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 )دو صفحه( 1 فرم شماره:  

          
 

 های آموزشی""فرم تعریف دوره
 و پژوهش آموزش مركز  

 اولین دوره   چندمین دوره:                      دوره مربیگری خصوصی  : دوره عنوان

 .. ..................................................................................................تربیت مربی بدنساز خصوصی       :هردو هدف

 مرداد  11مرداد لغایت  1  روز و تاریخ برگزاری:   عصر  17تا  صبح 9ساعت ، از   .....  : مدت زمان برگزاری       ساعت  36  ساعات آموزشی:تعداد 

 

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

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

 : ها سرفصل

 مشاوره و شرح حال گیری ارزیابی سالمت .1

 ارزیابی پوسچرهای استاتیک و دینامیک  .2

 کاربردی و حرکت شناسیآناتومی عضالنی   .3

 ارزیابی ترکیبات بدنی )بادی کامپوزیشن و کالیپر( .4

 تکنیک تمرینات قدرتی)دستگاه(  .5

 تکنیک تمرینات قدرتی)وزنه های آزاد( .6

 )تئوری و عملی( SAQآشنایی با تمرینات  .7

 آشنایی با فیزیولوژی کاربردی  .8

 اصول طراحی تمرین   .9

 تشخیص و استراتژی پیشگیری از آسیب .10

 ی تمرینات مقاومتی اصول طراح .11

 اصول و شیوه های توسعه توان  .12

 تمرینات پالیومتریک  .13

 و سالمندان طراحی تمرین ویژه بیماران قلبی .14

 بازگشت به تمرین پس از آسیب و بی تمرینی  .15

 )تئوری و عملی( ( در سالمت و عملکرد جسمانیCoreنقش تمرینات میان تنه ) .16

 سالمت و عملکرد/ داروهای غیر مجاز مکمل ها و ویتامین های رایج در بهبود   .17

 آشنایی با اصول طراحی برنامه غذایی  .18

 مسائل حقوقی مرتبط با شغل مربیگری .19

 کاربرد بیومکانیک ورزشیمقدمه ای بر  .20

 اصول طراحی تمرین ویژه کودکان و نوجوانان .21

 ری و عملی(گرم کردن و سرد کردن )تئو .22

 آستانه بی هوازی روش های اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی و  .23

 تست های موبیلیتی و فانکشنال  .24

 تمرینات فانکشنال )تئوری و عملی(  .25

 )تئوری و عملی(  EMSآشنایی با روش تمرینی  .26
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 آشنایی با آزمون های میدانی و آزمایشگاهی سنجش قابلیت های جسمانی  .27

 آشنایی با مفاهیم روانشناسی ورزشی  .28

 ور تخته و ویدئو پروژکت   ز:نیا  موردوسایل آموزشی  

                                        . کالس های آکادمی و سالن های بدنسازی تئوري/عملي : دوره های حضوری  برگزاری مكان

                                                                  .شودپرداخت  بايد  پس  از قبولي در آزمون ورودي و اعالم اسامي پذيرفته شدگان   شهريه به شرح زير ها:كننده مبلغ پیشنهادی برای پرداخت شركت

قبولی در امتحان  هر دو مورد به شرط  پذیرش مربی بدنساز فعال در یک تیم ) یاحداقل لیسانس تربیت بدنی  : مخاطبین   / كنندگان شركت شرایط

 ورودی( 

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

 بازآموزی امتیاز    50     دارای
دکتر   -دکتر رجبي  -دکتر گائینيآمادگي جسماني پیشرفته )ارزيابي و تجويز فعالیت ورزشي( ترجمه  گزينه اي از کتاب    4سوال    40  :ورودی مواد آزمون تئوری

 ( انتشارات سمت  )دکتر محمدرضا حامدي نیا    -احمد آزاد

 پاليومتريك(   -هاي حرکتي )زانوبلنداجراي الگو  -انعطاف تنه به جلو  -تست چابکي ايلینويز  -دقیقه  6متر    1000  :ورودی مواد آزمون عملی

 تیرماه  22   :ورودی زمان آزمون تئوری و عملی

 تیرماه   18  آخرین مهلت ثبت نام:

)پس از اعالم اسامي پذيرفته شده، قبول شده ها قبل از شروع کالس موظف به پرداخت شهريه مي    تیرماه  26  :قبول شده های ورود به دوره  زمان اعالم نتایج

 باشند 

ريال )دانشجويان رشته تربیت بدني در سه مقطع با ارائه کارت    39،000،000تیر ماه(:   26واريز فقط توسط قبول شده هاي اعالم شده در تاريخ  شهریه دوره ) 

 تخفیف خواهند بود   %20دانشجويي معتبر شامل  

 :    حضوري  15  كنندگان:حداقل تعداد شركت  40  :حضوري  كنندگان:حداكثر تعداد شركت 

 : مدیر پیشنهادی دوره

 

