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 طراحی تمرین

 سازمان دهی تمرین

 هدایت تمرین

وظیفه اولیه مربی طراحی برنامه ای است که فرصت رسیدن ورزشکار به هدف را فراهم می کند 



تاریخچه

(  میالدی170-245)فالویوس فیلوستراتوس 

چند کتاب در مورد طراحی تمرین ورزشکاران
تحریر کردیونان المپیکی 



جلسه تمرین سازمان یافته ترین ابزار مربی

است که اهداف برنامه های تمرین درآن به 
واقعیت می پیوندد

ورزشکار نا آماده= ورزشکار آماده آسیب دیده 



اهداف طراحی یک جلسه تمرین
 افزایش سطح سالمت

 افزایش عادات ورزشی

افزایش آمادگی جسمانی

 آموزش و تمرین مهارتهای  ورزشی

 کاهش خطر بروز بیماری ها

 درمان بعضی از بیماری ها

 افزایش سطح ایمنی

 بهبود شرایط روانی

هدف رویایی قابل دست یابی در زمانی مشخص است

تعیین هدف برای هر ورزشکار طراحی تمرین را بسیار آسانتر می کند

یریدبرای هر جلسه تمرین بیش از دو یا سه هدف که بر اساس برنامه های هفتگی و ماهیانه است در نظر نگ



فواید طراحی تمرین
استفاده بهینه از زمان وکاهش هزینه ها

استفاده بهتر از امکانات موجود

کنترل بهتر روند تمرینات

مدیریت بهترتوالی و روند تمرینات

افزایش امکان بهبود مداوم عملکرد ورزشکاران

کاهش خطر آسیب های ورزشی

ریکاوری بهتر و سریعتر ورزشکاران و کاهش میزان خستگی

افزایش امکان اعمال فشارهای بیشتر وصحیح تر در زمان مناسب

کاهش درصد انجام تمرینات غیر اختصاصی

امکان تعیین فاکتورهای مورد تاکید در دوره های مختلف تمرین

رسیدن به اوج عملکرد در زمان مورد نظر

کنترل بهترو بیشتر سازگاری های فیزیولوژیک ورزشکاران

افزایش امکان پیش بینی تغییرات و مشکالت احتمالی

امکان اطالع رسانی به سازمان های حمایت کننده

افزایش همکاری دیگر مربیان و ورزشکاران در روند اجرای تمرینا ت

امکان بررسی  معایب و مزایای برنامه تمرین و بهره وری از آن در دوره های آتی

ایجاد پیوستگی بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت

افزایش امکان تبدیل فاکتورهای کیفی به کمی و ارزیابی آنها

ارتقا دانش مربیان



پیشرفت عملکرد با طراحی مناسب تمرین



انواع برنامه های تمرین

 (کوتاه مدت ترین برنامه تمرینی)برنامه یک جلسه تمرین

 برنامه هفتگی تمرین

 (هفته را یک مزوسیکل می گویند8تا 4روسها هر )برنامه ماهیانه تمرین

 (روسها یک ماکروسیکل می نامند)برنامه سالیانه تمرین

برنامه چهار ساله تمرین

 ساله تمرین16تا 8برنامه

ستندمهمترین ، کاربردی ترین واساسی ترین برنامه های تمرین ،برنامه های هفتگی و سالیانه ه



انواع جلسات تمرین

 (کسب مهارت یا تاکتیک جدید)جلسات یادگیری

 (بهبود مهارت ها)تکرار

 ی از برای ورزشکارانی که به سطح قابل قبول)تکمیل مهارت و تاکتیک

(مهارت وآمادگی جسمانی رسیده اند

(با آزمون فاکتورها یا مسابقات تدارکاتی)ارزیابی

ده ای مورد اول و دوم بویژه برای افراد مبتدی وکسانی که تکنیک عامل محدود کنن
برای پیشرفت آنها است بسیار مهم میباشد



اقسام جلسات تمرین

صی با جهت تقویت روحیه فردی،اصالح مهارت ها،انجام تمرینات تخص)جلسه تمرین انفرادی

(توجه به نیازهای فردی،کنترل و نظارت بیشتر بر شدت و حجم تمرینات واجرای آنها در مرحله آمادگی

