
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

 با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت 

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل 

 را کلیک کنید. اینجاپروژه          

 

 www.cadyar.comبزرگترین سایت تخصصی معماری  

 .زیر کلیک کنید عکسجهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی 

 برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.

19913571991 

 https://t.me/Cadyar01                 آیدی تلگرام  

https://t.me/Cadyarmemar           آیدی تلگرام 

Vrya.cadyar@gmail.com            ایمیل 

 جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید

 http://www.cadyar.com/?cat=473            دانلود رایگان کتب معماری             

 http://www.cadyar.com/?cat=262آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری       
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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

  مجتمع ورزشی معلولین طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد:  956 در

 

 تاریخچه ورزش معلولین-1
 معلولین سالمت در ورزش تاثیر که بود زمانی میالدی ۸۱ و ۸۱ قرن

 ورزش و فیزیوتراپی اول جهانی جنگ از بعد.  بود شده شناخته کامال

 ۸۱۱۱ سال در.  بودند شده مهم جراحی و اورتوپدی اندازه به درمانی

 ورزش جهانی سازمان.  کرد کار به آغاز برلین در ناشنوایان کلوپ

 دیگر با ناشنوا افراد ولی شد تاسیس ۸۱۱۱ سال در ( CISS) ناشنوایان

 خود به مربوط جهانی مسابقات نیز اکنون هم و نشدند همراه معلولین

 جهانی جنگ از بعد.  کنند می برگزار ”خاموش مسابقات”  نام با را

 معلول افراد ورزشهای ، جنگی معلولین زیاد تعداد دلیل به دوم

 سالمتی برای که تحقیقاتی در.  نهاد وجود عرصه به پا حرکتی – جسمی

 درمانهای بهترین از یکی ورزش که گردید مشخص ، شد انجام افراد این

 درخواست اساس بر ”گوتمن لودویگ ”دکتر ۸۱۱۱ سال در.  است معلولیت
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 نخاعی جراحی مرکز یک که”  مندویل استوک“ بیمارستان بریتانیا دولت

 موثر درمانهای از یکی ورزش مرکز این در.  کرد تاسیس را بود

 . آمد می حساب به معلولین

 به سپس که بود معلولین ورزشهای ابداع برای اول قدم درمانی ورزش

 روز ، ۸۱۱۱ سال جوالی ۱۱ در.  شد ختم ورزشی های رقابت و مسابقات

 بازیهای افتتاح با بود همزمان لندن ۸۱۱۱ المپیک بازیهای افتتاحیه

 شد آغاز ویلچر با ورزشهای روز این در حقیقت در که مندویل استوک

 پیوستند معلولین ورزش به دانمارکی معلول سربازان ۸۱۹۱ سال در. 

 کردند تاسیس را ”مندویل استوک”  المللی بین های رقابت کمیته و

 قدیمی سربازان جهانی فدراسیون حمایت و نظارت تحت ، ۸۱۹۱ سال در. 

 ورزش تحقیقات و مطالعه جهت معلولین ورزش المللی بین تحقیقی گروه

 سازمان یا IOSD افتتاح به ۸۱۹۱ سال در سپس و شد تاسیس معلولین

 بود مناسب معلولی ورزشکاران برای IOSD . شد ختم معلولین ورزش جهانی

 ورزشهای های رشته در جهانی بازیهای کمیته عضویت به توانند نمی که

 قسمتهای فلج و مغزی فلج ، نخاعی قطع ، عضو قطع ، نابینا معلولین

 . درآیند بدن مختلف

 نابینایان الحاق باعث و درآمدند ISOD عضویت به کشور ۸۹ ابتدا در

 در ذهنی معلولین و تورنتو ۸۱۹۹ پارالمپیک به عضویها قطع و

 مسابقات برگزاری از هدف.  گردید ”آرنهیم“ در ۸۱۱۱ سال مسابقات

 به و گیرد بر در را معلولین ورزشهای انواع تمامی که بود این

 حال هر به.  باشد داشته فعالیت کننده هماهنگ کمیته یک عنوان

 سالهای در IBSA و CP- ISRAمانند معلولین به مربوط سازمانهای دیگر

 نیاز همگی المللی بین سازمان چهار این.  شدند تاسیس ۸۱۹۱ و ۸۱۱۱

 سال در یکدیگر کمک با این بنابر.  کردند احساس را هماهنگی به

 نام با را(  جهان در معلولین ورزشی کننده هماهنگ کمیته)  ۸۱۱۱

ICC سازمان چهار از متشکل کمیته این.  کردند افتتاحCP- ISRA ، IBSA ، 

ISMGF ، IOSD بعد سالهای در.  باشد می معاون و کل دبیر چندین و 

 در بیشتر نماینده داشتن و بیشتر حضور خواستار عضو کشورهای

 به ۸۱۱۱ سال در مردمی موسسه تاسیس به امر این که شدند سازمانها

 های رشته منظوره چند سازمان تنها موسسه این امروز تا و شد IPC نام

 . است جهان در معلولین ورزشی

 ورزش سازمان المللی بین نماینده پارالمپیک المللی بین کمیته

 معلولین ورزش مسابقات دیگر و پارالمپیک مسابقات IPC . است معلولین

 بین سازمان یک IPC . کند می برگزار جهانی و کشوری سطح دو در را

 پنج و پارالمپیک ملی کمیته ۸۹۱ با است انتفاعی غیر المللی

 دیگر حالیکه در.  معلولین ورزش مخصوص المللی بین فدراسیون

 را ورزش یک با معلولین گروه یک تنها معلولین ورزش سازمانهای



 

 

