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  فیزیولوژي ورزش دکتري وضعیت تحصیلی:  مریم وطن دوست نام و نام خانوادگی:

  گرایش قلب و عروق و تنفس 
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  استادیار دانشگاه پیام نوروضعیت اشتغال: 

  Maryam.Vatandost@gmail.com    آدرس الکترونیکی
                                           1363 سال تولد:

  تحصیلیب) سوابق 

  سال خاتمه  سال شروع  نمره پایان نامه  معدل کل  نام دانشگاه  یشگرا-رشته  مقطع تحصیلی

  1385  1381  -  53/17  سیستان و بلوچستان  تربیت بدنی  کارشناسی

  1390  1388  20  02/18  آزاد تهران مرکز  تربیت بدنی  کارشناسی ارشد

  کتر حمید آقاعلی نژادد -در دیابت  TNFو   IL-18اثر تمرینات مقاومتی بر سطوح   ایمونولوژي  ام استاد راهنمان -عنوان پروژه کارشناسی ارشد

 پژمان معتمديدکتر  – EAE مدل  ایمونولوژیک قلبی و فعالیت در آب برفاکتورهاياثر    قلب و عروق  ام استاد راهنمان -عنوان پروژه دکتري

  سوابق آموزشی )ج

  نام موسسه یا دانشگاه  سال تحصیل  مقطع  درسنام   ردیف

1  

2  

3  

4  

  

  

5  

6  

7  

  

  

8  

9  

10  

11  

12  

  2و 1شنا 

  2و 1تربیت بدنی عمومی 

  بسکتبال-هندبال -الیبالو-دومیدانی

 -2و1مــومی تربیت بــدنی ع-یولوژيآناتومی فیز -کاربرد کامپیوتر

  فوتسال- 2و1شنا 

  ورزش تخصصی انفرادي –فوتسال 

  زیست شناسی–فیزیولوژي  –آناتومی 

 –جزیه و تحلیل مهارتها ت -طراحی تمرین –فیزیولوژي  –آناتومی 

 -مــادگی جســمانیآ -بــدنی   مبانی تربیت -رشد وتکامل حرکتی

  غذیه ورزشیت    -روانشناسی  –نقش مربی 

  مدیریت –کارآفرینی 

   تربیت بدنی

  آناتومی-تغذیه –بیوشیمی 

  فوتبال،فوتسال – علم تمرین – 3و 2و 1فیریولوژي 

  طراحی تمرین –فیزیولوژي  –تغذیه،دوپینگ،مکملها 

 تربیت بدنی 

  کارشناسی

  کارشناسی

  کاردانی

  کارشناسی

  

  کارشناسی

  کاردانی

  مربیگري شنا

  

  

  کارشناسی

  کارشناسی

  کارشناسی

  کارشناسی

  مربیگري

   کارشناسی

1385  

1386  

1387-1389  

1388-1392  

  

1389-1391  

1390  

1389-1397  

  

  

1389-1392  

1392-1394  

1393-1396  

1390-1397  

1393-1394  

1396  

  دانشگاه دولتی زاهدان

  دانشگاه ازاد تهران شرق

  دانشگاه آزاد ورامین

  دانشگاه پیام نور شهرري و تهران مرکز

  دانشگاه آزاد تهران جنوب و شهرري

  دانشگاه سما جنت اباد

  فدراسیون شنا

  

  

  

  جنوب و شهرريدانشگاه آزاد تهران 

  دانشگاه خوارزمی

  دانشگاه فنی شریعتی

  دانشگاه پیام نور شهرري

  فدراسیون بدنسازي و پرورش اندام

  دانشگاه پیام نور تهران شرق

13  

14  

15  

  کلیه دروس تئوري و عملی

  تربیت بدنی

  زبان تخصصی و مدیریت روابط بین المللی

  کارشناسی

  کارشناسی

  کارشناسی ارشد

  تاکنون 1396

  تاکنون 1396

  تاکنون 1396

  دانشگاه پیام نور گرمسار

  دانشگاه پیام نور آرادان و ایوانکی

  دانشگاه پیام نور گرمسار

  

  برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهاي معتبر: -

  سال برگزیده شدن  رتبه  نام مسابقه/المپیاد/جشنواره  ردیف

  جهاد دانشگاهی 1391  اول  جشنواره پایان نامه سال دانشجویی  1

  

  د) سوابق پژوهشی

  و خارجی و یا کنفرانسها و سمینارها و همایشهاي داخلی و خارجی مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی -1

  سایر موارد  همایش/ کنگره  علمی ترویجی  علمی پژوهشی  ISIمجالت   یا پذیرفته شده مقاالت چاپ 

  2طرح پژوهشی   10  5  13  

  نام نویسندگان  عنوان مجله سال انتشار  عنوان مقاله    

اثر چهار هفته فعالیت هوازي در آب بر عالئم بالینی و   چاپ شده  

تیپل در مدل حیوانی مال IL-10 و  TNFسایتوکاین هاي 

  اسکلروزیس

مجله دانش و تندرستی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

  1396، زمستان 4،شماره 12درمانی شاهرود دوره 

  مید رجبیح -ژمان معنمديپ -دوستمریم وطن 

  ISIعناوین مقاالت مجالت 
  چاپ شده

The Effect of 6 weeks resistance training on 
serum levels of IL-18 and TNF in type I diabetic 

Annals of Biological Research  
2012, 3 (2): 924-929 

ISSN 0976-1233 

Maryam Vatandost*| F Zolfaghari|H Agha-



٢ 
 

male rats alinejad|M Peeri1|A Nasirzade 

 چاپ شده
The Effect of 6 weeks resistance training on serum levels 

of IGF-1 and IFN in type I diabetic male rats 
Scholars Research Library 

Annals of Biological Research, 2012, 3 (2):930-937 
ISSN 0976-1233 

F Zolfaghari| Maryam Vatandost*|H Agha-alinejad|M 

Peeri 

 چاپ شده
The  Effect of   different Intensities  of Sub 

maximal Aerobic  Exercise on  Proteinuria in 
Young Football Players  

Research  Journal o f Biological Sciences  
2011,6 (11)590-596 

ISSN:1815-8846 

M. A Kohanpour|Maryam Vatandost*| F.Zolfaghari|M 

Peeri 

 چاپ شده
The effect of swimming training on personality traits in 

non-athlete female students 

ASIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
BIOLOGICAL SCIENCES 

Vol3(3) ,2012 :553-558 
ISSN: 0975-5845 

SH.Alam| B.Maleki| M. Monazami| Z.Alam| 

Maryam.Vatandoust | A. Nasirzade 

 چاپ شده
The Effect of Plymetric Circuit Exercises on the Physical 

Preparation Indices of Elite Handball Player 
Advances in environmental biology 

6(7): 2135-2140, 2012 
ISSN : 1995-0756 

Sh Alam| H Alizadeh| M Monazami| Maryam 
Vatandoust| A Nasirzade 

 چاپ شده
The Relationship Between Emotional Intelligence and 

Burnout in Iranian soccer super league referees 
Current Research Journal of Biological Sciences  

4(5): 544-550, 2012 
ISSN: 2041-0778 

Sh Alam| H Mombeni|B Maleki|M Monazami|Z Alam| 
Maryam Vatandoust* 

| A Nasirzade 

 چاپ شده
Entrepreneurship Evaluation of Graduates from Physical 

Education Schools in Iran 
Australian Journal of Basic and Applied Sciences 

6(5): 125-134, 2012 
ISSN: 1991-8178 

Nasirzadeh A*| Farahani A| Goudarzi M| Shabani bahar 

GH| Vatandoust M 

  

  چاپ شده

The Effect of a Karate Competition on Urinary  Excretion 
of Proteins with High Molecular Weight (Glomerular 

proteinuria) in Young Male Karatekas 

Current Research Journal of Biological Sciences 
 4(6): 660-664, 2012 

ISSN: 2041-0778 
 

M Ali Kohanpour | Maryam Vatandoust* | M Mirsepasi 

| A Nasirzade 

 

