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 کلیات
داشته  پی در را افراد عالقه و انگیزه تا شود اجرا خاصی ظرافت با دقت و باید جسمانی آمادگی به وطمرب هایفعالیت 

 اهمیت حائز بسیار موردنظر اهداف تحقق در و مسئولینمربیان  خوب نظارت و راهنمایی هدایت، ،ریزیبرنامه. باشد

 ضمن که است این انتظار بنابراین ؛سازدمی اممکنن را اهداف به رسیدن مذکور، موارد به توجه عدم کهطوریبه است؛

 عمل در و گیرد قرار مدنظر ،شدهاشاره بدان تئوری بخش در آنچه دستورالعمل، محتوای و مطالب به جانبههمه توجه

 هافعالیت تردقیق اجرای به افراد مندیعالقه تا شودمی باعث مناسب ریزیبرنامه همچنین. شود اجرا گذاشته به

 یحیطه سه افراد در فراگیری با که است این انتظار .باشد هاآن انگیزه باال بردن برای خوبی پشتوانه ،یافتهزایشاف

 ساززمینه هم و دارد دنبال به را فرد سالمتی هم چراکه شود؛ صدچندان این مهم، اثربخشی مهارتی، و نگرشی دانشی،

 بیشتر است هافعالیت اجرای همان که مهارت بخش در شودمی نهادیش. لذا پشودمی نجات و امداد هایفعالیت سایر

 دانشی بخش در و باشد مالک منظم و مستمر تالش و رغبت انگیزه، عالقه، نیز نگرشی قسمت و در قرار گیرد موردنظر

 این به آخر در و گردد؛ تنظیم فصل هر پایان هایآزمون قسمت به مربوط مطالب محتوای در حد ارزشیابی سطح نیز

و آگاهی  از سطحی به دوره، طول در شدهبینیپیش هایفعالیت صحیح اجرای بر عالوه که افراد شود توجه نیز امر

 اصلی هدف درواقع که شوند آن به مربوط عوامل تقویت و جسمانی آمادگی برنامه تنظیم قادر به خود تا برسند مهارت

 .است همین

 مقدمه

 آمادگی نبود. است شده بیشتر حرکتی فقر زندگی، به صنعت و تکنولوژی ورود لیلد به کنونی، شرایط در       

 درمان از بهتر پیشگیری که اصل ینا به توجه با. اندازدیم مخاطره به را افراد سالمت زندگی، روزمره یطشرا با متناسب

 به را اجتماعی و فردی زندگی تسالم که مشکالت بسیاری بروز از توانیم جسمانی، هایفعالیت به با پرداختن است

 .کرد جلوگیری اندازد،می خطر

 شمار به سالم و خوب زندگی یک در مؤثر و مهم عوامل از استرس کاهش و سالم ییهتغذ منظم، جسمانی فعالیت      

 بودبه نیز را آمادگی سطح و داد کاهش را استرس توانیم منظم جسمانی فعالیت با که معتقدند محققین. آیدمی



 ر جمهوری اسالمی ایرانجمعیت هالل احم

 جمعیت هالل احمــــر   آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتیدستورالعمل  عنوان دستورالعمل 

   59دی ماه  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.06 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگری

 

6 

 

 آمادگی انواع جسمانی، آمادگی پیرامون بحث با بخش این در. نماید تضمین را فرد سالمت تواندیم امر این که بخشید

 تنظیم در را هاآن مذکور، موضوعات با عملیاتی نیروهای آشنایی ضمن داریم سعی در آن مؤثر عوامل و جسمانی

 .نماییم ییار عوامل این از هریک تقویت با مرتبط یهابرنامه

 اهمیت و ضرورت

 

 برخورداری مستلزم امر این. دارد اشاره بیشترهرچه  ییروزمره با کارا کارهای یبرا بدنی توانائی به جسمانی آمادگی    

 یروزانه خود را باقدرت و چابک یکه کارها سازدمی قادر را فرد مطلوب، جسمانی آمادگی. است جسمانی تندرستی از

  .رساند انجام به زودرس خستگی و خود به اضافی شارف بدون بهترچههر 

 یکافراد خواه در  یتمام ینمختلف است؛ بنابرا یانجام کارها ییتوانا یینتع یمفهوم عام برا یک یجسمان آمادگی    

 یازن یمختلف زندگ یهاو لذت بردن از جنبه یی، حفظ توانایسالمت  حفظ ی، برایرخ یابکنند  یتفعال یرشته ورزش

در ارتباط  یجسمان آمادگیاول . شودمی بندییمدسته تقس 2به  یجسمان آمادگی. یندرا کسب نما یفیتک یندارند تا ا

 یآن باشند و دوم یدارا یدبا یدر جهت حفظ سالمت عمومی یبدن هایییکه به لحاظ توانا یفیتیک یعنیبا سالمت، 

طور که از عنوان همان دستورالعمل ایندر . استو قهرمانان  ورزشکاران یژهدر ارتباط با مهارت که و یجسمان آمادگی

 یدفوا. است یفیتک ینکسب ا یمناسب برا هاییندر ارتباط با سالمت و تمر یجسمان آمادگیمشخص است  یزآن ن

شده با  یسع بلکهم یبه تکرار آن بپرداز ینجام در ایکه بخواه یستن یمطلب یجسمان آمادگیورزش کردن و کسب 

 .گردد افراد متوجه یبآس کمترین آنکهبدون  یممند گردبهره یجسمان آمادگی یدفوا از یحدستورالعمل صح ینتدو

برای  وسریع در حوادث برخوردار باشند  پاسخگوییمنظور به آمادگی مناسب سطح از باید همیشه عملیاتی نیروهای

 در امدادگرانحضور . ندخود را حفظ کن یجسمان آمادگی یطیهر شرا در نجاتافزایش کارایی و اثربخشی در امداد و 

 برخوردار همیشگی آمادگیاز  یدوجهت مقابله با بحران و حوادث با است اهمیت حائز ومؤثر  بسیار سوانح و حوادث

 .است احتمالی سوانح و حوادث با مقابله برای ویژه تمرینات انجام و جسمانی آمادگی حفظ امدادگر یک وظیفه. باشند
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 اربرددامنه ک
 

حوزه معاونت عملیات  و اجرایی سازمان امداد و نجات  هایحوزهو  هامعاونتکلیه  دامنه کاربرد این دستورالعمل   

 :گرددمی که به شرح ذیل اعالم باشدمیداوطلب  کادر و نجاتگران و احمرهاللجمعیت  شعب امدادونجات استان و

  تخصصی هایآموزشو  ریزیبرنامهمعاونت 

 ت عملیات امداد و نجاتمعاون 

  آمادگیمعاونت لجستیک و 

 معاونت منابع انسانی و پشتیبانی 

 مرکز امداد هوایی 

 روابط عمومی 

  استان امداد و نجاتمعاونت عملیات 

  احمرهاللشعب جمعیت 

 امداد و نجات هایپایگاه 

 ،کادر وداوطلب نجاتگران امدادگران 

 

 اهداف

 تیعملیا نیروهای جسمانی آمادگی ارتقاء 

 پویایی نیروهای عملیاتی و سالمتی سطح ارتقای 

  کار تیمی در نیروهای عملیاتی. و توانتوسعه همبستگی 

 جسمانی آمادگیمیزان  بر اساسنیروهای عملیاتی  باز سازماندهی 

  کشور در سراسرجسمانی  آمادگی و یکساناجرای برنامه استاندارد 

 مستندات دستورالعمل
 

به  توانمی تأکیددارند نیروهای عملیاتی موقعو بهسریع  و پاسخگویی آمادگی ضرورتبهتی که اسناد باالدس ازجمله    

اشاره نمود که سازمان را  احمرهاللجمعیت  نامهاساس و همچنین 2-3و  2-2 هایبندیکماده امداد و نجات  نامهآیین
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نیروهای عملیاتی را  افزاییتوان در جهتالزم  اقدامات و سوانحپاسخگویی به حوادث  و آمادگیراستای  نموده در مکلف

 نیز نظارت داشته باشد. هااستان آمادگیو  افزاییتوان هایفعالیتبر  و همچنیننماید  ریزیبرنامه

 

مؤثر در  و موقعبههای مختلف امداد و نجات برای حضور و فعالیت تخصصی کارآمد در رسته داوطلب نیروهای و سازماندهی و تربیتآموزش : 2-2

 حوادث و سوانح.

دستیابی به  منظوربهالمللی بین عنداللزومبین بخشی و  ،آمادگی )مانورها( عملیاتی برون بخشی هایتمرینریزی و اقدام در جهت اجرای : برنامه2-3

 هماهنگی مؤثر در عملیات واقعی.

 تعاريف

معاونت عملیات امدادونجات استان وشعب  به کلیه پرسنل شاغل درسازمان امدادونجات وحوزه نیروی عملیاتی:

وهمچنین امدادگران ونجاتگران داوطلب که در فعالیتهای امدادونجات شرکت مینمایند اطالق میگردد. که در این 

 دستورالعمل شامل :

 کلیه کارکنان سازمان امداد و نجات  

 کارکنان حوزه معاونت عملیات امدادونجات استان 

 ارد وداوطلبامدادگران نجاتگران ک 

 فشار یک تحمل توانایی و یادگیری به میل و ییبر توانا که شودمی گفته روانی و فیزیولوژیکی عوامل به :آمادگی

 .است اثرگذار فرد در معین

 بردن لذت و فراوان باانرژی و خستگی بدون هوشیاری، باقدرت، روزانه هایفعالیت انجام توانایی جسمانی: آمادگی

 .نشدهبینیپیش اضطراری موارد با شدن روروبه توانایی و فراغت اوقات هایسرگرمی از

انجام حرکات ورزشی ساده در جهت آماده نمودن بدن برای اجرای برنامه تمرینی ویژه که با حرکات  گرم کردن:

 .کنندمیفعالیت را شدید  تدریجبهکششی شروع و 
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پایین آوردن دمای بدن و کاهش ماندن مقدار زیادی  ظورمنبهحرکات کششی و دوهای ساده  انجام :کردن سرد

خستگی را کمتر و بازیافت را تسهیل  درنتیجهدر عضله که  اسیدالکتیکخون در عضالت و جلوگیری از تولید 

 .بخشدمی

 ای بیشینه تکرار 8 که نوبت یک در سینه پرس حرکت 8 مثالً. گویند را نوبت یک در شدهانجام حرکات تعداد تکرار:

 .گویندمی (ب ت 8) اختصاربه

. شود اجرا باریک برای فقط مربوط، عضالنی گروه یا عضله یک وسیلهبه که ایوزنه حداکثر بیشینه: تکرار یك

 نماید، پرس باریک را آن بتواند فقط کیلوگرم، 011 وزنه یک با فردی چنانچه سینه، پرس حرکت یک در ،مثالعنوانبه

 .بود خواهد کیلوگرم 011 ایسینه عضالت بخش در شخص این یبرا بیشینه تکرار یک

 سه یا نوبت سه: مثالعنوانبه. شودمی گفته حرکت یک متوالی تکرارهای از معینی تعداد به سِت: یا دوره نوبت،

 .است الزم نیز استراحت نوبت هر از پس البته. شود انجام ب ت 8 با سینه پرس حرکت دور

 مثالً. دارند مشابهی مسئولیت مفصل یک در که است عضالت از گروهی یا عضله منظور عضله: گروه یا عضله

 کردن باز اشوظیفه که ران ناحیه عضالت گروه یا است آرنج مفصل کردن خم اشوظیفه که بازوئی سر دو عضله

 .است زانو مفصل

 گویندمی پویا انقباض آن به باشد، دهمشاهقابل مفصل در حرکت عضالنی، نیروی اِعمال با کههنگامی پویا: انقباض

 .است مشاهدهقابل حرکت این زانو، مفصل شدن خم درحرکت

 روی دست کهوقتی مانند شودنمی مشاهده حرکتی ولی دارد، وجود عضله در انقباض که است زمانی ایستا: انقباض

 .کنیممی وارد نیرو آن به و گذاشته دیوار
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 بیان مسئله
 

 کامل، آمادگی داشتن. است زندگی مطلوب کیفیت آوردن دست به برای عوامل تمام ترکیب ظرفیت ، آمادگی       

 قلبی دستگاه باالی و خوب عملکرد از آماده، کامالً شخص یک. است بیماری از دوری یعنی مثبت تندرستی موجب

 مفاصل، یریپذانعطاف قبولقابل میزان بدنی، چربی مناسب مقدار مشکالت، با مقابله قابلیت ذهنی، آمادگی تنفسی،

 .است برخوردار عضالنی استقامت و قدرت

 جسمانی آمادگی انواع

 آمادگیو  سالمتی با مرتبط جسمانی آمادگی قالب تحت جسمانی آمادگی از ورزشی متون و منابع بیشتر در   

جسمانی مطلوب به هر دو نوع برای داشتن آمادگی  .است شده بردهنام مهارت یا حرکت یا اجرا با مرتبط جسمانی

 آمادگی جسمانی نیازمندیم.

 :سالمتی با مرتبط جسمانی آمادگی( الف

 .شودمی گفته است، ارتباط در فرد سالمت با که جسمانی آمادگی اجزای از دسته آن به

 :عبارتنداز سالمت با ارتباط در جسمانی آمادگی اجزاء

 تنفسی قلبی استقامت 

 عضالنی قدرت 

 النیعض استقامت 

 یریپذانعطاف 

 بدنی ترکیب 

 مهارت يا اجرا با مرتبط جسمانی مادگیب( آ

 موفقیت و حرکتی یهامهارت بهترچه هر انجام برای فرد که شودمی گفته جسمانی آمادگی اجزاء از بخش آن به     

 و هامهارت این با اسبمتن که دارد را خود خاص هاییژگیو و هامهارت شغلی هر. است نیازمند آن به هافعالیت در
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 یزیربرنامه هاآن به دستیابی در جهت و ییشناسا اجرا، برای جسمانی آمادگی اجزاء مطلوب نیازهای باید ها،یژگیو

 .شود

 :ازاند عبارت مهارت اجرای با مرتبط جسمانی آمادگی اجزاء

 چابکی 

 تعادل 

 هماهنگی 

 توان 

 سرعت 

 العملعکس 

 یسالمت با مرتبط جسمانی آمادگی

 تنفسی – قلبی استقامت
 معین شدت با را فعالیتی فرد بتواند که یزمانمدت به ورزشی، اصطالح در و پایداری یعنی استقامت کلمه معنای     

 بازیافت چنینهم و مدتطوالنی یهافعالیت در خستگی برابر در مقاومت برای بدن توانایی. شودمی گفته کند، اجرا

 .است عالیتکار و ف از بعد ترسریع

 .گردندمی تقسیم هوازیبی و هوازی دودسته به آن اجرای و زمان شرایط به با توجه انسان بدنی هایفعالیت یطورکلبه

 را فعال بزرگ عضالنی هایگروه طوالنی،نسبتاً  و مدت متوسط با شدت که هستند هاییفعالیت :هوازی هایفعالیت

 یدو ،متر 0111 دوی مثل. است وابسته بدن عضالت توسط اکسیژن فمصر و حضور به هاآن یو اجرا کنندیم

 .انجامدیم طول به دقیقه سه از بیشتر که هاییفعالیت و متر 01111

 ی،برداروزنه مثل. نیست وابسته اکسیژن مصرف و حضور به هاآن اجرای که هستند هاییفعالیت :هوازییب هایفعالیت

 دارد. یازن زمان به دقیقه سه از کمتر آن اجرای که هاییتفعالیو  هاپرتاب متر، 011 دوی
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 نمود؟ تقويت را تنفسی -قلبی استقامت توانیم چگونه

 تنفسی قلبی کارایی یشرفتدرروند پ توانندمی هستند، اجراقابل طوالنی زمان در که هاییفعالیت تمامی طورکلیبه     

 با. پرداخت تمرینات به علمی و قبولقابل روش و اصول یک با باید مهم، قابلیت این تقویت برای اما ؛باشند مؤثر

( ر)ارگومت ثابت دوچرخه زدن، طناب ی،سواردوچرخه یمایی،پکوه ،شنا کردن دویدن، راهپیمایی، مانند هاییفعالیت

 تنفسی قلبی تاستقام تقویت به داد، ادامه را آن مناسب شدت طوالنی زمان در بتوان که. ..و( یل)تردم نوارگردان

 هایفعالیت اساسی اصول از یکی ین؛ بنابراگویندیم هوازی هایفعالیت اصطالحاً هافعالیت گونهینا به. شودمی منجر

 .است آنتداوم  هوازی،

 :هوازی هایفعالیت شدت تعیین  

 سیستم که باشد یاونهگبه باید فعالیت شدت. نیست کافی تنفسی قلبی استقامت تقویت برای شدتی هر با دویدن     

 .دهد قرار فشاررا تحت تنفسی و عروقی قلبی،

 :دارد وجود مختلفی یهاروش تمرین، شدت تعیین یبرا

 قلب ضربان یقاز طر یریگاندازه 

 از است عبارت فرمول ینااند. کردهعلوم ورزشی استخراج  متخصصانفرمول علمی که  یوسیلهبه: 

 222-سن = قلب حداکثر ضربان

 

 کافی چقدراست، بدنی فعالیت برای او مجاز قلب حداکثر ضربان که بداند بخواهد ساله 21 فرد یک چنانچه :مثال رایب

 221-21=211 کند کم 221 عدد از را خود سن تا است

 اگر یگر،دعبارتبه. است دقیقه یک زمان در ساله 21( فرد بیشینه قلب ضربان) قلب ضربان حداکثر نشانگر 211 عدد

 معنی بدان این بود، دقیقه در بار 211 آن تعداد شد، شمارش او قلب ضربان وقتی که باشد فعالیتی مشغول فرد نای

 .است درصد 011 او تمرین شدت که است
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 و مشخص حداکثر قلب ضربان درصد 80تا  01 باید تنفسی، قلبی عملکرد روی بر هوازی هایفعالیت یرپذیریتأث برای

