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ESSC-EP-15

 بواسطه تنظیم متابولیسم انرژی میتوکندری:نقش پیشگیرانه تمرین اینتروال شدید در برابر سمیت قلبی ناشی از آدریامایسین در رت ها
Preventive role of high intensity interval training against adriamycin induced cardiotoxicity in rats: By regulating
mitochondrial bioenergy metabolism
HIIT  در دوران بی تحرکی در رت های فعال بعد از یک دوره تمرین-αPGC1  تأثیر یک دوره مصرف مکمل کوئرستین بر بیان ژنESSC-EP-18
The effect of one period consumption of Quercetin supplement on gene expression of PGC-1α during sedentary
period in active rats after a HIIT practice course
 هفته فعالیت هوازی بر سطوح آدروپین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق16  بررسی آثارESSC-EP-25
The effects of 16 weeks aerobic activity on adropin levels and insulin resistance index in obese women
( بر ساختار قلب مردان فعالBFR) ( با محدودیت جریان خونHIIT)  تاثیر تمرین اینتروال شدیدESSC-EP-30
The Effect of High Intensity Interval Training (HIIT) with Blood Flow Restriction (BFR) on cardiac structure in
active young males
 تأثیر یک ماه تمرین سنگنوردی با و بدون محدودیت جریان خون بر میزان فاکتور رشد اندوتلیالی عروق و هورمون رشد سنگنوردان نخبهESSC-EP-35
Effects of one month rock climbing training with or without blood flow restriction on vascular endothelial growth
factor and Growth Hormone in elite climbers
 در رت های نر نوجوان تغذیه شده با غذای پرچرب9  تاثیر تمرین هوازی بر بیان پروتیین گیرنده ی لپتین و متالوپروتئینازESSC-EP-49
Effects of aerobic training in expression of leptin receptor (OB-R( and metalloproteinase 9 (MMP9) in High Fat
Diet models adolescent rat
 در بافت قلبی موشهای نر نژاد ویستارVEGFA  وPGC-1α ، HIF1-a  تاثیر تمرین هوازی توام با هیپوکسی متناوب بر محتوی پروتئینهایESSC-EP-58
The effects of aerobic training with intermittent hypoxia on the content of HIF1-a, PGC-1α and VEGFA proteins
in cardiac tissue of male Westar rats
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) در موشهای صحرایی نرITG(  و گیرندهی آنICAM-1  و بذر کتان بر بیان ژنHIIT بررسی اثر همزمان تمرین
 هپاتوسیتی در رت های ماده پیرCASPASE-3  وBCL-2 ،BAX تاثیر تمرین شدید اینتروال و کورکومین بر بیان ژنهای
 درهیپوکمپ رتهای نر ویستارAKT  وPKC ، Trk-B  هفته تمرین هوازی تناوبی پیش از القای بیماری آلزایمر بر سطوح4 اثر
Effect of 4 weeks aerobic interval training before the Alzheimer’s disease inductionon Trk-B, PKC and AKT in
hippocampus of male Wistarrats
اثر یک جلسه فعالیت برونگرا بر عمده پروتئینهای ترمیم سارکولما در عضالت کند و تند انقباض
The effect of eccentric exercise on major proteins of sarcolemma repair in slow and fast twitch muscle
تاثیر هشت هفته تمرینات پیالتس و تحریک الکتریکی بر شاخص های عملکرد ریوی وظرفیت هوازی مردان معتاد به مت آمفتامین در حال ترک

شماره مقاله
Paper ID
ESSC-EP-99
ESSC-EP-60
ESSC-EP-62
ESSC-EP-63
ESSC-EP-66

The effect of eight weeks of Pilates exercises and electrical stimulation on pulmonary functional indexes and
aerobic capacity of addicted men to meth-amphetamine leaving
 مبتال به نروپاتی محیطی2  هفته تمرین هوازی بر برخی ویژگی های ساختاری قلب بیماران دیابتی نوع12 تاثیر

ESSC-EP-93

The Effect of 12 Week Aerobic Exercise on some Specification of Cardiac Structure of Type 2 Diabetic Neuropathy
Patients
) بزاقی و کیفیت زندگی کودکان فلج مغزی پسرIGF-I(  هفته تأثیر تمرین ورزشی ترکیبی روی فاکتور رشد شبه انسولینی12 بررسی

ESSC-EP-96

Study of the effect of concurrent exercise training on salivary Insulin-like growth factor (IGF-I) and quality of life
in male children with cerebral palsy
 گلوکز و مقاومت به انسولین در مردان چاق غیر فعال، انسولین،۳-اثر دو نوع فعالیت ورزشی تناوبی با شدت باال و تداومی با شدت متوسط بر روی سطوح سرمی گالکتین

