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 کنندگان: تهیه

 دانشگاه خوارزمي يعلم اتیعضو ه   دکتر حیدر صادقي

 دانشگاه بوعلي سینا يعلم اتیعضو ه    دکتر نادر فرهپور

 دانشگاه بوعلي سینا يعلم اتیعضو ه   دکتر مهرداد عنبريان

 مازندراندانشگاه  يعلم اتیعضو ه   منصور اسالميدکتر 

 پژوهشگاه تربیت بدني و علوم ورزشيعضو هیات علمي    علي شريف نژاددکتر 

 پژوهشگاه تربیت بدني و علوم ورزشي يعلم اتیعضو ه   عشرستاقيدکتر مجتبي 

 دانشگاه تهران يعلم اتیعضو ه   دکتر الهام شیرزاد
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 جدول تغييرات

 در برنامه بازنگری شده در برنامه قبلي رديف

1.  
 آمار و روش تحقيق در بيومکانيک ورزشي

 يورزش بيومکانيکدر  آمار

 يشورز بيومکانيک در پژوهش روش  .2

 مفاصل مکانيک  .3
 يعضالن-ياسکلت ستميس کيومکانيب

 عضله مکانيک  .4

 شرفتهيپ يشناس حرکت -  .5

 يورزش یهامهارت يکيمکان لياصول تحل 1 ورزشي بيومکانيک  .6

 بيومکانيک ورزشي نظری 2 ورزشي بيومکانيک  .7

 رفتن راه کيومکانيب -  .8

 تعادل و پاسچر کيومکانيب -  .9

  يورزش کيومکانيدر ب جيرا یو نرم افزارها يسياصول برنامه نو ورزشي بيومکانيک در رايج افزارهای نرم  .10

 يحرکات ورزش یوتريکامپ یساز هيو شب ياضير یمدلساز -  .11

 حرکت انسان يرخطيغ و يخط زيآنال اصول -  .12

 انيمرب یبرا کيومکانيب -  .13

 در ورزش نينو یهایفناور با ييآشنا -  .14

15.  

 ورزشي یهاآسيب بيومکانيک

 ياندام فوقان یهایو ناهنجار هابيآس کيومکانيب

 ياندام تحتان یهایو ناهنجار هابيآس کيومکانيب  .16

 ستون فقرات تنه و یهایو ناهنجار هابيآس کيومکانيب  .17

 يورزش یهاآسيب يبازتوان کيومکانيب -  .18

 يورزش کيومکانيب در یکارورز -  .19

ه قبلي )ستون دوم(، برای تمامي عناوين جديد )ستون سوم( سرفصل جديد نوشته شد. به تغيير در عناوين دروس برنام باتوجه  .20

 ورزشي، کبيومکاني در سمينار کاربردی، ورزشي بيومکانيکعضالني، -عصبي سيستم فيزيولوژیدروس  سرفصلضمن آنکه 

و مطالعه  يايوگرافي، کنترل حرکتالکتروم اصول و کاربرد ،بدنيفعاليت ورزش و بيومکانيک ورزشي، ارگونومي در  شگاهيآزما

 بازنگری شد. ،شده هدايتمستقل 



 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

  

 فصل اول

 مشخصات كلي برنامه درسي
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  مقدمهالف( 

های علمي و دانشگاهي است که موضوع حرکت را به عنوان محور اصلي مورد توجه قرار علوم ورزشي از جمله نظام

افراد جامعه سر و کار دارد،  م و تتبع در رابطه با ابعاد وجودی انسان که با سالمتي جسمي و روانييداده و به تعل

ر ستي مرتبط با بشيه، علوم انساني و علوم زيهای علوم پااز بخش ایرنده مجموعهيعلوم حرکتي در بر گ پردازد.مي

 ق شناختين استعدادهای مطلوب انسان از طريي و تکوياست که در صدد فراهم نمودن بستری برای رشد، شکوفا

باشد. از آنجائي که گسترش روزافزون ميکي بدن يزيکي، رواني و فژيولويزيهای فيگو ويژبهتر و توجه به ابعاد 

شدن علوم ورزشي در  رايشيو گ ایرا ايجاد نموده است، رشته ایتازه هایعلمي در اين حيطه، تخصص هایيافته

قاتي، يمي، تحقيختلف تعلم هاینهيت افرادی کارآمد که با نوآوری در زميترب با هدف کردن آموزشها ترکاربردیجهت 

های موثری بردارند، شرفت و گسترش مرزهای دانش در علوم حرکتي گاميزی و اجراء، راهنمائي و نظارت در پيبرنامه ر

ضروری است. در تحقق اين مهم، رشته بيومکانيک ورزشي در مقاطع تحصيالت تکميلي )کارشناسي ارشد، دکتری(، 

 دستاوردهای علمي در اين زمينه داير شده است. تربه منظور مطالعه عميق و وسيع

 

  فاهداو  فيتعر ،يب( مشخصات کل

های علمي و دانشگاهي است که در برگيرنده علوم زيستي، آناتومي، کنترل رشته بيومکانيک ورزشي از جمله نظام

فيت منظور درک کيباشد. اين رشته به ميحرکتي، فيزيک، حرکت شناسي و اصول مکانيکي حاکم بر ارگانهای بدن 

ک يزيه فيم و اصول اوليری مفاهيمکانيکي و فرآيند کنترل حرکت در طول دوران زندگي و به منظور مطالعه و بکارگ

در درک طبيعت و تجزيه و تحليل توصيفي و کمي حرکتهای پايه تا حرکات پيچيده ورزشي که توسط موجودات زنده 

ن از دست يا قابليت اجرا شدن را دارد، داير شده است. علم مذکور همچن)عمدتا انسان( در هر دو وضعيت ايستا و پوي

 هاینهيج آن را در زمير علوم و معارف انساني که به نحوی با آن رشته مرتبط است بهره گرفته و نتايآوردهای سا

 دهد.ميهشي مورد استفاده قرار پژوآموزشي و 

 به منظور تربيت افراد کردن آموزشها ترکاربردی، ورزشي رشته بيومکانيککارشناسي ارشد هدف از تاسيس دورۀ 

مختلف آموزشي، برنامه ريزی و اجرا، راهنمائي و نظارت و پژوهش  هایمتعهد و متخصصي است که بتوانند در زمينه

علمي و پژوهشي اين حوزه در پيشرفت و گسترش مرزهای  هایدر اين شاخه از علم بپردازند و با نوآوری در زمينه

 دانش گام بردارند.

 

  تیپ( ضرورت و اهم

 علمي جديد در مراکز هایگسترش دانش بشری در حوزه بيومکانيک ورزشي در مراکز مختلف و به کارگيری يافته

-ابي به تکنيکيدر دست ایآموزشي، ارتقای کيفيت خدمات ارائه شده به ورزشکاران، کارآمدتر کردن خدمات مشاوره

ر در اجرای مهارتهای پايه و يا پيچيده حرکتي، بدون درک کامل از طبيعت و مکانيزم حرکت های مطلوب و تاثير پذي

ر را اجتناب ناپذي بيومکانيک ورزشيتوسط موجودات زنده ميسر نخواهد بود، جملگي تاثير دورۀ کارشناسي ارشد 

 کند.مي
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 ( تعداد و نوع واحدهای درسي ت

 توزيع واحدها -(1)جدول 

 واحدتعداد  دروسنوع 
 16 تخصصيدروس 

 10  اختياریدروس 

 6 نامهپايان

 32 جمع

 تبصره: 

ارشناسي غيرمرتبط، با پيشنهاد مدير گروه و تصويب گروه آموزشي و تاييد تحصيالت ان دارای مدرک کيدانشجو

انتخاب  زشي راجبراني از بين دروس دوره کارشناسي علوم ورواحدهای واحد را به عنوان  12تکميلي دانشکده موظفند 

 دورۀ کارشناسي انتخاب شود.  عمليدروس بايد از ميان دروس اين واحد از  6و با موفقيت بگذرانند. 

 

 آموختگانو شايستگي دانش مهارت، توانمندیث( 

 دروس مرتبط ويژه هایها و توانمندیشايستگيها، مهارت

 های ورزشيبيومکانيکي مهارتآناتوميکي و توانائي تحليل 
 رکت شناسي پيشرفتهح

 يورزش هایمهارت يکيمکان لياصول تحل

 هایتوانائي تحليل نقاط قوت و ضعف با هدف اصالح اجرای مهارت

 بيومکانيکيآناتوميکي و  منظر از ورزشي

 بيومکانيک کاربردی

 بيومکانيک برای مربيان

های آماده سازی و بدنسازی در ريزی و اجرای برنامهتوانائي برنامه

های مختلف ورزشي با تأکيد بر رعايت اصول بيومکانيکي در هرشت

 ورزشي هایتاجرای مهار

 یکاربرد کيومکانيب

توانائي اجرای آزمونهای ميداني و آزمايشگاهي برای سنجش 

 ير نتايجو تفس ، کينماتيکي و کينتيکيويژگيهای آنتروپومتريکي
 آزمايشگاه بيومکانيک ورزشي

به  افراد و پاسچر بيومکانيکي راه رفتنتوانايي تجزيه و تحليل 

 منظور شناسايي مشکالت و کمک به اصالح آن

  بيومکانيک راه رفتن

 بيومکانيک پاسچر و تعادل

 ورزشي با استفاده از مدلسازی هایتکنيکتوانايي بهينه سازی 

در  جيرا یو نرم افزارها يسياصول برنامه نو

 يورزش کيومکانيب

 حرکات یوتريکامپ یساز هيو شب ياضير یمدلساز

 يورزش

توانايي طراحي و نوآوری در تجهيزات ورزشي فناورانه مناسب سازی 

 شده با شرايط ورزشکار و محيط ورزشي

اصول برنامه نويسي و نرم افزارهای رايج در 

 بيومکانيک ورزشي

 بدني تيفعالورزش و در  يارگونوم

 در ورزش نينو هاییبا فناور ييآشنا

 ورزشکاران به منظور عوامل خطرزای بيومکانيکي يشپاتوانايي 

 های ورزشيپيشگيری از آسيب

 يفوقاناندام یهایها و ناهنجاربيآس کيومکانيب

 تحتانيهای اندامها و ناهنجاریبيومکانيک آسيب
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ستونتنه و های ها و ناهنجاریبيومکانيک آسيب