 .یافتدست آن به فعالیت زمانمدت در

 حداکثر است الزم ابتدا منظور، این برای. دهد انجام هوازی فعالیت خواهدیم ساله 31 فرد یک کنید فرض :مثال

 به دست را بیشینه قلب ضربان درصد 80تا  01 سپس. کند محاسبه را خود( بیشینه قلب ضربانمجاز ) قلب ضربان

 ضربان آن به باید شخص بدنی، فعالیت اجرای یندر ح که است یامحدوده قلب، ضربان دو این بین حدفاصل. آورد

 .دهد ادامه را آن رسیده، قلب

 

 

 و 033 حداقل ساله، 31 فرد یک برای تنفسی قلبی استقامت تقویت و بهبود برای بدنی فعالیت آستانه دیگرعبارتبه

 .اوست قلب ضربان برای دقیقه در ضربه 062 حداکثر

 مثال، برای. است نوسان در یقهدق 61تا  00 بین تمرین شدت و هدف به توجه با فرد فعالیت زمانمدت یطورکلبه     

 ادامه به نسبت دقیقه 31 حداقل تا است الزم ،کندمی فعالیت بیشینه قلب ضربان درصد 01 شدت با فرد چنانچه

 شدت این با فعالیت اجرای برای اییقهدق 21زمان یک برسد، درصد 80به  فعالیت شدت اگر. ورزد اهتمام فعالیت

 .است شدهیهتوص

 :هوازی فعالیت تکرار

 شدتبه توجه باقبالً  آنچه بهنسبت  یدبا یید،نما اجرا و تنظیم هوازی تمرین برنامه یک خود یبرا یدبخواه چنانچه     

 .باشید داشته فعالیت تکرار هفته در جلسه 4 تا 3 حداقل شد، ارائه مدت و

 (222-32=092 بیشینه قلب قلب )ضربان حداکثر ضربان

 092× %02= 033 یشینهب قلب ضربان درصد 02

 092× %58=062 بیشینه قلب ضربان درصد 58
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 تنفسی قلبی استقامت تقویت برای هوازی تمرینی برنامه نمونه یک مشخصات. 0جدول 

 نوع

 فعالیت
 یتفعال تکرار فعالیت مدت فعالیت شدت

 دویدن
 قلب ضربان حداکثر درصد 89 تا

 بیشینه

 22 بین حداقل تمرین، شدتبه توجه با

 جلسه یک در دقیقه 32 تا

 روز یک یا هفته در جلسه 4 تا

 هفته 12 تا 8 مدت به یاندر م

 

 :تنفسی - قلبی استقامت ارزيابی

 بیشترین درواقع. شودمی استفاده مصرفی یژنحداکثر اکس یریگاز اندازه تنفسی، قلبی استقامت ارزیابی برای    

 میزان چه تا تنفسی قلبی سیستم که است موضوع این نشانگر ،گیردمی قرار مورداستفاده که اکسیژن مصرف از حجمی

 .دارد کارایی

 :مصرفی اکسیژن حداکثر گیریاندازه برای مورداستفاده هایآزمون

 برای میدانی هایآزمون ینترمتداول از است، معروف نیز کوپر مونآز به که آزمون ینا: دویدن دقیقه 12 آزمون   

. دودیم دقیقه 02 مدت به ممکن سرعت حداکثر با فرد آزمون این در. شودمی محسوب تنفسی - قلبی آمادگی ارزیابی

 .گرددمی تعیین فرد آمادگی سطح ذیل جدول به توجه با و محاسبه دقیقه 02 زمان در شده طی مسافت

 کوپر آزمون در شده طی مسافت اساس بر افراد آمادگی سطح تعیین. 2ل جدو

 ضعیف متوسط زیر متوسط خوب عالی جنسیت

 1422از کمتر  1422-1655 1022-1555 2222-2455 2922از  یشترب مردان

 1322 از کمتر 1322-1955 1622-1855 1522-2255 2322از  یشترب زنان

 نکات به است الزم پردازند،یم هوازی هایفعالیت به که ی: کسانهوازی هایفعالیت مطلوب اجرای برای توصیه چند   

 :نمایند توجه یرز

 .باشد آگاه طور کاملبه خود سالمتی میزان از باید ابتدا فرد هوازی، هایفعالیت بهترچه هر اجرای برای -0

 .شود مشورت فناهل و مربی یک با حتماً منظور این برای. دارد مناسب یزیربرنامه به نیاز هوازی فعالیت انجام -2
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 آستانه حد زیر هایفعالیت اجرای. باشد برخوردار اولیه آمادگی از بدن هوازی، فعالیت شروع از قبل است نیاز -3

 .است ضروری و الزم آید، به دست آمادگی که مدتی برای هوازی تمرینات در شدهیهتوص

 عضالنی استقامت و قدرت

 عضالنی قدرت

 .است مقاومت یک بر غلبه برای الزم نیروی حداکثر تولید برای عضالت از گروهی یا عضله یک توانایی از است عبارت

 عضالنی ستقامتا

 نیروی تولید یا تکراری یهاانقباض از یامجموعه اجرای برای عضالت از گروهی یا عضله توانایی به عضالنی استقامت   

 .شودمی گفته زمانی دوره یک در ابتث

 تکرارها تعداد در تفاوت تنها و بوده بسیاری مشترک وجوه دارای عضالنی استقامت و قدرت که شودمی مالحظهنکته: 

 زیاد شدهانتخاب وزنه مقدار اگر است، انجام حال در دمبل با بازو جلو حرکت کنید فرض. است تمرین انجام زمان یا و

 .است قدرتی کار یکینا باشد، وزنه این با تکرار 02 تا 8 یاجرا به قادر تنها فرد که یاهگونبه باشد

 استقامت با نزدیکی رابطه عضالنی قدرت. نامندیم عضالنی استقامت را آن باشد، باالتر یا و 20 تا 21 تکرار تعداد اگر

 .یابدیم افزایش نیز عضالنی استقامت عضالنی، قدرت افزایش با کهیطوربه. دارد عضالنی

 مقاومتی تمرين هایروش انواع

 به توجه با. دارد بستگی تمرینی برنامه و هدف به که دارد وجود متفاوتی یهاروش عضالنی، آمادگی و تقویت برای   

 :دارد وجود زیر تمرینی یهاروش ،شودمی منقبض چگونه عضله تمرین یک در اینکه

 

 :متريكايزو يا ايستا يا طول هم روش

 حرکتی موردنظر مفصل در کهینا بدون حالت این در. است آن طول تغییر بدون عضله یسازفعال شامل روش این     

 وارد نیرو آن به خود دست با و ایمیستادها دیوار کنار که ی؛ مانند زمانشودمی اعمال انقباضی نیروی شود، مشاهده
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 بدون ،باال دو مثال هر در. یماداشتهنگه ثابت را آن خاص شرایط یک رد و یماگرفته دست در را دمبل یا. کنیمیم

 .گیردمی صورت عضله انقباض عمل شود، مشاهده حرکتی کهینا

 :(تونیك ايزو) تنش هم روش

 انجام مفصل حرکتی دامنه طول در حرکت عضله، انقباض با آن ییلهوسبه که پویاست مقاومتی تمرین نوعی         

 که جایی تا را آن و گیردمی دست در را موردنظر دمبل فرد حرکت، این در که دمبل با بازو جلو حرکت مثل. گیردمی

 ادامه خود حرکت به حرکتی، دامنه ازنظر خود وضعیت آخرین تا آرنج مفصل شرایط این در. آوردیم باال دارد امکان

 با حرکات از مختلفی انواع تنش هم تمرین اجرای یراب. است مقاومتی تمرینات روش ینترمتداول روش این. دهدیم

 .دارد وجود قدرتی یهادستگاه و هالتر و مانند دمبل آزاد یهاوزنه از استفاده

 :مقاومتی تمرينات در عضالنی تقويت هایروش

 قهرمانی و سالمت اصلی دو محور بر عضالنی استقامت و قدرت قابلیت دو تقویت برای مقاومتی تمرینات اساساً    

 تکرار در 02 تا 8حرکت  هر) حرکت، 01 تا 8 انتخاب با هفته، در تمرین جلسه دو حداقل تحقیقات، طبق. است استوار

 انجام از بعد تمرینات این که بهتراست البته. بخشد تحقق را سالمت محور به مربوط اهداف تواندی(، منوبت یک

 کلی الگوهای تنش، هم و طول هم یهاروش از هرکدام برای ادامه در. شود یزیربرنامه تنفسی قلبی استقامت تمرینات

 :است شده آورده جداگانه یهاجدول در مقاومتی تمرین یهابرنامه طراحی برای

 طول هم روش به مقاومتی تمرين برنامه

 صندلی روی که نیزما اجراست؛ مانندقابل وسیله بدون حتی زمانی و مکان هر در هزینه کمترین با روش این       

 از استفاده با قدرت افزایش برای. کنیمیم رها بعد و منقبض لحظه چند برای را پا عضالت خود بااراده و یمانشسته

 داده استراحت کافی اندازهبه سپس و منقبض ثانیه 02 تا 6 مدت به عضالنی گروه یا عضله هر طول، هم تمرینی روش

 عضالت در قدرت افزایش هفته، در درصد 0 متوسط طوربه روش، این انجام با هک است داده نشان تحقیقات. شودمی

 .است فراوان
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 طول هم روش به مقاومتی تمرینات برای پیشنهادی تمرینی هایشاخص. 3جدول 

 استقامتی تمرین قدرتی تمرین تمرین یهاشاخص

 درصد 62 درصد 82-122 مقاومت میزان

 حرکت 4-6 حرکت 4-6 حرکات تعداد

 خستگی حد تا ثانیه 6-12 حرکت هر در انقباض مدت

 خستگی حد تا ثانیه 62-52 حرکت هر برای جلسه هر در انقباض مدت

 نوبت 1 نوبت 9-12 جلسه هر در هانوبت تعداد

 ثانیه 62-52 ثانیه 62-52 هانوبت بین استراحتی فاصله

 جلسه 9 حداکثر و 2-3 حداقل جلسه 9 حداکثر و 2-3 قلحدا هفته در تمرین جلسات تعداد

. شودمی ارائه بیشتری جزئیات با که است تنش هم روش به مربوط مقاومتی تمرینات یزیربرنامه بخش ینترمهم     

 اگر. کنیمیم شروع قدرت تقویت به مربوط مقاومتی تمرینات از ابتدا ،تنش هم روش به مقاومتی تمرین برنامهدر 

در ذیل  سالمتی اهداف با قدرتی تمرین برای هایییراهنما ،است سالمت توسعه و حفظ برای تمرین یاز اجرا منظور

 آمده است.
 سالمتی اهداف با قدرتی تمرین برای هایییراهنما. 4جدول 

 هفته در جلسه تعداد نوبت تکرار تعداد تمرین شدت هدف گروه

 2-3 1 8-12 ب ت یک درصد 82 تا 62 سالم و بالغ افراد
 

 تجربه ینکهازاپس افراد مطمئناً. بپردازند قدرتی تمرینات اجرای به خود مربیان حضور با حتماً افراد است الزم البته   

در  تغییرات این. کنند اعمال خود برنامه در باید را تغییراتی تمرین، هدف به با توجه یافت، افزایش هاآن در وزنه با کار

 فردی یهاتفاوت و فرد آمادگی یزانم تمرین، هدف که باشید داشته توجه اما ؛است شدهارائه کلی صورتبه ذیل جدول

 .دارد مهمی نقش برنامه این در

 تنش هم قدرتی تمرین هایبرنامه طراحی برای هاییراهنمایی. 0جدول 

 برنامه طول هفته در جلسه تعداد نوبت تعداد تکرار ادتعد تمرین شدت برنامه هدف

 (مبتدی) قدرت
 ت یکدرصد  89-82

 ب
 بیشتر یا هفته 6 3 3 8-6

 بیشتر یا هفته 2 9-6 9-6 6-8 ب ت یکدرصد  82 ه(پیشرفت) قدرت
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 مقاومتی تمرينات درباره نکته چند

 .شود توجه نکات این به است الزم مقاومتی، تمرینات کلی برنامه اجرای منظوربه  

 خود، بدن آمادگی برای هفته چند تا است نیاز ابتدا. ببرید پیش را خود کار برنامه، هدف به توجه با  :اول نکته

 کردند، عادت آن با کامالً ینکهو بعدازا شروع را وزنه با تمرین ترسبک یهاوزنه با سپس و انتخاب را ترساده هایفعالیت

 .کنند آغاز را خود رنامهب به مربوط اصلی بخش

 فرد که است یاوزنه مقدار حداکثر یریگاندازه ،(ب ت) بیشینه تکرار یک از منظور. است تمرین شدت :دوم نکته

 بیشینه تکرار یک تعیین برای مختلفی یهاروش. کند جاجابه حرکتی دامنه طول در باریک برای فقط تواندیم

 :یافتدست شاخص این به توانیم یسادگبه زیر فرمول با اما است، یشنهادشدهپ

 بیشینه تکرار يك = 022-(2×تکرار تعداد)

البته این روش . با روایی باالتر برای محاسبه یک تکرار بیشینه وجود دارند که بهتر است جایگزین شوند هاییروش

با توجه به روایی  حال. باایند داردورزشی کاربر هایسالنکه به دلیل محاسبات آسان در  دهدمی( ب.ت)تقریبی از یک 

 .باشندمی Epleyو  Brzyckiجایگزین شامل  های. فرمولباالتر معادالت دیگر بهتر است جایگزین شود

 که جایی تا کامل طوربه را کیلوگرمی 01وزنه  است قرار فردی سینه، پرس درحرکت کنید : تصورمثالعنوانبه

 عدد دادن قرار با. رساندیم ثبت به را موفق حرکت 00 پایان، در کنید فرض. دهد( مانجا را حرکت) کند پرس تواند،یم

 011-(2×00=)01 شودمی حاصل بیشینه تکرار یک درصد 01 فرمول در 00

 01 باال، یبااعتبار حدوداً بیشینه تکرار یک درصد 011 بنابراین ؛شد خواهد کیلوگرم 01 بیشینه تکرار یک درصد 01

 و قدرت یهابرنامه طراحی در و است ورزشکار این برای بیشینه تکرار یک کیلوگرم، 01 این. بود دخواه کیلوگرم

 .نمود اجرا و مشخص را موردنظر یدرصدها توانیم یاستقامت عضالن

 مقاومتی تمرينات در ايمنی هایتوصیه و دستورالعمل

 گیرد انجام یخوببه بدن کامل کردن گرم وزنه، با تمرین شروع از پیش. 
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 است رسانیبآس نباشد، آماده خوب بدن اینکه از قبل بیشینه تکرار یک اجرای. 

 باشید داشته همراه کمکی نفر یک حتماً و نباشید تنها آزاد، یهاوزنه با تمرین هنگام در کنید سعی. 

 یریدفرابگ یخوببه را هاآن از صحیح استفاده طرز حتماً وزنه، با تمرین یهادستگاه از استفاده امکان صورت در. 

 عجله خود پیشرفت و برنامه یدر اجرا و کنید طراحی را وزنه با تمرین برنامه خود، آمادگی میزان به توجه با 

 به هم هایبآس درصد و گیردمی صورت بهتر هایسازگار باشد، تریجیتدر تمرینات پیشرفت هرچقدر. نکنید

 .آیدینم وارد بدن به ازحدیشفشار ب ،ترمهم همه از و آیدمی پائین یرینحو چشمگ

 شود انجام کامل طوربه خود حرکتی دامنه طول در حرکت هر. 

 عمل، این انجام با. باشد همراه مقاومت با اول، حالت به بازگشت هم و انجام مرحله در هم حرکت اجرای 

 .گیردمی قرار مورداستفاده مخالف و موافق عضالت

 کنید شروع ترگبزر عضالت با تمرین از ابتدا. 

 شوند بکار گرفته متناوب طوربه و باشند داشته استراحت فرصت عضالت که کنید طراحی طوری را حرکات. 

 کنید خودداری نفس حبس از و بکشید نفس طورمعمولبه وزنه با کار هنگام به. 

 کنید مشورت رام این متخصصان یطورکلبه و مربیان معلمان، با حتماً وزنه، با هایینتمر اجرای در. 

