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1. SARS 2. Strategy 

 مقدمه

 انجه عمومی بهداشت برای مهم مشکلی 19 -کوید گیرهمه بیماری حاضر حال در

 امر ینا و شودمی منتقل دیگر فرد به فردی از راحتی به 19 -کوید. شودمحسوب می

شته بر جوامع جهان دا یمخرب راتیتأث یماریب نیا گردد.می آن شیوع گسترش و موجب

زش جامعه از جمله ور یهادر تمام بخش یریچشمگ یهاتیمحدود جادیبه ا منجراست و

 شده است.

که با  شد داریپد نی1(سارس)حاد  یسندرم تنفس 2003تا  2002 یهادر سال

 یمسر اریبس تیماه لیدل . بهگردیدکنترل  یزیآم تیطور موفق به شهرها دیشدۀ نیقرنط

واکسن  دیدرمان و تول ییجوامع، تا قبل از کشف نها یو مال یاقتصاد یازهاین و 19 -دیکو

شدن کامل جوامع  کاهش به راهبرد بسته 2راهبرد ،یماریکردن ب کن شهیمنظور ر به

و  کیولوژیدمیپا شده است. در حال حاضراطالعات داده حیترج (دیشد ۀنیقرنط)

طور به یماریب نیدر دسترس است و ممکن است ا 19-دیکو ۀدربار یاندک کیمونولوژیا

الزم در  یدادن اقدامات آموزش انجام نیشود؛ بنابرا یفصل طور بالقوه نرود و به نیکامل از ب

 است. یالزم و ضرور یادوره نیچن یجوامع برا کردن آمادهمنظور به 19 -دیکو یریگهمه

و  دهفای. شوندمی محسوب کشور اقتصاد تأمین مهم هایحوزه از یکی ورزشی هایمحیط

 نگاه ازاینرو است؛ انکارناپذیر واقعیتی ایمنی سیستم افزایش و سالمتی ورزش در نقش

عات انجام مطال ضرورت و است موضوع این مدیریت پیش شرط بحران این به علمی دقیق و

در . ودشمی حس به خوبی تصمیم گیرنده هایسازمان به ارائه برای علمی اسناد تولید و

 موضوع ورزشی، علوم و تربیت بدنی پژوهشگاه در ورزشی علوم متخصصان راستا همین

 هایوزهح در متخصصان همکاری نتیجۀ علمی سند که این اندکرده بررسی را ورزش کرونا و

  .است ورزشی علوم مختلف

 فعالیت آن، قالانت هایراه و 19 -کوید با آشنایی اهداف با و فصل پنج در علمی سند این

 19 -ویدک تأثیر کرونا، زمان در ورزش راهبردی مدیریت کرونا، دوران در و عملکرد ورزشی

ست ا امید. است شده تهیه ورزشی هایمحیط در ویروس کنترل هایراه و ورزش بر صنعت

 تداوم و کرونا از آسیب دیده افراد بدنی فعالیت وضعیت بهبود در علمی هاییافته این

 .باشد سودمند و اثربخش ورزشی مختلف هایرشته در ورزشکاران ایفعالیت حرفه
 

در چ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 فصل اول

 کرونا ویروس با آشنایی
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