
 

 

 کمیته آموزش

 3سرفصل دروس تئوري مربیگري درجه 

 1ریزي آموزشی  طراحی و برنامه 1ها  تجزیه و تحلیل مهارت ومی و فیزیولوژيآنات 1نقش مربی 

 ریزي و آموزش تعاریف برنامه اصول مشاهده و مراحل آن تعریف و تقسیمات آناتومی فلسفه مربیگري:

 ریزي آموزشی و برنامهعوامل موثر بر طراحی  هاي باز و بسته/کنترلی وغیرکنترلی مهارت سطوح تشریحی بدن تقویت فلسفه مربیگري

 ریزي عناصر برنامه تشخیص هدف از اجراي مهارت سطوح حرکتی پایه و اساس فلسفه مربیگري

 ریزي محاسن برنامه بندي اجراي مهارت تقسیم سلول و اجزاي آن اهداف براي بازیکنان و اهداف براي تیم

 ریزي میت برنامهاه ها تقسیم مهارت بافت شناسی هدف کلی مربیان / اصول مربیگري

 ریزي بندي برنامه طبقه تشخیص عناصر هر مهارت بافت عصبی و نحوه انتقام پیام شیوه ارتباط:

 مراحل طراحی آموزش هاي اجرا محدودیت بافت عضالنی و نحوه انقباض عضله نحوه انتخاب ارتباط باز –تعریف شیوه ارتباط 

وسایل  –مربیان  –نحوه ارتباط با داوران 

 اط جمعیارتب
 عوامل موثر در آموزش ها انتخاب مهارت انواع عضالت

 انواع آموزش مراحل و نحوه آموزش یک مهارت انواع استخوان انگیزش:

 روش و فنون آموزش مراحل تجزیه یک مهارت انواع مفاصل ایجاد انگیزش براي انواع نوآموز

 عوامل محدودکننده مفاصل تقویت شفاهی

 

 ثر آنیادگیري و عوامل مو

 فرآیند آموزش بندي آشنایی با دستگاه استخوان انضباط در آموزش

 سطوح یادگیري آشنایی با دستگاه عضالنی توجه

 روش طراحی جلسات آموزشی آشنایی با گردش خون هاي کالمی / غیرکالمی پاداش

 ویژگی مربیان آموزشی عروقی –آشنایی با دستگاه قلبی  ارتباط انفرادي

 هاي آموزشی در شنا آشنایی با مدل هاي انرژي آشنایی با سیستم و نقش مربیوظایف 

 

 

 کمیته آموزش

 3سرفصل دروس تئوري مربیگري درجه 

 1تغذیه ورزشی  1رشد و تکامل حرکتی  1ایمنی در ورزش  آمادگی جسمانی

 ها تعاریف:تغذیه/کالري/انرژي/متابولیسم یم و واژگانآشنایی با مفاه مفاهیم و واژگان بهداشت، تندرستی مفاهیم اولیه آمادگی جسمانی

 طبقات اصلی مواد غذایی رشد / بلوغ / نمو / بالندگی هاي ورزشی ضرورت آگاهی از آسیب آمادگی جسمانی عمومی (تندرستی)

 ها و انواع آن کربوهیدرات یکی)(نسبی/تقویمی/بیولوژ انواع تعاریف سن هاي ورزشی عوامل موثر در بروز آسیب آمادگی جسمانی ویژه (اجرا)

 ها در ورزش نقش کربوهیدرات مراحل رشد و تکامل قبل و بعد از تولد پیشگیري از صدمات ورزشی هاي ارزیابی آنها اجزاي آمادگی جسمانی و راه

 آن ها و انواع چربی تکامل رفتارهاي حرکتی هاي ورزشی انواع آسیب هاي افزایش فاکتورهاي آمادگی جسمانی راه

 ها در ورزش نقش چربی ها انواع بازتاب هاي ورزشی بعدازآسیب بازگشت به فعالیت ها ها،جهش ها،کشش انواع تمرینات ساده/نرمش

 ها و انواع آن پروتئین تشخیص اختالالت دستگاه عصبی ها هاي ایمنی و پیش درمان آسیب پروتکل اصول کلی تمرین

 هاي نوین گرم کردن و سرد کردن روش

 

 ها در ورزش نقش پروتئین تکامل و یادگیري

 

 ها و نقش آن در ورزش ویتامین الگوهاي حرکتی

 درورزش آن هاونقش والکترولیت موادمعدنی نقش بازي در رشد و تکامل

 