 تمرین، بعد و قبل حتماً وزنه، با تمرینات طول در حرکتی دامنه احتمالی کاهش از جلوگیری منظوربه 

 دهید انجام یخوببه را کششی تمرینات

 پذيریانعطاف
 .شودمی نامیده پذیریانعطاف باشد، حرکت به قادر که مفصل هر حرکتی دامنه حداکثر

 نکات:

 آسیب اعث کاهش خطرباال ب پذیریانعطاف 

 کم باعث ضعف فنی در اجرای مهارت پذیریانعطاف 

 مردهابیشتر از  هاخانمدر  پذیریانعطاف 

 یابدمیکاهش  پذیریانعطاف با افزایش سن. 
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 پذيریانعطاف توسعه هایروش

 کششی اتتمرین. دارد وجود زیادی کششی هاییکتکن بدن، مفاصل یریپذانعطاف گسترش و توسعه برای        

 برای کلی روش دو. دارد آن حرکتی دامنه ظرفیت بردن در باال سعی مفصل، استحکام حفظ با که هستند تمریناتی

 بروز از تا است آن به مربوط اطالعات دانستن مستلزم ،هاروش این از یک هر انجام. دارد وجود کششی تمرینات اجرای

 :از اندعبارت کششی تمرینات اجرای یهاروش. ییمآ نائل نیز رموردنظ اهداف به ضمناً و شود جلوگیری هایبآس

 (ساکن) ایستا کشش. 1

 (بالستیک) پویا کشش. 2

 ايستا کشش

 حالتی در ،شدهداده کش فشار و نیرو واردکردن بدون ممکن، حد باالترین تا عضله که است وضعیتی ایستا کشش       

 ادامه کشش این معین، زمانمدت برای ،(عضله در سوزش یا درد احساس) است رسیده خود حداکثر به کشش این که

 .یابدیم

 این از استفاده. است باالیی کارآمدی دارای هاروش سایر نسبت به و هاستکشش ینترمطمئن از یکی ایستا کشش     

 این ینچنهم. دشومی توصیه با وزنه تمرین فواصل بین کردن، سرد مرحله بدن، کردن گرم مرحله شروع برای روش

 خود بدن مفاصل یریپذانعطاف افزایش برای تکنیک این از تا شودمی توصیه نیز تحرککم و یافراد مبتد برای روش

 .کنند استفاده

 پذیریانعطاف هایبرنامه. 6جدول  

 ایستا کشش حرکت نوع

 جلسه یک در حرکت 12تا  12 حرکت تعداد

 هرروز یحاًترج هفته، در روز سه حداقل تکرار

 سوزش و درد آستانه تا کشش شدت

 ثانیه 32 تا 12 کشش هر زمان

 تکرار 9 تا 3 حرکت هر

 دقیقه 32 تا 19 هر جلسه مدت
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 (بالستیك) پويا کشش

 این در یگردعبارتبه. است ممکن حد تا عضالت کشش با همراه سریع و جهشی حرکات یا فعال حرکات شامل      

 حرکت مانند ،شودمی استفاده مخالف عضله در سریع کشش ایجاد برای موافق عضله درپییپ یهاانقباض از تکنیک،

 همین به. شود یدرد عضالن باعث تواندیم یجادشده،ا کوتاه و سریع یهاانقباض دلیل به پویا کشش. پهلو از پروانه

 حد تا و شود انجام ایستا کششی تمرینات از پس و بدن شدن گرم کمی از بعد حرکات این که شودمی توصیه خاطر

 .باشد شدهکنترل ممکن

 به بستگی اجرا تعداد. است انجام قابل بیشتر یا تکرار 06 تا 8از  و است متغیر پویا کشش روش به حرکات اجرای تعداد

 .دارد آن آسانی و دشواری و حرکت نوع

 پذيریانعطاف تمرينات برنامه

 در بنابراین؛ رودیم شمار به آن افزایش سرعت یا یریپذانعطاف دهندهکاهش عامل دو قد، و طول قدرت افزایش     

 کهینا ضمن لذا. کنندیم تغییر دستخوش را یریپذانعطاف یابند، افزایش یا رشد بدن در عامل دو این که زمان هر

 برای خوبی کمک تواندیم رشد دوران به توجه ،شودمی توصیه ینوعبه زندگی دوران تمام در یریپذانعطاف تمرینات

 .باشد یریپذانعطاف تمرینات یزیربرنامه

 پذيریانعطاف تمرينات در ايمنی هایتوصیه و دستورالعمل

 از توانیدیم کار این یبرا. باشد شده گرم بدن که باشید داشته دقت شدید، کششی حرکت هرگونه از پیش 

 .بگیرید کمک آرام دویدن

 فشار یابد،یم افزایش بدنی آمادگی که رفتهرفته و شود انجام کمتر فشار با ابتدا در کششی حرکات است تربه 

 .دهید افزایش را
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 بگیرید نظر در را تمرین فشار یا بار افزایش اصل یابد، افزایش مفصل حرکتی دامنه در یریپذانعطاف اینکه برای .

 توجه حتماً. شود بیشتر عضالت و مفاصل به وارد فشار رود،یم پیش تمرین جلسات که مروربه ،دیگرعبارتبه

 .است باالتر آن سازگاری باشد، تریجیتدر هرچقدر امر این که باشید داشته

 باعث که نباشد یاگونهبه کشش این کششی، حرکت هنگام که باشید داشته توجه تمرین فشار یا بار افزایش در 

 .شود ناراحتی

 شد خواهد یعضالن یا مفصلی آسیب باعث( شودمی درد احساس که جایی تا) هازاندازیشب کشش. 

 در بنابراین ؛است گرفتهانجام هاآن در کششی حرکت که افتدیم اتفاق مفاصلی در یریپذانعطاف که باشد یادتان 

 .باشید داشته هتوج ید،رادار آن یریپذانعطاف افزایش قصد که مفاصلی یتمامبه کنید سعی خود تمرینی برنامه

 اجرای از ییدرجا که دارد وجود احتمال این دارید، درد احساس یری،پذانعطاف تمرینات اجرای حین در اگر 

 .استاجراشده  اشتباهبه حرکت یا دارد وجود مشکل حرکت

 یدبپرهیز نواحی این ازحدیشب شدن تا یا و شدن باز از کمر، و گردن ناحیه در کششی هایفعالیت هنگام در. 

 لذا و کندمی وارد کمر ناحیه به را کمتری فشار نشسته حالت در کششی حرکات ایستاده، وضعیت با مقایسه در 

 .دهدیم کاهش را دیدگییبآس احتمال

 یرترندناپذانعطاف و بودهتر سخت آن عضالت که کنید شروع بدن از ییهابخش از ابتدا. 

 کنید یتتقو را هاآن ابتدا هستند، ضعیف عضالت اگر. 

 دهید انجام کنترل با و یآرامبه همواره را کششی حرکات. 

 نکنید حبس سینه در را نفس و بکشید نفس طبیعی طوربه یری،پذانعطاف تمرینات اجرای هنگام به. 

 باشد یجادشدها الزم آمادگی عضالت و مفاصل در که کنید استفاده زمانی پویا یا تابی کششی روش از. 

 از بیشتر که کنید توجه حتماً عضالت و مفصل بر وارده فشار به، وسیله با یا و دونفره کششی حرکات اجرای در 

 .نباشد تحمل و درد آستانه
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 پویا یا تابی و افانپی روش از بعدازآن و گیرد انجام فشارکم و ساده حرکات و ایستا روش به کششی حرکات ابتدا 

 .کنید استفاده

 وسیله با و دونفره ،ترمشکل تمرینات از کار ادامه در و دهید انجام را وسیله بدون و نفرهیک ساده، حرکات ابتدا 

 .کنید استفاده

 باشید نداشته عجله مفاصل، حرکتی دامنه و یریپذانعطاف افزایش در. 

 کندمی کمک بسیار کار توسعه روند به حرکات، اجرای در آرامش حفظ. 

 مهارت يا اجرا با مرتبط جسمانی آمادگی
 :از اندمهارت عبارت یا اجرا با مرتبط جسمانی مادگیآ

 توان 

 چابکی 

 العملعکس یا واکنش زمان و سرعت 

 تعادل 

 هماهنگی 

 .پردازیمیم هایتقابل این از هریک مورد در بیشتر توضیح به بخش، این در

 توان

 تولید برای یعضالن گروه یا عضله کارایی یعنی توان. کنندیم تعریف معین زمانی واحد در شدهانجام کار را توان    

 عضالنی قدرت فرد که زمانی یگر،دعبارتبه. است مشخص مقاومت یک بر غلبه جهت زیاد سرعت با و بیشینه نیروی

 داده است. انجام توانی کار یک گیرد، کار به کوتاه زمانی فاصله دریک و باالسرعت یک با را خود
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 توان توسعه

 شکل به ،باالسرعت با متوسط تا سبک یهاوزنه از استفاده با توان تمرینات که اندداده اننش اخیر یهاپژوهش    

 برای نیز پلیومتریک تمرینات از توانیم مقاومتی، تمرینات بر عالوه شودمی ویژه توان افزایش سبب یکارآمدتر

 .کنیمیم اشاره هاروش این هردوی به که کرد استفاده توان افزایش

 :مقاومتی تمرينات

 توانی تمرینات به قدرتی، تمرینات هنگام در است بهتر عضالنی توان کاهش از جلوگیری برای که معتقدند محققان   

 توانی، تمرینات اجرای حین در بیشتر مفاصل کردن درگیر و شدهگرفته کار به تجهیزات نوع ینچنهم. شود توجه نیز

 قدرتی تمرینات دوره یک از پس توانی تمرینات که اندکرده توصیه محققان یشترب. افزایدیم تمرینات این کارایی بر

 اما دارد؛ دنبال به را بیشتری مثبت آثار ترکیبی، برنامه این. گردد ختم استقامتی توان به یتدرنها و شود یزیربرنامه

 تمرین نوع یک ذیل جدول رد. کندمی تغییر دچار را برنامه شکل ورزشی، یهارشته در مورداستفاده حرکات ماهیت

 رشته ماهیت به با توجه و است نمونه برنامه یکینا که شودمی یادآوری. است شدهیطراح توان افزایش برای مقاومتی

 است. ییرتغقابل ورزشی

 توان افزایش برای وزنه با تمرین جدول. 0جدول 

 قدرتی تمرینات در ورزشکاران پیشرفت

 پیشرفته متوسط مبتدی تمرین غیرهایمت

 هفته در نوبت 3-9 هفته در نوبت 3 هفته در نوبت 1-2 جلسات تعداد

 

 :پلیومتريك تمرينات

 درواقع پلیومتریک یناتتمر. دارد نام پلیومتریک تمرینات است، مؤثر توان افزایش در که تمرینات از دیگری نوع    

 مانند ،شودمی انجام حرکت سریع انقباض با بالفاصله و شدهشروع سریع کشش یک با ابتدا که هستند اییژهو حرکات

 پلیومتریک تمرینات اجرای. کنیمیم جهش باال سمت به بالفاصله و پریده پائین به پله یا بلندی یک روی از کهیوقت

 :داشت خواهد یدر پ را زیر نتایج
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 بسکتبال مثل ،کندمی ایجاد سریعی یریپذنبشج است، یازموردن بیشتری گیری عصب که هاییفعالیت در. 

 شودمی درگیر عضله به مربوط عضالنی تارهای بیشتر انقباض باعث. 

 یابدیم افزایش عضالت به عصبی هاییامپ ارسال سرعت. 

 شودمی تبدیل انفجاری توان به عضالنی قدرت. 

 عضالت سریع انقباض و شدن باز سرعت افزایش منظوربه عصبی دستگاه تقویت. 

 دهدینم را عضله به استراحت فرصت تمرین، سرهم پشت و سریع تکرارهای چون خستگی، ایجاد. 

 باتجربه و متخصص مربیان با حتماً باال، دیدگییبآس احتمال و زیاد فشار دلیل به پلیومتریک تمرینات اجرای

 .شود انجام کامل آمادگی با همراه و گردد اجرا و یزیربرنامه

 چابکی

 قدرت، چون عواملی. است تعادل دادن از دست بدون و دقت با حرکت جهت و سرعت سریع تغییر توانایی چابکی     

 .دارند یمؤثر نقش چابکی بهترچه هر اجرای در یریپذانعطاف و تعادل ،العملعکس سرعت، استقامتی، توان توان،

 چابکی انواع

 :کنندیم تقسیم بخش دو به را چابکی عموماً

 باال مانند دارند، شرکت آن در بدن مختلف یهابخش تمامی کهیطوربه بوده، بدن کل شامل عمدتاً: عمومی یچابک

 .یبرداروزنه در سر باالی به وزنه کشیدن

 شامل را بدن از بخشی ورزشی، یهارشته از یک هر یهامهارت با متناسب و بوده موضعی :ویژه یا اختصاصی یچابک

 .کندمی ممانعت زمین با توپ برخورد از که والیبال ورزشکار یک در دست سریع حرکت مانند ؛شودمی

 چابکی بر مؤثر عوامل

 .دارند کمتری چابکی چاق، یا وزنینسنگ افراد معموالً: بدنی تیپ. 1

 به یسالبزرگ سن از و است ثابت یباًتقر جوانی دوران در یافته،یشافزا بلوغ تا کودکی سن از معموالً چابکی: سن. 2

 .شودمی مواجه کاهش با بعد
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 دختران از کمی پسران کهیطوربه دارد، وجود و پسران دختران بین اندکی تفاوت بلوغ از قبل دوران تا: جنسیت. 3

 .است یاننما یشترب اختالف این بلوغ از بعد اما ؛ترندچابک

 .دارند متریک یچابک کوتاه، و متوسط قد با افراد به نسبت قدبلند افراد: قد. 4

 العملعکس و سرعت
 .شودمی گفته موردنظر حرکتی محدوده دریک آن از قسمتی یا بدن تریعسر هرچه حرکت توانایی به سرعت   

 .کشدیم طول حرکت شروع تا محرک ارائه از که است یزمانمدت :)واکنش( العملعکس زمان

 سرعت در مؤثر عوامل

 :شوندمی تقسیم محیطی و یارث عامل دو به سرعت در مؤثر عوامل

 کسانی مثال طوربه. نیست یکاردست قابل و شودمی منتقل فرد به ارثی صورتبه که است چیزی. ارث امل( عالف

 سرعتی فرد یک بنابراین ؛است شدهمنتقل هاآن به ارثی صورتبه سرعت قابلیت هستند، برخوردار خوبی سرعت از که

 .آیدمی دنیا به سرعتی ذاتاً

 مؤثر سرعت حداکثر در توانندمی سرعت، بودن ارثی بر عالوه که دارند وجود نیز عوامل بعضی. محیط عامل )ب

 :از اندعبارت عوامل این. است شدهبرده نام محیطی عوامل عنوانبه عوامل این از. باشند

 برخوردارند باالتری تسرع از زنان به نسبت قدرتشان سطح بودن باال دلیل به مردان یطورکلبه: یتجنس. 1

 .دهد کاهش را فرد سرعت تواندیم که هستند عواملی ازجمله اضافه چربی و وزناضافه: بدنی یپت. 2

 .باشد مؤثر سرعت کاهش در تواندیم سن افزایش: سن. 3

 اتاًذ که افرادی بنابراین ؛دارد مستقیم اثر سرعت روی بر که است جسمانی هاییتقابل از یکی قدرت: قدرت. 3

 است. مؤثر هاآن سرعت روی دهند، افزایش را خود قدرت اگر هستند، سرعتی

 سیستم در مطلوبی هماهنگی یکاز  کنند،یم تمرین باالیی سطح در را سرعتی تمرینات که افرادی: یهماهنگ. 9

 .دارد هاآن سرعت افزایش درروند بسزایی یرتأث که شوندمی برخوردار خود عضالنی عصبی
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 نشان خود از را بهتری عملکرد باشد، شده گرم بهتر بدن هرچقدر سرعتی، هایفعالیت در: بدن کردن گرم. 6

 یهارشته یمورداستفاده بخش در تمرینات اجرای با سرعت، بودن ارثی ماهیت به توجه با سرعت توسعه. دهدیم

 به سرعت افزایش بنابراین ؛داد تغییر ،هآمدعملبه هاییهماهنگ به توجه با فرد در را الزم سرعت توانیم ورزشی

 :است انجام قابل زیر یهاشکل

 واکنش سرعت. 1

 با توأم که ییهامهارت و شنا و دوها در استارت مثل است مهم هاآن در حرکت شروع که دارد نقش ییهامهارت در   

 و بینایی و شنوایی یهاالعملعکس به مربوط تمرینات از توانیم سرعت از بخش این توسعه برای. هستند جهت تغییر

 .کرد استفاده استارت تمرینات

 .کند حرکت سمت همان به پایین، یا باال راست، چپ، صدای شنیدن با بخواهید فرد از. 1 تمرین

 .برود راست سمت به شنید، را چپ صدای وقتی یعنی دهد انجام برعکس صورتبه را یک شماره تمرین. 2 تمرین

 خود، یجابه بافرمان و( شود تمرین نشسته هم و ایستاده هم) یردبگ خود به استارت حالت بخواهید دفر از. 3 تمرین

 .بپیماید را متری 01 مسیر یک سرعت با زدن، سوت یا زدن دست یا رو

 .کند حرکت سرعت با. شودمی داده نشان که جهتی سمت به بخواهد او از و بایستد جلو در مربی. 4 تمرین

 است. مؤثر واکنش سرعت روی چابکی تمرینات از استفاده: مکمل تمرینات. 9 تمرین

 شتاب. 2

 زیاد را شتاب درواقع برسد، سرعت حداکثر تابه دهدیم افزایش را خود سرعت فرد که زمانی و واکنش سرعت از پس   

 تکرارهای با متری 31تا  01 کوتاه یهامسافت در سرعت تمرین از توانیم سرعت از بخش این یتوسعه برای. کندمی

 .دارد کاربرد زیر روش منظور این برای. کرد استفاده معین
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 شتاب توسعه تمرینی برنامه. 8جدول 

 بیشینه فوق بیشینه بیشینه زیر تمرین متغیرهای

 متر 32 متر 22 متر 12 مسافت

 1-2 2-3 2-9 تکرار تعداد

 2 3 3 ست )دور( تعداد

 ثانیه 62 ثانیه 62 یهثان 62-82 تکرارها بین استراحت زمان

 دقیقه 3-4 دقیقه 3-4 دقیقه 3 تا 2 هاست بین استراحت زمان

 هفته 6-4 هفته 4-6 هفته 4-6 تمرین مدت

 میان در روز یک میان در روز یک میان در روز یک تمرین جلسات تعداد

 

 حداکثر سرعت

 آن مستقیم روش که کرد استفاده غیرمستقیم و مستقیم روش از توانیم نیز حداکثر رعتس افزایش برای شتاب، مانند

 .است پولیومتریک تمرینات همان غیرمستقیم روش و شده آورده جدول در

 حداکثر سرعت توسعه تمرینی برنامه. 9جدول 

 سوم روش دوم روش اول روش تمرین متغیر

 متر 62 متر 62 متر 92 مسافت

 انجام نحوه
 32 آهسته اول متر 22

 سرعت با بعدی متر

 سرعت افزایش اول متر 19

 سرعت حفظ بعدی متر 22

 آهسته دوی بعدی متر 29

 حداکثر سرعت دوی

 3-2 3 3 تکرار تعداد

 2 2 2 )دور( ست تعداد

 بین استراحت زمان

 تکرارها
 دقیقه 1-3 دقیقه 9-3 دقیقه 3-1

 دقیقه 8-6 دقیقه 8-9 دقیقه 9 هاست بین استراحت زمان

 هفته 6-4 هفته 6-4 هفته 6-4 تمرین مدت

 میان در روز یک میان در روز یک میان در روز یک تمرین جلسات تعداد
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 سرعتی تمرينات دستورالعمل

 و نبوده خسته فرد که دباش یاگونهبه باید آن انجام زمان باشد، داشته را یرتأث بیشترین سرعتی تمرینات اینکه برای. 0