  پذیرفته شده

Effect of Submaximal Aerobic Exercise at the Altitude 
of 3250 m on levels of Serum Cortisol, Testosterone and 

Testosterone to Cortisol Ratio in Active Young Men 

  MEDICINE & JOURNAL OF SPORTS SCIENCE  
Farnoosh Daneshsedigh1, Maghsoud Peeri1, Maryam 

Vatandoust1*1, 

  پذیرفته شده

Development a Strategic Plan for Championship in 
Sport of Kerman Province According to SWOT Model 

 Nasirzadeh A*| Farahani A|  Vatandoust M  نشریه حرکت  

عناوین مقاالت مجالت علمی 

  پژوهشی

  .17شماره  1392نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران (حرکت)   طراحی و تدوین استراتژي ورزش همگانی استان کرمان   چاپ شده

  172-149ص 

  ریم وطن دوستم -عبدالمهدي نصیرزاده

  طراحی و تدوین استراتژي ورزش قهرمانی  چاپ شده

  فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی

  1391، بهار  1شماره 

  106- 77ص 

  ریم وطن دوستم -عبدالمهدي نصیرزاده

اي و وضعیت قرارگیري استخوان کتف کشتی گیران  مقایسه کایفوز سینه  پذیرفته شده

  کار سطح ملی با غیر ورزشکارانآزادکار و فرنگی
  بدالمهدي نصیرزادهع -مریم وطن دوست  . 20شماره  1391نشریه علوم توانبخشی  

  ارزیابی کارآفرینی مدیران ادارات کل تربیت بدنی ایران  چاپ  شده

  
  فصلنامه مدیریت دانشگاه پیام نور

  بدالمهدي نصیرزادهع -مریم وطن دوست

  

بر  میزان  قدرت عضالنی فوتبالیست هاي زن ملی  K6CLاثر پروتئین   چاپ شده

  پوش ایران
  مریم وطن دوست  فصلنامه طب ورزشی دانشگاه خوارزمی

  

  پذیرفته شده

ار کبدنی و سالمت روانی با توانایی انجام ط فعالیت و آمادگی جسمانی،ترکیبارتبا

  نسال شهرکرمانمعلمان زن میا

  
hresearcJournal of strength and conditioning   

  بدالمهدي نصیرزادهع -مریم وطن دوست

  

عناوین مقاالت ارائه شده در 

  هاهمایش

  چاپ شده

  تمرینات مقاومتی بر سیستم ایمنی در موش هاي دیابتیتاثیر 

4th International Congress of Diabetes Updates 
29 February to 2 March 2012 

Endocrinology and Metabolism Research Institute 
Tehran University of Medical Sciences 

  مید آقاعلی نژادح -مریم وطن دوست

  

 چاپ شده
 در کشتی گیران در زانو درد سندرم کننده مستعد عوامل بررسی

  ورزشکار غیر افراد با مقایسه

  همایش ملی علم و کشتی

  دانشگاه 1391اردیبهشت 

  عالمه طباطبایی 
 

  بدالمهدي نصیرزادهع -مریم وطن دوست

  

 چاپ شده
شناسایی قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدهاي فدراسیون کشتی 

  اسالمی ایران و تنگناها و چالش هاي فراروي آنجمهوري 

  همایش ملی علم و کشتی

  دانشگاه 1391اردیبهشت 

  عالمه طباطبایی 
  

  بدالمهدي نصیرزادهع -مریم وطن دوست

  

 چاپ شده
فدراسیون کشتی جمهوري  تدوین مدل اجرایی برنامه استراتژیک

  اسالمی ایران

  همایش ملی علم و کشتی

  دانشگاه 1391اردیبهشت 

  عالمه طباطبایی 
  

  بدالمهدي نصیرزادهع -مریم وطن دوست

  

                                                 
 