ESSC-EP-97

The effect of two types of high intensity interval and moderate continuous exercises on serum levels of Galectin3, Insulin, Glucose and Insulin resistance in sedentary obese men
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ESSC-EP-98

آثار فعالیت بدنی و مکمل سیر بر متافالمیشن ،استرس اکسیداتیو و آپوپتوزیس مرتبط با سندروم متابولیک
Effects of physical activity with and without garlic supplementation on metaflammation, Oxidative Stress
and Apoptosis associated with metabolic syndrome
 ESSC-EP-105اثر یک دوره تمرین اختصاصی در شرایط هیپوکسی بر میزان  HIF-1αدوندگان استقامتی تیم ملی
Effect of a specific training course on hypoxia conditions on HIF-1α level in national team endurance
runners
 ESSC-EP-106تاثیر  12هفته تمرین در آب و خشکی بر نیتریک اکساید سرمی و برخی شاخص های خطر قلبی -عروقی در زنان دیابتی مبتال به نارسایی قلبی
Effect of 12 weeks aquatic and land Exercise training on serum nitric oxide and some cardiovascular risk
factors in diabetic women with heart failure

مقاالت ذیرش
ESSC-EP-94

شهه رشا رش

سشنشانی کوتاه ( ذخیر

سشنرانی ) *

بررسی ارتباط سطوح کمرین سرم با برخی شاخص های پیکرسنجی ،شاخص مقاومت انسولینی و عملکرد قلبی -تنفسی در مردان چاق و الغر غیرفعال
Relationship between serum Chemerin levels and insulin resistance index and cardio-respiratory function
in non-active obese and lean men

* مقاالت ذخیر سشنرانی در صورت عهم شرکت مقاالت سشنرانی در رش
غیر این صورت در رش

سشنرانی کوتا ارائه خواهه شه.
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 بتاآالنین و همزمان مکملهای کراتین و بتاآالنین بر قدرت عضالنی در زمان واماندگی در کشتیگیران جوان،بررسی مقایسه ای مصرف یک دوره مکملهای کراتین
اکادمی ورزشی فدک اسالمشهر
اثر مصرف توامان یک دوره مکمل کراتین و بتااالنین بر سرعت عکسالعمل در زمان واماندگی در کشتی گیران جوان

ESSC-EP-1

تاثیر ریکاوری با غوطه وری در آب سرد بر شاخص های آسیب و عملکرد عضالنی فوتبالیست های جوان متعاقب چهار هفته خوگیری در آب سرد
The effect of recovery with cold water immersion on injury and muscle performance indices of young soccer
players following four weeks of cold water habituation
تاثیر تمرین منظم ایروبیک بر فشار خون ناشی از اختالل وازوموتور(گرگرفتگی) در زنان یائسه غیر ورزشکار
The Effect of aerobic exercise on blood pressure caused by Vasomotor Disturbances (Hot flushes) In
Postmenopausal Women with non-Athletes
Effect of chronic thymus extract supplementation and endurance training on hematological index and oxidative
enzymes in diabetic& normal rats

ESSC-EP-3

 پس از رژیم غنی از لیپید بر بیان ژن های ناقالن استرول در سلول های کبدیHIT تأثیر تمرینات
The Effect of HIT Trainings after Lipid-Rich Diet on Genes Expressions of Sterol Transporters in Liver Cells
تاثیر هشت هفته تمرین خنده درمانی یوگا بر ترکیب بدنی و فشار خون زنان دارای اضافه وزن
The effect of eight weeks of laughter therapy of yoga on body composition and blood pressure in overweight
women
 در مخچه رتهای دارای نروپاتی دیابتKIF-1 b تاثیر تمرین استقامتی بر پروتئین و بیان ژن