 .باشد سرحال کامالً

 باالترین در بدن یریپذانعطاف زمان یندر ا زیرا ،است عصر یا بعدازظهر سرعتی، تمرینات اجرای برای زمان بهترین. 2

 .یابدیم افزایش تریعسر نیز ورزشی عملکرد همچنین و شودمی کاسته احتمالی هاییبآس از و است خود سطح

 .است ضروری بسیار بدن کردن گرم سرعتی، تمرین جلسه هر از قبل. 3

 .شود افزوده آن سرعت بر رفتهرفته ،آغازشده پایین شدت با ابتدا یناتتمر. 4

 انجام برای الزم توان و قدرت از فرد که شود توجه بنابراین دارد، ارتباط توان و باقدرت زیادی حدود تا سرعت چون. 0

 .اشدب برخوردار سرعتی تمرینات

 .دارد نیاز بردباری و دقتبه سرعت توسعه. 6

 استفاده زمان در سرعت حد مطلوب تا باشد یازموردن شرایط از بیشتر کمی باید تمرین شدت سرعتی، تمرینات در. 0

 .باشد میسر واقعی شرایط در

 .باشد کار دستور در کافی استراحت سرعتی، تمرین مرحله هر از پس. 8

 .شود حاصل اطمینان فرد استراحت بودن کامل از سرعتی، ریناتتم اجرای از قبل. 9

 .باشد آسان و ساده ،سبک شده،یزیربرنامه تمرینات سایر که شود انجام روزهایی در سرعتی تمرینات. 01

 هماهنگی و تعادل
 برابر در تواندب کهیطوربه باشد، داشته خوبی استحکام بدن وقتی. گویندیم تعادل را پایداری حفظ توانایی    

 .است ناپایدار تعادل صورت این غیر در و پایدار تعادل کند، مقاومت ،را دارند او پایداری زدن هم به قصد که نیروهایی

 تعادل انواع

 توانایی فرد که است تعادلی ایستا، تعادل. پویا تعادل و ایستا تعادل: است مشاهدهقابل کلی شکل دو به تعادل معموالً

 که است تعادلی پویا، تعادل. باشد ایستاده پایک روی فرد کهیوقت مانند باشد داشته را ثابت وضعیت در ریپایدا حفظ
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 راه موازنه چوب روی فرد کهیوقت مانند باشد داشته را مهارت اجرای یا حرکت حین در پایداری حفظ توانایی فرد

 .رودیم

 تعادل توسعه

 نوع به مستقیم طوربه تعادل زیرا بخشد؛یم بهبود را تعادل حرکتی، اتتجربی و مختلف یهاورزش در کردن شرکت

 نقش تعادل توسعه در که تمریناتی از بعضی. کندمی پیشرفت نحو بهترین به مهارتی تمرینات با و دارد بستگی مهارت

 :از انددارند عبارت

 لکلک ایستادن. 0

 فرشته حرکت انجام. 2

 باز یهادست با صاف خط یک روی رفتن راه. 3

 متفاوت یهاارتفاع با موازنه چوب روی رفتن راه. 4

 تعادل تخته روی ایستادن. 0

 نرم تشک روی زانو با رفتن راه. 6

 قرار هندسی یهاشکل صورتبه زمین روی که نخی روی رفتن راه برعکس یا مناسب ارتفاع با بلندی روی از پرش. 0

 .است شدهداده

 هماهنگی

 یادگیری برای ضروری و الزم شرطیشپ هماهنگی. بود نخواهد یرپذامکان اجرا اوج مرحله به رسیدن هماهنگی، بدون

 عضالت و عصبی سیستم حواس، همکاری یعنی یهماهنگ. است نقص و عیبیب و کامل صورتبه آن انجام و هامهارت

 یدرستبه بدن عضالت یلهوسبه است صادرشده واکنش یک به نسبت عصبی سیستم که را آنچه فرد دیگرعبارتبه ؛بدن

 مرکزی عصبی سیستم منظم و درست عملکرد به یهماهنگ. دهد انجام کمتر انرژی صرف و اضافی حرکت بدون و

 یکسانو  ترتیب و زمان ازنظر هامهارت اجرای تا شودمی باعث سیستم این کردن عمل منظم و یحصح. است وابسته

 و قدرت سرعت، هاییتقابل بین که معتقدند ورزش امر ینمتخصص. گیرد انجام یدرستبه درگیر عضالت کردن عمل



 ر جمهوری اسالمی ایرانجمعیت هالل احم

 جمعیت هالل احمــــر   آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتیدستورالعمل  عنوان دستورالعمل 

   59دی ماه  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.06 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگری

 

31 

 

 توسعه هایتقابل ینسطح ا افزایش یعنی ؛دارد وجود تنگاتنگ و نزدیک یرابطه و وابستگی یک ی،با هماهنگ استقامت

 .کندمی ترآسان را هماهنگی رشد و

 هماهنگی بر مؤثر عوامل

 :از اندعبارت هاآن ینترمهم اما رند،اثرگذا هماهنگی بر زیادی عوامل

 چراکه است، متفاوت افراد در مقدار این. دارد وجود افراد بدن در ژنتیکی و ارثی طوربه هماهنگی از بخشی: وراثت. 1

 .گیردمی صورت یرتأخ با جانبههمه رشد این بعضی در و دارد بستگی فرد جانبههمه رشد به

 است، ناقص تکامل این چون کودکی دوران در. یابدیم افزایش نیز هماهنگی عضالنی، عصبی سیستم تکامل با: سن. 2

 بگیرد ،شدهپرتاب طرفش به که را توپی خواهدیم کودک که زمانی مانند گیردینم صورت هماهنگی با حرکت اجرای

 افزایش هماهنگی این بدنی، رکاتح و هافعالیت تکرار با و رفتهرفته اما است؛ همراه شکست با یاو  دشواری با اغلب که

 پس و یابدیم کاهش هماهنگی میزان بدن، در آمده وجود به تغییرات دلیل به بلوغ، سن مرز به فرد رسیدن با. یابدیم

 هماهنگی میزان در کاهش( ی)سالمند باال سنین در اما هستیم؛ هماهنگی افزایش شاهد مجدداً مرحله این پایان از

 .شودمی مشاهده

 آنان هماهنگی در میزان همان به باشند، داشته شرکت بیشتر بدنی هایفعالیت در افراد هرچقدر: فعالیت میزان .3

 هماهنگی از عادی افراد به نسبت دارند، شرکت مستمر بدنی هایفعالیت در که افرادی بنابراین ؛است یرگذارتأث

 .دارندبرخور بیشتری

 پا با مهارت اجرای در فوتبالیست یک. دارد را خود خاص هاییهماهنگ ،ورزشی رشته هر مسلماً: فعالیت نوع. 4

 رشد دوران در فرد هرچقدر بنابراین ؛استها دست با مهارت یدر اجرا بودنش ماهر بسکتبالیست یک و است ماهرتر

 باال وی عمومی یهماهنگ سطح دهد، انجام را هاآن زیاد تکرار با و کند تجربه را زیادی حرکتی یبتواند الگوها خود

 .کندمی عمل ترموفق نیز تخصصی بخش در و رفته
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 و گذاردیم منفی یرتأث او هماهنگی روی بر فرد در آمده وجود به استرس و اضطراب ترس،: روانی مسائل. 9

 را انیرو سوء اثرات که هستند عواملی ازجمله تکرار و تجربه مشابه، شرایط در قرار گرفتن. دهدیم کاهش را عملکردش

 .دهدیم کاهش

 هماهنگی توسعه

 رود، باالتر افراد حرکتی هرچقدر دامنه و است مؤثر ورزشی یهارشته در فرد مهارت افزایش با هماهنگی هرچند

 تمرینات این یازجمله. کرد کمک توسعه این به توانیم نیز تمرینات بعضی اجرای با اما یابد؛یم توسعه نیز هماهنگی

 :کرد اشاره زیر ردبه موا توانیم

 .گرددمی اجرا چندنفره و دونفره نفره،یک صورتبه که زنی طناب تمرینات انواع. 0

 توپ دادن عبور بدن، دور توپ چرخاندن توپ، با سر زدن ران، با توپ زدن روپایی، مثل توپ با کار یهامهارت انواع. 2

 .سکتبالب توپ با حرکات انواع انگلیسی، هشت صورتبه پاها بین از

 جلو از پاها پهلو از هادست صورتبه پروانه حرکت جلو، از و پهلو از پروانه حرکت مثل ترکیبی نرمشی حرکات انجام. 3

 .پهلو از پاها و جلو از هادست یعنی آن، برعکس و
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 خالصه برنامه آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتی
 

 امداد و نجاتمان ساز کارکنانجسمانی ويژه  آمادگیدوره 

امداد شامل: معاونت عملیات  امداد و نجاتسازمان  کارکنانجسمانی برای کلیه  آمادگیبرنامه  شرح برنامه 0

و  ریزیبرنامهنیروی انسانی، معاونت  ، معاونت پشتیبانی وو لجستیک آمادگی، معاونت و نجات

 .باشدمیحراست سازمان  و امداد هوایی، داریخزانهتخصصی،  آموزش

بر اساس نمره اکتسابی به  و افراد شودمیوردی گرفته  آزموندر ابتدای برنامه از کلیه افراد  سازماندهی 2

 آناناساس برنامه هفتگی برای  بر این و شوندمی بندیگروه متوسط ،خوب عالی، هایگروه

 .گرددمیتدوین 

3 

 آمادگی آزمون

 جسمانی

 هاییفعالیتروش اجرای واحد شامل  استاندارد با کامالًجسمانی یک روش  آمادگی آزمون

، پرش عمودی، پذیریانعطاف، بارفیکس، چابکی، دویدن، نشت و دراز نظیر شنای سوئدی،

نمره  بر اساس و افراد گیردمیانجام  مربیانکه زیر نظر  و کوپرتعادل  ال،نپرتاب توپ مدیس

 دورهمیان آزمون -2ورودی  آزمون -0 شامل سه مرحله آزمون. شوندمی بندیگروهاکتسابی 

نمره اکتسابی  بر اساسیکسان است فقط ارزشیابی  آزمون هر سهکه  هستپایانی  آزمون -3

 .باشدمی

 .باشدمیورودی  آزمونامتیاز  011از  ازیامت 01 کنندگانشرکتحداقل امتیاز برای 

 آمادگیبرنامه  4

 جسمانی

 91جلسه  2 هر هفته جلسه 20شامل  ماههسهرنامه جسمانی در قالب یک ب آمادگیفعالیت 

 .گرددمینظارت مربیان اجرا  و باکه با هماهنگی مدیران سازمان تدوین  باشدمی ایدقیقه

چگونگی اجرای  8

 برنامه

برنامه هفتگی و روزانه مدون توسط مربیان متخصص که  بر اساسجسمانی  آمادگیبرنامه 

و  گرددمیاجرای  باشندمی بدنیتربیت لیسانسفوقنس یا دارای مدرک تحصیلی لیسا حداقل

 .کندمینظارت  هابرنامهناظر عالی بر روند  عنوانبه بدنیتربیتنفر دارای مدرک دکتری  یک

پیشرفت  و میزان آیدمی به عمل دورهمیان آزمون 04 تا 02 در هفته کنندگانشرکتاز کلیه  ارزشیابی 6

حداقل . گرددمیاجرا  کنندگانشرکتمناسب تمرینی برای  رنامهو ب شودمیسنجیده  آنان

 باشدمیامتیاز  00 دورهمیانامتیاز برای 

اساس نمره اکتسابی  بر و آیدمی به عملپایانی  آزمون کنندگانشرکتدر پایان دوره از کلیه  پايانی آزمون 0

 تا 60خوب  ،ماههشش متیازا 64 تا 61 متوسط). شودمیاهداء  کنندگانشرکتبه  نامهگواهی

 (ماههامتیاز هجده 011 تا 01عالی  و ماههدوازدهامتیاز  69

فشرده طی دو هفته برگزار  صورتبه باریکماه  هر شش آمادگیجهت حفظ  بازآموزیدوره  بازآموزی 5

 .گرددمی
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 امداد و نجاتنیروهای عملیاتی ونجاتگران پايگاه  جسمانی ويژه آمادگیدوره 

امداد و نجاتگران پایگاه  و امداد و نجاتپایگاه  کارکنانجسمانی برای کلیه  آمادگیبرنامه  شرح برنامه 0

 باشدمیشیفت در پایگاه حضور دارند  صورتبه، کوهستان، دریایی که ایجاده نجات

مره اکتسابی به بر اساس ن و افراد شودمیوردی گرفته  آزموندر ابتدای برنامه از کلیه افراد  سازماندهی 2

 آناناین اساس برنامه هفتگی برای  بر و شوندمی بندیگروه متوسط ،خوب عالی، هایگروه

 .گرددمیتدوین 

3 

 آمادگی آزمون

 جسمانی

 هاییفعالیتروش اجرای واحد شامل  استاندارد با کامالًجسمانی یک روش  آمادگی آزمون

، پرش عمودی، پذیریانعطاف، دویدن، ، بارفیکس، چابکینشت و دراز نظیر شنای سوئدی،

نمره  بر اساس و افراد گیردمیانجام  مرییانکه زیر نظر  و کوپرتعادل  ال،نپرتاب توپ مدیس

 دورهمیان آزمون -2ورودی  آزمون -0شامل سه مرحله  آزمون. شوندمی بندیگروهاکتسابی 

نمره  بر اساسشیابی یکسان است فقط ارز آزمون هر سهکه  باشدمیپایانی  آزمون -3

 .باشدمیاکتسابی 

 .باشدمیورودی  آزمونامتیاز  011از  ازیامت 61 کنندگانشرکتحداقل امتیاز برای 

 آمادگیبرنامه  4

 جسمانی

 021جلسه  3 هر هفتهجلسه  36شامل  ماههسهجسمانی در قالب یک برنامه  آمادگیفعالیت 

 و باشعب تدوین  مسئول استان و د و نجاتامداکه با هماهنگی معاون  باشدمی ایدقیقه

 .گرددمینظارت مربیان اجرا 

چگونگی اجرای  8

 برنامه

توسط مربیان متخصص که با  برنامه هفتگی و روزانه مدون بر اساسجسمانی  آمادگیبرنامه 

جسمانی به فراگیران برنامه  آمادگی هایفعالیتاجرای  نحوه و آموزشپایگاه  هر حضور در

صورت گرفته زیر نظر مسئول  ریزیبرنامهافراد موظف هستند طبق  و این گرددمیائه دوره ار

نیز با حضور بر روند اجرای  انیمربتمرینات را انجام دهند  تشیف حضور در در حینپایگاه 

 .نمایندمینظارت 

پیشرفت  میزان و آیدمی به عمل دورهمیان آزمون 08تا  06در هفته  کنندگانشرکتاز کلیه  ارزشیابی 6

حداقل . گرددمیاجرا  کنندگانشرکتمناسب تمرینی برای  و برنامه شودمیسنجیده  آنان

 باشدمیامتیاز  01 دورهمیانامتیاز برای 

اساس نمره اکتسابی  بر و آیدمی به عملپایانی  آزمون کنندگانشرکتدر پایان دوره از کلیه  پايانی آزمون 0

 تا 81خوب  ،ماههششامتیاز  09 تا 00 متوسط). شودمیاهداء  دگانکننشرکتبه  نامهگواهی

 (ماههامتیاز هجده 011 تا 91و عالی  ماههدوازدهامتیاز  89

فشرده طی یک هفته برگزار  صورتبه باریکماه  هر سه آمادگیجهت حفظ  بازآموزیدوره  بازآموزی 5

 .گرددمی
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 استان امداد و نجاتمعاونت عملیات  حوزه کارکنانجسمانی ويژه  آمادگیدوره 

شامل: اداره عملیات  استان امداد و نجاتمعاونت  کارکنانجسمانی برای کلیه  آمادگیبرنامه  شرح برنامه 0

 .باشدمی تخصصی استان و آموزش ریزیبرنامه، اداره و لجستیک آمادگی، اداره امداد و نجات

بر اساس نمره اکتسابی به  و افراد شودمیوردی گرفته  آزموندر ابتدای برنامه از کلیه افراد  سازماندهی 2

 آناناین اساس برنامه هفتگی برای  بر و شوندمی بندیگروه متوسط ،خوب عالی، هایگروه

 .گرددمیتدوین 

3 

 آمادگی آزمون

 جسمانی

 هاییفعالیتاجرای واحد شامل  روش استاندارد با کامالًجسمانی یک روش  آمادگی آزمون

، پرش عمودی، پذیریانعطاف، بارفیکس، چابکی، دویدن، نشت و دراز نظیر شنای سوئدی،

نمره  بر اساس و افراد گیردمیانجام  مرییانکه زیر نظر  و کوپرتعادل  ،سنالیمدپرتاب توپ 

 دورهمیان آزمون -2ورودی  آزمون -0شامل سه مرحله  آزمون. شوندمی بندیگروهاکتسابی 

نمره  بر اساسیکسان است فقط ارزشیابی  آزمون هر سهکه  باشدمیپایانی  آزمون -3

 .باشدمیاکتسابی 

 .باشدمیورودی  آزمونامتیاز  011از  ازیامت 00 کنندگانشرکتحداقل امتیاز برای 

 آمادگیبرنامه  4

 جسمانی

سه جلسه  هر هفتهجلسه  36 شاملجسمانی در قالب یک برنامه چهارماهه  آمادگیفعالیت 

 .گرددمینظارت مربیان اجرا  و باکه با هماهنگی مدیران استان تدوین  باشدمی ایدقیقه 91

چگونگی  8

 اجرای برنامه

برنامه هفتگی و روزانه مدون توسط مربیان متخصص که  بر اساسجسمانی  آمادگیبرنامه 

 گرددمیاجرای  باشندمی بدنیتربیت نسلیسافوقدارای مدرک تحصیلی لیسانس یا  حداقل

 بینندمی امداد و نجات در سازمانخصوص قبل از اجرای برنامه  در اینکه آموزش الزم را 

پیشرفت  و میزان آیدمی به عمل دورهمیان آزمون 08تا  06در هفته  کنندگانشرکتاز کلیه  ارزشیابی 6

