
 بسمه تعالی
 
 
 
 
 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 دانشکده توانبخشی

 طرح درس

97-98سال تحصیلی   

فیزیولوژی تمرینعنوان درس:   امیردهیاستاد: دکتر مریم عباس زاده    

1تعداد واحد:  رشته: فیزیوتراپی  

 نوع واحد: تئوری  ارشد مقطع: کارشناسی

9تعداد جلسات:  سومترم:   

دقیقه 90مدت هر جلسه:   

 امکانات آموزشی: کامپیوتر، تخته هوشمند، وایت بورد و ماژیک

، بحث گروهیروش آموزش: سخنرانی، پرسش و پاسخ  

-در این درس دانشجو با منابع تامین انرژی در تمرینات مختلف و اثر تمرینات بر سیستمهای قلبی هدف کلی درس:
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1. Lemura L. M., Clinical Exercise physiology: Application and physiological 
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human performance-Lippincott (last edition) 

3. Kraemer W., Fleck S., Deschenes M., Exercise Physiology_ Integrating Theory and 

Application-  --Lippincott Williams & Wilkins (last edition) 

 

نداردپیش نیازها:   

 نحوه ارزشیابی: 

، مشارکت فعال در کالسارزیابی در طول ترم بصورت پرسش و پاسخ های کالمی و یا نوشتاری  

سئواالت تستی و تشریحیارزیابی پایان ترم بصورت پاسخ به   

 



 

ارزشیابی در حین  فعالیت های فراگیران

 تدریس

شماره  ارزشیابی آغازین رئوس مطالب

 جلسه

 انجام تکالیف

 شرکت در بحث گروهی

 پاسخ به سئواالت

 مشارکت در بحث گروهی

 پرسش و پاسخ کالمی

 ,Specificityاصول اجرای تمرینات )

Overload, Adaptation, …  ) ،

تئوری استرس سالی در تمرینات و 

 ورزش

پرسش و پاسخ شفاهی 

از دانسته های قبلی 

دقیقه( 10)بمدت   

1 

 انجام تکالیف

 شرکت در بحث گروهی

 پاسخ به سئواالت

 مشارکت در بحث گروهی

 پرسش و پاسخ کالمی

چگونگی استفاده از منابع انرژی 

مختلف در انواع تمرینات، محاسبه 

 شده در تمرین انرژی و کار انجام

پرسش و پاسخ شفاهی 

از دانسته های قبلی 

دقیقه( 10)بمدت   

2 

 انجام تکالیف

 شرکت در بحث گروهی

 پاسخ به سئواالت

 مشارکت در بحث گروهی

 پرسش و پاسخ کالمی

Body Composition  نسبت و

روشهای مختلف تعیین ، مناسب آن

Body Composition (Skinfolds, 

BMI, …) تاثیر ورزش بر وزن و ،
Body Composition  

پرسش و پاسخ شفاهی 

از دانسته های قبلی 

دقیقه( 10)بمدت   

3 

 انجام تکالیف

 شرکت در بحث گروهی

 پاسخ به سئواالت

 مشارکت در بحث گروهی

 پرسش و پاسخ کالمی

اضافه وزن و چاقی، چگونگی 

 تغییرات سلولهای چربی در آنها، 

چربی در  الگوهای مختلف توزیع

انسان، خطرات ناشی از اضافه 

 وزن و چاقی

پرسش و پاسخ شفاهی 

از دانسته های قبلی 

دقیقه( 10)بمدت   

4 

 انجام تکالیف

 شرکت در بحث گروهی

 پاسخ به سئواالت

 مشارکت در بحث گروهی

 پرسش و پاسخ کالمی

یا قانون  قانون اول ترمودینامیک

حفظ انرژی، معادله تعادل کالری، 

 متابولیسم پایه و استراحت

پرسش و پاسخ شفاهی 

از دانسته های قبلی 

دقیقه( 10)بمدت   

5 

 انجام تکالیف

 شرکت در بحث گروهی

 پاسخ به سئواالت

 مشارکت در بحث گروهی

 پرسش و پاسخ کالمی

تاثیر رژیم غذایی بر متابولیسم 

،  Set-point استراحت، تئوری 

 تاثیر ورزش بر متابولیسم استراحت

پرسش و پاسخ شفاهی 

از دانسته های قبلی 

دقیقه( 10)بمدت   

6 

 انجام تکالیف

 شرکت در بحث گروهی

 پاسخ به سئواالت

 مشارکت در بحث گروهی

 پرسش و پاسخ کالمی

استفاده از اصول تمرین درمانی در 

کاهش وزن و کارایی فیزیکی بدن، 

 physical activityطریقه محاسبه 

level ، مفهومMET (Metabolic 

پرسش و پاسخ شفاهی 

از دانسته های قبلی 

دقیقه( 10)بمدت   
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EquivalenT) 
 

 انجام تکالیف

 شرکت در بحث گروهی

 پاسخ به سئواالت

 مشارکت در بحث گروهی

 پرسش و پاسخ کالمی

تغذیه مناسب در تمرینات قدرتی و 

تعریف گلیسمیک ، یا تحملی

 sports anemiaتعریف ، ایندکس

پرسش و پاسخ شفاهی 

از دانسته های قبلی 

دقیقه( 10)بمدت   
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 انجام تکالیف

 شرکت در بحث گروهی

 پاسخ به سئواالت

 مشارکت در بحث گروهی

 پرسش و پاسخ کالمی

ویتامینها و مینرالها در تاثیر 

پاسخ سیستم ، تمرینات ورزشی

عروقی به ورزشهای مختلف -قلبی

 استاتیک و دینامیک

 

پرسش و پاسخ شفاهی 

از دانسته های قبلی 

دقیقه( 10)بمدت   

9 