 ورزشها تمامی ، گر حمایت سازمان یک عنوان به IPC ، دهند می پوشش

 ورزشی سازمانهای.  گیرد می بر در را معلولین ورزشی های رشته و

 به بستگی معلولین ورزش آینده که هستند مطمئن سازند می را IPC که

 . دارد مسابقات صحنه به معلول ورزشکاران همه ورود

 زمانی این و گردد می باز ۸۱۱۱ سال به پارالمپیک جنبش نوپای تاریخ

 عنوان تحت را جهان معلوالن مسابقات اولین گوتمن لودویک که است

 برگزار دوم جهانی جنگ نخاعی قطع ورزشکاران حضور با مندویل استوک

 المللی بین و ورزشی سازمانهای معلولین گروههای دیگر سپس.  کرد

.  کردند وارد صحنه به مختلف مسابقات و ورزشها انجام با را خود

 ورزش المللی بین سازمان ، مغزی فلج المللی بین ورزش سازمان پنج

 ، ذهنی توان کم معلولین المللی بین و ورزشی سازمان ، نابینایان

 سازمانهای مراکز جمله از ویلچر با المللی بین ورزشهای فدراسیون

 . روند می شمار به معلوالن ورزش در فعال

 : اصول و اهداف-1-2
 اهداف دارای سازمان این ، معلولین ورزشهای سازمان اساسنامه طبق

 : است ذیل اصول و

 استانداردهای اساس بر معلولین ورزش المللی بین نماینده -۸

 پارالمپیک

 و تابستانی پارالمپیک مسابقات هماهنگی و نظارت ، تصویب مسئول -۱

 زمستانی

 سطح در معلولین ورزشی های رشته مسابقات جدول هماهنگی مسئول -۳

 – فنی نیازهای کلیه کامل پوشش تضمین و ای منطقه و المللی بین

 . معلولین گروههای کلیه در ورزشی

 ورزشی های فعالیت به معلولین ورزشی های رشته الحاق جهت در تالش -۱

 . معلولین ورزشی های رشته اصلی هویت حفظ با سالم افراد

 بین سازمانهای دیگر و المپیک المللی بین کمیته با ارتباط -۹

 . اصول و اهداف این به دستیابی جهت ورزشی المللی

 تحصیلی ، توانبخشی های فعالیت و ها برنامه از حمایت و تشویق -۹

 . سازمان اهداف جهت در تحقیقی ،

 گرفتن نظر در بدون معلول گروههای تمامی در معلولین ورزش ارتقاء -۹

 . قومی و جنسیتی ، معلولیتی ، اقتصادی ، مذهبی ، سیاسی تبعیضات



 

 

 معلولین بیشتر چه هر شرکت جهت مناسب های موفقیت کردن فراگیر -۱

 بردن باال جهت آموزشی های برنامه بیشتر چه هر ریزی طرح و ورزش در

 . آن استعدادهای شکوفایی و

 حضور و شدید معلولیت با معلول ورزشکاران بیشتر چه هر الحاق -۱

 . پارالمپیک تابستانی و زمستانی های رقابت در ورزشکار زنان

 . سازمان اصول و اهداف به نیل جهت بیشتر چه هر تالش -۸۱

 IPC لوگوهای*

 آبی و قرمز ، سبز رنگ سه از IPC لوگوی معلولین ورزشهای فدراسیون

 ، فکر یعنی انسان مشخصه سه سمبل رنگ سه این که است شده تشکیل

 تابستانی المپیک بازیهای در و ۸۱۱۱ سال در.  میباشد روح و جسم

 . شد استفاده بار اولین برای لوگو این سئول

 IPC مرکزی دفتر *

 آلمان بن شهر در معلولین ورزشهای سازمان المللی بین و مرکزی دفتر

 پیچیدگی و ها فعالیت چشمگیر رشد به توجه با.  باشد می مستقر

 در داوطلب کاری نیروی از تا شد آن بر سازمان ، خدمات فزاینده

 مالی کمک با.  نماید استفاده دفتر این در گسترده و وسیع سطح

 این ساختمان و شد انجام مرکزی دفتر توسعه ، بن شهر و آلمان دولت

 در معلولین برای تسهیالت تمامی تا گرفت قرار بازسازی مورد مرکز

 سپتامبر ۳ تاریخ در رسما IPC مرکزی دفتر باالخره و شود گرفته نظر

 . یافت گشایش ۸۱۱۱

 یکسال ایران ایرانمعلولین معلولین ورزشهای فدراسیون تاریخچه *

 نظارت تحت و تاسیس ۸۳۹۱ سال در و اسالمی انقالب پیروزی از پس

 جنگ بروز پی در.  نمود آغاز را خود فعالیت بدنی تربیت سازمان

 ضرورت ، جامعه در اسالمی میهن سرافراز جانبازان حضور و تحمیلی

 نشاط روحیه و سالمتی حفظ جهت ورزشی های صحنه به عزیزان این ورود

 در گرفته صورت ریزی برنامه با لذا.  گردید احساس آنان میان در

 رقابتهای و ورزش صحنه به نیز جانبازان زمان مرور به ، خصوص این

 فدراسیون به فوق فدراسیون نام ۸۳۹۱ سال در و وارد خارجی و داخلی

 پانزده حاضر حال در و کرد تغییر معلولین و جانبازان ورزشهای

 . دارند فعالیت فدراسیون این پوشش تحت رشته

 ریاست پیشنهاد با و معلولین و جانبازان ورزش های فعالیت گسترش با

 نابینایان ورزشهای فدراسیون تاسیس بر مبنی ۸۳۹۹ سال در فدراسیون

 ۸۳۹۱ سال در آمده بعمل های پیگیری با و بدنی تربیت سازمان به

 تربیت سازمان پوشش تحت فدراسیونهای سایر جرگه به فدراسیون این



 

 

