پیشینه علمی ،آموزشی  ،پژوهشی (رزومه)
نام و نام خانوادگی :اعظم رمضان خانی

سوابق تحصیلی :
کارشناسی علوم تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش از دانشگاه الزهرا(س)
دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران

مدرک زبان انگلیسی:
 -1مدرک )MCHE(MSRT
TOEFL PBT-2
TOEFL PBT -3
مدرک کامپیوتر:
 -1مدرک کامپیوتر دوره مهارتهای هفتگانه  ICDL1درجه 1
 -2مدرک کامپیوتر دوره مهارتهای هفتگانه  ICDLدرجه2
 -3گواهینامه تحلیل آماری با نرم افزار SPSS
 -4گواهینامه تحلیل آماری با نرم افزار Stata
سوابق کاری و تدریس:
 -1مسئول آموزش و کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری از سال .1386-1384
 -2فعالیت در کلینیک تغذیه و رژیم درمانی از سال .1394-1386
 -3مربی آموزش تغذیه و ورزش خانه سالمت شهرداری منطقه دو تهران از سال .1388-1387
 -4مدرس دانشگاه الزهرا (س) از سال  1393تا سال .1397

دروس :ترکیب بدن و کنترل وزن ،فیزیولوژی ورزشی ،1فیزیولوژی ورزشی ،2فیزیولوژی ورزشی زنان،
فیزیولوژی دوران رشد ،ورزش و بیماریها ،علم تمرین ،فیزیولوژی ورزشی کاربردی ،تغذیه ورزشی ،آزمایشگاه
فیزیولوژی ،فیزیولوژی تمرین.
 -5مدرس دانشگاه پیام نور ،تهران جنوب از سال  1395تا سال .1396
دروس :فیزیولوژی ورزشی کودکان ،تغذیه ،بیوشیمی ،روش تحقیق در تربیت بدنی.
 -6مدرس دانشگاه تهران سال  1396و .1397
دروس :تربیت بدنی عمومی ،تغذیه و ترکیب بدن.
 -7مدرس موسسه آموزش عالی رسام کرج از سال  1395تاکنون.
دروس :تربیت بدنی عمومی ،بیوشیمی ورزشی ،فیزیولوژی انسان و آناتومی ،فیزیولوژی ورزش ،اصول مربی
گری ،تغذیه ورزشی ،سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ،کارآموزی.
 -8تجربه کاری به عنوان مدیر گروه تربیت بدنی به مدت دو سال.
مشاور پایان نامه:
مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س)
 -1تأثیر هشت هفته تمرین اینتروال شدید و یوگا بر برخی شاخصهای قلبی تنفسی زنان فعال؛ شهریور .1395
 -2بررسی رابطه بین درصد چربی و میزان اکسیداسیون چربی ( )FATmax ،MFO time ،MFOو تاثیر
زمان تمرین بر آنها در زنان ورزشکار ،غیرورزشکار دارای وزن طبیعی و اضافه وزن؛ بهمن .1395
 -3اثر یک جلسه فعالیت ورزشی زیربیشینه بر غلظت  ،MR-proADMنیتریک اکساید و مقاومت به
انسولین در آزمودنیهای چاق غیرفعال؛ شهریور .1396
 -4تأثیر یک دوره تمرین هوازی با مکملدهی شنبلیله ( )Fenugreekبر ظرفیّت تام ضدّ اکسایشی ()TAC
و موادّ معدنی زنان فعّال؛ شهریور .1396
 -5بررسی سابقه تمرین ورزشی بر ضخامت شریان کاروتید و بایومارکرهای عروقی (آدروپین) در آزمودنی
های ورزشکار و افراد دارای اضافه وزن پس از یک جلسه فعالیت ورزشی؛ شهریور .1396

 -6تأثیر یک جلسه تمرین هوازی با شدت باال (اینتروال) بر سطوح آیریزین ،انسولین و شاخص مقاومت به
انسولین در زنان مبتال به دیابت نوع دو؛ شهریور .1396
 -7بررسی میزان حداکثر اکسیداسیون چربی پس از دریافت کربوهیدرات قبل از فعالیت ورزشی در بازیکنان
زن فوتسال ،بهمن .1397