ESSC-EP-7

The effect of endurance training on KIF-1 gene expression and protein in the cerebellum of rats with diabetic
neuropathy
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 در دختران جوان غیر فعالA (MMP-2) ) بر سطوح سرمی ژالتینازHIIT(تاثیر دو نوع اجرای تمرینات تناوبی شدید
The Effect of Two Workouts of High-Intensity Interval Training (HIIT) on Gelatinase-A (MMP-2) Serum Levels
among Young Sedentary Girls
 بر پروفایل لیپیدی زنان مبتالء به اضافه وزن و چاقیD اثر تمرینات هوازی با و بدون محدودیت کالری و مکملدهی ویتامین
The effects of aerobics training with and without caloric restriction and vitamin D supplementation on lipid profile
in overweight and obese women
 و تمرین شنای استقامتی بر بیومارکرهای تخریب کبدی موش های نرcبررسی اثر مکمل ویتامین
Evaluation of effect vitamin c supplement plus endurance swimming training on liver injury biomarkers in male
wistar rats
بررسی وضعیت آنتی اکسیدانی عضالنی موشهای صحرایی نر ویستار در پاسخ به یک دوره تمرین استقامتی
Study Muscle antioxidant Capacity of Male Wistar Rats in Response To a Period of Endurance Training
) موشهای صحرایی نر ویستارALT,AST( تاثیر تمرینات استقامتی شدید همراه با مصرف مکمل حاوی آنتی اکسیدان بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی
The effect of strenuous endurance training in combination with Supplements containing antioxidants on serum levels
of liver enzymes (ALT, AST) in male rats
 ساله12-1۳  متر قورباغه در پسران شناگر نخبه200  و100 ،50 رابطه بین ویژگی های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی با عملکرد شناهای
The relationship between anthropometrical and physiological parameters with performance of 50, 100 and 200m
breaststroke swimming in 12-13 years elite swimmer boys
 پروتئینی بر تستوسترون و کورتیزول سرمی متعاقب دو مسابقه درکاراته کاران مرد- مقایسه تاثیردو نوع نوشیدنی ورزشی کربوهیدراتی و کربوهیدراتی
Comparison of two carbohydrate sports drinks and carbohydrate - protein on serum testosterone and cortisol
following two races in karate man

ESSC-EP-10
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 عملکرد استقامتی موش های صحرایی تمرین کرده را بهبود می بخشد،مکمل گیری مزمن عصاره آویشن آذربایجانی علیرغم کاهش فعالیت آنزیم های اکسایشی
Effect of Chronic Thymus Extract Supplementation and Endurance training on hematological index and
oxidative Enzymes in diabetic& normal Rats
، در ارزیابی آمادگی جسمانیD  ماهه بدن سازی ترکیبی در پیشگیری از بروز استئوپروز در زنان سالمند یائسه به همراه مصرف کلسیم و ویتامین6 تاثیر تمرینات
شاخص توده بدن و ترکیب بدنی
The effect of 6 months body building – composed exercises in prevention of osteoporosis in postmenopausal
woman with calcium and vitamin D in assessing physical and BMI and body composition.
اثر مصرف حاد مالتونین بر سطوح پالسمائی شاخصهای التهابی منتخب پس از یک جلسه فعالیت شدید درماندهساز در مردان میانسال ورزشکار
The Effect of the acute use of Melatonin on Plasma Levels of selected inflammatory markers after a single
Session of severe exhaustive exercise in middle-aged male
ارتباط متغیرهای پیکرسنجی با عوامل خطر بیماری قلبی عروقی در دانشجویان دانشگاه هنر
Relationship of Anthropometric Variables to Cardiovascular Disease Risk Factors among Islamic Art
University Students
بررسی تفاوت میزان سطح سرمی سروتونین و شاخصهای آمادگی جسمانی سالمندان ورزشکار و غیرورزشکار
Comparison of serum serotonin levels and physical fitness factors in elderly athlete and non-athlete

ESSC-EP-19

 در بافت قلب موشهای نر جوانBcl2  وBax تأثیر یک دوره تمرین تناوبی پرشدت بر بیان ژنهای
Effect of high-intensity interval training on expression of apoptotic markers in cardiac tissue of young male
C57BL/6 mice

ESSC-EP-24
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 و شاخص مقاومت به انسولین در افراد مبتال به دیابت نوع دو1- هفته تمرین ترکیبی بر روی سطوح سرمی نسفاتین8 تاثیر
The effect of 8-week combination training on serum levels of Nesfatin-1 and insulin resistance in
women with type II diabetes
رابطه عملکرد تهویهای با هزینه اکسیژن میوکارد و غلظت الکتات سرمی حین شدتهای مختلف فعالیت ورزشی درماندهساز
Relationship between Ventilation function with Myocardial Oxygen Expenditure and Serum Lactate
Concentration during Exhaustive Exercise at different intensities
 درصد یک تکرار بیشینه) بر شاخصهای سندرم متابولیک در زنان چاق75  و50( تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با دو شدت متفاوت
Effect of eight weeks resistance training with two different intensities (50% and 75% of 1RM) on
metabolic syndrome indices in obese women
اثر محدودیت کالریایی حاد و یک جلسه تمرین ایروبیک با موسیقی خوشایند و ناخوشایند بر کورتیزول و سروتونین سرم زنان ورزشکار
Effect of acute caloric restriction and one–session aerobic training with pleasant and unpleasant music
on serum cortisol and serotonin in female athletes
 در بافت قلبی موشهای نر نژاد ویستارVEGFA  وPGC-1α ،HIF1-a تاثیر تمرین هوازی توام با هیپوکسی متناوب بر محتوی پروتئینهای
The effects of aerobic training with intermittent hypoxia on the content of HIF1-a, PGC-1α and
VEGFA proteins in cardiac tissue of male Westar rats

