
  
  

  )ورزشی بیومکانیکمباحث (  نام دروس  ردیف

  انگلیسیزبان   1

ــم، حرف تعریف،گرامر:  ــفت اس ــمایر، افعال، ص ــافه و ربط،  ض ــدر و تطابق، حروف اض ها، قیدها، مص
  هاي وصفی هاي قیدي و گزارهگزاره

  کل فصل مطالعه شود. واژگان:
  (کل فصل مطالعه شود). درك مطلب

  تحصیلیاستعداد   2

ها، توان ـ هاي کمی از مباحث (درصد ــــ نسبت و تناسب ــــ مجموعهحل مسئله و مقایسه کمیتی:
هاي جبري ها ــ مجموعه اعداد ـ اعداد زوج و فرد ـ مقایسه اعداد و عبارات ـ اتحادها و عبارت رادیکال

عد ـ لگاریتم ـ آمار ـ ها و نامعادالت ـ تصاــ معادالت و دستگاه معادالت ــ تعیین عالمت ـ نامساوي  
    آنالیز ترکیبی و احتمال).نظریه اعداد ـ 

هاي نقد ارتباط هاي منطقی ــ انواع استدالل ـ رابطه علت و معلولی ـ روش (گزاره استدالل منطقی:
  علی ـ تضعیف استدالل)

  تحلیلی (کل فصل مطالعه شود).
  درك مطلب (کل فصل مطالعه شود).

  کارشناسی شامل: دروس تخصصی در سطحمجموعه 

 ريیگسنجش و اندازه، آمار  3
  یبدن تیدر ترب

هاـ  گیري ـ تحلیل دادهبدنی ـ اهداف سنجش و اندازه(آمارـ  ضرورت استفاده از آمار در تربیت آمار
بدنی ـ گیري در تربیتگیري ـ تاریخچه سنجش و اندازههاي سنجش و اندازهاهداف و ضرورت

فاوت گیري و ارزشیابی ـ تگیري و ارزشیابی ـ تعاریف اندازهـ اختالف بین اندازه گیري و ارزشیابیاندازه
گیري و ارزشیابی ـ انواع ارزشیابی ـ اهداف ارزشیابی از نظر زمان انجام ـ استانداردهاي بین اندازه

حل اساسی (جامعه، پارامتر، نمونه و آماره ـ مرا گیرياندازهمفاهیم   هاي تربیتی)ارزشیابی ـ آزمون
اي ـ اي یا ترتیبیـ  مقیاس فاصله(مقیاس اسمی ـ مقیاس رتبه هابندي دادهطبقه اندازه گیري)

ها ـ چگونگی ساخت یک جدول فراوانی ـ ها ـ جدول فراوانیمقیاس نسبی یا نسبتی ـ نمرات آزمون
ـ مراحل  (نما یا مد ـ میانهمقادیر متوسط گرایش به مرکز ها) نکات مهم در ساختن جدول

محاسبه میانه در جدول ـ توزیع فراوانی ـ میانگین ـ مراحل محاسبه میانگین به روش کوتاه ـ 
(معیارهاي پراکندگی ـ دامنه تغییرات ـ انحراف هاي پراکندگی شاخصهاي میانگین) ویژگی

ریب متوسط ـ انحراف معیار یا انحراف استاندارد ـ خصوصیات مهم انحراف معیار ـ واریانس ـ ض
تغییر (ضریب پراکندگی) ـ انحراف چارکی (چارك متوسط) ـ موارد استفاده از معیارهاي 

 (تفسیر نمرات از دو دیدگاه مرجع ـ انواع نورم هاي درصديها نقاط و مرتبهنورمپراکندگی) ـ 
ي ـ نمرات حرفی ـ نمره Tي ـ خصوصیات یک منحنی طبیعی نمره Zي در تربیت بدنی ـ نمره

IQ ي گانه ـ مقیاس سیگمایی مقیاس هال ـ نقاط درصدي ـ مرتبهي هوشی) ـ نمرات نههره(ب
هاي ویژگیها ـ کاربرد عملی منحنی احتمال طبیعی ـ انواع توزیع) درصدي ـ توزیع طبیعی داده

ـ  (Reliability)(روایی ـ پایایی (ثبات ) آزمون دهی در تربیت بدنی آزمون و کلیات نمره
هاي نمره دادن ـ رابطه بین روایی و پایایی ـ عینیت آزمون ـ عملی بودن ـ اقسام نمره ـ روش

گیري در مواد قابل اندازهدهی در تربیت بدنی ـ زیر منحنی قرار دادن نمرات) هاي نمرهروش
ها در ورزش ـ قدرت عضالنی ـ (آمادگی جسمانی و عناصر آن ـ ارزشیابی مهارتتربیت بدنی 

گیري استقامت عضالنی ـ استقامت قلبی ـ گیري قدرت عضالنی ـ استقامت عضالنی ـ اندازهندازها
ي هاي میدانی نیروگیري استقامت قلبی ـ عروقی ـ نیروي عضالنی یا توان ـ آزمونعروقی ـ اندازه

 پذیري ـگیري انعطافپذیري ـ  اندازهگیري تعادل ـ انعطافعضالنی یا ـ توان ـ تعادل ـ اندازه
  هاي سرعت ـ تست ایفرد)گیري سرعت ـ آزمونگیري چابکی ـ سرعت ـ اندازهچابکی ـ اندازه

 
 

 1آزمون 



  شامل: ارشد دروس تخصصی در سطح کارشناسی

  بیومکانیک ورزشی پیشرفته  3

م هاي عل(بیومکانیک ـــ مکانیک ـــ تاریخچه علم بیومکانیک ـــ شاخه   بیومکانیک چیست؟
ــ تجهیزات تســت  ــ بیومکانیک در ورزش ــ ــ تحقیقات و علم بیومکانیک ــ هاي بیومکانیکی ــ

(صفحات حرکتی ـ صفحات  حرکتهاي مطالعه بیومکانیکی حرکت انسان) ـ بیومکانیک ـ روش
ــ انواع حرکت) ــــ  هاي برداري و (کمیت هاي برداريمیتبردارها و ک و محورهاي حرکتی ــ
ــ       ــ برآینـد بردارهـا) ــــ ــکـالر ــــ ــافت ( حرکت خطیاسـ جایی )  و جابهDistance(مسـ

)Displacement) ــ  تندي ــ شتاب (Velocity) و سرعت (speed) ـ ) ـ Acceleration) ـ
معادالت حرکت یکنواخت اجسام ـ شتاب حرکت در سقوط آزاد ـ ارتفاع اوج و مدت زمان پرواز 

ــ حرکات پرتابی (  ــ حرکت عمودي) Projectile motionـ ــ برد پرتاب ـ توصیف حرکت ) ـ
ــ سرعت زاویهجایی زاویهاي و جابه(مسافت زاویه ايزاویه ــ شتاب اي و تندي زاویهاي ــ اي ــ
اي ـــ شتاب اي ـــ سرعت خطی و سرعت زاویهگیري در حرکت زاویهحدهاي اندازهاي ـــ وازاویه

ـ  (نیرو شناسی خطیجنبش ي جانب به مرکز و گریز از مرکز)مماسی و شتاب شعاعی ـ  نیرو
کت ـ اندازه حر قوانین نیوتن ـ اندازه حرکت ـ قانون گرانش نیوتن ـ اصطکاك ـ ضربه ـ اصل بقاء

هاي مستقیم و مورب ـ چرخش توپ و اصطکاك ـ اثر یب ارتجاع ــ ضربه انعطاف پذیري ــ ضر 
ماگنوس ــ فشار ــ کار ـ توان ـ انرژي ـ انرژي جنبشی ـ انرژي پتانسیل ـ رابطه کار و انرژي ـ   

ــیـدگی)  ــی نیرو انرژي کشـ ــی و خمش ــتاورهاي پیچش حفظ تعادل یا تغییر حرکت ( گش
،نیروها و گشتاورهاي در حال تعادل،گشتاور اي،تعریف ریاضـی گشـتاور، گشـتاور عضالنی   زاویه

ــتفاده از معادالت تعادل،مثال     ــلـه بـا اسـ ــتاور برآینـد،ارزیـابی نیروي عضـ هاي دیگري از گشـ
ــ اندازه حرکت  ايشناسی زاویهجنبش برآیند،تعادل) ــ عوامل مؤثر بر پایداري ــ (پایداري ــ

ها، اهرم انواعها (اهرمهاي دورانی) کتاي ـ انتقال حرکت اندازه ـ رابطه قوانین نیوتن با حرزاویه
 اي اهرم نوع اول، بلند شدن کف پا (قرار گرفتن بر روي پنجه پي سه سر بازوئی به منزلهعضـله 

