رزومه دکتر افسانه شمشکی

اطالعات شخصی :
نام ونام خانوادگی  :دکتر افسانه شمشکی
ـ عضو هيئت علمی گروه فيزیولوژی ورزشی دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهراء (س) از سال 1373
تحصیالت :
ـ دانش آموخته کارشناسی تربيت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه خوارزمی1365 ،
ـ دانش آموخته کارشناسی ارشد تربيت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه تهران1371 ،
ـ دکتری تربيت بدنی و علوم ورزشی (گرایش فيزیولوژی ورزشی) از دانشگاه خوارزمی1386 ،

 سوابق آموزشی
.1

تدریس در مقطع کارشناسی ارشد:
فيزیولوژی ورزشی ,موضوعات پيشرفته فيزیولوژی ورزشی ،تغذیه ورزشی ,بيو شيمی و متابوليسم ورزشی ،تکنيك های
آزمایشگاهی فيزیولوژی ورزشی  ،مطالعات تحقيقات جدید سمينار ،طرح و روش های تحقيق در علوم تجربی

.2

تدریس در مقطع کارشناسی:
الف) دروس تئوری :فيزیولوژی ورزشی 1و 2ـ تغذیه و ورزش ـ آناتومی انسانی ـ حرکت شناسی ـ مقدمات روش تحقيق ـ
حرکات اصالحی
ب) تدریس دروس عملی :اسکی  ،بسکتبال  1و  ،2شنا  1و  ، 2آمادگی جسمانی  ،2تمرین دبيری  ،تربيت بدنی عمومی  1و 2

 فعاليت های پژوهشی انجام شده
مقاالت علمی ـ پژوهشی
 1ـ تأثير تمرین شدید اسکی آلپاین بر وضعيت آنتیاکسيدانی اسکیبازان مرد  ،غدد درون ریز و متابوليسم ایران ،دوره نهم ،شماره
 ،3صفحات ,297-291آذر .1386
2 - Time course alterations of plasma obestatin and growth hormone levels in response to short-term.
(2008).an aerobic exercise training in college women. App Physiol.Nur.Metab.vol33. pp1246 – 1249.
 Effect of acute ethionine on plasma ghrelin and obestatin levels in trained male rats.(2010). clinicalـ 3
and experimental metabolisem.vol 7(59).pp982 – 987.
4 - The Antioxidant Enzymes Activities in Blood of physical Education Students after Eccentric and
Concentric Training Activities.(2010).vol5(7).pp501 – 503.
 5ـ بررسی ميزان تروپونين قلبی و کراتين کيناز در یك جلسه تمرین استقامتی طوالنی مدت در ورزشکاران برتر سه گانه .
فيزیولوژی ورزش دانشگاه تربيت معلم سبزوار .شماره  2 ،سال اول .صفحات 38ـ .1388 .44
 6ـ تأثير یك دوره تمرین ایستگاهی منتخب بر تغييرات ميلوپراکسيداز پالسما زنان غيرفعال .فيزیولوژی ورزشی و فعاليت بدنی.
شماره  ، 2ص ص  647ـ . 1390 ، 651
 7ـ اثر حاد دو نو ع تمرین اکسنتریك و کانسنتریك بر برخی عوامل اکسایشی و ضد اکسایشی ،در زنان فعال دانشگاه الزهرا.
غدد درون ریز و متابوليسم ایران .شماره  ،3سال  ،13ص ص 301ـ  .308شهریور . 1390
 8ـ تاثير مکمل زعفران بر تغييرات سطوح آنزیمی سوپراکسيد دیسموتاز وکاتاالز طی یك جلسه تمرین شدید بی هوازی.
فيزیولوژی ورزشی  .شماره .14ص ص 119ـ  . 130تابستان . 1391
 9ـ اثر تمرین رست بر ميزان آپلين پالسما و فشار خون در زنان دونده .دانشگاه علوم پزشکی قم .دوره  ، 6شماره سوم .ص ص27
ـ .31پائيز .1391
 10ـ اثر یك دوره تمرین پيالتس و مقاومتی بر برخی توانائی های جسمانی و حرکتی بيماران مبتال به مالتيپل اسکلروزیس .پژوهش
های کاربردی در تندرستی و عملکرد ورزشی .شماره یك  ،سال اول  .صفحات  55ـ  .67زمستان .13 91
11ـ مقایسه پاسخ های سيستم فيبرینوليتيك به انواع انقباض های عضالنی ایزوکنتيك در مردان .المپيك .سال بيست و یکم ،شماره
(3پياپی.) 63ص ص 87.ـ .1392 .99
 12ـ تاثيرمختلف انواع انقباض عضالنی آیزوکنتيك بر عوامل همو دیناميك در مردان .توانبخشی نوین.1392.
 13ـ تاثير یك جلسه فعاليت ورزشی زیر بيشينه بر غلظت هپسيدین پالسما در مردان دونده .علوم پزشکی مدرس آسيب شناسی
زیستی .دوره  ،17شماره  ،1بهار .1393
14 - The Interactive effects of HMB and Glutamine supplementation on immune response of female.

