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 ور روند اخير هايسال در دانشگاهي علمي حوزه يك عنوان به ورزشي علوم و بدني تربيت

 مسائل از يكي. است داشته اجرايي و پژوهشي آموزشي، هايزمينه تمامي در را رشدي به

 مالز هايزمينه تقويت و سازي فراهم شناسايي، ريزان،برنامه و مسئوالن توجه مورد مهم

 ورزش يهاعرصه در يافته توليد ورزشي علوم كارگيري به و ورزشي علوم دانش توليد براي

 هتج همين به. است عمومي سالمت و همگاني ورزش نيز و المللي بين ميادين و قهرماني

 ژوهشيپ و آموزشي علمي، هايسياست راستاي در كه ورزشي علوم و بدني تربيت هپژوهشگا

 المياس ايران در فناوري و دانش روزافزون توسعه منظور به هايافته آخرين انتقال براي خود،

 پژوهشي ايهفعاليت پيشبرد براي مناسب بستري كردنفراهم با دارد نظر در شده، نهاد بنيان

 نيازهاي رفع در مؤثر گامي عمل، و علم تلفيق به كمك و فرهنگي علمي، سطح ارتقاي نيز و

 -علمي هايكتاب انتشار به اقدام پژوهشگاه راستا، اين در. بردارد كشور ورزش علمي

 ربيتت آموختگاندانش و محققان متخصصان، هايتالش از برگرفته تخصصي -ورزشي

 متعال، دخداون فضل به كتب، اينگونه انتشار با است اميد. است هنمود ورزشي علوم و بدني

 .باشيم برداشته ايران اسالمي جمهوري نظام عاليه اهداف تحقق جهت در مؤثري هايگام



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مترجمانمقدمه 

ز است که یکی اعروقی  -قلبی ی هادستگاهتداعی گر بهبود کار همواره  ،آمادگی جسمانی

ن مربیان و دانشجویا ،البته ورزشکاران باشد.می ی منظم تمرینیهااثرات مهم و مثبت برنامه

ی هاکانیزممشناخت  ،بیش از آن اهمیت دارد آنچهاما  رشته تربیت بدنی با این پدیده آشنا هستند.

 .است( )فعالیت بدنی و جسمانی روانی مسئول افزایش کارایی قلب و عروق در پاسخ به استرس

و  گرایشی تحت عنوان قلب ،ورزشی ه فیزیولوژیتاجائی که این ضرورت باعث شده تا در رشت

ایجاد شود و هم اکنون دانشجویان زیادی در این ویژه ایران ه ی جهان و بهادر دانشگاهعروق 

 رد تا دانشجویان،آومی صتی پدیدمطالعه این کتاب فر بنابراینتحصیل هستند. به گرایش مشغول 

عروقی  -قلبی ی هاو جدید پاسخ به روزفیزیولوژی ورزشی با مطالب  و پژوهشگران اندیشمندان

اصل تندرستی و سالمتی ح پیرامون عوامل مرتبط باو  وندی بدنی و ورزش آشنا شهابه فعالیت

در ن و نقش آزمینه آمادگی جسمانی  براثر گذار  عواملباره درو  کنندمطالعه  فعالیت بدنیاز 

یرامون پ و نگرشی نوبیشتر بدانند  ،جسمانیاسترس روانی و استرس  ،ی قلبی عروقیهاپاسخ

نی به فعالیت بدعروقی  -قلبی ی هاسازگاریمرزهای پیش رو  در  و به دست آورنداین موضوع 

 رایبترجمه کتاب حاضر هر چند تالشی مختصر  خوشبین هستند که مترجمان د.را گسترش دهن

روانی  و جسمانیعروق و استرس  -قلب  ،ی بدنیهاجویان در زمینه فعالیتافزایش آگاهی دانش

ی ه فیزیولوژاساتید و فرهیختگان در حوز که دیگر امیدوارند سویاز ولی  ،آیدمی حسابه ب

د ارزشمن نظرات ،ر راستای افزایش غنای ترجمه حاضردقلب و عروق  ویژه گرایشه ورزشی و ب

