هعزفی نزم افشار آهادگی جسوانی – ورسش هوگانی ( پکیج سالهتی )
ًزم افشار آهبدگی جغوبًی – ٍرسػ ّوگبًی اس  3ثخؼ اصلی ثْذاؽت ،تغذیِ ٍ آهبدگی جغوبًی تؾکیل یبفتِ اعت


در ثخؼ ثْذاؽت ،آًبتَهی ٍ عیغتن ّبی ثذى ثصَرت کبهل ٍ کلی هَرد ثزرعی قزار گزفتِ اعت ٍ ّوچٌیي ثزخی

ػالئن ثیوبریْبی ثبلیٌی ٍ ًیش ثزرعی غذد ٍ َّرهَى اس دیگز قغوتْبی ثْذاؽت هی ثبؽذ .ؽٌبخت اس ًحَُ ػولکزد عیغتن ّبی
ثذى ٍ جبیگبّْبی ػضالت ٍ اعتخَاًْب ثصَرت اًیویؾي ٍ ؽوبتیک هی تَاًذ تبثیز ثغشائی در افشایؼ ثْزُ ٍری ػولکزد
فؼبلیتْبی جغوبًی داؽتِ ثبؽذ.


در ثخؼ تغذیِ ،کلیبت تغذیِّ ،زم غذائی ،تغذیِ ٍرسؽکبراى ،تغذیِ گیبّی ٍ ثبًک اعالػبتی گیبّبى دارٍئی ثِ

تفص یل هَرد ثزرعی قزار گزفتِ اعت .ارائِ ثزًبهِ غذائی رٍساًِ ثزاعبط اعالػبت ٍاردُ کبرثز اس جولِ قغوتْبی ٍیضُ ثخؼ
تغذیِ ثَدُ ٍ ثِ جْت اّویت تغذیِ ٍ ثزًبهِ غذائی در عالهتی ،کٌتزل ٍسى ٍ تٌبعت اًذام ،ایي ثخؼ ثصَرت هفصل هَرد
ثزرعی قزار گزفتِ اعت ٍ اعتفبدُ ثزًبهِ غذائی در قغوت ثزًبهِ ّبی توزیٌی آهبدگی جغوبًی ٍ کٌتزل ٍسى ثزای رعیذى ثِ
اّذاف ایذُ آل ًیش اس جولِ هَارد قبثل تَجِ ًزم افشار هی ثبؽذ.


ثخؼ آهبدگی جغوبًی اس دٍ قغوت هجشا تؾکیل ؽذُ ٍ چٌذ گشیٌِ ثب هحَریت ارائِ هفبّین اٍلیِ،ارائِ ثزًبهِ ّبی

توزیٌی – ٍرسؽی ٍ کٌتزل ٍسى هی ثبؽذ ٍ چٌذ گشیٌِ ًیش ثب هحَریت آهَسػ فؼبلیتْبی جغوبًی هبًٌذ آهَسػ فؼبلیتْبی
َّاسی ،پیبدُ رٍی ،ؽٌب ،ایزٍثیک ٍ آهَسػ فؼبلیتْبی ثذًغبسی اس جولِ ثذًغبسی ثب دعتگبُ ،ثذٍى دعتگبُ در هٌشل ٍ ثب تَح
ثذًغبسی هی ثبؽذ.
هْوتزیي ،اعبعی تزیي ٍ قبثل تَجِ تزیي ثخؼ آهبدگی جغوبًی یب کل ًزم افشار ثخؼ " عٌجؼ ٍ ارائِ ثزًبهِ توزیٌی " هی ثبؽذ

