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. "رانیگ یبر کشت یحاد مقاومت تیجلسه فعال کیمتعاقب  یدیپیل ونیداسیو پراکس یعضالن بیآس

 / .218/912239. 10/11/98ورزش.  یولوژیزیدر ف یتندرست یمطالعات کاربرد
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 .95-112. 42. شماره 1398. فیزیولوژی ورزشی. تابستان زادهیهالل عصومه، مفیشر یسموات

4. The effect of essential oil of rosemary on eccentric exercise-induced delayed-onset muscle 

soreness in non-active women. M. Rezaee, R. Hajiaghaee, K. Azizbeigi, S. Rahmati-

Ahmadabad, M. Helalizadeh, M. Akbari, P. Farzanegi, M.-A. Azarbayjani. Comparative 

Exercise Physiology: Pages: 1 – 8, Published Online: September 29, 

2019.https://doi.org/10.3920/CEP190034 

5. The Effect of Six Weeks of Tai Chi Chuan Training on the Motor Skills of Children with 
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Helalizadeh. Journal of Bodywork & Movement Therapies 23 (2019) 284e290. 
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، بهار و 6، شماره 4وره د  . علوم زیستی و فعالیت بدنی در پژوهش نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن. نشریه

 .  :rbpa.0.22111DOI/44.2017.5102-53 ، صفحه9613تابستان 

فراتحلیل اثربخشی گیاه دارویی  ، محمدرضا لبافی، هادی روحانی، رضا حاجی آقایی، الهه حاتمی.معصومه هاللی زاده .8

  ده.، پذیرفته ش1399زعفران بر نشانگران آنزیمی دفاع آنتی اکسیدانی در فعالیت ورزشی. فصلنامه فیزیولوژی ورزشی. بهار 

9. Overcoming the challenges of conventional dispersive liquid-liquid microextraction: analysis 

of THMs in chlorinated swimming pools" H. Faraji, M Helalizadeh, Mr Kordi.  Analytical 

and Bioanalytical Chemistry. 2018. 410 (2): 605-614. 

 بیماران در حرکتی الکترونرومیوگرافی هایشاخص رابطۀ بررسی .معصومه هاللی زادهه، سید مصطفی سراب زاد .10

 .24-15: 2، شماره 6، دوره 1397مجله علوم اعصاب شفای خاتم. بهار مدت.  کوتاه مدت و بلند دیابت به مبتال

های علمی پژوهشی محتوای نشریه مطالعه تطبیقی .محمود رضا تقی زاده، مصطفی افشاری ،معصومه هاللی زاده .11

 .80-61: 38؛ شماره 1397تابستان  فیزیولوژی ورزشی ایران. فصلنامه فیزیولوژی ورزشی،

12. Lead quantification in urine samples of athletes by coupling DLLME with the UV-Vis 

spectrophotometry". H. Faraji, M Helalizadeh. Biological Trace Elaments Research. 2017. 

176: 258-269. 

محمود رضا تقی زاده، مصطفی افشاری، راضیه ایرانی. تحلیل محتوای نشریه فیزیولوژی  ،معصومه هاللی زاده .13

 .34-17(: 34) 9؛ 1396تابستان ژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی. فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، پورزشی 

ثیر تمرین هوازی بر وخامت کلی و مقدار أ. تاللی زادهمعصومه ههادی روحانی، کریم آزالی علمداری،  .14

(: 31) 8؛1395های خطر متابولیک در بیماران مبتال به سندرم متابولیک: مطالعه فراتحلیلی. پاییز شاخص

44-17.  
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. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 2های پالکتی زنان دیابتی نوع استقامتی بر شاخص تمرین

1395 ،59 (5 :)345-354 . 