یب نهایی جهت تقوییت روحیه تیمی،ایجاد هماهنگی های تیمی،تعیین ترک)جلسه تمرین گروهی

(تیم،تعیین نقاط قوت و ضعف تیم

ا توجه به مرحله گرم کردن وسرد کردن بصورت گروهی ومرحله اصلی ب)جلسه تمرین ترکیبی

(نیاز بصورت انفرادی انجام می شود

کار ویژه ورزشکاران حرفه ای است وباعث افزایش اعتماد بین مربی و ورزش)جلسه تمرین آزاد

(،ایجاد میل واحساس وظیفه بیشتر و استقالل فردی واعتماد به نفس ورزشکار می شود



انواع جلسات تمرین از نظر زمان

 (دقیقه90تا 30)کوتاه

 (ساعت3تا 2)متوسط

 (ساعت3بیش از)طوالنی

ورزشهای انفرادی تنوع زمانی زیادی دارند

ن طول جلسه تمرین به وظیفه ،نوع ،چگونگی ،مرحله تمرین وآمادگی ورزشکارا

بستگی دارد

 جلسه تمرین در روز، معموال بیش از دو تا سه ساعت است3تا 2مجموع زمان



یك جلسه تمرینیطراح

 (تمرین ، مسابقه ، تست ) جلسه فعالیت رامشخص كنید هرعنوان

حجم وشدت تمرین رامشخص كنید

محل تمرین رامشخص كنید

 (شارو كاهش ففاکتورهابهبود فاكتورها، حفظ ) اهداف جلسه تمرین رامشخص كنید

 مشخص شود( مداوم یا متناوب ) نوع فعالیت

 شودمشخص .....( دویدن ، دوچرخه، شنا،) شیوه تمرین

مدت گرم كردن وسردكردن را مشخص كنید



نعوامل تعیین کننده سازماندهی هر جلسه تمری

 اهداف

و تجربه ورزشکار سطح آمادگی (نیازهای فردی(

ویژگی های ورزش

مرحله تمرین

الویت های تمرین

عالقه ورزشکار

 شدت تمرین ( برحسب درصدی از حداکثر اکسیژن مصرفی ، حداکثر ضربان قلب یاMETS)

 (دقیقه60تا30مثال )مدت تمرین

 (دویدن، راهپیمایی، دوچرخه سواری، شنا، کوهنوردی و ) نوع تمرین....

 (تکرار8-10مثال ) تکرار حرکت

 استراحت بین هر ست–تعداد ست ها

 (جلسه در هفته5تا 3) تکرار جلسات تمرین

روند افزایش بار تمرین

سن و جنس

 وجود یا عدم وجود بیماری

شیوه کنترل

مصرف یاعدم مصرف دارو



ساختار جلسات تمرین

 حرفه برای ورزشکاران)گرم کردن ،قسمت اصلی ،سرد کردن و نتیجه گیری : چهار قسمتی
(ای در مرحله رقابتی 

 کاران برای ورزش)مقدمه ،گرم کردن ،قسمت اصلی ،سرد کردن نتیجه گیری : پنج قسمتی
(مبتدی در تمرینات گروهی مرحله آماده سازی 

جلسه تمرین چهار قسمتی جلسه تمرین پنج قسمتی نوع فعالیت

-- دقیقه5 مقدمه

دقیقه30تا 25 دقیقه30 گرم کردن

دقیقه85تا 75 دقیقه75 بخش اصلی

دقیقه7 دقیقه 7 سرد کردن

دقیقه3 دقیقه3 نتیجه گیری

دقیقه120 دقیقه120 مجموع

دبقیقه ای120تقسیم بندی زمانی یک جلسه 

،مدت زمان هر بخش از جلسه تمرین به سن، جنس، سطح آمادگی، تجربه، نوع و ویژگی ورزش
مرحله تمرین و اهداف آن بستگی  دارد