 ادامه خود فعالیت به ورزشی رشته ۱ با اکنون هم که درآمد بدنی

 . دهد می

 انجمن تاسیس با ، مردان میان در ورزش توسعه با دیگر سوی از

 تاسیس سپس و ۸۳۹۹ سال در نابینا و معلول و جانباز بانوان ورزشهای

 از فوق انجمن دو عمال ، ۸۳۹۱ سال در نابینا بانوان ورزش انجمن

 خود فعالیت و گرفته قرار بانوان ورزش معاونت پوشش تحت تاسیس بدو

 که معلولین ورزش فعالیتهای به توجه با.  نمودند آغاز رسما را

 به اول جهانی جنگ از بعد و شروع جهان در قبل سال صد حدود از

 بود شده برخوردار بیشتری اهمیت از درمانی ورزش روش و پزشکی دالیل

 افتتاح با همزمان ۸۱۱۱ از و معلولین ورزش باشگاهای تاسیس به منجر

 مندویل استوک المللی بین مسابقات افتتاح روز لندن المپیک مسابقات

 . گردید داشت توجه ویلچری ورزشهای به که

 ضرورت و نیاز معلولین ورزش جهانی سازمان تشکیل با و زمان مرور به

 در ورزش متولیان سوی از (IPC ) پارالمپیک المللی بین کمیته تشکیل

 در رسمی صورت به ۸۱۱۱ سال در کمیته این و شد داده تشخیص جهان

 تاسیس لزوم بر مبنی IPC اصلی بدنی.  کرد کار به آغاز آلمان کشور

 وقت ریاست وارد استید دکتر سوی از ایران در پارالمپیک ملی کمیته

 دیدار پی در.  آمد بعمل دعوت گفتگو و دیدار جهت فوق سازمان

 از و نوری ناطق آقای اسالمی شورای مجلس وقت ریاست با استیدوارد

 با کشور در معلولین ورزش گسترده های فعالیت مشاهده دیگر سوی

 . آمد عمل به موافقت پارالمپیک ملی کمیته تاسیس

 ) پارالمپیک ملی کمیته اساسنامه تهیه با و فوق تایید دنبال به

NPC) المپیک ملی کمیته تایید مورد رسما کمیته این( NOC ) واقع کشور 

 که گردید برگزار ۸۳۹۱/ ۸۹/۸۸ تاریخ در آن عمومی مجمع اولین و

 گردیدند انتخاب سال چهار مدت به آن اجرایی و رئیسه هیات اعضای

 در ساختمان یکدستگاه بازسازی و خرید از پس کمیته این فعالیت. 

 . گرفت قرار برداری بهره مورد و آغاز رسما ۳/۸۳۱۱/ ۱۳ مورخ

*NPC ؟ چیست 

 انتفاعی غیر ، غیرتجاری ای موسسه منزله به پارالمپیک ملی کمیته

 است سازمانی تنها کمیته این.  است المپیک ملی کمیته به وابسته

 قهرمانان شرکت به مربوط امور هماهنگی و اداره ، سرپرستی که

 زمستانی و تابستانی بازیهای در را ایرانی معلول و جانباز

 بین کمیته که ای قاره و المللی بین ، ای منطقه ، پارالمپیک

 دارد برعهده را کند می حمایت یا بیند می تدارک پارالمپیک المللی

 قطع که شود می اطالق قهرمانانی همه به معلول و جانباز قهرمان. 

 در و هستند ذهنی توان کم و نابینا ، مغزی فلج ، نخاع قطع ، عضو

 ملی کمیته.  گیرند می قرار جهانی فدراسیون پنج پزشکی بندی طبقه



 

 

 فهرست قانون به توجه با و بوده حقوقی شخصیت دارای پارالمپیک

 غیر عمومی نهاد ۸۳۹۳ سال مصوب دولتی غیر عمومی موسسات و نهادها

 . است دولتی

 : پارالمپیک ملی کمیته اهداف

 شرح به اهدافی دارای پارتالمپیک ملی کمیته ، اساسنامه طبق بر

 : باشد می ذیل

 الزم تدارک و مناسب های زمینه ایجاد برای پارالمپیک ملی کمیته -۸

 در کشور معلول و جانباز ورزشکاران و قهرمانان فعال شرکت برای

 رعایت با ای قاره و المللی بین ، ای منطقه ، پارالمپیک های رقابت

 . پارالمپیک المللی بین مقررات

 شدید معلولیت دارای که افرادی بین در ورزش توسعه برای تالش -۱

 . هستند

 معلول و جانباز بانوان بین در ورزش توسعه برای تالش -۳

 اهداف تحقق جهت در پژوهشی های برنامه احیای به کمک و تشویق -۱

 . پارالمپیک ملی کمیته

 به آموزشی های فعالیت اجرای برای مناسب بستر و ها زمینه ایجاد -۹

 . معلوالن و جانبازان ورزشهای توسعه منظور

 ورزش جهانی جنبش و معلوالن و جانبازان ورزشهای ائتالف برای تالش -۹

 . معلوالن و جانبازان ورزشهای هویت حفظ ضمن سالم افراد برای

 . کشور سطح در قهرمانی پایگاههای تشکیل برای تالش -۹

 زمستانی و تابستانی بازیهای در قهرمانان بیشتر چه هر مشارکت -۱

 . معلوالن و جانبازان ویژه به پارالمپیک

 . اصول و اهداف تحقق برای تالش -۱

 ایران جانبازان و معلولین ورزش تاریخچه-1-3
 اسالمی، انقالب ازپیش تا معلولین و جانبازان ورزشهای فدراسیون

 این فعالیت و بوده پزشکی فدراسیون غیرفعال،زیرنظر ایکمیته بصورت

 محدود المللیبین هایدرگردهمایی آن مسوولین شرکت به صرفا   کمیته

 .دادنمی انجام افرادمعلول بین در فعالیتی هیچگونه و شدمی

 

 ورزشهای فدراسیون ۸۳3۱ اواخرسال در اسالمی، شکوهمند انقالب از پس

 تأسیس، تازه فدراسیون این فعالیت اولین. گردید تأسیس معلولین



 

 

 که بود هلند در معلول افراد المپیک مسابقات به گروه یک اعزام

 تجارب کسب اعزام این از هدف و گرفت صورت ۸۳3۱ سال تابستان در

 معلولین ورزش اجالس در شرکت و مقررات و قوانین و منابع تهیه و فنی

 معلولین المللیبینفدراسیون به ایران اسالمی جمهوری شناساندن جهت

 اولین هلند، المپیک مسابقات از اعزامی گروه بازگشت از پس. بود

 مربیان. شد برگزار رشته چند در معلولین ورزشهای مربیگری کالس دوره

 تشکیل به نسبت و مراجعت خود استانهای به الزم آموزشهای ازپس

 در معلول افراد مسابقات اولین.نمودند اقدام ورزشی هایتیم

 ویلچر، با بسکتبال شطرنج، میز،رویتنیس میدانی، و دو هایرشته

. شد برگزار تهران در ۸۳3۱ ماه شهریور در شنا و نشسته والیبال

 معلول افراد استقبال. داشتندشرکت شطرنج رشته در فقط نابینایان

 بود توجه قابل قدریبه درمسابقات آنان شرکت و ورزشی فعالیتهای از

. دهند انجام زمینه دراین بیشتری اقدامات تا واداشت را مسوولین که

 رزمندگان از برخی بخشی نیل و۸۳3۱ سال در تحمیلی جنگ آغاز با

 افزوده رشته این ورزشکاران آمار به روزبهروز جانبازی، فیضبه اسالم

 .گرددمی محسوب فدراسیون تاریخ در عطفینقطه مسأله این که شدمی

 

