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به استنادنامه دكتر شعله ارسطوپور، سرپرست گروه پژوهشى ارزيابى و توسعه 
منابع پايگاه استنادى علوم جهان اسالم، نشريه علمى- پژوهشى «المپيك» در 
و  علوم  اطالع رسانى  منطقه اى  مركز  نمايه سازى  ژورنال(نظام  ايران  و   ISC
فناورى) نمايه شده است و در ششمين نشست شوراى راهبردى ISC مورخ 
89/4/23 جزو نشريات داراى ضريب تأثير (IF) شناخته شد. نشريه المپيك از 
طريق دو نشانى www.ISC.gov.ir و www.ricest.ir در دسترس جامعه 

علمى جهانى قرار دارد.
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دكتر

نويسنده (نويسندگان) الزم است مقالة خود را به آدرس 
الكترونيكى مجله ارسال دارند. قابل ذكر است كه مقاله 
به  نيز  قبًال  و  نشده  ارسال  ديگري  مرجع  به  چاپ  براي 
چاپ نرسيده باشد (ارسال همزمان مقاله به ساير مجالت 
يا ارسال آن قبل از مشخص شدن تصميم نهايي، موجب 

بازگرداندن مقاله مي شود).
مقاله ها بايد در قالب A4، به صورت يكرو، در يك ستون 
و با حاشيه اي مناسب نوشته و با يك خط فاصله، در بين 
سطرها تايپ شود. هر صفحه بايد داراي شمارة ترتيبي 

باشد.

           (استاد دانشگاه تهران)

        (استاد دانشگاه شهيد بهشتى)
   (دانشيار دانشگاه تربيت معلم)
  (دانشيار دانشگاه تربيت معلم)

      (استاد دانشگاه تهران)
     (دانشيار دانشگاه تهران)
(دانشيار دانشگاه اصفهان)

           (دانشيار دانشگاه تهران)
        (دانشيار دانشگاه تهران)

       (دانشيار دانشگاه تربيت مدرس)

(دانشيار دانشگاه امام حسين «ع»)

مجتمع چاپ و صحافى اديبان ايران



متن، داخل پرانتز و با شماره استفاده شوند. منابع بايد به 
ترتيب حروف الفباى فارسى و انگليسى در انتهاى مقاله 

آورده شوند. مثالهاى معرفى منابع عبارتند از:



7 اثر هشت هفته فعاليت ورزشى بر تغييرات فيبرينوژن، پروتئين واكنش گر C، لكوسيت ها و ... 
بهاره شيخ صراف، رضا نورى، فضل اهللا فتح اللهى شورابه، خسرو جاللى دهكرى،  محمد فرامرزى
بهاره شيخ صراف، رضا نورى، فضل اهللا فتح اللهى شورابه، خسرو جاللى دهكرى،  محمد فرامرزى
استاديار فيزيولوژى ورزشى دانشگاه آزاد آسالمى واحد نجف آباد، استاديار فيزيولوژى ورزشى، دانشگاه تهران، پرديش بين الملل كيش 
دانشجوى كارشناسى ارشد فيزيولوژى ورزشى، دانشگاه مازندران، عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد خوراسگان اصفهان
دانشيار فيزيولوژى ورزش، دانشگاه شهركرد

                                                                                                                                                                                                           
21 نقش زمان روز بر پاسخ سطوح CRP و 6IL- پالسما پس از فعاليت ورزشى درمانده ساز در آزمودنى هاى زن سالم 

دكتر مرضيه ثاقب جو، زهره دادى خليران، دكتر محمداسماعيل افضل پور، دكتر مهدى هدايتى
استاديار دانشگاه بيرجند، دانشجوى كارشناسى ارشد تربيت بدنى دانشگاه بيرجند
دانشيار دانشگاه بيرجند، استاديار پژوهشكدة علوم غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى

                                                                                                                                                                                                           
35 اثر هشت هفته تمرين مقاومتى بر ميزان پروتئين اينتگرين 1β در عضلة تند و كندانقباض موش هاى نر ويستار 

جواد نعمتى (دانشجوى دكترى دانشگاه شهيد بهشتى)، دكتر مريم نورشاهى (عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد بهشتى)
دكتر حميد رجبى (عضو هيئت علمى دانشگاه تربيت معلم)، دكتر رضا قراخانلو (عضو هيئت علمى دانشگاه تربيت مدرس)
دكتر مهدى هدايتى (عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى)

                                                                                                                                                                                                           
47 طراحي و تعيين روايى و پايايى آزمون چابكى ويژة كشتى گيران آزادكار  

رسول رضائى، حميد رجبى، محمدرضا دهخدا، هادى حبيبى
كارشناس ارشد فيزيولوژى ورزشى دانشگاه تربيت معلم، دانشيار دانشگاه تربيت معلم 
استاديار دانشگاه تربيت معلم كارشناس ارشد فيزيولوژى  ورزشى دانشگاه تربيت معلم

                                                                                                                                                                                                           
61 تأثير يك دوره تمرين هوازى بر آديپونكتين و رزيستين سرم و متغيرهاى آنتروپومتريك زنان چاق 

اميرحسين حقيقى، هادى ياراحمدى، مليحه شجاعى، مهدى هدايتى
دانشيار فيزيولوژى ورزشى، دانشگاه حكيم سبزوارى، دانشكدة تربيت بدنى و علوم ورزشى
كارشناس ارشد فيزيولوژى ورزشى، دانشگاه حكيم سبزوارى، دانشكدة تربيت بدنى و علوم ورزشى 
استاديار پژوهشكدة علوم غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى شهيد بهشتى

                                                                                                                                                                                                           
تأثير تعاملى سرب، تمرينات استقامتى و مكمل آنتى اكسيدانتى بر برخى پارامترهاى توليد مثل  77

عقيل كوثرى، ولى اهللا دبيدى روشن، دكتر اباصلت حسين زاده كالگر
دانشجوى كارشناسى ارشد فيزيولوژى ورزشى دانشگاه مازندران
دانشيار دانشگاه مازندران، دانشيار دانشگاه مازندران

                                                                                                                                                                                                           
91 طراحي آزمون ميدانى ويژه براى تعيين توان هوازى بازيكنان زن فوتسال    

شكوفه نادرى ، دكتر حميد رجبى ،دكتر منيژه نوروزيان ،
كارشناس ارشد فيزيولوژى ورزش دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشيار دانشگاه تربيت معلم تهران گرايش فيزيولوژى ورزش
 استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران گرايش فيزيولوژى ورزش

                                                                                                                                                                                                           
101 اثر مكمل ضدالتهابى زنجبيل بر پاسخ پروتئين هاى استرس سلولى متعاقب تمرينات قدرتى پيشرونده در...  

سمانه افشان، دكتر ولى اهللا دبيدى روشن، دكتر فاطمه رودبارى 
دانشجوى كارشناسى ارشد دانشگاه مازندران، عضو هيئت علمى دانشگاه مازندران
عضو هيئت علمى دانشگاه مازندران