 فقرات

 دروس مرتبط های عموميها و توانمندیها، شايستگيمهارت

و بين مرتبط با بيومکانيک ورزشي  هایانجام پژوهشهمکاری در 

 هاقاتي و دانشگاهيدر مراکز تحق ایرشته

 روش پژوهش در بيومکانيک ورزشي

 در بيومکانيک ورزشي ناريسم

 ت شدهيهدا مستقل مطالعه

 يورزش کيومکانيب شگاهيآزما

 مکانيکيبيوميکي و کرد آناتوبا رويتجزيه و تحليل توصيفي و کمي 

 های مختلفمهارتهای ورزشي ورزشکاران رشته

 بيومکانيک ورزشي نظری

 يورزش هایمهارت يکيمکان لياصول تحل

 ورزشي بيومکانيکآمار در 

ای به مربيان و ورزشکاران برای بهبود خدمات مشاوره هيارا ييتوانا

 يورزش يو بازتوان بياز آس یريشگيپ ،يعملکرد مهارت

 ورزشي هایمهارتحليل مکانيکي اصول ت

 انيمرب یبرا کيومکانيب

 کارورزی در بيومکانيک ورزشي

های بيومکانيکي در دورهآناتومي عملکردی و اصول تدريس 

 های ورزشيها و سازمانمربيگری فدراسيون

 شرفتهيپ يحرکت شناس

 يورزش هایمهارت يکيمکان ليتحل اصول

 يک و حرکت درمانيهای بيومکانهمکاری در آزمايشگاه

 آزمايشگاه بيومکانيک ورزشي

 ورزشي هایمهارتاصول تحليل مکانيکي 

 شرفتهيپ يشناسحرکت

 بيومکانيک بازتواني ورزشي

 

 دورهج( شرايط و ضوابط ورود به 

  با توانندميتحصيلي مشابه از خارج از کشور     هایکارشناسي از داخل کشور و دوره    هایکليه رشته  دانش آموختگان

 تحصيل کنند. رشتهو کسب نمره قبولي در اين  ورودی شرکت در آزمون
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 فصل دوم

 جدول عناوین و مشخصات دروس
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 تخصصي  دروس کلي عنوان و مشخصات -(2)جدول 

 واحد تعداد درس عنوان فيرد
 ساعات تعداد واحد نوع

 ازین هم ازین شیپ
 يعمل ینظر يعمل - ینظر يعمل ینظر

  - 0 32   * 2 يبيومکانيک ورزشآمار در  .1

  - 0 32   * 2 ورزشي بيومکانيکدر پژوهش روش  .2

   0 32   * 2 عضالني-اسکلتي سيستم بيومکانيک .3

  - 0 32   * 2 شناسي پيشرفتهحرکت .4

  - 32 16 *   2 يورزش هایمهارت يکيمکان لياصول تحل .5

  - 0 32   * 2 نظری يورزش کيومکانيب .6

  - 32 16 *   2 ورزشي بيومکانيکآزمايشگاه  .7

 0 32   * 2 در بيومکانيک ورزشي سمينار .8
روش پژوهش در بيومکانيک 

 يورزش
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  اختیاری دروس کلي عنوان و مشخصات -(3)جدول 

 درس عنوان فيرد
 تعداد

 واحد

 ساعات تعداد واحد نوع

 ازین هم ازین شیپ
 يعمل ینظر

 - ینظر

 يعمل
 يعمل ینظر

  - 0 32   * 2 سيستم عصبي عضالنيفيزيولوژی  .1

 32 16 *   2 بيومکانيک کاربردی .2
 هایمهارت يکيمکان لياصول تحل

 يورزش

 

  - 32 16 *   2 راه رفتن بيومکانيک .3

  - 32 16 *   2 بيومکانيک پاسچر و تعادل .4

5. 
 کيومکانيدر ب جيرا یو نرم افزارها يسياصول برنامه نو

 يورزش
2   * 16 32 - 

 

6. 
حرکات  یوتريکامپ یساز هيو شب ياضير یمدلساز

 يورزش
2   * 16 32 

 جيرا یو نرم افزارها يسياصول برنامه نو

 يورزش کيومکانيدر ب

 

  - 0 32   * 2 حرکت انسان اصول آناليز خطي و غيرخطي .7

  شرفتهيپ يحرکت شناس 32 16 *   2 الکترومايوگرافيو کاربرد اصول  .8

  یکاربرد کيومکانيب 32 16 *   2 يک برای مربيانبيومکان .9
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 درس عنوان فيرد
 تعداد

 واحد

 ساعات تعداد واحد نوع

 ازین هم ازین شیپ
 يعمل ینظر

 - ینظر

 يعمل
 يعمل ینظر

  - 32 16 *   2 کنترل حرکتي .10

  - 32 16 *   2 بدنيفعاليت ورزش و در  ارگونومي .11

  - 0 32   * 2 نوين در ورزش هاییفناورآشنايي با  .12

  يالنعض-ياسکلت ستميس کيومکانيب 0 32   * 2 اندام فوقانيهای ناهنجاریو  هابيومکانيک آسيب .13

  يالنعض-ياسکلت ستميس کيومکانيب 0 32   * 2 های اندام تحتانيو ناهنجاری هابيومکانيک آسيب .14

  يالنعض-ياسکلت ستميس کيومکانيب 0 32   * 2 ستون فقرات تنه و هایو ناهنجاری هابيومکانيک آسيب .15

  يالنعض-ياسکلت ستميس کيومکانيب 32 16 *   2 ورزشي هایآسيب بيومکانيک بازتواني .16

  - 0 32   * 2 ورزشي بيومکانيکزبان تخصصي در  .17

  - 128 0  *  2 کارورزی در بيومکانيک ورزشي .18

  يروش پژوهش در بيومکانيک ورزش 0 32   * 2 هدايت شده مستقل مطالعه .20
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  پايان نامه کلي عنوان و مشخصات -(4)جدول 

 درس عنوان فيرد
 تعداد

 واحد

 ساعات تعداد واحد نوع

 ازین هم/  ازین شیپ
 يعمل ینظر

 ینظر

- 

 يعمل

 يعمل ینظر

 - - - - - - 6 نامه پايان .1

 

 



 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 

 

 

 

 

  

 فصل سوم

 های دروسویژگي
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 هدف کلي:  ب(

 با استفاده از يک نرم افزار آماری نامه و متون علميهای آماری برای نگارش پاياناجرای تحليلويان در توانمندسازی دانشج

 اهداف ويژه:
 تسلط دانشجويان بر انتخاب روش آماری مناسب

 افزار آماریهای مختلف آماری با يک نرماجرای روش

 های آماریتفسير نتايج آزمون

 :هاپ( مباحث يا سرفصل

 انواع متغيرها، جامعه و نمونة آماری مروری بر (1

 های آمار توصيفيمروری بر شاخص (2

 مالحظات حجم نمونه، توان آزمون و سطح معناداری  (3

 انتخاب آزمون مناسب در آمار استنباطي (4

 نحوه کار با آنمعرفي يک نرم افزار آماری و  (5

 پارامتريک و ناپارامتريک  شرايط انتخاب آزمون (6

 و اجرای آن با نرم افزار پارامتريک و ناپارامتريک بينيو پيش سنجيهای ارتباطآزمون (7

 و اجرای آن با نرم افزار ای پارامتريک و ناپارامتريکهای مقايسهآزمون (8

 تعقيبي هایشرايط و فرآيند استفاده از آزمون (9

 سنجيسنجي و رواييهای آماری پاياييروش (10

  و استنباطيتفسير و گزارش نويسي نتايح آمار توصيفي  هایروش (11

 های پيشرفتة آماریای بر روشمقدمه (12

 ت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 الزامي است.ها و آموزش تفسير نتايج آزمون SPSSافزارهای آماری نظير با نرم هاآزمونهای کاربردی مثالاجرای 

 : )پیشنهادی( ارزشیابي راهبردهایث( 

 درصد 60   سالنيمر طول های کالسي دفعاليت

 درصد 40     سالنيمآزمون پايان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 و کامپيوتر دارای نرم افزار نصب شده ويدئو پرژکتور

 :منابع پیشنهادیچ( فهرست 
 انتشارات رشد. تهران.تربيتي.  علوم و شناسيروان در کاربردی آمار و (. احتماالت1399دالور، علي. ) .1

2. Verma, J. P. (2016). Sports Research with Analytical Solution using SPSS. Wiley. 

3. Plichta, S. B., & Kelvin, E. A. (2012). Munro's Statistical Methods for Health Care Research. Wolters Kluwer 

Health/Lippincott Williams & Wilkins.  

4. Weir, J. P., & Vincent, W. J., (2020). Statistics in kinesiology (5th ed.). Human Kinetics. 

5. Malek, M. H., Coburn, J. W., & Marelich, W. D. (2018). Advanced Statistics for Kinesiology and Exercise Science: A 

Practical Guide to ANOVA and Regression Analyses. Routledge. 

  

 بیومکانیك ورزشيآمار در  عنوان درس به فارسي:

 نوع درس و واحد Statistics in Sports Biomechanics عنوان درس به انگلیسي:

 نظری  پايه  - نیاز:س پیشدرو

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان 32 تعداد ساعت:

 ...موارد ديگر:  کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  نوع آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:
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 روش پژوهش در بیومکانیك ورزشي عنوان درس به فارسي:

 Research Method in Sports عنوان درس به انگلیسي:

Biomechanics 
 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  - نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان 32 تعداد ساعت:

 ...: موارد ديگر کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  نوع آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:
 

 هدف کلي: 

 مربوط  هایدر بيومکانيک ورزشي و مهارت پژوهشآشنايي با فرآيند 

 اهداف ويژه:

 آشنايي با مفاهيم و مباني در پژوهش 

 سئوال تا ايده، نظريه، فرضيه و هدف ازو شکل دهي آن  پژوهشدستيابي به سئوال  هایورزشي و شيوه پژوهش در بيومکانيک هایآشنايي با حوزه

 پژوهش هایحآشنايي با شيوه گزارش نويسي طر، ، انجام مطالعه اوليهپژوهش، آشنايي با مراحل انجام پژوهشآشنايي با شيوه تدوين طرح 

  :هاپ( مباحث يا سرفصل

 پژوهش در بيومکانيک ورزشي هایش، مراحل انجام پژوهش، حوزهمفاهيم اوليه در پژوه (1

 علمي و غير علمي، استدالل قياسي و استقرايي، پژوهش بنيادی و کاربردی، روايي دروني و بيروني هایانواع پژوهش، روش (2