 معلول و جانباز افراد ورزشی تیم اولین ۸۳3۱ سال اردیبهشت در

. گردید اعزام یوگسالوی کشور به ویلچر با بسکتبال رشته در کشور،

 و داوری و مربیگری متعدد کالسهای تشکیل و فدراسیون ریاست تغییر

 ورزشی مختلف هایرشته در کشور قهرمانی مسابقات دوره اولین برگزاری

 این در دیگر تحوالت از. گرددمی محسوب ۸۳3۱ سال فعالیتهای جمله از

 معلولین و جانبازانورزشهایفدراسیون به فدراسیون نام تغییر سال

 بعدازدر معلولین ورزشی فعالیت اولیه اوج نقطه ۸۳3۱ سال. بود

 ورزشی کاروان اولین ۸۳3۸ سال در. شودمی محسوب اسالمی انقالب

 جهانی مسابقات به تیراندازی تیم قالبدر معلولین و جانبازان

. شد اعزام گردید،می برگزار انگلستان کشور در که مندویلاستوک

 مورد در اعزامی کاروان هایافشاگری بدلیل بازیها از دوره دراین

 جلوگیری رقابتها در آنان شرکت از آمریکا و صهیونیستیرژیم جنایات

 اسالمی جمهوری ومعلولین جانبازانملیتیم ۸۳3۳ سال در. آمد بعمل

 مسابقات در تحریم سال یک به توجه با ومیدانی دو رشته در ایران

 نقره و طال مدالهای صاحب جهانی مسابقات در شرکت با مندویلاستوک

 در کشورمان نشسته والیبال تیم حضور اولینهمچنین. شد برنز و

 باعث جهان قهرمانی مقام وکسب نروژ نشسته والیبال جهانی مسابقات

 .گردید ورزش این به ومعلول جانباز هزاران جذب

 با ومعلولین جانبازان ورزشی فرهنگی جشنواره بعد،اولین سال یک

 حضور با ومعلولین جانبازان ورزشی رشتهشش در ورزشکار 3۱۱ شرکت

 جمهوری ریاست مقام) ایخامنه الهآیت حضرت اسالمی انقالب معظم رهبر



 

 

 معلولین ورزش گسترش و توسعه ایشان، گهربار سخنان. برگزارشد( وقت

 و جانباز افراد ورزشی هایتیم گسترده حضور اولین. گردید باعث را

 المپیک دو تحریم ازپس) سئول پارالمپیکبازیهای در کشورمان معلول

 ورزشی مختلف هایتیم موفق حضور با( سابــق شوروی و آمریـــکا

 استحکام ضمن که بود همراه میدانی و دو و نشسته والیبال مخصوصــا  

 دراین ورزش فعالیت جهانیان، بین در معلولین ورزشهای تشکیالت

 .یافت بیشتری گسترش هارشته

 

 فدراسیون، با جانبازان بنیاد فعالیت شدن همگام با ۸۳3۱ سال در

 رشدبهرو فعالیت باعث و گرفته صعودیسیر ومعلولین جانبازان ورزش

 با فدراسیون فعالیت ۹۱ تا3۱ سال از. گردید قشر این ورزش

 توسط که ورزشیـفرهنگی هایجشنواره برگزاری و مدون هایبرنامه

 آقای جناب و ایخامنه الهآیتحضرت جمله از کشور رتبهعالی مسوولین

 موّفق شرکت با. یافت خاصی گردید،دگرگونیمی افتتاح رفسنجانیهاشمی

 مناسب جایگاه کشورمان سیدنی و آتالنتا بارسلون، پارالمپیک درسه

 .نمود کسب معلولین و جانبازان ورزش در جهانی

 کمیته تشکیل و نابینایان فدراسیون شدن مستقل یعنی مهم رویداد دو

 معلولین و جانبازان ورزش تاریخ عطفنقاطاز ،۸۳۹۱ سال در پارالمپیک

 .گرددمی محسوب

 معلولین و جانبازان ورزشهای فدراسیون جامع طرح تصویب و تدوین با

 و هاسیاست اصول، مطابق گانه،۸3 ورزشی هایرشته( ۸۳۱۱ سال بعداز)

 ولیکن گردید؛ بندیاولویت شده، تعریف اهداف و تدابیر ها،مشیخط

 حفظ را خود موقعیت گراییکمّیت آتن، پارالمپیک مسابقات پایان تا

 کشورهای بین در ایران اسالمی جمهوری جایگاه درنتیجه و بود کرده

 ملی، هایتیم وضعیت و زمانی شرایط تغییر. یافت کاهش کننده،شرکت

 گیرد؛ قرار اولویت در گراییجوان و گراییکیفیت اصل که نمودمی الزم

 مسابقات در قدرتمند حضور جهت ملی هایتیم سازیآماده در بنابراین

 .شد تبعیت گراییکیفیت اصل از( ۱۱۱۱) پکن پارالمپیک

 آتن پارالمپیک در ایران

 ساختمان افتتاح و ۹۱ سال بهمن در پارالمپیک ملی کمیته تاسیس با

 کمیته این در که مودنظر اهداف از یکی ۱۱ ماه خرداد در کمیته این

 در شایسته حضور جهت ریزی برنامه ، گرفت قرار خاص توجه مورد

 سیدنی مسابقات در.  بود آتن ۱۱۱۱ و ۱۱۱۱ سیدنی پارالمپیک مسابقات

 ، تیراندازی ، ومیدانی دو ورزشی رشته ۹ در کشورمان مجموعا ۱۱۱۱

 حضور ورزشکار ۱۸ با نشسته والیبال و برداری وزنه ، کمان تیرو

 در ۸۹ رده کسب و برنز ۹ و نقره ۱ ، طال مدال ۸۱ آن حاصل که یافت



 

 

 حضور دوره چهار طی در نتیجه بهترین که بود جهان کشور ۸۱۳ میان

 . بود مسابقات این در

 ورودی سهمیه کسب مسابقات در کشورمان قهرمانان حضور از پس

 ، نشسته والیبال ، ومیدانی دو رشته ده در کشورمان ، پارالمپیک

 تیراندازی ، برداری وزنه ، ویلچر با بسکتبال ، مغزی فلج فوتبال

 حضور مجوز سواری دوچرخه و میز روی تنیس ، کمان تیرو ، جودو ،

 مسابقات مقایسه است گفتنی.  آورد بدست را پارالمپیک مسابقات در

 از بیش و ورزشی های رشته برابری دو افزایش بیانگر آتن و سیدنی

 به نگاهی با عبارتی به که است ورزشکاران تعداد شدن برابر دو

 کاروان ، پارالمپیک و المپیک مسابقات به اعزامی های هیات تاریخچه

 و المپیک مسابقات به اعزامی هیات ترین موفق و بزرگترین فوق

 ورزشی رشته ۸۱ در ورزشکار ورودی سهمیه ۱۱ کسب لحاظ به پارالمپیک

 . است

 مبانی ورزش معلولین در جهان-1-4
 یا و درمانی وسیله یک عنوان به حرکت از دور بسیار های زمان از

