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 فصل اول

 مشخصات کلی برنامه درسی
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

  مقدمهالف( 

بویژه در اقشار فعال اجتماعی و پاندمی سالمندی از یک طرف و موضوع  جهانی در عوارض فقر حرکتی، هایچالش

چشمگیری در برنامه ریزی درسی علوم ورزشی  هاینوین در این راستا دگرگونی هایاشتغال زایی و کسب و کار

در  ایبر توانمند سازی حرفهبویژه در دوره کارشناسی ارشد درسی  هایدانشگاهها ایجاد کرده است و محوریت برنامه

ین راستا رشته فیزیولوژی مختلف علوم ورزشی که ظرفیت باالیی از این نظر دارند،قرار گرفته است.در ا هایحوزه

باالیی برای کمک به گزینش و پرورش استعدادهای ورزشی کشور و کمک به ارتقائ  هایورزشی که دارای ظرفیت

 باشدمی عملکرد ورزشکاران کشور)ورزش قهرمانی(و کمک به ارتقائ سالمت اقشار مختلف جامعه )ورزش تندرستی(

همواره نیازمند  باشد کهمیباالیی نیز دارا کارآفرینی و کسب و کار  هایمختلف،ظرفیت هایو با توجه به زیر شاخه

 روزآمد سازی است.

  فاهداو  فیتعر ،یب( مشخصات کل

ی به فیزیولوژیک هایو سازگاری هاعلوم زیستی است که به مطالعه پاسخ هایرشتۀ فیزیولوژی ورزشی یکی از حیطه

و  هاتغذیه بر اندازه این پاسخ و نقش عوامل متفاوت از جمله محیط وهمگانی وقهرمانی ورزشی  هایانواع فعالیت

 دارد متفاوتی نیز هایدامنه مطالعاتی و کاربردی فیزیولوژی ورزش بسیار گسترده و دسته بندیپردازد.می هاسازگاری

ی ورزشی فیزیولوژ )فیزیولوژی در ورزش همگانی(، تندرستی توان به فیزیولوژی ورزشیمیکه بطور خالصه 

 کرد تغذیه ورزشی اشارهو  )فیزیولوژی قهرمانی(، فیزیولوژی ورزشی در بیماران )فیزیولوژی ورزشی بالینی(عملکردی

  متفاوتی را ایجاد خواهد کرد. ایدانشی و کارآفرینی و حرفه هایدانشجویان عالقه مند فرصتکه برای 

ژی ورزشی عبارت است از پرورش افراد سرآمد و متخصص در دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ فیزیولو هدف از برنامه ریزی

بتوانند به آموزش، برنامه ریزی، اجرا و راهنمایی و تحلیل مشکالت و پژوهش از یک طرف حوزۀ فیزیولوژی ورزشی تا 

 ۀجدید علمی در گسترش هر چه بیشتر مبانی فیزیولوژی ورزشی و توسع هایدر این رشته بپردازند و با تولید یافته

را برای کمک به تندرستی افراد جامعه و  ای دانش در حوزۀ مذکور نائل آیند و از طرف دیگر بتوانند این دانشمرزه

کسب و کار این خدمت رسانی و  هایبکار گیرند و از این راه بتوانند از ظرفیتبیماران و همچنین قهرمان ورزشی 

 رشته بهره مند گردند.

  تیپ( ضرورت و اهم

ش پایه در حوزۀ فیزیولوژی ورزشی و کاربردی کردن اطالعات فیزیولوژیکی ورزشی در مراکز مختلف و از گسترش دان

علمی جدید در مراکز آموزشی، ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به ورزشکاران،  هایبه کارگیری یافته ترهمه مهم

ستی و باالخره کمک به درمان برخی در حوزۀ فعالیت بدنی عمومی و تندر ایکارآمدتر کردن خدمات مشاوره

جملگی ضرورت دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ  ،عضالنی و مزمن در مراکز درمانی-متابولیکی،عصبی هایبیماری

مختلف فیزیولوژی  هایدر حیطهکند.همچنین با توجه به توسعه اطالعات و دانش میفیزیولوژی ورزشی را توجیه 

ن تندرستی و اقتصادی فقر یا کم حرکتی در جوامع مختلف و بر همین اساس ورزشی از یک طرف و مشکالت روزافزو

ری توسعه یافته و پیشرفته لزوم بازنگ هایمختلف فیزیولوژی ورزشی در کشور هایتخصصی در گرایش هایتوسعه حرفه

 سازد.میو روزآمد سازی برنامه در این گرایش را ضروری 
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 ( تعداد و نوع واحدهای درسی ت

 توزیع واحدها -(1)جدول 

 تعداد واحد دروسنوع 

 دروس تخصصی
 8 هامشترک بین گرایش

 12 ویژه هر گرایش

 6 اختیاریدروس 

 6 نامهپایان

 32 جمع

واحد نظری( را به  6واحد عملی و  6واحد ) 12باشد بایستی : دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آنان غیرمرتبط مینکته

از میان دروس دوره کارشناسی علوم ورزشی در نیمسال اول تا دوم بگذرانند. انتخاب این دروس به تشخیص عنوان دروس جبرانی 

باشد و بایستی شامل دروسی باشد که دانش پایه و اصلی رشته علوم ورزشی را در بر بگیرد. گروه آموزشی دانشگاه / موسسه می

 

 آموختگانشو شایستگی دان مهارت، توانمندیث( 

 دروس مرتبط ویژه هایها و توانمندیشایستگیها، مهارت

 فیزیولوژی ورزشی هایتوانمندی در تعریف و اجرای پژوهش
 پژوهش در فیزیولوژی ورزشی هایروش-1

 آماری در فیزیولوژی ورزشی هایروش-2

 پایش فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی اقشار مختلف
 لکرد ورزشیارزیابی فیزیولوژیکی عم-1

 ارزیابی آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی-2

 تمرینی برای قهرمانان ورزشی هایطراحی برنامه
 فیزیولوژی تمرین و عملکرد ورزشی-1

 توسعه عوامل آمادگی جسمانی -2

 تمرینی برای تندرستی هایطراحی برنامه

 در تندرستی ورزشیفیزیولوژی -1

 اصول تجویز فعالیت ورزشی-2

 ولوژی ورزشی بالینیفیزی-3

 برنامه ریزی و مشاوره در تغذیه ورزشی
 تغذیه، تندرستی و عملکرد ورزشی -1

 اصول و ارزیابی تغذیه -2

 دروس مرتبط های عمومیها و توانمندیها، شایستگیمهارت

 عمومی در ورزش ایخدمات مشاوره

 فیزیولوژی ورزشی پیشرفته -1

 شیفیزیولوژی تمرین و عملکرد ورز -2

 در تندرستی ورزشیفیزیولوژی  -3

 دورهج( شرایط و ضوابط ورود به 

توانند پس از شرکت و قبولی در آزمون ورودی های علوم ورزشی در مقطع کارشناسی میآموختگان رشتهدانش

 ، وارد این دوره شوند.گرددمیبرگزار  دوره کارشناسی ارشد که توسط سازمان سنجش آموزش کشور



 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 جدول عناوین و مشخصات دروس
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 ها(تخصصی )مشترک بین گرایش دروس کلی عنوان و مشخصات -(2)دول ج

 تعداد واحد عنوان درس ردیف
 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

  -  32   * 2 پژوهش در فیزیولوژی ورزشی هایروش  .1

  -  32   * 2 آماری در فیزیولوژی ورزشی هایروش  .2
  -  32   * 2 آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته  .3

  -  32   * 2 بیوشیمی و متابولیسم ورزشی  .4

 

 تعداد واحد عنوان درس ردیف
 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

  -    *  6 نامهایانپ  .1
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 گرایش فیزیولوژی و تغذیه ورزشی تخصصی دروس کلی عنوان و مشخصات -(3)جدول 

 تعداد واحد عنوان درس ردیف
 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

  آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته  32   * 2 فیزیولوژی ورزشی پیشرفته  .1

  -  32   * 2 اصول و ارزیابی تغذیه  .2

  -  32   * 2 علم تمرین پیشرفته  .3

  بیوشیمی و متابولیسم ورزشی  32   * 2 تغذیه، تندرستی و عملکرد ورزشی  .4

 علم تمرین پیشرفته  32 16 *   2 زشیارزیابی آمادگی جسمانی و عملکرد ور  .5

  های پژوهش در فیزیولوژی ورزشیروش  32   * 2 در فیزیولوژی و تغذیه ورزشی سمینار  .6
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 گرایش فیزیولوژی و تغذیه ورزشی اختیاری دروس کلی عنوان و مشخصات -(4)جدول 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز
هم 

 عملی نظری نیاز
 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

  تغذیه، تندرستی و عملکرد ورزشی 128   *  2 کارورزی در تغذیه ورزشی  .1

  اصول و ارزیابی تغذیه  32   * 2 توانی–وزنی و قدرتی  هایبرای ورزشکاران رده ایراهبردهای تغذیه  .2

  اصول و ارزیابی تغذیه  32   * 2 تیمی و راکتی هایبرای ورزش ایراهبردهای تغذیه  .3

  اصول و ارزیابی تغذیه  32   * 2 تغذیه و وزن مطلوب عملکردی در ورزشکاران  .4

  اصول و ارزیابی تغذیه  32   * 2 خاص هایتغذیه ورزشی برای گروه  .5

  اصول و ارزیابی تغذیه  32   * 2 در ورزش ایاختالالت تغذیه  .6

  اصول و ارزیابی تغذیه  32   * 2 گیاهان دارویی و عملکرد ورزشی  .7

  تغذیه، تندرستی و عملکرد ورزشی  32   * 2 مواد نیروزا و دوپینگ  .8

  تغذیه، تندرستی و عملکرد ورزشی  32   * 2 استرس محیطی و تغذیه ورزشی  .9

  -  32   * 2 کارآفرینی در فیزیولوژی ورزشی  .10

  -  32   * 2 دیگر هایاز گرایش یک درس  .11
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی تخصصی دروس کلی عنوان و مشخصات -(5)جدول 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

  آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته  32   * 2 فیزیولوژی تمرین و عملکرد ورزشی  .1

    32   * 2 آمادگی جسمانیتوسعه عوامل   .2

  بیوشیمی و متابولیسم ورزشی  32   * 2 در ورزش ایراهبردهای تغذیه  .3

 فیزیولوژی تمرین و عملکرد ورزشی   32   * 2 خستگی و ریکاوری  .4

 فیزیولوژی تمرین و عملکرد ورزشی  32 16 *   2 ارزیابی فیزیولوژیکی عملکرد ورزشی  .5

 32   * 2 شی کاربردیدر فیزیولوژی ورز سمینار  .6
های پژوهش در فیزیولوژی روش 

 ورزشی
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 گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی اختیاری دروس کلی عنوان و مشخصات -(6)جدول 

 تعداد واحد عنوان درس ردیف
 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

  فیزیولوژی تمرین و عملکرد ورزشی 128   *  2 نیکارورزی در ورزش قهرما  .1

  توسعه عوامل آمادگی جسمانی  32   * 2 تیمی هایورزش در تمرین و بدنسازی  .2

  توسعه عوامل آمادگی جسمانی  32   * 2 انفرادی هایورزش در تمرین و بدنسازی  .3

  د ورزشیارزیابی فیزیولوژیکی عملکر  32   * 2 استعدادیابی ورزشی پیشرفته  .4

  -  32   * 2 شهای نوین در ورزفناوری  .5

  فیزیولوژی تمرین و عملکرد ورزشی  32   * 2 فیزیولوژی ورزشی دوران رشد  .6

  فیزیولوژی تمرین و عملکرد ورزشی  32   * 2 استرس محیطی و عملکرد ورزشی  .7

  رزشیفیزیولوژی تمرین و عملکرد و  32   * 2 های خاصگروه فیزیولوژی ورزشی  .8

  -  32   * 2 کارآفرینی در فیزیولوژی ورزشی  .9

  -  32   * 2 دیگر هایاز گرایش یک درس  .10

  



 13/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 و تندرستی ورزشیگرایش فیزیولوژی  تخصصی دروس کلی عنوان و مشخصات -(7)جدول 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی ظرین

  آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته  32   * 2 در تندرستی ورزشیفیزیولوژی   .1

  - 32 16 *   2 ارزیابی فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی  .2

  بیوشیمی و متابولیسم ورزشی  32   * 2 تغذیه ورزشی و تندرستی  .3

  رستیدر تند ورزشیفیزیولوژی   32   * 2 فیزیولوژی ورزشی بالینی  .4

 در تندرستی ورزشیفیزیولوژی    32   * 2 اصول تجویز فعالیت ورزشی  .5

 32   * 2 و تندرستی ورزشیدر فیزیولوژی  سمینار  .6
های پژوهش در فیزیولوژی روش 

 ورزشی

 

 

  



 14/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 و تندرستی ورزشیگرایش فیزیولوژی  اختیاری دروس کلی عنوان و مشخصات -(8)جدول 

 تعداد واحد عنوان درس ردیف
 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری

  اصول تجویز فعالیت ورزشی 128   *  2 کارورزی در ورزش همگانی  .1

  -  32   * 2 بهداشت ورزشی  .2

  در تندرستی ورزشیفیزیولوژی   32   * 2 فعالیت بدنی در محیط کار  .3

  آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته  32   * 2 ورزشی هایپیشگیری و کنترل آسیب  .4

  -  32   * 2 و سالمت روان ورزشیفیزیولوژی   .5

  اصول تجویز فعالیت ورزشی  32   * 2 ویژه سالمندان تجویز فعالیت ورزشی  .6

  اصول تجویز فعالیت ورزشی  32   * 2 تجویز فعالیت ورزشی ویژه کودکان و نوجوانان  .7

  اصول تجویز فعالیت ورزشی  32   * 2 یت ورزشی ویژه زنانتجویز فعال  .8

  در تندرستی ورزشیفیزیولوژی   32   * 2 استرس محیطی و فعالیت بدنی  .9

  -  32   * 2 کارآفرینی در فیزیولوژی ورزشی  .10

  -  32   * 2 دیگر هایاز گرایش یک درس  .11

 



 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 های دروسیژگیو



 16/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 ر فیزیولوژی ورزشیهای پژوهش دالف( عنوان درس به فارسی: روش

  Research Methods in Exercise Physiology عنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 

- 

 نیاز:همدروس 

 

 32تعداد ساعت:  -
 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   کمیلی: سفر علمی نوع آموزش ت

 ب( هدف کلی: 
 بع، طراحی و گزارش پژوهش آشنایی دانشجویان با مفاهیم پژوهش، مطالعه منا

 اهداف ویژه: 

 پژوهش و انواع پژوهش ای مفاهیم پایه آشنایی با .1

 انواع مقاله و متون پژوهشی در علوم ورزشی  آشنایی با .2

 گی مطالعه و رسیدن به سوال پژوهشییادگیری چگون .3

 های مختلف پژوهشبخشو نوشتار طراحی  آشنایی با .4

 

 پ( سرفصل:

 هدف از پژوهش، انواع پژوهش و مفاهیم پژوهش  .1

 انواع منابع و متون پژوهشی در علوم ورزشی .2

 در نوشتن پروپوزال و پایان نامه  هامختلف مقاله و نحوه استفاده از آن هایمعرفی بخش .3

 فی موتورهای جستجوی مقاالت علمی ورزشی و نحوه گرفتن متن کامل مقاالت معر .4

 اهداف پیشینه پژوهش و چگونگی جمع آوری پیشینه .5

 چگونگی تعیین سؤال پژوهش، فرضیه و هدف  .6

 در پژوهش هاانواع متغیرها و نحوه کنترل آن .7

 گیری در پژوهش نمونه و جامعه و انواع نمونه .8

 ر پژوهش و استفاده از آنها در طراحی پژوهش اعتبار داخلی و خارجی د .9

 طرح پژوهش و انواع آن در علوم ورزشی  .10

 مسایل اخالقی و اصول اخالقی پژوهش .11

 اصول نوشتار پروپوزال پژوهشی  .12

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 
 تدریس توسط استاد 

 تکالیف مرتبط با هر بحث 

 فعالیت کالسی 

 ابی: ث( روش ارزشی
 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 پروژکتور و کامپیوتر 



 17/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 چ( فهرست منابع:
پور، عباسعلی کیوان خرمیپژوهش در علوم ورزشی و تندرستی. ترجمۀ: سجاد احمدی زاد، مینو باسامی،  هایسوزان هال و نانسی گچل. روش .1

 (. انتشارات سمت.1399گائینی و مجتبی گنجعلی )

(، چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوین 1386) رحمت اهلل صدیق سروستانینی، ترجمۀ: ، روش تحقیق در تربیت بدجک کی نلسون، جری آر توماس .2

 کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت(، تهران.

الهام ، نصور احمدی، بهروز عبدلیتحقیق در تندرستی، تربیت بدنی، علوم ورزشی و تفریحات، ترجمۀ:  هایروش،ریچاردوین، . برگایکریس .3

 (، چاپ اول، علم و حرکت، تهران.1388) ادهعظیم ز

(، چاپ اول، 1385) پریوش نوربخش،عیدی علیجانی،ترجمۀ: تحقیق در تربیت بدنی و مطالعات ورزشی هایروش، یان جونز، اکریس گراتن .4

 اهواز. دانشگاه شهید چمرانانتشارات 

 

http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/665-4584560-5756913?search-alias=books&author=%D8%AC%D8%B1%DB%8C+%D8%A2%D8%B1+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/665-4584560-5756913?search-alias=books&author=%D8%AC%DA%A9+%DA%A9%DB%8C+%D9%86%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/665-4584560-5756913?search-alias=books&author=%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82+%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/665-4584560-5756913?search-alias=books&author=%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3+%D8%A7%DB%8C.+%D8%A8%D8%B1%DA%AF&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/665-4584560-5756913?search-alias=books&author=%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86+%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/665-4584560-5756913?search-alias=books&author=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/665-4584560-5756913?search-alias=books&author=%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/665-4584560-5756913?search-alias=books&author=%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85+%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/665-4584560-5756913?search-alias=books&author=%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85+%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&select-author=author-exact
http://www.110book.ir/?BookS_Writer%20237491%201%20%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86
http://www.110book.ir/?BookS_Writer%20237492%201%20%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2
http://www.110book.ir/?Book%201489079%201%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C
http://www.110book.ir/?BookS_Writer%2056100%201%20%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.110book.ir/?BookS_Writer%2084137%201%20%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://www.110book.ir/?BookS_Publications%201898%201%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 آماری در فیزیولوژی ورزشی هایالف( عنوان درس به فارسی: روش

 Statistical Methods in Exercise Physiology عنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 

- 

 نیاز:همدروس 

 

 32تعداد ساعت:  -
 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 کلی:  ب( هدف
 SPSSها در نرم افزار های آماری توصیفی و استنباطی، نحوه اجرا و تفسیر آنآشنایی با روش

 اهداف ویژه: 

 ای آماریآشنایی با مفاهیم پایه .1

  SPSSدر  هاو نحوه ثبت داده SPSSافزار آشنایی با نرم .2

 هانرمالیتی و روش نرمال سازی داده هایآشنایی با آزمون .3

 SPSSها در اجرای آنناپارامتریک وآماری پارامتریک و  هایونآزمآشنایی با  .4

 

 پ( سرفصل:

 یک و دو دامنه( هایمرکزی و پراکندگی، منحنی نرمال، آزمون هایای آماری )اندازهمفاهیم پایه .1

  SPSSدر  هاو نحوه ثبت داده SPSSافزار معرفی نرم .2

  SPSSآمار توصیفی و نحوه اجرای آن در  .3

 هانرمال سازی داده هایمالیتی و روشنر هایآزمون .4

 SPSSهمبستگی و نحوه انجام آن در  .5

 SPSSغیر وابسته و اجرای آن در  tزوجی )وابسته( و  tآزمون آماری  .6

 SPSSآزمون آماری آنالیز واریانس یک سویه و اجرای آن در  .7

 SPSSآزمون آماری آنالیز واریانس مکرر و اجرای آن در  .8

 SPSSهای مختلف و اجرای آن در ( برای گروهMixed ANOVAریانس ترکیبی )آزمون آماری آنالیز وا .9

 SPSSها در آماری ناپارامتریک و اجرای آن هایآزمون .10
 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 
  آموزش نظری و عملی 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 چ( فهرست منابع:

1. Field, A. (2013) Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics: And Sex and Drugs and Rock “N” Roll, 

4th Edition, Sage, Los Angeles, London 

  (، انتشارات علم و حرکت1397میناسیان ) در تربیت بدنی و علوم ورزشی، ترجمه: وازگن ارویلیام جی. وینسنت، جوزف پی. ویر، آم .2

 (، نشر رشد، تهران.1388) ،آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی، ترجمۀ: علی دالور ،ئیس کوهن، مایکل هالیدیلو .3
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته الف( عنوان درس به فارسی:

 Advanced Human Anatomy and Physiology انگلیسی: عنوان درس به

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 

- 

 نیاز:همدروس 

 

 32تعداد ساعت:  -
 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   مینار س  آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی: 
 ورزشی  هایآشنایی با جزییات ساختار و عملکرد پیشرفته دستگاههای حیاتی در کنترل و تنطیم فعالیت

 اهداف ویژه: 

 آشنایی با ساختار و عملکرد دستگاه عصبی عضالنی .1

 آشنایی با ساختار و عملکرد دستگاه قلبی،عروقی و تنفسی .2

 کرد بافت امعائ و احشاآشنایی با ساختار و عمل .3

 پ( سرفصل:
 مولکولی و عملکرد عضالت اسکلتی -ساختار سلولی  .1

 مختلف دستگاه عصبی مرکزی هایساختار و عملکرد قسمت .2

 مختلف دستگاه عصبی محیطی هایساختار و عملکرد قسمت .3

 ساختار و عملکرد دستگاه عصبی خودکار .4

 ساختار و عملکرد بافت قلب و عروق خونی .5

 عملکرد دستگاه تنفسساختار و  .6

 ساختار و عملکرد دستگاه گوارش .7

 ساختار و عملکرد بافت کبد و کلیه .8

 ساختار و عملکرد بافت همبند .9

 ساختار و عملکرد دستگاه غدد درون ریز .10

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 60  ترم ارزیابی پایان 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 چ( فهرست منابع:

ده مونا سی ،مجید و حسینی کوزه چیان، ، خسرو ترجمه ابراهیم، )هولز(. ی انسانژآناتومی و فیزیولو (.2004لوئیس،ر) ، جی باتلر، ، د . شی یر،1 

 (.انتشارات حتمی1390)

2-Hall E John.,Hall E.Michael(2021).Textbook of medical physiology, Elsevier  
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 الف( عنوان درس به فارسی: بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

  Biochemistry and Exercise Metabolismعنوان درس به انگلیسی: 

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 

- 

 نیاز:همدروس 

 

 32تعداد ساعت:  -
 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی: 
واد هنگام ی و متابولیسم مآشنایی با اصول بیوشیمی و متابولیسم ورزشی و شناخت فرآیندهای متابولیکی سلول، مسیرهای تولید و انتقال انرژ

احتمالی  هایمتفاوت فعالیت ورزشی و سازگاری هایو مدت هامتابولیکی حاد به شدت هایورزشی. همچنین، آشنایی با پاسخ هایفعالیت

 متابولیکی به انواع مختلف تمرین ورزشی

 

 اهداف ویژه: 
 با منابع سوخت عضله و متابولیسم فعالیت ورزشی  یآشنای .1

 بیوشیمی در فعالیت ورزشیو فرایندهای مبانی  ،با اصولآشنایی  .2

 آشنایی با تنظیم متابولیکی در فعالیت ورزشی .3

 آشنایی با خستگی و عوامل متابولیکی خستگی .4

 پ( سرفصل:
 انرژی حیاتی و منابع اصلی انرژی برای فعالیت ورزشی .1

 ، کربوهیدرات، چربی و پروتئین به عنوان منابع انرژیPCrنقش  .2

 عضالنی، فرآیند انقباض عضالنی، عملکرد بیوشیمیایی و ساختار تارهای عضالنی-و عملکرد عضله و اتصال عصبیساختار  .3

 شیمیایی هایعناصر، پیوندها و واکنش .4

  ها، مواد معدنی و هورمونها، ویتامینها، پروتئینها، چربیهااصول و مبانی بیوشیمی کربوهیدرات .5

 در فعالیت ورزشی هاو پروتئین هاچربی ،هامتابولیسم و نقش کربوهیدرات .6

 اصول تنظیم متابولیکی در فعالیت ورزشی .7

 در تنظیم فرآیندهای تولید انرژی در فعالیت ورزشی هانقش هورمون .8

 ورزشی  هایتنظیم و کنترل متابولیکی سوبسترا زمان فعالیت .9

 ورزشی خیلی شدید و طوالنی مدت هایمتابولیکی زمان فعالیت هایپاسخ .10

 ورزشی مختلف هایمتابولیکی به تمرین هایازگاریس .11

 ورزشی مختلف هایانواع خستگی و دالیل متابولیکی خستگی طی فعالیت  .12

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

موجود  هایسی آخرین دادهکال هایشود و دانشجویان در قالب پروژهمیآموزشی انجام  هاییاددهی توسط مدرس و با استفاده از آخرین روش

 کنند تا در کالس مورد بحث قرار گیرد. میدر این زمینه را مطالعه و ارایه 

 ث( روش ارزشیابی: 

  درصد 40   های کالسی در طول ترمفعالیت

 درصد 60    آزمون پایان ترم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 اینترنت به همراه ویدیو پروژکتور متصل به ایسیستم رایانه
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 چ( فهرست منابع:

(، بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی، ترجمۀ: فرهاد دریانوش، ابراهیم افتخار، مریم عضدی، مریم 2012مک الرن دون و مورتون جیمز ) .1

 (، چاپ اول، انتشارات حتمی، تهران.1391مهبودی، )

 ،. انتشارات سمتصابری یاسر آقایی، ندا شادمهری، سعیده روحانی، هادی نوری، رضا رهنما، نادر ترجمه:موگیوس، وسیلیس. بیوشیمی ورزشی.  .2

 .1399چاپ هشتم، 

(، متابولیسم فعالیت ورزشی، ترجمۀ: عباسعلی گائینی، رعنا فیاض میالنی و جواد وکیلی. چاپ اول. 2006هارگریوس، مارک و اسپریت، لورنس ) .3

 سازمان سمت، تهران.

های ورزشی، ترجمۀ: عباسعلی گائینی، ولی اهلل دبیدی روشن، محمد فرامرزی، سیروس (، پایش بیوشیمیایی تمرین2001کو، مهیس )ویرو، ات .4

 .(، چاپ اول، سازمان سمت1386چوبینه و امیرحسین حقیقی )

چاپ  (.1396) علی صمدی، ،عباسعلی ایینی،گ ترجمه: مبانی بیوشیمی ویژه علوم ورزشی..ایهوستون،میکائیل، تاپلینگ،ای راسل، تیدوس،پیتر ام .5

 .انتشارات حتمی پنجم.
6. Don MacLaren, James Morton, (2012) Biochemistry for Sport and Exercise Metabolism, Wiley-Blackwell- 

A John Wiley & Sons, Ltd., Publication. 
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرفصل دروس گرایش

 و تغذیه ورزشیفیزیولوژی 
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 الف( عنوان درس به فارسی: فیزیولوژی ورزشی پیشرفته

 Advanced Exercise Physiologyعنوان درس به انگلیسی: 

 

 نیاز: دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 فیزیولوژی انسانآناتومی و 

 پیشرفته

 نیاز:همدروس 

 

 32تعداد ساعت:  -
 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 

 ب( هدف کلی: 

 فیزیولوژیکی به انواع فعالیت هایتوسعه دانش و اطالعات دانشجویان درباره اصول و مبانی فیزیولوژی ورزشی. همچنین، آشنایی آنان با پاسخ

 فیزیولوژیکی به انواع تمرینات ورزشی در سطح سلول، اندام، بافت و یا کل بدن. هایگاریورزشی و ساز

 

 اهداف ویژه: 

 فعالیت ورزشیانواع به فیزیولوژیکی  هایو سازگاریهای فیزیولوژیکی حاد آشنایی با پاسخ .1

 فیزیولوژیکی عملکرد ورزشی هاآشنایی با محدودیت .2

 فیزیولوژیکی و عملکرد ورزشی هایجنس، بیماری و عوامل محیطی بر پاسخ آشنایی با اثر عواملی مانند سن، .3

 های ورزشی در کنترل اختالالت متابولیکیآشنایی با تاثیر فعالیت .4
 

 پ( سرفصل: 

 به انواع فعالیت های ورزشی و تمرین عضالنی-پاسخ و سازگاری دستگاه عصبی .1

 ورزشی و تمرین هایه انواع فعالیتپاسخ و سازگاری ساختاری و عملکردی دستگاه عضالنی ب .2

 ورزشی و تمرین هایپاسخ و سازگاری ساختاری و عملکردی دستگاه تنفسی به فعالیت .3

 ورزشی و تمرین هایعروق به انواع فعالیت -پاسخ و سازگاری ساختاری و عملکردی دستگاه قلبی  .4

 ی و تمرینورزش هایپاسخ و سازگاری متابولیسمی عضالت اسکلتی به انواع فعالیت .5

 اثر تمرینات استقامتی در بیوژنز میتوکندری .6

 ورزشی و تمرین هایپاسخ و سازگاری غدد درون ریز و برون ریز به انواع فعالیت .7

 اثر فعالیت ورزشی و تمرینات بر مایعات بدن و دستگاه کلیوی .8

 ورزشی و تمرین هایهماتولوژیکی به فعالیت هایپاسخ و سازگاری .9

ورزشی و تمرین در شرایط محیطی متفاوت )آلودگی هوا، جاذبه  هایمختلف بدن به فعالیت هایزیولوژیکی دستگاهپاسخ و سازگاری فی .10

 کم و استراحت در بستر، هایپوکسی، پرفشار، گرما و سرما(

 مختلف ورزشی هایهای فیزیولوژیکی به خستگی و بیش تمرینی در ورزشکاران رشتهپاسخ .11
 

 تناسب با محتوا و هدف: یادگیری م –ت( روش یاددهی 
موجود  هایکالسی آخرین داده هایشود و دانشجویان در قالب پروژهمیآموزشی انجام  هاییاددهی توسط مدرس و با استفاده از آخرین روش

 کنند تا در کالس مورد بحث قرار گیرد. میدر این زمینه را مطالعه و ارایه 

 ث( روش ارزشیابی: 
  درصد 40   طول ترم های کالسی درفعالیت

 درصد 60    آزمون پایان ترم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 متصل به اینترنت به همراه ویدیو پروژکتور ایسیستم رایانه

 چ( فهرست منابع: 
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

ترجمه: احمد آزاد، حمید آقا علی نژاد، سجاد  (. فیزیولوژی ورزشی پیشرفته،2012گیتر آ. فارل، میکائیل جی. جوینز و وینسنت جی کایوزو ) .1

(. چاپ سوم، سازمان سمت، 1398احمدی زاد، محمدرضا حامدی نیا، ولی اهلل دبیدی روشن، حمید رجبی، عباسعلی گائینی، حمید محبی )

 تهران.

ا و عملکرد ورزشی(، ترجمۀ: عباسعلی گایینی، ه(. اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی )انرژی، سازگاری2001رابرگز، آ، رابرت و رابرتس، ا، اسکات ) .2

 (. چاپ دهم، سازمان سمت، تهران. 1394و ولی اهلل دبیدی روشن، )
3. W.D. McArdle, F.I. Katch, V.L. Katch (2014) Exercise Physiology: Energy, Nutrition and Human 

Performance (incl. CD-ROM), 8th Edition. Baltimore, Published by Lippincott, William and Wilkins.  

4. Powers, SK & Howley, ET (2018). Exercise physiology: theory and application to fitness and 

performance, 10th edn, McGraw-Hill, New York, NY. 
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

  اصول و ارزیابی تغذیه الف( عنوان درس به فارسی:

  Principles and Assessment of Nutrition عنوان درس به انگلیسی:

 

 2تعداد واحد: 

 
 نوع واحد

 نیاز:دروس پیش

 

- 

 نیاز:همدروس 

 

- 
 32تعداد ساعت: 

  اختیاری  تخصصی  پایان نامه

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

  اه کارگ   سمینار  آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی: 

 ماده سازی و رقابتآمختلف  هایآشنایی دانشجویان با اصول طراحی و ارزیابی رژیم غذایی ورزشکاران در دوره

 

 اهداف ویژه: 

 آشنایی با اصول طراحی و تنظیم رژیم غذایی ورزشکاران .1

 ورزشکاران ایارزیابی تغذیه آشنایی با اصول .2

 غذیه در ورزشکاران و اموزش ت آشنایی با اصول مشاوره .3

 

 پ( سرفصل:
 اصول تنظیم برنامه غذایی ورزشکاران .1

 (م راهنمای غذایی و فهرست جانشینیهر و راهنماها و هااستاندارد) تنطیم برنامه غذایی ورزشکاران هایو ابزار هااستاندارد .2

 (اماده سازی عمومی و اختصاصی و رقابت و انتقال هایدوره) غذایی با توجه به زمان بندی تمرینات ورزشی هایاصول طراحی انواع رژیم .3

 رژیم غذایی ورزشکاران اییهارزیابی کفایت تغذ .4

 ارزیابی میدانی و ازمایشگاهی انرژی مصرفی ورزشکاران هایروش .5

 ...( ثبت و یاد امد و تواتر غذایی و هایو انواع پرسشنامه هاارزیابی انرژی دریافتی ورزشکاران )روش هایروش .6

 بالینی ورزشکاران  و جسمانی و پیکر سنجی هایابیارزی .7

 در ورزشکاران هادرشت مغذی ارزیابی وضعیت .8

 در ورزشکاران هاارزیابی وضعیت ریز مغذی .9

 در ورزشکاران بدن بآارزیابی وضعیت  .10

 اصول مشاوره و فرایند مراقبتی تغذیه در ورزشکاران .11

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 ث( روش ارزشیابی: 

 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

 چ( فهرست منابع:

، (1399مصطفی ارمان فر،چاپ اول )،امیرساسان رامین :ترجمه،ورزشکاران ایارزیابی تغذیه ،(2011جودی دریکسل، آیرا ولینسکی ) .1

  انتشارات دانشگاه تبریز

، (1396اهی )بهمن پن ،رامین امیرساسان :ترجمه ،NSCA(، راهنمای تغذیه در فعالیت بدنی و ورزش 2011ماری اسپانو ) ،بیل کمپبل .2

 تبریز ،انتشارات طنین دانش
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

  علم تمرین پیشرفته الف( عنوان درس به فارسی:

  Advanced Training Theory and Methodology عنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 

 نیاز:همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 دف کلی: ب( ه
 رمانیاهداف تندرستی و ورزش قهدستیابی به  با رویکردروش شناسی تمرین  ترتوسعه دانش دانشجو در زمینه علم تمرین و فراگیری پیشرفته

 اهداف ویژه: 

 ورزشی هایآشنایی با مبانی تمرین و اصول طراحی برنامه .1

 ی و عملکرد ورزشکارانمختلف تمرینی در بهبود عوامل آمادگی جسمان هایآشنایی با روش .2

 زمان بندی تمرین هایآشنایی با مفاهیم و روش .3

 پ( سرفصل:
 فاهیم و اصول کالسیک و نوین در فعالیت ورزشی و تمرینم .1

 مختلف هایو ورزش هاتحلیل نیازهای فیزیولوژیکی و عوامل آمادگی در فعالیت .2

 اهمیت و راهکارهای پایش در فعالیت ورزشی و تمرین .3

 هوازیبیشناسی تمرین در آمادگی استقامت هوازی و  مفاهیم و روش .4

 مفاهیم و روش شناسی تمرین در آمادگی حرکتی)سرعت،توان،چابکی،هماهنگی،تعادل و...( .5

 مفاهیم و روش شناسی تمرین در قدرت و حجم عضالنی .6

 موازی و....(، کراس فیت )فانکشنال، روش شناسی تمرینات ترکیبی .7

 شت به حالت اولیه در ورزش و فعالیت بدنیمفاهیم و روش شناسی در بازگ .8

 مفاهیم و روش شناسی تمرین در انعطاف پذیری و جنبش پذیری .9

 طراحی و زمان بندی تمرین هایاصول و روش .10

 اصول عمومی و ویژه در گرم کردن و سرد کردن .11

 مالحظات تمرین در ورزش کودکان .12

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 
 ارائه دانشجو، کالمی و تصویریآموزش 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:
 کالس مجهز به ویدئو پروژکتور 

 چ( فهرست منابع:
 تمرین برای مربیان و ورزشکاران،انتشارات جهاد دانشگاهی (.علم تمرین،بدنسازی و طراحی1399گرزی،علی)، رجبی،حمید .1

 کیوان خرمی پور، سید محسن، آوندی، :ترجمه در طراحی تمرین، NSCAراهنمای  (.2012) انجمن ملی قدرت و بدنسازی ایاالت متحده .2

 .انتشارات دانشگاه سمنان (.1395)

جلد  (.1393) زهره برهانی کاخکی، محمد، شریعت زاده، :ترجمه ازی،در تمرین قدرتی و بدن س ACSMمبانی  (.2014) نیکالس راتمس، .3

 .انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی اول و دوم،

انتشارات آوای  (.1397) محبوبه سالخورده، ،حمید مسجدی، :ترجمه در ورزش، ایتمرین حرفه (.2014) دنیل لوئیدون، دیوید، جویس، .4

 .ابتکار
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 به فارسی: تغذیه، تندرستی و عملکرد ورزشی الف( عنوان درس 

  Nutrition, Health and Sport Performanceنوان درس به انگلیسی:ع

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 

 بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

 نیاز:همدروس 

 

 32تعداد ساعت:  -
 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  موزش تکمیلی عملی:آ

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی: 
  آشنایی با نقش تغذیه در تندرستی و عملکرد ورزشی ورزشکاران

 اهداف ویژه:

 های مختلف بدنآشنایی با نقش تغذیه در سالمت دستگاه .1

 کرد ورزشیآشنایی با نقش تغذیه در عمل .2

 

 :هاپ(سرفصل
 تقسیم بندی مواد مغذی در تندرستی و ورزش هایانواع سیستم .1

 ورزشی افراد سالم در سرتاسر عمر  هایدر هنگام و پس از فعالیت تغذیه قبل، نقش .2

 ورزشی با هدف کاهش یا افزایش وزن  هایتغذیه قبل،در هنگام و پس از فعالیت شنق .3

 خاص)دیابت،سرطان،پرفشارخونی و..(  هایورزشی افراد با بیماری هایاز فعالیتتغذیه قبل،در هنگام و پس  نقش .4

 مختلف ورزشی هایدر عملکرد ورزشکاران رشته هانقش درشت مغذی .5

 مختلف ورزشی هایدر عملکرد ورزشکاران رشته هانقش ریز مغذی .6

 مختلف ورزشی هایدر عملکرد ورزشکاران رشته هانقش الکترولیت .7

 مختلف ورزشی هایورزشی در عملکرد ورزشکاران رشته ایهنقش مکمل .8

 ویژه در فعالیت ورزشی زنان ایمالحطات تغذیه .9

 مسابقه(. تیپر، )آماده سازی، در دوران مختلف تمرین ایریزی تغذیهبرنامه .10

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 چ( فهرست منابع:

 (.چاپ دوم.انتشارات سمت.1398رمضانی،نسرین)، شفیعی نیک،لیال، بین،آنیتا.راهنمای کامل تغذیه ورزشی.ترجمه:گایینی،عباسعلی .1

 (.چاپ یازدهم.انتشارات سمت.1398فرامرزی،محمد)، شی.ترجمه:محبی،حمیدتغذیه ورز کارگیل،سرستار.مبانی، بروسن،فرد .2

 ، صیبم رستگار، ، حجت اهلل سیاوشی، ، جهاندیده،علی اکبر، والپ،استدلوسیا.تغذیه برای ورزشکاران نخبه.ترجمه:روحانی،هادی، راوسون،اریک اس .3

 بدنی و علوم ورزشی انتشارات پژوهشگاه تربیت (.1396) آرزو ابادی،رایلد ، محسن جوانی،

(.انتشارات 1391ضیائ الحق)، اکبری،جواد، کاظمی،عبدالرضا، رنجبر،روح اهلل، (.ترجمه:باسامی،مینو2006تغذیه ورزشی پیشرفته)، بناردوت،دن .4

 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 ارزیابی آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی الف( عنوان درس به فارسی:

  Assessment of Physical Fitness and Sport Performance گلیسی:عنوان درس به ان

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 

 نیاز:همدروس 

 
 48تعداد ساعت:  علم تمرین پیشرفته

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی:

 

 ب( هدف کلی: 

 آشنایی با عوامل اصلی آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی و نحوه ارزیابی و تفسیر نتایج 

 

 اهداف ویژه: 

 آشنایی با اصول مقدماتی غربالگری و طبقه بندی عوامل خطر  .1

 دگی جسمانی و عملکرد ورزشی آشنایی با مبانی نظری و مفاهیم ارزیابی عوامل آما .2

 میدانی و آزمایشگاهی ارزیابی عوامل آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی  هایآشنایی با روش .3

 

 پ( سرفصل:
 عاریف و مفاهیم آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی و عوامل مرتبط با ان ت .1