حداقل  گرددمیاجرا  کنندگانشرکتای مناسب تمرینی بر و برنامه شودمیسنجیده  آنان

 .باشدمیامتیاز  60 دورهمیانامتیاز برای 

اساس نمره اکتسابی  بر و آیدمی به عملپایانی  آزمون کنندگانشرکتدر پایان دوره از کلیه  پايانی آزمون 0

 تا 00خوب  ،ماههششامتیاز  04 تا 01 )متوسط. شودمیاهداء  کنندگانشرکتبه  نامهگواهی

 (ماههامتیاز هجده 011 تا 81و عالی  ماههدوازدهامتیاز  09

فشرده طی دو هفته برگزار  صورتبه باریکماه  هر شش آمادگیجهت حفظ  بازآموزیدوره  بازآموزی 5

 .گرددمی
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 برنامه آمادگی جسمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 احمربرنامه آمادگی جسمانی جمعیت هالل

 عنوان گروه

تعداد کل 

جلسات 

 دوره

اد تعد

جلسات 

 هفتگی

زمان مدت

هر جلسه 

 )دقیقه(

 آزمون
 

 مالحظات
آزمون 

 ورودی

آزمون 

 دورهمیان

آزمون 

 نهایی

های امداد و نجاتگران پایگاه

 نجات آقایان
36 3 122 3-1 18-16 36-34  

نیروهای عملیاتی کارکنان و 

 داوطلب آقایان
36 3 52 3-1 18-16 36-34  

و نجات کارکنان سازمان امداد 

 آقایان
20 2 09 3-1 14-12 20-29  

نیروهای عملیاتی کارکنان و 

 داوطلب بانوان
36 3 52 3-1 18-16 36-34  

کارکنان سازمان امداد و نجات 

 بانوان
36 3 62 3-1 18-16 36-34  
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 تمرينات آمادگی جسمانی

 : اهداف گرم کردن

ومی بدن و عضالت است تا قدرت کشسانی در بافت های کالژنی باالتر رود هدف اصلی گرم کردن افزایش دمای عم    

و امکان انعطاف پذیری بیشتری در بدن ایجاد شود . با این حال احتمال پارگی های عضالنی و پیچ خوردگی های 

ن بدن را به تاندونی کاهش می یابد و در پیشگیری از درد های عضالنی نیز موثر است . برای اینکه فرآیند گرم کرد

دقیقه وقت الزم است تا دمای بدن نیز افزایش یابد. عالوه بر افزایش دمای بدن  31تا  00حالت آماده در بیاورد حداقل 

  : تغییرات زیر نیز انجام می شود

 افزایش دسترسی عضالت به شبکه مویرگی برای فعالیت بیشتر  .0

 ه بدن به طور رضایت بخش گرم می شودفراهم کردن قند خون و آدرنالین مورد نیاز برای اینک .2

 .باید به این نکته توجه داشت که این تغییرات در افراد مختلف متغیر است و با باال رفتن سن افزایش می یابد

  : به دو بخش اصلی تقسیم می شود: فرآيند گرم کردن

 گرم کردن عمومی .0

 گرم کردن اختصاصی  .2

 

 : گرم کردن عمومی 

شامل دویدن به صورت آهسته یا تمرین های عمومی و کششی است. این فعالیت ها باید از گرم کردن عمومی       

شدت و مدت زمان مناسب برخوردار باشند تا دمای بافت های عمقی بدون ایجادخستگی افزایش یابند. هنگامی که 

فعالیت آماده شده  ورزشکار عرق می کند دمای داخلی بدن او به حد مطلوب رسیده است در این مرحله بدن برای

  .است

طبیعت گرم شدن بدن متغیر و تا حدودی به ماهیت فعالیت وابسته است و باید در کنار سایر فعالیت هایی انجام شوند 

 .که برای رشته های ورزشی تخصصی طراحی شده اند
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 : گرم کردن اختصاصی 

تص رشته ورزشی خود اوست. ورزشکار باید با ورزشکار پس از گرم کردن عمومی باید به تمرین هایی بپردازد که مخ

سرعت متوسط کار را شروع کند و سپس هنگامی که متوجه افزایش دمای بدن و افزایش فعالیت قلب و عروق شد به 

دقیقه نیز ادامه یابد اما هر چه دوره  40شدت عمل خود بیفزایند. اثرات فرآیند گرم کردن بدن ممکن است تا مدت 

 .لیت نزدیکتر باشد اثرات مثبت آن روی فعالیت بیشتر خواهد بودگرم کردن به فعا

 : سرد کردن

سرد کردن بدن نیز برای پیشگیری از آسیب های ورزشی انجام می شود ودر این مرحله فرد باید از شدت فعالیت و 

سبک سوق تمرین خود بکاهد یعنی شدت فعالیت خود را از سمت تمرین های سنگین به سمت تمرین ها و حرکات 

  .دهد و سپس با انجام تمرین های کششی فعالیت خود را به اتمام رساند

 : اهداف سرد کردن

  : دو هدف اصلی سرد کردن بدن بعد از فعالیت ها عبارت است از

هنگام سرد کردن و تمرین بازگشت به حالت اولیه سطح اسید الکتیک عضله و خون سریع تر از هنگام  .0

بنابراین سرد کردن بدن باعث کاهش اسید الکتیک خون و کاهش خستگی بدن می  استراحت کاهش می یابد

 .شود

فعالیت سبک باعث ادامه انقباض عضالت اندام ها می شود که با ایجاد حرکات تلمبه مانند شان باعث کاهش  .2

ری تجمع خون در اندام ها به خصوص پا می شود. جلوگیری از تجمع خون امکان کوفتگی و سفتی به تاخی

 .عضالت و حتی گرایش به ضعف و سر گیجه را نیز کاهش می دهد
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 مادگی جسمانیآانواع تمرينات 

 

 تمرينات دايره ای
به شکلی از تمرین گفته می شود که با اهداف مختلف آمادگی جسمانی و تنوع بخشیدن به تمرین اجرا می شود. شکل 

ف تمرین از چند ایستگاه تشکیل شده که که استراحت بین هر کلی این تمرینات به نحوی است که با توجه به هد

 . در ادامه چند الگو از این تمرینات ارائه شده است.ایستگاه به شکل فعال می باشد

 تمرينات دايره ای) با استفاده از وزن بدن(

 حرکت نیم نشسته پا .1

 شنا روی دست .2

 درازنشست با زانوی خمیده .3

 طهجهش های کوتاه جفت پا روی یک نق .4

 باال آوردن تنه .9

 کشش از بارفیکس .6

 حرکت پروانه .0

 

 تمرينات دايره ای )با استفاده از نردبان ثابت ديواری و نیمکت های درون سالن(

 باال رفتن از پله  .8

 شنا روی دست به صورت شیب دار )کف دست روی نیمکت( .5

 ان(دراز و نشست با زانوی خمیده به صورت شیب دار) پنجه پا پشت سومین نرده نردب .12

 کشش از بارفیکس) گرفتن باالترین نرده نردبان( .11

 پرش زیگ زاگ از روی نیمکت) درجهت طولی( .12

 باال آوردن تنه )لگن روی نیمکت پا زیر نخستین نرده نردبان( .13

 پرش از روی نیمکت .14

 

 تمرينات دايره ای ) با استفاده از دمبل و توپ طبی(

 حرکت نیم نشسته ی پا .1

 پرتاب توپ طبی از سینه .2

 ارتشیپرس  .3

 دراز و نشست با زانوی خمیده) توپ طبی در سطح سینه نگاه داشته شود( .4

 پرتاب توپ طبی به جلو )از بین پاها( .9
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 لگد زدن .6

 قوس دادن به کمر در حالی که توپ پشت گردن است. .0

 حرکت پارویی روبه باال .8

 بلند شدن روی پنجه .5

 چرخش تنه .12

 پرتاب توپ طبی به پشت از باالی سر .11

 حالت کالغ پر پرتاب توپ طبی از .12

 

 تمرينات دايره ای)با استفاده از دمبل و دستگاه بدنسازی(

 پرس پا .13

 پرس سینه .14

 دراز نشست شیب دار .19

 حرکت صبح بخیر)باز کردن لگن با وزنه سبک( .16

 حرکت پارویی به باال .10

 خم کردن زانو از پشت .18

 کشش جانبی به پایین .15

 پرس سینه از حالت نشسته .22

 بلند شدن روی پنجه .21
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 مقاومتیرينات تم

 

      
 

  
     

   
 

       
 
  



 ر جمهوری اسالمی ایرانجمعیت هالل احم

 جمعیت هالل احمــــر   آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتیدستورالعمل  عنوان دستورالعمل 

   59دی ماه  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.06 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگری

 

42 

 

      
 

     
 

               
 

        
  



 ر جمهوری اسالمی ایرانجمعیت هالل احم

 جمعیت هالل احمــــر   آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتیدستورالعمل  عنوان دستورالعمل 

   59دی ماه  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.06 /00 شماره دستورالعمل

 آزمایشی  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگری

 

43 
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 تمرينات ايستا )هم طول(
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 تمرينات پلیومتريك
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 تمرينات توسعه هماهنگی
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 تمرينات توسعه تعادل
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 انعطاف پذيری تمرينات
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  مارپیچ حرکت. 121شکل

 انگلیسی (L) ال حرکت. 123شکل

 صف در مارپیچ حرکت. 124شکل

 با زیگزاگ حرکت. 122شکل

 مانع

 صف در شماره اعالم با وبرگشترفت حرکت. 126شکل

 فعالیت انجام با همراه حرکت. 129شکل
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 جسمانی آمادگیبرنامه تفضیلی 
 

 ماه اول
 

  يانآقاويژه  امداد و نجات هایپايگاهجسمانی نجاتگران  آمادگیبرنامه 

ف )
هد

ی
ار

زگ
سا

ی
ها

 
ی(

ار
خت

سا
 

 هفته اول

 ورودی هایآزمون

 ادلتع-متر 30دوی سرعت -چابکی الی نویز -دراز نشست-شنا سوئدی

 پرتاب توپ مدیسنبال-پرش عمودی-پذیریانعطاف -بارفیکس

 IRMتعیین  -کوپر 

 هفته دوم

توسعه انعطاف + استقامت هوازی + 

 قدرت عمومی

با استفاده  ایدایرهتمرینات  -( تنهاییبهتمرینات مربوط به انعطاف )خود شخص 

 متر 6×011 مدتکوتاههوازی  -از وزن بدن

با استفاده  ایدایرهتمرینات  -( تنهاییبهبوط به انعطاف )خود شخص تمرینات مر

 متر 3×0111 مدتطوالنیهوازی  –از وزن بدن 

با استفاده  ایدایرهتمرینات  -( تنهاییبهتمرینات مربوط به انعطاف )خود شخص 

 متر 0×0111 مدتطوالنیهوازی  -آزاد  هایوزنهاز 

 هفته سوم

سعه قدرت+توسعه توسعه انعطاف+ تو

 استقامت هوازی

با  ایدایرهتمرینات  -تمرینات مربوط به انعطاف )خود شخص با یار تمرینی(

حداکثر  درصدپنجاهمتر ) 01×201 مدتکوتاههوازی –آزاد  هایوزنهاستفاده از 

 است( 0نسبت تمرین به استراحت  –سرعت دویدن 

با  ایدایرهتمرینات  -مرینی(تمرینات مربوط به انعطاف )خود شخص با یار ت

حداکثر  درصدپنجاهمتر ) 0×011 مدتکوتاههوازی –آزاد  هایوزنهاستفاده از 

 است( 0نسبت تمرین به استراحت  –سرعت دویدن 

با استفاده از دمبل و توپ  ایدایرهتمرینات  -(PNF) تمرینات مربوط به انعطاف

 3×0111 مدتطوالنیهوازی  -طبی

 رمهفته چها

 هوازیبیحفظ انعطاف+

 

با استفاده از دمبل و توپ  ایدایرهتمرینات  -(PNF) تمرینات مربوط به انعطاف

 0×0111 مدتطوالنیهوازی  -طبی

آزاد  هایوزنهبا استفاده از دمبل و  ایدایرهتمرینات -تمرینات مربوط به انعطاف 

 تکرار کل دایره( 4تکرار و  31)هر دستگاه  4×31

آزاد  هایوزنهبا استفاده از دمبل و  ایدایرهتمرینات -رینات مربوط به انعطاف تم

 تکرار کل دایره( 0تکرار و  31)هر دستگاه  0×31
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 دومماه 
  يانآقاويژه  امداد و نجات هایپايگاهجسمانی نجاتگران  آمادگیبرنامه 
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ت
ام
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ف )
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 هفته اول

 +سرعت+چابکیهوازیبیستقامت ا

متر از حالت  81-01 هایمسافتدویدن با باال بردن سرعت در  -متر 4×61

گرفتن چوب امدادی در حالت استارت متحرک و دویدن  -استارت نشسته

 نمونه تمرینات چابکی -با حداکثر سرعت 01-01مسافت بین 

دوهای تسریعی )تند  -متر 01تا  41در مسافت  سرعتبهدستیابی  -متر 2×001

متر از مسافت را با حداکثر سرعت یا  41-31 کهدرحالیمتر  011شونده( حدود 

 تمرینات چابکی -نزدیک به حداکثر طی شود

گروهی  هایاستارت -41-21دویدن ناگهانی و انفجاری در مسافت  -متر 2×20

ارت متر از حالت است 41تا  31سرعت دوهای  -متر  41الی  31و دویدن 

متر )استراحت بین دو  3×411درصد سرعت  00دویدن با  -نشسته ایستاده یا

 ست فعال(

 هفته دوم

 دورهمیان آزمون

 تعادل-متر 30دوی سرعت -چابکی الی نویز -دراز نشست-شنا سوئدی

 پرتاب توپ مدیسنبال-پرش عمودی-پذیریانعطاف -بارفیکس

 IRMتعیین  -کوپر 

 هفته سوم

 رعت+چابکیقدرتی+س

رکوردی( ) باشدمیکه شامل تمرینات سرعت و چابکی  ایدایرهتمرینات 

شنا  -پرس سینه دمبل -هالتر باال سینهپرس  -پرس سینه هالتر -باشدمی

جلو بازو دمبل چکشی )تکرار برای  -جلو بازو دمبل -جلو بازو هالتر -سوئدی

 (3×6تمام حرکات 

رکوردی( ) باشدمیات سرعت و چابکی که شامل تمرین ایدایرهتمرینات 

دیپ  –( ایارهزیر بغل دمبل ) –پالور  –تی بار هالتر  –بارفیکس  -باشدمی

پشت بازو نیمکت دیپ  –پشت بازو دمبل جفت دست  -پشت بازو هالتر -پارالل 

 (3×6)تکرار برای تمام حرکات 

نشر از  –تر لهاشانهسر –پشت ساق  –سالم ژاپنی  –النچ دمبل  –اسکوات 

دراز نشست و شنا سوئدی )تکرار برای تمام  –نشر خم  –نشر از جلو  –جانب 

 (3×6حرکات 

 هفته چهارم

 قدرتی

باال پرس  -پرس سینه هالتر -پشت ساق  –سالم ژاپنی  –النچ دمبل  –اسکوات 

 -جلو بازو دمبل -جلو بازو هالتر -شنا سوئدی -پرس سینه دمبل -هالتر سینه

 (3×6دمبل چکشی )تکرار برای تمام حرکات  جلو بازو

تی بار  –بارفیکس  –نشر خم  –نشر از جلو  –نشر از جانب  –لتر هاشانهسر

پشت  -پشت بازو هالتر -دیپ پارالل  –( ایارهزیر بغل دمبل ) –پالور  –هالتر 

 (3×6پشت بازو نیمکت دیپ )تکرار برای تمام حرکات  –بازو دمبل جفت دست 

)رکوردی(  و چابکی سرعتی که شامل تمرینات قدرتی، ایدایرهینات تمر

 .باشدمی
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 سوم ماه
 

  يانآقاويژه  امداد و نجات هایپايگاهجسمانی نجاتگران  آمادگیبرنامه 
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 هفته اول

 تبديل قدرت به )توان مقاومتی(

 

 

پرس  -پرس سینه هالتر -پشت ساق  –ی سالم ژاپن –النچ دمبل  –اسکوات 

جلو بازو  -جلو بازو هالتر -شنا سوئدی -پرس سینه دمبل -هالتر باال سینه

 (3×00جلو بازو دمبل چکشی )تکرار برای تمام حرکات  -دمبل

تی بار  –بارفیکس  –نشر خم  –نشر از جلو  –نشر از جانب  –لتر هاشانهسر

پشت  -پشت بازو هالتر -دیپ پارالل  –( ایاره)زیر بغل دمبل  –پالور  –هالتر 

پشت بازو نیمکت دیپ )تکرار برای تمام حرکات  –بازو دمبل جفت دست 

00×3) 

)رکوردی(  و چابکی سرعتی که شامل تمرینات قدرتی، ایدایرهتمرینات 

 0×311 مدتکوتاههوازی . باشدمی

 

 هفته دوم

 توان مقاومتی + توان به )تبديل قدرت 

 جهشی(

 توان جهشی -تمرینات پلیومتریک

 توان جهشی -تمرینات پلیومتریک

)رکوردی(  و چابکی سرعتی که شامل تمرینات قدرتی، ایدایرهتمرینات 

 3×0111 بلندمدتهوازی . باشدمی

 

 هفته سوم

تبديل قدرت به )توان پرتابی+توان 

 شروع(

 یتمرینات مربوط به توان شروع و تمرینات پرتاب

 تمرینات مربوط به توان شروع و تمرینات پرتابی

)رکوردی(  و چابکی سرعتی که شامل تمرینات قدرتی، ایدایرهتمرینات 

 0×0111 بلندمدتهوازی . باشدمی

 