ESSC-EP-26
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تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب و خشکی برظرفیت تام آنتی اکسیدانی زنان سالمند
The effect of eight weeks of aerobic training in water and on land on Total antioxidant capacity in
elderly women
 زنان سالمندDNA تاثیر هشت هفته تمرین در آب و ایروبیک بر آسیب
The effect of eight weeks of aerobic training and training in water on DNA oxidative damage in elderly
women
اثر یک جلسه فعالیت برونگرا بر پاسخ التهابی و اکسیداتیو در عضالت کند و تند انقباض
The effect of eccentric exercise on inflammatory and oxidative response in slow and fast twitch
muscles
 هفته برنامه تمرین هوازی و مصرف مکمل مولتی ویتامین بر شاخص استرس اکسایشی و ضد اکسایشی و پروفایل لیپیدی در زنان چاق غیر9 تاثیر
ورزشکار
Influence of 9 Weeks Aerobic Exercise and Multivitamin supplement on oxidative, non-oxidative and
lipid profile of Non-athletic Obese Women
) متعاقب یک وهله فعالیت ورزشی وامانده ساز در مردان غیرفعالhs-CRP(  با حساسیت زیادC سطوح بزاقی و سرمی پروتئین واکنشگر
Saliva and serum levels of high-sensitivity C-reactive protein subsequent to an exhaustive exercise in
non-active men

ESSC-EP-32
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ESSC-EP-34

ESSC-EP-37

ESSC-EP-38
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بررسی اثر مکمل یاری سیاهدانه بر شاخصهای آنتیاکسیدانی و استرس اکسایشی پس از یک جلسه فعالیت ورزشی در مردان آتشنشان
The Effect of Nigella Sativa Supplementation on Plasma Antioxidant and Oxidative Stress Indicators After One
Session Physical Exercise in Men Firefighters
) همراه با تمرینات هوازی بر پروفایل لیپیدی مردان مبتال به هایپرلیپیدمیAnethum Graveolens( الکلی شوید-تأثیر هشت هفته مکملدهی عصارۀ آبی
Effect of 8-weeks hydroalcoholic extracts of dill (Anethum Graveolens) supplementation along with aerobic training
on lipid profile in hyperlipidemic males
 ساله در آب و هوای سرد و۳0 – 45  تناوبی هوازی و تداومی هوازی بر برخی شاخص های التهابی قلبی ـ عروقی و عملکرد نظامیان، هفته تمرینات ترکیبی8 بررسی تاثیر
کوهستانی
Investigating the interaction and exclusive effect of 8 weeks complex training, continuous and interval aerobic on
performance and some cardiovascular inflammatory factors of military personnel performance aged 30-45 years old
in cold and mountainous climate
 با دو پروتکل متفاوت پر حجم و کم حجم بر شاخص های گالیسمیک مردان مبتال به دیابت نوع دوHIIT  هفته تمرینات8 مقایسه اثر
Compare the effect of 8 weeks of high-intensity interval training two different protocols with volume up or volume
down on the glycemic index in men with type 2 diabetes

ESSC-EP-39

 اوره و توان بی هوازی مردان کشتی گیر،آرژنین و ترکیب آن با سیترولین ماالت بر غلظت الکتات-مقایسه تأثیر یک هفته مکمل سازی ال
Comparing the Effect of one-week supplementation of L-arginineand combination of citrulline-malate with Larginine on Lactate, urea and anaerobic power in male wrestlers

ESSC-EP-44

 اوره و توان بی هوازی مردان کشتی گیر،تأثیر یک هفته مکمل سازی سیترولین ماالت بر غلظت الکتات
Effect of one-week supplementation of Citrulline-malate on lactate, urea and anaerobic power in male wrestlers