 تحليل محتوااسمي،  هایمتمرکز، گروه هایپژوهش کيفي در حوزه بيومکانيک ورزشي: مطالعات موردی، گروه هایروش (3

 ، توصيفي همبستگي و پيمايشي در بيومکانيک ورزشي های آزمايشي حقيقي، نيمه آزمايشيطرح (4

ها، رضايت آگاهانه، محرمانه بودن، حريم خصوصي، رفتار شايسته، آگاهي از نتايج، و رعايت اصول اخالق در پژوهش: کميته اخالق، دستورالعمل (5

 شورای داوری

 هامسئله. پيشينه پژوهش، اهميت و ضرورت پژوهش، اهداف و فرضيهنويسي، مقدمه، بيانعنوانزال پژوهش: شيوه اصول نگارش طرح و پروپو (6

 ها، پردازش دادههااز آماده سازی محيط جمع آوری داده، آماده کردن آزمودني، پروتکل جمع آوری داده هامراحل جمع آوری داده (7

 يک ورزشي: روايي، پايايي، خطای اندازه گيری، کنترل عوامل تهديد کنندهبيومکان هایمفاهيم اندازه گيری در پژوهش (8

 بيومکانيک ورزشي: کنترل کيفي دروني و بيروني، سنجش کيفيت پژوهش، تفسير و تلخيص پژوهش، کاربرد پژوهش هایکنترل کيفي در پژوهش (9

 يان نامه، نکات مربوط به نگارش خوب، و خطاهای نگارشنگارش پژوهش: منابع قابل استفاده، نگارش پيشنهاده پژوهش، محتوای فصول پا (10
 

 ت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 جلب توجه دانشجويان به اهميت و جايگاه پژوهش و پژوهشگری

 علمي  ترغيب دانشجويان برای انتخاب موضوع پژوهش و به کارگيری اطالعات کالس در ورود سيستماتيک به فرآيند پژوهش

 : )پیشنهادی( ارزشیابي راهبردهایث( 

 درصد 50   سالنيمهای کالسي در طول فعاليت

 درصد 50     سالنيمآزمون پايان 
 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 امکانات خاصي برای ارايه مطالب اين درس نياز نيست.

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 
1. Baumgartner, T. A., Hensley, L. D., Zhu, W., & Kulinna, P. H. (2019). Conducting and Reading Research in Kinesiology. 

Jones & Bartlett Learning. 

2. Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2007). Educational research: an introduction. 8th ed. Human Kinetic. 

3. Morrow Jr, J. R., Mood, D., Disch, J., & Kang, M. (2015). Measurement and Evaluation in Human Performance (5th ed.). 

Human Kinetics.  
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 هدف کلي:  ب(

 عضالني بدن انسان-فراگيری مباني بيومکانيک ساختار اسکلتي

 اهداف ويژه:

 فراگيری مباني بيومکانيک ساختارهای اسکلتي و مفصلي

 عنوان موتور محرکة حرکت انسانای مکانيکي، ساختار و کارکردهای عضالت بههتسلط بر ويژگي

 :هاپ( مباحث يا سرفصل

 گيری آنهاهای مکانيکي مواد و اندازهآشنايي با ويژگي (1

 های بيومکانيکي و مکانيکي استخوانويژگي (2

 های غضروف، ليگامنت و مفاصلويژگي (3

 خصوصيات و کارکردهای عضالت در بدن انسان (4

 ختار و معماری عضالت اسکلتيسا (5

 ها و عضالت در حالت غيرفعالهای مکانيکي تاندونويژگي (6

 تاندوني-مدل مکانيکي توليد و انتقال نيرو در واحد عضالني (7

 سرعت در عضالت-طول و نيرو-روابط کارکردی نيرو (8

 های عضالني در حرکات انسانها و عملنقش (9

 کارکرد عضالت دومفصله در حرکات انسان (10

 انقباض-ره و بازتوليد انرژی در چرخة کششذخي (11

 آشنايي با ساختار کلي دستگاه عصبي و واحدهای حرکتي (12

ر مناسب، پرسش ينت همراه با تصاوياز پاورپو يريگمباحث با بهره يمحتوا يارائه شفاه  ت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 نه مباحث درس.يدر زم يبر مطالعه مقاالت و منابع علم يمبتن يق ارائه کارکالسيان از طريدانشجو یبرا یريادگي یهافرصتجاد ي. ايو بحث گروه

 : ث( راهبردهای ارزشیابي )پیشنهادی(

 درصد 50  سال های کالسي در طول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 امکانات خاصي برای ارايه مطالب اين درس نياز نيست.

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:
1. Hamill, J., Knutzen, K. M. & Derrick, T. R. (2015). Biomechanical basis of human movement (4 th ed.). Lippincott 

Williams & Wilkins. 

2. Zatsiorsky, V. M., & Prilutsky, B. I. (2012). Biomechanics of Skeletal Muscles. Human Kinetics. 

3. Nordin, M., & Frankel, V. H. (Eds.). (2020). Basic biomechanics of the musculoskeletal system (5th ed.). Lippincott 

Williams & Wilkins. 
  

 عضالني-اسکلتي سیستم بیومکانیك عنوان درس به فارسي:

 Biomechanics of Musculoskeletal عنوان درس به انگلیسي:

System 
 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  - نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان 32 تعداد ساعت:

 موارد ديگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  نوع آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:
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 هدف کلي: ب(
 های مختلف بدن.ها در حرکات اندامآشنايي دانشجويان با اصول بنيادی بيومکانيکي عضالت و مفاصل و تعامل آن

  اهداف ويژه:     

 های مکانيکي مفاصل بدن و اجزاء تشکيل دهندۀ آن.آشنايي با ويژگي

 د بر حرکات بدن.عضالني با تأکي-آشنايي با ساختار و عملکرد سيستم عصبي

 ها: پ( مباحث يا سرفصل
ای کينماتيک: استئوکينماتيک )انواع حرکت، درجات آزادی حرکت، زنجيره کينماتيک( و آرتروکينماتيک )ساختار، حرکت و مروری بر مفاهيم پايه (1

 بيني الگوی آرتروکينماتيک براساس مورفولوژی مفصل(.پوزيشن مفصل و پيش

ی کينتيک: تعامل بين نيروهای داخلي و خارجي اعمالي به مفاصل؛ محاسبه اجزاء نيرو؛ قوانين نيوتن؛ گشتاورهای عضالني؛ امروری بر مفاهيم پايه (2

 های عضالني؛ مرکز ثقل و تعادل.اهرم

 های مکانيکي مفاصل.آشنايي با مباني ساختار، عملکرد و ويژگي (3

مفاصل مجموعه شانه، آرنج و مچ دست با تأکيد بر مکانيک فعاليت عضالت نواحي  ها وحرکت شناسي اندام فوقاني: ساختار و عملکرد استخوان (4

 مربوطه.

ها و مفاصل لگن و ستون فقرات گردني، پشتي و کمری با تأکيد بر مکانيک فعاليت حرکت شناسي ستون فقرات و لگن: ساختار و عملکرد استخوان (5

 عضالت نواحي مربوطه.

 پا و پا با تأکيد بر مکانيک فعاليت عضالت نواحي مربوطه.ها و مفاصل ران، زانو، مچر و عملکرد استخوانحرکت شناسي اندام تحتاني: ساختا (6

گيري از پاورپوينت همراه با تصاوير مناسب، پرسش و ارائه شفاهي محتواي مباحث با بهرهت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 يادگيری برای دانشجويان از طريق ارائه کارکالسي مبتني بر مطالعه مقاالت و منابع علمي در زمينه مباحث درس. هایفرصتبحث گروهي. ايجاد 

 ث( راهبردهای ارزشیابي )پیشنهادی(: 

 درصد 50  سال های کالسي در طول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ارائه:  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای

 ويدئو پروژکتور، اسپيکر و استفاده از ويدئوهای آموزشي.

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Oatis CA. (2016). Kinesiology: The Mechanics and Pathomechanics of Human Movement 3rd Edition. Lippincott 

Williams & Wilkins. 

2. Neumann DA. (2017). Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation, 3rd Edition, Mosby.  

3. Joint Structure and Function: A Comprehensive Analysis. (2019). United States: F. A. Davis Company. 

4. Lippert, L., & Hurrell, J. (2017). Clinical Kinesiology and Anatomy. F. A. Davis Company. 

  

 حرکت شناسي پیشرفته عنوان درس به فارسي:

 نوع درس و واحد Advanced Kinesiology عنوان درس به انگلیسي:

 نظری  پايه  - نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان 32 تعداد ساعت:

 .........موارد ديگر: ..... کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  نوع آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:
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 ورزشي هایمهارت مکانیکي تحلیل اصول عنوان درس به فارسي:

 نوع درس و واحد Mechanical Analysis of Sports Skills عنوان درس به انگلیسي:

 نظری  پايه  - نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   امهنپايان 48 تعداد ساعت:

 کالسي هایانجام پروژهموارد ديگر:  کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  نوع آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:

 هدف کلي:  ب(

 حرکت انسان تسلط دانشجويان بر اصول اساسي علم مکانيک

 اهداف ويژه:

 کانيکحرکات ورزشي با استفاده از اصول اساسي علم مکينماتيکي تحليل 
 کيعلم مکان يبا استفاده از اصول اساس ييکي حرکات ورزشتکين ليتحل

 

 :هاپ( مباحث يا سرفصل

 و متوسط و ...( ای)مقادير برداری و اسکالر، موقعيت، سرعت و شتاب خطي، مقادير لحظه کينماتيک خطي (1

 تحليل حرکات ورزشي با استفاده از اصول کينماتيک خطيآشنايي با  (2

 و ....( ای)زوايای مطلق و نسبي، روابط بين مقادير خطي و زاويه ایيهکينماتيک زاو (3

 ایتحليل حرکات ورزشي با استفاده از اصول کينماتيک زاويهآشنايي با  (4

 )نيرو و انواع آن، قوانين حرکت، توان، انرژی و ...( کينتيک خطي (5

 تحليل حرکات ورزشي با استفاده از اصول کينتيک خطيآشنايي با  (6

 قوانين نيوتن، گشتاور اينرسي، مرکز جرم و ...( ای)گشتاور، شکل زاويه ایک زاويهکينتي (7

 ایتحليل حرکات ورزشي با استفاده از اصول کينتيک زاويهآشنايي با  (8

 

 ت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های عددی باشد.با تحليل نمودارها و مثال در تحليل حرکات ورزشي، لزوما بايد همراهمکانيکي از اصول  استفاده

 : )پیشنهادی( ارزشیابي راهبردهایث( 

 درصد 60   سالنيمهای کالسي در طول فعاليت

 درصد 40     سالنيمآزمون پايان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 فهم بهتر اين درس کمک نمايد. تواند بهمياستفاده از ابزارهای آزمايشگاهي تحليل حرکت 

 :منابع پیشنهادیچ( فهرست 
1. Hamill, J., Knutzen, K. M. & Derrick, T. R. (2015). Biomechanical basis of human movement (4 th ed.). Lippincott 

Williams & Wilkins. 