تمرینات ترکیبی بر  هفته 12اثر حکیم فرجی.  ، عباسعلی گائینی، محمد رضا کردی،معصومه هاللی زاده .16

 8؛ 1395تابستان  ه وزن. فصلنامه فیزیولوژی ورزشی،پالسمای زنان دارای اضاف 6و اینترلوکین  ادیپونکتین
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دوره  ،)علوم زیستی( حرکتپژوهشی  -فصلنامه علمی ،نسبتاً چاقانسولینی زنان  پالسما و مقاومت ترکیبی بر اپلین

 .108-93: 94بهار ، 1، شماره 7

مقایسه اثر هشت هفته تمرینات سرعتی و استقامتی شنا  " .، حکیم فرجی، عباسعلی گائینیمعصومه هاللی زاده .18

پژوهشی فیزیولوژی ورزشی، شماره چهاردهم،  -فصلنامه علمی، "بر مقادیر تری هالومتان پالسمای شناگران زن

 .1391دوره چهارم، تابستان 

، "اثر تمرین هوازی در هوای آلوده بر میزان ترکیبات فنلی بزاق ورزشکاران" .حکیم فرجی ،معصومه هاللی زاده .19

 .1387شماره هشتم، پژوهشی دانش زیستی ایران،  -فصلنامه علمی

بررسی وضعیت ایمنی " .، منصور سیاح، نازنین راسخ، حجت اهلل دارابیمعصومه هاللی زادهعلیرضا فارسی،  .20

پژوهش در علوم ورزشی،  پژوهشی -، فصلنامه علمی"های مناسبی ورزشی مدارس کشور و ارائه راهکارفضاها

 .1386شماره شانزدهم، پاییز 

مقایسه سالمت جسمانی و روانی دانشجویان دختر ترم اول و ترم آخر " .، محمد رضا کردیمعصومه هاللی زاده .21

پژوهشنامه علوم ورزشی، شماره ششم، پاییز و زمستان ی پژوهش -علمی فصلنامه، "تحصیلی دانشگاه های تهران

1386. 

، فصلنامه "بررسی وضعیت ترکیب بدنی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین".معصومه هاللی زاده .22

  .1385پژوهشی دانش زیستی ایران، شماره چهارم، زمستان  -علمی

 بیمارانقلبی عروقی  عملکردی بر شاخص های ورزشیتمرینات  هفته 12اثر  ".حکیم فرجی معصومه هاللی زاده، .23

 .1387پژوهشی دانش زیستی ایران، شماره چهارم، زمستان  -، فصلنامه علمی"عروق کرونر

24. Modified dispersive liquid-liquid microextraction for pre-concentration of benzene, toluene, 

ethylbenzene and xylenes prior to their determination by GC. H Faraji, A Feizbakhsh, M 

Helalizadeh. Microchimica Acta 180 (11-12), 2013, 1141-1148. 

 

25. Determination of phenolic compounds in environmental water samples after solid‐phase 

extraction with β‐cyclodextrin‐bonded silica particles coupled with a novel liquid‐phase 

microextraction followed by gas chromatography‐mass spectrometry. H Faraji, SW Husain, 

M Helalizadeh. Journal of separation science 35 (1), 2012, 107-113. 

 

26. Validation and optimization of a liquid-phase microextraction method for trace analysis of 

BTEX in water samples. H Faraji, M Tajbakhsh, M Helalizadeh. Analytical Methods 4 (10), 

2012, 3372-3380. 
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27. β-Cyclodextrin-Bonded Silica Particles as Novel Sorbent for Stir Bar Sorptive Extraction of 

Phenolic Compounds. H Faraji, SW Husain, M Helalizadeh. Journal of chromatographic 

science 49 (6), 2011, 482-48. 

 

28. A Novel Liquid-Liquid Microextraction Based on Solidification of Floating Organic Droplet 

Method for Determination of Phenols in Aqueous Samples. H Faraji, M Mirzaee, F Sorkheh, 

M Helalizadeh, AA Tabrizi. Open Process Chem. J 3, 2010, 1-6. 

 

29. Determination of organochlorine pesticides in river water using dispersive liquid–

iquid microextraction and gas chromatography–electron capture detection. H Faraji, 

M Helalizadeh. International Journal of Environmental and Analytical Chemistry 90 

(11), 2010, 869-879. 