ها و سیستم ي اهرم نوع سوم، اهرمي اهرم نوع دوعضله دو سر بازویی خم شده به منزلهبه منزله
ــتـردگی آنتروپومتري در آنتروپومتري ( )حـرکـتـی    بیومکــانیــک حرکــت،ابعــاد یــک   گسـ

عضوي،مرکز جرم و  هايدانسیتهخصـوصـیات دانسـیته، جرم و اینرسـی،دانسیته کل بدن،    قطعه،
مرکز ثقل عضـو،مرکز ثقل یک سیستم چند عضوي،گشتاور اینرسی و شعاع دورانی جرم،تئوري  

 ثقل کل محورهاي موازي،استفاده از جداول آنترومپومتریک و اطالعات سینماتیک،محاسبه مرکز
هاي به دســت آمده از طریق آزمایش،محل مرکز ثقل بدن،محاســبه گشــتاور اینرســی،اندازه  

ــطح مقطع یک    ــله،س ــبه جرم عضــو انتهایی (دیســتال)،آنتروپومتري عض آناتومیکی بدن،محاس
عضـله،تغییر طول عضله در طی حرکت،مقدار نیرو بر واحد سطح (تنش)،مزیت مکانیکی عضله،  

  عضالت چند مفصلی)

حرکت شناسی ورزشی   4
  پیشرفته

هاي مرجع)، حالت ایستادن (وضعیت(مفاهیم و اصـطالحات کاربردي در حرکت شـناسی   
ها، انواع مفاصل، عوامل محدود کننده حرکات سطوح حرکتی، محورهاي حرکتی، انواع استخوان

زوایاي گیري )، اندازهContractionsدر مفاصـل، اصـطالحات علمی در عضالت، انواع انقباض (  
(حرکت مفصـل و  ها، غضروف، استخوان ها، لیگامنتمفاصل، تاندونحرکتی مفاصل بدن) 

توصـیف حرکت، استخوان به عنوان یک بافت زنده، اجزاء و ترکیبات اصلی موجود در استخوان،  
تکامل جنینی اسـتخوان، انواع بافت اسـتخوانی، اسـتخوان متراکم، اسـتخوان اسفنجی، عملکرد     

هاي صورت، انواع اسـتخوان از لحاظ شـکل، سـاختار اسـکلتی بدن انسان، استخوان    اسـتخوانی،  
تار ساخ(کمربند شـانه  لیگامنت)بیومکانیک اسـتخوان، تاندون،  ها، قفسـه سـینه،   سـتون مهره 

انه مفصل شکمربند شـانه، مفاصـل کمربند شـانه، حرکات کمربند شانه، عضالت کمربند شانه)   
تخوان بازو در مفصل شانه، عضالت حرکت دهنده استخوان سـاختار مفصـل شـانه، حرکات اس   (

سـاختار مفصل آرنج و ساعد، حرکات مفصل آرنج و ساعد، عضالت  (مفصل آرنج و ساعد بازو)
ساختار مفصلی مچ دست و انگشتان، (مفاصـل مچ دست و انگشتان   مفصـل آرنج و سـاعد)  

 مچ، انگشتان و شست دست)حرکات انگشتان، عضالت مچ، کف و انگشتان دست، حرکات اصلی 
 هاي مفصل ران،سـاختار مفصل ران و کمربند لگنی، لیگامنت ( مفصـل ران و کمربند لگنی  

  هاي (تیلت) استخوان لگن، عضالت مفصل ران)حرکات مفصل ران، چرخش
 8:00، ساعت 29/9/1398زمان برگزاري آزمون: 

  هاي جامع کلیه مباحث گنجانده خواهد شد.در آزمون



  
  

  )ورزشی بیومکانیکمباحث (  نام دروس  ردیف

  زبان انگلیسی  1

اي، هاي اســمی، نقل قول و گزارش، وجوه ســببی، عبارات مقایســهوجوه وصــفی، گزاره: گرامر
  ساختار جمله و نکات تکمیلی

  کل فصل مطالعه شود. واژگان:
  کل فصل مطالعه شود درك مطلب:

  استعداد تحصیلی  2

-زاویه -حرکت بر روي دایره-هاي کمی از مباحث (مسـافت و سرعت مسـئله و مقایسـه  : حل کمیتی
سواالت هوش و  -ساعت-هندسـه اشکال فضایی -محیط و مسـاحت -تالس و تشـابه -اشـکال -هندسـه 
   مسائل متفرقه). -خالقیت 