مقدمه تمرین

 (برای ورزشکاران مبتدی بیشتر است)دقیقه 5تا 3معموال

 جمع کردن ورزشکاران

 (بویژه در ورزشهای تیمی)حضور غیاب

 از درک ورزشکاران نسبت به اهداف تمرین اطمینان)شرح هدفهای جلسه تمرین

(حاصل کنید

 شرح ابزارها و روشهای تمرین

 افزایش انگیزه ورزشکاران

تقسیم ورزشکاران به گروههای کوچکتر



ویژگی گرم کردن
قهنزدیک شدن به وضعیت فیزیولوژیکی و روانی مورد نیاز در تمرین و مساب: هدف

گرم کردن شامل دو مرحله عمومی و اختصاصی است

 دقیقه طول بکشد30تا 20زمان کل گرم کردن باید حدود

آمادگی جسمانی و دمای محیط می تواند بر مدت گرم کردن تاثیر بگذارد

 مدت گرم کردن    ( تمرین استقامتی کم شدت)هرچه زمان اجرای ورزش مورد نظر طوالنی تر وشدت آن کمتر باشد
کوتاه تراست

ی تر برای انجام فعالیت های استقامتی شدید بدلیل نیاز به فعال شدن تمام سیستم های اکسیژن رسان باید طوالت
(  دقیقه40تا30)باشد

هر چه زمان اجرای ورزش مورد نظر کوتاهتر و شدیدتر باشد مدت گرم کردن طوالنی تراست

شدت گرم کردن باید مناسب باشد و ضربان قلب را تا حد مناسبی افزایش دهد

از انجام حرکات شدید وکشش های عمیق بخصوص در ابتدای گرم کردن باید پرهیز کرد

سرعت عملکرد در گرم کردن باید کمتر از تمرین یا مسابقه باشد

 باید مراقب ایجاد خستگی در طول مراحل گرم کردن بود

 باشد( در انتها) و دینامیک ( در ابتدا) گرم کردن باید شامل حرکات استاتیک

در افراد مبتدی ، افراد آسیب دیده وافراد مسن زمان گرم کردن باید بیشتر در نظر گرفته شود

در گرم کردن نباید از فعالیت های سرعتی و قدرتی شدید استفاده کرد

 دقیقه پس از گرم کردن اثرات آن از بین می رود45حدود

درآب و هوای سرد زمان گرم کردن بیشتر و در آب و هوای گرم کمتر می باشد

زمان گرم کردن صبح ها بیشتر از بعدازظهرها است

به تدریج فعالیت های گرم کردن باید مشابه فعالیت های رشته ورزشی مورد نظر شود

روز بعد ازجلسه تمرینات سرعتی و قدرتی شدید ،نیاز به گرم کردن بیشترمیشود

 تاثیر زیادی در افزایش عملکرد   (دوش آب گرم، کیسه های آب گرم، ماساژ ومواد شیمیایی )گرم کردن غیر فعال
ورزشی ندارند



گرم کردن عمومی

افزایش دمای بدن وکاهش تون عضالت: هدف 

 گرم کردن عمومی شامل حرکاتی است که عمدتا عضالت بزرگ و بخش های مختلف

بدن را در برمی گیرد

شدت گرم کردن عمومی بسیار کمتر از گرم کردن اختصاصی است

نوع فعالیت ها بسیار ساده و کم مفصلی است

بیشتر از کشش های استاتیک استفاده می شود

 دقیقه از زمان گرم کردن را به گرم کردن عمومی اختصاص دهید20الی 15حدود

 در فصل آماده سازی به منظور افزایش آمادگی جسمانی باید گرم کردن عمومی را

طوالنی تر در نظر گرفت



گرم کردن اختصاصی

ی که ایجاد سازگاری و آمادگی ذهنی و جسمی ورزشکار به منظور تسلط بر نوع فعالیت: هدف 

باید در بخش اصلی تمرین یا مسابقه اجرا کند

5 دقیقه آخر گرم کردن  را می توان به گرم کردن اختصاصی اختصاص داد10تا

قسمت گرم کردن اختصاصی شامل حرکاتی است که به رشته ورزشی خاص و نوع وشدت فعالیت در

اصلی مربوط می شود

 حرکات پرتابی یا سرعتی و انفجاری را در انتهای گرم کردن اختصاصی انجام دهید

 هر چقدر مهارتی که در قسمت اصلی قرار است انجام شود پیچیده تر باشد اهمیت گرم کردن

اختصاصی بیشتر می شود

ری داددر فصل آماده سازی اختصاصی و دوره مسابقات باید به گرم کردن اختصاصی اهمیت بیشت

