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واحدی( 2ساعتي برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:      
 

 علوم پايه توان بخشیگروه آموزشی:       علوم توان بخشی دانشکده:

 فیزيوتراپی -کارشناسی ارشد  تحصیلی: یرشتهمقطع و 

 ندارد یش نیاز:پ  نظری نوع واحد:  2تعداد واحد: فیزيولوژی ورزشنام درس: 
 مجازی مکان برگزاری:   --------ساعت:   -------زمان برگزاری کالس: روز:

   دکتر وثاقی مسئول درس:  تعداد دانشجويان:

 وثاقیدکتر  –عزيزی  دکتر مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 شرح دوره: )لطفا شرح دهید(

ــیســتق قلب وعرو   تنف  و  ــازگاری های بدنی بخصــوم س ــه ها و س در اين درس به مطالعه عملی چگونگی پاس

سیستق عضالنی نسبت به تمرينات گوناگون ورزشی در محیط های مختلف ورزشی )محیط های خشک و مرطوب و 

 د....( بصورت نظری و عملی پرداخته می شو

 

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

 آشنايی دانشجويان با فیزيولوژِ سیستق های مختلف بدن در ارتباط با ورزش

 

 اهداف بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(
هدف کلی به اجزای تخصصی است که نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می  شکستن)منظور

 تری به نام اهداف ويژه است که در واقع همان اهداف رفتاری اند.(دهد. اهداف بینابینیقابل تقسیق شدن به اجزای اختصاصی

 ی در ارتباط با فعالیت های ورزشیآشنايی با فیزيولوژی سیستق عضالنی استخوان 

  فیزيولوژی سیستق قلب و عرو  در ارتباط با فعالیت های ورزشیآشنايی با 

 آشنايی با فیزيولوژی سیستق تنفسی  در ارتباط با فعالیت های ورزشی 

 آشنايی با منابع تامین کننده انرژی 

 )آشنايی با اثرات تمرينات هوازی )ايروبیک 

 نات بی هوازی )قدرتی(آشنايی با اثرات تمري 

 آشنايی با حداکثر حجق اکسیژن مصرفی و محاسبه مصرف آن 

 آشنايی با اثرات انقباضات 

 آشنايی با اثرات عوامل محیطی در ورزش 

 آشنايی با اثرات تمرينات قدرتی و تحملی 

 آشنايی با تیپ بدنی  ترکیب بدنی  تعیین میزان چربی زير جلدی 

 تق هورمونی بدنآشنايی با اثرات ورزش بر سیس 

 آشنايی با ورزشکاران زن 

 آشنايی با ورزش در افراد مسن 

 آشنايی با روش های بدنسازی در ورزش های مختلف 

 آشنايی با آزمايشگاه علوم ورزشی 
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 های تدري :شیوه

 ■پرسش و پاسه   ■سخنرانی برنامه ريزی شده   ■سخنرانی

 (TBLيادگیری مبتنی بر تیق)  (PBLيادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ■بحث گروهی

شکی ايران ) شگاه علوم پز سامانه ياد دان صورت مجازی از طريق  شکیل (LMSساير موارد )لطفاً نام ببريد(: ارائه ب   ت

 کالس های آنالين
 

 

 

 وظايف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(

 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اساليد  تخته و گچ  وايت برد

 ساير موارد  )لطفاً نام ببريد(: استفاده از امکانات مجازی مدياهای مختلف دانشگاهی و غیر دانشگاهی

 

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(

   درصد نمره ------آزمون پايان ترم■   درصد نمره ------آزمون میان ترم 

 درصد نمره ----- شرکت فعال در کالس   درصد نمره  -----انجام تکالیف 

 ----------ساير موارد )لطفاً نام ببريد( 

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ■ایچندگزينه       ■پاسه کوتاهتشريحی

 -----------ساير موارد )لطفا نام ببريد( 

  

 منابع پیشنهادی برای مطالعه: )لطفا نام ببريد(:

 :منابع انگلیسی-

 چاپی 
 

 اينترنتی 
 

 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 )فیزيولوژی ورزش و فعالیت بدنی )ترجمه معینی  رحمانی نیا 

 )فیزيولوژی ورزش )تدوين گائینی 
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 اينترنتی 

 

 
 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر وثاقی (مقدمات )آشنايی با ساختمان پروتئین ها  اسکلت سلولی و سیگنالینگ 1

 عزيزیدکتر  سیستق عضالنی استخوانی 2

 دکتر وثاقی فیزيولوژی سیستق تنفسی  در ارتباط با فعالیت های ورزشی 3

 عزيزیدکتر  منابع تامین کننده انرژی 4

 دکتر وثاقی با اثرات تمرينات هوازی )ايروبیک( 5

 دکتر وثاقی اثرات تمرينات بی هوازی )قدرتی( 6

 دکتر وثاقی مصرفی و محاسبه مصرف آنحداکثر حجق اکسیژن  7

 دکتر وثاقی بر سیستق قلبی عروقی  آشنايی با اثرات انقباضات 8

 دکتر عزيزی اثرات عوامل محیطی در ورزش 

 دکتر عزيزی تیپ بدنی  ترکیب بدنی  تعیین میزان چربی زير جلدی 10

 دکتر وثاقی آشنايی با اثرات ورزش بر سیستق هورمونی بدن 11

 دکتر عزيزی ورزش در افراد مسن 12

 دکتر وثاقی روش های بدنسازی در ورزش های مختلف 13

 دکتر وثاقی آشنايی با آزمايشگاه علوم ورزشی 14

 دکتر عزیزی –دکتر وثاقی  کنفران  های دانشجويی  15

 

 