 شغل آخرین مدرک تحصیلی  نام و نام خانوادگی 

 كارشناس مركز سنجش  كارشناسی ارشد   علی فدایی 

 

   : دورهپیشنهادی  سخنرانان  / مدرسین

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

 مشاوره و شرح حال گیري ارزيابي سالمت  2 مدير مرکز پزشکي آکادمي  ي عمومي دکترا دکتر شمس الدين تقوي

آسیب شناسي و حرکات  کارشناسي ارشد جعفر کتابچي

 اصالحي

 دينامیك ارزيابي پوسچر هاي استاتیك و  4 

 آناتومي عضالني کاربردي، حرکت شناسي 

 ارزيابي ترکیبات بدني )بادي کامپوزيشن و کالیپر(  2 کارمند وزارت ورزش دکتراي پزشکي ورزشي  آقاي دکتر فرج زاده
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 تمرينات پاليومتريك   8 کارشناس مرکز سنجش  بیومکانیك ورزشي  کارشناسي ارشد مهدي چراغي 

 توسعه تواناصول و شیوه هاي 

 تکنیك تمرينات قدرتي)دستگاه ها(

 تکنیك تمرينات قدرتي )وزنه هاي آزاد(

 تشخیص و استراتژی پیشگیری از آسیب  4 پزشك تیم ملي فوتبال دکتراي آسیب شناسي و حرکات اصالحي  دکتر علیرضا شهاب

تمرینات بازگشت به تمرین پس از آسیب و بی  

 تمرینی

   فیزیولوژی کاربردیآشنایی با   2 استاد دانشگاه تهران  دکتراي فیزيولوژي ورزش  گايیني دکتر عباسعلي 

 اصول طراحی تمرین  4 استاد دانشگاه خوارزمي  دکتراي فیزيولوژي ورزش  دکتر پژمان معتمدي 

 بیومکانیک ورزشی مقدمه ای بر  2 استاد دانشگاه تهران  دکتراي بیومکانیك ورزشي  خانم دکتر الهام شیرزاد 

 اصول تمرینات مقاومتی و قدرتی 6 استاد دانشگاه خوارزمي  دکتراي فیزيولوژي ورزش  دکتر حمید رجبي 

( در سالمتی و coreنقش تمرینات میان تنه )

 عملکرد جسمانی)تئوری و عملی( 

 و سالمندان  طراحی تمرین ویژه بیماران قلبی 2 عضو کلینیك قلب آکادمي  دکترا دکتر نوروزي

 اصول طراحی تمرین ویژه کودکان و نوجوانان  4 کارشناس مرکز سنجش  کارشناس تربیت بدني و علوم ورزشي  آقاي جواد شفیعي 

 آشنایی با آزمون های میدانی و آزمایشگاهی 

 

مکمل ها و ویتامین های رایج در بهبود سالمت و  2  دکتراي تغذيه ورزشي دکتر الیاس کوثري

 عملکرد و داروهای غیرمجاز

 ی برنامه غذایی احاصول طر  کارشناس مرکز پزشکي آکادمي دکتراي تغذيه ورزشي دکتر هادي عطارد 

 مسائل حقوقی مرتبط با شغل مربیگری  2  دکتراي حقوق  براتيعلي دکتر 

 آشنایی با   4 کارشناس مرکز سنجش  کارشناسي ارشد فیزيولوژي ورزش  آقاي ناصر پیروردي زاده 

   SAQتمرینات 

 )تئوری و عملی( 

 )تئوری و عملی(گرم کردن و سرد کردن 4 کارشناس مرکز سنجش  کارشناسي ارشد فیزيولوژي ورزش  آقاي دانیال تیماجي 

روش های اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی  2  دکترا فیزيولوژي ورزش دکتر هیوا رحمانی 

 و آستانه بی هوازی

 تست های موبیلیتی و فانکشنال    2 بدنساز مربي کارشناس ارشد بیومکانیك ورزشي  چراغی مهدی 

 تمرینات فانکشنال)تئوری و عملی(  4 کارشناس مرکز سنجش  دکتراي عمومي  دکتر مرتضی بهرامی نژاد

 ( EMSآشنایی با روش تمرینی )  4  دکترا فیزيولوژي ورزش صاحبی  محسن دکتر

 آشنایی با مفاهیم روانشناسی ورزشی 2  کارشناسي ارشد روانشناسي ورزشي  مجدالدین مستعان آقای 
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 مشاركت همه كارشناسان مركز سنجش  كارشناسان همكار مركز:

 

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

 انتشارات  مترجم  / نویسنده كتاب  نام ردیف 

1    

2    

 

     :مركز درخواست كنندهنام و امضاء مدیر  

 

                                                                                                                           تاریخ:


