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مهر26روز اول، چهار شنبه 

9:30 8:30 ا خوش آمدگویی و تشریح محور ه
و برنامه های کنگره

(رانای.ا.جورزشیپزشکیفدراسیونرئیس)نوروزیغالمرضادکتر
(فهاناصاستانورزشیپزشکیهیاترئیس)مقدمباقریاحمددکتر
(کنگرهعلمیدبیر)غیاثوندرضادکتر

Aسالن 

ابن سینا

10 9:30 کلیات تغذیه ورزشکاران سید علی کشاورزپروفسور 1جامعسخنرانی

10:30 10 استراحت و پذیرایی

12 10:30

تازه های مکملهای ارگوژنیک و تاثیر آنها بر عملکرد ورزشی در ورزشهای قدرتی  
سید علی کشاورزپروفسور:مسئول پنل

دکتر محمد حضوری، دکتر کاوه خبیری، دکتر رضا غیاثوند، دکتر احمد باقری مقدم:اعضای پنل
(همکارانومرادیخدامریم)ورزشکاراندرمقاومتیفعالیتازقبلکافئینمصرفبهتستوسترونورشدهورمونهایپاسخ
(همکارانوفرآزادیصفیه)فعالزنانقدرتسطحبرمقاومتیتمرینباهمراهوبتاآالنینکراتینمدتکوتاهمصرفمقایسه
غیرالکلیچربکبدرویویپروتئینمکملتاثیرایمقایسهبررسی(NAFLD)آنزیمهایوASTوALT(همکارانوخورشیدیاننادیا)ورزشکاراندر

1پنل

13:30 12 نماز و ناهار

14:30 13:30

تغذیه و بازیابی پس از مسابقات
دکتر عباسعلی گائینی: مسئول پنل

تر غالمرضا شریفی، دکدکتر مژگان نوریان، دکتر بابک شادگان،  دکتر مهرشاد پورسعید، دکتر فرهاد رحمانی نیا : اعضای پنل
پسراننخوالکتاتوهوازیتواناکسیدانی،آنتیآنزیمهاینیترات،ونیتریتمقادیربرمقاومتیتمریناتوآرژنینالمکملمصرفتاثیر

(همکارانوپورکرمالهام)غیرورزشکار
مقاومتینتمریازپسقدرتیعملکردوعضالنیتخریبشاخصهایبرکربوهیدراتوایزولوسیندارشاخهآمینهاسیدمکملمصرفاثربررسی

(همکارانوعسجدیفواد)برونگرا
1395سالدرشهرخمینیشهرستانبدنسازیباشگاههایبدنسازمربیانتوسطشدهارائهغذاییهایرژیمدرهامغذیدرشتمیزانبررسی

(همکارانوخسروانیآرسام)
(همکارانوخویدکییدشتعلی)ماهراندامپرورشمردانایمنیدستگاهعملکردبرکربوهیدراتمکملمصرفباهمراه(فرابیشینهوبیشینه)قدرتیتمرینهفته8تاثیر
سطوحبرچاقیواستقامتیتمرینغذایی،رژیماثرirisinنژادنرموشهایسرمیگلوکزوC57BL/6(همکارانوپورشیخانیانآرزو)
 (اراناصغر حدیدی و همک)تاثیر مصرف حاد مکمل اسید های آمینه شاخه دار بر ریکاوری پس از یک تمرین هیپرتروفی در افراد تمرین نکرده

2پنل 

15 14:30 و ورزشDویتامین  دکتر محمد حضوری 2سخنرانی کلیدی

15:30 15 استراحت و پذیرایی

16:30 15:30

آب و الکترولیتها و نوشیدنیهای ورزشی
جعفریانکوروشدکتر : مسئول پنل

دکتر سید محمد مرندی، دکتر مهدی کارگر فرد، دکتر حسین ایمانی، دکتر وکیلی: اعضای پنل
 اثر یک دوره تمرین تناوبی همراه با مصرف نوشیدنی ایزوتونیک بر سطوحHSP72  (مختار قنبرزاده و همکاران)مردان ورزشکار
 (ارانفائقه قاسمی و همک)اثر نوشیدن شیر، شیرسویا و آب بر تعادل مایعات، آبگیری مجدد و عملکرد ورزشی در دختران جوان تمرین کرده
(انهمکاروآیینمهرسپیده)بدمینتونرشتهدردخترورزشکارانعملکردبرغذادریافتکنترلوورزشیهاینوشیدنیمصرفتاثیر