 اصول پایه سنجش آمادگی جسمانی و مالحظات انتخاب آزمون  .2

 پیش از فعالیت و طبقه بندی عوامل خطر  هایاصول غربالگری .3

 آنتروپومتریکی  هایروش شناسی و اصول ارزیابی و سنجش ترکیب بدنی و اندازه .4

 روش شناسی و اصول ارزیابی میدانی و آزمایشگاهی آمادگی قلبی تنفسی  .5

 استقامت و توان عضالنی  ،روش شناسی و اصول ارزیابی قدرت .6

 پذیری و تعادل  ارزیابی انعطاف هایاصول و روش .7

 ورزشی  هایارزیابی جسمانی ویژه رشته هایروش .8

 نحوه کنترل بار تمرین  .9

 آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی  هایتفسیر نتایج و نورم .10

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 ث( روش ارزشیابی: 

 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 چ( فهرست منابع:
ترجمه: آزاد، احمد، حامدی نیا، محمد رضا، رجبی،  ،6ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی( ویراست )(. آمادگی جسمانی پیشرفته 2010هیوارد، اچ ) .1

 تهران. (. چاپ دوم، انتشارات سمت، 1395حمید، گایینی، عباسعلی )

(.انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و 1392دشتیان،امین اهلل)، فاستر،کارل.ارزیابی فیزیولوژیکی آمادگی جسمانی.ترجمه:سوری،رحمن، ماد،پیتر جی .2

 علوم ورزشی

3. Fukuda, David H., (2019). Assessments for sport and athletic performance, Human Kinetics 

4. ACSM's Health-Related Physical Fitness Assessment Manual- 4th Edition 
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 فارسی: سمینار در فیزیولوژی و تغذیه ورزشیالف( عنوان درس به 

  Seminar in Exercise Physiology and Sport Nutrition عنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

های پژوهش در روش

 فیزیولوژی ورزشی

 نیاز:همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی: 

 و آشنایی با نحوه تنظیم طرح پژوهشی فیزیولوژی و تغذیه ورزشینه مرور و نقد مطالعات انجام شده در زمیموضوعات جدید، آشنایی با 

 اهداف ویژه: 
 آشنایی با موضوعات جدید در زمینه تغذیه ورزشی .1

 بررسی مطالعات انجام شده در زمینه تغذیه ورزشی .2

 آشنایی با نحوه تنظیم طرح پژوهشی .3

 پ( سرفصل:
 انیدر ورزش همگ بررسی مطالعات جدید در زمینه تغذیه ورزشی .1

 در ورزش گروههای خاص ررسی مطالعات جدید در زمینه تغذیه ورزشیب .2

 قهرمانیدر ورزش  بررسی مطالعات جدید در زمینه تغذیه ورزشی .3

 مطالعه هدایت شده در جهت رسیدن به موضوع پایان نامه .4

 نامهتهیه و تنظیم طرح پژوهشی )پروپوزال( پایان .5

 مرتبط با تغذیه ورزشی هایرتبط با حوزههای علمی منامهنقد شکلی و محتوایی پایان .6

 نامههای مختلف پایاناصول نوشتار فصل .7

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 مقاالت علمی ـ پژوهشی جدید در موضوعات مربوط به رشته فیزیولوژی ورزشی

 

 ث( روش ارزشیابی: 
 ها و پروپوزالول ترم و پروژهارزیابی کالسی شامل ارایه مقاله، بحث در کالس در ط

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 ویدیو پروژکتور و کامپیوتر

 

 چ( فهرست منابع:
 مقاالت علمی ـ پژوهشی و مروری جدید در موضوعات مربوط به تغذیه ورزشی 
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 ورزشی تغذیه درکارورزی  الف( عنوان درس به فارسی:

 Internship in Sport Nutrition :نگلیسیعنوان درس به ا
 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

تغذیه، تندرستی و عملکرد 

 ورزشی

 نیاز:همدروس 

 
 128تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

  کارورزی نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   ی نوع آموزش تکمیلی: سفر علم

 ب( هدف کلی: 
گیری از راهنمایی ها و مشاوره استاد از طریق حضور در ورزشی با بهره تغذیهسازی دانش فراگرفته در حوزه کسب تجربه دانشجو در زمینه پیاده

 ورزشی کنار یک تیم

 اهداف ویژه: 
 انفرادی در طی یک فصل ورزشی هایمتناسب با زمان بندی تمرینات ورزشی در ورزش ورزشکارانریزی و ارزیابی تغذیه برنامه ،اموزش ،مشاوره .1

 تیمی در طی یک فصل ورزشی هایمتناسب با زمان بندی تمرینات ورزشی در ورزش ریزی و ارزیابی تغذیه ورزشکارانبرنامه ،اموزش ،مشاوره .2

 رده وزنی در طی یک فصل ورزشی هایمتناسب با زمان بندی تمرینات ورزشی در ورزش انریزی و ارزیابی تغذیه ورزشکاربرنامه ،اموزش ،مشاوره .3

 

 پ( سرفصل:

  (start-up activity) مشاوره تغذیهاغازین طراحی و اجرای برنامه های   .1

 مرتبط ایو نوشتن سه پروتکل تغذیه تیمی و رده وزنی،انفرادی هایدر انواع ورزش 

  (off-season activity) خارج از فصل شاوره تغذیهطراحی و اجرای برنامه های م .2

 مرتبط اینوشتن سه پروتکل تغذیه تیمی و رده وزنی و،انفرادی هایدر انواع ورزش 

  (preseason activityپیش از فصل ) طراحی و اجرای برنامه های مشاوره تغذیه .3

 مرتبط  اییهنوشتن سه پروتکل تغذ تیمی و رده وزنی و،انفرادی هایدر انواع ورزش 

  (beginning-of-season activityابتدای فصل) طراحی و اجرای برنامه های مشاوره تغذیه .4

 مرتبط اینوشتن سه پروتکل تغذیه تیمی و رده وزنی و،انفرادی هایدر انواع ورزش 

  (season-long activity ) فصل طول طراحی و اجرای برنامه های مشاوره تغذیه .5

 مرتبط اینوشتن سه پروتکل تغذیه تیمی و رده وزنی و،انفرادی هایدر انواع ورزش 

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

  ورزشی فعال و حضور در جلسات تمرینی و مسابقات آن تیم/باشگاه ورزشی باشگاه /تیمهماهنگی با یک 

  تغذیه ورزشیزمینه طراحی، برنامه ریزی و پیاده سازی برنامه  هفته یکبار و رفع ایرادات دانشجو در 2گزارش گیری از دانشجو هر 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 30  در طول ترم های دو هفتگی دانشجوگزارشارزیابی 

 درصد 20  بر اساس گواهی / تیم میزان حضور در باشگاه

 درصد 50    برنامه غذایی چند طراحی اجرای پروژه

 مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات

 تغذیه ورزشی  مشاورانو مراکز ورزشی برای حضور  هاهماهنگی رسمی با باشگاه

 چ( فهرست منابع:
 ،رامین امیرساسان :ترجمه ،راهبردهای مربیگری تغذیه یرای بهبود کارایی تمرینات ورزشی ،(2013لوک ون لون ) ،کوین دی تیپنون .1

 (، انتشارات طنین دانش، تبریز1395حسن پوررضی ) ،مصطفی ارمان فر

 راهبری مدرس، مهم ترین منبع برای دستیابی به هدف درس می باشد. .2



 31/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 توانی -برای ورزشکاران رده وزنی و قدرتی  ایراهبردهای تغذیه الف( عنوان درس به فارسی:

 sPower SportCategory and  ategies for WeightNutritional Str  :عنوان درس به انگلیسی

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 تغذیه اصول و ارزیابی

 نیاز:همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه     سمینار  آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ی: ب( هدف کل
  توانی مطابق با زمان بندی تمرینات ورزشی –آشنایی با اصول تغذیه ورزشکاران رده وزنی و قدرتی 

 اهداف ویژه: 

 تغذیه ورزشکاران رده وزنی  مختلف هایآشنایی با جنبه .1
 مختلف اماده سازی و رقابت  های...( در دوره و وزنه برداری و پاور لیفیتینگ ،رزمی هایرشته ،کشتی)

  توانی -تغذیه ورزشکاران قدرتی  مختلف هایایی با جنبهآشن .2

 هایدر دوره (.. . تیراندازی و ،هنری هایژیمناستیک و ورزش ها،پرش ها،پرتاب،دوچرخه سواری سرعت ،شناهای سرعت ،)دوهای سرعت

 مختلف اماده سازی و رقابت 

 پ( سرفصل:
  هوازیبی هایمتابولیسم انرژی در ورزشمرور اجمالی  .1

 توانی  –ورزشکاران رده وزنی و قدرتی  تمرینات اماده سازی عمومی و اختصاصی در هامی و کیفی انواع درشت مغذیکاربرد ک .2

 توانی –در تمرینات اماده سازی عمومی و اختصاصی ورزشکاران رده وزنی و قدرتی  هاکاربرد کمی و کیفی انواع ریز مغذی .3

در تمرینات اماده سازی عمومی و اختصاصی و رقابت  ورزشی هایایعات و استفاده از نوشیدنیعملی تامین و جایگزینی م هایراهبرد .4

 توانی –ورزشکاران رده وزنی و قدرتی 

 رده وزنی  هایدر رشته و بین مسابقات قبل و بعد از وزن کشی الگوی رژیم غذایی مناسب .5

 قدرتی و توانی ایهالگوی رژیم غذایی مناسب قبل و بین و بعد از مسابقه در رشته .6

 توانی –...در ورزشکاران رده وزنی و قدرتی .ورزشی و شرایط ویژه هایدر سفر ایتغذیه هاینبهج .7

 توانی  –ورزشکاران رده وزنی و قدرتی  کاربردی تغذیه در ریکاوری هاینبهج .8

 توانی –ورزشکاران رده وزنی و قدرتی فعال در  هایو کاهش پروتئولیز و چربی سوزی بافت ای در تحریک سنتزتغذیه هایراهبرد .9

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 چ( فهرست منابع:

انتشارات  ،(1396بهمن پناهی ) ،رامین امیرساسان :ترجمه ،NSCA(، راهنمای تغذیه در فعالیت بدنی و ورزش 2011)ماری اسپانو  ،بیل کمپبل -1 

 تبریز ،طنین دانش

مصیب  ،حجت اله سیاوشی ،دیدهکبر جهانعلی ا ،هادی روحانی :(، تغذیه برای ورزشکاران نخبه، ترجمه2016راوسون، استال لوسیا والپ ).اریک اس-2 

 وهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی پژانتشارات  (،1396)آرزو ایلدرآبادی،  ، محسن جوانی،رستگار



 32/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 تیمی و راکتی هایبرای ورزش ایالف( عنوان درس به فارسی: راهبردهای تغذیه

 Nutrition Strategies for Team and Rocket Sportsعنوان درس به انگلیسی: 

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 تغذیه اصول و ارزیابی
 نیاز:همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه  سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 

 تیمی و راکتی هایبرای کمک به ورزشکاران رشته اییهآشنایی دانشجویان با راهبردهای تغذب( هدف کلی: 

 

 اهداف ویژه:

  های تیمیرشتهتغذیه ورزشکاران  مختلف هایآشنایی با جنبه .1

 مختلف اماده سازی و رقابت  های...( در دوره و بسکتبال، هندبال ،والیبال ،فوتبال)

  های راکتیرشتهتغذیه ورزشکاران  مختلف هایآشنایی با جنبه .2

 مختلف اماده سازی و رقابت  هایدر دوره ( تنیس، بدمینتون، اسکواش و ... ،پینگ پنگ)

 

 پ( سرفصل:

 تیمی هایسوخت و ساز انرژی در ورزشمرور اجمالی  .1

 راکتی هایسوخت و ساز انرژی در ورزشمرور اجمالی  .2

 تیمی و راکتی هایدر ورزش هااهمیت درشت مغذی .3

 تیمی و راکتی هایدر ورزش هااهمیت ریز مغذی .4

 تیمی در خارج از فصل مسابقات هایتغذیه مناسب برای ورزشکاران رشته .5

 تیمی در پیش از فصل مسابقات هایتغذیه مناسب برای ورزشکاران رشته .6

 تیمی در فصل مسابقات هایتغذیه مناسب برای ورزشکاران رشته .7

 های تیمیها و مواد غذایی ورزشی برای ورزشمکمل .8

 راکتی هاید غذایی ورزشی برای ورزشو موا هامکمل .9

 تیمی و راکتی هایتغذیه مناسب قبل، حین و بعد از تمرین یا مسابقه در ورزش .10

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 تصویری -کالمی

 ث( روش ارزشیابی: 

 درصد 40  های کالسی در طول ترم فعالیت

 درصد 60   آزمون پایان ترم 

 لزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:ج( م
 وایت برد؛ ماژیک و سیستم کامل دیتا پروچکشن

 چ( فهرست منابع:
اکبر جهاندیده، حجت سیاوشی، مصیب رستگار، محسن اس، والپ استال. تغذیه برای ورزشکاران نخبه. ترجمه: هادی روحانی، علی راوسون اریک -1

 .1396نتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، جوانی،آرزو ایلدرآبادی، ا

راکتی،  هایحقیقی، شهرزاد سلیمانی. فیزیولوژی و تغذیه ورزشی رشتهزادهمظفر، الیاس کوثری، مونا مهدیعلی اکبرنژاد، سیدصطفی موسوی -2

 .1397انتشارات نرسی، 

محمدی؛ انتشارات دانشگاه محمدی، امیر اسماعیلی، ضیاء فالحفالح کاریزمه، محمدموگان آرجی، تغذیه و فوتبال، مترجمان: حمید ساالری -3

 .1389مازندران، 



 33/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 تغذیه و وزن مطلوب عملکردی در ورزشکاران  الف( عنوان درس به فارسی:

 Nutrition and Functional Weight in Athletes عنوان درس به انگلیسی:

 نیاز:دروس پیش نوع واحد واحد  2 تعداد واحد:

 تغذیه صول و ارزیابیا
 نیاز:همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی: 
 تعادل انرژی و شیوهای مدیریت وزن مطلوب عملکردی در ورزشکاران رده وزنی و غیر وزنیترکیب بدنی، اصول  تغییرات آشنایی با علل

 اهداف ویژه: 

 ورزشکاران انرژی و ترکیب بدنی و سازوکارهای تنظیم کننده تغییرات اشنایی با علل .1

 ورزشکاران رده وزنی و غیر وزنی ارزیابی انرژی و ترکیب بدنی هایاجزائ و شیوه با آشنایی با .2

کنترل وزن )حفظ،کاهش و افزایش وزن( و دستیابی به وزن مطلوب  تعادل انرژی و و ورزشی برای ایمطلوب تغذیه هایشنایی با روشآ .3

 عملکردی در ورزشکاران رده وزنی و غیر وزنی

 پ( سرفصل:
 ورزشکاران  ...( درالغری و ترکیب بدنی و،چاقی) و ترکیب بدنی وزنی هایتعاریف و مفاهیم کلی وزن و رده .1

 اهمیت ترکیب بدنی از دیدگاه تندرستی و عملکردی  .2

 حفظ و کاهش بافت ،و کسب توده عضالنی اهداف مختلف ترکیب بدنی برای وزن مطلوب عملکردی در ورزشکاران رده وزنی و غیر وزنی )حفظ .3

 (و ترکیب انها چربی

  ..(.و هاعصبی مغز، پپتیدها،هورمون هایعوامل تنظیم کننده تعادل انرژی دریافتی و وزن بدن )میانجی  .4

 رده وزنی و غیر وزنی و تجزیه و تحلیل ترکیب بدنی ورزشکاران ارزیابی میدانی و ازمایشگاهی .5

 میدانی و ازمایشگاهی فعالیت بدنی و هزینه انرژی ورزشکاران  ارزیابی .6

 (عملکردی پست بازی یا رده وزنی و اهداف ترکیب بدنی هایویژگی)رده وزنی و غیر وزنی  هایمختلف ورزش هایرشته هایاولویتشناسایی  .7

 نامطلوب در ورزشکاران رده وزنی و غیر وزنی هایکاهش و افزایش وزن و عوارض ناشی از برخی روش،مطلوب حفظ هایروش  .8

به وزن مطلوب عملکردی ورزشکاران  دستیابی به اهداف مختلف ترکیب بدنی برای رسیدنورزشی و  رژیم غذاییو الگوهای  هاانواع راهبرد  .9

 رده وزنی و غیر وزنی 

 ...(در ورزشکاران رده وزنی و غیر وزنی تمرین و رقابت و با لحاظ سن و جنس و سبک زندگی وزمان بندی)مشکالت مدیریت وزن .10

 (... اتی وتعیین دوره زمانی و تدوین برنامه عملی)به وزن مطلوب برای عملکرد مطلوب  مراحل چهارگانه دستیابی  .11

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 
 اموزش نظری  -

 (در طول ترم مراحل چهار گانه پروژه کالسی )انتخاب یک ورزشکار و اجرای عملیاتی برنامه و -

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 60  ارزیابی پایان ترم     درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات

 چ( فهرست منابع:

مصطفی ارمان  ،رامین امیرساسان :ترجمه ،راهنمای ورزشکاران برای دستیابی به وزن مطلوب ،(2009ماری دانفورد ) ،ماکدونیوای.میشل .1

 انتشارات طنین تبریز )زیر چاپ( ،(1399فر )

 ورزشی و کنترل وزن، چاپ چهارم، بامداد کتاب، تهران. هایفعالیتای در (، راهبردهای تغذیه1388گائینی، عباسعلی ) .2

 ،(1396بهمن پناهی ) ،رامین امیرساسان :ترجمه ،NSCA(، راهنمای تغذیه در فعالیت بدنی و ورزش 2011ماری اسپانو ) ،بیل کمپبل .3

 تبریز ،انتشارات طنین دانش

حجت اله سیاوشی  ،علی اکبر جهاندیده ،هادی روحانی :رزشکاران نخبه، ترجمه(، تغذیه برای و2016راوسون، استال لوسیا والپ ).اریک اس .4

  .پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (،1396)همکاران  و



 34/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 خاص هایلف( عنوان درس به فارسی: تغذیه ورزشی برای گروها

 Sport Nutrition for Special Populationعنوان درس به انگلیسی: 

 

 نیاز:دروس پیش ع واحدنو 2تعداد واحد: 

 تغذیه اصول و ارزیابی
 نیاز:همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار  آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 

 ب( هدف کلی: 

 (برای کمک به افرادی که دارای شرایط خاص )بیماری، سالمندی، کودکی و نوجوانی و... ایبا راهبردها و مالحظات تغذیهآشنایی دانشجویان 

 کنندمیهستند و ورزش 

 اهداف ویژه:

 نقش تغذیه در ورزش بیماران مزمنشنایی با آ .1

 خاص هایدر ورزش گروه ایآشنایی با مالحظات تغذیه .2

 پ( سرفصل:

 ..(.شایع )دیابت، چاقی، سندرم متابولیک، قلبی عروقی، فشار خون باال، پوکی استخوان و هاییماریپاتوفیزیولوژی ب .1

 بیماران مختلف ایمالحظات تغذیه .2

 مالحظات فیزیولوژیکی و متابولیکی دوران سالمندی .3

 مالحظات فیزیولوژیکی و متابولیکی دوران کودکی و نوجوانی .4

 و نوجوان برای ورزشکار کودک اینیازهای تغذیه .5

 برای ورزشکار سالمند اینیازهای تغذیه .6

 مالحظات فیزیولوژیکی و متابولیکی ویژه زنان ورزشکار .7

 ویژه افراد کم توان جسمی در هنگام ورزش کردن ایمالحظات فیزیولوژیکی و تغذیه .8

 ویژه افراد کم توان ذهنی در هنگام ورزش کردن ایمالحظات فیزیولوژیکی و تغذیه .9

 خاص هایایی و ورزشی برای گروهغذ هایمکمل .10

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 تصویری -کالمی

 

 ث( روش ارزشیابی: 

 درصد 40    های کالسی در طول ترمفعالیت

 درصد 60      آزمون پایان ترم 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:
 کامل دیتا پروچکشن وایت برد؛ ماژیک و سیستم

 

 چ( فهرست منابع:

برای ورزشکاران کودک و نوجوان، ترجمه: هادی روحانی، علی اکبر جهاندیده، حجت اهلل  ایفاکس الیزابی. نیازهای تغذیه ، کرکسیک چاد ام -1

 .1399سیاوشی، محسن جوانی، سید مرتضی سجادی، انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 

 بصیر، نوید لطفی. انتشاراتخاص. ترجمه: حمید محبی، هادی روحانی، رضا نوری، سعید شوکتی های. فیزیولوژی ورزشی ویژه گروهباکلی جان -2

 .1397سمت، 



 35/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 در ورزش ایالف( عنوان درس به فارسی: اختالالت تغذیه

 Eating Disorders in Sportعنوان درس به انگلیسی: 

 نیاز:یشدروس پ نوع واحد 2تعداد واحد: 