2. Grimshaw, P., Cole, M., Burden, A., & Fowler, N. (2019). Instant Notes in Sport and Exercise Biomechanics: Second 

Edition. Taylor & Francis. 

3. Watkins, J. (2017). Laboratory and field exercises in sport and exercise biomechanics. Routledge. 

  



 18/    بيومکانيك ورزشي كارشناسي ارشد

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 هدف کلي:  ب(
 حرکات انسان در تعيين متغيرهای بيومکانيکي مرتبط بادانشجويان  توانمندسازی

 اهداف ويژه:

 بيومکانيکي حرکات انسان هایپردازش سيگنال ا مفاهيمب انيدانشجو آشنايي

 ا روش ديناميک معکوس ب انيدانشجو آشنايي

 :هاپ( مباحث يا سرفصل 

 ای و روابط ميان آنهاکينماتيکي و کينتيکي خطي و زاويهمروری بر متغيرهای  (1

 های ديناميکيهای استاتيکي و معادالت حرکت در وضعيتمروری بر معادالت تعادل در وضعيت (2

 مختلف بدن انسان یهابخش یپارامترها نييو تع یآنتروپومتر (3

 زمان و فرکانس هایدر حوزه گناليپردازش س ایهيپا ميمفاه (4

 و ...( یريگکردن، مشتق لتريف ،يابيخام )درون يکينماتيک یهاپردازش داده (5

 حرکات انسان نيها و مفاصل حسگمنت يکينماتيک یهاگنالياستخراج س (6

 های کينتيکي خامپردازش داده (7

 مفصلي با استفاده از روش ديناميک معکوس و گشتاورهای تعيين نيروها (8

 ت انسانهای بدن حين حرکاتعيين جريان انرژی در سگمنت (9

 تعيين توان توليدی و جذبي در مفاصل حين حرکات انسان (10

 های بيومکانيکي حرکات انسانتفسير سيگنال (11

 محاسبه آن هایو روش آشنايي با مفاهيم هماهنگي و تغييرپذيری در حرکات انسان (12

برای درک بهتر  تواندمي MATLABو  Excel داستفاده از نرم افزارهايي مانن ت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 باشد.مفاهيم اين درس مفيد 

 : ث( راهبردهای ارزشیابي )پیشنهادی(

 درصد 50  سال های کالسي در طول نيمفعاليت

 درصد 50     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 ي نصب شدهکامپيوتر دارای نرم افزارهای تخصص
 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

1. Winter D.A. (2009). Biomechanics and motor control of human movement (4th ed.). John Wiley and & Sons. 

2. Robertson, G., Caldwell, G., Hamill, J., Kamen, G., & Whittlesey, S. (2014). Research methods in biomechanics (2nd ed.). 

Human Kinetics. 

3. Bruce A, Vaughan K, Stephanie J.H, Marcus G.P, McManus A, Mackinnon L (2012).  Biophysical Foundations of Human 

Movement, Third Edition. Human Kinetics. 

4. Stergiou, N. (2020). Biomechanics and Gait Analysis. Academic Press 

 خطي در علوم  حرکتي. انتشارات حتمي. هایپردازش سيگنال و سيستم (.1393يدر صادقي، محمد حسين نوری، مسعود نوری. ). ح5

 

  

 نظری بیومکانیك ورزشي عنوان درس به فارسي:

 نوع درس و واحد Theoretical Sports Biomechanics عنوان درس به انگلیسي:

 نظری  پايه  - نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان 32 تعداد ساعت:

 .........موارد ديگر: ..... کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي نوع آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(: 



 19/    بيومکانيك ورزشي كارشناسي ارشد

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 ورزشي بیومکانیك آزمايشگاه عنوان درس به فارسي:

 نوع درس و واحد Sports Biomechanics Lab عنوان درس به انگلیسي:

 نظری  پايه  - نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:هم دروس

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان 48 تعداد ساعت:

 موارد ديگر: .............. کارگاه  سمینار آزمايشگاه  سفر علمي  نوع آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:

 هدف کلي:  ب(
  بيومکانيک ایهآزمايشگاه ابزارهای با دانشجويان آشنايي

 اهداف ويژه:

 بيومکانيکي هایآشنايي با اصول اندازه گيری داده

 بيومکانيکي هایاستخراج داده هایآشنايي با روش

 شگاهيتجزيه و تحليل حرکت در خارج از آزما هایآشنايي با روش

 :هاپ( مباحث يا سرفصل

 وايي و پايايي، خطاهای اندازه گيری و استانداردسازی آزمون( مروری بر مالحظات آزمون گيری )مالحظات اخالقي، روانشناسي، ر (1

 اصول نگارش گزارش آزمايش و آشنايي با اجزای آن (2

 آزمايشگاه از خارجی رويدادها کينماتيک دوبعدی در ثبت برای هاآن از استفاده نحوۀ و باالسرعت هایدوربين (3

 نرم افزارهای آناليز کينماتيکي دوبعدی (4

 ز حرکتي آنالينهای آناليسيستم (5

  نيآن با دورب يو هم زمانگيری نيروهای خارجي برای اندازه رويصفحه ن (6

  فشارتوزيع  گيریاندازه ابزارهای (7

 و مالحظات استفاده از آن EMGدستگاه  (8

 آن یو کاربردها کينتيزوکيدستگاه ا (9

  هاشتاب سنجژيروسکوپ و آشنايي اوليه با  (10

 ب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناس

از، مورد ني تهيه گزارش آزمايش پس از اجرای آزمون مشخص با استفاده از هر يک از ابزارهای آزمايشگاه بيومکانيک، شامل هدف از آزمايش، توصيف ابزار

 ها، تفسير نتايج و نتيجه گيریجزييات روش کار، گزارش داده

 : )پیشنهادی( ارزشیابي راهبردهایث( 

 درصد 70   سالنيمکالسي در طول  هایفعاليت

 درصد 30     سالنيمآزمون پايان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 تجهيزات آزمايشگاه بيومکانيک 

 :منابع پیشنهادیچ( فهرست 
1. Payton, C., & Burden, A. (Eds.). (2018). Biomechanical evaluation of movement in sport and exercise: The British 

Association of Sport and Exercise Sciences guide (2nd ed.) Routledge. 

 (. راهنمای آزمايشگاه بيومکانيک ورزشي. انتشارات حتمي. تهران1399. )صادقي، حيدر. موسوی، سيدخليل. نبوی نيک، حسين .2

3. Morin, J. B., & Samozino, P. (Eds.). (2018). Biomechanics of Training and Testing: Innovative Concepts and Simple 

Field Methods. Springer. 

4. Watkins, J. (2017). Laboratory and field exercises in sport and exercise biomechanics. Routledge. 

 
  



 20/    بيومکانيك ورزشي كارشناسي ارشد

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 در بیومکانیك ورزشي سمینار عنوان درس به فارسي:

 نوع درس و واحد Seminar in Sports Biomechanics سي:عنوان درس به انگلی

 نظری  پايه  يروش پژوهش در بیومکانیك ورزش نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان 32 تعداد ساعت:

 ...موارد ديگر:  کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  ي سفر علم نوع آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:
 

 هدف کلي: 

های های علمي، نشستهای نقد و بررسي علمي مطالب، شرکت در کارگاهارايه مطالب علمي در کنفرانس داخلي و خارجي، روشآشنايي با شيوه 

 تخصصي
 

 اهداف ويژه:
 های داخلي و خارجيهای علمي در کنفرانسهای ارايه گزارشآشنايي با شيوه

 تخصصي هایها، نشستهای نقد و بررسي علمي مطالب، شرکت در کارگاهآشنايي با روش
 

 : هاپ( مباحث يا سرفصل

 های مربوط به بيومکانيک عملکرد ورزشيآموزش نحوه تهيه طرح پژوهشي و پروژه (1

 های داخلي و خارجي و شيوه ارائه آنهارانسآموزش نحوه تهيه مطلب علمي مستخرج از کارهای پژوهشي برای ارايه در کنف (2

 های نقد و بررسي مطالب علمي، آموزش اصول و روش (3

 های علمي، در قالب شرکت کننده، مدير و يا مدرس کارگاه، های شرکت در کارگاهآموزش اصول و روش (4

های داخلي و ای ارايه در کنفرانسهای مدرس کارگاه نحوه تهيه مطلب علمي مستخرج از کارهای پژوهشي برآموزش اصول و روش (5

 خارجي و شيوه ارائه آنها
 

 ت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های داخلي و بين الملليدر کنفرانس خود های پژوهشيآماده شدن دانشجويان برای ارايه هدفمند و موثر يافته

 های صحيح پاسخ دهي به نقدو بررسي کارهای پژوهشي ی نقد مطالب ديگران، و شيوههاآماده شدن دانشجويان برای بررسي، پرسشگری، روش

ان ) تهيه و ارايه گزارش پژوهشي در قالب ارايه شفاهي يهای عملي توسط دانشجوهای آموزش داده شده در قالب پروژهبه اجرا در آوردن بخش

زارش ه و ارائه گيهای تهسي، روشينوسي، مقالهيها، نومطالب علمي، کارگاه سازی شده در قالب نقد و بررسيو پوستر، برگزاری جلسات شبيه

 های داخلي و خارجيمطالب علمي در کنفرانس
 

 : ث( راهبردهای ارزشیابي )پیشنهادی(
 درصد 70  سال های کالسي در طول نيمفعاليت

 درصد 30    سالآزمون پايان نيم

 یاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد ن

 دسترسي به اينترنت و کتابخانه

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 کليه منابع معتبر حيطه بيومکانيک ورزشي

 

 
  