 

 

 طرح های پژوهشی: (ب

تدوین خطوط راهنمای برنامه تمرینی دوران بارداری و پس از زایمان برای   )مجری(، ومه هاللی زادهمعص (1

خاتمه  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی،بانوان ایرانی. طرح سفارش محور شرکت دانش پارسیان )بایا(. 

 .1398یافته، آذر 

ارزیابی اثربخشی  .معصومه هاللی زادهدوم(،  محمد علی آذربایجانی )مجری اول(، رضا حاجی آقایی )مجری (2

مکمل گیاهی لیپولیتیک همراه با فعالیت بدنی هوازی بر نشانگران لیپولیز و اکسیداسیون چربی: با رویکرد 

 در حال اجرا.. تولید محصول

ل فراتحلی ".، محمد رضا لبافی، الهه حاتمیرضا حاجی آقایی، هادی روحانی )مجری(، معصومه هاللی زاده (3

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ، "اثربخشی مصرف گیاهان دارویی متداول در ایران بر نشانگران فشار اکسیداتیو

 .1397خاتمه یافته، دی  ورزشی،

، در حال تحلیل محتوای نشریه های تخصصی رفتار حرکتی. همعصومه هاللی زاد  )مجری(، ملیحه نعیمی کیا (4

 اجرا.

تحلیل محتوا و مقایسه نشریه  "اضیه ایرانی، مصطفی افشاری، سارا پناهی.ر )مجری(، معصومه هاللی زاده (5

 .1395دی  و علوم ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی، "های علمی پژوهشی فیزیولوژی ورزشی

فعالیت ورزشی استقامتی و سندرم . معصومه هاللی زادهکریم آزالی علمداری،  ،)مجری( هادی روحانی (6

 .1395 شهریورپژوهشگاه تربیت بدنی، . تحلیلیمتابولیک: یک مطالعه فرا

مقایسه اثر هشت هفته تمرینات  ".عباسعلی گائینی، )مجری( حکیم فرجی، )مجری( معصومه هاللی زاده (7

تابستان پژوهشگاه تربیت بدنی، ، "سرعتی و استقامتی شنا بر مقادیر تری هالومتان پالسمای شناگران زن

1391. 

ترکیبی بر گرلین آسیل دار پالسمایی هفته تمرینات  دوازدهاثر  "زهره طالبی.  )مجری(، معصومه هاللی زاده (8

 .1392دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین، ، "زنان دارای اضافه وزن
هفته تمرینات منظم ورزشی بر شاخص های عملکردی قلبی عروقی  12اثر "  .)مجری( معصومه هاللی زاده (9

 .1386اد اسالمی، بهار دانشگاه آز، "بیماران عروق کرونر

بررسی وضعیت ترکیب بدنی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد ".)مجری(ده معصومه هاللی زا (10

 .1386اسفند دانشگاه آزاد اسالمی، ، "ورامین و مقایسه آن با استانداردهای جهانی

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=DfLzvZMAAAAJ&citation_for_view=DfLzvZMAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
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ی فضاهای ورزشی مدارس بررسی وضعیت ایمن" .، منصور سیاحمعصومه هاللی زاده )مجری(، علیرضا فارسی (11

 .1385اردیبهشت پژوهشگاه تربیت بدنی، ، "کشور و ارائه راهکارهای مناسب

دانشگاه ، "نقش دانشگاه در ارتقاء سالمت جسمانی و روانی دانشجویان دختر". )مجری( معصومه هاللی زاده (12

 .1385اسفند آزاد اسالمی، 

، درصد چربی و شاخص توده بدن دانشجویان max2VOتدوین هنجارهای ". )مجری(ه معصومه هاللی زاد (13

 .1387، دانشگاه آزاد اسالمی، خرداد  "دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین

  

 کتاب:  (ج
و ترجمه، انتشارات  گردآوریمعصومه هاللی زاده، ، و پس از زایمان دوران بارداری طراحی تمرینات ورزشی برای -1

 .1396شی، تهران، چاپ اول پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورز
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  آمریکا UIUCدانشگاه  LINGUISTICSاز موسسه  ESLزبان  دارنده مدرک (6
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