ESSC-EP-45
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 هفته بر شاخص های مرتبط با سندروم متابولیک در مردان چاق غیرفعال12 ) برایMICT( تأثیر سه نوع تمرین تداومی شدّت متوسط
Effect of three types of moderate-intensity continuous training (MICT) for 12 weeks on metabolic
syndrome (MetS) indices in obese non-active men
 سنگنوردان نخبهC  کراتین کیناز و پروتئین واکنشگر،تاثیر یک جلسه تمرین سنگنوردی با و بدون انسداد عروق بر الکتات دهیدروژناز
Effect of one session of rock climbing training with and without blood flow estriction, on Serum Levels
of CRP, LDH and CK in elite rock climbers
آثار فعالیت بدنی و مکمل سیر بر بیان ژن آنژیوژنیکی بافتهای آدیپوز رتهای چاق
Effects of physical activity garlic supplementation on angiogenic gene expression in adipose tissues
Obese rats
 مرد ورزشکار زبده15 تاثیر حاد کشش ایستا بر قدرت ایزوکینتیک ماهیچههای عضالت پشت ران وعضالت چهار سرران
effect of acute statıc stretchıng on quadrıceps and hamstrıng ısokınetıc muscle strength ın 15 elıte men
athletes
تاثیر تمرینات مقاومتی پیشرونده بر شاخص های سندرم متابولیک مردان میانسال دارای اضافه وزن
The effect of progressive resistance training on metabolic syndrome risk factors in overweight middleage men
تأثیر هشت هفته تمرین موزون بر برخی شاخصهایِ اشتها در زنان چاق و دارای اضافه وزن
Effect of 8 weeks aerobic training on some parameters of appetite in obese and overweight women

ESSC-EP-46
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ESSC-EP-40

)Mini Oral Presentation( سشنرانی کوتا

شه ررای رش

فهرست مقاالت ذییر

Title / عنوان مقاالت

شماره مقاله
Paper ID

2 با دو پروتکل متفاوت پر حجم و کم حجم بر شاخص های گالیسمیک مردان مبتال به دیابت نوعHIIT  هفته تمرینات8 مقایسه اثر
Compare the effect of 8 weeks of high-intensity interval training two different protocols with volume up or volume
down on the glycemic index in men with type 2 diabetes

ESSC-EP-54

تاثیر ماساژ برپاسخ درد عضالنی به تمرین ایمپالس شدید در دختران تکواندوکارمبتدی شهرستان مشگین شهر
Effect of Massage on muscular pain response to impulse exercise in female beginner taekwondo players in
Meshkinshahr
تاثیر ده هفته تمرین تناوبی با شدت باال بر سطوح آنزیم های کبدی و میزان توده ی چربی مردان چاق دارای بیماری کبد چرب غیرالکلی
The effect of ten weeks High Intensity Interval training on the liver enzymes levels and fat mass of obese men with
Non Alcoholic Steato Heptitis disease
و متغیرهای فیزیولوژیکی زنان روزه دارBMIاثر یک دوره تمرین یوگا بر
Effect of Yoga Training on BMIand Physiological Variables in Women with Fasting

ESSC-EP-55

The effects of Trenbolone supplementation on the extremity bones in running rats

ESSC-EP-59

 سال11  الی8 ارتباط فعالیت بدنی بر مبنای هزینهی انرژی روزانه و شاخص تودهی بدنی با عادات خواب کودکان
Relationship between physical activity based on Daily Energy Expenditure and Body Mass Index with sleep habits
among 8 to 11 years old children
ارتباط بین شاخص های آنتروپومتریک وترکیب بدنی با توان انفجاری پایین تنه و چابکی دختران والیباست نیمهحرفهای

ESSC-EP-61

ESSC-EP-56

ESSC-EP-57

ESSC-EP-64

Relationship between Anthropometric Indices and Body Composition with explosive power of lower body and
Agility of Young Girls in Volleyball

 هفته فعالیت هوازی بر کیفیت خواب دختران دارای اضافه وزن8 تاثیر
Effect of 8 weeks of aerobic exercises on the sleep quality of overweight girls
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مقاومتی) و مکمل دهی کافئین روی ترکیب بدنی و نیمرخ لیپیدی دختران دارای اضافه وزن-تأثیر چهار هفته تمرین ترکیبی (ایروبیک
Effect of four weeks concurrent training (aerobics-resistance) and caffeine supplementation on body
composition and lipid profile in overweight girls

ESSC-EP-67

 سرم مردان فوتبالیست متعاقب یک وهله فعالیت مقاومتیTNF-α ) بر پاسخsilymarin( تأثیر مکملخار مریم
The effects of a short-term extract of milk thistle (silymarin) supplementation on response of serun
TNF-α after a single bout of resistance exercise in young male soccer players
 به همراه مکمل یاری کورکومین بر میزان گاالنین در زنان چاق غیر فعالTRX  هفته تمرینات منتخب8 تاثیر