. است شده می استفاده روحی و جسمی هایی ناراحتی بروز از جلوگیری

 برد پی توان می شناسان باستان متعدد مدارک و ها یافته اساس بر

 از رهایی برای حرکت اهمیت به نیز باستان دوران های انسان که

 .اند بوده آگاه درمان و دردها

 که بردند پی موضوع این به که بودند هایی ملت اولین جزو ها چینی

 انجام عدم و تحرکی کم ها بیماری و ها ناراحتی از بسیاری بروز علل

 معروف سبک تمرینات نوعی ها آن دلیل این به. است جسمی های فعالیت

 درمان برای نیز باستان هندوهای.کردند می اجرا را «فو کانگ»  به

 اکثراین که دادند ارائه را زیادی حرکات و تمرینات بدن سالمت حفظ و

 .شدند می گرفته کار به صلیبی های جنگ دوران تا تمرینات

 «یوگا»  تمرینات هندوها از مانده باقی اثر ترین معروف امروزه

 روان و تن کنترل برای که است روحی و جسمی تمرینات یوگا. است

 به که بود کسی اولین هرودت نیز باستان یونان در است شده تدوین

. کرد توجه ها بیماری درمان به کمک و بهبود در ژیمناستیک تأثیر

 بود هندسی قواعد و اصول بر مبتنی که را تمرینات از ای مجموعه او

. کرد تدوین شاگردانش بدنی ضعف بردن میان از منظور به

 ولی مشکل بسیار تمرینات این که بودند معتقد هردوت بیشترشاگردان

 .هستند سودمند

 کمکی وسائل کاربرد چگونگی اوریلیاتوس نیزکالیوس باستان روم در

 بیان آنها درمان و ها بیماری رشد کردن متوقف جهت را ها وزنه و

 تمرینات ”مزمن های بیماری“ نام به خود معروف کتاب در او. داشت

 را عضالت انقباض و استقامت قدرت، افزایش جهت در مؤثری و مختلف



 

 

 را موم فشردن و کشیدن روش همچنین دانشمند این. است داشته بیان

 بیماران برای خصوص به دست و انگشتان عضالت قدرت افزایش باعث که

 نیز اسالمی کشورهای در. است کرده توصیه است، مفاصل ورم به مبتال

 خصوص به. است شده می زیادی توجه ورزش کمک به درمانی حرکت امر به

 به سینا ابن و رازی زکریای قبیل از ایرانی فالسفه و دانشمندان

 .بودند واقف مهم امر این

 تأئید مورد درمانی ژیمناستیک مورد در را گالن عقیده سینا ابن

 چگونه»  با رابطه ودر بخشد می تکامل را ها کوشش آن و دهد قرارمی

. دهدمی ارائه را زیادی تمرینات «زیستن سالم چگونه و بودن سالم

 بدنی، تمرینات: » گویدمی ورزش کمک به درمانی حرکت درباره او

 روحیه آنچنان سخت، های فعالیت حتی و ورزشی سبک و مالیم های فعالیت

 و کند رشد شرایط بهترین در شود می قادر که بخشد می انسان به ای

 .گردد مند نیزبهره ومفید سالم زندگی از

 فعالیت هرگونه با مسحیت کلیسای مخالفت خاطر به وسطی قرون در

 از جسم داشتن نگه دور منظور به ورزشی تمرینات به پرداختن جسمی،

 پیشرفتی با رفته رفته اما.شد سپرده فراموشی دست به ها بیماری

 قرون در پزشکی علم جمله از تکنیکی و علمی های زمینه کلیه در که

 بیماری چنگال از انسان نجات و معالجه راه آمد، وجود به معاصر

 .شد هموار مختلف های

 و بروز از پیشگیری طرق بلکه نبود مطرح صرف مداوای موضوع دیگر،

 و مطرح جدی طور به نیز ها معلولیت نتیجه در و ها بیماری رشد

 راه بهترین معلول افراد برای مرگ که فکر طرز این. میشد دنبال

 و ها انسان همه زندگی به احترام بلکه نشد مطرح دیگر است عالج

 خصیصه یک عنوان به مختلف حوادث معلوالن و مجروحان درمان برای کوشش

 .گرفت قرار توجه مورد انسانی

 واقعی مفهوم به دیگری دوران هر از بیش ورزش شرایطی، چنین پرتو در

 وقوع.گرفت خود به نیز تری علمی های جنبه و شد نزدیک خویش

 پیشرفت نیز و کمی لحاظ از را معلولیت عارضه متعدد، رویدادهای

 در. کردند دگرگونی دستخوش کیفی  لحاظ از را آن پزشکی علم های

 آسیایی اروپایی، کشورهای میان پراکنده جنگهای سلسله نوزدهم قرن

 دیگر طبیعی حوادث و آسیا آمریکا، اروپا، در متعدد های انقالب و

 .کردند ایفا توجهی قابل نقش معلوالن کمی افزایش در

 این در اروپا اعظم بخش درگیرشدن و اول جهانی جنگ وقوع همچنین

 درهمه. است معلوالن ازدیاد در عطفی نقطه مثابه به ویرانگر، جنگ

 به را همگان که نبودند گروهی دیگر معلوالن ، جنگ درگیر کشورهای

 معلولیت عارضه. برانگیزند را آنان ترحم احیانا   و وادارند تعجب

 و بود کرده تحمیل را خود رسمیت جامعه پیکر از ی جزیی عنوان به



 

 

 که آوردند وجود به هایی ارگان دولتی غیر های موسسه و ها دولت

 .بود معلوالن بهبود و مراقبت مداوا، هدفشان

 نیز ای پیشرفته تکنولوژی از کشورها این اکثر که  آنجایی از

 گرفتند بهره امکاناتی چنین از نیز مورد این در بودند، برخوردار

 شدن حساس موجب که معلوالن کمی رشد. کردند توجه بدان جدی طور به و

 و بودجه دادن اختصاص موجب خود بود، شده آنان به نسبت جامعه

 از گیری بهره و ورزشی – پزشکی کارآمد نیروی از بخشی گردآمدن

 نیزکه سرشناس افراد. گردید معلوالن به کمک برای پیشرفته تکنولوژی

 اشتیاق این کننده تشدید عوامل از بودند شده معلول جنگ طی در خود

 .آمدندمی حساب به عمومی

 معلوالن ورزش تشکیالت اولین گیری شکل به عوامل-1-5
. انجامید معلوالن ورزش تشکیالت اولین گیری شکل به عوامل این مجموعه