 هفته چهارم

 نهايی آزمون

 تعادل-متر 30دوی سرعت -چابکی الی نویز -دراز نشست-شنا سوئدی

 پرتاب توپ مدیسنبال-ش عمودیپر-پذیریانعطاف -بارفیکس

 IRMتعیین  -کوپر 
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 اولماه 

  امداد و نجاتسازمان  کارکنانويژه جسمانی  آمادگیرنامه ب
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 هفته اول

 ورودی هایآزمون

 تعادل-متر 30دوی سرعت -چابکی الی نویز -دراز نشست-شنا سوئدی

 پرتاب توپ مدیسنبال-ش عمودیپر-پذیریانعطاف -بارفیکس

 IRMتعیین  -کوپر 
 

 هفته دوم

توسعه انعطاف + استقامت هوازی + 

 قدرت عمومی

با استفاده  ایدایرهتمرینات  -( تنهاییبهتمرینات مربوط به انعطاف )خود شخص 

 متر 6×011 مدتکوتاههوازی  -از وزن بدن

با استفاده  ایدایرهتمرینات  -( ییتنهابهتمرینات مربوط به انعطاف )خود شخص 

 متر 3×0111 مدتطوالنیهوازی  –از وزن بدن 

با استفاده  ایدایرهتمرینات  -( تنهاییبهتمرینات مربوط به انعطاف )خود شخص 

 متر 0×0111 مدتطوالنیهوازی  -آزاد  هایوزنهاز 

 

 هفته سوم

توسعه انعطاف+ توسعه قدرت+توسعه 

 استقامت هوازی

با  ایدایرهتمرینات  -تمرینات مربوط به انعطاف )خود شخص با یار تمرینی(

حداکثر  درصدپنجاهمتر ) 01×201 مدتکوتاههوازی –آزاد  هایوزنهاستفاده از 

 است( 0نسبت تمرین به استراحت  –سرعت دویدن 

 

با  ایدایرهتمرینات  -تمرینات مربوط به انعطاف )خود شخص با یار تمرینی(

حداکثر  درصدپنجاهمتر ) 0×011 مدتکوتاههوازی –آزاد  هایوزنهاستفاده از 

 است( 0نسبت تمرین به استراحت  –سرعت دویدن 

 

با استفاده از دمبل و توپ  ایدایرهتمرینات  -(PNF) تمرینات مربوط به انعطاف

 3×0111 مدتطوالنیهوازی  -طبی
 

 هفته چهارم

 هوازیبیحفظ انعطاف+

 

با استفاده از دمبل و توپ  ایدایرهتمرینات  -(PNF) رینات مربوط به انعطافتم

 0×0111 مدتطوالنیهوازی  -طبی
 

آزاد  هایوزنهبا استفاده از دمبل و  ایدایرهتمرینات -تمرینات مربوط به انعطاف 

 تکرار کل دایره( 4تکرار و  31)هر دستگاه  4×31

 

آزاد  هایوزنهبا استفاده از دمبل و  ایدایرهمرینات ت-تمرینات مربوط به انعطاف 

 تکرار کل دایره( 0تکرار و  31)هر دستگاه  0×31
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 دومماه 
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 هفته اول

 +سرعت+چابکیهوازیبیاستقامت 

متر از حالت استارت  81-01 هایمسافتدویدن با باال بردن سرعت در  -متر 4×61

-01گرفتن چوب امدادی در حالت استارت متحرک و دویدن مسافت بین  -نشسته

 نمونه تمرینات چابکی -با حداکثر سرعت 01

دوهای تسریعی )تند  -متر 01تا  41در مسافت  سرعتبهدستیابی  -متر 2×001

متر از مسافت را با حداکثر سرعت یا  41-31 کهدرحالیر مت 011شونده( حدود 

 تمرینات چابکی -نزدیک به حداکثر طی شود

گروهی و  هایاستارت -41-21دویدن ناگهانی و انفجاری در مسافت  -متر 2×20

 ایستاده یامتر از حالت استارت  41تا  31سرعت دوهای  -متر  41الی  31دویدن 

 متر )استراحت بین دو ست فعال( 3×411د سرعت درص 00دویدن با  -نشسته

 هفته دوم

 دورهمیان آزمون

 تعادل-متر 30دوی سرعت -چابکی الی نویز -دراز نشست-شنا سوئدی

 پرتاب توپ مدیسنبال-پرش عمودی-پذیریانعطاف -بارفیکس

 IRMتعیین  -کوپر 

 هفته سوم

 قدرتی+سرعت+چابکی

 -باشدمیرکوردی( ) باشدمیرینات سرعت و چابکی که شامل تم ایدایرهتمرینات 

جلو  -شنا سوئدی -قفسه پرانه سیم کش -هالتر باال سینهپرس  -پرس سینه هالتر

 (3×6جلو بازو دمبل چکشی )تکرار برای تمام حرکات  -جلو بازو دمبل -بازو هالتر

 -باشدمیرکوردی( ) باشدمیکه شامل تمرینات سرعت و چابکی  ایدایرهتمرینات 

 -ازو هالترپشت ب - پارویی – لت پول سیمکش –پالور  –تی بار هالتر  –بارفیکس 

 (3×6پشت بازو نیمکت دیپ )تکرار برای تمام حرکات  – پشت بازو سیمکش

 –نشر از جانب  –لتر هاشانهسر –پشت ساق  –سالم ژاپنی  –النچ دمبل  – پرس پا

 (3×6شنا سوئدی )تکرار برای تمام حرکات دراز نشست و  –نشر خم  –نشر از جلو 

 هفته چهارم

 قدرتی

باال پرس  -پرس سینه هالتر -پشت ساق  –سالم ژاپنی  –النچ دمبل  – پرس پا

جلو  -جلو بازو دمبل -جلو بازو هالتر -شنا سوئدی -پرس سینه دمبل -هالتر سینه

 (3×6بازو دمبل چکشی )تکرار برای تمام حرکات 

 –بارفیکس  –نشر خم  –نشر از جلو  –نشر از جانب  – دست جمع رلتهاشانهسر

پشت بازو دمبل  -پشت بازو هالتر -دیپ پارالل  – پارویی – لت پول –تی بار هالتر 

 (3×6پشت بازو نیمکت دیپ )تکرار برای تمام حرکات  –جفت دست 

 .باشدمی )رکوردی( و چابکی سرعتی که شامل تمرینات قدرتی، ایدایرهتمرینات 
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 سومماه 
 

 

  امداد و نجاتسازمان  کارکنانويژه جسمانی  آمادگیبرنامه 

ن
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ع ت
وا

 ان
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 هفته اول

 تبديل قدرت به )توان مقاومتی(

پرس سینه  -پشت ساق  –سالم ژاپنی  –النچ دمبل  -پشت ران  –جلو پا 

جلو  -قفسه پروانه سیمکش -ه دمبلپرس سین -هالتر باال سینهپرس  -هالتر

جلو بازو دمبل چکشی )تکرار برای تمام حرکات  -جلو بازو دمبل -بازو هالتر

00×3) 

 

 لت پول –بارفیکس  –نشر خم  –نشر از جلو  –نشر از جانب  –لتر هاشانهسر

پشت بازو  -پشت بازو هالتر -دیپ پارالل  –( ایارهزیر بغل دمبل ) –پالور  –

 (3×00)تکرار برای تمام حرکات  پشت بازو سیمکش –فت دست دمبل ج

 

)رکوردی(  و چابکی سرعتی که شامل تمرینات قدرتی، ایدایرهتمرینات 

 0×311 مدتکوتاههوازی . باشدمی

 

 هفته دوم

توان مقاومتی + توان  به )تبديل قدرت 

 جهشی(

 توان جهشی -تمرینات پلیومتریک

 توان جهشی -تمرینات پلیومتریک

)رکوردی(  و چابکی سرعتی که شامل تمرینات قدرتی، ایدایرهتمرینات 

 3×0111 بلندمدتهوازی . باشدمی

 

 هفته سوم

تبديل قدرت به )توان پرتابی+توان 

 شروع(

 تمرینات مربوط به توان شروع و تمرینات پرتابی

 تمرینات مربوط به توان شروع و تمرینات پرتابی

)رکوردی(  و چابکی سرعتی که شامل تمرینات قدرتی، ایدایرهت تمرینا

 0×0111 بلندمدتهوازی . باشدمی

 

 هفته چهارم

 نهايی آزمون

 تعادل-متر 30دوی سرعت -چابکی الی نویز -دراز نشست-شنا سوئدی

 پرتاب توپ مدیسنبال-پرش عمودی-پذیریانعطاف -بارفیکس

 IRMتعیین  -کوپر 
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 اولماه 
 

 

 استان  امداد و نجاتحوزه معاونت عملیات  کارکنانويژه جسمانی  آمادگیبرنامه 

ف )
هد

ی
ار

زگ
سا

ی
ها

 
ی(

ار
خت

سا
 

 هفته اول

 ورودی هایآزمون

 تعادل-متر 30دوی سرعت -چابکی الی نویز -دراز نشست-شنا سوئدی

 پرتاب توپ مدیسنبال-پرش عمودی-پذیریانعطاف -بارفیکس

 IRMین تعی -کوپر 
 

 هفته دوم

توسعه انعطاف + استقامت هوازی + 

 قدرت عمومی

با  ایدایرهتمرینات  -(تنهاییبهتمرینات مربوط به انعطاف )خود شخص 

 متر 6×311 مدتکوتاههوازی  -استفاده از وزن بدن

 

با  ایدایرهتمرینات  -(تنهاییبهتمرینات مربوط به انعطاف )خود شخص 

 متر 9×311 مدتکوتاههوازی  –بدن استفاده از وزن 

 

 هفته سوم

توسعه انعطاف+ توسعه قدرت+توسعه 

 استقامت هوازی

 ایدایرهتمرینات  -تمرینات مربوط به انعطاف )خود شخص با یار تمرینی(

هوازی –درون سالن  هاینیمکتبا استفاده از نردبان ثابت دیواری و 

 3×0111 مدتطوالنی

 

 ایدایرهتمرینات  -انعطاف )خود شخص با یار تمرینی(تمرینات مربوط به 

هوازی –درون سالن  هاینیمکتبا استفاده از نردبان ثابت دیواری و 

 4×0111 مدتطوالنی
 

 هفته چهارم

 +سرعتهوازیبیاستقامت 

متر از حالت استارت  81-01 هایمسافتدویدن با باال بردن سرعت در 

لت استارت متحرک و دویدن مسافت گرفتن چوب امدادی در حا -نشسته

متر  2×411درصد سرعت  61دویدن با  –با حداکثر سرعت  01-01بین 

 )استراحت بین دو ست فعال(

 

گروهی و  هایاستارت -41-21دویدن ناگهانی و انفجاری در مسافت 

متر از حالت استارت  41تا  31سرعت دوهای  -متر  41الی  31دویدن 

متر )استراحت بین دو ست  2×411درصد سرعت  61 دویدن با –ایستاده 

 فعال(
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 دومماه 
 

 استان  امداد و نجاتحوزه معاونت عملیات  کارکنانويژه جسمانی  آمادگیبرنامه 
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و 
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ی 
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هد

 

 هفته اول

 توسعه انعطاف+ توسعه قدرت+ هوازی

هوازی  -ا استفاده از دمبل، وزنه ب ایدایرهتمرینات  -(PNFتمرینات )

 دقیقه 00 مدتطوالنی

 

هوازی  -با استفاده از دمبل، وزنه ایدایرهتمرینات  -(PNFتمرینات )

 دقیقه 20 مدتطوالنی

 

 هفته دوم

 دورهمیان آزمون

 تعادل-متر 30دوی سرعت -چابکی الی نویز -دراز نشست-شنا سوئدی

 پرتاب توپ مدیسنبال-مودیپرش ع-پذیریانعطاف -بارفیکس

 IRMتعیین  -کوپر 

 

 هفته سوم

 +سرعتهوازیبیاستقامت 

)بدون  باشدمیکه شامل تمرینات قدرتی جهت بهبود سرعت  ایدایرهتمرینات 

 درصد قدرت 01-61.باشدمینیاز به ثبت رکورد( 

-01. باشدمیکه شامل تمرینات قدرتی جهت بهبود سرعت  ایدایرهتمرینات 

 درصد قدرت 61

 

 هفته چهارم

 +سرعتهوازیبیاستقامت 

 -متر از حالت استارت نشسته 81-01 هایمسافتدویدن با باال بردن سرعت در 

با  01-01گرفتن چوب امدادی در حالت استارت متحرک و دویدن مسافت بین 

متر )استراحت بین دو  2×411درصد سرعت  01دویدن با  -حداکثر سرعت 

 ست فعال(

 

گروهی و دویدن  هایاستارت -41-21دویدن ناگهانی و انفجاری در مسافت 

 -متر از حالت استارت ایستاده  41تا  31سرعت دوهای  -متر  41الی  31

 متر )استراحت بین دو ست فعال( 2×411درصد سرعت  01دویدن با 
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 سومماه 
 

 استان  امداد و نجاتیات حوزه معاونت عمل کارکنانويژه جسمانی  آمادگیبرنامه 

ن
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 هفته اول

 قدرتی+سرعت+چابکی

 و چابکی سرعتی وزن بدن(،قدرتی )که شامل تمرینات  ایدایرهتمرینات 

 )بدون نیاز به ثبت رکورد( باشدمی

 

به ثبت  )بدون نیاز باشدمی و چابکیکه شامل تمرینات سرعتی  ایدایرهتمرینات 

 رکورد(

 

 هفته دوم

 تمرينات قدرتی و استقامتی

 استقامت سبک(، هایوزنهدمبل و  قدرتی )که شامل تمرینات  ایدایرهتمرینات 

 .باشدمی

 

 استقامتی همراه با بار اضافه )دمبل و ...( تمرینات مختلف با وزنه+ دوهای

 

 هفته سوم

 آزمونجهت  آمادگی

 (آزمونمورد  هایآيتم تمرين)

پرتاب توپ -پرش عمودی-پذیریانعطاف -بارفیکس هایآزمونتمرین برای 

 مدیسنبال و کوپر

 

دوی سرعت -چابکی الی نویز -دراز نشست-شنا سوئدی هایآزمونتمرین برای 

 تعادل-متر 30

 

 هفته چهارم

 نهايی آزمون

 تعادل-متر 30دوی سرعت -چابکی الی نویز -دراز نشست-شنا سوئدی

 پرتاب توپ مدیسنبال-پرش عمودی-پذیریانعطاف -بارفیکس

 IRMتعیین  -کوپر 
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 اولماه 
  و استانسازمان  بانوان کارکنانويژه جسمانی  آمادگیبرنامه 
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 هفته اول

 ورودی هایآزمون

 تعادل-متر 39دوی سرعت -چابکی الی نویز -دراز نشست-شنا سوئدی

 پرتاب توپ مدیسنبال-پرش عمودی-پذیریانعطاف -بارفیکس

 IRMتعیین  -کوپر 
 

 هفته دوم

انعطاف عمومی + استقامت 

 هوازی + قدرت عمومی

با استفاده  ایدایرهتمرینات  -(تنهاییبهتمرینات مربوط به انعطاف )خود شخص 

 متر 3*322 مدتکوتاههوازی  -از حرکات پایه آمادگی جسمانی

 

با استفاده  ایدایرهتمرینات  -(تنهاییبهتمرینات مربوط به انعطاف )خود شخص 

 متر 4*322 مدتکوتاههوازی  –از حرکات پایه آمادگی جسمانی و وزن بدن 

 

با استفاده  ایدایرهتمرینات  -(تنهاییبهتمرینات مربوط به انعطاف )خود شخص 

 ترم 9*322 مدتکوتاههوازی  -از وزن بدن 

 

 هفته سوم

انعطاف+ قدرت+توسعه استقامت 

 هوازی

با  ایدایرهتمرینات  -تمرینات مربوط به انعطاف )خود شخص با یار تمرینی(

 دقیقه 6 مدتطوالنیهوازی  -استفاده از وزن بدن 

 

با  ایدایرهتمرینات  -تمرینات مربوط به انعطاف )خود شخص با یار تمرینی(

 دقیقه 8 مدتطوالنیهوازی  -استفاده از وزن بدن 

 

با  ایدایرهتمرینات  -)خود شخص با یار تمرینی( تمرینات مربوط به انعطاف

 که شامل تمرینات قدرتی، ایدایرهتمرینات  -استفاده از دمبل و توپ طبی 

 دقیقه 12 مدتطوالنیهوازی  -باشدمی( رکوردی) باشدمی و چابکی سرعتی

 

 هفته چهارم

 +سرعتهوازییباستقامت 

 

گرفتن چوب  -متر از حالت استارت نشسته 82-92 هایمسافتدویدن با باال بردن سرعت در 

 با حداکثر سرعت 02-92امدادی در حالت استارت متحرک و دویدن مسافت بین 

 92تا  42در مسافت  سرعتبهدستیابی -متر باشد  42تا  32 شتاببهمختلف که نیاز  هایبازی

متر از مسافت را با حداکثر  42-32 کهدرحالیمتر  122ی تسریعی )تند شونده( حدود دوها -متر

 سرعت یا نزدیک به حداکثر طی شود
 

 -متر  42الی  32گروهی و دویدن  هایاستارت -42-22دویدن ناگهانی و انفجاری در مسافت 

 یایستادهمتر از حالت استارت  42تا  32سرعت دوهای 
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 دومماه 
 

  و استانسازمان  بانوان کارکنانويژه جسمانی  آمادگیمه برنا
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 هفته اول

توسعه انعطاف+ توسعه قدرت+ 

 هوازی

 

هوازی  -با استفاده از دمبل و توپ طبی  ایدایرهتمرینات -( PNFتمرینات )

 دقیقه 01 مدتطوالنی
 

 01 مدتطوالنیهوازی  -استفاده از دمبل، وزنه  با ایدایرهتمرینات -(PNFتمرینات )

 دقیقه

 

 02 مدتطوالنیهوازی  -با استفاده از دمبل، وزنه ایدایرهتمرینات  -(PNFتمرینات )

 دقیقه

 

 (دورهمیان آزموندوم )هفته 

 هفته سوم

 +سرعتهوازیبیاستقامت 

 