ESSC-EP-68

تعیین اثر شش هفته تمرینات پالنک بر عوامل زیست حرکتی دختران تکواندوکار نوجوان
The effect of six weeks of plank's exercises on some of the physical fitness factors of teenage
taekwondo girls
اثر یک جلسه فعالیت ورزشی زیربیشینه بر غلظت آدروپین در ورزشکاران
effect of a session of submaximal exercise on adropin concentration in athletes

ESSC-EP-71
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اثر هشت هفته مکمل سازی کورکومین همراه با تمرین استقامتی بر شاخص های گالیسمیک زنان میانسال مبتال به دیابت نوع دو

ESSC-EP-74

Effect of eight week curcummin supplementation with endurance training on glysemic indexes in middle age women
with type 2 diabetes
 یک رویکرد درمانی برای چاقی و سندروم متابولیک در دختران دارای اضافه وزن،فعالیت هوازی
Aerobic activity, a therapeutic approach to obesity and metabolic syndrome in overweight girls

ESSC-EP-75

 در صد چربی و شاخص توده بدنی در دختران چاق پس از تمرینات هوازی، کلسترول،تغییرات و ارتباط بین آدیپونکتین
Changes and correlation between adiponectin, cholesterol, fat percentage and body mass index in obese girls after
aerobic training
تأثیر دو هفته تمرین تکواندو بر برخی شاخصهای ایمنی مخاطی در بزاق زنان ورزشکار نخبه
Effect of two-week Taekwondo training on some mucosal immune indices in elite female athletes

ESSC-EP-76

 موش های نر دیابتی نژاد ویستارVEGF ) با مکمل دهی دانه چیا برHIIT( تأثیرشش هفته تمرین تناوبی با شدت باال
Effect of six week high intensity Interval Training (HIIT) with chia seed supplementation on VEGF in male Wistar
diabetic rats
) در جودوکاران نخبهSJFT(  و آزمون آمادگی جسمانی ویژه جودو۳0-15 ارتباط بین آزمون آمادگی جسمانی تناوبی
The Relationship between 30-15 Intermittent Fitness Test and Special Judo Fitness Test (SJFT ) in elite Judo athletes

ESSC-EP-78

بررسی ارتباط مصرف آب با توده عضالنی و چربی زیرپوستی دختران والیبالیست نیمهحرفهای
Evaluation of relationship between water intake with muscle mass and subcutaneous fat in semi-professional female
volleyball players

ESSC-EP-80
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ESSC-EP-77

ESSC-EP-79
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2014 مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی تیم ملی هندبال جوانان ایران با تیمهای حاضر در مسابقات آسیایی
Comparison anthropometric and body composition profile of the national team of Iran's youth handball
teams at the Asian Championships in 2014
تاثیر تمرینات تداومی بر بهبود برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی نظامیان
The effect of continuing training on the improvement of some factors of physical fitness of the military
) بر شاخصهای منتخب آمادگی جسمانی پرسنل نیروهای مسلحHIT( اثر چهار هفته تمرین تناوبی شدید
the effect of 4 week high-intensity interval training (HIT) on selected factors of physical fitness of
Army personnel
 هفته تمرینات پیالتس بر موج های الکتریکی قلب زنان خانه دار12 بررسی اثر
The effect of 12 weeks Pilates exercises on the electrical waves of the heart of the housewives
 بر برخی از عوامل خطرزای بیماری شریان کرونری در مردان مبتال به پرفشار خونیTRX  هفته تمرینات8 بررسی تاثیر
The effect of 8 week TRX Training on Some Risk Factors of Coronary Artery Disease in People with
Hypertension
 بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی زنان غیرورزشکارTRX بررسى تاثیر تمرینات مقاومتى همراه با
The effect of TRX-induced resistance exercise training on antioxidant enzymes activity in nonathlete women
) بر عوامل آمادگى جسمانى بازیکنان والیبالیستPAP( ارزیابى تاثیر دو نوع گرم کردن به روش نیرومندسازى پس فعالى
Evaluation of the effect of two types of post-activation force (PAP) warm-up on physical fitness factors
of volleyball players
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بررسی ارتباط میان چربی احشایی با شاخصهای ترکیب بدنی و شاخص توده بدنی در دختران والیبالیست نیمه حرفه ای
Relationship Between Visceral Fat and Body composition and Body Mass Index in Semi-professional
Volleyball Girls
تاثیر یک دوره تمرینات هوازی بر میزان لپتین سرمی و وضعیت آهن در زنان چاق
Effects of aerobic training on serum leptin levels and iron status in obese women
 بر هیدروکسی دزوکسی گوانوزین و مالون دی آلدئید ادرار زنان ورزشکار متعاقبQ10 تاثیر هشت تمرین ایروبیک پرفشار همراه با مکمل دهی کوآنزیم
یک جلسه تمرین وامانده ساز
Effect of high-impact aerobic Training and Q10 supplementation on urine 8-Hydroxydeoxyguanosine
and malondialdehyde in femal athletes following one-session exhaustive training
متابولیکی و نیمرخ های لیپیدی سرمی زنان ورزشکار متعاقب- بر تغییرات برخی شاخص های هورمونیQ10 تأثیر مکملدهی کوتاه مدت کوانزیم
دوهفته تمرین ایروبیک پرفشار
Effect of two-week high-impact aerobics training and coenzyme q10 supplementation on some serum
hormonal metabolic indicators and lipid profile in female athletes
بررسی تأثیر تمرین تناوبی هوازی و مصرف مکمل کافئین بر متابولیسم چربی و کربوهیدرات در رت های تغذیهشده با غذای پرچرب
Study on the effects of Aerobic Interval Training and caffeine supplement on the fat and carbohydrates
metabolism on the rats that were fed by high fat diet