  دریغ نکنند. مترجمانخویش را از 

 مترجمانگروه 

 

 



 
 

 

 
 

  1های فرانتیرزمجموعه مجله درباره

، دنهای علمی آزاد برای عموم باشكه ناشر مقالهفراتر از آن، مجموعه مجالت فرانتيرز

 پيوستها های علمی ركه شيوه مديريت پژوهش دندارنسبت به دنيای دانشگاهی پيشرو رويكردی 

خلق دنيايی است كه در آن عموم مردم دارای فرصتی ، يرزفرانتانداز اصلی چشم. بخشدمی بهبود

تمامی نشريات  بهيرز دسترسی فرانت. گذاری و توليد دانش باشندبه اشتراک، وجوجستبرابر برای 

چنين توضيحی برای درک اهداف ، حالاين با. ازدسمی فراهم هميشگیفوری و  صورتبهخود را 

 . بزرگ ما كافی نيست

 یرزفرانتهای مجموعه مجله

ی با دسترسآنالين ای از مجالت رشتهای چنداليه و ميانيرز مجموعهفرانتهای مجموعه مجله

ت انتخاب و انتشار مقاال، بررسی فرآيندباز است كه نويدبخش ارتقای الگوی كنونی شامل 

 راينبنابيرز به دست پژوهشگران و برای پژوهشگران و فرانتتمامی مجالت . شگاهی استدان

يرز بر فرانتمجموعه مجالت ، حال درعين. شونددهی میزمانخدمت به جامعه علمی سا برای

ده چاپ و نشر اليه اليه تشكيل ش دستگاهكه از يك  دنكنمیمبنای يك روش مبتكرانه عمل 

ه در وهله اول قشر خاصی از پژوهشگران را هدف گرفته ولی به تدريج به ترتيب ك اين به. است

  .كندمی رسانیپس به جوامع عادی نيز خدمت، رودمیسمت درک بيشتر عموم مردم پيش 

 تعهد به کیفیت

گاهی كه برخی از بهترين استادان دانش، به لطف تعامل مشترک بين نويسندگان و ويراستاران

 .يرز در باالترين سطح كيفی قرار دارندفرانتهای تمامی مقاله، قرار دارند هانآجهان نيز در ميان 

د وارها بايد پيش از ورود به جريان دانشی كه ممكن است سرانجام به عرصه عمومی پژوهش

، نابراينب د،گروهی از همكاران برس تاييدبه  بايد، فای نقش كندايهگيری جامعو در شكل شود

 . گيردها را به كار میترين بررسیطرفانهرين و بیتيرز دقيقفرانت

 اين .ها را متحول كرده استانتشار پژوهش، يرز با ارائه كامل آثار پژوهشی برجستهفرانت

هم از ديدگاه دانشگاهی و هم از نظر اجتماعی مورد بررسی ، سوگيریگونه ها بدون هيچپژوهش

شارات علمی را انت، های اطالعاتیترين فناوریپيشرفته يرز با به كار گرفتنفرانت. گيرندقرار می

 . به سوی نسل جديدی سوق داده است
                                                             
1. Frontiers 
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 چیستند؟ یرزفرانتموضوعات پژوهشی 

 ينا .يرزفرانتهای تجاری رايج مجموعه مجالت يرز عبارتند از نامفرانتموضوعات پژوهشی 

. اصی متمركز استای از حداقل ده مقاله است كه هر يك بر موضوع خموضوعات مجموعه

های اصلی مختلف و مقاالت يرز با تركيب منحصر به فرد پژوهشفرانتموضوعات پژوهشی 

را در  های تاريخیهای كليدی و پيشرفتجديدترين يافته، پژوهشگران اثرگذارترينمروری از 

طور چ كهاين درمورديك حوزه پژوهشی پرشور گرد هم آورده است! برای كسب اطالعات بيشتر 

نيد با عناوين همكاری ك اين نويسنده با يكی از برایخودتان باشيد يا  پژوهشیميزبان عنوان 

 . بگيريد ارتباط researchtopics@frontiersin.orgی نشانيرز به فرانتدفتر تحريريه 
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