3پنل 

20 16:30 هاکارگاه



مهر26روز اول، چهار شنبه 

12 10:30

سخنرانی دکتر کاوه خبیری
نقش ویتامینها و امالح در ورزش

دکتر محمد صمدی: مسئول پنل
رضا شریفی، دکتر غالمعسجدیفواد دکتر دکتر شاهین صالحی، دکتر نیاز محمد زاده، دکتر بهرام پورقاسم، : اعضای پنل

ویتامینوفیزیکیفعالیتارتباطD(همکارانومنفردآرزو)گیالنپزشکیعلومدانشگاهپرستاریدانشجویاندر
ویتامینمکملمصرفدورهیکازپسعصروصبحنوبتدودرحادهوازیفعالیتتاثیرCمجید)ایحرفههایفوتبالیستآهنوضعیتبر

(همکارانوقهفرخیمردانیان
 Concurrent effect of regular exercise activities and vitamin D on marker of myocardial inflammation in rats

exposed to hydrogen peroxide (Naemeh Mohseni Zadeh et al.)
 Impact of Vitamin D Supplementation on Muscle Strength in Female Adolescent Athletes (Fariba Yadolahi et al.)

1پنلسخنرانی و 

Bسالن

لقمان

13:30 12 نماز و ناهار

14:30 13:30

ارزیابی وضعیت تغذیه ای در ورزشکاران
دکتر محمد حضوری: مسئول پنل

دکتر توحید سیف برقی، دکتر محمد حسبی، دکتر زهرا علیزاده، دکتر محمد حسن انتظاری: اعضای پنل
 Assessment of nutritional status and body composition of male athletes aged 20-25 years. (Ammar

Salehisahlabadi et al.)

بالپتینهورمونتغییراتبینارتباطVO2maxیدریافتکالریمحدودیتباهمراهمقاومتیتمریندورهیکبدنبالبدنیترکیبهایشاخصو
(زادهنقیحسن)چاقوجوانمرداندر

اقبالبدالرضاع)مختلفکشورهایملیهایتیمبزرگسالمردگیرانکشتیبیندرعملکردهایفاکتوروتغذیهوضعیتبینارتباطبررسی
(همکارانومغانلو

(همکارانولمیرامیررشید)کردهتمرینهایگیرکشتیاسیدالکتیکوکارنوزینبرآالنینبتادهیمکملهفتهدواثر

2پنل 

15 14:30 غذاهای فراسودمند و تغذیه ورزشی جعفریاندکتر کوروش  سخنرانی کلیدی

15:30 15 استراحت و پذیرایی

16:30 15:30

نقش تغذیه ورزشی در کنترل التهاب
دکتر غالمرضا عسکری: مسئول پنل

دکتر رامین کردی ، دکتر نیماه بحرینی، دکتر عباس قنبری، دکتر مجید حسن قمی: اعضای پنل
برانگورهستهعصارهواستقامتیتاثیرتمریناتhs-CRP(همکارانومرادیحمزه)جوانمردانلیپیدینیمرخو
مرداندرزیهواتمرینهفتههشتطیدارونماوسبزچایمکملمصرفباالتهابیفاکتورهایازبرخیوآدیپونکتینآیریزین،سطوحتغییرات

(همکارانواصغریاحسان)فعالغیرمیانسال
برسطوحکرستینمصرفوتمرینهفتهششتاثیرIL-10،CRP(همکارانوصالحیحسن)بوکسینگکیکنخبهورزشکاراندرمصرفیاکسیژنحداکثرو

 Impact of nutrition on inflammation control in athletes (Farnaz Shahdadian et al.)