ESSC-EP-88
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 هفته تأثیر تمرین ورزشی ترکیبی بر استقامت قلبی تنفسی و قدرت عضالنی کودکان فلج مغزی پسر12 بررسی
Study of the effect of concurrent exercise training on Cardiorespiratory endurance and muscle strength in
male children with cerebral palsy
 در زنان یائسه دارای اضافه وزنnon HDL - هفته تمرین پیالتس و مکمل سازی زردچوبه بر کلوتوی سرمی و کلسترول12 تاثیر
Effects of 12 weeks Pilates training and turmeric supplementation on serum Klotho level and non-HDL
cholesterol in menopaused overweight women
The Effect of Isotonic Drinks on Recovery Levels of Athletes
Effect of Dynamic and Static Stretching Exercises on Sprint Performance in Futsal Players

شماره مقاله
Paper ID
ESSC-EP-95

ESSC-EP-100

ESSC-EP-101
ESSC-EP-102

بافت قلب موشهای صحراییLCN-2  همراه با مصرف روغن کتان بر بیان ژنHIIT اثر تمرین

ESSC-EP-103

 هفته تمرین هوازی به همراه رژیم غذایی پرچرب بر برخی شاخصهای التهابی و سالمت قلبی عروقی در موشهای صحرایی نر4 تأثیر
The effect of 4 weeks aerobic training and high fat diet on some inflamattory and cardiovasculary health
indices in male rats
 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر کنترل متابولیک در بیماران دیابتی مبتال به نوروپاتی محیطی12 تاثیر
Effect of Moderate-intensity Aerobic Exercise on Metabolic Control in Type 2 Diabetic Neuropathy Patients
 مردان غیرفعالVO2max  وRPP ، اثر یک دوره تمرین هوازی بر فشار خون
Effects of aerobic training on blood pressure, RPP and VO2max in non-active men

ESSC-EP-104
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Examination of some motoric features of u-16 professional league footballers

شماره مقاله
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ESSC-EP-109

 پاسخ حاد کراتین کیناز پالسما به فعالیت ورزشی تناوبی شدید کوتاه و بلند مدت در مردان غیر فعالESSC-EP-110
Investigation of nutrition habits of university students in the school of physical education and sports depending
on some variables
2014 مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی تیم های ملی هندبال جوانان موفق با تیمهای ملی ناموفق حاضر در مسابقات آسیایی
Comparison anthropometric and body composition profile of succeed's youth handball teams with
unsuccseed’s campion team at the Asian Championships in 2014
تأثیر دو ماه تمرین مقاومتی سنتی و بسیار آهسته بر شاخص های فیزیولوژیکی مردان چاق
The effect of two months of traditional and super slow resistance training on physiological indices in obese
men
 ترکیب بدن و سطح فعالیت بدنی در زنان میانسال چاق و کم وزن،رابطه بین دانش تغذیه
The relationship between nutrition knowledge, body composition and physical activity level in overweight
and underweight middle-aged females
 متر8000 مطالعه موردی متغیرهای اکوکاردیولوژیکی و عملکرد تهویهای هیمالیانورد نخبه در پاسخ به قبل و بعد صعود باالی