 21/    بيومکانيك ورزشي كارشناسي ارشد

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 فیزيولوژی سیستم عصبي عضالني عنوان درس به فارسي:

 نوع درس و واحد Physiology of Neuromuscular System عنوان درس به انگلیسي:

 نظری  يه پا - نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان 32 تعداد ساعت:

 موارد ديگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  نوع آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:

  هدف کلي:

( در النيعض )بويژه بخش عصبي عضالني( و ساير ساختارهای حرکت )اسکلتي دستگاه عصبي با تاکيد بر بخش حرکتي ساختار و عملکرد آشنايي با

  انسان

 اهداف ويژه:

 مختلف دستگاه عصبي مرکزی و محيطي در انسان هایآشنايي با ساختار و عمکرد بخش

 عصب عضله و مبنای عملکرد سلول عصبي و عضالني و پيوستگاه هاويژگيآشنايي با 

 درگير در حرکت انسان هایبخشآشنايي با ساختار و فيزيولوژی 

  :هاپ( مباحث يا سرفصل

 مفصلي درگير در حرکت انسان و اسکلتي عضالني ساختارهای  مروری بر (1

 آشنايي با فيزيولوژی انقباض عضله (2

 مروری بر آناتومي دستگاه عصبي محيطي و مرکزی  (3

 )بويژه سيناپس عصبي عضالني( و مبنای الکتروفيزيولوژيک فعاليت آنها آشنايي با سلول عصبي و سيناپس (4

 نخاعي ) بويژه آشنايي با دوک عضالني و اندام گلژی( هایاعمال حرکتي نخاع و بازتاب (5

 و عملکرد واحدهای حرکتي هاگيآشنايي با ويژ (6

 ؛ ساقه مغزایقاعده ایهو خارج هرمي هسته معرفي ساختار و عملکرد  مراکز حرکتي هرمي )قشر حرکتي( (7

 آشنايي با ساختار دستگاه دهليزی و مخچه و عملکرد سيستم تعادلي (8

 ( در انسانLocomotionآشنايي با مفاهيم جابجايي ) (9

 آشنايي با مفهوم تطبيق پذيری )نروپالستيسيتي( دستگاه عصبي بويژه در بخش حرکتي (10

 ناسب،م تصاوير با همراه پاورپوينت از گيری ارائه شفاهي محتوای مباحث با بهره ت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:

شجويان از طريق ارائه کارکالسي مبتني بر مطالعه مقاالت و منابع علمي در زمينه مباحث دان برای يادگيری های¬فرصت ايجاد. گروهي بحث و پرسش

 درس.

 : )پیشنهادی( ارزشیابي راهبردهایث( 

 درصد 50   سالنيمالسي در طول های کفعاليت

 درصد 50     سالنيمآزمون پايان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 ملزومات خاصي مورد نياز نيست.

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 
1. Hall, J. E., & Hall, M. E. (2020). Guyton and Hall textbook of medical physiology (14th ed.). Elsevier Health Sciences. 

2. Kandel, E. R., Jessell, T. M., & Siegelbaum, S. A. (2021). Principles of Neural Science (6th ed.). McGraw-Hill Education. 

3. Ian McMillan, Gail C.L.(2013). Tyldesley and Grieve's  Muscles, Nerves and Movement in Human Occupation, 4th 

Edition. John Wiley and Sons Inc 

 

 

  

https://www.wiley.com/en-by/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AIan+McMillan
https://www.wiley.com/en-by/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AGail+Carin-Levy


 22/    بيومکانيك ورزشي كارشناسي ارشد

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 یکاربرد بیومکانیك عنوان درس به فارسي:

 نوع درس و واحد Applied Biomechanics عنوان درس به انگلیسي:

 نظری  پايه  ورزشي هایمهارتاصول تحلیل مکانیکي  نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   امهنپايان 48 تعداد ساعت:

 انجام پروژه های کالسيموارد ديگر:  کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  نوع آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:

 هدف کلي:  ب(
 ارتقای عملکرد ورزشي حرکت به منظور توانمندسازی دانشجويان در زمينة تحليل

 اهداف ويژه:

 و ارتقای عملکرد ورزشيجرکت و يادگيری حرکتي در جهت تحليل تلفيق اصول اساسي بيومکانيک، فيزيولوژی 

 :هاپ( مباحث يا سرفصل

 مروری بر اصول طراحي برنامة تمريني (1

 پذيری و ...(عضالني )قدرت، توان، انعطاف-های سيستم اسکلتيهای تمريني برای بهبود قابليتروش (2

 مروری بر مفاهيم اکتساب مهارت و بازخورد (3

 ملکرد در ورزشهای تحليل عروش (4

 های ورزشکارانرويکردهای کمي و کيفي در تحليل حرکات و تکنيک (5

 سازی در تحليل حرکات ورزشيمرحلة آماده (6

 مرحلة مشاهده در تحليل حرکات ورزشي (7

 مرحلة ارزيابي و تشخيص در تحليل حرکات ورزشي (8

 مرحلة مداخله در تحليل حرکات ورزشي (9

 يورزش یهاميت هایتيکتاکو  یباز زيآنالهای روشآشنايي با  (10

 

 ت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:

ز عملکردهای امدرسان بايد در آموزش اين درس، با تلفيقي از مباحث بيومکانيک، فيزيولوژی و يادگيری حرکتي، دانشجويان را به سمت ارائة تحليل جامعي 

 هند.ورزشي و طراحي مداخالتي برای ارتقای آن سوق د

 : )پیشنهادی( ارزشیابي راهبردهایث( 

 درصد 60   سالنيمهای کالسي در طول فعاليت

 درصد 40     سالنيمآزمون پايان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

  تواند کمک کننده باشد.ميرکتي و امکانات آزمايشگاهي بيومکانيک، فيزيولوژی و يادگيری ح نرم افزارهای آناليز بازیاستفاده از 

 

 :منابع پیشنهادیچ( فهرست 
1. Moir, G. (2015). Strength and Conditioning: A Biomechanical Approach: Jones & Bartlett Learning. 

2. Knudson, D.V. (2013). Qualitative Diagnosis of Human Movement: Improving Performance in Sport and Exercise. 

Champaign, IL: Human Kinetics. 

3. Bartlett, R. (2007). Introduction to Sports Biomechanics: Analysing Human Movement Patterns. Taylor & Francis. 

4.  Burkett, B. (2018). Applied Sport Mechanics 4th Edition. Human Kinetics. 

5. Hughes, M., Franks, I. M., Franks, I. M., & Dancs, H. (2019). Essentials of Performance Analysis in Sport: Third edition. 

Taylor & Francis. 

  



 23/    بيومکانيك ورزشي كارشناسي ارشد

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 بیومکانیك راه رفتن عنوان درس به فارسي:

 نوع درس و واحد  Biomechanics of Gait عنوان درس به انگلیسي:

 نظری  پايه  - نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان 48 تعداد ساعت:

 انجام پروژه های کالسيموارد ديگر:  کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  در صورت نیاز(:نوع آموزش تکمیلي عملي )

 هدف کلي: 
 به عنوان يکي از بنيادی ترين عملکردهای نوع بشر بيومکانيکي راه رفتن ، مباني و آناليزآشنايي با اصول

 اهداف ويژه:

 آشنايي با اصول و مفاهيم بيومکانيک راه رفتن

 نتيک راه رفتنيزماني، کينماتيک و ک-ايي با متغيرهای فضاييآشن
 

 : هاپ( مباحث يا سرفصل 

 آشنايي با مفاهيم بنيادی در بيومکانيک راه رفتن (1

 راه رفتن يزمان -ييفضا یپارامترها (2

 گام کينماتيک یريگاندازه (3

 گام یبعد سه زيآنال (4

 نرمال رفتن راه در نيزم العمل عکس یروين (5

 ييفشار کف پا یريگاندازه (6

 گشتاور مفصل (7

 گرانش و مرکز جرم (8

 مکانيکي و کاربرد آن توان (9

 
 

 ت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 زماني، کينماتيکي و کينتيکي و تحليل آنها -پومتريکي و محاسبه متغيرهای فضاييهای آنتروگيریرفتن و اندازههای موقعيت، نيرو در حين راهجمع آوری داده

نماتيکي زماني، کي-آنتروپومتريکي جمع آوری شده قبلي و محاسبه متغيرهای فضايي هایموقعيت، نيرو با بهره گيری از اندازه گيری هایانجام محاسبات روی داده

 و کينتيکي و تحليل آنها

 : رزشیابي )پیشنهادی(ث( راهبردهای ا
 درصد 60  سال های کالسي در طول نيمفعاليت

 درصد 40    سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 ويديويي، صفحه نيرو، الکترومايوگرافي، ....( هایهيزات آزمايشگاهي)دوربينجت

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Christopher, K. (2006). Clinical Gait Analysis: Theory and Practice 1st Edition. Elsevier Inc. 

2. Stergiou, N. (2020). Biomechanics and Gait Analysis. Academic Press. 

3. Michael, W. (2006). An Introduction to Gait Analysis. 4th Edition. Elsevier Inc. 

4. Ferber, R., & Macdonald, S. (2014). Running Mechanics and Gait Analysis. Human Kinetics. 

 

 

 

 

 

  



 24/    بيومکانيك ورزشي كارشناسي ارشد

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 بیومکانیك پاسچر و تعادل عنوان درس به فارسي:

 نوع درس و واحد Biomechanics of Posture and Balance عنوان درس به انگلیسي:

 نظری  پايه  - نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان 48 تعداد ساعت:

 انجام پروژه های کالسيموارد ديگر:  کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:نوع 

 هدف کلي: 

 به عنوان يکي از بنيادی ترين عملکردهای نوع بشر آشنايي با بيومکانيک پاسچر و تعادل، کنترل پاسچر و تعادل

 اهداف ويژه:

 بيومکانيک پاسچر، تعادل، کنترل پاسچر و تعادلمفاهيم اوليه آشنايي با 

 های روزانههای ورزشي و فعاليتآشنايي با اصول مرتبط با پاسچر و تعادل، کنترل پاسچر و تعادل در اجرای مهارت

 تعادل هایآشنايي با آزمون

 :هاپ( مباحث يا سرفصل 
 مفاهيم اوليه بيومکانيکي پاسچر، تعادل، کنترل پاسچر و تعادل (1

هوم ، انواع تعادل، مفهای دخيل در تعادلسيستم، رشد و تکامل تعادل، گيری کنترل پاسچرمبناهای اندازههای کنترل پاسچر، نظريهعادل و اهميت آن در زندگي، ت (2

