سوابق كسب مقام

معدل الف دوره دكتری دانشگاه شهيد رجایي تهران 1395
پژوهشگر شایسته تقدیر در مقطع دكتری دانشگاه شهيدرجایي 1393
مقام اول مسابقات علمي-كاربردی دانشجویان سراسر كشور1385
مقام اول مسابقات علمي-فرهنگي-ورزشي هنرستان های تربيت بدني سراسر كشور 1383
مقام دوم مسابقات علمي-فرهنگي  -ورزشي هنرستان های تربيت بدني سراسر كشور 1382
مقام دوم

مسابقات بدمينتون مدارس استان خراسان 1382

عالقه مندی های پژوهشی
Exercise and cardiorespiratory function
Exercise and fitness
Exercise and diseases
Exercise and nutrition

مقاالت علمي-پژوهشيISC/

 -1سارا زارع كاریزک ،منيژه نوروزیان ،حميد رجبي ،جليل عطایي ،تهمينه طهراني .مقایسه اثركشش ایستا ،پویا و تركيبي ،با وقفه
هایزماني دو و پنجدقيقه ،براجرا و فعاليت الکترومایوگرافي در پرش عمودی /مجله علمي پژوهشي كميتهملي المپيک1390/
 -2سارا زارع كاریزک  ،مجيد كاشف ،عباسعلي گائيني ،مصطفي نجاتيان .مقایسه  8هفته تمرین تداومي و تناوبي بر دستگاه PRO
 BNP/ CORINدر بيماران قلبي پس از عمل جراحي  /CABGمجله فيزیولوژی ورزش 1396

 -3سارا زارع كاریزک  ،مجيد كاشف ،عباسعلي گائيني ،مصطفي نجاتيان.مقایسه دو برنامه تمرین تداومي و تناوبي بر ميزان هایپرتروفي
مرضي كانسنتریک و عملکرد قلبي بيماران پس از عمل جراحي بای پس شریان كرونر  /مجله مطالعات كاربردی علوم زیستي در
ورزش1396 /
 -4مجيد كاشف ،سارا زارع كاریزک ،ميثم شعباني نيا .مقایسه واعتباریابي روش های منتخب براورد درصد چربي براساس معادالت
پيشگویي كننده در دختران جوان غيرفعال  /مجله علوم زیستي ورزشي دانشگاه تهران1392/
 -5مجيد كاشف ،سارا زارع كاریزک ،ميثم شعباني نيا .مقایسه اثر فعاليت درمانده ساز بي هوازی بر پاسخ چربي های خون در افراد فعال
و غير فعال  /مجله علمي پژوهشي افق دانش1393/
 -6عليرضا رمضاني ،سارا زارع كاریزک ،ميثم شعباني نيا تاثير پيش آماده سازی و فرا پيش آماده سازی ناشي از ایسکمي-تزریق مجدد
بر توليد نيروی زیر بيشينه ایستا و پویا /مجله علوم زیستي دانشگاه تهران 1395
 -7مجيد كاشف ،ميثم شعباني نيا ،سارا زارع كاریزک .تغييرات فشارخون،ضربان قلب و اكسيژن مصرفي قلب وارتباط آنها با نيمرخ
چربي های بدن در افراد فعال و غيرفعال /مجله علوم زیستي دانشگاه تهران 1394
 -8جليل عطایي ،محمدرضا دهخدا ،حميد رجبي ،نعيما خواجوی ،سارازارع كاریزک .مقایسه اثر4هفته تمرین قدرتي به روش
سازگارپذیر ویکنواخت بر قدرت بيشينه وتوان ورزشکاران تمرین كرده /مجله علمي پژوهشي پژوهش در طب ورزشي وفناوری /
1394
 -9مسعودجوكار ،مقصود پيری ،حيدرصادقي ،سارازارع كاریزک .اثر تركيب تمرین مفاومتي وتمرین معمول شنا بر عملکرد شنای
قورباغه //مجله علمي پژوهشي پژوهش در طب ورزشي وفناوری 1394 /
ارائه مقاله درکنگره ها

 -1مقایسه اثركشش ایستا ،پویا و تركيبي ،دو و پنجدقيقه قبل از فعاليت ،براجرا و فعاليت الکترومایوگرافي در پرش عمودی  /هشتمين
همایش بين المللي پزشکي ورزشي اصفهان1391 /
 -2مقایسه اثر 4هفته تمرین قدرتي به روش سازگارپذیر ویکنواخت بر قدرت بيشينه وتوان ورزشکاران تمرین كرده  /هشتمين همایش
بين المللي پزشکي ورزشي اصفهان 1391 /
 -3اثر تركيب تمرین مفاومتي وتمرین معمول شنا بر عملکرد شنای قورباغه /دومين همایش ملي دانشجویي دانشگاه شهيد بهشتي
تهران1392 /
 -4مقایسه واعتباریابي روش های منتخب براورد درصد چربي براساس معادالت پيشگویي كننده در دختران جوان غيرفعال  /پنجمين
همایش ملي آموزش دانشگاه شهيد رجایي تهران1392 /
 -5مقایسه اثر فعاليت درمانده ساز بي هوازی بر پاسخ چربي های خون در افراد فعال و غير فعال /همایش ملي نياز نسل فردا  /دانشگاه
تهران1392/
 -6تاثير پيش آماده سازی و فرا پيش آماده سازی ناشي از ایسکمي-تزریق مجدد بر توليد نيروی زیر بيشينه ایستا و پویا /هشتمين
همایش بين المللي تربيت بدني وعلوم ورزشي1393 /
 -7تغييرات الكتات خون پيامد یک وهله انقباض بيشينه واثر آن روی توليد نيرو در افراد فعال وغيرفعال /هشتمين همایش بين المللي
تربيت بدني وعلوم ورزشي1393 /