ESSC-EP-111
ESSC-EP-112

ESSC-EP-114

ESSC-EP-115

ESSC-EP-116

Case study: Echocardiographic and pulmonary ventilation characteristics before and after ascending the
8000m summit in elite himalayan
 تأثیر دو ماه تمرین مقاومتی سنتی و بسیار آهسته بر شاخص مقاومت به انسولین مردان چاقESSC-EP-117
The effect of two months of traditional and super slow resistance training on insulin resistance indices in obese
men
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 هنجاریابی شاخص توده بدنی و درصد چربی بازیکنان نخبه والیبال شهر اردبیلESSC-EP-118
Normative values of body mass index and body fat percent of elite volleyball players in ardebil city
 تأثیر محرومیت جزئی از خواب بر قدرت و استقامت عضلهESSC-EP-119
 بررسی میزان شیوع اختالالت خوردن در ورزشکاران حرفه ای استان زنجان و عوامل موثر بر آنESSC-EP-120
 ارتباط مزاج در طب سنتی ایران با استعداد ورزشیESSC-EP-121
ESSC-EP-122
Comparison of power output of young soccer players in difference position
 تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی وامانده ساز بر الکتات دهیدروژناژ و کراتینکیناز سرمی موشهای صحرایی نر تمرین کرده و تمرین نکردهESSC-EP-123
Effects of an exhaustive exercise session on serum ldh and ck levels in trained and untrained male rats
Relationship between inertial movement analysis, heart rate exertion and player load in futsal matches

ESSC-EP-124

 انسولین و گلوکز مردان چاق، مقایسه آثار تمرین هوازی و مصرف ارلیستات بر گرلین آسیل دارESSC-EP-125
Compare the effect of aerobic training and use of orlistat on Plasma Acylated Ghrelin, Insulin and
Glucose levels in obese men
The effects of coenzyme Q10 supplementation at high altitude on the changes of blood Creatine Kinase professional mountaineer

ESSC-EP-126

( پس از یک دوره مسابقه در تکواندوکاران مردTAC)  و ظرفیت آنتی اسیدانی تامMDA  تأثیر مکملدهی کورکومین بر سطوح سرمیESSC-EP-127
Effect of Curcumin Supplementation on Serum Levels of MDA and Oxidative Stress in Male
Taekwondo Athletes after a Session Taekwondo
 تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت زنجبیل بر شاخص های عملکردی متعاقب کوفتگی عضالنی تأخیری ناشی از تمرینات مقاومتی در دانشجویان تربیت بدنیESSC-EP-128
The effect of short term ginger supplementation on performance indicators subsequent DOMS due to
resistance training in physical education students
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 چاق/ در زنان اضافه وزنmiR-29a/b  تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید به تنهایی و همراه با تمرینات مقاومتی بر بیانESSC-EP-129
Effect of eight week high- intensity interval training alone and combined with resistance training on
miR-29a/b of overweight/obese woman
Examination of Liver Enzymes of 15-17 Years Old Female Students Who Performing Regular ESSC-EP-130
Exercises
The effects of 8-weeks maximal strenght training on muscle hypertrophy of sedentary person

ESSC-EP-131

Investigation of agility and anaerobic performance in amateur football players in terms of positions
Determination of HIF-1a Polymorphism in Elite Skiers
Comparison of physical paratmeters of 6-7 year-old competitor gymnasts and noncompetitor gymnasts
children
Relationship between inertial movement analysis, heart rate exertion and player load in futsal matches

ESSC-EP-132
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ESSC-EP-137
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2  بر شاخصهای متابولیک و خونی موشهای صحرایی دیابتی نوع،تأثیر هایپوکسی شبیه سازی شده

ESSC-EP-6

The Effect of Hypoxia on the Metabolic and Hematologic parameters in Diabetic Type 2 Rats
گیاهان دارویی و ورزشکاران

ESSC-EP-69

2014  قهرمان مسابقات آسیایی،مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی تیم ملی هندبال جوانان ایران با تیم قطر

ESSC-EP-113

Medicinal Plants and Athletes
Comparison anthropometric and body composition profile of iran's youth handball teams with
qatar’s campion team at the asian championships in 2014
Comparison of the anaerobic and aerobic capacity of sedentary individuals and athletes
Comparison of some physical characteristics of volleyball players and sedentaries aged 11-13
The effects of core training on 50m free style swimming performans
Exercise or Participation in Sports for Patients with Congenital Heart Disease

20
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ESSC-EP-135
ESSC-EP-138
ESSC-EP-139