مقاالت چاپ شده و پذیرفته شده در نشریات داخلی و خارجی ،کنفرانسها و همایشها:
 .1نویسنده سوم مقاله "ارزیابی تغذیهای غذاهای بومی در روستاهای شمال شهر تهران" ،مجله علوم غذایی و
تغذیه ،سال هشتم ،شماره  ،1زمستان  ،1389صص .59-51
 .2نویسنده اول مقاله "بررسی عوامل خطرزای قلبی-عروقی و لپتین سرم در تمرینات هوازی و رژیم کاهش
وزن در زنان غیر فعال" ،مجله پژشکی هرمزگان ،سال پانزدهم ،شماره سوم ،پاییز  ،1390صص .190-184
 .3نویسنده سوم مقاله "تأثیر یک دوره فعالیت شدید استقامتی بر عوامل همورئولوژیکی ورزشکاران تیم ملی"،
مجله علوم زیستی ورزشی ،شماره  ،15زمستان  ،1391صص .75-63
 .4نویسنده سوم مقاله "مقایسه اثر دو نوع فعالیت ورزشی تناوبی و تداومی بر آدیپونکتین سرم و شاخص
مقاومت به انسولین در مردان غیر فعال" فصلنامه علمی-پژهشی پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در
ورزش ،دوره  ،5شماره  ،4زمستان .1392
 .5نویسنده اول مقاله "بررسی آثار فعالیت بدنی طوالنی مدت بر سطوح آدروپین سرم و بهبود مقاومت به
انسولین در زنان چاق کم تحرک" فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زیستی ورزشی ،تاریخ پذیرش
.1394/8/20
 .6نویسنده اول مقاله "تأثیر دو نوع شیوه مداخله بر سطوح آیریزین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در
زنان چاق کم تحرک" فصلنامه علمی-پژوهشی فیزیولوژی و مدیریت در ورزش ،دوره  ،9شماره  ،1بهار
 ،1396صص .113-124
 .7نویسنده اول مقاله "مقایسه فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت دریافت کالری بر سطوح سرمی پرپتین و
شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم تحرک" مجله غدد درون ریز و متابولیسم ،دوره هفدهم،
شماره  ،4صص ( 315-308مهر-آبان .)1394

 .8نویسنده چهارم مقاله"مقایسه آثار تمرینات استقامتی و ترکیب تمرین با مصرف مکمل سیر بر سطوح
هموسیستئین و  TPAسرم زنان کم تحرک" مجله غدد درون ریز و متابولیسم ،دوره هفدهم ،شماره ،6
صص ( 440-447بهمن-اسفند .)1394
 .9نویسنده چهارم مقاله "تأثیر  10هفته فعالیت بدنی بر سطوح هموسیستئین سرم زنان چاق کم تحرک" مجله
افق دانش ،پاییز  ،1395دوره  ،22شماره  ،4ص .309-315
 .10نویسنده دوم مقاله " تأثیر فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت کالریک بر سطوح آدروپین و شاخص
مقاومت به انسولین در زنان چاق کم تحرک" مجله فیزیولوژی ورزشی ،دوره  ،9شماره  ،34تابستان ،1396
صص .62-49
 .11نویسنده چهارم مقاله "تأثیر تمرین استقامتی و مصرف مکمل سیر بر سطوح مولکولهای چسبان بین سلولی
در زنان کم تحرک" مجله افق دانش ،زمستان  ،1395دوره  ،23شماره  ،1صص .90-97
 .12نویسنده چهارم مقاله "تأثیر تمرین تناوبی پرشدت بر آدیپونکتین سرم و تبحر حرکتی در دانش آموزان پسر
مبتال به سندرم اختالل توجه/بیش فعالی" مجله علوم پزشکی شهرکرد ،اردیبهشت  ،1396شماره ،1صص
.105-116
 .13نویسنده چهارم مقاله "تأثیر  6هفته تمرین تناوبی پرشدت بر دوپامین سرم و مهارت حرکتی دختران مبتال به
سندرم اختالل توجه/بیش فعالی" مجله علوم پزشکی رازی ،پاییز  ،1395شماره  ،128صفحه .106-114
 .14نویسنده چهارم مقاله "اثربخشی تمرین تناوبی پرشدت بر سطوح دوپامین سرم و و بهبود مهارتهای ادراکی-
حرکتی دانش آموزان پسر مبتال به اختالل بیش فعالی /نقص توجه " مجله افق دانش ،زمستان  ،1395دوره
 ،23شماره  ،1صص .40-45
 .15نویسنده دوم مقاله "ارتباط بین ویژگیهای آنتروپومتریکی با اضطراب بدنی اجتماعی در کارکنان دانشگاه
الزهرا (س)" مجله آموزش بهداشت و ارتقا سالمت ،زمستان  ،1395دوره چهارم ،صص .328-319
 .16نویسنده چهارم مقاله "تأثیر فعالیت بدنی منظم بر سطوح نسفاتین ،1-نوروپپتید Yو کورتیزول در مردان
چاق" مجله کومش ،زمستان  ،1395شماره ،1صص .64-70
 .17نویسنده سوم مقاله "بررسی تأثیر مراحل دوره ماهانه بر عملکرد جسمانی دختران جوان سالم" ،مجله
سالمت و مراقبت اردبیل ،بهار  ،1395شماره  ،1صص .97-88
 .18نویسنده چهارم مقاله "تأثیر تمرینات شناختی حرکتی بر وضعیت سالمت جسمانی و شناختی در سالمندان
سالم " مجله آموزش بهداشت و ارتقا سالمت ،جلد ،5شماره  ،4زمستان  ،1396صص .344-336