students after a maximal exercise session. Advances in Environmental Biology, 8(7) May 2014, Pages:
3537-3541
15 -Effect of Exercise Training with Curcuma Longa Supplementation on Liver Enzymes (AST-ALT) and CRP
Inflammatory Marker in Inactive Women. International Journal of Sport Studies. Vol., 5 (6), 726-732, 2015
Available online at http: www.ijssjournal.com. ISSN 2251-7502 © 2015; Science Research
16ـ اثر تمرین هوازی ومصرف عصاره پیستاسیا آتالنتیکا بر شاخص مقاومت به انسولین در موش های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین.
افق دانش .تابستان . 1394
17 - The impact of body –rhytm exercise along with using apple cider on hematologic and lipid profile of
young non J athlete women. IJBPAS.2016
 18ـ اثر مكمّلسازي كوتاهمدت شكالت تلخ قبل از یك جلسه فعّالیت فزایندهي ورزشي بر لیپید پراكسیداسیون عروقي در دختران جوان
فعّال  .مجله طب مكمل1394 .
19 - Effect of Exercise Training with Curcuma Longa Supplementation on Liver Enzymes (AST-ALT) and CRP
Inflammatory Marker in Inactive Women. international journal of sport studies.2015
20 - The Inter active effects of HMB and Glutamine supplementation on immune response of female
students after a maximal exercise session. Advances in Enviromental Biology.2014.

ارائه مقاله در همایش های علمی معتبر
 1ـ همبستگی قدرت و انعطاف پذیری با سرعت در اسکی آلپاین ،چهارمين کنگره بين المللی تمرینات قدرتی یونان . 2004 , Serre
2 - Efeects of an intensive Alpine Ski Training and Detraining on Erythrocyte Antioxidant status in elite
Alpine Ski Racers. .(2008). European Colege of Sport Science. .Estroil.
اثر تمرینات شدید اسکی آلپاین و بی تمرینی بر وضعيت آنتی اکسيدانی اریتروسيت مسابقه روهای نخبه اسکی ،کنگره بين المللی
 ECSSپرتغال .2008 ,Estoril
 3ـ زمان تغييرات سطوح ابستاتين و ترشح هورمون رشد در پاسخ به تمرینات بی هوازی کوتاه مدت زنان دانشگاهی ،کنگـره بـين
المللی  ECSSپرتغال .2008 , Estoril
 4ـ تاثير حرکات کششی در برنامه گرم کردن برزمان عکس العمل،توان،سرعت وقدرت ورزشکاران نخبه .همایش بين المللی تربيت
بدنی وعلوم ورزشی.1388.
 5ـ اثر تمرین استقامت درسرعت واستقامت در قدرت بر برخی عوامل آمادگی جسمانی تکواند.وکاذان برتر زن .همـایش مهندسـی
وعلوم ورزشی ایران .1389
 6ـ فعاليت ورزشی وپوکی استخوان .نخستين همایش علمی آمادگی جسمانی و ائروبيك با تاکيد برزندگی شهری وسالمت.1389.
 7ـ اثریك جلسه تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل زعفران بروضعيت ضداکسایشی زنان جوان تمرین کرده .ششمين همایش ملی
دانشجویان تربيت بدنی وعلوم ورزشی.1390 .
 8ـ اثرمکمل سازی پروبيوتيك برپاسخ استرس اکسيداتيو پس از تمرین وامانده ساز در زنان سالم فعال .ششمين همایش ملی
دانشجویان تربيت بدنی وعلوم ورزشی .اولين کنگره بين المللی ودومين کنگره ملی .1391.

