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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

 

 مشخصات فردی

     ناصر  نام پدر:        ویزواری         اکسیر نام خانوادگی :  ام ون

                       عضو هیئت علمی تمام وقت موسسه آموزش عالی شمس گنبد

           vizvariexir@yahoo.com آدرس پست الکترونیک: 

  09112756903       شماره تماس:  

 

  تحصیلیسوابق 

نمره  معدل دوره تحصیل نام دانشگاه گرایش تحصیلی مقطع  تحصیلی

 پایان نامه

مقاالت مستخرج 

 از پایان نامه

ی و بیوشیم -فیزیولوژی ورزشی دکتری

 متابولیسم ورزشی

دانشگاه آزاد اسالمی 

 ساری واحد

 مقاله 4 20 56/18 1396-1393

 مقاله 1 60/18 03/18 1389-1391 واحد علوم و تحقیقات  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد

 

 فیزیولوژی ورزشی معدل الف در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

آب و هوایی  بدنی در شرایط مقایسه عملکرد ریوی در پاسخ به فعالیت عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :

 متفاوت کرمان و گرگان در دانش آموزان مقطع ابتدایی

هپاتوکاین ها   ، برخی 1SIRTاثر دو نوع تمرین هوازی متفاوت بر تغییرات سطوح سرمی  عنوان رساله دکتری :

 و شاخصهای آنژیوژنیک زنان مبتال به دیابت نوع دو

  

mailto:vizvariexir@yahoo.com
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 سوابق علمی و پژوهشی

 سال رتبه  مجله عنوان مقاله

Attenuated Renal and Hepatic Cells 

Apoptosis Following Swimming Exercise 

Supplemented with Garlic Extract in Old 

Rats 

Clinical intervention in Aging ISI 2021 

The effect of moderate aerobic exercise on 

serum levels of FGF21 and Fetuin A in 

women with type Ⅱ diabetes 

Medical Laboratory Journal 

 

 پژوهشی –علمی 

ISC 

2020 

 سطوح سرمی برتغییرات با شدت متوسط  تاثیر تمرین هوازی

تال در زنان مب آنژیوژنیک و آنژیواستاتیکبرخی شاخص های 

 به دیابت نوع دو

 مجله علوم پزشکی ایالم

 (و در نوبت چاپ )پذیرفته شده

 پژوهشی –علمی 

ISC 

1397 

برخی  سطوح سرمی شدید برتغییرات  تاثیر تمرین هوازی

ابت دیشاخص های مهاری و تحریکی آنژیوژنز در زنان مبتال به 

 نوع دو
 

  دانشگاه تربیت مدرس 

 زیستی پژوهش در آسیب شناسی مجله 

 پژوهشی –علمی 

ISC 

1397 

بررسی اثر مصرف دو نوع مکمل کافئین وجنیستئین برسطوح 

نیتریک اکساید و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی بافت قلب 

 موش های صحرایی متعاقب یک جلسه تمرین حاد شنا

  دانشگاه تربیت مدرس

 زیستی  پژوهش در آسیب شناسی مجله 

 پژوهشی –علمی 

ISC 

1396 

The effect of vigorous aerobic exercise on 

and Fetuin A  21serum levels of SIRT1 , FGF

in women with type Ⅱ diabetes 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Medical Laboratory Journal 

 

 پژوهشی –علمی 

ISC 

2018 

The effect of climatic conditions on exercise-

induced bronchoconstriction in 10-12 year 

old students 

Journal of Bodywork and 

Movement Therapies  

 

ISI 2016 

و  دو شرایط آبمقایسه اثر فعالیت بدنی بر عملکرد ریوی در 

 هوایی مختلف

 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 مجله افق دانش

 پژوهشی –علمی 

ISC 

1395 

https://civilica.com/isi/10.2147**cia.s250321/
https://civilica.com/isi/10.2147**cia.s250321/
https://civilica.com/isi/10.2147**cia.s250321/
https://civilica.com/isi/10.2147**cia.s250321/
http://goums.ac.ir/mljgoums/browse.php?slc_lang=fa&sid=1&mag_id=41
http://goums.ac.ir/mljgoums/browse.php?slc_lang=fa&sid=1&mag_id=41
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13608592/20/3
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13608592/20/3
http://hms.gmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2194-1&slc_lang=fa&sid=1
http://hms.gmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2194-1&slc_lang=fa&sid=1
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مقایسه عملکرد و التهاب ریوی دوندگان نیمه استقامت حرفه ای 