ــتدالل منطقی -مفروض پنهان-تعیین موضـــوع متن -گیري از متن: (تقویت اســـتدالل، نتیجهاس
  هاي مشابه به هماستدالل
 (کل فصل مطالعه شود). تحلیلی

  : کل فصل مطالعه شود.درك مطلب
  دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

 ريیگسنجش و اندازهآمار ،   3
  یبدنتیدر ترب

اي اسپیرمن ـ ضریب همبستگی گشتاوري پیرسون (ضریب همبستگی رتبهضریب همبستگی 
ـ پیش  بینیتعیین (تشخیص) ـ رگرسیون خطی  و پیشـ تفسیر ضریب همبستگی ـ ضریب 

(متغیر ـ انواع متغیرها  مقدمات آمار استنباطیبندي)  )ـ اصول رتبهZهاي استاندارد (بینی نمره
گیري ـ سطوح اطمینان ـ درجات آزادي ـ فرض آماري و گیري ـ خطاي نمونههاي نمونهـ روش

هاي یک دامنه و دو دامنه ـ خطاهاي نوع اول و زمونآزمون فرضیه ـ آزمون معناداري آماري ـ آ
اي ههاي توزیع تی، آزمون تی براي تفاوت(توزیع تی استودنت، ویژگی هاي تیآزمون  نوع دوم)

 هاي همبسته، مقایسههاي دو گروه مستقل، آزمون تی براي گروهمیان دو نمونه، مقایسه میانگین
(تفکیک مجموع مجذورات، برآورد واریانس طرفه س یکتجزیه و تحلیل واریان ها)توان آزمون

هاي تجزیه و تحلیل واریانس) هاي محاسبه مجموع مجذورها، مفروضه، فرمولFجامعه، نسبت 
گیري مکرر، محاسبه مجموع تحلیل واریانس با اندازهگیري مکرر (تحلیل واریانس با اندازه
کلز، -ن چنددامنه دانکن، آزمون نیومنآزموهاي تعقیبی (آزمون )مجذورات و درجات آزادي

دو، نیکویی برازش خی دو، درجات آزادي، تصحیح (خی ) آزمون خی دوآزمون توکی، آزمون شفه
هاي استفاده از آزمون خی دو، محاسبه ضریب خی دو، جدول توافقی دو در دو، محدودیت

-هاي تک(آزمون کآزمون ناپارامتری همبستگی از طریق خی دو، ضریب فی، ضریب توافقی)
هاي همسویی دو نمونه مستقل، آزمون هاي همسویی دونمونهاي (نیکویی برازش)، آزموننمونه

  هاي همسویی چند نمونه وابسته)هاي همسویی چند نمونه مستقل، آزمونوابسته، آزمون
  شامل: ارشد دروس تخصصی در سطح کارشناسی

  بیومکانیک ورزشی پیشرفته  4

ــار،برش،کرنش ها و کرنشتنشبیولوژیـک ( مکـانیـک مواد    ــش،فشـ هاي وارد بر بدن،کشـ
)strain    ــون،خواص مکـانیک مواد: رابطۀ تنش ـ ــبـت پواسـ ــی،نسـ )،کرنش طولی،کرنش برشـ

کانیکی هاي مکرنش،رفتار ارتجاعی،رفتار پالستیکی،مقاومت مواد و گسیختگی مکانیکی،ویژگی
(تجمیع و  مکانیک عضلهها،عضله) ها و رباطتاندونها،سـیسـتم عضـالنی اسـکلتی،اسـتخوان     

ــل اندازه -بکارگیري واحدهاي حرکتی ــري  -بافت همبند موازي -اص ــتیک س رابطه  -بافت االس
هاي بافت ویژگیمالحظات عضالنی حرکت (مدلسازي عضله)  -رابطه طول سرعت -طول نیرو

ابتداي عضله در مقابل انتهاي  ،بندي تار عضله، اتصال عضلهعضـله، ساختار کلی عضله ،سازمان 
کار، انرژي و هاي مؤثر در نیروي عضله) عضله اعمال نهایی عضله، چرخه کشش ـ انقباض، سازه

انقباض همزمان  -(کار مثبت و منفی عضـــالت، توان و کار مکانیکی عضـــالت توان مکانیکی