کبرثز هی تَاًذ یک پزًٍذُ الکتزًٍیکی در ایي قغوت ثزای خَد داؽتِ ثبؽذ .در هزحلِ اٍل ثب تؼزیف کبرثزی ٍ ٍرٍد اعالػبت
اٍلیِ ٍ ًبم کبرثزی ٍ رهش ٍرٍد ٍارد ثخؼ تغت پشؽکی خَاّذ ؽذ ،ثب تَجِ ثِ عئَاالت هَجَد در ثخؼ تغت پشؽکی در
صَرت عبلن ثَدى فزد اداهِ کبر اهکبى پذیز هی ثبؽذ در غیز ایٌصَرت اداهِ کبر ثز اعبط پیؾٌْبد ثِ هؾبٍرُ ثب پشؽک ٍ
دریبفت گَاّی عالهت کبهل اس پشؽک ٍ ارائِ ثِ ًزم افشار اهکبى پذیز خَاّذ ثَد.
ثب تَجِ ثِ اًتخبة اّذافی اس جولِ رعیذى ثِ عالهتی ،کٌتزل ٍسى ،افشایؼ آهبدگی جغوبًی ػوَهی ٍ اجزا ٍ حزکت ،فزهْبیی
ثب هحتَای اثؼبد ثذًی ،چزثی سیز پَعتی ٍ تغتْبی هزثَط ثِ آهبدگی جغوبًی ػوَهی ٍ اجزا ٍ حزکت ،ثبیغتی تکویل ؽًَذ.
یکغزی اعالػبت در هَرد ٍسى ایذُ آل ٍ ثبسُ ٍسى عالهت ،BMI ،درصذ چزثی تَدُ ػضالًی ثذىٍ ،ضؼیت ّز ثخؼ ،اس
جولِ هَاردی ّغتٌذ کِ ثز اعبط اعالػبت ٍرٍدی ارائِ هی ؽًَذ.
در هزحلِ پبیبًی کبرثز هی تَاًذ ثب اًتخبة فؼبلیت ّذف ،ثزًبهِ توزیٌی ٍیضُ ثزای رعیذى ثِ اّذاف خَد اس ًزم افشار دریبفت
ًوبیذ .ثزًبهِ غذائی ،کٌتزل ٍسى ٍ اعتؼذاد یبثی ٍرسؽی در ایي قغوت قبثل دعتزعی اعت .اس قبثلیتْبی دیگز ایي ثخؼ کِ
هی تَاى ثِ آى اؽبرُ ًوَد ،ایي اعت کِ کبرثز ثزاعبط اعالػبت قجلی ٍ اًجبم توزیٌبت ثزاعبط ثزًبهِ دریبفتی ٍ در ًْبیت
ٍرٍد اعالػبت جذیذ خَد اس رًٍذ پیؾزفت یب ػذم پیؾزفت خَد ثصَرت آهبرً ،وَداری ٍ ػذدی آگبُ گزدیذُ ٍ ًزم افشار ًیش
ثز اعبط اعالػبت جذیذی کِ کبرثز ٍارد ًزم افشار هی کٌذ ،ثزًبهِ ّبی جذیذ ٍ هٌحصزثفزد را ارائِ هی ًوبیذ .اعالػبت ایي
ثخؼ قبثل ثک آح گیزی ثَدُ ٍ در صَرتی کِ ًزم افشار ثزرٍی کبهپیَتز دیگزی ًیش ًصت ؽَد ٍ یب ٍیٌذٍس کبهپیَتز ػَض
ؽَد ،اعالػبت ایي ثخؼ قبثل ثبسیبثی ثزاعبط راٌّوبی هزثَعِ هی ثبؽذ.
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در سیز ،ثخؾْبی کلی ثصَرت ػٌبٍیي کلی ارائِ ؽذُ اعت:

بهداضت:
 - 1پشضکی
 oبزرسی آناتوهی و سیستن های بدى
( ثِ ػلت اّویت ػولکزد آًبتَهی ٍ عیغتن ّبی ثذى در ًحَُ اًجبم حزکبت ٍ تبثیزات هتقبثل ثب حزکبت
ٍرسؽی ایي قغوت هَرد ثزرعی قزار گزفتِ اعت) .
( عیغتوْبی ثذى ثِ ّؾت قغوت تقغین ثٌذی ؽذُ ٍ توبهی قغوتْب ثصَرت کبهالً ؽوبتیک هَرد ثزرعی
قزار گزفتِ اعت) .
 oبزرسی غدد و هورهوى
( غذد ٍ َّرهَى ثِ ػلت اّویت فزاٍاى در رؽذ ٍ ػولکزد ٍرسؽی هَرد ثزرعی کلی قزار گزفتِ ٍ ػَاهل ٍ
ًقؼ غذد ٍ َّرهَى در رؽذ ٍ ٍرسػ هَرد ثزرعی جذاگبًِ قزار گزفتِ اعت) .
 oبزرسی عالئن بیواریهای بالینی
( چٌذیي ثیوبری هختلف ؽبیغ اس ًظز ًَع ػالئن ثبلیٌی هَرد ثزرعی قزار گزفتِ ،تب در جْت ثزرعی تغت
پشؽکی ثِ ًتبیج قبثل قجَلی دعت ثیبثین) .
 -2بهداضت عووهی  -ورسضی