 کنترل تعادل و اندازه گيری آن

 های حرکتيتعادل و ناتواناييسالمندی و تعادل، ، خستگي و تعادلورزش و تعادل،  (3

 مرکز جرم( -از مرکز جرم، مرکز فشار و )مرکز فشار هاستراتژی مچ پا و ران، مرکز فشار، مرکز جرم، تحليل فوري پاسچر،تعادل و  (4

 گيریمالحظات پردازش سيگنال: ثبت طول و فرکانس نمونه (5

ت سطح، اختالالت بازو، اختالالت ساق پا، خارجي در حين ايستان)اختالال اغتشاشات های واکنشي درالعملکنترل تعادل در حين ايستادن نامتعادل: عکس (6

 های تعادل فعال)اختالالت دروني(های حسي، واکنشهای حسي، فراواني سيستماختالالت شانه(، واکنش به اختالالت در کشمکش

 تعادل در شروع و پايان گام برداشتن  (7

، مدل آونگ H.A.T کينماتيک، مدل آونگ وارون، سطح پيشرفت تعادل و پاسچر)های انسان: راه رفتن در مقايسه با ايستادنتعادل و وضعيت ايستادن در گام (8

های قدم به قدم و از يک فرد تا فرد ديگر، کوواريانس الگوی حرکتي ، کنترل شتاب سر(، سينرژی پشتيباني)تفاوتH.A.Tهای وضعيتي ، واکنشH.A.Tوارون 

 تعادل حول مچ پا در سطح فرونتال در سطح فرونتال، H.A.Tمفصل، تعادل سطح فرونتال)تعادل 

  به تنه کيقسمت نزد یگشتاورها، ستادنيا کنترل، تاندون و عضله یروهاين، مچ پا گشتاور، نيالعمل زمعکس یروين، ستادنيا کيومکانيب (9

 های تعادل در سنين مختلفگيری آزمونهای آزمايشگاهي، نتيجههای ميداني، آزمونهای تعادل: آزمونآزمون (10

 اهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( ر
 مختلف ايستادن محاسبه متغيرهای تغييرات مرکز فشار به مرکز جرم و تحليل آنها هایهای مرکز فشار و مرکز جرم در حين مدلجمع آوری داده

 های مختلف ميداني تعادل و تحليل آنهاانجام آزمون

  :ث( راهبردهای ارزشیابي )پیشنهادی(
 درصد 60  سال های کالسي در طول نيمفعاليت

 درصد 40     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 امکانات آزمايشگاهي )صفحه نيرو، تعادل سنج بايودکس، نرم افزار و ....(  

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  
1. Winters JM, Crago PE. (2000). Biomechanics and Neural Control of Posture and Movement. 1 st ed. Springer Nature 

Switzerland. 

2. Simon C. Gandevia, Uwe Proske, Douglas G. Stuart. (2020). Sensorimotor Control of Movement and Posture. Part of 

the Advances in Experimental Medicine and Biology book series (AEMB, volume 508). Springer Link. 

 (. تعادل،کنترل پاسچر در حرکات انسان. انتشارات ستايش. 1396. صادقي ح، قنديلي، ش. )3

  

https://link.springer.com/bookseries/5584


 25/    بيومکانيك ورزشي كارشناسي ارشد

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 ورزشي بیومکانیك در رايج افزارهای نرم و نويسي برنامه اصول عنوان درس به فارسي:

 Programming and Computer عنوان درس به انگلیسي:

Software in Sports Biomechanics 
 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  - نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان 48 تعداد ساعت:

 انجام پروژه های کالسيموارد ديگر:  کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  کمیلي عملي )در صورت نیاز(:نوع آموزش ت

 هدف کلي:  ب(
 ای برای رسيدن به اهداف رشتة بيومکانيک ورزشيهای رايانهتوانمندسازی دانشجويان در استفاده از دانش

 اهداف ويژه:

 هايي نظير متلبنويسي در محيطهای برنامهآشنايي با اصول و روش

 های کاربردی مرتبط با رشتة بيومکانيک ورزشيافزارها و برنامهآشنايي با نرم

 :هاپ( مباحث يا سرفصل

 های بيومکانيکي، رسم نمودار و برازش منحنيافزار اکسل برای چک کردن اولية دادهاستفاده از نرم (1

 افزاريومکانيکي در اين نرمهای بنويسي در اکسل و پردازش سيگنالفرمول (2

 های بيومکانيکياستفاده از ماکروهای اکسل برای پردازش سيگنال (3

 افزار متلبهای نرمو قابليت محيط با آشنايي (4

 هادهي در ماتريستعريف متغير و ماتريس در متلب و نحوۀ آدرس (5

 ايجاد توابع و رسم نمودار در متلب (6

 کرار در متلبهای تاستفاده از دستورات شرطي و حلقه (7

 ها و اجرای آنهافايل-mچگونگي نوشتن  (8

 های آنآشنايي با جعبه ابزار متلب و قابليت (9

 های بيومکانيکي در حوزۀ زمان و فرکانس با استفاده از متلبپردازش سيگنال (10

 افزارهای تخصصي تحليل حرکت و کاربرد آنهاآشنايي با نرم (11

 زمايشگاه بيومکانيک و کاربرد آنهاهای آافزارهای جانبي دستگاهآشنايي با نرم (12

 ت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های کاربردی توسط مدرس و انجام تکاليف توسط دانشجويان همراه باشد.بايست با ارائة مثالها ميآموزش سرفصل

 : )پیشنهادی( ارزشیابي راهبردهایث( 

 درصد 60   سالنيمهای کالسي در طول فعاليت

 درصد 40     سالنيمآزمون پايان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کامپيوتر و نرم افزارهای مرتبط

 :منابع پیشنهادیچ( فهرست 
1. Ramsay, J., Hooker, G., & Graves, S. (2009). Functional Data Analysis with R and MATLAB. Springer New York. 

2. Ateshian, G. A., Myers, K. M., & Tavares, J. M. R. S. (2020). Computer Methods, Imaging and Visualization in 

Biomechanics and Biomedical Engineering. Springer. 

3. Baca, A. (2014). Computer Science in Sport: Research and Practice. Taylor & Francis. 

 تربيت بدني و علوم ورزشي . انتشارات پژوهشگاهکيومکانياکسل در ب یکاربرد ی(. ابزارها1398. )مهيخوشمرام، فه ؛يعلنژاد،  فيشر .4

  



 26/    بيومکانيك ورزشي كارشناسي ارشد

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 يحرکات ورزش یوتریکامپ یساز هیو شب ياضير یمدلساز عنوان درس به فارسي:

 Mathematical Modeling and Computer عنوان درس به انگلیسي:

Simulation of Sports Movement  
 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  يورزش كیومکانیدر ب جيرا یو نرم افزارها يسياصول برنامه نو نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان 48 تعداد ساعت:

 انجام پروژه های کالسيموارد ديگر:  کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  علمي سفر  نوع آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:

 هدف کلي:  ب(

 بيومکانيک ورزشيدر آشنايي با مفهوم مدلسازی و کاربرد آن 

 اهداف ويژه:

 مدلسازی حرکات ورزشيهای آشنايي با اصول و روش

 ومکانيک ورزشيبيی تخصصي مدلسازی و شبيه سازی در حيطه افزارهاآشنايي با نرم

 :هاپ( مباحث يا سرفصل

 تعريف مدل و مزايای استفاده از آن (1

 فيزيولوژی بافت نرم (2

 مکانيکي هایتئوری (3

 مدلسازی سازنده، مدل انقباض عضله، چشم اندازهای کاربردی (4

 سيستم اسکلتي عضالني هایاجزای مدل (5

 مراحل تشکيل مدل و تعيين پارامترهای آن (6

 مکانيک ورزشيکاربردهای مدلسازی در بيو (7

 محدود در مدلسازی المان هایآشنايي با روش (8

 آشنايي با مفاهيم و مراحل شبيه سازی حرکت (9

 ...(ANSYS, ABAQUS ,مدلسازی المان محدود ) با نرم افزارهای مقدماتي آشنايي (10

 OpenSimافزار نرم با حرکات سازی و شبيه  يکيآناتوم یسازبا مدل ييآشنا (11

 دگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدريس و يا

  توسط دانشجويان همراه باشد. مختلف یکار با نرم افزارهاهای کاربردی توسط مدرس و انجام بايست با ارائة مثالها ميآموزش سرفصل

 : ث( راهبردهای ارزشیابي )پیشنهادی(

 درصد 60  سال های کالسي در طول نيمفعاليت

 رصدد 40     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کامپيوتر و نرم افزارهای مربوطه

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:
1. Payton, C., & Burden, A. (Eds.). (2018). Biomechanical evaluation of movement in sport and exercise: The British 

Association of Sport and Exercise Sciences guide (2nd ed.) Routledge. 

2. Robertson, G., Caldwell, G., Hamill, J., Kamen, G., & Whittlesey, S. (2014). Research methods in biomechanics (2nd ed.). 

Human Kinetics. 

3. Uchida, T. K., Delp, S. L., & Delp, D. (2021). Biomechanics of Movement: The Science of Sports, Robotics, and 

Rehabilitation. MIT Press. 

4. Suvranu De, Guilak F, Mofrad M. (2010). Computational Modeling in Biomechanics. Springer Publisher 

5. Maurel W, Wu y, Magnenat N, Thalmann, Thalmann D. (2018). Biomechanical Models for soft tissue 

simulation. Springer.  