3پنل

20 16:30 کارگاه ها
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مهر26روز اول، چهار شنبه 

11 10:30 The Future of Sports Nutrition Prof. Ronald J Maughan

سخنرانی کلیدی

Cسالن 

رازی

11:30 11 Development of a Personalized Hydration Strategy Dr. Susan Shirreffs

12 11:30 Nutritional Considerations for Youth Athletes Dr. Jamie Carruthers

13:30 12 نماز و ناهار

14:15 13:30

Supplementation and Performance
Prof. Ronald J Maughan: مسئول پنل

Dr. Nicola Sponsiello, Dr. Jamie Carruthers, Dr. Farzin: اعضای پنل Halabchi
 L-arginine supplementation and risk factors of cardiovascular diseases in healthy men: a double-blind randomized clinical

trial (Javad Anjom-Shoae et al.)
 The effects of citrulline on athletic performance and exercise-induced fatigue(Iman Namjoo et al.)
 The Effect Of Acute L-Carnitine Supplementation On Aerobic And Anaerobic Performance (Fereshte Shahidi et al.)
 The putative effects of D-Aspartic acid on blood testosterone levels: A systematic review (Farzad Roshanzamir et al.)
 Effects of differing dosages of L-glutamine supplementation after eccentric exercise (Azimeh Izadi et al.)

1پنل 

15:15 14:15

Herbal and Traditional Medicine in Sport Nutrition
Dr. Mohammad Mazaheri:  مسئول پنل

Dr. Emin: اعضای پنل Ergen, Dr. Susan Shirreffs, Dr. Babak Shadgan
 Sports nutrition with Iranian medical approach(Dr. Mohammad Mazaheri)

 The effect of green tea and sour tea on glycemic indices and lipid profile in athletes with type 2 diabetes (asal tayebi et al.)
 The effect of ginseng supplement on heart rate, systolic and diastolic blood pressure to resistance training in trained

males (samira zaheri et al.)
 The effect of sour tea (hibiscus sabdariffa l.) Supplementation on oxidative stress and muscle damage in athletes (marzieh

kafeshani et al.)
 A comparative study of the effect of green tea and sour tea supplementation on body composition, muscle soreness and

sport performance in male athletes: a double-blinded randomized clinical trial (amir hadi et al.)
 Effects of green tea extract supplementation on resistance exercise-induced oxidative stress in obese men: a randomized,

double-blind, placebo-controlled, crossover study (rahman rahimi et al.)

2پنل 

15:30 15:15 استراحت و پذیرایی

16:30 15:30

Meal Timing for Strength Sports
Dr. Babak: مسئول پنل Shadgan

Dr. Reza Ghiasvand, Prof. Ronald J Maughan, Dr. Hamid Agha Ali Nejad: اعضای پنل
 Orexin-A and BDNF response to acute aerobic exercise after consumption four different diets in overweight young men

(Mardaniyan ghahfarrokhi majid et al.)
 Perceived Barriers to Physical Activity among Overweight or Obese Women Attending Nutrition Counseling

Centers(Nasrin Sharifi et al.)
 Comparing the effect of loading different ratios of carbohydrate and whey protein supplementation on muscular soreness

indicators after eccentric activity (Basir Shokati et al.)

3پنل 

20 16:30

(کشاورزعلیسیدپروفسور:مدرس)ورزشیهایرویدادازبعدوحینقبل،تغذیه•
(جعفریانکوروشدکتر:مدرس)قدرتیهایورزشدرهامکملمنطقیتجویز•
(میناسیانوازگندکتر:مدرس)فوتبالبازیکناناجرایدرتغذیهنقش•
(خبیریکاوهدکتر:مدرس)ورزشوهیدراسیون•
(عطاردهادیدکتر:مدرس)رزمیهایورزشدرورزشیتغذیه•
(شهپرمرادیفرهاددکتر:مدرس)آبیهایورزشدرورزشیتغذیه•

هاکارگاه
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مهر27روز دوم ، پنجشنبه 

9:30 8:30

نقش تغذیه ورزشی بر رشد و عملکرد ورزشی کودکان و نوجونان
دکتر رؤیا کلیشادی: مسئول پنل

دکتر امیر منصور علوی، دکتر شهرام محقق، دکتر اشرف امین الرعایا، دکتر احمد رضا درستی مطلق:  اعضای پنل
تمریناتهفته6اثرHITپالسماییسطوحبردارچینمصرفهمراهبهDPP4(همکارانوقنبرزادهمختار)وزناضافهدارایدخترانانسولینو
(همکارانودولّوتایماز)فعالجوانمرداناکسیدانیآنتیظرفیتولیپیدیپراکسیداسیونبرهوازیتمریندورهیکوتورینمکملتأثیرتعاملی
تستوسترون،مقادیربرمقاومتیتمرینوزعفرانمکملتعاملیتاثیرFSHوLH(همکارانومقدمهوشمندبابک)جوانمردان

 Probiotics and Child Care Absence Due to Infections: A Randomized Controlled Trial.(Seyed Ehsan Asadi et al.)