تغذیه:
.1کلیات تغذیه
( ریش هغذیْب ٍتؼبریف هختلف تغذیِ ٍ تٌظین ثزًبهِ غذائیّ ،زم غذائی ،هَرد ثزرعی دقیق قزار گزفتِ اعت).
.2تغذیه ورسضکاراى
( اکثز اعالػبت هزثَط ثِ تغذیِ ٍرسؽکبراى در ایي قغوت هَرد ثزرعی قزار گزفتِ اعت).
 .3تغذیه گیاهی
 .4بانک اطالعاتی گیاهاى داروئی
( در حذٍد 333گیبُ ثب ػٌبٍیي فبرعی ،اًگلیغی ٍ ًبم ػلوی [ اعالػبت هزثَعِ کِ قبثلیت جغتجَ ثز اعبط ًبم گیبُ،
خَاؿ درهبًی ٍ تزکیجبت ؽیویبئی را دارا هی ثبؽذ ] در ایي ثبًک اعالػبت هَجَد اعت).
 .5بزناهه غذائی
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آهادگی جسوانی:
 .1آهادگی جسوانی و ارائه بزناهه توزینی
 هفاهین آهادگی جسوانی
 فوائد سالهتی و آهادگی جسوانی
 ارسیابی پشضکی
( یکی اس اقذاهبت هْن قجل اس توزیٌبت ٍرسؽی اًجبم تغت پشؽکی هی ثبؽذ کِ اس ثخؼ ّبی هختلفی اس جولِ تغت
 ٍ PAR-Q-YOUپزعؾٌبهِ عبثقِ پشؽکی ٍ ّوچٌیي عٌجؼ قلجی ٍ ...تؾکیل ؽذُ اعت) .
 انواع آهادگی جسوانی وابسته به تندرستی
 انواع آهادگی جسوانی وابسته به اجزا و حزکت
 بزناهه توزینی آهادگی جسوانی
( یکی اس ٍیضگی ّبی توزیي هٌبعت داؽتي ثزًبهِ هٌظن اعت .ثذیي هٌظَر در ایي ًزم افشار عؼی ؽدذُ ثدز اعدبط هؾخصدبت
ثذًی کِ کبرثز ٍارد ًزم افشار هی ًوبیذ ،ثزًبهِ توزیٌی هتٌبعت ثب ؽزایظ ٍی ارائِ گزدد) .
 فعالیت های جسوانی بزای گزوههای ویژه :
( گزٍُ هتخصصبى ًزم افشار اس ثزًبهِ ّبی ٍیضُ توزیٌی ثزای گزٍّْبی هختلف عٌی ٍ افزاد هختلف کِ دارای ؽزایظ جغدوبًی
خبصی ّغتٌذ عزاحی ٍ ارائِ ًوَدُ اًذ) .
 کنتزل وسى :
( یکی اس ثشرگتزیي هؼضالتی کِ افزاد ٍ جَاهغ هختلف ثب آى رٍثزٍ ّغتٌذ ،داؽتي اضبفِ ٍسى ٍ یب کوجَد ٍسى هی ثبؽذ .در ایي
ثخؼ اس ًزم افشار ثب ٍارد کزدى هؾخصبت خَد ثِ ًزم افشار ،پظ اس تجشیِ ٍ تحلیل اعالػبت هزثَعِ ،راٌّودبی هٌبعدجی ثدزای
رعیذى ثِ ٍسى ایذُ آل ٍ تٌبعت اًذام ارائِ هی ؽَد) .
 تنظین بزناهه غذائی :
( در کبّؼ ٍ افشایؼ ٍسىً ،قؼ ثزًبهِ غذائی اًکبر ًبپذیز اعت ،کبرثز ثب ٍارد کزدى اعالػبت ثِ ًزم افدشار ٍ تجشیدِ ٍ تحلیدل
تَعظ ًزم افشار ثب کوجَد یب اضبفِ ٍسى خَد آؽٌب هی ؽَد ً ،یبس ثِ یک ثزًبهِ غذائی هٌظن دارد کِ ایي ػول ًیش تَعظ ًزم افدشار