 9ـ تاثير یك دوره تمرین هوازی برعملکرد االستاز خون در زنان تمرین نکرده  .اولين کنگره بين المللی ودومين کنگره ملی نقش
زن در سالمت خانواده وجامعه1391.
 10ـ تعيين اعتبار معادالت بدون فعاليت ورزشی دربرآورد VO2maxدرمقایسه با دستگاه گازآناالیزردرزنان فعال  .اولين کنگره بين
المللی ودومين کنگره ملی نقش زن در سالمت خانواده وجامعه .1391 .
11 - Effect of different types of Isokinetic contractions on fibrinolytic system. 4th International Congress of
Biorheology And7th International Conference on Clinical Hemorheology.
 11ـ اثر سه روش گرم کردن بر امتياز تجمع تير و نوسانات سر سالح تيراندازان نخبه زن .همایش دانشجوئی فيزیولوژی ورزشی .
دانشکده تربيت بدنی .دانشگاه الزهرا .اسفند .1392
 12ـ بررسی تأثير یك جلسه فعاليت ورزشی تداومی در سطح دریا بر تغييرات نيمرخ ليپيدی پالسما در مردان جوان ،همایش
دانشجوئی فيزیولوژی ورزشی  .دانشکده تربيت بدنی .دانشگاه الزهرا .اسفند .1392

مقاالت علمی ـ ترویجی
 1ـ نگاهی به مشکالت گرانی ورزش اسکی در ایران ،مجله اسکی ,پایيز .77
 2ـ بيومکانيك ساق پا در اسکی آلپاین ،فصلنامه طب ورزشی ،شماره  10و  11سال سوم ،صفحات  , 60-63پایيز و زمستان .77

تاليفات
 1ـ روش پژوهش در علوم ورزشی ،تاليف  ،انتشارات حتمی . 1392 ،
 2ـ حرکات اصالحی ،تاليف  ،انتشارات حتمی. 1392 ،
 3ـ فيزیولوژی کاربردی در تمرین و فعاليت ورزشی  ،ترجمه و گردآوری ،همکاران دکتر پژمان معتمدی ،دکتر محمد رضـا دهخـدا
و ،......انتشارات حکيم هيدجی. 1391 ،

راهنمایی و مشاوره پایان نامههای کارشناسی ارشد
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تا مهر( 1394تعداد  34پایان نامه)
 مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد (تعداد  6پایان نامه)

مدارک تخصصی
 1ـ مربيگری اسکی از کشور اطریش (داخشتاین) 1377

 2ـ مربيگری و داوری اسکی (درجه یك) از ایران 1378
 3ـ اخذ مدرک کوچينگ اسکی زیر نظر مربی سوئيس( فورنيه ) در ایران
 4ـ مربيگری بسکتبال 1367
 5ـ اخذ مدرک سوليداریتی درجه یك داوری دو وميدانی زیر نظر مدرس اعزامی از IAAF
 6ـ اخذ مدرک سوليداریتی درجه یك داوری دو وميدانی پارالمپيك زیر نظر مدرس اعزامی از کميته ملی پارالمپيك
 7ـ داور کاراته ( کان زن ریو)
 8ـ ناجی  ،مربی و داور شنا 1365
 9ـ مربی و داور آمادگی جسمانی 1367