 .19نویسنده چهارم مقاله "تأثیر تمرین تناوبی پرشدت بر سروتونین سرم و مهارتهای ادراکی-حرکتی پسران
دانش آموز مبتال به اختالل بیش فعالی /نقص توجه ،مجله پژوهنده ،شهریور  ،1395شماره ،3صص -167
.172
 .20نویسنده چهارم "مقاله تأثیر هشت هفته تمرین یوگا بر شاخصهای تنفسی و نبض اکسیژن در دختران
فعال" ،مجله ابن سینا ،زمستان  ،1395شماره چهارم ،صص .47-55
 .21نویسنده چهارم "مقاله تاثیر تمرین ورزشی مقاومتی بر سطوح اپلین و شاخصهای التهابی در مردان چاق کم-
تحرک" ،فصلنامه علمی-پژوهشی فیزیولوژی و مدیریت در ورزش ،دوره  ،9شماره ،3پاییز  ،1396صص
.64-53
 .22نویسنده چهارم "مقاله تأثیر یک دوره تمرین استقامتی بر سطوح اپلین سرم ،پروتئین واکنشگر Cو شاخص
مقاومت به انسولین در میانسال کم تحرک" ،فصلنامه ابن سینا ،پاییز  ،1396سال نوزدهم ،شماره ،3صص
.32-41
 .23نویسنده چهارم "مقاله مقایسه میزان سروتونین سرمی و برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی سالمندان
فعال" ،فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زیستی ورزشی ،زمستان  ،1396دوره نهم ،شماره  ،4صص .487-473
 .24نویسنده اول "مقاله تأثیر  16هفته محدودیت کالریک بر سطوح آیریزین سرم و شاخص مقاومت به انسولین
در زنان چاق کم تحرک" ،مجله علوم غذایی و تغدیه ،بهار  ،1396شماره  ،2صص .99-106
 .25نویسنده سوم"مقاله مقایسه تأثیر دو نوع پروتکل تمرینی بر اینترلوکین ،10پروتئین واکنشگر Cو شاخص
مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع دو ،فصلنامه افق دانش ،جلد  ،23شماره ،4پاییز  ،1396صص -285
.292
 .26نویسنده چهارم "مقاله تأثیر  12هفته تمرین استقامتی بر هورمونهای تنظیم کننده اشتها و کورتیزول در مردان
چاق" ،پژوهش در پزشکی ،بهار  ،1396دوره  ،41صص .37-44
 .27نویسنده چهارم "مقاله مقایسه آمادگی حرکتی در دختران نوجوان با وزن طبیعی و نابهنجار شهر کاشان در
سال  ،"1394مقاله سالمت جامعه ،زمستان  ،1395شماره ،4دوره دهم ،صص .19-28
 .28نویسنده ششم "مقاله تأثیر  10هفته تمرین ترکیبی بر سطح مولکول چسبان عروقی و نیمرخ لیپیدی در زنان
چاق و دارای اضافه وزن ،دانشور پزشکی ،اسفند  ،1395شماره  ،127صص .39-48
 .29نویسنده سوم "مقاله تأثیر  12هفته تمرین مقاومتی بر هورمونهای ضداشتها و اشتهاآور در مردان چاق کم
تحرک ،مجله مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش ،تاریخ پذیرش ( .1395/9/17نوبت چاپ زمستان
)1396