 تغذیه اصول و ارزیابی
 نیاز:همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار  آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی: 
 هایدر ورزش، علت شناسی، روش ایاهبردهای کنترل و کاهش وزن. همچنین آشنایی با مفاهیم اختالالت تغذیهآشنایی با اصول تغذیه مناسب و ر

 ارزیابی، تشخیص، پیشگیری و درمان آن

 اهداف ویژه: 
 ایمتعادل در ورزش و اصالح رفتار تغذیه ایتغذیه هایآشنایی با عادت .1

 ه آن در ورزشکارانتوسع سبب شناسیو  ایبا اختالالت تغذیه آشنایی .2

 مختلف هایدر ورزش ایارزیابی، تشخیص، پیشگیری و درمان اختالالت تغذیه هایآشنایی با روش .3

 بر عملکرد ورزشی و سالمت ورزشکاران ایاختالالت تغذیهاثر آشنایی با  .4

 پ( سرفصل: 

 زاتعادل رژیم غذایی در ورزش، مواد مغذی مورد نیاز ورزشکاران و مواد کمکی انرژی  .1

 و چگونگی ارزیابی آن عوامل موثر در انرژی دریافتی و انرژی مصرفی .2

 و خطرهای افزایش یا کاهش وزن در ورزشکاران هامزیت .3

 راهبردهای سر وزن رسیدن و کاهش سریع وزن در ورزشکاران .4

 در ورزشکاران ایشیوع اختالالت تغذیه .5

 ایعوامل خطرزای اختالالت تغذیه .6

  ایاختالالت تغذیهغربالگری  یهاو روشتشخیص  ،ارزیابی .7

 مختلف هایدر ورزش ایاختالالت تغذیه .8

 عملکرد ورزشیسالمت و بر  ایآثار اختالالت تغذیه .9

 در ورزشکاران با ناتوانی جسمانی ایاختالالت تغذیه .10

 ایپیشگیری و یا به حداقل رساندن خطر اختالالت تغذیه .11

  هادر ورزش ایدرمان اختالالت تغذیه .12

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:  –یاددهی  ت( روش
موجود در  هایکالسی آخرین داده هایشود و دانشجویان در قالب پروژهمیآموزشی انجام  هاییاددهی توسط مدرس و با استفاده از آخرین روش

 کنند تا در کالس مورد بحث قرار گیرد. میاین زمینه را مطالعه و ارایه 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 60    آزمون پایان ترم   درصد 40   های کالسی در طول ترمعالیتف

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 متصل به اینترنت به همراه ویدیو پروژکتور ایسیستم رایانه

 چ( فهرست منابع: 
تولید انرژی و عملکرد ورزشی. ترجمه: حمید محبی، رضا نوری، هادی بر  ای(. تغذیه ورزشی: مقدمه2010، گلیسون مایکل )ایجاکندروپ آسکر .1

 (. چاپ سوم، انتشارات حتمی، تهران. 1395روحانی، )

 (. راهبردهای تغذیه ای در فعالیت های ورزشی و کنترل وزن، انتشارات بامداد کتاب، چاپ نهم، تهران. 1396عباسعلی گائینی، ) .2

3. W.D. McArdle, F.I. Katch, V.L. Katch, (2014). Exercise Physiology: Energy, Nutrition and Human  

4. Joaquín Dosil, (2012). Eating Disorders in Athletes, John Wiley & Sons, Ltd, ISBN:9780470011690 

  



 36/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 الف( عنوان درس به فارسی: گیاهان دارویی و عملکرد ورزشی 

 Medicinal Plants and Sport Performance عنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 تغذیه اصول و ارزیابی
 نیاز:همدروس 

 

 32تعداد ساعت:  -
 نامهپایان
 

 اختیاری  تخصصی 

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار  آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

  :یکل ( هدفب

  ریکاوری و عملکرد ورزشی ورزشکاران ،آشنایی با نقش گیاهان دارویی در تندرستی

 اهداف ویژه:

 آشنایی با نقش گیاهان دارویی در سالمت دستگاههای مختلف بدن .1

 آشنایی با نقش گیاهان دارویی در عملکرد ورزشی .2

 

 :هاپ(سرفصل
 ان دارویی در تندرستی و ورزشتقسیم بندی گیاه هایانواع سیستم  .1

 ورزشی افراد سالم در سرتاسر عمر  هاینقش کلی گیاهان دارویی قبل،در هنگام و پس از فعالیت  .2

 ورزشی با هدف کاهش یا افزایش وزن  هایگیاهان دارویی قبل،در هنگام و پس از فعالیت نقش  .3

 ورزش و ریکاورینقش گیاهان دارویی ضد التهاب،آنتی اکسیدانت و ضد عفونت در   .4

 مختلف ورزشی هاینقش گیاهان دارویی تقویت کننده قلب،گردش خون و تنفس در عملکرد ورزشکاران رشته  .5

 مختلف ورزشی هاینقش گیاهان دارویی نیروبخش و تحریک کننده عصبی در عملکرد ورزشکاران رشته  .6

 نقش گیاهان دارویی تقویت کننده سیستم ایمنی در عملکرد ورزشی  .7

 ش گیاهان دارویی تقویت متابولیسم در عملکرد ورزشینق  .8

 نقش گیاهان دارویی با خواص ویتامینی در عملکرد ورزشی  .9

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات

 چ( فهرست منابع:

 (.چاپ دوم.انتشارات علم و ورزش1398غذایی ورزش.ترجمه:پرفکری،محسن) هایفیلیپس،بیل.دائره المعارف مکمل. 1 

 هایی و روشغذایی برای انواع تمرینات ورزش هایقدرتی و سرعتی همراه با توصیه هایورزشی)ورزش هایاستوت،جفری آر.مکمل، آنتونیو،خوزه-2

 (.انتشارات آییژ1396اسماعیلی،وحدت.)، کاهش وزن.ترجمه:امیرساسان،رامین

 حسن پوررضی،، رامین امیرساسان، ترجمه: غذایی ویژه ورزش و فعالیت ورزشی. هایآنتونیو،ژوزه.مکمل، کالمن،اس داگالس، گرین وود،مایک-3

 انتشارات دانشگاه تبریز (1394)
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 مواد نیروزا و دوپینگ فارسی:الف( عنوان درس به 

  Ergogenic Aids and Doping:عنوان درس به انگلیسی

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

تغذیه، تندرستی و عملکرد 

 ورزشی

 نیاز:همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 دارد ن  دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی: 

 بر سالمتی و عملکرد ورزشکاران هاو اثرات استفاده از آن هانیروزا و دوپینگ در ورزش آشنایی دانشجویان با مواد -

 اهداف ویژه: 

 بر سالمتی و عملکرد ورزشکاران هاو اثرات استفاده از آن هادر ورزش غذایی هایآشنایی دانشجویان با انواع مکمل .1

 بر سالمتی و عملکرد ورزشکاران هاو اثرات استفاده از آن هادر ورزش آشنایی دانشجویان با مواد نیروزای غیر مجاز )دوپینگ( .2

  پ( سرفصل:

  در ورزش غذایی هایمکملو طبقه بندی و اصطالحات ضروری  هارمزواژه  .1

 غذایی در کامل کردن چگالی مواد مغذی رژیم غذایی ورزشکاران  هاینقش مکمل .2

 توانی و اثرات و عوارض جانبی انها بر سالمتی و عملکرد ورزشکاران–غذایی برای ورزشکاران قدرتی  هایمکمل .3

 غذایی برای ورزشکاران استقامتی و اثرات و عوارض جانبی انها بر سالمتی و عملکرد ورزشکاران هایمکمل .4

 با اهداف مختلف  غذایی برای تسریع بازگشت به حالت اولیه ورزشکاران هایمکمل .5

 ..( .و اب داری مجدد و ترمیم اسیب عضالنی ،تنظیم و تعدیل دستگاه دفاعی ،انتی اکسیدانی ،انتی کاتابولیکی ،)بازسازی انرژی .6

 غذایی ترکیبی و اثر بخش در ورزشکاران  هایمکمل .7

 نظیم تعادل مایعات در ورزشکاران ورزشی و ت هاینوشیدنی .8

 در ورزشکاران  غذایی برای افزایش توده عضالنی و وزن هایمکمل .9

 غذایی برای چربی سوزی و کاهش وزن در ورزشکاران  هایمکمل .10

 غذایی  هایغذایی و وعده هایزمان بندی مکمل .11

 و عوارض جانبی انها بر سالمتی و عملکرد ورزشکارانتعاریف و طبقه بندی انواع مواد نیروی زای غیر مجاز )دوپینگ( و اثرات   .12

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 چ( فهرست منابع:

حسن  ،رامین امیرساسان :ترجمه ،غذایی ویژه ورزش و فعالیت ورزشی یها(، مکمل2010جوز انتونیو ) ،کالمن،داگالس اس ،مایک گرین وود .1

 تبریز،(، انتشارات دانشگاه تبریز1394پور رضی )

(، انتشارات 1392وحدت اسماعیلی ) ،رامین امیرساسان :ترجمه ،قدرتی و سرعتی  هایورزشی در ورزش های(، مکمل2006) انتونیو، استوت .2

  کتابیران، تهران

مصطفی  ،رامین امیرساسان :ترجمه ،برای بهبود کارایی تمرینات ورزشی ( راهبردهای مربیگری تغذیه2013لوک ون لون )،تونکوین دی تیپ .3

 تبریز  ،(ف انتشارات طنین دانش1395حسن پور رضی ) ،ارمان فر

 ،(1396بهمن پناهی ) ،ساسانرامین امیر :ترجمه ،NSCA(، راهنمای تغذیه در فعالیت بدنی و ورزش 2011ماری اسپانو ) ،بیل کمپبل .4

 تبریز ،انتشارات طنین دانش

 حجت اله سیاوشی و ،دیدهعلی اکبر جهان ،هادی روحانی :ترجمه ،(، تغذیه برای ورزشکاران نخبه2016راوسون، استال لوسیا والپ ).اریک اس .5

 .پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (،1396)همکاران 
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 س محیطی و تغذیه ورزشی الف( عنوان درس به فارسی: استر

  Environmental Stress and Sport Nutrition عنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

تغذیه، تندرستی و عملکرد 

 ورزشی

 نیاز:همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  ی:آموزش تکمیلی عمل

 کارگاه   سمینار  آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 

  ب( هدف کلی:

محیطی بر وضعیت فیزیولوژیکی، متابولیکی و عملکرد بدن زمان فعالیت ورزشی و شناخت  هایآشنایی با فرآیند تاثیر استرسگسترش دانش و 

 محیطی  هایترساسدر کنترل  ایاصول و راهبردهای تغذیه

 

 اهداف ویژه: 
 در شرایط بسیار استرس زای محیطی ایتغذیه هایچالشنیازها و آشنایی با  .1

فیزیولوژیکی، متابولیکی و عملکردی  هایمحیطی بر پاسخ هایبرای کنترل و به حداقل رساندن اثر استرس ایتغذیه هایآشنایی با اصول و جنبه .2

 ورزشکاران زمان فعالیت ورزشی

 محیطی هایفیزیولوژیکی و متابولیکی بدن ورزشکاران با تغذیه و فعالیت ورزشی در شرایط استرس هاینایی با سازگاریآش .3

 پ( سرفصل:

 محیطی، طبیعت و ماهیت استرس زاها هایمفهوم استرس، استرس  .1

 ورزشکاران عوامل محیطی موثر )گرما، سرما، ارتفاع و هایپوکسی، محیط پرفشار، محیط آلوده( بر عملکرد .2

 و جایگزینی آنها در فعالیت ورزشی هاتنظیم گرما، تعادل مایعات و الکترولیت .3

 استرس اکسیداتیو ناشی از ورزش و اثر مواد مغذی آنتی اکسیدانی  .4

 بیش تمرینی و مداخالت تغذیه ایی .5

 پر استرس و راهکارهای تغذیه ایی هایایمنی به فعالیت ورزشی در محیط پاسخخستگی و  .6

 jet lagورزشی ورزشکاران، علل و عواقب  هایرتمساف .7

  jet lagبرای کاهش خطر و به حداقل رساندن خستگی و  ایراهکارهای تغذیه .8

 ورزشی هایافزایش خواب در مسافرت ایراهکارهای تغذیه .9

 موثر بر شرایط بسیار استرس زای محیطی  ایتغذیه هاینیاز .10

 یط بسیار استرس زای محیطیحفظ دریافت تغذیه بهینه در شرا هایچالش .11

 فیزیولوژیکی و عملکردی ورزشکاران در شرایط محیطی متفاوت  هایو سازگاری هابرای بهینه کردن پاسخ ایایجاد راهکارهای عملی تغذیه .12

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی  
موجود در  هایکالسی آخرین داده هایشود و دانشجویان در قالب پروژهمی آموزشی انجام هاییاددهی توسط مدرس و با استفاده از آخرین روش

 کنند تا در کالس مورد بحث قرار گیرد. میاین زمینه را مطالعه و ارایه 

 ث( روش ارزشیابی: 

  درصد 40   های کالسی در طول ترمفعالیت

 درصد 60    آزمون پایان ترم

 نیاز برای ارائه:ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد 

 متصل به اینترنت به همراه ویدیو پروژکتور ایسیستم رایانه

 چ( فهرست منابع:
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(. فیزیولوژی ورزشی پیشرفته، ترجمه: احمد آزاد، حمید آقا علی نژاد، سجاد 2012گیتر آ. فارل، میکائیل جی. جوینز و وینسنت جی کایوزو ) .1

(. چاپ سوم، سازمان سمت، 1398یدی روشن، حمید رجبی، عباسعلی گائینی، حمید محبی )احمدی زاد، محمدرضا حامدی نیا، ولی اهلل دب

 تهران.

 (، چاپ دوم، انتشارات سمت.1395(. فیزیولوژی ورزشی محیط پیشرفته، ترجمه: ولی اله دبیدی روشن و همکاران، )2010اس. )چونگ استیون .2

 (، چاپ سوم، انتشارات سمت.1393زشی، ترجمه: عباسعلی گائینی و همکاران، )(. تاثیر محیط بر فعالیت ور2000. )ایآرمسترانگ الرنس .3

 م، انتشارات سمت.چهار(، چاپ 1398) ،محبی و همکاران (. عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی. ترجمه: حمید2006گلیسون مایکل ) .4

5. Hiroshi Nose, (2001) Exercise, Nutrition, and Environmental Stress: International Sports Science Network 

Forum, Nagano, Cooper Pub Group, ISBN-13:978-1884125836 

6. Carl V. Gisolfi (2000) Exercise, Nutrition, and Environmental Stress; Hiroshi Nose and Kazuhiko Imaizumi 

(Eds), Cooper Pub Group, ISBN-13: 978-1884125744 

7. Ronald j. Maughan (2000). Nutrition in sport, volume vii of the encyclopaedia of sports medicine, an ioc 

medical commission publication, in collaboration with the, international federation of sports medicine, 

blackwell science ltd 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Hiroshi+Nose&text=Hiroshi+Nose&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Carl+V.+Gisolfi&text=Carl+V.+Gisolfi&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Hiroshi+Nose&text=Hiroshi+Nose&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Kazuhiko+Imaizumi&text=Kazuhiko+Imaizumi&sort=relevancerank&search-alias=books
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  کارآفرینی در فیزیولوژی ورزشی الف( عنوان درس به فارسی:

 Entrepreneurship in Exercise Physiology عنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 

- 

 نیاز:همدروس 

 

 32تعداد ساعت:  -
 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی: 
 آشنایی با کارآفرینی و مدیریت کسب و کار در فیزیولوژی ورزشی

 ویژه: اهداف

 شغلی در فیزیولوژی ورزشی هایآشنایی با مفاهیم کارآفرینی و فرصت .1

 آشنایی با اصول و مدیریت کسب و کار در فیزیولوژی ورزشی  .2

 

 :هاپ(سرفصل
 اصول کلی و مفاهیم در کارآفرینی ورزشی  .1

 گری در فیزیولوژی ورزشی ایسیر تاریخی حرفه .2

 ف مراقبت سالمتمختل هایجایگاه فیزیولوژی ورزشی در نظام  .3

 شغلی در فیزیولوژی ورزشی  هایفرصت  .4

 اصول و مبانی مدیریت کسب و کار در ورزش  .5

 ارتباط موثر و درک مصرف کننده ورزشی ،مفاهیم احترام  .6

 مفاهیم رضایت مصرف کنندگان و کیفیت خدمات  .7

 راهکارهای تبلیغاتی در بازاریابی ورزشی  .8

 

 حتوا و هدف:یادگیری متناسب با م –ت( روش یاددهی 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 چ( فهرست منابع:
 (.1398) وحید فرجی وفا، محمد حسین، ،قربانی معصومه، هاللی زاده، :ترجمه .کارآفرینی و مدیریت کسب و کار در فیزیولوژی ورزشی. تامی . بون،1 

 انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 

نشر علوم  (.1398) فرناز ترابی، ، مرتضی طاهری،، حبیب ترجمه هنری، استراتژی بازاریابی ورزشی. هاتز. وستریک، ،شاین کواک،، دیوید شلبری،-2

 .ورزشی
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 سرفصل دروس گرایش

 وژی ورزشی کاربردیفیزیول

  



 42/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

  فیزیولوژی تمرین و عملکرد ورزشی الف( عنوان درس به فارسی:

 Physiology of Training and Performance عنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

آناتومی و فیزیولوژی انسان 

 پیشرفته

 نیاز:همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  خصصیت

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی: 
  فیزیولوژیکی در پاسخ و سازگاری به انواع تمرینات ورزشی مبانی و سازوکارهای اصول آشنایی با

 اهداف ویژه: 

 تمرینی و عملکردی در ورزش  هاییی با تغییرات حاد فیزیولوژیکی به فعالیتآشنا .1

 آشنایی با سازوکارهای فیزیولوژیکی در سازگاری به انواع تمرینات ورزشی .2

 آشنایی با چگونگی تحلیل فیزیولوژیکی عملکرد ورزشی .3

 پ( سرفصل:
 ورزشی هایفیزیولوژیکی در پاسخ و سازگاری هایفرایندها و نظریه .1

 تمرینی هایاصول فیزیولوژیکی در طراحی برنامه .2

 هوازیبیفیزیولوژی تمرین استقامت هوازی و  .3

 فیزیولوژی تمرین مقاومتی و هایپرتروفی عضالنی .4

 فیزیولوژی تمرین سرعت،چابکی و توان .5

 فیزیولوژی تمرین هماهنگی و تعادل .6

 فیزیولوژی تمرین انعطاف پذیری عضالنی و جنبش پذیری مفصل .7

 ...( و کراس فیت، عملکردی، ژی تمرین ترکیبی)موازی،فیزیولو .8

 تمرین (Taper)فیزیولوژی زمانبندی و تعدیل  .9

 فیزیولوژی بیش تمرینی و تمرین زدگی .10

 فیزیولوژیکی هایغربالگری تندرستی با ارزیابی .11

 ورزشی هایپاتوفیزیولوژی آسیب .12

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 
 ی و تصویریآموزش کالم 

 ارائه دانشجو 

 ث( روش ارزشیابی: 

 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کالس آموزشی مجهز به ویدئو پروژکتور 

 چ( فهرست منابع:

 (.1397) فاطمه محمد هاشمی، ،مینهته طهرانی، ،زهرا میرآخوری، رضا،محمد ترجمه کردی، ،فیزیولوژی تمرینات ورزشی (.2006) گرگوری . وایت،1 

 .انتشارات بامداد کتاب چاپ دوم،

 ،سولر ،نصیری ،عباس اسدی، ، حمید اراضی، :ترجمه ،فیزیولوژی تمرین برای دستیابی به عملکرد بهینه .دیگبی سیل، ،دونکن . مک دوگال،2

 انتشارات حتمی. چاپ سوم، (.1399) زهرا. حسینی،
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 (.1398) یونس خادمی، ،مصطفی بهزاد خامسلو، ،علیرضا پاآهو، ،افشار جعفری، آزاده، کریم پور، :ترجمه فیزیولوژی تمرین بدنی، .ژولت . راداک،3

 .انتشارات مبانی

 علی اکبر جهاندیده، ،داود محسنی نیا، ،هادی ی،روحان ،محمد شریعت زاده، :ترجمه علم و توسعه هایپرتروفی عضله، (.2020) برد . شوئنفلد،4

 .پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی انتشارات چاپ دوم، (.1399)

 انتشارات سمت. چاپ چهارم. فیزیولوژی ورزشی کاربردی، (.1398) مجید .کاشف،5

وهشگاه تربیت بدنی و علوم انتشارات پژ چاپ دوم. فیزیولوژی ورزشی کاربردی. (.1394) معرفت سیاهکوهیان، حمید، رجبی، ،حمید آقا علی نژاد، .6

 .ورزشی
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 توسعه عوامل آمادگی جسمانی  الف( عنوان درس به فارسی:

  Development of Physical Fitness عنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 

 نیاز:همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 

 ب( هدف کلی: 

 توسعه عوامل آمادگی جسمانی  هایاصول و متغیرها و عوامل تمرین و روش ،آشنایی با مبانی نظری

 

 اهداف ویژه: 

 آشنایی با اهداف و اصول اساسی تمرین  .1

 آشنایی با متغیرها و عوامل اصلی آمادگی جسمانی  .2

 توسعه و برنامه ریزی و زمان بندی توسعه عوامل آمادگی جسمانی  هایآشنایی با روش .3

 

 پ( سرفصل:
 شناخت تعاریف و مفاهیم نوین آمادگی جسمانی  .1

 جسمانی  شناخت اهداف و اصول اساسی تمرینات .2

 توسعه قدرت و توان در ورزش  هایمبانی نظری و روش .3

 هوازی بیتوسعه استقامت هوازی و  هایمبانی نظری و روش .4

 تعادل و هماهنگی  ،توسعه انعطاف پذیری هایمبانی نظری و روش .5

 تمرین بلندمدت و کوتاه مدت  هایچرخه  .6

 تمرین هفتگی و ماهانه  ،شناخت اصول طراحی جلسه تمرین .7

 اصول طراحی و برنامه ریزی تمرینات ساالنه  .8

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 

 --ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع:
(. 1399(. نظریه و روش شناسی تمرین )علم تمرین(. ترجمه: کردی، محمد رضا، فرامرزی، محمد )2018، کارلو بوزیچلی )بومپا، تئودور، آ -1

 تهران.  ،انتشارات سمت  ،یش ششمویرا

(. چاپ دوم، 1395(. آمادگی جسمانی پیشرفته، ترجمه: آزاد، احمد، حامدی نیا، محمد رضا، رجبی، حمید، گایینی، عباسعلی )2010هیوارد، اچ ) -2

 انتشارات سمت، تهران.