 آب و نقش آن در ورزش

 بارگیري و رژیم غذایی ورزشکار

 هاي غذایی در ورزشکاران نقش وعده
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 کمیته آموزش

 3سرفصل دروس تئوري مربیگري درجه 

 1استعدادیابی  1اخالق مربیگري  هاي اولیه احیاء پایه و کمک مبانی تربیت بدنی 1روانشناسی ورزشی 

 معیارهاي کلی استعدادیابی درباره اخالق بندي آشنایی با زخم بدنی/ورزش/بازي تربیت مفهوم آشنایی با مفاهیم روانشناسی

 فواید استعدادیابی اخالقی زیستی ضرورت بندي آشنایی با انواع اتل بدنی اصول مبانی تربیت 1ورزشی  هاي روانشناسی حیطه

 درورزش استعدادیابی تاریخچه اخالق کاربردي هاي اولیه در صدمات کمک بندي اهداف تربیت خدمات روانشناس ورزشی

 رشددراستعدادیابی مراحل شناخت اي اخالق حرفه )ABC( )PTICEDطراري(اض اقدامات وتربیت وتعلیم بدنی تربیت مخاطبان روانشناسی ورزشی

 هاي روانی در ورزش اهمیت مهارت
بدنی  تربیت باتاریخچه آشنایی

 جهاندر
 هاي استعدادیابی روش رابطه اخالق و ورزش آشنایی با احیاي تنفسی

 ذهنی، باانگیزش،اعتمادبنفس،تصویرسازي آشنایی
آشنایی با تاریخچه 

 بدنی در ایران تتربی
 مراحل استعدادیابی اخالق مربیگري آشنایی با احیاي قلبی

 گیري آمادگی روانی هاي اندازه روش
آشنایی با تاریخچه 

 بدنی در اسالم تربیت

هاي  هاي اولیه در بیماري کمک

 محیطی

کارکردهاي اخالق در 

 مربیگري
 معیارهاي تخصصی استعدادیابی

 

هاي  آشنایی با حیطه

 بدنی تربیت
 LTADآشنایی مقدماتی با  گیري اخالقی تصمیم آشنایی با انواع حمل مصدوم

  
 حل تعارضات اخالقی

 
 تقویت بعد عقالنی
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 کمیته آموزش

 2سرفصل دروس تئوري مربیگري درجه 

 1 تمرینریزي  طراحی و برنامه 2ها  تجزیه و تحلیل مهارت 1ورزشی  فیزیولوژي 2نقش مربی 

 ریزي ورزشی و طراحی تمرین تعریف برنامه آشنایی با محورها و سطوح حرکتی کاربرد دستگاه هوازي در شنا بعنوان تمرین دهنده وظایف مربی

 ریزي برروندتمرینات اهمیت وضرورت برنامه آشنایی با قوانین فیزیکی در سیاالت کاربرد دستگاه فسفاژن در شنا مربیگري در تمرینات هاي انواع شیوه

 ریزي تمرینات اهداف برنامه هاي سیاالت آشنایی با مقاومت کاربرد دستگاه الکتاك در شنا فلسفه مربیگري پیشرفته

 هاي سنی انواع تمرینات شناگران رده شنا حول محورهاي بدن4آنالیز حرکتی  هوازي در شنا تمرینات آستانه بی تمریناتهاي رفتاري در آشنایی با مهارت

 ریزي در شنا انواع برنامه مقدمات بیومکانیک شناگران در شنا vo2maxتمرینات  هاي فعالسازي والدین روش

 هاي تمرینی شناگران تدوین و ساخت برنامه هاي کاهش مقاومت در حین شنا روش امتسرعت/استق درشناگران تمرینی بی سازماندهی و تشکیل تیم

 ریزي و طراحی تمرین عوامل موثر بربرنامه شنا 4هاي تمرینی  آشنایی با تکنیک تمرینی و عوارض آن در شناگران پیش هاي سنی کار با گروه

 هاي تمرینی شناگران ساختار و اجزاي برنامه شنا 4هاي نوین آنالیز  با روشآشنایی  تمرینات شناگران سرعتی هاي حضور در مسابقات مهارت

 ماکروسایکل/مزوسایکل/میکروسایکل شناسایی اشتباهات تکنیکی تمرینات شناگران استقامت هاي ارزیابی تمرینات شناگران روش