1پنل

 Aسالن

ابن سینا

10 9:30 اخیروضعیت و روند تغذیه و فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان ایرانی در دهه خانم دکتر رؤیا کلیشادی 1سخنرانی کلیدی
10:15 10 استراحت و پذیرایی

12 10:15

نقش تغذیه در عملکرد ورزشی فوتبالیستها
توحید سیف برقی: مسئول پنل

اُرُد ایروانی، دکتر جالل الدین رزاز، دکتر وازگن میناسیان، دکتر دکترخدیجه میرزایی: اعضای پنل
(همکارانوشیراوندفاطمه)فوتسالیستدختراندربیشینهزیرفعالیتیکطیواماندگیزمانوسوبسترامتابولیسمبرمالتونینتاثیر
کوآنزیممکملمدتکوتاهمصرفتأثیرQ10ایمونوگلوبولینوتستوسترون،کورتیزولهوازی،بی–هوازیعملکردبرA(همکارانونصریمنصوره)فوتبالبازیکنانبزاقی
72گرماییشوکپروتئینسطوحبرکرومپیکولیناتمکمل یاریدورهیکتأثیر(HSP72)،(همکارانوطالبیبنیابراهیم)فوتبالشبیه سازی شدهمسابقهیکطیگلوکزوانسولین
دارشاخهآمینهاسیدهایمکملمصرفتاثیر(BCAA)(همکارانوجزیعنایتمنصور)فوتبالیستمرداندرعضالنیآسیبوخستگیهایشاخصرویبر
(همکارانوشیروانیحسین)فوتبالبازیکناندرشدیدتناوبیهایفعالیتازناشیایمنیسیستمتضعیفولیپیدیپراکسیداسیونبرتائورینمکملمحافظتیاثربررسی
(همکارانوعبدیاحمد)فوتبالبازیکناندرآالنینبتامکملباهمراهمدتشدیدکوتاهفعالیتجلسهیکبههوازیبیتوانوکینازکراتینالکتات،پاسخ

2پنل 

13:30 12 نماز و ناهار

14:30 13:30

ورزشیتغذیه قبل، حین و بعد از تمرین و مسابقات
دکتر مجید محمد شاهی: مسئول پنل

دکتر فاطمه حیدری، دکتر فهیمه اسفرجانی، دکتر محمد خوارزمی:  اعضای پنل
(همکارانواقرپورگلبتوحید)گیرکشتیمردانتاماکسیدانآنتیوآلدئید-دیمالونشاخصهایوسلولیآسیبشاخصهایبرخیبرآغوزمدتکوتاهمکملسازیتأثیر
غیرورزشکارمردانلیپیدیپروفایلومصرفیاکسیژنحداکثرسرم،اکسیدانآنتیشاخصهایبرآرژنینالمکملمصرفوهوازیتمریناتهفتههشتاثر

(همکارانوخوشناممحمدصادق)
مرداندرورزشیعملکردوکورتیزولبهتستوستروننسبتوتستوسترون،کورتیزولسرمیسطوحبرترستریستریبولوسوآالنینبتامصرفتاثیرمقایسه

(همکارانوالرعایاناظممیالد)بدنسازورزشکار
گلیسمیباردارایغذاییهایوعدهدریافتتأثیرمقایسه(GL)هایخانمدرورزشیعملکردوخونگلوکزبراستقامتیورزشازقبلساعت3پایین،یاباال

(همکارانوحسینشریفزینت)متقاطعغذادهیکارآزمایییک:ورزشکار

3پنل 

15 14:30 د؟مصرف کدام مواد غذایی و مکملها از بروز آسیبهای ورزشی جلوگیری می کن دکتر حسین ایمانی 2سخنرانی کلیدی