ددر انتها از ابزار یا وسایلی که قرار است در قسمت اصلی بکار گرفته شوند استفاده کنی

سمت از وزن بدن خود برای انجام چند حرکت قدرتی بویژه در مفاصل و عضالتی که قرار است در ق

اصلی بکار گرفته شوند استفاده کنید



فواید گرم کردن

اثرات فیزیولوژیک

اثرات روانی



اثرات فیزیولوژیک
 افزایش  می %13فعالیت متابولیکی سلول ,درجه1به ازای هر ) افزایش متابولیسم و دمای بدن

(یابد 

معموال شروع تعریق به معنای افزایش دمای درونی بدن و نشانه پایان دادن به گرم کردن است

 (اکسیژن رسانی بهتر) افزایش میزان خون رسانی به عضالت و بافت های فعال

 آمادگی بیشتر جهت رسیدن به مرحله پایدار(Steady State  ) و نفس دوم (Second Wind)

 فعال شدن پمپ ) افزایش منابع تولید انرژی درون عضله از جمله آنزیم ها و کو آنزیم هاNa – k )

یام گرم کردن سرعت انتقال پ) افزایش سرعت انتقال جریان های عصبی و کاهش زمان عکس العمل
(برابر افزایش می دهد8راتا 

 عضالنی-افزایش هماهنگی عصبی

 سرعت و نیروی انقباض % 20درجه حرارت 2افزایش ) افزایش سرعت و نیروی انقباض عضالت
(را افزایش می دهد

 (هورمون رشد، اپی نفرین و نوراپی نفرین) افزایش هورمون های بدن

کاهش احتمال بروز آسیب های ورزشی

کاهش احتمالی بروز حمالت قلبی و مرگ ناگهانی

افزایش تون عضالت و لیگامان ها و تاندون ها

افزایش دامنه حرکتی مفاصل

افزایش احتمال اجراهای بهتر در مراحل ابتدایی تمرین یا مسابقه



اثرات روانی

افزایش تمرکز جهت اجرای فعالیت های ورزشی

کاهش فشارهای روانی واضطراب

 افزایش هیجان

افزایش عزم و اراده ورزشکار جهت اجرای بهتر

افزایش اعتماد به نفس

کاهش بی میلی نسبت به انجام تمرین



روش پیشنهادی گرم کردن فعال
(دقیقه1تا2)کشش مالیم 

کاهش تون عضالت بزرگ اطراف مفاصل ران ، زانو و مچ پا: هدف

(ثانیه10تا 8) استاتیک : نوع کشش

(دقیقه5تا CVR 3(تمرین 

یدویدن ، راه رفتن ، جاگینگ، تغییر مسیر با سرعت های کم تا متوسط به همراه حرکت باالتنه و اندام فوقان:نوع

تولید حرارت ، افزایش دمای بدن، افزایش ضربان قلب و لوبیریسکاسیون مفاصل: هدف

استارت سریع و حرکات انفجاری: محدودیت ها

سرعت را به تدریج افزایش دهید و ضربان قلب را کنترل کنید: تذکر

(دقیقه8تا5) کشش اصلی 

 افزایش دامنه حرکتی مفاصل، افزایش خاصیت ارتجاع پذیری و کشسانی عضالت ، تاندون ها ولیگامان ها: هدف

کشش استاتیک فعال، کشش غیرفعال، کشش : نوعPNF

کشش دینامیک سریع: محدودیت ها

حرکت کششی فعالیت هایی برای حفظ تعداد ضربان قلب انجام دهید4تا 3بعد از هر : تذکر

(دقیقه3تا 2) CVRتمرین  

افزایش تعداد ضربان قلب:هدف

راه رفتن تند ، جاگینگ ، پرش های کوتاه، دویدن در مسیرهای متفاوت با سرعت های متوسط تا سریع: نوع