 هاي تمرینی شناگران زمانبندي دوره حیهاي اصال تجویز دریل نحوه محاسبه شدت تمرینات پذیري شناگران به تمرینات برگشت

 

 سرعت شناگران کردن/سردکردن گرم نحوه

 

 سازي شناگران مراحل آماده

 )شناگرانMonitoring( وپایش کنترل هاي روش استقامت شناگران کردن/سردکردن گرم نحوه

 Age groupeهاي برنامه تمرینی  پروتکل ریکاوري در شنا

 dryland آشنایی با تمرینات 

 

 

 کمیته آموزش

 2سرفصل دروس تئوري مربیگري درجه 

 2تغذیه ورزشی  2رشد و تکامل حرکتی  2ایمنی در ورزش  گیري در ورزش سنجش و اندازه

 هرم غذایی ورزشکاران آشنایی با رشد و تکامل وظایف مربی در مواجهه با صدمات گیري / سنجش تعریف اندازه

 انرژي غذایی و منابع آن سن تقویمی / رشد استخوانی / تکامل اصول پیشگیري از صدمات يگیر اهداف سنجش و اندازه

 ورزش و نیاز به انرژي بلوغ/رشداحساسی/سن بیولوژیک هاي شناگران انواع کلی آسیب ویژگی یک آزمون خوب

 درشناگران مصرف هاومیزان کربوهیدرات انی/رشد اجتماعیسن اسکلتی/تکامل جسم اقدامات اولیه در مواجهه با صدمات گیري هاي اندازه انواع مقیاس

 ها و میزان مصرف در شناگران چربی سال)11-6آشنایی با مرحله مشارکتی/آموزشی( هاي محیطی استخرها آشنایی باآسیب اي / نسبی اي / فاصله اسمی / رتبه

 ها و میزان مصرف در شناگران پروتئین سال)15-11کتی/انتقالی(آشنایی با مرحله مشار هاي شناگران سرعتی آسیب انواع ارزشیابی در ورزش

 ها و میزان مصرف در شناگران ویتامین +سال)15آشنایی با مرحله مشارکتی/رقابتی( هاي شناگران استقامت آسیب اهداف ارزشیابی در شنا

 ومیزان مصرف در شناگران موادمعدنی هاي فردي شناگران تفاوت هاي شناگران قورباغه آسیب کاربرد سنجش در شنا

 هاومیزان مصرف در شناگران الکترولیت هاي الگوهاي رشدي در دختران و پسران تفاوت اقدامات اورژانسی براي شناگران سازماندهی اطالعات شناگران

 عالی/خوب/متوسط/ضعیف شناگران تعیین

 

 آب ومیزان مصرف در شناگران مالحضات خاص رشد و تکامل در شنا

  

 شیدنی ورزشی در شنانو

 تغذیه در دوره آمادگی عمومی

 تغذیه در دوره آمادگی ویژه

 تغذیه در دوره رقابت

 تغذیه در دوره انتقال

 بارگیري کربوهیدرات در شناگران
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 کمیته آموزش

 2سرفصل دروس تئوري مربیگري درجه 

 2استعدادیابی  2اخالق مربیگري  2 هاي اولیه احیاء پایه و کمک 2روانشناسی ورزشی 

 آشنایی با فاکتورهاي ظاهري استعداد مسئولیت اخالقی مربی نحوه تشخیص مصدومیت هاي روانی شناگران آشنایی با مهارت

 فاکتورهاي اثربخش درشناسایی شناگران هاي اخالقی انواع مسئولیت رفع انسداد هوایی تصویرسازي در شنا

 هاي داخل آب آشنایی با آزمون قلمرو مسئولیت اخالقی اء تنفسیاحی کنترل حاالت روانی

 هاي بیرون از آب آشنایی با آزمون نیازهاي تربیت اخالقی پیش استفاده از ابزارهاي احیاء تنفسی هاي کنترل اضطراب روش

 مقدماتی Ltadآشنایی با  موانع تربیت اخالقی احیاء قلبی نیازهاي اساسی شناگران

 الگوهاي استعدادیابی هاي تربیت اخالقی روش نحوه ماساژ قلب زایش انگیزش در شنااف هاي راه

 هاي استعدادیابی روش اصالح رفتارهاي ورزشکاران نحوه تشخیص ضربان / فشار / نبض هاي افزایش اعتماد به نفس راه