15:30 15 استراحت و پذیرایی

16:30 15:30

تغذیه در ورزشهای آبی
دکتر فرهاد مرادی شهپر: مسئول پنل

دکتر خسرو جاللی، دکتر محمد فرامرزی، دکتر شاهین صالحی، دکتر سید مرتضی صفوی:  اعضای پنل
مقادیربرسیرمصرفوشناتمرینهفتههشتتاثیرICAMوVCAM(همکارانوشیرازیکاکاعبدالهسولماز)چاقنرهایموشدرسرمی
(همکارانوهادیفاطمه)فوقانیتنفسیمجاریعفونتبهمبتالنخبهشناگردختراندرعسلمدتکوتاهمصرفاثر

4پنل 

13 10 20کارگاه ها 16:30
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10 8:30
اصول تغذیه صحیح و استفاده از مکملها

در سالمندان ورزشکار
محمد صمدیدکتر  1سخنرانی کلیدی

Bسالن

لقمان

10:30 10 استراحت و پذیرایی

12 10:30

اصول تغدیه صحیح در ورزشهای همگانی
دکتر سید مرتضی صفوی: مسئول پنل

دکتر مجید حسن قمیدکتر مینو بسطامی، دکتر حمید رجبی، دکتر حسین حاجیان فر،:  اعضای پنل
برغلظتمقاومتیتمرینهفتههشتودانهسیاهمکملاثرALTوAST(همکارانوزارعینرجس)دونوعدیابتیمردان
(همکارانونوبریهادی)شهرکردورزشیهایباشگاهدرفعالزناندرورزشیهایمکملازشناختوشیوعآگاهی،میزانبررسی
(همکارانوپورعسگریزینب)چاقووزناضافهدارایزناندرکبدیهایبرآنزیمکورکومینمکملمصرفوپیالتستمرینهفتههشتاثربررسی
(همکارانوشکریفریبا)غیرفعالزناندرانسولینمقاومتمارکرهایواسیداوریکسرمیسطحبرروزه داریومقاومتیتمریناثر

1پنل

13:30 12 نماز و ناهار

14:30 13:30

تریاد ورزشی در زنان ورزشکار
دکتر هاله دادگستر: : مسئول پنل

دکتر زهرا علیزاده، دکتر الله حاکمی، دکتر پویا دانشور، دکتر احمد باقری مقدم:اعضای پنل
(همکارانوستاوندسعیده)ورزشکاردختراندرعمودیپرشبرکراتینمکملبارگیریهمراهبهفعالسازیپسپتانسیلاثر
(ارانهمکوامیریمریم)هندبالدختربازیکناندرفزایندهتمرینجلسهیکازپسخونهماتولوژیکبرتغییراتزعفرانعصارهتاثیر
(همکارانوحیدریفاطمهدکتر)ورزشکارزناندرآنعوارضوخوردناختالالت
سازواماندهزیهوافعالیتجلسهیکمتعاقبورزشکارغیردختراناکسیدانیآنتیظرفیتبرانگوردانهعصارهبایاریمکملمدتکوتاهاثر

(همکارانوطاهرخانیشیما)

2پنل

15 14:30 زنان ورزشکاردر ویژهۀتغذی دکتر الله حاکمی 2سخنرانی کلیدی

15:30 15 استراحت و پذیرایی

16:30 15:30

تغذیه در ورزشکاران سالمند
دکتر رضا امانی: مسئول پنل

دکتر محمد سالکی، دکتر جان محمد ملک زاده، دکتر عصمت ناصری:  اعضای پنل
دیابتبهبتالمچاقمیانسالزنانانسولینبهمقاومتوهوازیتوانبدن،ترکیببرزنجبیلمکملمصرفبهمراهمنتخبهوازیتمریندورهیکتأثیر