٣ 
 

  قهرمانی فدراسیون کشتی ایران BSCطراحی مدل  چاپ شده

  همایش ملی علم و کشتی

  دانشگاه 1391اردیبهشت 

  عالمه طباطبایی 
 

  بدالمهدي نصیرزادهع -مریم وطن دوست

  

  کرمان استان همگانی ورزش راهبردي برنامه تدوین و طراحی چاپ شده

 تربیت و ورزش توسعه در علمی جدید دستاوردهاي ملی همایش

  بدنی

 1390ماه دي گرگان

  ریم وطن دوستم -عبدالمهدي نصیرزاده

  

 Haematological, oxidative stress and immune status  پذیرفته شده  
profiling in the kinds of wrestler. 

  

  شهریورماه 28تا  26همایش علمی فیال 

FILA Scientific Symposium  

Maryam Vatandoust , A Nasirzade 

 Predisposing factors for knee pain syndrome wrestlers  پذیرفته شده  
compared with untrained individuals 

 

  شهریورماه 28تا  26همایش علمی فیال 

FILA Scientific Symposium 
Maryam Vatandoust, A Nasirzade 

 Development a Strategic Plan for Islamic Republic of Iran  پذیرفته شده  
Wrestling Federation  According to SWOT Model 

 

  شهریورماه 28تا  26همایش علمی فیال 

FILA Scientific Symposium 

A Nasirzadeh , Maryam Vatandoust 

 

  کتب (ترجمه یا تالیف) -2

  سال انتشار   کتابعنوان   

  تعداد صفحات

  نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده روي جلد

  تالیف  کتب

  اصول مربیگري 

 

  چاپ اول1391، انتشارات پلک

 چاپ دوم 1392سال 

  صفحه 450

  

  دوستعبدالمهدي نصیرزاده، مریم وطن

  .1391، انتشارات حتمی حقوق ورزشی  تالیف

  صفحه 260

  دوستزاده، مریم وطنالمهدي نصیرابوالفضل فراهانی، عبد

  .1392شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا،  کارآفرینی در ورزش  تالیف

  

  دوستمریم وطن .ابوالفضل فراهانی، عبدالمهدي نصیرزاده

  تالیف
  کشتیمبانی علمی 

 1392، انتشارات پلک

  صفحه 300

  

  دوستمریم وطن .عبدالمهدي نصیرزاده

  1391انتشارات پلک   مهارت هاي تمرینی در فوتسال  تالیف  

  دصفحه110
  مریم وطن دوست

  دوستمریم وطن .عبدالمهدي نصیرزاده  1391انتشارات پلک   اصول و مبانی مربیگري پرورش اندام  تالیف  

 
 2و  1فیزیولوژي ورزش     

  (کمک آموزشی پیام نور)
  عبدالمهدي نصیرزاده .دوستمریم وطن  1390سال  2انتشارات گام  

 فیزیولوژي انسان

  (کمک آموزشی پیام نور)
  عبدالمهدي نصیرزاده .دوستمریم وطن 1390سال  2انتشارات گام  

  2و1شنا 
  عبدالمهدي نصیرزاده .دوستمریم وطن 1390سال  2انتشارات گام  

  زبان تخصصی تربیت بدنی
  عبدالمهدي نصیرزاده .دوستمریم وطن 1390سال  2انتشارات گام  

  عبدالمهدي نصیرزاده .دوستمریم وطن 1390سال  2انتشارات گام    1آمادگی جسمانی

  دوستمریم وطن .عبدالمهدي نصیرزاده 1390سال  2انتشارات گام    روش تحقیق در تربیت بدنی  

  دوستمریم وطن .عبدالمهدي نصیرزاده 1390سال  2انتشارات گام    مدیریت و طرز اجراي مسابقات ورزشی

  دوستمریم وطن .عبدالمهدي نصیرزاده 1390سال  2انتشارات گام    مدیریت تاسیسات ورزشی

  دوستمریم وطن .نصیرزادهعبدالمهدي  1390سال  2انتشارات گام    مدیریت سازمانهاي ورزشی