 نحوه سنجش قابلیت جسمانی رفتار پهلوانی در ورزش نحوه جابجایی مصدوم هاي افزایش سرسختی ذهنی شناگران راه

 

 نحوه سنجش قابلیت ذهنی/روانی هاي قانونی مربی مسئولیت نحوه حمل انفرادي و دو نفره

 هاي اولیه تهیه جعبه کمک

 

 نحوه سنجش قابلیت سالمتی

 نحوه سنجش آنتروپومتري اقدامات ضروري با گازگرفتگی کلر

 هاي شنا جش مهارتنحوه سن پروتکل کمک اولیه در لحظات بحرانی

 نحوه پرورش و ذخیره مستعدین شنا 
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 کمیته آموزش

 1وس تئوري مربیگري درجه سرفصل در

 2 تمرینریزي  طراحی و برنامه 3ها  تجزیه و تحلیل مهارت 2ورزشی  فیزیولوژي 3نقش مربی 

 درشنا تمرینی هاي میکروسیکل باانواع آشنایی حرکتی بامحورهاوسطوح آشنایی درشنا هاي انرژي مروري برسیستم اي حرفه وظایف مربی

 ریزي یک جلسه تمرین ساخت و برنامه درسیاالت آشایی با قوانین فیزیکی شناگران هاي انرژي محدودیت رفتار و روش اخالقی در مسابقات

 ها ریزي میکروسیکل نحوه ساخت و برنامه هاي سیاالت آشنایی با مقاومت درشناگران انرژي هاي دستگاه تداخل رهبري/وظایف رهبران نمونه و موفق

 درشنا هاي تمرینی آشنایی باانواع مزوسیکل بدن محورهاي شناحول4آنالیزحرکتی هاي انرژي تگاهاصول تمرین دردس هاي ارتباطی مهارت

 درشنا تمرینی هاي مزوسیکل هاي ویژگی و اهداف مقدمات بیومکانیک شناگران وحجم تمرینات هاي محاسبه شدت روش سازماندهی و مدیریت تیم در مسابقات

 ها ریزي مزوسیکل نحوه ساخت و برنامه مقاومت درحین شنا کاهش هاي روش اسیدالکتیک درشنا آستانه محاسبه روش بررسی مشکالت تیم در تمرین و مسابقه

 هاي تمرینی آشنایی با ماکروسیکل شنا4هاي تمرینی آشنایی با تکنیک درشنا فیزیولوژیکی هاي آشنایی با آزمون اي إحرفه درمربیگري مسئله هاي حل روش

 درشنا تمرینی هاي ماکروسیکل هاي ویژگی و اهداف شنا4آنالیز هاي نوین آشنایی با روش هاي سنجش وارزیابی شناگران  روش ازکشور خارج هاي داخلی،کمپ هايدراردو مربی وظایف

 فازهاي تمرینی در شنا آشنایی با باتکنولوژي جدیددرآنالیزشنا آشناي فیزیولوژیکی فاکتورهاي افزایش هاي روش سازي شرایط قبل از مسابقات نحوه شبیه

 

 هاي ارزیابی قدرت و استقامت پروتکل

 

 هاي شناونحوه ارزیابی شناگران آشنایی باآزمون

 
 سازي شناگران سرعتی،استقامت نحوه ریتم

 پیشرفته Ltadآشنایی با 

 

 

 کمیته آموزش

 1سرفصل دروس تئوري مربیگري درجه 

 3تغذیه ورزشی  3رشد و تکامل حرکتی  3 ایمنی در ورزش بدنی روش تحقیق در تربیت

 محاسبه انرژي در شنا رشد و تکامل قبل از بلوغ هاي رایج در شنا مروري بر آسیب آشنایی با علم/تحقیق/متغیر/مقیاس

 یروزاو مواد ن غذایی  هاي  با مکمل آشنایی  رشد و تکامل بعد از بلوغ مروري بر صدمات بافت نرم شناگران انتخاب موضوع تحقیق

 واستقامت سرعتی شناگران تغذیه خاص نکات phv/pwv/psvنحوه برخورد با  مربیان اورژانسی هاي کاربرد دستورالعمل هاي مساله تحقیق ویژگی

 آشنایی با رژیم غذایی شناگران انواع سن در تکامل شناگران درشناگران نرم بافت هاي ازآسیب پیشگیري انتخاب فرضیه/تعریف فرضیه