 سوابق اجرائی

سوابق مسئوليت های اجرائی دانشگاهی
.1

رئيس دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا ،از سال  1390تا 1393

.2

مدیر تحصيالت تکميلی دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا ،از سال  1386تا1388

.3

معاون اداری و مالی دانشکده ادبيات ،تاریخ و زبان های خارجه دانشگاه الزهرا از سال  1388تا1391

.4

ریيس دانشکده تربيت بدنی دانشگاه الزهرا از سال  1377تا 1380

.5

معاون آموزشی گروه تربيت بدنی از  1375تا 1377

.6

مسئول فوق برنامه ورزشی از  1369تا 1373

.7

عضو هيئت مشاوره ،نظارت و ارزیابی دانشگاه الزهرا1379 ،

.8

عضو شورای ورزش دانشگاه در جشنواره امام علی ،دانشگاه الزهرا1379 ،

.9

استاد راهنمای شاهد از سال  ( 1386ادامه دارد)

.10

عضو کميته برنامه راهبردی دانشگاه از سال  1391تا 1394

.11

عضو کميته  ITدانشگاه از سال  1392تا 1393

.12

مدیر گروه فيزیولوژی ورزشی از سال ( 1395ادامه دارد)

.13

عضو کميسيون تخصصی هيئت مميزه دانشگاه از سال (1395ادامه دارد)

سوابق مسئوليت های اجرائی خارج از دانشگاه
.1

عضو کميته برنامه ریزی اداره کل تربيت بدنی وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوری سال  1392تا 1394

.2

معاون برنامه ریزی و توسعه مرکز توسعه ورزش بانوان ،سازمان تربيت بدنی ،از سال  1383تا 1385

.3

عضو کميسيون ورزش زنان ،کميته ملی المپيك ،از  1381تا 1385

.4

عضو کميته تخصصی شورا تحول اداری ،سازمان تربيت بدنی ،از سال  1384تا 1385

.5

رئيس کميته فنی شنای موزون ،فدراسيون شنا 1386 ،تا1388

.6

عضو کميته پژوهش و تحقيقات فدراسيون شنا 1380 ،تا 1383

.7

عضو نظام جامع تربيت بدنی و ورزش ،سازمان تربيت بدنی1383 ،

.8

رئيس انجمن اسکی بانوان کشور ،سازمان تربيت بدنی ،از سال  1365تا 1385

.9

رئيس هيئت اسکی بانوان استان تهران از سال  1358تا 1380

.10

عضو کميته برنامه ریزی و راهبردی فدراسيون اسکی 1396

برخی فعاليت های علمی اجرایی
.1

ممتحن آزمون عملی سازمان سنجش (ورودی دانشجویان تربيت بدنی) ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی1367 ،

.2

ممتحن آزمون عملی سازمان سنجش (مرکز آموزش تربيت بدنی)  ،سازمان تربيت بدنی1367 ،

.3

داور مسابقات قهرمانی کشور آمادگی جسمانی ،مدیریت امور ورزش بانوان از سال  67تا 87

.4

مسئول محاسبات مسابقات آمادگی جسمانی ،استان تهران1369 ،

.5

مربی تيم بسکتبال دانشگاه الزهرا ،از  1370تا 1375

.6

عضو هيئت اجرایی آزمون عملی ورودی سازمان سنجش ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی1370 ،

.7

داور مسابقات آمادگی جسمانی استان تهران ،اداره امور ورزش بانوان1370 ،

.8

ممتحن امتحان ورودی کالس مربيگری درجه  3اسکی ،اداره امور ورزش بانوان ،از سال  1370تا 1383