  



 27/    بيومکانيك ورزشي كارشناسي ارشد

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 حرکت انسان  اصول آنالیز خطي و غیرخطي عنوان درس به فارسي:

 Linear and Nonlinear Analysis of عنوان درس به انگلیسي:

Human Movement  
 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  - نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -ظرین  اختیاری

   نامهپايان 32 تعداد ساعت:

 موارد ديگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  نوع آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:

 هدف کلي: 
  هاآنسری زماني حرکتي و کاربرد  هایادههای محاسبات خطي و غيرخطي برای آناليز دارايه روش

 ژه:اهداف وي

 آشنايي با تغييرپذيری در حرکت انسان و اهميت آن 

 محاسبات غيرخطي در تغيير پذيری حرکت انسان  هایآشنايي با الگوريتم

 با سری زماني  هایدر داده هاآشنايي با نحوه استفاده از الگوريتم

 

  :هاپ( مباحث يا سرفصل

 تحليل خطي و غيرخطي و اهميت آن بر ایمقدمه (1

 آنديناميک برای بررسي  هایتمسحرکت انسان و رويکرد سي تغييرپذيری (2

 با سری زماني  هایداده هایآشنايي با ويژگي (3

 بازسازی فضای حالت در تحليل غيرخطي   (4

 آن  هایلياپونوف و الگوريتم هایتحليل مولفه (5

 ، کنترل حرکتي و حرکات رفت و برگشتي آشنايي با آناليز فرکتال در بررسي حرکت انسان بويژه راه رفتن، دويدن، حرکات باالتنه (6

 با سری زماني  هایتحليل انتروپي و اندازه گيری برای داده (7

 هاناليز غيرخطي برای تحليل دادهآ هایمطالعات موردی در حيطه بيومکانيک و استفاده از الگوريتم (8

 

 ت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 هاهداد ليتحلو  يشزور کيومکانيب شگاهياطالعات در آزما یجمع آور طه،يح نيدر ا قيتحق يطراح

 : )پیشنهادی( ارزشیابي راهبردهایث( 

 درصد 50   سالنيمهای کالسي در طول فعاليت

 درصد 50     سالنيمآزمون پايان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 ، تردميل، دوچرخه کارسنج نيرو صفحهآناليز حرکت،  هایورزشي شامل: دوربين تجهيزات آزمايشگاه بيومکانيک

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 
1. Stergiou, N. (Ed.). (2018). Nonlinear analysis for human movement variability. CRC press. 

2. Stergiou, N. (Ed.). (2004). Innovative analyses of human movement. Human Kinetics Publishers. 

3. Stergiou, N. (2020). Biomechanics and Gait Analysis. Academic Press 

 

  



 28/    بيومکانيك ورزشي كارشناسي ارشد

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 يوگرافيالکتروماو کاربرد اصول  عنوان درس به فارسي:

 & Electromyography,  Principles عنوان درس به انگلیسي:

Application 
 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  رکت شناسي پیشرفتهح نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان 48 تعداد ساعت:

 انجام پروژه های کالسيموارد ديگر:  کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  نوع آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:

  هدف کلي:

 های الکترومايوگرافي، ثبت سيگنال الکتريکي عضالت، پردازش و تفسير دادهالکترومايوگرافي آشنايي با دستگاه

  اهداف ويژه:

 توانايي ثبت داده بوسيله دستگاه الکترومايوگرافي

 افزارهای مرتبط با الکترومايوگرافيداده در نرم توانايي پردازش

 مايوگرافي الکترو نتايج خروجي ريتفستوانايي 

 : هاپ( مباحث يا سرفصل

 و خستگي عضالني انواع انقباض عضالني، فيزيولوژی و آناتومي عضالت و واحدهای حرکتي، مکانيسم افزايش نيرو در عضله مروری بر (1

 ای پردازش سيگنال نظير دامنه، فرکانس و نويز مفاهيم پايه مروری بر (2

 وم مختلف بويژه علوم ورزشيآشنايي با کاربردهای الکترومايوگرافي در عل (3

 های ثبت الکترومايوگرافيو انواع الکترودها و روش EMGآشنايي با ابزار  (4

 گذر و ...(گذر، ميان)باالگذر، پائين  EMGهای فيلترينگ سيگنال روش (5

، RMS ،Linear Envelope ،Moving Averageهای تحليل دامنه )اوج تا اوج، آشنايي با سيگنال الکترومايوگرافي، يکسوسازی و روش (6

Integrated EMG ).... و 

 های مختلف آنها و الگوريتم( و انواع روشOffsetو  Onsetآشنايي با نحوه تعيين شروع و پايان فعاليت عضالني ) (7

 ، ميانه و ميانگين طيف فرکانسEMG (Zero Crossing ،Turning Points)های مبتني بر فرکانس آشنايي با انواع تحليل (8

 EMGايي با چگونگي محاسبه خستگي از طريق سيگنال آشن (9

 کينماتيک و کينتيک حرکت در تعامل بابه تنهايي و  EMGآشنايي با چگونگي تفسير نتايج حاصل از  (10

 ت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 اجرای منظم و، حضور مداوم در آزمايشگاه و يادگيری عملي مفاهيم، ويراستفاده مناسب از ابزارها و محتواهای کمک آموزشي نظير اساليد، فيلم و تصا

 عملي و نظری کالسي هایپروژهمداوم 

 : ث( راهبردهای ارزشیابي )پیشنهادی(
 درصد 70  سال های کالسي در طول نيمفعاليت

 درصد 30     سالآزمون پايان نيم

 ئه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارا
 و ملزومات ثبت داده )الکترود، رايانه و...(  EMGدستگاه ، ويدئو پروژکتور يا صفحه نمايش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

1. Robertson, G., Caldwell, G., Hamill, J., Kamen, G., & Whittlesey, S. (2014). Research methods in biomechanics (2nd 

ed.). Human Kinetics. 

2. Winter D.A. (2009). Biomechanics and motor control of human movement (4th ed.). John Wiley and & Sons. 

3.  Konrad, P. (2005). The ABC of EMG: A practical introduction to kinesiological electromyography. 

  



 29/    بيومکانيك ورزشي كارشناسي ارشد

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 برای مربیان بیومکانیك عنوان درس به فارسي:

 نوع درس و واحد Biomechanics for Coaches نگلیسي:عنوان درس به ا

 نظری  پايه  بیومکانیك کاربردی نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان 48 تعداد ساعت:

 انجام پروژه های کالسيموارد ديگر:  کارگاه  سمینار   آزمايشگاه سفر علمي  نوع آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:

 هدف کلي:  ب(
 های حرکتي پايه و تخصصيکارگيری اصول بيومکانيکي در تحليل عملکرد و طراحي تمرين برای بهبود مهارتبه

 اهداف ويژه:

 يورزش يو تخصص هيپا يحرکت یهامهارت کيومکانيب

 يورزش يو تخصص هيپا يحرکت یهابهبود مهارت یمداخله برا يعملکرد و طراح ليتحل
 

 :هاپ( مباحث يا سرفصل

 مباني اصول مکانيکي در ورزشمرور  (1

 ک پرشيومکانيک و بيمکان (2

 بهبود آن یمداخله برا يل عملکرد پرش و طراحيتحل (3

 ک فروديومکانيک و بيمکان (4

 بهبود آن و پيشگيری از آسيب یمداخله برا يل عملکرد فرود و طراحيتحل (5

 سرعت یک دويومکانيک و بيانمک (6

 بهبود آن یمداخله برا يسرعت و طراح یل عملکرد دويتحل (7

 ک پرتاب يومکانيک و بيمکان (8

 بهبود آن یمداخله برا يل عملکرد پرتاب و طراحيتحل (9

 و ...( ایبال، پرتاب آزاد بسکتبال، حرکات ضربهي)شوت فوتبال، اسپک وال يل عملکرد حرکات تخصصيتحل (10

 ل عملکرد شناياالت و تحليک سيم مکانيهبر مفا یمرور (11

 ت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 .قرار گيرد انيمرب یقابل درک برا يکم یرهايعملکرد و متغ يفيک لياستفاده از اصول تحل بر ديتمرکز مدرسان با

 : )پیشنهادی( ارزشیابي راهبردهایث( 

 درصد 60   لسانيمهای کالسي در طول فعاليت

 درصد 40     سالنيمآزمون پايان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 تواند در فهم بهتر درس کمک نمايد.مياستفاده از امکانات آزمايشگاه بيومکانيک 

 

 :منابع پیشنهادیچ( فهرست 
1. Moir, G. (2015). Strength and Conditioning: A Biomechanical Approach: Jones & Bartlett Learning. 

2. Knudson, D.V. (2013). Qualitative Diagnosis of Human Movement: Improving Performance in Sport and Exercise. 

Champaign, IL: Human Kinetics. 

3. Grimshaw, P., Cole, M., Burden, A., & Fowler, N. (2019). Instant Notes in Sport and Exercise Biomechanics: Second 

Edition. Taylor & Francis. 

4. Nunome, H., Hennig, E., & Smith, N. (2019). Football Biomechanics. Routledge. 

5. Brendan Burkett.(2010). Sport Mechanics for Coaches. Human Kinetics.  

  

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Brendan+Burkett%22
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 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 کنترل حرکتي عنوان درس به فارسي:

 نوع درس و واحد Motor Control عنوان درس به انگلیسي:

 نظری  پايه  - نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي-نظری  اختیاری

   نامهنپايا 48 تعداد ساعت:

 انجام پروژه های کالسيموارد ديگر:  کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  نوع آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:

 هدف کلي: 

 اظرنبررسي مباحث مطرح در کنترل حرکتي برای درک رفتار حرکتي انسان از جنبه يادگيری و کسب مهارتهای حرکتي و بهبود کيفيت و روشهای مت

 اهداف ويژه:

 ضمن آموزش مفاهيم کنترل حرکتي از ديد تجربي و حرکت شناسي، آشنائي مقدماتي با اين حيطه از ديد محاسباتي )مدلسازی و تحليل(

  :هاپ( مباحث يا سرفصل

 مقدمه )معرفي علم کنترل حرکتي( (1

 آشنائي مقدماتي با برخي مفاهيم اوليه بيومکانيک حرکت (2

 فيزيولوژيکي سيستم کنترل حرکتي-برخي اصول عصبيآشنائي مقدماتي با  (3

 مسئله افزونگي در متغيرهای کنترلي سيستم کنترل حرکتي  (4

 مدلهای مطرح برای پاسخ به مسئله نحوه استفاده از و کنترل افزونگي متغيرهای کنترلي )از ديد حرکت شناسي و مدلسازی محاسباتي( (5

ژيک مطرح در حيطه کنترل حرکتي )کنترل براساس مدلهای داخلي، کنترل سلسله مراتبي، کنترل فيزيولو-آشنائي با برخي از مدلهای محاسباتي (6

 بهينه(

 ررسي مدلهای محاسباتي ارائه شده برای کنترل پوسچر و کنترل حرکت دست رسانيب (7

 ت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ثبت شده و برمبنای مدلهای معرفي شده هایتيک حرکت و تحليل حرکت با استفاده از دادهکينماتيک و کين هایجلسات ثبت و آناليز داده