 2آزمون 



توان  -و خارجیمحاسبه کار داخلی  -انرژي عضوهاي بدن و تبادل انرژي درون عضو -عضـالت 
وري در آب (مکانیک جسم سیال ـ غوطه مکانیک جسم سیالتوان مفصل و کار) -عضله و کار

عوامل موثر بر شناوري ـ مرکز شناوري ـ مقاومت سیاالت ـ  ـ نیروي شناوري ـ وزن مخصوص ـ
سطح کشش ــ شکل کشش ـــ عوامل مؤثر بر شکل کشش ــ کشش موج ـــ نیروي باالبرنده ـ   

ــار  الکتروفیزیولوژي انقباض ( (EMG) الکترومایوگرافی در کینزیولوژيو عمق) رابطـه فشـ
ــلـه،  هاي در الکترومـایوگرام  crosstalkثبـت الکترومـایوگرافی، پردازش الکترومـایوگرام،     عضـ

ــتگی،   ــطحی، رابطه بین الکترومایوگرام و متغیرهاي بیومکانیکی، الکترومایوگرام و خس أخیر تس
ــینم ،کـاربردهـاي الکترومایوگرافی،تجزیه و تحلیل بالینی راه رفتن)  الکترومکـانیکی    اتیکس

ــتقیم،روشهاي اندازهوش(ر ــویري،هاي اندازهگیري مسـ نیروها و  )برداريروش فیلمگیري تصـ
 تجزیه و هاي نیرو و صــفحات نیرو )مبدلهاي بیومکانیکی، ســینتیک و مدل( هاي نیروممان

هاي رفتن ،ویژگی هاي بیومکانیکی راه رفتن،راهمشخصه( و دویدن (Gait)تحلیل راه رفتن 
ــیگنال )کینتیـک خطی حرکـت انتقـالی بدن    بیومکـانیکی دویـدن،   اي ه(ویژگی پردازش س

ــیگنال و  Auto-correlationsکاربرد  -auto and cross- correlation analysis -سـ
Cross-Correlations-  روش  -تحلیـل فرکانسEnsemble Average (Dynamical 

Systems Analysis of Coordination   کمی  -آنالیز هماهنگی -(همـاهنگی حرکـت
  هاي فاز نسبی)روش -سازي هماهنگی

حرکت شناسی ورزشی   5
  پیشرفته

 هاي مفصلهاي مفصلی زانو، لیگامنتها و غضروفساختار مفصل زانو، مینیسک(مفصل زانو  
ساختار استخوانی مچ پا، مفاصل ناحیه (مفصل مچ پا مفصل زانو)زانو، حرکات مفصل زانو، عضالت 
هاي ناحیه پا، حرکات ناحیه مچ پا و پا، عضالت هاي مچ پا، قوسمچ، کف و انگشتان پا، لیگامنت

تون هاي سها، قفسه سینه، لیگامنتساختار استخوانی ستون مهره(ها  ستون مهرهمفصل مچ پا)
ها، عضالت ستون هاي ستون مهرهها، رباط، حرکات ستون مهرههاها، مفاصل ستون مهرهمهره
 شنايراه رفتن، (هاي ورزشی تجزیه و تحلیل عضالنی حرکات اصلی و برخی مهارتها)مهره

گرفتن، کشش از بارفیکس در مفصل شانه، دراز و نشست با زانوي خم، حرکت اسکات یا ،پروانه 
انیک مک ه، حرکت شناي سوئدي روي پنجه دست)نشستن و برخاستن با وزنه، حرکت لیفت مرد

توازن، تعادل، پایداري، انواع تعادل و پایداري، عوامل مؤثر در پایداري، نیرو، هاي آدمی (حرکت
ي کشش، چرخهشناسی و دستگاه عضالنی (عضلهها، مرکز ثقل بدن)حرکت و انواع آن، اهرم

نیرو، انواع ( مفاهیم پایه آناتومی کاربردي تأثیر شکل عضله بر تولید نیرو) رابطه نیرو ـ زمان، 
ک مکانیاصطکاك، تحرکی، مکانیک حرکت، قوانین حرکت نیوتن، تعادل، نیروها، تحرك و بی

انواع ( ،ارزیابی حرکت gaitتعادل و مفاصل، مکانیک مواد، فشار و کشش، خمیدگی و پیچش)
بندي مراحل تقسیم، stanceهاي بنديتقسیمکنترل وضعی، وضعیت، وضعیت پویا، انواع 

swing ،ارزیابی حرکتطالحات ضروري در آنالیز راه رفتن، اص(  
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