 .انتشارات جهاد دانشگاهی علم تمرین. (.1399) حمید گرزی، ،حمید رجبی، -3
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 در ورزش ایراهبردهای تغذیه الف( عنوان درس به فارسی:

  in Sport Nutritional Strategies :عنوان درس به انگلیسی

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 شیرزیسم ولمتابوبیوشیمی و 

 نیاز:همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی: 
 ورزشی  هایفعالیت انواع درورزش و ایتغذیه هایآشنایی با راهبرد

 اهداف ویژه: 

 هوازی بیمتکی بر متابولیسم  هایدر ورزش ایتغذیه هایآشنایی با راهبرد .1

 هوازی  متکی بر متابولیسم هایدر ورزش ایتغذیه هایآشنایی با راهبرد .2

 

 پ( سرفصل
 هاو ریز مغذی هادرشت مغذی مراحل هضم و جذب دستگاه گوارش و .1

 هوازی و هوازیبی هایورزش و کاربرد انها در هاانواع کربوهیدرات .2

 هوازی و هوازیبی هایورزش و کاربرد انها در هاانواع پروتئین .3

 هوازی و هوازیبی هایو کاربرد انها در ورزش هاانواع کربوهیدرات .4

 هوازی و هوازیبی هایورزش و کاربرد انها در هاانواع چربی .5

 هوازی و هوازیبی هایورزش رو کاربرد انها د هاانواع ویتامین .6

 هوازی و هوازیبی هایورزش و کاربرد انها در د معدنیامو انواع .7

 هوازی و هوازیبی هایدر ورزش هامایعات و الکترولیت تعادل .8

 برای اجرای مطلوب در مسابقات و اب هاو ریز مغذی هاکاربرد درشت مغذی .9

 رکیب بدنی و کنترل وزن در ورزشکارانت .10

 موثر در بهبود عملکرد ورزشکاران ورزشی هایمکمل .11

 مختلف اماده سازی هایغذایی ورزشکاران در دور هایکالری سنجی و رژیم .12
 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 انات مورد نیاز برای ارائه:ج( ملزومات، تجهیزات و امک

 چ( فهرست منابع:
 ،(1396بهمن پناهی ) ،رامین امیرساسان :ترجمه ،NSCA(، راهنمای تغذیه در فعالیت بدنی و ورزش 2011ماری اسپانو ) ،بیل کمپبل .1

 تبریز ،انتشارات طنین دانش

 ،حجت اله سیاوشی ،کبر جهان دیدهعلی ا ،هادی روحانی :مهترج ،(، تغذیه برای ورزشکاران نخبه1396راوسون، استال لوسیا والپ ).اریک اس .2

 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی  انتشارات(، 1396)مصیب رستگار، محسن جوانی،آرزو ایلدرآبادی
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

  الف( عنوان درس به فارسی: خستگی و ریکاوری

  Fatigue and Recoveryعنوان درس به انگلیسی:

 نیاز:س پیشدرو نوع واحد 2تعداد واحد: 

 

 نیاز:همدروس 

فیزیولوژی تمرین و 

 32تعداد ساعت:  عملکرد ورزشی
 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی: 
 ریکاوری هایارزیابی و انواع خستگی در ورزش و سازوکار روش آشنایی با مفاهیم،

 اهداف ویژه: 

 خستگی در ورزش هایارزیابی و نظریه،آشنایی با مبانی .1

 آشنایی با سازوکارهای مختلف در خستگی ورزشی .2

 مختلف ریکاوری هایسازوکار فیزیولوژیکی در روش،آشنایی با مفاهیم .3

 پ( سرفصل:
 خستگی در ورزش هایبندیتعاریف،اهمیت و تقسیم   .1

 خستگی سوخت و سازی در ورزش  .2

 خستگی الکترولیتی در ورزش  .3

 خستگی عصب مرکزی و محیطی در ورزش  .4

 خستگی سایتوکینی و التهابی در ورزش  .5

 و تمرینات ورزشی هاخستگی ترکیبی در انواع ورزش  .6

 عوامل محیطی)گرما،سرما،آلودگی،هیپوکسی و...(در خستگی ورزشی  .7

 روحی روانی )ذهنی(در ورزشخستگی   .8

 سنجش خستگی در ورزش هایروش  .9

 جسمانی،حرکتی و فیزیولوژیکی هایریکاوری در قابلیت هایچرخه  .10

 مختلف ریکاوری در ورزش هایروش  .11

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 آموزش کالمی و تصویری 

 دانشجو هایارائه پروژه 

 ث( روش ارزشیابی: 

 درصد 40 رزیابی کالسی در طول ترما

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کالس مجهز به ویدئو پروژکتور

 چ( فهرست منابع:
انتشارات  (.1397) فاطمه غفاریان سرکندی،، حمید ،رجبی، عباسعلی گایینی، :ترجمه. (.خستگی در ورزش و فعالیت بدنی2015) شان فیلیپس، .1

 سمت

 (.انتشارات حتمی1398قره داغی،نیما)، فرج نیا،سارا، (.خستگی عضالنی انسان،ترجمه کردی،محمد رضا2009راتل،سباستین)، ویلیامز،گریگ .2

رشیدی،سیده ، یترام،هخادم الشریع، رجمه شهبازی،ریحانه(.بازگشت به حالت اولیه از تمرین،ت2018داویس،ملیسا)، اسراتل،مایک، هافمن،جیمز .3

 (.انتشارات مبانی1398مریم)

 اسالمی، ، صادق امانی، ، امین (.بازگشت به حالت اولیه برای عملکرد ورزشی،ترجمه عیسی نژاد،2013موجیکا،اینگیو)، هاوس ویرت،کریستف .4

 انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی (.1395) رسول
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 عملکرد ورزشی ارزیابی فیزیولوژیکی الف( عنوان درس به فارسی:

 Physiological Assessment of Athletic Performance عنوان درس به انگلیسی:

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 

 نیاز:همدروس 

فیزیولوژی تمرین و 

 48تعداد ساعت:  عملکرد ورزشی
 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 

 ب( هدف کلی: 

 ارزیابی فیزیولوژیکی عملکرد ورزشکاران هایروش فراگیری عملی

 

 اهداف ویژه: 

 بدن و ترکیب ارزیابی سوخت و ساز  هایروش فراگیری و اجرای .1

 مادگی هوازیارزیابی آ هایروش فراگیری و اجرای .2

 هوازیبیارزیابی آمادگی  هایروش فراگیری و اجرای .3

 ارزیابی آمادگی عصبی عضالنی هایروش فراگیری و اجرای .4

 

 

 پ( سرفصل:

 غربالگری پیش از ارزیابی عملکرد ورزشی .1

 ارزیابی سوخت و ساز پایه و به هنگام فعالیت ورزشی هایروش .2

 رکتیو دامنه ح ارزیابی انعطاف پذیری هایآزمون .3

 آزمایشگاهی و میدانی در ارزیابی آمادگی هوازی هایآزمون .4

 هوازیبیآزمایشگاهی و میدانی در ارزیابی آمادگی  هایآزمون .5

 آزمایشگاهی و میدانی در ارزیابی آمادگی عصبی عضالنی هایآزمون .6

 آزمایشگاهی و میدانی در ارزیابی ترکیب بدنی هایآزمون .7

 ولوژیکی عملکرد ورزشیفیزی هایتفسیر نتایج ارزیابی .8

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 ، اجرا توسط دانشجوتدریس تئوری و آموزش میدانی

 

 ث( روش ارزشیابی: 

 درصد 40ارزیابی کالسی در طول ترم  -

 درصد 60ارزیابی پایان ترم  -

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 تورویدئو پروژک -

 هاتجهیزات آزمایشگاهی و میدانی مورد نیاز برای اجرای آزمون -

 

 چ( فهرست منابع:

جلد اول:  -ها( ها، مراحل اجرا و گردآوری دادهراهنمای آزمایشگاه پیکرسنجی حرکتی و فیزیولوژی ورزشی )آزموناستون راجر، رایلی توماس.  .1

 1392انتشارات پژوهشگاه علوم ورزشی. پیکرسنجی. ترجمه: میناسیان وازگن و علی نژاد محمد.
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جلد اول:  -ها( ها، مراحل اجرا و گردآوری دادهراهنمای آزمایشگاه پیکرسنجی حرکتی و فیزیولوژی ورزشی )آزموناستون راجر، رایلی توماس.  .2

 1392انتشارات پژوهشگاه علوم ورزشی.  فیزیولوژی. ترجمه: میناسیان وازگن و علی نژاد محمد.

(.انتشارات 1398مجتهدی،حسین)، گایینی،عباسعلی، رجبی،حمید، ام.راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی.ترجمه:رحمانی نیا،فرهادآدامز،ژن  .3

 .حتمی

(.انتشارات پژوهشگاه تربیت 1392دشتیان،امین اهلل)، فاستر،کارل.ارزیابی فیزیولوژیکی آمادگی جسمانی.ترجمه:سوری،رحمن، ماد،پیتر جی .4

 رزشیبدنی و علوم و

5. Gregory G. Haff, Dumke Charles. Laboratory manual for exercise physiology. Human Kinetics. 2019 
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 الف( عنوان درس به فارسی: سمینار در فیزیولوژی ورزشی کاربردی

  Seminar in Applied Exercise Physiology عنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

های پژوهش در روش

 فیزیولوژی ورزشی

 نیاز:همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 

 ب( هدف کلی: 

 نقد مطالعات انجام شده در زمینه فیزیولوژی ورزشی کاربردی و آشنایی با نحوه تنظیم طرح پژوهشی ر ودید، مروآشنایی با موضوعات ج

 اهداف ویژه: 
 فیزیولوژی ورزشی کاربردیآشنایی با موضوعات جدید در زمینه  .1

 فیزیولوژی ورزشی کاربردیبررسی مطالعات انجام شده در زمینه  .2

 شیآشنایی با نحوه تنظیم طرح پژوه .3

 پ( سرفصل:
 فیزیولوژی ورزشی کاربردیبررسی مطالعات جدید در زمینه  .1

 مطالعه هدایت شده در جهت رسیدن به موضوع پایان نامه .2

 نامهتهیه و تنظیم طرح پژوهشی )پروپوزال( پایان .3

 فیزیولوژی ورزشی کاربردیمرتبط با  هایهای علمی مرتبط با حوزهنامهنقد شکلی و محتوایی پایان .4

 نامههای مختلف پایاننوشتار فصلاصول  .5

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 فیزیولوژی ورزشی کاربردیمقاالت علمی ـ پژوهشی جدید در موضوعات مربوط به 

 

 ث( روش ارزشیابی: 
 ها و پروپوزالارزیابی کالسی شامل ارایه مقاله، بحث در کالس در طول ترم و پروژه

 

 ، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:ج( ملزومات

 ویدیو پروژکتور و کامپیوتر

 

 چ( فهرست منابع:
 جدید در موضوعات مربوط به فیزیولوژی ورزشی کاربردی و مروریمقاالت علمی ـ پژوهشی  
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 الف( عنوان درس به فارسی: کارورزی در ورزش قهرمانی

  Internship in Sportsعنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

فیزیولوژی تمرین و عملکرد 

 ورزشی

 نیاز:همدروس 

 
 128تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

  کارورزی نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 

 ب( هدف کلی: 

گیری از راهنمایی ها و مشاوره استاد از طریق سازی دانش فراگرفته در حوزه فیزیولوژی ورزشی کاربردی با بهرهکسب تجربه دانشجو در زمینه پیاده

 های ورزشیحضور در باشگاه

 

 اهداف ویژه: 

  و انفرادی گروهی هایبرنامه ریزی و سازمان دهی جلسات تمرین در ورزش ،آماده سازی .1

  و انفرادی گروهی هایهنگام و بعد از جلسه تمرین در ورزش ،اقدامات ضروری قبلبرنامه ریزی  .2

 و انفرادیگروهی  هایبرنامه ریزی اقدامات ضروری روز قبل از مسابقه و روز مسابقه در ورزش .3

  و انفرادی روهیگ هایراهبردهای عملی برگشت به حالت اولیه و آماده سازی ورزشکاران ورزشطراحی  .4

 

 پ( سرفصل:

 و انفرادیگروهی  هایبرنامه ریزی و سازمان دهی جلسات تمرین در ورزش ،اصول آماده سازی  .1

 گروهی  هایهنگام و بعد از جلسه تمرین در ورزش ،اقدامات ضروری قبل .2

  رادیو انف گروهی هایبرنامه ریزی و اقدامات ضروری روز قبل از مسابقه و روز مسابقه در ورزش .3

 وانفرادیگروهی  هایراهبردهای عملی برگشت به حالت اولیه و آماده سازی ورزشکاران ورزش .4

 و انفرادیگروهی  هایورزشی در ورزش هایاصول مدیریت و برنامه ریزی اردوها و حضور در تورنمنت  .5

  و انفرادی گروهی هایفصلی و هفتگی در ورزش ،ساالنه()تمرینی بلندمدت  هاینحوه تدوین برنامه  .6

 و انفرادیورزشی مختلف گروهی  هایسه برنامه تمرین هفتگی برای رشته تدوین یک برنامه تمرینی ساالنه و .7

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 یهماهنگی با یک باشگاه ورزشی فعال در یک رشته ورزشی و حضور در جلسات تمرینی و مسابقات آن تیم/باشگاه ورزش 

  هفته یکبار و رفع ایرادات دانشجو در زمینه طراحی، برنامه ریزی و پیاده سازی برنامه تمرینی 2گزارش گیری از دانشجو هر 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 30 در طول ترم های دو هفتگی دانشجوگزارشارزیابی 

 درصد 20  میزان حضور در باشگاه بر اساس گواهی

 درصد 50  مرینی اجرای پروژه طراحی برنامه ت

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

 چ( فهرست منابع:
 نیازی به منابع ندارد و راهبری مدرس، مهم ترین منبع برای دستیابی به هدف درس می باشد.

  



 51/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

  های تیمیورزش در تمرین و بدنسازی الف( عنوان درس به فارسی:

  Training and Conditioning in Team Sports عنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

توسعه عوامل آمادگی 

 جسمانی

 نیاز:همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   ایشگاه آزم  نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی: 
 تیمی هایاصول و روش شناسی تمرین و بدنسازی در ورزش آشنایی با

 اهداف ویژه: 

 )توپی( تیمی هایآشنایی با تحلیل نیازهای جسمانی و حرکتی در ورزش .1

 تاکتیکی و بازی  ،یمهارت هایآشنایی با روش شناسی و طراحی تمرین در افزایش آمادگی جسمانی با برنامه .2

 

 پ( سرفصل:
 تیمی)توپی( هایتحلیل نیازهای انواع آمادگی در ورزش  .1

 فوتبال، مختلف توپی )هندبال، هایتاکتیکی و بازی در رشته ،در قالب کارهای مهارتی روش شناسی و طراحی تمرین استقامت هوازی  .2

  (... ،هاکی و، واترپلو بسکتبال،

 فوتبال، )هندبال، مختلف توپی هایتاکتیکی و بازی در رشته ،در قالب کارهای مهارتی هوازیبیستقامت روش شناسی و طراحی تمرین ا  .3

 (... ،هاکی و، واترپلو بسکتبال،

 تبال،بسک فوتبال، )هندبال، مختلف توپی هایتاکتیکی و بازی در رشته ،روش شناسی و طراحی تمرین مقاومتی در قالب کارهای مهارتی  .4

 (اکی و...،ه، واترپلو

 ال،فوتب )هندبال، مختلف توپی هایتاکتیکی و بازی در رشته ،روش شناسی و طراحی تمرین سرعتی و چابکی در قالب کارهای مهارتی  .5

 (،هاکی و...، واترپلو بسکتبال،

 ال،)هندب مختلف توپی هایتاکتیکی و بازی در رشته ،روش شناسی و طراحی تمرین آماده سازی ویژه)ترکیبی( در قالب کارهای مهارتی  .6

 (هاکی و... واترپلو، بسکتبال، فوتبال،

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 
 آموزش کالمی و تصویری 

 انجام پروژه توسط دانشجو 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 20 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 40   ارزیابی پروژه

 درصد 40   ارزیابی پایان ترم

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:ج
 کالس مجهز به ویدئو پروژکتور 

  چ( فهرست منابع:

 .انتشارات آوای ابتکار (.1397) محبوبه سالخورده، حمید، مسجدی، :ترجمه. در ورزش ایتمرین حرفه (.2014دنیل) لوئیدون، ،دیوید جویس، .1

 ورزشی منتخب هایبدنسازی ویژه در رشته هایکتاب .2

 منتخب هایمنابع اینترنتی ویژه بدنسازی ویژه در رشته .3

  



 52/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 انفرادی هایورزش در تمرین و بدنسازی الف( عنوان درس به فارسی:

  Training and Conditioning in Individual Sports عنوان درس به انگلیسی:

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

توسعه عوامل آمادگی 

 مانیجس

 نیاز:همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 

 ب( هدف کلی: 

 انفرادی  هایطراحی و زمان بندی تمرین در ورزش هایآشنایی با روش

 

 اهداف ویژه: 

 انفرادی  هایدر ورزش و استقامتی طراحی تمرین مقاومتی هایآشنایی با روش .1

 انفرادی  هایطراحی سرعتی و چابکی در ورزش هایآشنایی با روش .2

 انفرادی  هایطراحی انعطاف پذیری در ورزش هایآشنایی با روش .3

 انفرادی هایآشنایی با زمان بندی سالیانه تمرین در ورزش .4

 پ( سرفصل:

 اصول و متغیرهای کوتاه مدت تمرین .1

 انفرادی هایتحلیل نیازها در ورزش .2

 ارزیابی سطح آمادگی ورزشکاران هایآزمون .3

 انفرادی  هایطراحی و زمان بندی تمرین مقاومتی در ورزش هایروش .4

 انفرادی هایطراحی و زمان بندی تمرین استقامتی ویژه در ورزش هایروش .5

 انفرادی  هایطراحی و زمان بندی تمرینات سرعتی و چابکی در ورزش ایهروش  .6

 انفرادی  هایطراحی و زمان بندی تمرین انعطاف پذیری در ورزش هایروش .7

 انفرادی هایتیپرینگ و اوج رسانی در ورزش .8

 انفرادی هایزمان بندی سالیانه تمرین در ورزش .9

 

 هدف: یادگیری متناسب با محتوا و –ت( روش یاددهی 

 تدریس تئوری 

 

 ث( روش ارزشیابی: 

 درصد 40  ارزیابی کالسی در طول ترم -

 درصد 60   ارزیابی پایان ترم -

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 ویدئو پروژکتور -

 چ( فهرست منابع:
. انتشارات پژوهشگاه علوم ورزشی. چاپ هاتمرین در ورزشزادگان مهدی، حیدری بهنام. زمان بندی آقا علی نژاد حمید، رجبی حمید، عباس .1

 1399سوم 

 :1399رجبی حمید، گرزی علی. علم تمرین: بدنسازی و طراحی تمرین برای مربیان و ورزشکاران. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد زنجان.  .2

 (.انتشارات آوای ابتکار1397ورده،محبوبه)سالخ، در ورزش،ترجمه مسجدی،حمید ای(.تمرین حرفه2014لوئیدون،دنیل)، جویس،دیوید .3

4. Gregory G. Haff, Triplett N. Travis. Essentials of strength training and conditioning. Human Kinetics. 

2016 

 انفرادی هایمقاالت به روز پژوهشی در موضوع طراحی و زمان بندی تمرین در ورزش .5



 53/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 بی ورزشی پیشرفتهاستعدادیا الف( عنوان درس به فارسی:

 Advanced Talent Identification in Sport عنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

ارزیابی فیزیولوژیکی عملکرد 

 ورزشی

 نیاز:همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   رد دا آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 

 ب( هدف کلی: 

 استعدادیابی و پرورش استعداد در ورزش هایاصول و روش فراگیری

 

 اهداف ویژه: 

 استعدادیابی ورزشی  و مراحل آشنایی با مفاهیم .1

 شیاستعدادیابی ورز هایو مدلآشنایی با چارچوب نظری  .2

 استعدادیابی ورزشی هایو آزمونآشنایی با معیارها .3

 (LTADآشنایی با توسعه بلندمدت ورزشکاران ) .4

 

 پ( سرفصل:

 تاریخچه، تعاریف و مفاهیم استعدادیابی ورزشیمروری بر  .1

 مراحل استعدادیابی ورزشی .2

 چارچوب نظری استعدادیابی ورزشی: ژنتیک یا محیط .3

 استعدادیابی ورزشی هایمدل .4

 ی استعدادیابی ورزشیمعیارها .5

 استعدادیابی ورزشی هایآزمون .6

 پرورش استعدادهای ورزشی هایمدل .7

 (LTADتوسعه بلندمدت ورزشکاران ) .8

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 تدریس تئوری 

 

 ث( روش ارزشیابی: 

 درصد 40  ارزیابی کالسی در طول ترم -

 درصد 60   ارزیابی پایان ترم -

 

 ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:ج( 

 ویدئو پروژکتور -

 

 چ( فهرست منابع:

 1398خسروی زاده اسفندیار، خسروی زاده علی. استعدادیابی در ورزش. انتشارات سمت.  .1

2. Cobley Stephen, Schorer Jorg, Wattie Nick, Joseph Baker, Routledge handbook of talent identification 

and development in sport. Routledge. 2017 

 استعدادیابی و پرورش استعداد در ورزشمقاالت به روز پژوهشی در موضوع  .3



 54/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 نوین در ورزش هایفناوری الف( عنوان درس به فارسی:

 New Technologies in Sport عنوان درس به انگلیسی:

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 

 نیاز:همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی: 

 نوین در ورزش هایآشنایی با فناوری

 اهداف ویژه: 

 ورزشیهندسی و مآشنایی با فناوری  .1

 ورزشی بر عملکرد ورزشی هایآشنایی با نقش فناوری .2

 آشنایی با نقش فناوری و پزشکی ورزشی بر تجهیزات ورزشی .3

 پ( سرفصل:

 ورزشینوین و مهندسی  هایفناوری .1

 تجهیزات ورزشی و تاثیر آن بر عملکرد ورزشی .2

 توپی هایفناوری و مهندسی ورزش در ورزش .3

 راکتی هایورزشفناوری و مهندسی ورزش در  .4

 آبی هایفناوری و مهندسی ورزش در ورزش .5

 فناوری و مهندسی ورزش در دو و میدانی .6

 ایمبارزه هایفناوری و مهندسی ورزش در ورزش .7

 زمستانی هایفناوری و مهندسی ورزش در ورزش .8

 موتوری هایفناوری و مهندسی ورزش در ورزش .9

 فناوری و مهندسی ورزش و طراحی تمرینات ورزشی .10

 ناوری و مهندسی ورزش و مربیگری )کوچینگ(ف .11

 فناوری و مهندسی ورزش و مسابقات ورزشی .12

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 تدریس تئوری 

 ث( روش ارزشیابی: 

 درصد 60ارزیابی پایان ترم      درصد 40ارزیابی کالسی در طول ترم  -

 ی ارائه:ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برا

 ویدئو پروژکتور -

 تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی متناسب با موضوع درس -

 چ( فهرست منابع:

1. Anthony MJ Bull, Dominic Southgate, Peter RN Childs. Sports innovation, technology and research. 

World scientific. 2016 

2. Mehta R, Subic A, Konstantin Fuss F, Strengwood M. Routledge Handbook of Sports Technology and 

Engineering. Routledge. 2013 

3. Ross S. Sport technology. Evance Brothers limited. 2010 

4. Subic A, Konstantin Fuss F, Ujihashi S. Impact of technology on sport II. Taylor & Francis. 2008 

 نوین در ورزش هایضوع فناوریمقاالت به روز پژوهشی در مو .5



 55/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 الف( عنوان درس به فارسی: فیزیولوژی ورزشی دوران رشد 

 Children's Exercise Physiology عنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

فیزیولوژی تمرین و عملکرد 

 ورزشی

 نیاز:همدروس 

 

 32تعداد ساعت:  -
 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی: 
 ورزشی  هایفیزیولوژیکی به فعالیت هایو سازگاری هاویژه افراد جوان در پاسخ آشنایی با مالحظات

 اهداف ویژه:

 ورزشی هایویژه فیزیولوژیکی کودکان و نوجوانان به فعالیت هایبا پاسخ آشنایی .1

 ورزشی در افراد جوان هایفیزیولوژیکی ویژه در سازگاری هایآشنایی با سازوکار .2

 

 :هاپ(سرفصل
 تغییرات فیزیولوژیکی متاثر از رشد جسمانی  .1

 فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی هایتاثیر عوامل رشدی بر ظرفیت  .2

 تغییرات فیزیولوژیکی و امادگی جسمانی همراه با بلوغ   .3

 ورزشی در ماشین سوخت و سازی افراد جوان هایپاسخ و سازگاری  .4

 عضالنی به فعالیت ورزشی در افراد جوان-دستگاه عصبی هایو سازگاری هاپاسخ  .5

 تنفسی به فعالیت ورزشی در افراد جوان -دستگاه قلبی هایو سازگاری هاپاسخ  .6

 عروقی و همودینامیکی به فعالیت ورزشی در افراد جوان هایو سازگاری هاسخپا  .7

 ورزشی در افراد جوان هایفیزیولوژیکی به فعالیت هایو سازگاری هاپاسخ  .8

 اصول آموزش آمادگی ویژه کودکان  .9

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 40 ترم ارزیابی کالسی در طول

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 چ( فهرست منابع:

 انتشارات سمت چاپ هفتم. (.1396خالدی،ندا)، عباسعلی ترجمه گایینی، فیزیولوژی ورزشی کودکان. توماس دبلیو. رولند، .1

 هستانی،باباشاهی کو کاظم، اکبری سامانی، عباسعلی، گایینی، ،ندا خالدی، ترجمه: یژه کودکان.آموزش آمادگی بدنی و استفان جی. ویرگیلیو، .2

 .انتشارات دانشگاه خوارزمی (.1398) زهرا

س قد فاطمه، رضایی، شهرزاد، ترجمه طهماسبی بروجنی، فعالیت جسمانی و رفتار کم تحرک جوانان. استوارت جی اچ. بیدل،، آلن ال اسمیت، .3

 انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی. (.1393) صنم بیگم ،میرحیدری
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 استرس محیطی و عملکرد ورزشی الف( عنوان درس به فارسی:

 Environmental Stress and Athletic Performance عنوان درس به انگلیسی:

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

فیزیولوژی تمرین و عملکرد 

 ورزشی

 نیاز:هموس در

 

 32تعداد ساعت:  -
 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 

 ب( هدف کلی: 

 محیطی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران هایآشنایی با تاثیر استرس

 اهداف ویژه: 

 آشنایی با استرس گرمایی و تاثیر آن بر عملکرد ورزشی  .1

 آشنایی با استرس سرمایی و تاثیر آن بر عملکرد ورزشی .2

 آشنایی با شرایط هایپوکسی )ارتفاع( و تاثیر آن بر عملکرد ورزشی  .3

 آشنایی با محیط آلوده و تاثیر آن بر عملکرد ورزشی .4

 پ( سرفصل:

 انسان و سازگاری با محیط .1

 فیزیولوژیکی در ورزش هایمحیط گرم، استرس گرمایی و تاثیر آن بر پاسخ .2

 سازگاری با گرما و تاثیر آن بر عملکرد ورزشی .3

 فیزیولوژیکی در ورزش هایمحیط سرد، استرس سرمایی و تاثیر آن بر پاسخ .4

 سازگاری با سرما و تاثیر آن بر عملکرد ورزشی .5

 فیزیولوژیکی در ورزش ایهارتفاع، هایپوکسی و تاثیر آن بر پاسخ .6

 سازگاری با ارتفاع و تاثیر آن بر عملکرد ورزشی .7

 فیزیولوژیکی در ورزش هایآلودگی محیطی و تاثیر آن بر پاسخ .8

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 تدریس تئوری 

 

 ث( روش ارزشیابی: 

 درصد 40ارزیابی کالسی در طول ترم  -

 درصد 60ارزیابی پایان ترم  -

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 ویدئو پروژکتور -

 

 چ( فهرست منابع:

چئونگ استیفن. فیزیولوژی ورزشی محیطی پیشرفته. ترجمه: گائینی عباسعلی، دبیدی روشن ولی اهلل، هاشمی نصیبه، وکیلی جواد، برزگرزاده  .1

 1395زرندی حسین. انتشارات سمت. 

2. Périard Julien D., Racinais Sebastien. Laboratory manual for exercise physiolog Heat Stress in Sport 

and Exercise. Springer. 2019 

  مقاالت به روز پژوهشی در موضوع استرس محیطی و عملکرد ورزشی .3



 57/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

  های خاصگروهفیزیولوژی ورزشی  الف( عنوان درس به فارسی:

 Exercise Physiology for Special Population عنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

فیزیولوژی تمرین و عملکرد 

 ورزشی

 نیاز:همدروس 

 

 32تعداد ساعت:  -
 نامهپایان
 

   اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   ر علمی نوع آموزش تکمیلی: سف

 ب( هدف کلی: 
 ، زنان، و ...(دارای ویژگی های خاص )کم توان، بیمار، سالمندفیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در افراد  آشنایی با

 اهداف ویژه:

 افراد کم توان جسمانی و ذهنیآشنایی با فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در  .1

 بیمارانزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در آشنایی با فی .2

 اقشار خاصآشنایی با فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در  .3

 

 :هاپ(سرفصل

 گروه های خاصو پایش فیزیولوژیکی فعالیت بدنی در  اصول کلی فیزیولوژی ورزش  .1

 یا مغزی فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در افراد دارای ضایعه نخاعی  .2

 عضو یا قطع فعالیت بدنی در افراد دارای نقص فیزیولوژی ورزش و .3

  افراد کم توان ذهنیلوژی ورزش و فعالیت بدنی در فیزیو  .4

 بیماران دیابتی  فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در افراد چاق و  .5

 عروقی-فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در بیماران قلبی  .6

 فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در بیماران تنفسی  .7

 فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در بیماران سرطانی  .8

 فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در بیماران دارای اختالالت استخوانی و مفصلی  .9

 پارکینسون( ام اس، )آلزایمر، فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در بیماران دارای اختالالت عصبی  .10

 فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در افراد سالمند  .11

 فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در چرخه قاعدگی زنان  .12

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 چ( فهرست منابع:
 لطفی، ، سعید شوکتی بصیر، ، رضا نوری، ، هادی روحانی، ، حمید ترجمه محبی، خاص، هایفیزیولوزی ورزشی ویژه گروه (.2008باکلی،جان) .1

 .انتشارات سمت (.1397) نوید

چاپ  رفیعی. انتشارات حتمی، محمدمهدی بهجتی، علیرضا نوری، سرطان. ترجمه: رضا و ورزشی (. فعالیت1399دالی. ) آماندا -ساکستون جان .2

 دوم.

 منابع اینترنتی و مقاالت مربوط .3
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

  کارآفرینی در فیزیولوژی ورزشی الف( عنوان درس به فارسی:

 Entrepreneurship in Exercise Physiology عنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 

- 

 نیاز:همدروس 

 

 32تعداد ساعت:  -
 نامهپایان
 

  تیاریاخ  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی: 
 آشنایی با کارآفرینی و مدیریت کسب و کار در فیزیولوژی ورزشی

 اهداف ویژه:

 ر فیزیولوژی ورزشیشغلی د هایآشنایی با مفاهیم کارآفرینی و فرصت .1

 آشنایی با اصول و مدیریت کسب و کار در فیزیولوژی ورزشی  .2

 

 :هاپ(سرفصل
 اصول کلی و مفاهیم در کارآفرینی ورزشی  .1

 گری در فیزیولوژی ورزشی ایسیر تاریخی حرفه .2

 مختلف مراقبت سالمت هایجایگاه فیزیولوژی ورزشی در نظام  .3

 شغلی در فیزیولوژی ورزشی  هایفرصت  .4

 اصول و مبانی مدیریت کسب و کار در ورزش  .5

 ارتباط موثر و درک مصرف کننده ورزشی،مفاهیم احترام  .6

 مفاهیم رضایت مصرف کنندگان و کیفیت خدمات  .7

 راهکارهای تبلیغاتی در بازاریابی ورزشی  .8

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 40 رمارزیابی کالسی در طول ت

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 چ( فهرست منابع:
 وحید فرجی وفا، محمدحسین، قربانی، ، معصومه ترجمه هاللی زاده، کارآفرینی و مدیریت کسب و کار در فیزیولوژی ورزشی. تامی. بون، .1

 یت بدنی و علوم ورزشی انتشارات پژوهشگاه ترب (.1398)

نشر  (.1398) فرناز ترابی، ، مرتضی طاهری، ، حبیب ترجمه هنری، استراتژی بازاریابی ورزشی. هاتز. وستریک، ، شاین کواک، ، دیوید شلبری، .2

 علوم ورزشی
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرفصل دروس گرایش

 و تندرستی ورزشیفیزیولوژی 
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

  در تندرستی شیورزفیزیولوژی  الف( عنوان درس به فارسی:

 Exercise Physiology for Health  عنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 

آناتومی و فیزیولوژی انسان 

 پیشرفته

 نیاز:همدروس 

 

 32تعداد ساعت:  -
 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی: 
 ورزشی  هایفیزیولوژیکی به انواع فعالیت هایو سازگاری هاپاسخ آشنایی با

 اهداف ویژه:

 ورزشی هایفیزیولوژیکی به انواع فعالیت هایآشنایی با پاسخ .1

 ورزشی  هایکی به انواع فعالیتفیزیولوژی هایآشنایی با سازگاری .2

 

 :هاپ(سرفصل
 ورزشی هایبیوانرژی در فعالیت هایو سازگاری هاپاسخ  .1

 ورزشی  هایعضالنی در فعالیت هایو سازگاری هاپاسخ  .2

 ورزشی هایعصبی در فعالیت هایو سازگاری هاپاسخ  .3

 رزشیو هایتعادل انرژی و کنترل وزن در فعالیت هایو سازگاری هاپاسخ  .4

 ورزشی  هایفعالیت عروقی در-قلبی هایو سازگاری هاپاسخ  .5

 ورزشی هایبافت و جریان خون در فعالیت هایو سازگاری هاپاسخ  .6

 ورزشی هایتنفسی در فعالیت هایو سازگاری هاپاسخ  .7

 ورزشی هایبافت همبند در فعالیت هایو سازگاری هاپاسخ   .8

 ورزشی هایر فعالیتد هورمونی هایو سازگاری هاپاسخ  .9

 ورزشی هایسیستم ایمنی در فعالیت هایو سازگاری هاپاسخ  .10

 

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 فهرست منابع: چ(

 (.1385) احمد عباسعلی و آزاد، ترجمه گایینی، فیزیولوژی ورزشی ویژه مراقبان بهداشت. (.2001) هارولد دبلیو بورتون، ، فرانک جی سرنی، .1

 انتشارات دانشگاه زنجان.

 احمد و همکاران. ل و دوم(.ترجمه آزاد،)جلد او فیزیولوژی ورزشی پیشرفته (.2012) وینسنت جی کایوزو، ، میکاییل جی جوینر، ، پیتر آ فارل، .2

 انتشارات سمت. (.1399) چاپ دوم

 



 61/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 الف( عنوان درس به فارسی: ارزیابی فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی

 Assessment of Physical Activity and Fitnessعنوان درس به انگلیسی: 

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 

 نیاز:همدروس 

 
 48د ساعت: تعدا

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 

 ب( هدف کلی:

 جسمانی  هایارزیابی فعالیت بدنی و آمادگیعملی های اهداف، مفاهیم و روش فراگیری

 

 هداف ویژه:ا
 آشنایی با اصول سنجش عوامل آمادگی جسمانی .1

 گیری عوامل آمادگی جسمانیها و ابزارهای اندازهآشنایی با روش .2

 های تفسیر نتایج آزمون هافراگیری روش .3

 

 پ( سرفصل:

 مفاهیم فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی و تندرستی  .1

 رستی و آمادگی جسمانیکمی و کیفی مرتبط با تند هایشاخصگیری و اندازهشناخت  .2

 سنی هایارزیابی آن در همه گروهعملی  هایانواع فعالیت بدنی و روش  .3

  سنی هایهای طبقه بندی افراد از نظر تندرستی براساس ارزیابی فعالیت بدنی در همه گروهروش  .4

 سنی هایدر همه گروه هاآن میدانی و آزمایشگاهی ارزیابیعملی  هایاجزای آمادگی جسمانی و روش  .5

  سنی هایبندی افراد از نظر ارزیابی سطوح آمادگی جسمانی در همه گروههای طبقهروش  .6

 مراکز و موسسات اطالع رسانی و پژوهشی بین المللی در خصوص ارزیابی فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی در ارتباط با تندرستی معرفی .7

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 تصویری -میکال
 های آزمایشگاهی در محیط آزمایشگاهکار عملی با دستگاه

 اجرای آزمون های میدانی مربوطه در میدان

 ث( روش ارزشیابی: 

 درصد 40  های کالسی در طول ترم فعالیت

 درصد 60      آزمون پایان ترم 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:
 ، تجهیزات آزمایشگاهی و میدانی فیزیولوژی ورزشییک و سیستم کامل دیتا پروچکشنوایت برد؛ ماژ

 

 .چ( فهرست منابع:

(. آمادگی جســـمانی پیشـــرفته، ترجمه: آزاد، احمد، حامدی نیا، محمد رضـــا، رجبی، حمید، گایینی، عباســـعلی  2010هیوارد، اچ، ویویان ) .1

 (، چاپ سوم، انتشارات سمت. 1395)

انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی    (.1390) حبیب هنری،، رحمنالمت و آمادگی جسمانی.ترجمه:سوری،   استانداردهای س   (.2006هافمن،جی) .2

 .و علوم ورزشی

 



 62/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 الف( عنوان درس به فارسی: تغذیه ورزشی و تندرستی

  Nutrition for Exercise and Health عنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

 نیاز:همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی: 
ورزشی منظم در کنترل وزن و تندرستی. در این درس دانشجو با سبب شناسی چاقی و سایر شرایط ایجاد  هایبا فعالیتهای غذایی همراه مطالعه رژیم

 گیرد. میو ورزشی برای تندرستی و کنترل وزن مورد مطالعه قرار  ایشود و راهبردهای تغذیهمیاختالل در وضعیت تندرستی آشنا 

 اهداف ویژه:

 ای چاقیتی و تغذیهشناسی حرکشنایی با علتآ .1

  مواد مغذی در سالمت نقشآشنایی با  .2

 ای در کنترل وزنریزی تغذیهبرنامهآشنایی با  .3

 پ( سرفصل:

 اهمیت مطالعه پیرامون مباحث چاقی و کنترل وزن .1

 بررسی مفاهیم تعادل انرژی و کنترل وزن و نقش عوامل مختلف موثر در تنظیم وزن  .2

 آن در انتخاب مواد غذایی برای ارتقاء تندرستیشاخص گالیسمی مواد غذایی و نقش   .3

 ها در بروز بیماری اینقش اختالالت تغذیه  .4

 غذایی با رویکرد عملکرد ورزشی و تندرستی هایو مکمل ایتغذیه هاینیازمندی  .5

 کنترل وزناصول تغذیه قبل، هنگام و پس از فعالیت ورزشی برای کسب حداکثر سودمندی فعالیت ورزشی در جهت سالمتی و   .6

 غذایی خاص )پرپروتئین، کتوژنیک و محدودیت کالریک و...( در تندرستی و کنترل وزن هاینقش رژیم  .7