 -8مقایسه اثر  8هفته تمرین تداومي و تناوبي برشاخص توده بطني و نسبت ضخامت دیواره به ابعاد پایان دیاستولي در بيماران مبتال
به هایپرتروفي مرضي قلبي ،بعد از عمل جراحي  /CABGنهمين همایش بين المللي تربيت بدني وعلوم ورزشي1394 /
 -9مقایسه  8هفته تمرین تداومي و تناوبي بر عملکرد سيستولي و درجه اختالل عملکرد دیاستولي بطن چپ بيماران مبتال به بيماری
شریان كرونر بعد از عمل جراحي  /CABGاولين همایش ملي دانشگاه الزهرا1394 /
 -10تاثير یک دوره بازتواني ورزشي بر دستگاه توليد كننده ناتریورتيک پپتيد نوع  Bدر بيماران مستعد نارسایي قلبي /دومين همایش
ملي یافته های نوین در علوم ورزشي1395 /
 -11تاثير  8هفته تمرین هوازی تناوبي بر ميزان آدرنومدولين پالسمایي بيماران پس از عمل جراحي / CABGدهمين همایش بين
المللي تربيت بدني وعلوم ورزشي1396 /

ترجمه كتاب

 -1دستگاه تنفس و فعاليت ورزشي  /دكتر عباسعلي گائيني ،دكتر علي صمدی ،سارازارع كاریزک ،امير سياری و ميثم شعباني
نيا /انشارات حتمي1395/
 -2عملکرد قلبي تنفسي هنگام فعاليت ورزشي با رویکردی به بيماران قلبي /دكتر عباسعلي گایيني ،محمد همتي نفر ،محدثه
احمدی ،معصومه خدایي ،سارا زارع كاریزک،آیدا بهراميان /انشارات بامداد كتاب1394 /
 -3علم تمرین(راهنمای مربيان ورزش های تيمي)  /دكتر نعيما خواجوی ،تهمينه طهراني  ،سارا زارع كاریزک ،كاظم خدایي،
عباس عبدالملکي /انتشارات علم و حركت1392 /
 311 -4كشش ویژه 41رشته ورزشي /دكترپژمان معتمدی،ابراهيم برارپور،یاسمينا نجف نيا،سارا زارع كاریزک /انشارات حکيم /
1391
 -5آمادگي جسماني ویژه نيروهای مسلح /ابراهيم برارپور،یاسمينا نجف نيا،سارا زارع كاریزک /انتشارات حکيم1391/

مدارک مربیگري و کارگاه هاي تخصصی

-1

شنا -درجه 2

 -2آب درماني –درجه 3
-3

آمادگي جسماني درجه 3

 -4كارگاه تخصصي كار با دستگاه
 -5كارگاه علم تمرین /دانشگاه خوارزمي
 -6كارگاه تغذیه/دانشگاه خوارزمي

 -7تکنيک های نوین در تمرین مقاومتي و زمان بندی آن /دانشگاه رجایي
 -8طراحي پروتکل های ورزشي در تحقيقات فيزیولوژِی ورزش /دانشگاه شهيد رجایي

سوابق تدریس
تئوري :
 -1فيزیولوژی انسان (كارشناسي)
 -2فيزیولوژی ورزش (كارشناسي)
 -3فيزیولوژی ورزش نوجواني (كارشناسي)
 -4فيزیولوژی انسان پيشرفته (كارشناسي ارشد)
 -5آزمون و تجویز فعاليت بدني( كارشناسي ارشد)
 -6مدرسي دروس تئوری دوره مربي گری درجه یک آمادگي جسماني برای یک دوره
عملی :
 -1شنای تخصصي
 -2تربيت بدني عمومي دو
 -3تربيت بدني عمومي یک

سوابق اجرایی

 -1همکاری در اجرای اولين همایش ملي ورزشي دانشگاه شهيد رجایي تهران در بخش اجرایي و علمي
 -2همکاری در اجرای دومين همایش ملي ورزشي دانشگاه شهيد رجایي تهران در بخش اجرایي و علمي
 -3همکاری در اجرای سومين همایش ملي ورزشي دانشگاه شهيد رجایي تهران در بخش اجرایي و علمي
 -4همکاری در اجرای چهارمين همایش دانشجویي دانشگاه شهيد بهشتي تهران در بخش علمي (داوری مقاالت)
 -5همکاری در اجرای دوازدهمين المپياد فرهنگي – ورزشي دانشجویان سراسر كشور (كميته ارزیابي و پژوهش علمي)