 معلوالن روانی و جسمانی نیازهای کردن تأمین آن هدف که تشکیالتی

 معلوالن، ویژه ورزشی های باشگاه اولین تأسیس از قبل تا. بود

 نیزتوجه معلوالن به که داشتند وجود دیگری های موسسه و نهادها

 بودند،اما برداشته آنان نیازهای تأمین درجهت هایی گام و داشته

. رفتنمی فراتر ترحم و خیرخواهی مرز و حد از آنان های انگیزه

 ایجاد راه در موثری های قدم مذهبی های سازمان دیگر و کلیساها

 شرایط با را خود های وفعالیت برداشتند معلوالن مختلف های انجمن

 .دادند تطبیق جدید

 عارضه یک عنوان به معلولیت قبول بلکه خیرخواهی، فقط نه پس این از

 معلوالن برای که مختلفی های ارگان در را روشنی وظایف اجتماعی،

 به معلولین خود آنکه ویژه به کرد، تعیین کردند می وظیفه انجام

 آگاه خویش موقعیت به و کردندمی فعالیت نهادها دراین چشمگیری طرز

 .بودند شده

 معلولین ویژه ورزشی مستقل تشکیالت فقدان اساسی، کمبودهای از یکی

 اعتبار به همچنین و بود شده احساس نیاز این ضرورت چون اما. بود

 دیگری از پس یکی ورزشی های مناسب،باشگاه امکانات و مساعد شرایط

 علمی مجامع همچنین. دایرگردید آمریکا و اروپا ازکشورهای بعضی در

 به کمک روند در ورزش اثرات پیرامون پژوهش گسترش هدفشان که

 تشکیل منظم طور به بود معلولیت اثرات و عوارض کاهش و معلولین

 پزشکی – ورزشی های حرکت پیشرفت به رو روند بر مؤثری نتایج و شد

 .نهاد برجای

 موجب. نوین دستاوردهای به مجامع و ها مؤسسه اینگونه دستیابی

 باالترین مثابه به واقع در که شد  ورزشی – پزشکی انستیتوهای تشکیل

 پزشکان بهترین گردآمدن. رفتمی شمار به علمی -پژوهشی ارگانهای

 آخرین مورد در نظرپزشکان تبادل و انستیتوها قبیل دراین



 

 

 درمانی های حرکت یاری به را عوارض کاهش درجه پزشکی، دستاوردهای

 .یافت انتقال سایرجوامع نیزبه حاصله تجارب و برد باال

 ومعلول مجروح ها میلیون داشت تداوم سال شش که دوم جهانی جنگ در

. بود زور و زر صاحبان طلبی قدرت دردناک نتیجه که آمدند وجود به

 برمسائل را خود اثرات معلولین آور حیرت و عظیم کمیت چنین طبعا  

  شرایطی چنین در. گذارد می باقی جوامع اقتصادی و اجتماعی فرهنگی،

 مجروحان بهبودی روند در ورزش ارزش به دیگر زمان هر از بیش که بود

 کارآیی و کرد پیدا تحول گذشته، های تمرین. شد توجه معلولین و

 پژوهش و تجارب از استفاده با کشورها از بعضی در شد بیشتر ها آن

 کشورها از بعضی در و شد برداشته سریعی گامهای دامنه، پر های

 .گیرشد همه معلولین میان در ورزش و بود گیر چشم بسیار ها موفقیت

 از یکی جنگ، آتش های زبانه آخرین کردن فروکش از پس ماه چند

 ای ویژه آسایشگاه  جونز دکتروانس نام به انگلیسی معروف جراحان

 یک آنکه از بیش آسایشگاه کرداین تأسیس نخاع دیدگان آسیب برای

 توانبخشی مرکز یک های ویژگی از باشد درمانی عادی مرکز

 در کردن ورزش برای بسیاری امکانات آسایشگاه دراین. برخورداربود

 با و برنامه برطبق روزه همه معلولین. داشت وجود مختلف های رشته

 و ها ورزش به را خود وقت از ها ساعت ورزشی، کارشناسان نظارت

 به آسایشگاه این کار نتیجه گذراندند می ورزشی – پزشکی های تمرین

 کردن ورزش اهمیت به معلولین که شد سبب خود این و شد پدیدار زودی

 . ببرند پی

 ایجاد باعث دیگر کشورهای به سودمند ای تجربه چنین نتیجه انتقال

 به جدید ابتکارهای با کشور هر. شد کشورها درآن توانبخشی مراکز

 به پزشک یک آلمان در مثال  . کرد کمک توانبخشی امر کیفیت بردن باال

 پزشک این. کرد تأسیس نوینی توانبخشی مرکز  ویتز مال دکتر نام

 براثر و داشته نزدیک همکاری معلولین با اول جهانی جنگ زمان از

 بهبود روند در ها ورزش مثبت تأثیر به اعتقاد و ورزش امر به توجه

 قسمت مثابه به را آن و آورد روی ژیمناستیک های تمرین به آنان

 .قرارداد نوتوانی و درمانی های برنامه اعظم

 موجب و شد تأسیس مختلف نقاط در مراکزی چنین زودی به آن از بعد

 براین عالوه ویتز مال دکتر. شد معلول هزاران نسبی یا کامل بهبودی

 نیز آلمان معلولین ورزشی مستقل تشکیالت ایجاد در انسانی، اقدام

 فعالیت نمونه و الگو او ارزنده های کوشش. کرد ایفا بسزایی نقش

 .شد کشورها سایر چشمگیر های

 پزشکی وسیع امکانات و جنگ درگیر کشورهای در معلول ها میلیون وجود

 و معلولیت موضوع به محققان و کارشناسان افزون روز عالقه و ورزشی

 وسیعی های فعالیت به ورزش، راه از درمان آور حیرت نتایج باالخره



 

 