ٍ ثز اعبط جذیذتزیي فزهَل ّب ،هیشاى اًزصی پبیِ ،هقذار کبلزی هصزفی ٍ ...اًجبم هی گیزد ٍ کبرثز ثِ راحتی هی تَاًذ ثِ یدک
ثزًبهِ غذائی هغوئي دعت یبثذ) .
 استعداد یابی ورسضی :
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 .2آهوسش انجام عادات حزکتی روسانه
ًؾغتي ،خَاثیذى ،حول اجغبم ،راُ رفتي ،ػبدات صحیح رٍساًِ ،حزکت درهبًی ٍ آة درهبًی
( هقبیغِ حبلت ّبی درعت ٍ ًبدرعت ػبدات رٍساًِ ٍ آهَسػ اًجبم صدحیح ػدبدات ٍ ًیدش ثزرعدی فؾدبرّبی ٍاردُ ثدِ
عتَى فقزات در حبلت ّبی هختلف ثذًی ٍ در ًْبیت حزکت درهبًی ٍ آة درهبًی جْدت ثْجدَد آعدیت دیدذگی در ایدي
ثخؼ ارائِ هی ؽَد )
 .3آهوسش انجام فعالیتهای جسوانی
عٌبة سًی ،پلِ رٍی ،پیبدُ رٍی ،دٍیذى ،حزکبت کؾؾی ،کَّزٍی ،دٍچزخِ عَاری ،ؽٌب ،ایزٍثیک ،ایزٍثیک ثب دعتگبُ
 .4آهوسش حزکات و توزینات بدنساسی :
ایي قغت خَد ثِ  3سیزؽبخِ تقغین ثٌذی هی ؽَد :
 ثذًغبسی ثب دعتگبُ :
03حزکت هتٌَع ٍ پبیِ ثزای ایي قغوت در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت.کبرثز ثب اًتخدبة ػضدلِ هدَرد ًظدز در قغدوت آهدَسػ
حزکبت ثذًغبسی ثب دعتگبُ ،ثِ تؼذادی اس حزکبت کِ ػضلِ هشثَر را تقَیت هی کٌذ ،آؽٌب ؽذُ ٍ ثب اًتخبة حزکت هدَرد
ًظز آهَسػ اًجبم حزکبت را هؾبّذُ هی ًوبیذ.
 ثذًغبسی ثذٍى دعتگبُ ( هٌشل ) :
افزادی کِ ثِ ّز ػٌَاى اهکبى حضَر در عبلي ّبی ثذًغبسی را ًذارًذ ،ثب کوتزیي اهکبًبت ٍ در هذت سهبى اًدذ هیتَاًٌدذ
ثِ اًجبم توزیٌبت ٍرسؽی ثپزداسًذ ،کِ ایي ثخؼ تحت ػٌَاى ثذًغبسی ثذٍى دعتگبُ ( در هٌدشل ) ارائدِ گزدیدذُ کدِ رٍال
کبر دقیقبً ؽجیِ تقَیت ػضالت ثب دعتگبُ هی ثبؽذ.
 ثذًغبسی ثب تَح ثذًغبسی :
تَح ثذًغبسی ٍعیلِ ٍرسؽی ثغیبر هفزحی اعت کِ ثب هؼیبرّبی خبؿ تقَیتی ٍ درهبًی هَرد تَجِ ػلن ًَیي پشؽدکی -
ٍرسؽی قزار گزفتِ ٍ کبرثز ثب اًتخبة ایي قغوت ثِ تؼذادی اس حزکبت ٍرسؽی دعتزعی پیذا هی کٌدذ کدِ کلیدِ ػضدالت
ثذى تَعظ حزکبت رٍی تَح ثذًغبسی قبثل تقَیت هی ثبؽٌذ ،افشایؼ اًؼغدبف پدذیزی اس دیگدز هشایدبی اعدتفبدُ اس ایدي
ٍعیلِ اعت.
 -5ارسیابی و سنجص بدنی و ارائه بزناهه توزینی
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