(همکارانوبنی طالبیابراهیم)دونوع
(همکارانواکبریانزهرا)1395سالدردامغانشهرستاندیابتیزنانخونچربیبرهوازیتمریناتهفته8تاثیر
وهوازیتمرینترکیبیاثرپاسخβ(همکارانومختاریفاطمه)دیابتیزنانلیپیدیرخنیموخونقندبرجوگلوکان
تمریناتهفته8وسیاهزرشکمیوهعصارهاثربررسیTRX(همکارانوزیرراهیانفاطمه)چاقووزناضافهدارایزنانلیپیدینیمرختغییراتبر

3پنل

13 10
هاکارگاه

20 16:30

ایران-اصفهان  1396مهرماه 28-26



مهر27روز دوم ، پنجشنبه 

10 8:30

Hydration and Fluid Balance
Dr. Susan Shirreffs: مسئول پنل

,Dr. Nicola Sponsiello: اعضای پنل Dr. Jamie Carruthers, Dr. Susan Shirreffs
 Effect of various kinds of beverages on stress oxidative, F2 isoprostane, serum lipid and blood glucose of elite

taekwondo players (Afshin Shiranianet al.)
برسادهقندیمحلولباورزشینوشابهاثرمصرفمقایسهVo2maxوHRmax(همکارانورنجبرنجمه)
(همکارانومیرنصوریرحیم)کارانآلیشهوازیبیتوانبرسدیمبیکربناتوایزوتونیکورزشینوشیدنیمصرفتاثیر

1پنل 

Cسالن 

رازی

10:30 10 استراحت و پذیرایی

12 10:30
(و تغذیه کشورپزشکی ورزشیمسئولین جهانی،با حضور جمعی از مهمانان خارجی، مسئولین کمیته های پزشکی فدراسیون های )

گردمیز

13:30 12 نماز و ناهار

14:30 13:30

Sports Nutrition Considerations for Special Groups
Prof. Roya: مسئول پنل Kelishadi

,Dr. Reza Ghiasvand:: اعضای پنل Dr. Babak Shadgan, Dr. Jamie Carruthers
 Effects of aerobic dance exercise and honey supplementation and their subsequent cessation on bone metabolism

markers and antioxidant status in young collegiate females(Somayeh Sadat Tavafzadeh Haghi et al.)
 The Effect Of Anthocyanin Supplementation On Body Composition ,Exercise And Muscle Damage Indices In Diabetic

Patient's (Majid Ahmadi et al.)
 Comparison of blood lipids, subcutaneous fat percentage in athletic and non-athlete male students aged 15 to 18

years (Ammar Salehisahlabadi et al.)
 Evaluation effect of Saffron supplementation with high intensity intermittent exercise on markers of muscle damage in

obese and sedentary women (Parvaneh Kazemi et al.)
 Eating disorders risk and its relation to depression and body dissatisfaction among Iranian females participating sports

clubs (Azimeh Izadi et al.)

2پنل 

15 14:30 Sports Nutrition Catering for Competition Events Dr. Nicola Sponsiello سخنرانی کلیدی

15:30 15 استراحت و پذیرایی

16:30 15:30

Role of Nutrition on Athletes Health and Performance
Dr. Nicola Sponsiello: مسئول پنل

,Prof. Ronald J Maughan: اعضای پنل Dr. Emin Ergen, Dr. Nicola Sponsiello
 The Effect of conjugated linoleic acids (CLAs) on some bone markers in patients with active Rheumatoid arthritis; a

randomized placebo controlled double blind clinical trial (Aryaeian et al.)
 New supplementation approach for therapeutic effects in severe osteoarthritis in professional athlete; a case report

and review of literature(Mohammad Bagher Maljaei et al.)
 Evaluation of nutritional knowledge, attitudes and Function and its effective factors in athletes of Nain City

(Mohadeseh Khoshgoftar et al.)
 Assessment of nutritional status of teenage football team members aged 15-18 years (Ammar Salehisahlabadi et al.)
 Glutamine supplementation roles in athletic performance, body composition and immune function: a systematic

review and meta-analysis of clinical trials (Amir Hossein Ramezani et al.)