  و غیر ورزشکاران

 جهرم پزشکیدانشگاه علوم 

 مجله پارس

 پژوهشی –علمی 

ISC 

1395 

تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب بر تعادل، درد و ناتوانی 

 منعملکردی زنان دارای زانو درد مز

 ملی  علوم ورزشی  دومین همایش

 ورزش، سالمت، جامعه

 1400 همایش ملی 

 

 

 طرح های پژوهشی 

 سمت  مرکز عنوان طرح

تمرینی بر تعادل، عملکرد حرکتی، تاثیر یک دوره برنامه 

 حس عمقی و سرعت راه رفتن بیماران نوروپاتی دیابتی

 همکار اول آذر گرگان 5یمارستان رکز تحقیقات بالینی بم

مقایسه عملکرد ریوی استراحتی در پاسخ به فعالیت بدنی در 

شرایط آب و هوایی متفاوت کرمان و گرگان در دانش 

 سال 10-12آموزان 

 

 تحقیقات فیزیولوژی کرمانمرکز 

 

 همکار اول

 

 مدارک مربیگری و داوری و کارگاهها

 سال اخذ درجه  رشته ورزشی نوع کارت

 

 مدرسی فدراسیون 

 1395  آمادگی جسمانی  

 1399  طراحی تمرین

http://jmj.jums.ac.ir/browse.php?a_id=675&sid=1&slc_lang=fa
http://jmj.jums.ac.ir/browse.php?a_id=675&sid=1&slc_lang=fa
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 1399  تغذیه ورزشی

 

 

 مربیگری

 1398 3 بدمینتون

 1397 3 پیالتس

 1387 3 ایروبیک

 1393 3 جسمانیآمادگی 

 1396 3 هندبال

 1389 2 دو و میدانی

 1384 3 فوتبال 

 

 

 داوری

 1397 3 داژبال 

 1395 3 شنا

 1386 3 والیبال

 1387 3 دو و میدانی 

 1382 3 شطرنج

 1399  (دانشگاه فنی و حرفه ای مائده مدرس در وبینار تغذیه و ورزش ) کارگاه ها

 1398 ---- درمانی در آبگواهینامه ورزش 

 1393 ---- پزشکی ورزشی پیشرفته 

 1382 ---- گارگاه تخصصی برنامه نویسی تمرین دو و میدانی
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 تدریس  سوابق

 همکاریآغاز واحد درسی  موزشیآمرکز 

فیزیولوژی پیشرفته اعصاب مرکزی، تغذیه انسان، تغذیه ورزشی ،  موسسه آموزش عالی شمس گنبد

فیزیولوژی انسان پیشرفته، فیزیولوژی ورزشی پیشرفته، حرکت شناسی 

پیشرفته، حرکات اصالحی پیشرفته، زبان تخصصی، بیوانرژتیک ورزشی، 

 سمینار 

1397 

بیومکانیک ورزشی، بهداشت  تدریس  فیزیولوژی ورزشی، آناتومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدگرگان

 ورزشی، اصول و مبانی تربیت بدنی

 دروس عملی: آمادگی جسمانی، دو و میدانی، هندبال، فوتسال، بسکتبال

1392 

 ترم( 10)

دانشکده فنی و حرفه ای مانده 

 گرگان

سنجش  اندازه گیری در تربیت بدنی، حرکت شناسی، تغذیه ورزشی،

 کاربرد رایانه در تربیت بدنی

1394 

 

 (1399مدرس کارگاه آموزشی، شغلی و تخصصی ورزش و توانبخشی ) دانشگاه  علوم پزشکی گلستان

 (1399مدرس  کارگاه آموزشی، شغلی و تخصصی ورزش و سالمندان)

 2و 1تربیت بدنی عمومی 

1392 

 

 1392 2و 1تربیت بدنی عمومی  دانشگاه پیام نور گرگان

 ترم( 8)

 1395 و علم تمرین آمادگی جسمانی 3مربیگری درجه مدرس دوره های  همگانیفدارسیون ورزشهای 
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 سنجش و اندازه گیریروش تحقیق در تربیت بدنی،  مدرس علم تمرین، اداره کل تربیت بدنی استان گلستان

 در تربیت بدنی

1395 

 1387در سال   دو و میدانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان  مربی 

 1386-1384 میدانی آموزش و پروشو دو  مربی 

 

 اجرایی و مدیریتیسوابق 

 سرپرست فنی  مسابقات دو و میدانی در سطح شهرستان و استان 

 داور مسابقات دو و میدانی

 1384-1388مربی تیم دو و میدانی در کلیه مقاطع آموزش و پرورش و کسب مقام های تیمی و انفرادی طی سالهای 

 دانشگاه علوم پزشکی مربی تیم دو  و میدانی

 عضو هیئت اجرایی در مسابقات کشوری آموزش و پرورش در مقاطع مختلف

 

 