ضربان قلب را کنترل کنید و بعضی از حرکات اختصاصی رشته مورد نظر را انجام دهید: تذکر

(دقیقه2تا1) تمرینات قدرتی 

تولید گرمای موضعی و افزایش خون رسانی: هدف

تمرینات دینامیکی با سرعت های مختلف و تکرار کم: نوع

(مرحله انتقال) گرم کردن اختصاصی 

درصد حداکثر ضربان قلب50تا 40تکمیل مرحله گرم کردن با انجام فعالیت های اختصاصی و رسیدن به : هدف



اجزاء مورد تاكید در قسمت اصلی جلسه تمرین

  ذهنی
جسمی
  تكنيكی
  تاكتيكی



بخش اصلی جلسه تمرین
تکنیکی و تاکتیکی را در ابتدای بخش اصلی تمرین آموزش دهیدمهارت یا حركات جدید

اوری آموزش مهارت های جدید و پیچیده  باعث خستگی زودتر سیستم عصبی مرکزی میشود و نیاز به ریک
بیشتر دارد

ود تمرین برای بهبود هماهنگی ، سرعت و چابکی باید قبل از تمرین برای افزایش قدرت حداکثر انجام ش
ود و تمرین انجام چند حرکت قدرتی قبل از فعالیت های سرعتی باعث بکارگیری بیشتر واحدهای حرکتی میش)

(برای افزایش قدرت بشمار نمی آید

 درصد قدرت حداکثر با تحریک 50تا40انجام چند تمرین قدرتی باCNS می تواند توانایی اجرای کار
سرعتی را افزایش دهد 

مسابقه پس از یادگیری و تکمیل اجزای تکنیکی و تاکتیکی ،مهارت های یاد گرفته شده قبلی را در شرایط
تمرین کنید 

رشته های بویژه در)اگر تکمیل تکنیک خسته کننده است می توان آن را پس از تمرینات سرعتی نیز انجام داد
(پرتابی و وزنه برداری

 در پایان جلسه تمرین می توان تمریناتی برای توسعه استقامت عمومی و اختصاصی انجام داد

 درصورت نیاز مسابقه ،می توان گاهی تمرینات فنی را در سطح معینی از خستگی  انجام داد

یستم در صورت نیاز به انجام تمرین در سیستم های انرژی مختلف بهتر است بترتیب ،ابتدا تمرین در س
فسفاژن سپس الکتیک و بعد هوازی را انجام داد 

رینات و قسمت اصلی تمرین باید طوری طراحی شود که بین سیستم های انرژی ،نوع فعالیت ،شدت و حجم تم
گروههای عضالنی تناوب ایجاد شود

  تمرینات پر شدت باید دارای تعداد هدف های محدود و کمی باشند

ت لزوم رعایت ترتیب اجزاء تمرین در بخش اصلی بویژه برای ورزشکاران مبتدی بسیار دارای اهمیت اس
ولی برای حرفه ای ها می تواند کمی انعطاف پذیر باشد



جلسه تمرین مکمل

 جلسات مکمل برای افزایش بار تمرین ،اصالح مهارت و ارتقاء فاکتورهای

آمادگی جسمانی خاص طراحی می شود 

 این جلسات معموال انفرادی و ویژه افراد خاص طراحی می شود

 (دقیقه40تا 20)جلسات مکمل کوتاهتر از جلسات اصلی تمرین هستند

 در جلسات مکمل معموال روی یک عامل خاص و اصلی که ورزشکار دچار ضعف

است تاکید می شود 

 20تا 15در جلسات تمرین کم فشار پس از دست یابی به هدف های روزانه

ددقیقه را به تمرین های مکمل بدنسازی با توجه به نیاز ورزشکاران بپردازی



بخش پایانی جلسه تمرین

ابددر مرحله سرد کردن باید بار تمرین بتدریج تا رسیدن به شرایط استراحت کاهش ی

ت کرددر مرحله سرد کردن باید بتدریج از حرکات دینامیک به سمت حرکات استاتیک حرک

نفی سرد کردن موجب تسریع بازگشت به حالت اولیه ،حذف اسید الکتیک و کاهش آثار م
فیزیولوژیک و روانی ناشی از قطع ناگهانی تمرین می شود