3پنل 

13 10
(عسجدیفواددکتر:مدرس)مختلفورزشیهایرشتهدرورزشکارانمخصوصغذاییراهنمایهرمآموزش•
(امانیرضادکتر:مدرس)ورزشدرهااکسیدانآنتیکاربرد•
(حضوریمحمددکتر:مدرس)دارندوزنیبندیدستهکههاییورزشدروزنمدیریت•
(ایمانیحسیندکتر:مدرس)دیابتیورزشکاراندرتغذیه•

هاکارگاه
20 16:30

(صمدیمحمددکتر:مدرس)ورزشیهایآسیبدرمانوپیشگیریدرهامکملمصرفوصحیحتغذیهنقش•
(ایروانیارددکتر:مدرس)فوتبالورزشدرتغذیه•
(مقدمباقریاحمددکتر:مدرس)ورزشدرداروهاازاستفادهدرقانونیواخالقیمالحظاتودوپینگ•
(خبیریکاوهدکتر)توروتوپهایرشتهدرورزشیتغذیه•

• Principles of sports nutrition and supplements (Prof. Ronald J Maughan)
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مهر28روز سوم ، جمعه 

9:30 8:30

ورزش و مکمل ها بر ترکیب بدن و شاخص های متابولیکتأثیر

دکتر حمید محبی: مسئول پنل

حسین حاجیان فردکتر دکتر مهدی شادنوش، ، دکتر پریسا نجاتی، :  اعضای پنل
 The combined effect of herbal formula and aerobic exercise on lipid profile, blood glucose and body

fat changes in recreational female athletes (sevana daneghianet al.)

(همکارانوخلدبرینمونا)چاقزنانبدنیترکیببرسبزقهوهیاریمکملبدونوباهوازیمنتخبتمرینهفتهچهاراثربررسی

اثرپذیریHS-CRPوپورمحمدرضارمضان)میانسالمرداندرزرشکآبمصرفوهوازیتمرینهفتههشتبدنباللیپیدینیمرخو
(همکاران

1پنل 

 Aسالن

ابن سینا

10 9:30
تغذیه، رادیو فرکانس کششی  

و ورزش هوازی
مجید حسن قمیدکتر سخنرانی کلیدی

10:30 10 استراحت و پذیرایی

11:30 10:30

وزن و آسیب های عضالنی در ورزشکارانمکمل ها،
دکتر رضا اطمینانی: مسئول پنل

سیندکتر محمد حسن انتظاری، دکتر مهدی محمدی، دکتر رامین کردی، دکتر معراج پورح:  اعضای پنل
 The Effect of Pomegranate Juice Supplementation on Muscle Damage, Oxidative Stress and Inflammation

Induced by Exercise in Healthy Young Men (Ehsan bayat et al.)

باغذاییموادبرمبتنیغذاییرژیمتاثیرGlycemic Loadوبرهمندپورفرزاد)چربیبافتکاهشوعضالنیتودهافزایشبرباال
(همکاران

(انهمکاروکرمیمجتبی)شدیدمقاومتیتمریناتطیزنجبیلگیاهیمکملمصرفمتعاقبعضالنیکوفتگیپاسخکاهش

2پنل 

12 11:30

12 9 کارگاه ها

ایران-اصفهان  1396مهرماه 28-26



مهر28روز سوم ، جمعه 

9:30 8:30

مالحظات تغذیه ای در شرایط بدنی و آب و هوایی مختلف
دکتر امین صالحی ابرقویی: مسئول پنل

دکتر فرزانه تقیان، دکتر فرزاد شیدفر، دکتر محمد رضا وفا ،دکتر هاله دادگستر: اعضای پنل
Chocolate milk for recovery from exercise: A systematic review and meta-analysis of 

controlled clinical trials (Dr. Amin Salehi-Abargouei)
درورزشیالیتفعازناشیزدایی-آبازپسمجددآبگیریبرالکترولیت-کربوهیدراتمحلولبهشدهاضافهویپروتئیناثر

(همکارانوفروزندهحامد)مرطوبوگرممحیطیک

استاندخترندانشجویادرورزشیمشارکتبا(عصبیبیاشتهاییوعصبیپرخوری)تغذیهایاختالالتبینارتباطبررسی
(اردکانیدهستانیمجتبی)یزد

زنجیریحکمت)بازقلبعملانجامازپسبیمارانزندگیکیفتوهوازیتوانبدنی،ترکیببربازتوانیهفتههشتتاثیر
(همکارانو