.9

مربی بدنسازی ،اداره امور ورزش بانوان ،از سال  1370تا 1378

.10

داور مسابقات قهرمانی کشور آمادگی جسمانی استان تهران ،اداره امور ورزش بانوان ،از سال  1371تا 1377

.11

مسئول کميته برنامه ریزی و تشکيالت مشترک المپياد ورزشی دانشجویان دختر سراسر کشور دانشگاه الزهرا1371 ،

.12

مسئول بولتن اولين دوره بازیهای بانوان کشورهای مسلمان ،کميته ملی المپيك1371،

.13

سرپرست فنی مسابقات اسکی استان تهران ،سازمان تربيت بدنی1372 ،

.14

مسئول کميته انضباطی بسکتبال اولين دوره بازی های همبستگی دانشجویان مسلمان ،اداره کل تربيت بدنی وزارت علوم،
1373

.15

سرپرست کل مسابقات اسکی استان تهران ،سازمان تربيت بدنی ،سال 1373

.16

سرپرست کل مسابقات اسکی قهرمانی کشور ،معاونت ورزش بانوان ،از سال  1374تا 1383

.17

مسئول کميته فنی و سرداور مسابقات دو و ميدانی ،سازمان تربيت بدنی1374 ،

.18

سرپرست تيم ملی اسکی بانوان کشور در دومين دوره مسابقات آسيایی ،چين-هارپين،

.19

مربی تيم ملی اسکی بانوان در چهارمين مسابقات آسيایی زمستانی ،کره جنوبی کانگ وونگ،

.20

سرداور مسابقه دوی صحرانوردی ،اداره کل ورزش بانوان 1375

.21

مربی بدنسازی تيم ملی بدمينتون بانوان در دومين دوره بازی های بانوان کشورهای اسالمی1376 ،

.22

داور دو وميدانی سومين المپياد ورزشی دانشجویان دانشگاه های کشور ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی1376 ،

.23

مسئول کميته ارزیابی بخش فنی دومين دوره بازیهای بانوان کشورهای اسالمی ،اداره کل بانوان 1376 ،

.24

سرداور دوهای جشنواره ورزشی دو جانبه خواهران دانشگاه های وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و وزارت
فرهنگ و آموزش عالی ،وزارت بهاشت درمان و آ«وزش پزشکی1377 ،

.25

سرپرست فنی مسابقات قهرمانی دو و ميدانی بانوان کشور ،سازمان تربيت بدنی1377 ،

.26

سرپرست تيم اسکی ،اداره کل ورزش بانوان کشور1377 ،

.27

سرپرست مسابقات پينگ پنگ یادواره شهدای دانشجوی سراسر کشور ،دانشگاه آزاد اسالمی1378 ،

.28

همکاری و شرکت در جلسه کميسيون ورزش و محيط زیست ،کميسيون ورزش و محيط زیست1378 ،

.29

ناظر سومين دوره بازیهای بانوان کشورهای اسالمی ،سازمان تربيت بدنی ،معاونت امور ورزش بانوان1380 ،

.30

سرپرست کل مسابقات در مسابقات مربيان رشته اسکی ،فدراسيون ورزش های بانوان1381 ،

.31

عضو هيئت برگزاری آزمون عملی تربيت بدنی سازمان سنجش آموزش کشور ،وزارت علوم 1381

.32

مدیر اجرایی اولين دوره بين المللی پزشکی ورزشی ،شورای همبستگی بانوان کشورهای اسالمی1381 ،

.33

مدرس کالس مربيگری درجه  3اسکی ،فدراسيون ورزش های بانوان1381 ،

.34

سرپرست کل مسابقات قهرمانی اسکی بانوان ،فدراسيون ورزش های بانوان1381 ،

.35

سرداور مسابقات دو و ميدانی هفتمين المپياد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه های علوم پزشکی ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی1385 ،

.36

مربی و سرپرست تيم ملی مساقات المپياد ورزش های زمستانی قزاقستان 1395