 .30نویسنده سوم مقاله "تاثیر  8هفته تمرین تناوبی با شدت باال و یوگا بر آمادگی قلبی تنفسی در دانشجویان
فعال" ،فصلنامه تخصصی نفس ،زمستان  ،1395جلد  ،3شماره  ،.4صص .11-19
 .31نویسنده چهارم مقاله "تأثیر  12هفته تمرین یکپارچه حرکتی شناختی بر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز"،
فصلنامه علوم زیستی ورزشی ،دوره ،9شماره  ،2تابستان  ،1396صص .241-223
 .32نویسنده پنجم مقاله "تاثیر تمرین تناوبی پرشدت بر سطوح اینترلوکین 13و مقاومت به انسولین نوجوانان
دختر و پسر دارای اختالل نقص توجه/بیش فعالی" .فصلنامه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی ،جلد ،6
شماره ،1بهار و تابستان  ،1395صص .33-49
 .33نویسنده چهارم "مقاله تأثیر فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح سرمی کمرین و شاخص مقاومت به انسولین
در زنان مبتال به دیابت نوع دو" ،مجله دیابت و متابولیسم ایران ،جلد  ،16شماره ،2آذر و دی  ،1395صص
.120-111
 .34نویسنده چهارم "مقاله تأثیر تمرین تناوبی با شدت باال بر بیان ژن شاخصهای آپوپتوز در بافت قلب
موشهای نر پیر نژاد  ،" C57BL/6مجله فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ،تاریخ پذیرش .1397/2/18
 .35نویسنده چهارم "مقاله تأثیر موسیقی تند بر پاسخ عملکرد بی هوازی ورزشکاران زن و مرد جوان" ،مجله
پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش ،تاریخ پذیرش .1397/12/14
 .36نویسنده پنجم "مقاله اثر  8هفته تمرین پرشدت تناوبی بر میزان روی آلفا -2-گلیکوپروتئین پالسمایی و
بافت چربی رتهای نر چاق شده با رژیم غذایی پرچرب ،مجله پژوهش در پزشکی ،تاریخ پذیرش
.1397/11/17
37.Third Author: Comparison of left ventricular structure and function of national
team wrestlers and weightlifters, International Journal of Sport Studies. Vol, 3
(7), 755-759, 2013.
38.First Author: Comparing Effects of Aerobics, Pilates Exercises and Low Calorie
Diet on Leptin Levels and Lipid Profiles in Sedentary Women, Iranian Journal
of Basic Medical Sciences, Vol. 14, and No. 3 May-June 2011, 256-263.
39.Second Author: Prevalence of obesity and overweight among staff of Alzahra
University in Iran, International Journal of Sport Studies. Vol, 6 (8), 503-507,
2016.
40.Fourth Author: Evaluation of motor proficiency and adiponectin in adolescent
students with attention deficit hyperactivity disorder after high-intensity
intermittent training, Psychology of Sport & Exercise journal, Vol 261, 40-44,
2018.

 .41نویسنده اول مقاله علمی "تغذیه و تمرکز ذهن" ،ماهنامه تخصصی شطرنج ،سال اول ،شماره اول،1383 ،
ص .29-28
 .42نویسنده مقاله تأثیر یک دوره تمرینات پیالتس و رژیم کم کالری بر سطوح لپتین و  WHRزنان چاق؛
ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران؛پاییز 1390؛ دانشگاه تهران.
 .43نویسنده مقاله مقایسه یک دوره فعالیت منتخب هوازی و تمرینات پیالتس بر سطوح لپتین سرم و برخی
عوامل خطرزای قلبی-عروقی در زنان غیرفعال؛ اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی و
ائروبیک؛زمستان 1389؛ دانشگاه شهید بهشتی.
 .44نویسنده مقاله ارزشیابی برخی ویژگیهای آمادگی جسمانی و حرکتی باریکنان تیم ملی هندبال ایران و
مقایسه با استانداردهای مربوطه ،ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران؛پاییز
1390؛ دانشگاه تهران(.همکار تحقیق)
 .45نویسنده مقاله تأثیر یک دوره تمرینات منتخب پالیومتریک بر میزان  CK،LDHو اوره خون فوتبالیستهای
نخبه زن ،سومین کنگره علمی ورزشی دانشگاههای آسیا؛ خرداد 1391؛ تهران( .همکار تحقیق)
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