 معلولین ورزشی مستقل تشکیالت تأسیس جمله از و ها زمینه همه در

 و اروپایی کشورهای برخی محدوده در عظیم موج این. انجامید

 جمله از. شد  کشانده دنیا نقاط سایر به و نماند محصور امریکایی

 دیگر کشورهای و استرالیا کانادا، ژاپن، کره، اندونزی، هندوستان،

 جهانی ای پدیده به معلولین ورزش ترتیب این به. برگرفت در را

 . کرد نیزطلب را جهانی تشکیالت به نیاز طبعا   و شد تبدیل

 اهمیت ورزش معلولین-1-6
 قدرت بهبود برای مقاومتی های ورزش انجام ویلچرنشین معلوالن برای

 انتخاب برای. شود می توصیه آسیب احتمال کاهش به کمک و باالتنه

 .کنید مشورت فیزیوتراپیست یا پزشک با ورزشی، گزینه بهترین

 معلولین ورزش

 فکر به باید بپردازید، ورزش به تر جدی طوری به بخواهید اگر

 ماشین حاضر حال در. باشید معلوالن تخصصی ورزشی تجهیزات از استفاده

 طراحی ویلچرنشین افراد برای که قدرتی های تمرین برای جدیدی های

 سایر و hand cycler دستگاه از توانید می همچنین. دارد وجود اند شده

 نداشتن اما کنید، استفاده عروق و قلب دستگاه تقویت برای تجهیزات

 .بازدارد ورزش از را شما نباید خاص تجهیزات

 انجام ای ساده تمرین دهید، حرکت را تان باالتنه توانید می اگر

 ثانیه چند و ببرید باال بدنتان جلوی مستقیم را بازوهایتان: دهید

 بازوهایتان بعد. بیاورید پایین را آنها بعد و بمانید حالت این به

 بمانید حالت این در مدتی بیاورید، باال شانه حد تا پهلوها از را

 انجام بار ۱۱ تا ۸3 را حرکات این. بیاورید پایین را آنها بعد و

 را حرکات این توانید می شد، بیشتر تان بدنی قدرت که بعد. دهید

 حرکت شامل باالتنه برای تر تخصصی های تمرین. دهید انجام وزنه با

 .است بازو جلوی حرکت و سرشانه پرس شانه، باالانداختن

 انواع توانید می شوید، رقابتی های ورزش عرصه وارد خواهید می اگر

 .کنید امتحان را تیروکمان تا گرفته بسکتبال از سازمانی های ورزش

 اهمیت ها آسیب خطر کاهش برای نیز پذیری انعطاف و کششی های تمرین

 بازو، شانه، شامل باالتنه در عمده عضالت همه باید خصوص به. دارند

 .دهید قرار کشش تحت را گردن و پشت

 ورزش شروع برای هایی نکته

 لحاظ از تا کنید مراجعه پزشک به باید ورزشی برنامه شروع از پیش

 .بگیرید را ها تمرین انجام مجوز و شوید معاینه جسمی

 با ورزش آبی ورزش برید؛ می لذت آن از که کنید انتخاب را ورزشی

 را ها تمرین توانید می حتی... و ورزشی سالن در تمرین موسیقی،



 

 

 انجام روزمره کارهای شروع از پیش تختخواب، در درازکش صورت به

 .دهید

 داشته ناامیدی احساس ورزشی، برنامه این انجام هنگام است ممکن

 این به. کند نمی کمکی شما به ها ورزش این که کنید فکر و باشید

 .بمانید مثبت و باشید مثبت و نکنید توجهی احساس

 و نیاورید فشار خود به حد از بیش ها، تمرین اول های جلسه در

. کنید بیشتر را آنها شدت تدریج به و دهید انجام مرتب را ها تمرین

 .کنید استفاده مناسب و درست های روش از ها تمرین انجام در

 .دهید گوش «کند می صحبت» شما با که بدنتان «صدای» به

 فیزیوتراپیست؟ یا شخصی مربی

 

 یا شخصی مربی یک باید اش ورزشی برنامه شروع در معلول فرد

 حرکات تا کند می کمک او به مشاوری چنین. باشد داشته فیزیوتراپیست

 هر در که حرکاتی شمار دهد، انجام درست بدنی وضعیت در و درست را

 دهد انجام نحوی به را ها تمرین و باشد درست کند می تکرار بار

 .نبیند آسیب که

 چه اینکه درباره فیزیوتراپیستتان یا شخصی مربی با است بهتر

. کنید صحبت برسید، خواهید می ای بدنی وضعیت چه به و دارید اهدافی

 انجام نحوه درباره درست بازخوردی تواند می فیزیوتراپیست یا مربی

 .بدهد شما به ها تمرین

 توجه شما قدرتی های تمرین و اندام تناسب به معموال شخصی مربی

. شود می یافت ماساژ یا ورزشی های سالن در معموال و دارد

 های تمرین دادن برای درمانی مراکز در معموال فیزیوتراپیست

 بیماران شدن مرخص از پس معینی مدت برای جراحی عمل از پس توانبخشی

 .کند می کار

 دانش و هستید تر راحت او با که کنید انتخاب را شخصی است بهتر

 .دارد شما بیماری و بدنی وضعیت درباره تخصصی

 شنوایی، یا بینایی مشکالت دچار افراد برای ورزش در اصلی مساله

 تمرین با آهستگی به باید دیگری، مبتدی فرد هر مانند. است ایمنی

 تمرین روتین برنامه یک و خون گردش دستگاه کننده تقویت هوازی های

 به را ها تمرین که کنید حاصل اطمینان و شروع را ورزش وزنه با

 .دهید می انجام درست شکل

 نابینایان و ناشنوایان برای ورزش



 

 

 زندگی در زیادی موانع با بینایی، یا شنوایی نقصان دچار افراد

 .شود می هم بیشتر ورزش هنگام مشکالت این و مواجهند روزمره

 

 شنوایی، یا بینایی مشکالت دچار افراد برای ورزش در اصلی مساله

 تمرین با آهستگی به باید دیگری، مبتدی فرد هر مانند. است ایمنی

 تمرین روتین برنامه یک و خون گردش دستگاه کننده تقویت هوازی های

 به را ها تمرین که کنید حاصل اطمینان و شروع را ورزش وزنه با

 .دهید می انجام درست شکل

 های برنامه از استفاده و ورزشی باشگاه یک به پیوستن گزینه، یک

 سالن در را شما تواند می دهنده تمرین. است دهنده تمرین و تمرینی

. برساند یاری شما به تجهیزات از استفاده در و کند هدایت ورزشی

 برنامه به توانید می هستید، بیرون فضای در ورزش به مند عالقه اگر

 کمک برای الزم منابع که بپیوندید معلوالن ورزش های فدراسیون های

 .دارند اختیار در را ناشنوایان و نابینایان ورزش به

 