)بی رکورد(  باشدمی که شامل تمرینات قدرتی جهت بهبود سرعت ایدایرهتمرینات 

 درصد قدرت 01-61.باشدمی

 

درصد  61-01. باشدمیکه شامل تمرینات قدرتی جهت بهبود سرعت  ایدایرهتمرینات 

 قدرت

درصد  81-91 باشدمیکه شامل تمرینات قدرتی جهت بهبود سرعت  ایدایرهتمرینات 

 قدرت

 

 هفته چهارم

 +سرعتهوازیبیاستقامت 

 

گرفتن  -متر از حالت استارت نشسته 81-01 هایمسافتال بردن سرعت در دویدن با با

با حداکثر  01-01چوب امدادی در حالت استارت متحرک و دویدن مسافت بین 

 سرعت

 

در مسافت  سرعتبهدستیابی -متر باشد  41تا  31 شتاببهمختلف که نیاز  هایبازی

متر از  41-31 کهدرحالیمتر  011د دوهای تسریعی )تند شونده( حدو -متر 01تا  41

 مسافت را با حداکثر سرعت یا نزدیک به حداکثر طی شود

 

الی  31گروهی و دویدن  هایاستارت -41-21دویدن ناگهانی و انفجاری در مسافت 

 یایستادهمتر از حالت استارت  41تا  31سرعت دوهای  -متر  41
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 سومماه 
 

 و استانسازمان  بانوان کارکنانژه ويجسمانی  آمادگیبرنامه 
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 هفته اول

 قدرتی+سرعت+چابکی

 و چابکی سرعتی وزن بدن(،قدرتی )که شامل تمرینات  ایدایرهتمرینات 

 بی رکوردی() باشدمی

 

 بی رکوردی() باشدمی و چابکیکه شامل تمرینات سرعتی  ایدایرهتمرینات 

 

 رکوردی() باشدمیکه شامل تمرینات چابکی  ایدایرهت تمرینا

 

 هفته دوم

 تمرينات قدرتی و استقامتی

 استقامت سبک(، هایوزنهدمبل و قدرتی )که شامل تمرینات  ایدایرهتمرینات 

 .باشدمی

 

 استقامت سبک(، هایوزنهدمبل و  قدرتی )که شامل تمرینات  ایدایرهتمرینات 

 .باشدمی

 

 استقامتی همراه با بار اضافه )دمبل و ...( رینات مختلف با وزنه+ دوهایتم

 

 هفته سوم

 )تلفیق گروه مختلفی از تمرينات(

 ایروبیک( ریتمیک )انجام حرکات 

 

 انجام حرکات ریتمیک با کش بدنسازی

 

 دمبل(وزنه )انجام حرکات ریتمیک با 

 

 نهايی( آزمونچهارم )هفته 
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 اول ماه
 

 

  داوطلب بانوان جسمانی نیروهای عملیاتی آمادگیبرنامه 

ف )
هد

ی
ار

زگ
سا

ی
ها

 
ی(

ار
خت

سا
 

 هفته اول

 ورودی هایآزمون

 تعادل-متر 30دوی سرعت -چابکی الی نویز -دراز نشست-شنا سوئدی

 پرتاب توپ مدیسنبال-پرش عمودی-پذیریانعطاف -بارفیکس

 IRMتعیین  -کوپر 
 

 هفته دوم

سعه انعطاف + استقامت هوازی + تو

 قدرت عمومی

با استفاده از  ایدایرهتمرینات  -(تنهاییبهتمرینات مربوط به انعطاف )خود شخص 

 متر 6×311 مدتکوتاههوازی  -وزن بدن

با استفاده از  ایدایرهتمرینات  -(تنهاییبهتمرینات مربوط به انعطاف )خود شخص 

 متر 9×311 مدتکوتاههوازی  –وزن بدن 

با استفاده  ایدایرهتمرینات  -(تمرینتمرینات مربوط به انعطاف )خود شخص با یار 

 متر 02×311 مدتکوتاههوازی  -درون سالن  هاینیمکتاز نردبان ثابت دیواری و 

 

 هفته سوم

توسعه انعطاف+ توسعه قدرت+توسعه 

 استقامت هوازی

با  ایدایرهتمرینات  -ار تمرینی(تمرینات مربوط به انعطاف )خود شخص با ی

 مدتطوالنیهوازی –درون سالن  هاینیمکتاستفاده از نردبان ثابت دیواری و 

0111×2 

 

با استفاده از دمبل و توپ  ایدایرهتمرینات  -(PNFتمرینات مربوط به انعطاف )

 3×0111 مدتطوالنیهوازی  -طبی

با استفاده از دمبل و توپ  ایدایره تمرینات -(PNF) تمرینات مربوط به انعطاف

 0×0111 مدتطوالنیهوازی  -طبی

 

 هفته چهارم

 هوازیبیحفظ انعطاف+

 

با استفاده از دمبل، وزنه و دستگاه  ایدایرهتمرینات -تمرینات مربوط به انعطاف 

 4×31-بدنسازی
 

نه و دستگاه با استفاده از دمبل، وز ایدایرهتمرینات -تمرینات مربوط به انعطاف 

 0×31-بدنسازی
 

 6×31-تمرینات مربوط به انعطاف 
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 دومماه 
 داوطلب بانوان  جسمانی نیروهای عملیاتی آمادگیبرنامه 

 

ت
در

ه ق
سع

تو
و 

ی 
از

 س
یم

حج
ف )

هد
) 

 هفته اول

 +سرعت+چابکیهوازیبیاستقامت 

 

 متر از حالت 81-01 هایمسافتدویدن با باال بردن سرعت در  -متر 4×61

گرفتن چوب امدادی در حالت استارت متحرک و دویدن  -استارت نشسته

 نمونه تمرینات چابکی -با حداکثر سرعت 01-01مسافت بین 

دستیابی -متر باشد  41تا  31 شتاببهمختلف که نیاز  هایبازی -متر 2×001

 011دوهای تسریعی )تند شونده( حدود  -متر 01تا  41در مسافت  سرعتبه

متر از مسافت را با حداکثر سرعت یا نزدیک به حداکثر  41-31 کهحالیدرمتر 

 تمرینات چابکی -طی شود

گروهی  هایاستارت -41-21دویدن ناگهانی و انفجاری در مسافت  -متر 2×20

متر از حالت استارت  41تا  31سرعت دوهای  -متر  41الی  31و دویدن 

 نمونه تمرینات چابکی-نشسته ایستاده یا

 (دورهمیان آزموندوم )هفته 

 هفته سوم

 قدرتی+سرعت+چابکی

رکوردی( ) باشدمیکه شامل تمرینات سرعت و چابکی  ایدایرهتمرینات 

شنا  -پرس سینه رو نیمکت-کرلز معکوس با میله-کرلز با دمبل -باشدمی

 (3×6سامورایی )لیفت  -پرس سینه با دمبل روی نیمکت-پرس سینه-سوئدی

حرکت -باز کردن سه سر بازویی با دمبل در حالت خوابیده-پشت با میله پرس از

لیفت  -باز کردن پشت-حرکت کشش به باال )پل آور( با دمبل-پروانه با دمبل

 (3×6صاف )مرده با پاهای 

( رکوردی) باشدمی و چابکیکه شامل تمرینات سرعت  ایدایرهتمرینات 

پارو -رکت کشش به باال )پل آور( با میلهح-باال آوردن دمبل از کنار -باشدمی

پارو زدن -با میله هاشانهباال بردن -درازنشست-کرانچ-زدن با یک دست با دمبل

 (3×6عمودی )

 هفته چهارم

 قدرتی

حرکت کشش به باال )پل آور( -بارفیکس-باال آوردن دمبل از کنار -کرلز چکشی

باال آوردن پاها -روی نیمکت هایساقدراز نشست با  -پارو زدن با دمبل-با میله

 (3×6بخیر )صبح -اسکات قدرتی-النژ با دمبل -النژ با میله-در حالت آویزان

 -پرس سینه روی نیمکت افقی-شنا سوئدی -پرس از پشت با میله-کرلز متمرکز

پل -دراز نشست -کرانچ -پارو زدن عمودی-باز کردن پشت -لیفت سامورایی

 (3×6قدرتی )اسکات  -اسکات از جلو -نباز کردن ران روی زمی –زدن 

( رکوردی) باشدمی و چابکی سرعتی که شامل تمرینات قدرتی، ایدایرهتمرینات 

 .باشدمی
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 سومماه 
 

 داوطلب بانوان  جسمانی نیروهای عملیاتی آمادگیبرنامه 

 

ن(
وا

ع ت
وا

 ان
به

ت 
در

ل ق
دي

)تب
ف 

هد
 

 هفته اول

 تبديل قدرت به )توان مقاومتی(

حرکت کشش به باال )پل -بارفیکس-باال آوردن دمبل از کنار -چکشی کرلز

باال -روی نیمکت هایساقدراز نشست با  -پارو زدن با دمبل-آور( با میله

صبح -اسکات قدرتی-النژ با دمبل -النژ با میله-آوردن پاها در حالت آویزان

 (3×00بخیر )

 

س سینه روی نیمکت پر-شنا سوئدی -پرس از پشت با میله-کرلز متمرکز

دراز  -کرانچ -پارو زدن عمودی-باز کردن پشت -لیفت سامورایی -افقی

قدرتی اسکات  -اسکات از جلو -باز کردن ران روی زمین –پل زدن -نشست

(00×3) 

 

با تکرار باال و ) یبدنسازبا استفاده از دمبل، وزنه و دستگاه  ایدایرهتمرینات 

 شدت کم(

 

 هفته دوم

توان مقاومتی + توان  به )درت تبديل ق

 جهشی(

 

 توان جهشی -تمرینات پلیومتریک

 توان جهشی -تمرینات پلیومتریک

 توان جهشی -تمرینات پلیومتریک

 

 هفته سوم

 

 تبديل قدرت به )توان پرتابی+توان شروع(

 تمرینات مربوط به توان شروع و تمرینات پرتابی

 تمرینات پرتابیتمرینات مربوط به توان شروع و 

 تمرینات مربوط به توان شروع و تمرینات پرتابی

 

 نهايی( آزمونچهارم )هفته 
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 دوره و نهايی(ورودی، میان هایآزمون) یجسمان آمادگی آزمون
نیروهای عملکردی امداد و نجات اجرای  افزاییتوانانتخاب افراد با آمادگی باالتر برای شرکت در طرح  منظوربه

. همچنین به جهت ارزیابی اثرگذاری برنامه تمرینی، اجرای آزمون رسدبرای غربالگری ضروری به نظر می هاییمونآز

های تخصصی آینده را دارند، انجام آزمون نهایی در دوره و برای انتخاب نفرات برتر که توانایی شرکت در دورهمیان

آزمون مجزا را در  01شده است که بینیون آمادگی جسمانی پیشدستور کار قرار دارد. برای رسیدن به اهداف فوق آزم

 هایآزمونباشد. در ادامه به  شدهپرداختهآمادگی جسمانی  هایجنبهدر آن به همه  سعی شده است که گیردبرمی

 صورت غیربه بخش متنوع 01 با اجرای آن نیز تشریح شده است. این آزمون ینحوهاست که  شدهاشاره موردنظر

امتیاز است. حداقل امتیاز موردنظر برای آزمون ورودی کسب  011گردد و دارای میبرگزار  ذکرشدهمتوالی و به ترتیب 

الزم  حدنصابدر صورت کسب است.  00و آزمون نهایی رسیدن به نمره  61دوره کسب نمره ، آزمون میان01نمره 

 یابد.میآزمون دهنده به آزمون تخصصی مهارتی راه 

 

 امتیاز آزمون رديف

 01 شنا سوئدی 0

 01 دراز نشست 2

 01 بارفیکس 3

 01 چابکی الی نویز 4

 01 متر 30 دویدن 0

 01 پذیریانعطاف 6

 01 پرش عمودی 0

 01 پرتاب توپ مدیسنبال 8

 0 تعادل 9

 00 کوپر 01

 011 جمع

 شنا سوئدی .0

 شود.سوئدی استفاده می منظور سنجیدن استقامت عضالت کمربند شانه از آزمون شنابه
ی باش بگیرد و پس از اجازهحالت آماده زیر انجام این آزمون شخص باید مطابق با شکل برای برادران: .0-0

دهد تا جایی که بین حرکت وقفه ایجاد شود. در آزمونگر حرکت شنای سوئدی را بدون توقف ادامه می

رسد. تعداد حرکات صحیح پایان میصورت بازماندن شخص از اجرای بدون توقف حرکت آزمون به 

 عنوان رکورد ثبت شود. حرکت صحیح شامل رعایت نکات زیر است:به

 .راستای سر، گردن، تنه و اندام تحتانی در یک خط مستقیم باشد و در طول اجرای آزمون تغییر نکند 
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  یر شخص صورتی که اگر آزمونگر دستان مشت کرده خود را زدرجه خم شود به 91آرنج تا زاویه

بگیرد، آزمودنی تا جایی که دست آزمونگر را با قفسه سینه لمس کند باید به سمت پایین بیاید و در 

 برگشت مفصل آرنج کامالً باز شود.

 

ی باش بگیرد و پس از اجازهحالت آماده زیر انجام این آزمون شخص باید مطابق با شکل برایخواهران:   .0-2

دهد تا جایی که بین حرکت وقفه ایجاد شود. در ون توقف ادامه میآزمونگر حرکت شنای سوئدی را بد

رسد. تعداد حرکات صحیح صورت بازماندن شخص از اجرای بدون توقف حرکت آزمون به پایان می

 عنوان رکورد ثبت شود. حرکت صحیح شامل رعایت نکات زیر است:به

 ل اجرای آزمون تغییر نکند.راستای سر، گردن، تنه و لگن در یک خط مستقیم باشد و در طو 

  درجه خم شود و در برگشت مفصل آرنج کامالً باز شود. 91آرنج تا زاویه 

 

 
 

 12 5 8 0 6 9 4 3 2 1 امتیاز

تعداد 

 )برادران(
9-0 41-40 49-41 41-40 49-41 41-40 49-41 11-10 19-11 00-10 

تعداد 

 )خواهران(
1-0 9-1 41-40 49-41 41-40 49-41 41-40 49-41 11-10 11-11 
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 دراز و نشست .2

. آزمودنی باید بر روی شودمیران استفاده  هایکنندهبرای سنجش استقامت عضالنی عضالت ناحیه شکم و خم     

ضربدری بر روی قفسه سینه  صورتبه هادستی که زاویه زانوها نود درجه باشد و صورتبهسطح صاف دراز بکشد 

 هاآرنجتا جایی که  کشدمیدین شکل است که آزمودنی تنه خود را به سمت باال قرار بگیرد. اجرای کامل حرکت ب

اندام تحتانی کمک  داشتننگهتوان از یک نفر برای ثابت با زانو تماس پیدا نماید و سپس به حالت اولیه بازگردد. می

ت تمایل استراحت نمایید ثانیه است و آزمودنی مجاز است که در صور 61طول اجرای آزمون  آزموناین  در گرفت.

رکورد این آزمون ثبت گردد. نحوه اجرای  عنوانبه اجراشده. تعداد حرکات صحیح دهدمیاما زمان خود را از دست 

 گردد.صحیح حرکت در شکل زیر مشاهده می

 
 

 

 12 5 8 0 6 9 4 3 2 1 امتیاز

تعداد 

 )برادران(
41-40 49-41 41-40 49-41 41-40 49-41 11-10 19-11 00-10 ˃00 

تعداد 

 )خواهران(
1-0 9-1 41-40 49-41 41-40 49-41 41-40 49-41 10-10 ˃10 
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 بارفیکس .3

. برای شروع شودمیبازو استفاده  هایکنندهبرای سنجش استقامت عضالنی عضالت نزدیک کننده کتف و نزدیک   

به سمت صورت شخص باشد. سپس  هاستدکف  کهنحویبهآزمودنی باید از میله بارفیکس آویزان شود  آزمون

که تمام  صورتی بهباید به حالت اولیه بازگردد  ازآنپسخود را تا جایی باال بکشد که چانه به میله بارفیکس برسد. 

 مفاصل درگیر در حرکت تا انتهای دامنه حرکتی خود باز شده باشند.
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 12 5 8 0 6 9 4 3 2 1 امتیاز

تعداد 

 )برادران(
4 1 1 8-0 40-9 44-44 40-41 49-41 41-40 ˃41 

تعداد 

 )خواهران(
4 1 1 8-0 40-9 44-44 40-41 49-41 41-40 ˃41 

 آزمون چابکی الی نويز .4

 .است نیاز آزمون این اجرای برای کونز 8 تعداد. شودمی اجرا متر 0 در 01 ابعاد به فضایی در آزمون این     

 وسط کونز 4)یکدیگر  از کونزها یفاصله .شودمی چیدمان است شدهداده اننش زیر شکل در که طورهمانکونزها 

 و حرکت خود را آغاز کرده شروع ینقطه از سریعاً آزمونگر فرمان سانتیمتر است. آزمودی با 31 و متر 3 نیز (زمین

از  کونزها میان از گذشت از پس و کندمی طی سرعت حداکثر را با است شدهداده نشان شکل در که حرکتی مسیر

 .شودمی ثبت آزمودنی رکورد عنوانبه شده طی زمان و متوقف که در آن زمان کرنومتر کندمیخط پایان عبور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 امتیاز

 زمان

 )ثانیه(

 برادران

 زمان

 )ثانیه(

 خواهران

4 ˃94/48 ˃44/44 

4 90/48-14/48 40/44-14/44 

4 10/48-94/41 10/44-04/44 

1 90/41-14/41 00/44-84/40 

1 10/41-94/40 80/40-04/40 

0 90/40-14/40 40-44/49 

1 10/40-94/41 40/49-14/48 

8 90/41-14/41 00/48-84/41 

9 10/41-44/41 80/41-04/41 

40 ˂4/41 ˂41 
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 متر 38آزمون دويدن  .8

برای این منظور شخص در ابتدای  شود.متر استفاده می 30برای سنجش سرعت عمومی بدن از آزمون دویدن 

کند مسافت ایستد و با فرمان آزمونگر سعی میشده به حالت استارت ایستاده میمتری از پیش تعیین 30مسیر 

عنوان رکورد متری را با نهایت سرعت طی کند. آزمونگر زمان صرف شده از خط شروع تا خط پایان را به 30

 آزمودنی ثبت نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (sit and reach)آزمون نشستن و رساندن دست  .6

شود. برای اجرای های ران استفاده میپذیری عضالت راست کننده ستون فقرات و بازکنندهبرای سنجش انعطاف

شده باشد. آزمودنی در پشت بندیآزمون نیاز به یک جعبه مخصوص است که روی آن در مقیاس سانتیمتر درجه

کند با خم کردن تنه نوک چسباند و سعی میکف پاهای خود را به جعبه مخصوص میگیرد و جعبه قرار می

 انگشتان دو دست خود را به باالترین عدد ممکن برساند. توجه داشته باشید که زانوی آزمودنی نباید خم شود.