 تغذیه در فازهاي تمرینی برخورد با شناگران زودبلوغ/دیربلوغ هاي بافت سخت شناگران مروري بر آسیب هاي فرضیه یویژگ

 بارگیري کربوهیدرات در شناگران مالحضات جنسی شناگران اقدامات اورژانسی مربیان گیري هاي نمونه روش

 هاي سنی نیازهاي غذایی شناگران گروه هاي سنی مالحضات شناگران گروه درشناگران ختس بافت هاي ازآسیب پیشگیري تعاریف جامعه آماري/نمونه آماري

 کنترل وزن در شنا کار با نمودار رشد (قد و وزن) هاي محیطی شنا مروري بر بیماري اي اي/خوشه گیري منظم/طبقه نمونه

 زدگی نحوه برخورد با گرمازدگی/آفتاب اندازه نمونه

 

 آندوپینگ و عوارض مصرف 

تحقیق/توصیفی،همبستگی،  هاي روش انواع

 آزمایشی و نیمه آزمایشی

نحوه برخورد باشوك،خستگی و کرامپ 

 ناشی از گرما
 تغذیه در ارودهاي میان مدت

 سرمزدگی و نحوه برخورد با آن آوري اطالعات هاي جمع روش

 هاي ناشی از ارتفاع بیماري مشاهده/مصاحبه/پرسشنامه 

 آشنایی با حرکات اصالحی کاريارائه پروژه 
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 کمیته آموزش

 1سرفصل دروس تئوري مربیگري درجه 

 3استعدادیابی  3اخالق مربیگري  3 هاي اولیه احیاء پایه و کمک 3روانشناسی ورزشی 

 فرآیند استعدادیابی عمومی برد با بازي خوب هاي تشخیص مصدومیت راه هاي روانی شناگران آشنایی با مهارت

 نحوه سنجش استعدادیابی عمومی قدرشناسی بندي/بانداژ بندي/آتل زخم هاي روانی در شناگران همیت مهارتا

 فرآیند استعدادیابی ویژه (شنا) تواضع هاي حمل مصدوم روش مراحل برنامه آمادگی روانی شناگران

 استعدادیابی ویژه نحوه سنجش همدلی با بازندگان جابجایی مصدومین زمانبندي برنامه آمادگی روانی

 هاي استعدادیابی روش نفس اعتمادبه هاي مهارت توسعه تجهیزاتاق ریکاوري دراستخرها گذاري و تأثیر آن انواع هدف

 طبیعی / علمی برد با بازي ضعیف هاي رفع انسداد تنفسی راه گذاري اصول و قواعد هدف

 اتیک / غیرسیستماتیکسیستم شکرگزاري احیاء تنفسی مشکالت رایج در اجراي اهداف

 الگوهاي استعدادیابی در شنا دوري از تکبر استفاده از کپسول اکسیژن نحوه توسعه اهداف روانی

 نحوه تشکیل بانک اطالعا مستعدین بزرگداشت حریف ماساژ قلبی انگیختگی و عملکرد آن در شناگران

 شناگران هاي قابلیت جسمانی آزمون دلجویی از حریف ماساژ قلبی یک نفره و دو نفره نحوه افزایش خودآگاهی شناگران

 ذهنی/روانی مستعدین فاکتورهاي حرمتی پرهیز از بی باگازکلر مسمومیت درقبال مربی اقدامات هاي کنترل و مقابله با استرس شناگران روش

 تخاب مستعدین شناعوامل موثر ان بخشش و گذشت آشنایی با مانورهاي ادواري مربیان تمرینات تمرکز در شناگران

 اعتماد به نفس و فوائد آن در شناگران

 

 شنادرمستعدین هاي یادگیري مهارت باخت با بازي خوب

 هاي مهارتی شنا آزمون پذیرش واقع بینانه شکست تصویرسازي در شنا

 مستعدین فاکتورهاي آنتروپومتریک پرهیز از هیجانات منفی عوامل موثر بر کارکرد تصویرسازي

 هاي مستعدین شنا تعیین نرم سرسختی و پایداري اع تصویرسازي در شناانو

 تقویت اراده موفقیت سازي مهم/شبیه مسابقات براي آمادگی

 
 

 باخت با بازي ضعیف

 پرهیز از القاي ناتوانی

 پرهیز از فرافکنی

 سعه صدر / امیدواري

 پرهیز از کینه ورزي

 شکست جبران براي ریزي برنامه

 