 چشم اندازهای تغذیه و تندرستی و فعالیت بدنی در طب سنتی ایرانی  .8

 کاربردی تغذیه  هایو برنامه نرم افزارها  .9

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 ش ارزشیابی: ث( رو

 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 چ( فهرست منابع:

 رات سمت.انتشا چاپ دوم. (.1398) نسرین رمضانی،، لیال شفیعی نیک،، عباسعلی ترجمه:گایینی، راهنمای کامل تغذیه ورزشی. آنیتا. بین، .1

 ،(1396بهمن پناهی ) ،رامین امیرساسان :ترجمه ،NSCA(، راهنمای تغذیه در فعالیت بدنی و ورزش 2011ماری اسپانو ) ،بیل کمپبل .2

 تبریز ،انتشارات طنین دانش

پنجم، انتشارات  غذایی با رویکرد عملکرد ورزشی و تندرستی؛ چاپ های(. مکمل1399روستایی مهدی، پازوکی امیر حسین، چوبینه سیروس ) .3

 حتمی، 

 سازمان سمت، تهران (،1385) ترجمۀ: حمید محبی و محمد فرامرزی فرد برونس، مبانی تغذیه ورزشی، .4
5. Louise Burke & Vicki Deakin (2006). Clinical Sport Nutrition, McGraw Hil 
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

  فیزیولوژی ورزشی بالینی الف( عنوان درس به فارسی:

 Clinical Exercise Physiology عنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 

در  ورزشیفیزیولوژی 

 تندرستی

 نیاز:همدروس 

 

 32تعداد ساعت:  -
 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   ه آزمایشگا  نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی: 
 استخوانی و افراد ناتوان ،عضالنی-عصبی،فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در بیماران دارای اختالل متابولیکی آشنایی با

 اهداف ویژه:

 آشنایی با فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در بیماران متابولیکی و التهابی .1

 عروق و تنفسی-فعالیت بدنی در بیماران قلبی آشنایی با فیزیولوژی ورزش و .2

 عضالنی-آشنایی با فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در بیماران ارتوپدیک و عصبی .3

 پ( سرفصل:
 های خاصاصول کلی فیزیولوژی ورزش بالینی و پایش فیزیولوژیکی فعالیت بدنی در گروه  .1

 دیابتی فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در افراد چاق وبیماران   .2

 عروقی-فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در بیماران قلبی  .3

 فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در بیماران تنفسی  .4

 فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در بیماران سرطانی  .5

 فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در بیماران دارای اختالالت استخوانی و مفصلی  .6

 پارکینسون( ام اس، )آلزایمر، ی در بیماران دارای اختالالت عصبیفیزیولوژی ورزش و فعالیت بدن  .7

 فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در افراد سالمند  .8

 فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در چرخه قاعدگی زنان  .9

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 چ( فهرست منابع:

 لطفی، ، سعید شوکتی بصیر، ، رضا نوری، ، هادی روحانی، ، حمید ترجمه محبی، ،خاص هایفیزیولوزی ورزشی ویژه گروه (.2008جان) باکلی، .1

 انتشارات سمت (.1397) نوید

انتشارات دانشگاه  احمد. ترجمه گایینی،عباسعلی و آزاد، ویژه مراقبان بهداشت. فیزیولوژی ورزشی (.2001) هارولد بورتون، ، کفران سرنی، .2

 زنجان

انتشارات پژوهشگاه  مهدیه. اکوچکیان، ، رضا نوری، ، محمد رضا ترجمه کردی، های خاص.فعالیت ورزشی برای گروه. (1395) پگی. ویلیامسون، .3

 نی و علوم ورزشیتربیت بد

 ، رسول اسالمی، ، صادق ترجمه امانی، مزمن. هایتمرین مقاومتی برای پیشگیری و درمان بیماری ویلیام جی. کرایمر، ، جوزف تی کیلوکو، .4

 انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (.1397) امین عیسی نژاد،

رحمانی ، حمید اراضی،، زهرا حجتی، ترجمه: فیزیولوژی ورزش بالینی. (.2009) استیون کتیان،، پاول ویزیش،، پاول گوردون،، جاناتان اهرمن، .5

  انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (.1391) فرهاد نیا،

 1395، یعلوم ورزشتربیت بدنی و ، انتشارات پژوهشگاه ها، فعالیت ورزشی و پیشگیری از بیماریهای مزمن و ناتوانیدبیدی روشن، ولی اهلل .6
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

  اصول تجویز فعالیت ورزشی الف( عنوان درس به فارسی:

  Exercise Prescription عنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 

 نیاز:همدروس 

در  ورزشیفیزیولوژی 

 32تعداد ساعت:  تندرستی
 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  وزش تکمیلی عملی:آم

 کارگاه   سمینار  آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی: 

وین ن هایبا استفاده از فناوریو خطوط راهنمای فعالیت بدنی  ارزیابی وضعیت جسمانی اقشار مختلف جامعه و برنامه ریزی آشنایی با اصول اساسی  

 ود آنها با اهداف حفظ و ارتقای تندرستی، آمادگی و شادکامیورزشی برای بهب

 

 اهداف ویژه: 
 آشنایی با اهمیت فعالیت بدنی در تندرستی و روش های ارزیابی آمادکی بدنی وابسته به سالمت در اقشار مختلف جامعه .1

در زمان تعیین خطوط راهنمای تمرین در   عوامل وراثتی و محیطی بر ســالمت دســتگاه قلبی عروقی ایآشــنایی با اثر تعاملی و مداخله .2

 اقشار مختلف 

 ورزشی برای اقشار مختلف  هایو فعالیت آشنایی با اصول اساسی و متغیرهای مهم تجویز تمرین  .3

 پ( سرفصل:
 فواید و خطرات انجام فعالیت ورزشی برای اقشار مختلف  .1

 پیشگیرانه و درمان غیردارویی هایلعات اپیدمیولوژیکی و راهدسته بندی عوامل خطر سنتی و جدید در اقشار مختلف بر پایه مطا .2

 ورزشی و مسایل ایمنی مرتبط در قبل، حین و پس از آن هایاصول و راهبردهای آماده سازی افراد برای اجرای پروتکل .3

 های ورزشیاصول عمومی ارزیابی، تعیین بار کار، تجویز و پیگیری برنامه .4

 های تمرین مقاومتی در اقشار مختلفحی برنامهارزیابی آمادگی عضالنی و طرا .5

 )بر اساس اهداف تمرینی، ابزارهای مورد استفاده، نوع انقباض و سیستم های تمرینی( در اقشار مختلف  روش های مختلف تمرین قدرتی  .6

 اقشار مختلف های کنترل وزن و ترکیب بدنی وابسته به سالمت درطراحی برنامهجدید ترکیب بدنی و  هایارزیابی شاخص .7

 قلبی تنفسی  های ورزشیاسترس ورزشی و طراحی برنامه هایبه پروتکل هاارزیابی آمادگی قلبی تنفسی و واکنش این دستگاه .8

 یموشکافی نقش عوامل ژنتیکی، اجتماعی و محیطی با تاکید بر گرما، آلودگی هوا و ارتفاع بر پاسخ دستگاه قلبی عروقی تنفسی به فعالیت بدن .9

 پذیری و مراقبت از کمر در اقشار مختلفهای انعطافپذیری و طراحی برنامهبی انعطافارزیا .10

 های تمرین تعادلی در اقشار مختلفرزیابی تعادل بدن و طراحی برنامها .11

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

ــده انجام  هایر حوزهآموزش توســط مدرس و با آمادگی قبلی دانشــجویان و در قالب بحث هدفمند د ــود. دانشــجویان در قالب میتعیین ش ش

ــی به گزارش آخرین یافته هایپروژه ــی تهیه و ارائه  همچنین، نمونه برنامهپردازند. میمحققان  هایکالس ــورت کار کالس های تجویزی را به ص

 دهند.می

 ث( روش ارزشیابی: 

 درصد، 20براساس سرفصل با استفاده از آخرین فناوری آموزشی و کار کالسی ، ارایه پروژه درصد 20کالسی در طول ترم  هایمشارکت فعال در بحث    

 درصد 60 کالسی و پایان ترم هایآزمون

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 متصل به اینترنت به همراه ویدیو پروژکتور ایسیستم رایانه

 چ( فهرست منابع:
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انتشارات  ،4(، چاپ 1396ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی، ترجمه احمد آزاد و همکاران ) :(، آمادگی جسمانی پیشرفته2010وارد )ویویان اچ. هی  .1

 سمت

 1395، انتشارات پژوهشگاه علوم ورزشی، هادبیدی روشن، ولی اله، فعالیت ورزشی و پیشگیری از بیماریهای مزمن و ناتوانی .2

 هادی یدار،رستمی د، علی صمدی،، علی اصغر فالحی،، عباسعلی گایینی، ترجمه: تجویز فعالیت ورزشی. برایان سی. لوتولتز،، دیوید پی سواین، .3

 .انتشارات حتمی (.1390)

4. American College of Sports Medicine. ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 

Lippincott Williams &Wilkins. 10th Edition. 

5. Sharon A. Plowman. Denise L. Smith (4th Edition). Exercise Physiology for Health, Fitness, and 

Performance. Wolters Kluwer, Lippincott Williams& Wikins. 

http://www.exrx.net/Store.html
http://www.amazon.com/Sharon-A.-Plowman/e/B001JRUULM/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Denise%20L.%20Smith
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 و تندرستی ورزشیدر فیزیولوژی الف( عنوان درس به فارسی: سمینار 

  Seminar in Physiology of Physical activity and Health درس به انگلیسی: عنوان

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

های پژوهش در روش

 فیزیولوژی ورزشی

 نیاز:همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ارد ند  دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 

 ب( هدف کلی: 

 نقد مطالعات انجام شده در زمینه فعالیت بدنی و تندرستی و آشنایی با نحوه تنظیم طرح پژوهشی ر ومرو ،آشنایی با موضوعات جدید

 اهداف ویژه: 
 نی و تندرستیفعالیت بدآشنایی با موضوعات جدید در زمینه  .1

 فعالیت بدنی و تندرستیبررسی مطالعات انجام شده در زمینه  .2

 آشنایی با نحوه تنظیم طرح پژوهشی .3

 پ( سرفصل:
 فعالیت بدنی و تندرستیبررسی مطالعات جدید در زمینه  .1

 مطالعه هدایت شده در جهت رسیدن به موضوع پایان نامه .2

 نامهتهیه و تنظیم طرح پژوهشی )پروپوزال( پایان .3

 فعالیت بدنی و تندرستیمرتبط با  هایهای علمی مرتبط با حوزهنامهنقد شکلی و محتوایی پایان .4

 نامههای مختلف پایاناصول نوشتار فصل .5

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 فعالیت بدنی و تندرستیمقاالت علمی ـ پژوهشی جدید در موضوعات مربوط به 

 

 : ث( روش ارزشیابی
 ها و پروپوزالارزیابی کالسی شامل ارایه مقاله، بحث در کالس در طول ترم و پروژه

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:
 ویدیو پروژکتور و کامپیوتر

 

 چ( فهرست منابع:
 مقاالت علمی ـ پژوهشی جدید در موضوعات مربوط به فعالیت بدنی و تندرستی 
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  کارورزی در ورزش همگانی ن درس به فارسی:الف( عنوا

  Internship in Sport for All عنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 اصول تجویز فعالیت ورزشی

 نیاز:همدروس 

 
 128تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

  کارورزی نظری  

 ندارد   دارد  ملی:آموزش تکمیلی ع

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی: 
ها و مشاوره استاد از طریق حضور در گیری از راهنماییسازی دانش فراگرفته در حوزه ورزش همگانی با بهرهکسب تجربه دانشجو در زمینه پیاده

 (و ... محل کار ،خانه های ورزشی،باشگاه ،هاستانها و بوپارک)های ورزشی مکان

 اهداف ویژه: 
 تمرینی بدون وسیله در اماکن عمومی و خانه هایو اجرای تحت نظارت برنامه طراحیکسب تجربه میدانی دانشجو برای  .1

 های ورزشیتمرینی در باشگاه هایطراحی و اجرای تحت نظارت برنامهکسب تجربه میدانی دانشجو برای  .2

 

 پ( سرفصل:
 مختلف هایتمرینی بدون وسیله در مکان هایاجرا و مدیریت برنامه طراحی،  .1

 عمومی و خصوصی هایدر مکان پله و...( کش، )طناب، تمرینی با وسایل ساده هایاجرا و مدیریت برنامه طراحی،  .2

 )مقاومتی( ی بدنسازیتمرینی در باشگاههای ورزشی مجهز به دستگاهها هایاجرا و مدیریت برنامه طراحی،  .3

 .(.کراس فیت و هایسازه اسپینینگ، فانکشنال،) تمرینی در باشگاههای ورزشی مجهز به تجهیزات نوین هایاجرا و مدیریت برنامه طراحی،  .4

  ات ایروبیکتمرینی در باشگاههای ورزشی مجهز به تمرین هایاجرا و مدیریت برنامه طراحی،  .5

 )تی آر ایکس( تمرینات معلق هایاجرا و مدیریت برنامه طراحی، .6

 آبی هایتمرینی در محیط هایاجرا و مدیریت برنامه طراحی،  .7

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

  اشگاهورزشی اجرا شده توسط آن سازمان / بو حضور در جلسات )شهرداری، اداره ورزش و جوانان، ...( ورزشی یا سازمان هماهنگی با یک باشگاه 

  هفته به صورت ورزش صبحگاهی، عصرگاهی یا ... 12راه اندازی یک برنامه ورزشی و سرپرستی یک گروه ورزشی به مدت حداقل 

  هفته یکبار و رفع ایرادات دانشجو در زمینه طراحی، برنامه ریزی و پیاده سازی برنامه تمرینی 2گزارش گیری از دانشجو هر 

 

 ث( روش ارزشیابی: 

 درصد 30 در طول ترم های دو هفتگی دانشجوزارشگارزیابی 

 درصد 50  راه اندازی و سرپرستی یک گروه ورزشی

 درصد 20  اجرای پروژه طراحی برنامه تمرینی 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 لباس و کفش ورزشی، سوت

 

 چ( فهرست منابع:
 ، مهم ترین منبع برای دستیابی به هدف درس می باشد.نیازی به منابع ندارد و راهبری مدرس

  



 68/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 الف( عنوان درس به فارسی: بهداشت ورزشی

 Sports Hygieneعنوان درس به انگلیسی: 

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 

 نیاز:همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  تکمیلی عملی:آموزش 

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 

 ب( هدف کلی: 

 های ورزشیمطالعه اهداف، مفاهیم بهداشتی در محیط

 

 پ( سرفصل:

 ورزشی گوناگون هایمفاهیم بهداشت و سالمتی در محیط  .1

 مفاهیم و تعاریف بهداشت و سالمت  .2

 ورزشی هایاهمیت بهداشت و سالمتی در محیط ضرورت و  .3

 شناخت استانداردهای مرتبط با بهداشت و سالمت .4

 ورزشی سرپوشیده و روباز هایچگونگی رعایت نکات بهداشتی در محیط  .5

 ورزشی گرم و سرد هایچگونگی رعایت نکات بهداشتی در محیط  .6

 کورزشی مرطوب و خش هایچگونگی رعایت نکات بهداشتی در محیط  .7

 ورزشی پست و مرتفع هایچگونگی رعایت نکات بهداشتی در محیط  .8

 بهداشت فردی به هنگام انجام فعالیت ورزشی و ملزومات رعایت آن  .9

 های ورزشی و ملزومات رعایت آنبهداشت محیط  .10

 بهداشت وسائل ورزشی و ملزومات رعایت آن  .11

 توصیه های کلی در برخورد و رفتار با شرایط غیر بهداشتی .12

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –( روش یاددهی ت
 تصویری -کالمی

 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 40  های کالسی در طول ترم فعالیت

 درصد 60      آزمون پایان ترم 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:
 وایت برد؛ ماژیک و سیستم کامل دیتا پروچکشن

 

 ع:چ( فهرست مناب

 (. بهداشت در ورزش. انتشارات عصر انتظار. 1392علیزاده، محمد حسین، کسب پرست، مهدی ) .1

 (. انتشارات فوژان فاخر. 1384استیو فراسدیک، لین والی. مدیریت ایمنی در ورزش. ترجمه: دباغان، ابوالقاسم، رضوی محمدحسین ) .2



 69/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 الف( عنوان درس به فارسی: فعالیت بدنی در محیط کار

 Physical Activity in the Workplaceدرس به انگلیسی:  عنوان

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

در  ورزشیفیزیولوژی 

 تندرستی

 نیاز:همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   سفر علمی نوع آموزش تکمیلی: 

 

 ب( هدف کلی: 

 کار با رویکرد تندرستی ورزشی مناسب در محیط هایانجام فعالیت هایمطالعه اهداف، مفاهیم و ضرورت

 

 پ( سرفصل:

  مفاهیم و تعاریف فعالیت ورزشی، محیط کار و تندرستی  .1

 ضرورت و اهمیت فعالیت ورزشی در محیط کار  .2

 شنایایی با فواید انجام فعالیت ورزشی در محیط کارآ .3

 ارزشیابی ترکیب بدنی کارکنان با رویکرد تندرستی .4

 ارزشیابی آمادگی جسمانی و حرکتی کارکنان با رویکرد تندرستی .5

 شناسایی نقش عوامل فردی موثر بر فعالیت ورزشی در محیط کار .6

  حیط کارشناسایی نقش عوامل محیطی موثر بر فعالیت ورزشی در م .7

  شناسایی نقش عوامل سازمانی موثر بر فعالیت ورزشی در محیط کار .8

  کاری متفاوت هایدر محیط هاشناسایی تهدیدها و آسیب .9

  ناشی از محیط کار از طریق انجام فعالیت ورزشی مناسب هایپیشگیری و اصالح درمانی آسیب .10

 گوناگون در محیط کار هایورزشمعرفی  .11

 

 ادگیری متناسب با محتوا و هدف:ی –ت( روش یاددهی 

 تصویری -کالمی

 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 40  های کالسی در طول ترم فعالیت

 درصد 60      آزمون پایان ترم 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:
 وایت برد؛ ماژیک و سیستم کامل دیتا پروچکشن

 

 چ( فهرست منابع:

1. Per-Olof Åstrand, Kaare Rodahl, Hans A. Dahl(2003);Textbook of Work Physiology: Physiological Bases of 

Exercise. human kinetics 

2. Cary L. Cooper, Michael P. Leiter(2017)The Routledge Companion to Wellbeing at Work. Taylor & Francis. 

 ای محیط کار. انتشارات کلید پژوه.ه(. ومک: ورزش1398کبری سبزعلی یمقانی ) .3



 70/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 یهای ورزشالف( عنوان درس به فارسی: پیشگیری و مدیریت آسیب

 :Sport Injuries Prevention and Management: عنوان درس به انگلیسی

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

آناتومی و فیزیولوژی انسان 

 پیشرفته

 نیاز:دروس هم

 
 32عت: تعداد سا

 نامهپایان
 

  اختیاری تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   آموزش تکمیلی عملی: دارد 

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی:

 و چگونگی مدیریت آنها پیشگیریحوه بدن و ن هایدر هریک از اندام ورزشی هایترین آسیبترین و رایجآشنایی با عمده

 اهداف ویژه:

 های ورزشیشناسی و انواع آسیبعلت آشنایی با مفاهیم، .1

 های ورزشیگی مدیریت و بازتوانی انواع آسیبآشنایی با چگون .2

 آشنایی با راهکارهای پیشگیری از آسیب های ورزشی .3

 :پ( سرفصل

 معانی و مفاهیم تشخیص و درمان آسیب - .1

  (کلیات)ورزشی هایمحیط اصول کمک های اولیه در  .2

نرم: اسپرین و استرین )انواع و درجه های آنها( بورسیت، کبودی، خون مردگی، استرس فراکچر، کشیدگی زائده ای، کوفتگی  هایآسیب بافت  .3

 عضالنی و نحوه مدیریت آنها

  بازتوانی انهاصفحات رشد و مفاصل بدن: ضرب دیدگی، در رفتگی، غضروف مفصلی و نحوه مدیریت و  هایآسیب  .4

 )انواع، مکانیسم( و مراحل ترمیم؛ مدیریت و بازتوانی آنها هادر ورزش هاشکستگی - .5

 آسیب های رایج سر وگردن و ستون فقرات و مدیریت و بازتوانی انها   .6

 مفصل شانه،کفت و...( و مدیریت و بازتوانی انها )آسیب های رایج در کمربند شانه ای   .7

 ام فوقانی: مفصل آرنج، مچ دست و انگشتان و مدیریت و بازتوانی انهاآسیب های رایج در اند .8

 اندام تحتانی: آسیب های رایج در مفصل و استخوان ران، زانو، مچ پا و انگشتان کف پا و مدیریت و بازتوانی انها  هایآسیب  .9