 

 

 

 

 امتیاز

 زمان

 (ثانیه)

 برادران

 زمان

 (ثانیه)

 خواهران

4 ˃00/1 ˃44/0 

4 00/1=14/1 40/0=44/0 

4 10/1=14/1 40/0=04/0 

1 10/1=44/1 00/0=94/1 

1 40/1=44/1 90/1=84/1 

0 40/1=44/1 80/1=14/1 

1 40/1=00/1 10/1=04/1 

8 01/1=00/1 00/1=14/1 

9 99/1-84/1 10/1-44/1 

40 ˂8/1 ˂4/1 
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 (Sergeant Jump)آزمون پرش عمودی  .0

به این صورت که یک دست خود را باال  کندمیرا مشخص  M0ایستد و ابتدا نقطه آزمودنی در کنار دیوار می

تا یک  کندمیو سعی  دهدمیسپس با تمام توان یک پرش عمودی انجام  .گذاردمیو روی دیوار عالمت  بردمی

 ثبترکورد  عنوانبه M0و  M2نماید. تفاضل را مشخص می M2دست خود را تا باالترین ارتفاع ممکن برساند که 

 گردد.می

 امتیاز

 مسافت

 مترسانتی

 برادران

 مسافت

 مترسانتی

 خواهران

4 40-> 40-> 

4 41- - 49- 44- - 41- 

4 40- - 41- 0- - 40- 

1 1- - 9- 4- - 1- 

1 1 +- 1- 1 +- 0 

0 9 +- 1+ 9 +- 1+ 

1 41 +- 40+ 41 +- 40+ 

8 49 +- 41+ 49 +- 41+ 

9 40 +- 40+ 49 +- 40+ 

40 ˃41+ ˃40+ 

 12 5 8 0 6 9 4 3 2 1 امتیاز

 ارتفاع

 برادران
<41 49-40 41-40 49-41 11-10 19-11 11-10 19-11 01-00 >01 

ارتفاع 

 خواهران
<48 44-49 41-44 44-48 41-44 14-48 11-14 14-18 11-14 >18 
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 آزمون پر تاپ مديسنبال .5

 باشند:که به شرح زیر می برای اجرای این آزمون باید در چهار حالت مدیسنبال را پرتاب کرد

 پر تاپ توپ )الف( در حالت ایستاده 

 پر تاپ توپ )ب( در حالت ایستاده 

 گامپر تاپ توپ )الف( با سه 

 گامپر تاپ توپ )ب( با سه 

 

 

 
 

کیلوگرم است، همچنین وزن  0/0کیلوگرم و برای خواهران  2الزم به توضیح است که وزن توپ )الف( برای برادران 

کیلوگرم است. پس از اجرای چهار حالت از جدول مربوطه  2و  3رای برادران و خواهران به ترتیب توپ )ب( ب

گام باید از ابتدای حرکت توپ باالی سر باشد. در شروع حرکت پاها در شوند. در حالت سهامتیازات محاسبه می
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است که پس از پر تاپ یک گام اضافه گام انجام شود. همچنین آزمودنی مجاز کنار هم قرار داشته باشند و بعد سه

 نیز بردارد.

 
 

 

 
 
 

 

 

 12 5 8 0 6 9 4 3 2 1 امتیاز
مجموع 

 امتیازات

 برادران

<1 9-1 41-40 49-41 41-40 49-41 41-40 11-41 11-11 >11 

مجموع 

 امتیازات

 خواهران

<1 9-1 41-40 49-41 41-40 49-41 48-40 44-49 41-44 >41 
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 لكن لكآزمون تعادل ايستاد .9

های خود را های خود را در آورده و دستهدر این آزمون شخص باید روی پای برتر خود بایستد. آزمودنی باید کفش

گاه قرار دهد. آزمودنی یک دقیقه فرصت دارد بر روی کمر و پای آزاد خود را بر روی قسمت داخلی زانوی پای تکیه

که کند درحالیکند و سعی میهای خود را از زمین جدا میی پاشنهکه تمرین کند تا آماده شود. برای شروع آزمودن

کند و سنج شروع به کار میهای پا قرار دارد تعادل خود را حفظ کند. همزمان با جدا شدن پاشنه زمانروی پنجه

 عنوان رکورد ثبت گردد.سنج متوقف خواهد شد. زمان حفظ تعادل بهدر صورت بروز خطاهای ذیل زمان

  شدن یک یا هر دو دست از کمرجدا 

 های پا به هر طریقیتغییر مکان پنجه 

 گاهقطع تماس پای آزاد با زانوی پای تکیه 

 گاه به زمینپای تکیه تماس پاشنه 

 

 
 

 آزمون کوپر .02

برای سنجش و  که بدنی در زمان یک دقیقه معیاری است هایتمریناکسیژن مصرفی هنگام  حداکثرتعیین 

توانائی مصرف اکسیژن بیشتر باشد، قابلیت انجام و تداوم  هرقدر. شوداستفاده می انسانآمادگی دستگاه تنفس بدن 

یکی از رفیت حیاتی مصرف اکسیژن جهت تعیین ظ گیریاندازهجسمانی بهتر خواهد بود. برای  هایفعالیت

متر(  411استاندارد )دور یک زمین فوتبال دقیقه  02به مدت دهنده  آزمون .استکوپر  آزمون هاشیوه معتبرترین

و بر اساس مسافت طی شده  شودمیدقیقه اندازه گرفته  02و مسافت دویده شده در  کندمیشروع به دویدن 

 .نمایدمی امتیاز کسب

 

 9 4 3 2 1 امتیاز
 زمان

 برادران
˃1 49-1 41-40 11-41 ˂11 

 زمان

 خواهران
˃1 49-1 41-40 19-41 ˂10 
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 19 14 13 12 11 12 5 8 0 6 9 امتیاز

 مسافت

 برادران
4800˂ 4000 4400 4100 4000 4800 4000 4400 4100 4000 4800 

 مسافت

 خواهران
4400˂ 44000 4100 4100 4000 4100 48000 4900 4400 4400 4100 

 

 

 جسمانی آمادگی آزمونارزشیابی 

 عنوان گروه
 ورودی آزمون

 آزمون

 دورهمیان
 *نهایی آزمون

 متوسط خوب عالی صابحدن حدنصاب

 امداد و نجات آقایان هایپایگاهنجاتگران 

 
61 01 011-91 89-81 09-00 

 و داوطلب آقایان کارکناننیروهای عملیاتی 

 
00 60 011-81 09-00 04-01 

 سازمان امداد و نجات آقایان کارکنان

 
01 00 011-01 69-60 64-61 

 نیروهای عملیاتی کارکنان و داوطلب بانوان

 
00 60 011-81 09-00 04-01 

 کارکنان سازمان امداد و نجات بانوان

 
01 00 011-01 69-60 64-61 

 صورت که:شود بدین: در انتهای دوره اعتبار گواهی صادرشده بر اساس سطوح عالی، خوب و متوسط تعیین می*

 ماه اعتبار دارد 08 عالی:

 ماه اعتبار دارد 02خوب: 

 اردماه اعتبار د 6متوسط: 
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 و مقرراتقوانین 

حوزه معاونت  کارکنان ،امداد و نجاتسازمان  کارکنانجسمانی در مرحله نخست شامل کلیه  آمادگیبرنامه  .0

 .باشدمی امداد و نجات هایپایگاهکادر وداوطلب  نجاتگران  عملیاتی و یروهاین استان، امداد و نجاتعملیات 

 .گردندمی بندیگروهوبر اساس نمره اکتسابی  شودمیته گرف آزموناز کلیه افراد در ابتدای دوره  .3

اساس  بر و شودمیخواهران انجام  استاندارد برای برادران و بر اساسکه  باشدمیورودی شامل ده فعالیت  آزمون .2

 .شوندمی بندیگروهنمره اکتسابی افراد 

نند باید خارج از برنامه مدون نسبت به افزایش تبصره: کسانی که در ازمون ورودی نتوانند حد اقل نمره الزم را کسب ک

 توان خود اقدام کنند ودرمرحله بعدی ازمون ورودی شرکت نماییند.

؛ گرددمیمشخص  آمادگیاهمیت  بر اساس میزان مجزا و صورتبهنمره برای هر دسته  و حداکثرحداقل  .8

 باشند. برخورداربیشتری  آمادگیباید از میزان  کارکناننسبت به  امداد و نجات هایپایگاهنجاتگران  دیگرعبارتبه

 .گرددمیدقیق ذکر  صورتبه آزموندر پایان مبحث  هر دستهدوره  و پایان دورهمیان ورودی، آزموننمره  .5

افرادی که در ازمون اولیه براساس گروه شرکت کننده بتوانند نمره ازمون نهایی را کسب کنند بدون شرکت در  .6

 نامه اهداء میگردد واز کلیه مزایا مربوطه نیز برخوردار میباشند. دوره  تمرینی ،گواهی

تحصیالت لیسانس یا  وجسمانی  آمادگیتوسط مربیانی که دارای مدرک تخصصی مربیگری  آمادگیدوره  .7

 .پذیردمیباشند انجام  بدنیتربیت لیسانسفوق

تخصصی سازمان  و آموزش ریزیمهبرناهراستان به معاونت  احمرهاللز شرایط توسط جمعیت یک مربی حائ .8

 بندیزمانبرنامه  و چگونگی آزمونتا قبل از شروع برنامه آموزش الزم در خصوص نحوه اجرای، انجام  گرددمیمعرفی 

 .نمایندمیدوره را کسب 

 و هر گروهفعالیت  که با توجه باشدمی به مدت سه ماه در هفته سه جلسهتا  دوجسمانی شامل  آمادگیبرنامه  .8

 .گرددمیرائه ا رایط توسط مربیان تنظیم وش
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 شودمیمربی در محل پایگاه برگزار  با حضورطی یک جلسه  امداد و نجاتجسمانی نیروهای پایگاه  آمادگیبرنامه  .01

 و در نمایندمیرا اجرا  هابرنامهخود تمرینی  صورتبهکه این افراد  گرددمیتمرینات به افراد ارائه  بندیزمان و برنامه

 .نمایندمیپایان دوره شرکت  آزموندر  پایان برنامه

بر کیفیت دوره نظارت  دورهمیان هایآزمونانجام  و باتمرینی را داشته باشد  هافعالیتمربیان باید نظارت بر انجام  .00

 نماید.

که با  دباشمیماه  سهبرای  در هفتهحوزه عملیات شامل دو تا سه جلسه  کارکنانجسمانی برای  آمادگیبرنامه  .03

 .گرددمیرائه ا توسط مربیان تنظیم و توجه به شرایط،

استان باید شرایط الزم  و جمعیتامدادی، مدیران سازمان  هایدر فعالیت کارکنان آمادگی ضرورتبهبا عنایت   .02

 جسمانی فراهم نمایند. آمادگیدر برنامه  کارکنانجهت حضور 

به این  کارکنانحوزه عملیات شایسته است در جهت تشویق  کارکنانجسمانی برای  آمادگیبا توجه به اهمیت  .08

 گرفته شود. در نظرالزم برای افراد  هایمشوقامر 

 شوندمی بندیگروه آزمونوبر اساس نتایج  شودمیورودی گرفته  آزمون ،آمادگیمشمول برنامه  کارکناناز کلیه  .05

 .گرددمیتنظیم  و ماهیانهنظارت مربیان برنامه هفتگی  و با

جسمانی در هر پایگاه از محل  آمادگیاستان باید تجهیزات الزم جهت انجام تمرینات  امداد و نجاتمعاون  .06

 نماید. تأمین را اعتبارات پایگاه

 نامهگواهیافرادی که نمره قبولی کسب کنند  و به گرددمیبا نظارت نماینده سازمان برگزار دوره پایان  آزمون .07

 .گرددمیپایان دوره اعطاء 

 اعتبار دارد. هیجده ماهتا  شش ماهبین  شدهکسبجسمانی بر اساس نمره  آمادگی نامهگواهیاعتبار  زماندتم .08

 نامهو گواهی گرددمیفشرده طی دو هفته برگزار  صورتبه باریکماه  هر سه آمادگیجهت حفظ  بازآموزیدوره   .08

 .گرددمی تائید هاآن
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روهای عملیاتی جهت اجرای برنامه هرساله اعتبار الزم را در جسمانی نی آمادگیسازمان موظف است برای  .31

 سرفصل اعتبارات لحاظ نماید.

استان موظف به شرکت در برنامه  امداد و نجاتمعاونت عملیات  و حوزه امداد و نجاتسازمان  کارکنانکلیه  .30

 .باشدمیجسمانی  آمادگی

جسمانی شرکت  آمادگیدر برنامه  توانندمیاوطلبانه د صورتبهجمعیت استان نیز  هایحوزهسایر  کارکنانتبصره: 

 کنند

ایجاد  و باجسمانی فراهم نمایند  آمادگیی هابرنامه را در کارکناناستان باید شرایط حضور  و جمعیتسازمان  .33

 جسمانی اقدام نمایند. آمادگیی هابرنامه جهت حضور منظم در کارکنانالزم نسبت به ترغیب  هایمشوق

 و آموزش ریزیبرنامهمعاونت  بر عهده هااستانجسمانی جمعیت  آمادگیصحیح برنامه  رایبر اجنظارت  .32

 .ندینمایمخصوص نظارت  در این هااستانکه با اعزام نماینده بر عملکرد  باشدمیتخصصی سازمان 

 .باشدمیان است امداد و نجاتمعاون عملیات  بر عهدهجسمانی در استان  آمادگیبرنامه  و نظارتمسئول اجرای  .38

برنامه  بر اساسجسمانی،  آمادگیضمن سازماندهی نیروهای عملیاتی برای برنامه  باشدمیجمعیت استان موظف  .35

 را برای سازمان ارسال نمایند. هابرنامه و سین کنندگانشرکتفهرست  بندیزمان

 بدنیتربیت لیسانسفوق جسمانی دارای مدرک لیسانس یا آمادگیداوطلب  مربیان باشدمیجمعیت استان مجاز  .36

 مربیان پرداخت نماید. التدریسحق از محلمربوطه را  هایو هزینه بکار بگیرند را جهت اجرای برنامه

 کنگرمتجهیزات انفرادی شامل لباس  تأمیننسبت به  افزاییتوانموظف است از محل اعتبارات  و استانسازمان  .37

 ام نماید.اقد موردنیازلوازم  و سایرکامل، کفش ورزشی 

 بندیسطحاولیه  آزمون بر اساس دهند وسالمت جسمانی را انجام  هاآزمایشباید  کلیه افراد قبل از شروع برنامه .38

 جسمانی تدوین گردد. آمادگیگردند وبر اساس نمره اکتسابی برنامه 

صورت  باشدمیلعمل فرم استاندارد که پیوست دستورا بر اساسجسمانی  آمادگینهایی  و دورهمیان، اولیه آزمون .38

 مربوطه آموزش داده خواهد شد. مسئولین چگونگی انجام آن قبل از شروع برنامه به مربیان و وپذیرد می
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استان  و جمعت باشدمیجسمانی مجاز  آمادگیی هابرنامهورزشی جمعیت برای  هایو سالناستفاده از اماکن  .21

 باید هماهنگی الزم در این خصوص صورت دهد.

 و شرطجسمانی را طی نمایند  آمادگی هایدورهباید  کادر وداوطلب کلیه نجاتگران  0394سال  نتا پایا  .20

 .باشدمیجسمانی  آمادگی نامهگواهیعملیاتی داشتن  هایو فعالیت امداد و نجات هایدر پایگاهنجاتگران  کارگیریبه
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 تجهیزات
ها دارای حداقل امکاناتی باشند که با بهره و پایگاه الذکر، ضروری است که مراکزفوقطرح  بهترهر چهمنظور اجرای به

لیست حداقل تجهیزات موردنیاز برای هر مرکز در ادامه . باشند دستیابیقابلبردن از امکانات اهداف موردنظر طرح 

 آمده است:

 تجهیزات مورد نیاز برای هر مرکز

 اتتوضیح تعداد فهرست تجهیزات ردیف

0 
شرت و کفش تی گرمکن،

 ورزشی
-  

  0 ترازوی دیجیتال 2

  0 متر نواری 3

  0 کرنومتر 4

 کیلویی 3و  2، 0/0 3 توپ مدیسنبال 0

  0 تشک ایروبیک 6

 2 میله بارفیکس 0
 ایستاده .0

 خوابیده .2

  21 مخروط تمرین یا دوک 8

  0 پذیریجعبه سنجش انعطاف 9

 31 دمبل 01
 20 21 0/00 00 0/02 01 0/0 0 3 0/0 وزن

 2 2 2 4 2 4 6 2 2 4 تعداد

 کیلویی هر کدام دو عدد و هالتر الری دو عدد 01و  00 6 هالتر آستین دار 00

 24 صفحه هالتر حلقه بزرگ 02
 21 00 01 0 0/2 وزن

 2 4 6 6 6 تعداد

  0 نیمکت و میز پرس 03

  0 میز پرس شیب دار 04

 متوسط و زیاد هر کدام دو عدددر سه مقاومت کم، 6 کش بدنسازی 00

  4 چوب امداد 06

 80و  00، 60اندازه های  3 توپ ایروبیک 00
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