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 )دو صفحه( 1 فرم شماره:  

          
 

 های آموزشی""فرم تعریف دوره
 و پژوهش آموزش مركز  

 آشنائی با انواع شیوه های ریکاوری و اهمیت ریکاوری در ورزش قهرمانی كارگاه:   عنوان

 کارگاه اولین  :كارگاهچندمین  

 شیوه های ریکاوری جدیدترین متدها و با شرکت کنندگان در این گارگاه آموزشی آشنائی    :هردو هدف

 خرداد ماه  8  روز و تاریخ برگزاری:    16:00تا   9:00از   :ساعت    روز  1  :مدت زمان برگزاری        ساعت  6  :ساعات آموزشیتعداد 

 

 □غیر حضوري            □حضوري      □  نظري     □عملي    :ئهارا نحوه

   □غیره        □ المللي نیب        □  توجیهي        □مباني          □پیشرفته       □سه     □دو        □يك   :دوره سطح

 : ها سرفصل

 یف و مفاهیم ریکاوری ارتع -1

 تبیین اهمیت ریکاوری در ورزش قهرمانی  -2 

 تأثیر ریکاوری در نتایج مسابقات بین المللی  -3

 در نتایج مسابقات و عملکرد ورزشی تبیین آخرین پژوهش ها و نتایج عملی تأثیر ریکاوری  -4

 روش ها و تأثیرات سرما درمانی در ریکاوری   -5

 ی در ریکاوری درمانگرما  رات یروش ها و تأث  -6

 متضاد )سرما و گرما(       یاستفاده از دما وهی ش  -7

     خی ی ها قهیجللباس های فشرده سازی و  یآشنائ  -8

 و ریکاوری با روش غوطه وری در آب  آب درمانی -9

 ماساژ و انواع آن و چگونگی کاربرد روش های مختلف ماساژ در ریکاوری -10

 آشنائی با سایر روش های ریکاوری  -11

                                                انتخاب برنامه های عملی برای اجرا با توجه به شرایط خاص مسابقه -12

 نیاز در آن  موردفضای آموزشی با تجهیزات آموزشی    ز:نیا  موردوسایل آموزشی  

                                              کالس های آموزشی موجود در آکادمی  ئوري/ت : دوره های حضوری  برگزاری مكان

     ریال 000/000/3 ها:كننده پرداخت شركتمبلغ پیشنهادی برای 

شركت برای عموم آزاد است اما این دوره  : آخرین مدرک تحصیلی، سن، رشته تحصیلی، شغل، ....(موقعیت،  ) مخاطبین   / كنندگان شركت شرایط

 می باشد. بیشتر جهت مربیان و ورزشكاران شركت كننده در بازی های كشورهای اسالمی و بازی های آسیایی 

 □ندارد                □  دارد     :گواهینامه                       □  ندارد             □دارد  :نهایی آزمون         □ندارد             □دارد  :دوره ارزشیابی
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 نفر  100نفر                غیرحضوری:   25حضوری:     حضوري/غیر حضوري  كنندگان:حداكثر تعداد شركت 

 نفر  5   حضوري/غیرحضوري  كنندگان:حداقل تعداد شركت   

 : مدیر پیشنهادی دوره

 

 شغل آخرين مدرک تحصیلي نام و نام خانوادگي

 كارمند  ارشد كارشناسی   سید شاهو حسینی

 

   : دورهپیشنهادی  سخنرانان  / مدرسین

شغل در  حال   آخرين مدرک تحصیلي نام و نام خانوادگي

 حاضر 

ساعت  

 سخنراني 

 عنوان سخنراني 

دانشجوی دکترای   علیرضا فتاحیان 

فیزیولوژی ورزش  

 دانشگاه تهران 

مدرس  

 دانشگاه

 کل سرفصل های کارگاه  ساعت  6

     

     

 

 : كارشناسان همكار مركز

       

       

 

 )جهت مطالعه شركت كننده ها و درج در وب سایت آكادمی( : دورهپیشنهادی     آموزشی منابع فهرست

 انتشارات  مترجم  / نویسنده كتاب  نام ردیف 

 کريستوف هاوس ريث  –اينیگو موخیکا  نویسنده: مباني ريکاوري و فعالیت ورزشي  1

 علیرضا فتاحیان –سید شاهو حسیني  ترجمه:

 حتمي

 دانشگاه تبريز  وحید ساري صراف  -تألیف: رامین امیر ساسان ريکاوري در ورزش  2

3    

 

  