وان در صورتی که ورزشکاران در قسمت اصلی هیجان زیادی را تجربه نکرده باشند می ت
از بازی های سبک برای سرد کردن استفاده کرد

لی در مرحله سرد کردن انجام حرکات کششی بویژه برای ورزشکارانی که در قسمت اص
فعالیت های قدرتی انجام داده اند ضروری است

ه اند زمان بیشتری را برای سرد کردن عضالتی که در فعالیتهای الکتیکی شرکت کرد
اختصاص دهید

سمانی و در بخش نتیجه گیری میزان دستیابی به اهداف ومشکالت تکنیکی ،تاکتیکی ،ج
روانی و راهکارهای آن با ورزشکاران  مشورت می شود



نمونه برنامه جلسه تمرین

نکات مهم و مورد تاکید شدت و حجم
مدت زمان، تعداد 

و مسافت
نوع فعالیت

مرحله 
تمرین

مقدمه

گرم کردن

قسمت 
اصلی

سرد کردن

نتیجه گیری

:هدف 

:تجهیزات 

:تاریخ 

: مکان 

 برای مربیان با تجربه نوشتن رئوس مطالب کافی است

در اردو ها زمان استراحت ،تفریح و کارهای شخصی هم تا حدودی مشخص می شود

ندبرنامه تمرین باید طوری طراحی شود که افراد دیگر نیز تا حدودی قادر به اجرای آن باش



روش افزایش بار تمرین



روش افزایش بار تمرین



 )WAVY )روش افزایش بار تمرین



زمانبندی میکرو سیکل
جلسه تمرین در هفته8میکروسیکل با 

1+ 3میکروسیکل با ویژگی 



زمانبندی میکروسیکل

1+ 5میکروسیکل با ویژگی  

1+ 1+ 5میکروسیکل با  ویژگی 



میکروسیکل با افزایش بار

میکروسیکل با یک اوج گیری  

میکروسیکل با دو اوج گیری  



میکروسیکل با دو اوج گیری  

میکروسیکل شدید با دو اوج گیری  

میکروسیکل با افزایش بار



میکروسیکل با افزایش بار
میکروسیکل با دو اوج گیری که دومین اوج گیری یک مسابقه با دو روز کاهش فشار تمرین است 

یک میکروسیکل تمرین با دو اوج گیری متوالی 



ن کم وسه جلسه تمری( شوک)یک میکروسیکل با سه اوج گیری 
شدت متناوب 



حجم = شدت =

میکروسیکل بازسازی با شت تمرین کم و دو روز تمرین با حجم 
متوسط



میکروسیکل بازسازی و بازگشت به حالت اولیه در ورزشی که زمان 

دقیقه است 6تا 4مسابقه 

Endurance sport in which the duration of the event could be 4 to 6 minutes (M 

= medium demand; AN LACT = anaerobic lactic training; H = high demand; AN 

THRE = anaerobic threshold training, around 4mm of lactate)



مسابقات هفتگی در فاز یک میکروسیکل برای

مسابقات



یک میکروسیکل مسابقات با دو مسابقه درهفته



یک میکروسیکل با دو مسابقه در آخر هفته



سیکل برای ورزشهای تیمی وقتی در یک مسابقهمیکریک 

ملی یا تورنمنت بین المللی شرکت میکنند 



میکرو سیکل تمرینات قدرتی در رشته هایی که 
سرعت و توان غالب هستند



میکرو سیکل تمرینات قدرتی در رشته هایی که 
استقامت هوازی غالب هستند



میکرو سیکل تمرینات قدرتی در رشته های تیمی



پایان
دکتر مرتضی بهرامی

Email: dr.bahrami@gmail.com

www.drbahrami.ir


