرسـتان ایـوان  ه دانشبدنی در دوره متوسطه از دیدگاها و نیازهاي درس تربیتبررسی نگرش :ارائه مقاله -16
  .1389  ،تهران -پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی –مدیریت همایش ملی 

 Effect of combination of parallel endurance and strength training on :ارائـه مقالـه   -17

aerobic and anaerobic power and maximal strength of trained adolescent male 
taekwondo players-  1389 ،تهران -آمادگی جسمانی و آیروبیکملی بین الهمایش.  

 -»ف بر چگالی مـاده معـدنی اسـتخوان کودکـان پسـر شـهر ایـالم       مقایسه میزان تأثیر ورزش در سنین مختل« :ارائه مقاله -18
 -هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشـی  -پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

  .1388 ،تهران

الت حافظـه و یـادگیري   اثر تزریق داخـل بطنـی ویسـفاتین بـر اخـتال     : )ISC(پژوهشی  -علمیپذیرش اولیه مقاله  -19
  .1393احترازي غیرفعال پس از ایسکمی ریپرفیوژن مغزي، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم، 

  .1388 ،انتشارات جنگل –»تغذیه و ورزش« :تألیف کتاب -20

  .1388 ،دانشگاه رازي کرمانشاهانتشارات  –»اسکلتی –هاي عضالنیراهنماي طبی تشخیص« :ترجمه کتاب -21



  .1390انتشارات دانشگاه ایالم،  - »بیولوژي در علوم پزشکی« :ترجمه کتاب -22

  .1393انتشارات حتمی،  - »هاي ورزشیپرسش و پاسخ در زمینه آسیب صد« :ترجمه کتاب -23

  .)در دست چاپ( »فیزیولوژي پزشکی الزویر« :ترجمه و ویراستاري علمی کتاب -24

ش در سنین مختلف بر چگالی ماده معدنی استخوان کودکان پسـر شـهر   بررسی میزان تأثیر ورز« :اجراي طرح تحقیقاتی-25
  .1389 – دانشگاه ایالم - »ایالم

اثر ترتیب تمرین موازي استقامتی و قدرتی بر توان هوازي، توان بـی هـوازي و قـدرت بیشـینه     « :اجراي طرح تحقیقاتی -26
  .1389 ،دانشگاه پیام نور ایالم - »تکواندوکاران نوجوان

ه راهکارهـاي     هارزیابی سطح آگاهی و نحو« :راي طرح تحقیقاتیاج -27 عملکرد بازیکنان فوتبال لیگ استان ایالم نسـبت ـب
  .1389 ،دانشگاه پیام نور ایالم :»پیشگیري از آسیب هاي ورزشی

دانشـگاه   -»بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازي بر اضطراب دانشجویان دختر دانشـگاه ایـالم  « :اجراي طرح تحقیقاتی -28
  .1388 ،ایالم

 هیپوکمـپ  Bcl-2و  Baxهاي و بیان پروتئین مرگ سلولیتمرین استقامتی بر  یک دورهاثر « :اجراي طرح تحقیقاتی -29
  .1392، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور -»مغزي در موش صحرایی نر جریان مجدد -به دنبال ایسکمی

 .1393ی دانشجویی علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، اردیبهشت سومین همایش مل :داور مقاالت -30

سومین همایش ملی دانشـجویی علـوم ورزشـی، دانشـگاه شـهید بهشـتی تهـران،         :عضویت در هیأت رئیسه همایش -31
  .1393اردیبهشت 

  عضویت در انجمن علوم اعصاب ایران. -32

 .1389و  1388شگاه ایالم در سال تربیت بدنی دان گروه پژوهشگر برترکسب عنوان  -33


