بسمه تعالی
رزومه
(سوابق تحصیلی ،علمی ،پژوهشی و اجرایی)
نام دانشگاه :

دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران

1ـ مشخصات فردي:
 نام :امین
 نام خانوادگي :محمدی
 تاریخ تولد1361/01/12 :
 نام دانشگاه :

 نام پدر :خداداد

 محل تولد :گچساران

دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران

 نام و نشاني محل كار :گچساران  -دانشگاه آزاد اسالمی  ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 تلفن همراه07432335910 ---------------- 09173441345 :
 پست الكترونیكي (Amin.mohammadi8@gmail.com :)E-mail
2ـ اطالعات تحصیلي:
سال اخذ مدرك

*گروه علمي

رشته تحصیلي

مدرك تحصیلي

دانشگاه

كشور

علوم انسانی

تربیت بدنی

کارشناسی

شهید چمران اهواز

ایران

1384

تربیت بدنی

کارشناسی ارشد

آزاد شوشتر

ایران

1386

-

تربیت بدنی (فیزیولوژی
ورزش)

دکتری

دانشگاه عثمانیا

هندوستان

1393

-

3ـ فعالیتهاي علمی ،پژوهشي:
 )1-3مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي یا خارجي:
مشخصات نشریه

ردیف

عنوان مقاله

1

“Effect of 8 weeks endurance training

نام نشریه

”on plasma visfatin in middle-aged men.

Brazilian Journal

نوع
امتیاز

اسامي همكاران به ترتیب اولویت
(شامل نام متقاضي)
سال
2010

شماره
امین محمدی

of Biomotricity
)(brjb

2

مقایسه اثرات  8هفته تمرین قدرتی و استقامتی بر سطح
ویسفاتین پالسمای مردان میانسال

نشریه علمی  -پژوهشی
ارمغان دانش

1389

3

تأثیر تمرین های استقامتی بر اختالالت خلقی دانش آموزان
پسر شهر یاسوج

نشریه علمی  -پژوهشی
ارمغان دانش

1390

4

تأثیر  ۸هفته تمرینات استقامتی و قدرتی بر سطح لیپوکالین2
در دانشجویان پسر غیر ورزشکار

نشریه علمی  -پژوهشی
ارمغان دانش
1

1391

امین محمدی

امین محمدی

امین محمدی

Amin Mohammadi

2014

Ali khajheland

International Journal
of Sport Studies.

Lipocalin-2: Response To Resistance

5

Training in Obese Young Men

6

Amin Mohammadi

2014

Asian Journal of
Sports Medicine

Effects of Resistance versus Endurance
Training on Plasma Lipocalin-2 in Young
Men

7
لیال قربانی

2010

امین محمدی

British Journal of
Sport Midicin

Assessment of the prevalence of
kyphosis disorders in students

8
علی خواجه لندی
امین محمدی

1390

نشریه علمی – پژوهشی
جهش

تأثیر دو نوع تمرینات ورزشی منتخب بر تغییرات آنزیمهای
کبدی در مردان جوان
The effect of aerobic and anaerobic tests

امین محمدی

امین محمدی

1392

ژورنال دانشگاه علوم
پزشکی اراک

2013

Ijhpecss

9

on the alternation of head shoke protein
levels on young females.

The effect of selected aerobic (Astrand)
and non-aerobic (Winget) exercise tests on

10

liver enzyme and HSP70 in young male.

امین محمدی

Jhpecss
2014

11
The Effect of Aerobi and Anaerobic Tests
on the Alternation of Heat Shock Proteins
(HSP70) levels on Young female.

Biomedical &
امین محمدی
علی خواجه لندی

2014

Pharmacology
Journal

امین محمدی
علی خواجه لندی

Hs-CRP and Adipokin (Lcn2): Response to
Exercise Training in Obese Men

Impact of Aerobic Exercise Training on

2014

12

Biomedical &

Insulin Resistance and Plasma Lipocalin 2

Pharmacology

levels in Obese Young Men

13

Journal
امین محمدی
علی خواجه لندی

2014

Advances in
Environmental
Biology

2

Effect of 8 Weeks Endurance Training on
Plasma Lipocalin-2 in Overweight and
Obese Men

