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 )دو صفحه( 1 فرم شماره: 

          
 

 های آموزشی""فرم تعریف دوره
 و پژوهش آموزش مركز 

 دومین دوره    چندمین دوره:(        بازگشت به تمرین)      return to sport : دوره عنوان

 آسیب دیدهآموزش و ارتقاء مربیان ملی و باشگاهی در جهت بازتوانی تمرینی ورزشکاران  :هردو هدف

 25/4/1401  روز و تاریخ برگزاری:   17تا  9از    ساعت  8  ساعات آموزشی:تعداد 

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

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

 : ها سرفصل

 تستها و غربالگری های  پس از آسیب و بازگشت به تمرین  -1

 اصول بازتوانی و بازگشت به ورزش -2 

 مالحظات روانشناختی بازگشت از آسیبهای ورزشی -3

 پایداری(ثبات و -پالیو متریک-سرعتی-اصول طراحی تمرینات پس از آسیب)قدرتی -4

  

  لب تاب  ز:نیا موردوسایل آموزشی 

                                              آكادمی ملی المپیک  : دوره های حضوری برگزاری مکان

                                                                    ( ارسال مي گردد)جدول پیشنهادي مبالغ .ریال  4000000ریال و با نهار. 3000000بدون نهار ها:كنندهمبلغ پیشنهادی برای پرداخت شركت

 آزاد: آخرین مدرک تحصیلی، سن، رشته تحصیلی، شغل، ....( موقعیت، ) مخاطبین  /كنندگان شركت شرایط

 □ندارد              □دارد     :گواهینامه                    □ندارد          □دارد  :نهایی آزمون        □ندارد       □دارد  :دوره ارزشیابی

 ازآموزیبامتیاز  10دارای 

 نفر 15  كنندگان:شركتحداقل تعداد نفر  30  كنندگان:حداكثر تعداد شركت

 ناصر پیروردی زاده :مدیر پیشنهادی دوره
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  : دورهپیشنهادی  سخنرانان /مدرسین

 عنوان سخنرانی شغل در  حال حاضر آخرین مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی

 دکتر علیرضا شهاب
 اصول بازتوانی و بازگشت به ورزش رئیس فیزیوتراپي مرکز ملي فوتبال دکتراي فیزیوتراپي

 دکتر حمید طباطبایی

اصول طراحی تمرینات پس از  معاون دانشگاه آزاد واحد جنوب دکتراي آسیب شناسي

ثبات و -پالیو متریک-سرعتی-آسیب)قدرتی

 پایداری(

 
 مستعان الد ینمجد 

مدرس آکادمي ملي المپیك و روانتشناس تیم  دکتراي روانشناسي ورزشيدانشجوي 

 ملي کاراته

مالحظات روانشناختی بازگشت از آسیبهای 
 ورزشی

 

 امین شفیع پورآقای 

مدرس دانشگاه و مربي و محقق غربالگري  دانشجوي دکتراي آسیب شناسي

 فانگشنال

تستها و غربالگری های  پس از آسیب و 

 بازگشت به تمرین

 

 خانم فرشته خان بابایی :كارشناسان همکار مركز

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

 انتشارات مترجم / نویسنده كتاب نام ردیف

   جزوات و پاور پوینت هاي اساتید 1
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    :مركز درخواست كنندهنام و امضاء مدیر 

 

                                                                                                                         تاریخ:

 Power) آموزشی جزوه/پاورپوينت از نسخه يك مقتضی است

point)گردد آموزش مركز تحويل قبل از آغاز دوره قابل ارا ئه در دوره.    