 خانه در ورزش

 دارید، را خانه در ورزش امکان که است نحوی به شما معلولیت اگر

 :کنید تهیه قبیل این از تجهیزاتی توانید می

 زدن وزنه تجهیزات*

 مچ و دست وزنه *

 االستیک باندهای *

 ورزشی تشک *

 ها وزن و ها اندازه انواع در ورزشی توپ*

 

 ترمز از باید نکنید فراموش نشینید، می دار چرخ صندلی روی اگر

 نیمکت یا صندلی این کردن ثابت برای مناسب های پایدارکننده و ها

 .کنید استفاده تمرین هنگام ورزشی

 متفاوت های اندازه با( چسبنده) ولکرو باندهای به نیاز است ممکن

 موقعیت حفظ برای تنه کردن پایدار یا دست یا مچ به وزنه بستن برای

 باشید. داشته ورزش هنگام آن

 معلولین برای درمانی آب فواید



 

 

 سرزندگی و شادابی و نشاط روحیه ایجاد درمانی آب مستقیم اثرات از

 كه است ركود و نشینی گوشه ، خمودگی همچون عوارضی از جلوگیری و

 گردد می روانی و حی-ر های ناراحتی و ها افسردگی به منجر

 زیادی بسیار حد تا آب است نخاعی بیماران معضالت از یكی اسپاسم

 . باشد گرم آب این اگر بخصوص كند می كم را اسپاسم

 كاهش در بسزایی تاثیر و شده اضافه آب در حركت به نیز گرما اثرات 

  .گذارد می اسپاسم

 شاخ در درد دریچه روی دردناك نواحی شدن گرم و خون گردش افزایش

 درمانی آب و آب در حركت. كاهد می درد شدت از و گذاشته اثر نخاع

 كرد اشاره موارد آن به توان می كه دارد بسیاری مستقیم غیر اثرات

:  

 فلج نیمه یا و فلج عضالت كه مفاصلی در حركتی محدودیت بردن بین از

 .دارند

 استخوان پوكی از جلوگیری

 

 حركتی مشكل كه كسانی برای آب در حركت مستقیم غیر فواید دیگر از 

 بخصوص) هستند عضو قطع یا و هستند نخاعی ضایعه دچار یا و دارند

 فقرات ستون در كل- تغییر عدم(  اند دیده نخاع صدمه كه افرادی در

 از بیش استفاده عدم علت به نخاع ضایعه دچار افراد در. باشد می

 در جانبی بصورت انحنایی آن، در مدت دراز نشستن و ویلچر از حد

 درمانی حركت با معضل این كه(  اسكلیوز)  شود می ایجاد فقرات ستون

 می در كشیده حالت به فقرات ستون آب در زیرا. شود می حل آب در

 از و كرده كمك پشت ناحیه عضالت تقویت به آب در دستها حركت و آید

 .نماید می جلوگیری اسكلیوز ایجاد

 

 مثانه و ها كلیه ناحیه در خون گردش افزایش ایجاد با ورزش این 

 جلوگیری ادرار مجاری و ها كلیه در سنگ شكل به معدنی مواد رسوب از

 .شود می سبب را مثانه بهتر تخلیه و نموده

 

 و ترشحات تجمع از ، برده باال را ریه تنفسی حجم ، آب در حركت 

 بهتر، تنفس با و كرده جلوگیری آن در عفونت ایجاد و ریه در خلط

 آب كه است تذكر به الزم.  نماید می تضمین را ها ریه بیشتر سالمت

 غلظت و فشار ، شناوری ، چسبندگی نظیر فیزیكی خواص برخی دلیل به

 و دارد ورزشی حركات انجام در مفیدی بسیار اثرات(  ویسكوزیته)



 

 

 در. شود می استفاده هیدروتراپی دستگاههای در خواص این از

 شكل ای پروانه های وان یا استخر از" معموال عمومی هیدروتراپی

 وانهای از موضعی هیدروتراپی در كه حالی در. گردد می استفاده

 آب دستگاههای از برخی. شود می استفاده گردابی وان یا و كوچك

 فشار با را آب توانند می كه اند شده طراحی ای گونه به درمانی

.  نمایند ایجاد آب در گردابی حالت یا و بپاشند اندامها به زیاد

 اثرات از ، آب حرارتی اثرات از استفاده بر عالوه حال این در

 می عمل ماساژ همچون آب گردابی حالت. برد بهره نیز آن میكانیكی

 بهبود و موضعی دردهای تسكین سبب حسی اعصاب تحریك طریق از و كند

 و آب از استفاده ،مدت آب دمای درمانی آب در.  شود می خون گردش

 روانی و جسمی شرایط و بیماری شدت با متناسب ، درمانی جلسات تعداد

 مدرن شیوه به درمانی آب باره در صحبت از پس. شود می تنظیم بیمار

 استفاده. شود اشاره نیز معدنی های آب بوسیله درمان به است بهتر

. است كرده پیدا جهان سراسر در زیادی طرفداران معدنی های آب از

 از بسیاری گرم آب فراوان های چشمه وجود دلیل به نیز ایران در

 می استفاده خود دردهای درمان برای حمامها گونه این از بیماران

 .كنند

 

 

 و جنب و آب در حركت یا و درمانی آب كه گفت توان می خالصه بطور

 : باشد داشته را زیر فواید تواند می آب در جوش

 

  عضالت رفتن تحلیل از جلوگیری 

  آن از پیشگیری یا و حركتی محدودیت رفع

  استخوان پوكی از جلوگیری

  فقرات ستون در انحراف ایجاد از پیشگیری

  شادابی و نشاط روحیه ایجاد

  ادرار مجاری و ها كلیه در سنگ رسوب از پیشگیری

  ها كلیه بهتر كاركرد

  ها ریه بهتر كاركرد و تنفسی حجم افزایش

  اسپاسم كاهش

  درد كاهش

  یبوست از جلوگیری و ها روده حركت افزایش



 

 

  عضالت تقویت

 انجام برای قدرتمندی روحیه ایجاد و نفس به اعتماد روحیه ایجاد

 نخاعی افراد در بخصوص مره روزه كارهای

 فشاری زخم ایجاد از جلوگیری و مو و پوست بهداشت ارتقاء

 

 
 

مطالعات جهت دریافت هرگونه رساله و 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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