1پنل 

Bسالن

لقمان

10 9:30
Antioxidants in Athletes: 

Friend or Foe?
امانیرضادکتر  سخنرانی کلیدی

10:30 10 استراحت و پذیرایی

11:30 10:30

چربی بدن در ورزشکاران  درصد وزن و کاهش 

علی کشاورزسید پروفسور: مسئول پنل
عسجدیفواد محمد سالکی، دکتر ،دکتر حضوریمحمد قرخانلو، دکتر رضا دکتر : اعضای پنل

زجبهجزچربیدرصدمیزانرویبرغذاییبرنامهکنترلهمراهبهمتوسطشدتباهوازیتمرینهفتههشتپاسخ
(ایروانیدکتروشاهینیرُعِله)25ازبیشچربیدرصدباآماتوربزرگسالمردفوتبالبازیکنان

ایحرفهغیربدنسازمرداندرپالسماالکتاتسطحوهوازیبیتوانبرآالنینبتاسازیمکملهفتهچهاراثر
(همکارانوزادهرضاقلیمهدی)

(همکارانوپهلوانیناصح)عروقیقلبیخطرعواملوورزشیعملکردبرآرژینین-المکملمصرفتاثیر

ینگجنسمکملمصرفهفتهیکازپسومیدانیکاراندوخونالکتاتوکینازکراتینکارنوزین،تغییراتبررسی
(همکارانواصغریاحسان)

2پنل 

12 11:30

12 9 کارگاه ها
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مهر28روز سوم ، جمعه 

10 8:30

Sports Nutrition for Weight Management

Dr. Babak: مسئول پنل Shadgan

Dr. Reza Ghiasvand, Dr. Susan Shirreffs, Dr. Babak: اعضای پنل Shadgan
 The Effect of Green Tea and Aloe Vera Consumption on Weight Loss and Satiety Feeling in Overweight and

Obese Women: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial (Mehran Nouri et al.)
 Assessment of the Efficacy of Physical Activity intervention applying Social Cognitive Theory for Overweight

and Obese Girl Adolescents: A Cluster Randomized Controlled Trial (Mohammad Bagherniya et al.)
 Non invasive fat reduction methods compared to conventional weight loss methods on the

anthropometric parameter (Parisa Nejati et al.)
 Association between dietary patterns and physical activity among overweight and obese adults in Tabriz,

Iran (Azra Behroozi farde mogaddam et al.)
 The effect of quercetin supplementation on insulin resistance and muscle weight following immobilization

of the lower extremities in trained rats (Hadidi Vahid et al.)
 Prevalence of rapid weight loss and its effects on elite cadet wrestlers participated in the final stage of

national championships (Heydar Alizaee Yousef Abadi et al.)

1پنل 

Cسالن 

رازی
10:15 10 Rapid Weight Loss in Sports With Weight 

Classes, in Particular Wrestling
بابک شادگاندکتر سخنرانی کلیدی

10:30 10:15 استراحت و پذیرایی

11:30 10:30

New Findings in Sports Nutrition
Prof. Ronald J Maughan: مسئول پنل

Dr. Nicola Sponsiello, Dr. Jamie Carruthers: اعضای پنل , Prof. Ronald J Maughan
 The gene diet interaction in muscle gain: A systematic review of human and animal studies (Elham

Razmpoosh et al.)
 The effect of Quercetin supplementation on PGC-1α gene expression following immobilization of the

lower extremities in trained rats (Vahid Hadidi et al.)
 Does BCAA supplementation delay exercise fatigue? A systematic review with meta-analysis (Razie

Hormoznejad et al.)
 The effect of two type of speedy and endurance exercise training on Nesfatin-1, lipid profile and

anthropometric indices in non-athlete healthy young men (Mansour Karajibani et al.)
 The Effects of Circuit Resistance Training with Moderate Intensity And Zataria Multiflora Supplementation

On some Adipokines of Postmenopausal Women (Seyed MortezaTayebi et al.)

2پنل 

12 11:30

12 9 (چوپانهادیآقایحضورباغیاثوند،رضادکتر:مدرس)عملتاعلماز:بدنسازیورزشدرتغذیه• کارگاه
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