  عبدالمهدي نصیرزاده .دوستمریم وطن  در دست چاپ  یبدن تیترب یاصول و مبان

  عبدالمهدي نصیرزاده .دوستمریم وطن  در دست چاپ  ورزش یروانشناس    

  عبدالمهدي نصیرزاده .دوستمریم وطن  در دست چاپ  اصول علمی شنا  

  

  



٤ 
 

  طرحهاي ملی و یا تحقیقاتی: -3

  

  طرحهاي ملی /تحقیقاتی

  سمت در طرح  سال اجرا  کارفرما  عنوان طرح

ارزیابی وضیعت استراحتی ستون فقرات 

  سالمندان

  

تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

  پیام نور
  همکار  1388

  
   MSاثر ورزش در  بیماران مبتال به  ارزیابی

 علوم پزشکی دانشکده

  جندي شاپور اهواز دانشگاه
  همکار  1395

  

  

  سوابق اجرایی : ه)

 نایب رئیس فدراسیون موتورسواري و اتومبیلرانی . 1

 ش اندامبانوان فدراسیون بدنسازي و پرور نایب رئیس . 2

 نایب رئیس هیات بدنسازي و پرورش اندام استان تهران . 3

 نایب رئیس هیات وزنه برداري استان تهران . 4

  استان البرز دانشگاه پیام نور مشاور امور فرهنگی و ورزشی . 5

 اه خوارزمیانجمن بدنسازي دانشگرئیس  . 6

 رئیس انجمن بدنسازي سازمان ورزش شهرداري . 7

 عضو هیات رئیسه فدراسیئن بدنسازي و پرورش اندام . 8

 عضو شوراي تخصصی ورزش دانشگاه پیام نور . 9

 عضو هیات مدیره خانه ئرزش ایرانیان . 10

 رئیس کمیته آموزش فدراسیئن سه گانه . 11

  رپیام نو اهانجمن بدنسازي دانشگ مسئول . 12

  سازمان ورزش شهرداري(مجموعه قمر بنی هاشم) مسئول ورزش بانوان . 13

  85لغایت  81مسئول ورزش بانوان دانشگاه  سراسري زاهدان  . 14

  85لغایت  81مسئول برنامه ریزي و برگزاري دوره هاي مربیگري دانشگاه سراسري سیستان و بلوچستان  . 15

  دبیر انجمن ورزش هاي همگانی تربیت بدنی زاهدان . 16

  تاکنون 88دروس آناتومی،فیزیولوژي ورزش،تغذیه،علم تمرین،ایمنی در ورزش و روانشناسی ورزش در فدراسیون شنا ، والیبال و آمادگی جسمانیمدرس  . 17

   90سر مربی تیم شنا دانشگاه پیام نور استان تهران در مسابقات المپیاد سراسري پیام نور مشهد  . 18

    89هران در مسابقات المپیاد سراسري پیام نور محمود آباد سر مربی تیم شنا دانشگاه پیام نور استان ت . 19

    88سر مربی تیم شنا دانشگاه پیام نور استان تهران در مسابقات سراسري دانشگاههاي کشور شاهرود  . 20

   1391سرمربی تیم فوتسال دانشگاه پیام نور استان تهران در مسابقات مناطق دانشگاه پیام نور  . 21

     87سرپرست تیم فوتسال دانشگاه پیام نور استان تهران در مسابقات المپیاد سراسري پیام نور بیرجند  . 22

   86سرپرست تیم فوتبال شن ساي ساوه در مسابقات قهرمانی لیگ برتر فوتبال کشور  . 23

  )85( ،نجات غریق،اردوهاي ورزشی و فوتبال در دانشگاه سراسري زاهدان 2و 1مدرس تخصصی واحد هاي شنا  . 24

   87لغایت 85مدیر اعزام نیروي متخصص تربیت بدنی به خارج از کشور شرکت پاسارگارد زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی . 25

  تاکنون    89مدیر برگزاري دوره هاي مربیگري دانشگاه پیام نور شهر ري  . 26
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