14

 )2-3مقاالت پذیرفته شده در همایش هاي علمي:

مشخصات همایش

ردیف
1

3

The Survey of the Effect Aerobic
Exercises on Function and Structure of
Heart in Diabetic Male Rats

4

5

6

همایش بین المللی
دهلی نو
هندوستان

International

دهلی نو

2010

امین محمدی

بین المللی دهلی
نو هندوستان

International

دهلی نو

2010

بین المللی آنکارا

International

آنکارا

2011

علی خواجه لندی
امین محمدی

تفت

1391

علی خواجه لندی
امین محمدی
مهدی عباسی

1388

علی خواجه لندی
امین محمدی

عنوان مقاله

نام همایش

Comparison of the basic motor
abilities and school achievements in
the first grade elementary school
boys who attended pre-school with
those who did not
Effect of 8 weeks resistance training
on plasma visfatin in middle aged
men

2

محل
برگزاري

سال

اسامي همكاران به ترتیب
اولویت
(شامل نام متقاضي)

* سطح

علی خواجه لندی

علی خواجه لندی

ارزیابی وضعیت ایمنی و کارایی اماکن و تأسیسات
ورزشی منطقه  16دانشگاه آزاد اسالمی

همایش ملی تفت

ملی

بررسی رابطه بین برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی
مرتبط با تندرستی با بهداشت روانی دانشجویان پسر
دانشگاه آزاد اسالمی

همایش ملی
ارسنجان

ملی

Impact of Exercise Training on hs-CRP,
Insulin Resistance and Plasma
Lipocalin 2 levels in Obese Young Men

ارسنجان

25 pan
Asian
Conference
& of sports
physical
Education

امین محمدی

International

هند

2014

امین محمدی

 )3-3طرحهاي پژوهشي پایان یافته:

ردیف
2

تأثیر  8هفته تمرینات استقامتی و قدرتی بر سطح
لیپوکالین 2-دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالمی
واحد گچساران.

3

" تأثیر تمرینات ورزشی بر سطح ،hs- CRP
آدیپوکین ها و شاخص مقاومت به انسولین در
مردان چاق "

همکار
اصلی
مجری

تأثیر یک دوره تمرین استقامتی و قدرتی بر سطح
ویسفاتین و برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی
کارکنان و اساتید مرد دانشگاه آزاد اسالمی واحد
گچساران.

سایر
همکاران

1

عنوان طرح

مسئولیت در طرح
نوع
سفار
طرح تاریخ شروع
ش
(داخلي  /و خاتمه
دهنده
ملي)

مجری

1389

مجری

1390

مجری

1393

3

پیش بینی كاربرد
(تولید انبوه /پایلوت /سایر)

بررسی رابطه بین برخی فاکتورهای آمادگی
جسمانی مرتبط با تندرستی با بهداشت روانی
دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالمی

4

5

ارزیابی وضعﯿﺖ ایﻤﻨی و کارایی اماکﻦ و

همکار طرح

1388

همکار طرح

1391

تاسﯿﺴات ورزشی دانﺸگاههاي آزاد
از نگاه 16اسالمی مﻨﻄقه
دانﺸﺠﻮیان
تأثﯿﺮ دو نﻮع آزمﻮن ورزشی مﻨﺘﺨﺐ بﺮ تغﯿﯿﺮات
آنﺰیﻢو هاي کﺒﺪي در  hsp70دانشجویان
ورزشکار و غﯿﺮورزشکار دخﺘﺮ و پﺴﺮ دانﺸگاه

6

1391
همکار طرح

آزاد اسالمی
گﭽﺴاران

مﻄالعه تاثﯿﺮ تﻤﺮیﻨات هﻮازي بﺮ عﻤلکﺮد و

7

ساخﺘار قلﺐ مﻮشهاي نﺮ دیابﺘی

همکار طرح
1390

 -4سوابق اجرایی:
ردیف
1

سمت
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران

مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران
1
دبیر انجمن ورزشی دانشجویان ایرانی در شهر حیدرآباد( )2011-2014

2

رئیس هیأت بدمینتون شهرستان گچساران ( )1390 -1384

3
دبیر اولین دوره مسابقات ورزشی گرامیداشت روز خلیج فارس در شهر حیدرآباد

4