 انها ورزشی گروههای سنی خاص: نوجوانان؛ سالمندان و... و مدیریت و بازتوانی  هایآسیب  .10

 اصول کلی چگونگی پیشگیری از بروزآسیب های ورزشی   .11

 )جلسه عملی(  ورزشی و ارایه کار عملی بر روی یک آسیب فرضی هایآشنایی با وسایل و تجهیزات کمک های اولیه در محیط .12

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 
 دو و چند نفره و مشارکتی و ارایه کار دانشجویی در صورت نیاز و با هماهنگی قبلی  هایدر بحثترکیبی از روش سخنرانی مدرس و مشارکت دانشجویان 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 هایمراه ویدیو پروژکتور، ابزارهای مورد نیاز )موالژ آناتومی بدن انسان شامل عضالت، عروق و اسکلت و پوسترمتصل به اینترنت به ه ایسیستم رایانه

 مربوطه( 

 چ( فهرست منابع:

 ورزشی. تهران: انتشارات سمت.  های(. پیشگیری و درمان آسیب1393علیزاده، محمدحسین؛ قراخانلو، رضا و دانشمندی، حسن) .1

ورزشی. ترجمه: رهنما، نادر؛ محمدی هیمن و صاحب الزمانی،  هایراهنمای جامع و کاربردی پیشگیری از آسیب (.1391) کریستر، رلف .2

 منصور. تهران: انتشارات پژوهشگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

 اولیه در ورزش. ترجمه: ثالثی، محسن. تهران: انتشارات علم و حرکت.  های(. کمک1392ملیندا. جی، فلیگل) .3

  



 71/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 و سالمت روان  ورزشیفیزیولوژی  الف( عنوان درس به فارسی:

 Exercise Physiology and Mental Healthعنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 

 نیاز:دروس هم

 
 32تعداد ساعت: 

 نامهپایان
 

  اختیاری تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   ی: دارد آموزش تکمیلی عمل

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 

  :یکل ( هدفب

 فیزیولوژیکی موثر در سالمت روان آشنایی با نقش فعالیت بدنی و ورزشی در سالمت روان و سازوکارهای

 اهداف ویژه:

 رفتار انسان کیآشنایی با اصول و مبانی فیزیولوژی .1

 های منظم ورزشی در بهداشت روانی و روان درمانیا نقش فعالیتآشنایی ب .2

 

 پ(سرفصل ها:
 مفاهیم و نظریه های روان شناسی در فعالیت بدنی و ورزش .1

 نقش فعالیت بدنی در بهداشت و سالمت روانی  .2

 روش های ارزیابی نیمرخ روانی در ورزش  .3

 فواید فیزیولوژیکی فعالیت ورزشی بر افسردگی .4

 ژیکی فعالیت ورزشی بر اضطرابفواید فیزیولو .5

 فواید فیزیولوژیکی فعالیت ورزشی بر استرس .6

 فعالیت ورزشی و تصویر بدنی .7

 فواید فیزیولوژیکی فعالیت ورزشی بر رفتارهای نابهنجار .8

 تکنیک های آرام سازی و سازوکارهای فیزیولوژیکی مربوطه .9

 فواید فیزیولوژیکی فعالیت ورزشی بر اختالالت خواب .10
 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ددهی ت( روش یا

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 چ( فهرست منابع:
 باسعلی،ع گایینی، امیرحسین، مهرصفر، ترجمه: رزشی.لیت وهورمونی ورزش و فعا-عصبی-وانیعوامل ر کترینا اشپیل. اشترالو، ،فلیکس ارلن، .1

 سمت(.انتشارات 1397) محمد خبیری،

 انتشارات سمت. چاپ دوم. روان شناسی ورزشی، (.1386فتح اهلل ) مسیبی، محمد کاظم،سید واعظ موسوی، .2

  



 72/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

  تجویز فعالیت ورزشی ویژه سالمندان الف( عنوان درس به فارسی:

 Exercise Prescription in Elderly ی:عنوان درس به انگلیس

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 اصول تجویز فعالیت ورزشی

 نیاز:همدروس 

 

 32تعداد ساعت:  -
 نامهپایان
 

   اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   یشگاه آزما  نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 ب( هدف کلی: 
 در افراد سالمند  فیزیولوژی و تجویز فعالیت ورزشی آشنایی با

 اهداف ویژه:

 آشنایی با فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در دوران سالمندی .1

 روش شناسی و تجویز فعالیت ورزشی در سالمندان  ،آشنایی با اصول .2

 

 :هاپ(سرفصل
 زیکی بدن در دوران سالمندیعملکرد فیزیولو  .1

 و پایش فیزیولوژیکی فعالیت بدنی در افراد سالمندصول کلی فیزیولوژی ورزش ا  .2

 شناختی سالمندان ، حرکتی ونیازهای جسمانی  .3

 حرکتی در دوران سالمندی–روش شناسی تمرین جسمانی   .4

 شناختی در دوران سالمندی–روش شناسی تمرین جسمانی   .5

 وژیکی به انواع تمرینات ورزشی در دوران سالمندیفیزیول هایسازگاری   .6

 مالحظات ویژه در تجویز فعالیت ورزشی در سالمندان بیمار و کم توان  .7

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات

 چ( فهرست منابع:

 ،لطفی ، سعید شوکتی بصیر، ، رضا نوری، ، هادی روحانی، ، حمید ترجمه محبی، ،خاص هایفیزیولوزی ورزشی ویژه گروه (.2008) جان باکلی، .1

 انتشارات سمت (.1397) نوید

 یال.ل مبارک آبادی، ، فرزانه ساکی، ، حسن ترجمه دانشمندی، ی سالمندان کم توان،برا مارتینی. تمرینبست الیزابت جنووا،دی-هیگنباتن کیم .2

 انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 (.1399) علی عباسعلی، عسکریان، گایینی، ترجمه: راهنمای متخصصان. فعالیت ورزشی ویژه سالمندان: آلیس کی. گیل ام، پامیدور، سالیوان، .3

 .انتشارات سمت

 روح اهلل طالبی، امین،  غالمی، ملیحه،  ترجمه نعیمی کیا، )برنامه جامع برای تعادل و تحرک(. پیشگیری از افتادن سالمندان رز. دبراجی، .4

 انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی. (.1395)

انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و . ماری آلزایمرورزش و بی (.1398سید محمد علی) عظیمی دخت شورکی، ، داور خدادادی،، رضا قراخانلو، .5

 علوم ورزشی



 73/  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 تجویز فعالیت ورزشی ویژه کودکان و نوجوانان الف( عنوان درس به فارسی:

  Exercise Prescription for Children and Adolescence عنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 رزشیاصول تجویز فعالیت و
 نیاز:همدروس 

 

 32تعداد ساعت:  -
 نامهپایان
 

   اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 

 ب( هدف کلی: 

 دکان و نوجوانانآشنایی با مالحظات و روش های اجرا و پایش تمرین در کو

 

 اهداف ویژه: 
 در افراد جوان آشنایی با مفاهیم و مبانی تمرین و فعالیت ورزشی .1

 افراد جوان آشنایی با روش های برنامه ریزی فعالیت بدنی ترکیبی با اهداف تندرستی .2

  افراد جوانین آمادگی قلبی تنفسی آشنایی با آزمون های آزمایشگاهی زیر بیشینه و بیشینه تعی .3

 سرفصل: پ(
 فعالیت ورزشی و تمرین با توجه به فرایند رشد و بلوغ هایدستورالعمل تجویز و طراحی پروتکل .1

  .روش های طبقه بندی انواع فعالیت بدنی و ورزشی با توجه به ماهیت فیزیولوژیکی و جسمانی کودکان و نوجوانان .2

  نوجوانان بررسی و تحلیل پرسشنامه های فعالیت بدنی و ورزشی ویژه کودکان و .3

 در افراد جوان ویژه میدانی و آزمایشگاهی برآورد سطح فعالیت بدنی و ورزشی هایآزمون .4

 در افراد جوان بدن اصول و نحوه تجویز تمرینات فانکشنال و تمرینات با تحمل وزن .5

 در افراد جوان نتایج مربوطه نحوه انجام غربالگری و سطح بندی خطر پیش از آزمون و طرز استفاده از ابزارهای غربالگری و تفسیر .6

 در افراد جوان مختلف هایتعیین بار کار هنگام فعالیت هایاصول اساسی تجویز فعالیت بدنی و ورزشی و شیوه .7

 نحوه تجویز فعالیت برای بهبود این عواملاستقامت قلبی تنفسی و استقامت عضالنی و  ،مربوط به قدرت هایآزمون .8

 ذیری و سنجش ترکیب بدنی و نحوه تجویز فعالیت برای بهبود این عواملمربوط به انعطاف پ هایآزمون .9

 بر بلوغ و آمادگی بدنی و مطالعات طولی هنگام رشد و فعالیت بدنی .10

 حرکتی هایسال به منظور توسعه مهارت 7بدنی شادی بخش برای دامنه سنی زیر  هایو فعالیت هاطراحی بازی .11

 محتوا و هدف:یادگیری متناسب با  –ت( روش یاددهی 

موجود در این زمینه را مطالعه  هایکالسی آخرین داده هایو دانشجویان در قالب پروژه گیرد.میآموزش توسط مدرس و در قالب بحث هدفمند صورت 

 کنند تا در کالس مورد بحث قرار گیردمیو ارایه 

 ث( روش ارزشیابی: 

 درصد 50  های کالسی در طول ترم فعالیت

 درصد 50   ن ترم آزمون پایا

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 متصل به اینترنت به همراه ویدیو پروژکتور ایسیستم رایانه

 چ( فهرست منابع:
 نا،دا امیر: ترجمه .(بدنی تربیت آموزش به انعکاسی رویکردی) کودکان تحرک(. 1398پارکر. ) ملیسا هالت، ان شیرلی گراهام، جورج .1

 ورزشی علوم و بدنی تربیت پژوهشگاه انتشارات .احمدیسلطان تینا و زاده رحیمی فاطمه زاده،گوزل المیرا چهارباغی، زهرا
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 کاظم ،خالدی ندا ،گائینی عباسعلی. ترجمه: (تیمی راهبرد یک) کودکان ویژه بدنی آمادگی آموزش(.1398. )ویرگیلیو. جی استفان .2

 . انتشارات دانشگاه خوارزمی.کوهستانی اهیباباش زهرا ،سامانی اکبری

 مهرتاش، زهرا فرزانه، محمد اسماعیل روحانی، ورزشی. ترجمه: هادی فعالیت و چاقی (. کودکان،1394کینگ. ). انیل هیلز،. اندروپی برن،. امنوآالم .3

 میرمعینی. نشر ورزش ساداتفاطمه محمدی،

4. Exercise prescription guidelines for children and adolescents include: Fitness New Zealand. 2009. Guidelines 

for Children in Exercise Facilities. Available at http://www.fitnessnz.co.nz; 
5. American College of Sports Medicine. 2006. Guidelines for Exercise Testing and Prescription for Kids. 

Philadelphia PA. Lippincott, Williams & Wilkins.  
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  تجویز فعالیت ورزشی ویژه زنان الف( عنوان درس به فارسی:

  Exercise Prescription for Womenعنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 اصول تجویز فعالیت ورزشی
 نیاز:همدروس 

 

 32تعداد ساعت:  -
 نامهپایان
 

   اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 

 ب( هدف کلی: 

 ورزشی  هایفیزیولوژیکی به فعالیت هایو سازگاری هاویژه زنان در پاسخ آشنایی با مالحظات

 اهداف ویژه:

 ورزشی هایویژه فیزیولوژیکی زنان به فعالیت هاینایی با پاسخآش .3

 ورزشی هایفیزیولوژیکی ویژه در سازگاری هایآشنایی با سازوکار .4

 

 :هاپ(سرفصل

 متابولیکی زنان نسبت به مردان  هایورزشی با توجه به تفاوت پاسخ هاو سازگاری هایچگونگی تجویز فعالیت  .1

 عضالنی زنان نسبت به مردان-عصبی هایورزشی با توجه به تفاوت پاسخ هاو سازگاری هایچگونگی تجویز فعالیت  .2

 عروقی زنان نسبت به مردان-قلبی هایورزشی با توجه به تفاوت پاسخ هاو سازگاری هایچگونگی تجویز فعالیت  .3

 نسبت به مردانهورمونی زنان  هایورزشی با توجه به تفاوت پاسخ هاو سازگاری هایچگونگی تجویز فعالیت  .4

ا ورزشی همراه ب هایزنان نسبت به مردان در فعالیت فیزیولوژیکی هایو سازگاری هاورزشی با تفاوت پاسخ هایچگونگی تجویز فعالیت  .5

 محیطی هایاسترس

 مالحظات تجویز فعالیت ورزشی در طول چرخه قاعدگی   .6

 مالحظات تجویز فعالیت ورزشی در دوران بارداری  .7

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –دهی ت( روش یاد

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 درصد 60  ارزیابی پایان ترم 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 چ( فهرست منابع:

 ، رزانهف زینلی، ، معصومه ترجمه هاللی زاده، ی دوره بارداری.کتاب آمادگی جسمان کیم. وپنی، ، سامانتا مونتپتیت هاین، ، جولیا دی پائولو، .1

 انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (.1399) شایان افشار خاص، ، آیدا بهجت،

 زنان. انتشارات حتمی. ورزشی (.فیزیولوژی1395نیان، آقاعلی. )قاسم گائینی عباسعلی، .2
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 و فعالیت بدنیالف( عنوان درس به فارسی: استرس محیطی 

 Environmental Stress and Physical Activity عنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

در  ورزشیفیزیولوژی 

 تندرستی

 نیاز:همدروس 

 

 32تعداد ساعت:  -
 نامهپایان
 

   اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 

 ب( هدف کلی: 

ی و در ابعاد ورزش قهرمان بدن و پاسخ و سازگاری فیزیولوژیایی بدن و راهکارهای کنترل آن هایآشنایی با عوامل فشار آفرین محیطی بر دستگاه

 همگانی

 اهداف ویژه:

 بدن افراد مختلف در حالت استراحت و فعالیت ورزشی هایگوناگون بر کارکرد دستگاه هایاثیر محیطآشنایی با چگونگی ت .1

 مختلف بدن به عوامل فشارآفرین محیطی  هایآشنایی با تغییرات حاد و مزمن دستگاه .2

 حالت استراحت و فعالیت ورزشی مختلف در هایآشنایی با نحوه مقابله و یا کاهش اثرات عوامل فشار آفرین محیطی بر بدن برای گروه .3

 پ( سرفصل:
 مالحظات تمرینی محیطی در اقشار مختلف و هایاصول و مبانی استرس .1

ــازگاری بدن و ارائه راهکارهای کنترلی در دو بعد ورزش قهرمانی و    .2 ــخ و س ــار و پاس ــهای قرارگیری در معرض محیط کم فش مبانی چالش

 همگانی

 ای سرد و پاسخ و سازگاری بدن و ارائه راهکارهای کنترلی در دو بعد ورزش قهرمانی و همگانیقرارگیری در معرض هو هایمبانی چالش .3

 بدن و ارائه راهکارهای کنترلی در دو بعد ورزش قهرمانی و همگانی غوطه وری در آب سرد و پاسخ و سازگاری هایمبانی چالش .4

ازگاری بدن و ارائه راهکارهای کنترلی در دو بعد ورزش قهرمانی و قرارگیری در معرض محیط گرم و مرطوب و پاسخ و س هایمبانی چالش .5

 همگانی

قرارگیری در معرض کم وزنی و پرواز فضایی و پاسخ و سازگاری بدن و ارائه راهکارهای کنترلی در دو بعد ورزش قهرمانی  هایمبانی چالش .6

 و همگانی

 بدن و ارائه راهکارهای کنترلی در دو بعد ورزش قهرمانی و همگانیغواصی و محیطهای پرفشاری و پاسخ و سازگاری  هایمبانی چالش .7

 قرارگیری در معرض آلودگی هوا و پاسخ و سازگاری بدن و ارائه راهکارهای کنترلی در دو بعد ورزش قهرمانی و همگانی هایمبانی چالش .8

 و بیمار بدن و تاثیر آن بر عملکرد ورزشی افراد سالم هایزیستی دستگاه هایمبانی نواخت .9

 مرتبط با سفر زدگی و تاثیر آن بر عملکرد ورزشی قهرمانان هایچالش .10

 ورزشی هایرسانی در طی اجرای انواع فعالیتراهبردهای آب .11

 های آزمایشگاهی و میدانیاصول و مبانی فیزیولوژیایی فعالیت بدنی در محیط .12

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 
ــده انجام  هایرس و با آمادگی قبلی دانشــجویان و در قالب بحث هدفمند در حوزهآموزش توســط مد ــود. دانشــجویان در قالب میتعیین ش ش

 پردازند. میمحققان  هایکالسی به گزارش آخرین یافته هایپروژه

 ث( روش ارزشیابی: 
شارکت فعال در بحث  سی در طول ترم   هایم ص        20کال سرف ساس  صد، ارایه پروژه برا شی   در ستفاده از آخرین فناوری آموز صد،  20 ل با ا  در

 درصد 60 کالسی و پایان ترم هایآزمون

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 متصل به اینترنت به همراه ویدیو پروژکتور ایسیستم رایانه

 چ( فهرست منابع:
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ستیون   .1 (، چاپ دوم، انتشارات  1397فته، ترجمه: ولی اله دبیدی روشن و همکارانش، ) (. فیزیولوژی ورزشی محیطی پیشر  2010اس. )چونگ ا

 سمت.

(، 1398(. فیزیولوژی ورزشــی پیشــرفته. مترجم: حمید محبی و همکارانش، )2012وینســنت جی. کایوزو ) ،میکائیل جی. جوینر ،پیتر آ. فارل .2

 ، انتشارات سمت.2چاپ چهارم، جلد 

سترانگ  ایالرنس .3 شی، تر  های(، تاثیر محیط بر فعالیت2000) آرم سعلی گائینی  جمۀ:ورز ضا حامدی نیا  ،عبا شکی جهرمی  ،محمدر  مریم کو

 .(، چاپ پنجم، انتشارات سمت، تهران1395)

http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/169-8734573-5688187?search-alias=books&author=%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B3+%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/169-8734573-5688187?search-alias=books&author=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D9%84%DB%8C+%DA%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/169-8734573-5688187?search-alias=books&author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%A7&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/169-8734573-5688187?search-alias=books&author=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85+%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C&select-author=author-exact
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  کارآفرینی در فیزیولوژی ورزشی الف( عنوان درس به فارسی:

 Entrepreneurship in Exercise Physiologyعنوان درس به انگلیسی:

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 

- 

 نیاز:همدروس 

 

 32تعداد ساعت:  -
 نامهپایان
 

   اختیاری  تخصصی

 عملی  نظری  

 ندارد   دارد  میلی عملی:آموزش تک

 کارگاه   سمینار   آزمایشگاه   نوع آموزش تکمیلی: سفر علمی 

 

 ب( هدف کلی: 

 آشنایی با کارآفرینی و مدیریت کسب و کار در فیزیولوژی ورزشی

 اهداف ویژه:

 شغلی در فیزیولوژی ورزشی هایآشنایی با مفاهیم کارآفرینی و فرصت .1

 یریت کسب و کار در فیزیولوژی ورزشی آشنایی با اصول و مد .2

 

 :هاپ(سرفصل

 اصول کلی و مفاهیم در کارآفرینی ورزشی  .1

 گری در فیزیولوژی ورزشی ایسیر تاریخی حرفه .2

 مختلف مراقبت سالمت هایجایگاه فیزیولوژی ورزشی در نظام  .3

 شغلی در فیزیولوژی ورزشی  هایفرصت  .4

 اصول و مبانی مدیریت کسب و کار در ورزش  .5

 ارتباط موثر و درک مصرف کننده ورزشی،مفاهیم احترام  .6

 مفاهیم رضایت مصرف کنندگان و کیفیت خدمات  .7

 راهکارهای تبلیغاتی در بازاریابی ورزشی  .8

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: –ت( روش یاددهی 

 ث( روش ارزشیابی: 
 درصد 40 ارزیابی کالسی در طول ترم

 ددرص 60  ارزیابی پایان ترم 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 چ( فهرست منابع:

 (.1398) وحید فرجی وفا، محمد حسین، قربانی، ، معصومه ترجمه هاللی زاده، و مدیریت کسب و کار در فیزیولوژی ورزشی. نیکارآفری بون،تامی. .1

 انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 

نشر علوم  (.1398) فرناز ترابی، ،مرتضی طاهری، حبیب، ترجمه هنری، استراتژی بازاریابی ورزشی. هاتز. وستریک، ،شاین واک،ک دیوید، ری،شلب .2

 ورزشی


	جلد برنامه درسی -حسابداری - اصلاحی روحانی
	1
	برنامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی- نهایی - 7-1-1400