 : )پیشنهادی( ارزشیابي راهبردهایث( 

 درصد  60  سال های کالسي در طول نيمفعاليت

 درصد  40     سالآزمون پايان نيم

   ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 ، نيروی حاصل از تعامل اندامهای حرکتي با محيط(EMGکينماتيک و کينتيک حرکت )برای مثال: مختصات مفاصل،  هایداده امکانات ثبت

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

1. Latash M. and Zatsiorsky V.M. (2016). Biomechanics and Motor Control, Defining Central Concepts.Elsevier 

2. Danion F. and Latash M. (2011). Motor Control: Theories, Experiments, and Applications, Oxford University Press 

3. Latash M. (2008). Synergy, Oxford University Press 

4. Enoka R.M.(2014). Neuromechanics of Human Movement. 5th edition. Human Kinetics. 

 
  



 31/    بيومکانيك ورزشي كارشناسي ارشد

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 بدني فعالیتورزش و در  ارگونومي فارسي:عنوان درس به 

 Ergonomics in Sport and Physical عنوان درس به انگلیسي:

Activity 
 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  - نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان 48 تعداد ساعت:

 انجام پروژه های کالسيموارد ديگر:  کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(: نوع
 

 هدف کلي: 
 يورزش ایهافزايش بهره وری حرکتي و کاهش خطر آسيب با رويکردآشنايي با اصول علم ارگونومي و کاربردهای آن در طراحي و استفاده از وسايل و اماکن ورزشي 

 اهداف ويژه:   

 آشنايي با مفاهيم ارگونومي در مشاغل و ورزش 

 آشنايي با اصول ارگونومي در طراحي وسايل و امکانات ورزشي
 

 : هاپ( مباحث يا سرفصل 

 فيزيکي ساختارهای انساني هایگيويژآشنايي با  (1

 شبانه روزی هایکردن در ورزش، ريتمحاصل از رقابت و تمرين  هایمحيطي، استرس هایسالمت و ايمني، استرس (2

ورزشي درگير در  اتهای بيومکانيکي تجهيزات و امکانمرتبط با ويژگي هایهويژه نظريه اسکلتي ب -های عضالنيعلل بوجود آورنده آسيبآشنايي با  (3

 هاپيدايش آسيب

وری، به حداقل رساندن خستگي و ها با افرايش بهرهاخصآشنايي با اصول مکانيک عضله )مفاهيم قدرت، سفتي و توان عضالني( و ارتباط اين ش (4

 های مفصليها، و کاهش احتمال درد و آسيبفشار بر بافت

 م)مانند گرفتن، پرتاب کردن، ضربه زدن، پريدن، جهيدن( هنگا ایهای بيومکانيکي مورد استفاده برای تجزيه و تحليل مهارتهای پايهآشنايي با مدل (5

 ابزارهای ورزشي مانند انواع راکت، دستکش، کفش، و غيره ورزشکار از استفاده 

 های فوقاني )دست، مچ دست، آرنج، و شانه( های ورزشي اثرگذار بر بيومکانيک اندامهای ارگونومي تجهيزات و محيطمطالعه شاخص (6

 ي )پا، مچ پا، زانو، و ران(های تحتانهای ورزشي اثرگذار بر بيومکانيک اندامهای ارگونومي تجهيزات و محيطمطالعه شاخص (7

 ها، گردن و سرهای ورزشي اثرگذار بر بيومکانيک ستون مهرههای ارگونومي تجهيزات و محيطمطالعه شاخص (8

 های مختلف ارزيابي ارگونومي آشنايي با روش (9
 

 ت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ن با محيط در ارتقاء و بهينه عملکرد بيومکانيکي اجرای مهارت با کمترين آسيبجلب توجه دانشجويان به موضوع ارتباط انسا

 ها و تجهيزات ورزشي توسط دانشجويان از منظر ارگونوميتحليل مهارت

 : ث( راهبردهای ارزشیابي )پیشنهادی(

 درصد 60  سال های کالسي در طول نيمفعاليت

 درصد 40    سالآزمون پايان نيم

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، 

 نرم افزارهای ارزيابي ارگونوميکي

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Shrawan K. (2007). Biomechanics in Ergonomics 2nd Edition. Routledge. Taylor & Francis Group. 

2. Thomas R. (2009). Ergonomics in Sport and Physical Activity: Enhancing Performance and 

Improving Safety 1st Edition. Human Kinetics. 

3. Marcelo M.S, Francisco R. (2019). Ergonomics in Design. Methods and Techniques. Routledge. 

Taylor & Francis Group.  



 32/    بيومکانيك ورزشي كارشناسي ارشد

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 های نوين در ورزشآشنايي با فناوری عنوان درس به فارسي:

 The Introduction of New Technologies عنوان درس به انگلیسي:

in Sport 
 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  = نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي = نیاز:همدروس 

 2 داد واحد:تع
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان 32 تعداد ساعت:

 موارد ديگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  نوع آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:

 هدف کلي: 
 ی صنعت ورزشيندهدر آ انداز فناوریو چشم هاینوآوری ،نينوی هاآشنايي دانشجويان با فناوری

 اهداف ويژه:

 شوند های مختلف ان در حوزه صنعت ورزش و دانش روز دنيا آشنا مينوين از جنبه هایدر اين درس دانشجويان با مفاهيم اصلي و کاربردی تکنولوژی

  :هامباحث يا سرفصلپ( 

 تاريخچه فناوری در ورزش (1

 پايتون -اکسل -گيری از نرم افزارهای متلب بهرهبا  های کاربردی در تحليل حرکت در ورزشفناوری (2

 های نوين در ساخت تجهيزات ورزشيفناوریو  سنسورها (3

 های نوين پوشيدني ورزشي فناوری (4

 های کاربردی و نوين در اماکن ورزشيفناوری (5

 ويديو گيم -آناليز بازی هایروش، نظير های نوين در مربيگری ورزشيفناوری (6

 (يادگيری ماشين -محاسبات ابری -محاسبات کوانتومي -بزرگ هایداده) وعي در ورزشهوش مصن بردهای فناوریرکا (7

-کواليسيس-نرم افزارهای وايکون -واقعيت مجازی -هانويگيشن -هاگزواسکلت)اافزارهای نوين و کاربردی در ورزش ها و نرممعرفي برخي دستگاه (8

 (اسکيل اسپکتور-کينويا-کورتکس

 وری در صنعت ورزشمعرفي و بررسي آينده فنا (9

 

 ت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 .داده شودهای به روز در حوزه ورزش، خالقيت دانشجويان بروز تالش شود تا با ارائه فناوری

 : ث( راهبردهای ارزشیابي )پیشنهادی(

 درصد 50  سال های کالسي در طول نيمفعاليت

 درصد 50    سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کامپيوتر، اسپيکر

 

  :منابع پیشنهادیفهرست چ( 

1. James, D., & Petrone, N. (2016). Sensors and Wearable Technologies in Sport. Springer. 

2. Schmidt, S. (2020). 21st Century Sports: How Technologies Will Change Sports in the Digital Age. Springer. 

 پژوهشکده: تهران. حرکت آناليز - بيومکانيک در کاربردی افزارهای نرم با آشنايي(. 1397. )جاغرق، حسن فرد، رضا؛ قادری نژاد، علي؛ کاکاوند، مريم؛ بهاری شريف .3

 .ورزشي علوم و بدني تربيت

 .وانيا: تهران. ورزش در مصنوعي هوش و تکنولوژی کاربرد(. 1399. )مهدی اری،فريبا؛ اميرسرد محمديان، خاني، مرتضي؛ موسي .4

  



 33/    بيومکانيك ورزشي كارشناسي ارشد

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 اندام فوقاني هایها و ناهنجاریبیومکانیك آسیب عنوان درس به فارسي:

 Biomechanics of Injuries and عنوان درس به انگلیسي:

Deformities of Upper Limb 
 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  يعضالن-ياسکلت ستمیس كیومکانیب نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي = نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان 32 تعداد ساعت:

 ...موارد ديگر:  کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  نوع آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:
 

 هدف کلي: 

 اندام فوقاني کانيک و پاتومکانيکمآشنايي با 
 

 اهداف ويژه:

 و اندام فوقاني ای، مفاصل و عضالت کمربند شانههاآشنايي با ساختار و عملکرد مکانيکي استخوان

 و اندام فوقاني ایکمربند شانه هایو ناهنجاری هاآشنايي با مکانيک آسيب
 

 :هاپ( مباحث يا سرفصل

 بيولوژيکي هایبافت عملکرد و ساختار، بندی،طبقهباره آسيب، کلي در  هایو ديدگاه هاجنبه (1

 ، بيومکانيک بافت و انطباق، آسيب و درمانهامروری بر مفاهيم بيومکانيکي آسيب (2

جموعهآناليز نيروهای اعمالي بر م، ی شانهمکانيک و پاتومکانيک فعاليت عضالت مجموعه، ی شانهها و مفاصل مجموعهساختار و عملکرد استخوان (3

 ی شانه طي فعاليت

آناليز نيروهای اعمالي بر مفصل آرنج طي ، مکانيک و پاتومکانيک فعاليت عضالت آرنج، ها و عناصر غيرانقباضي آرنجساختار و عملکرد استخوان (4

 ها فعاليت

 عمالي بر مچ دست طي فعاليتآناليز نيروهای ا، مکانيک و پاتومکانيک عضالت ساعد، ها و مفاصل مچ و دستساختار و عملکرد استخوان (5

 مکانيک و پاتومکانيک پينچ و گرفتن، مکانيک و پاتومکانيک عضالت دروني دست، های همبند ويژه در دستمکانيک و پاتومکانيک بافت (6
 

 ت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 هایهای پژوهشي منتشره در خصوص علل، شيوع و مکانيزم بروز آسيبها، طرحنامه و يا رسالههای قبلي مقاالت، پايانتدوين و ارايه گزارش از پيشينه مطالعه

 ، روشهای پيشگيری و حذف، درمان غيرتهاجمي و تهاجمي و بازتواني حرکتي با رويکرد بيومکانيکي و اندام فوقاني ایکمربند شانه

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابي )پیشنهادی(

 درصد 50  سال ر طول نيمهای کالسي دفعاليت

 درصد 50    سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 هاو کتابخانه نترنتيبه ا يدسترس

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Oatis CA. (2016). Kinesiology: The Mechanics and Pathomechanics of Human Movement 3rd Edit ion. Lippincott 

Williams & Wilkins. 

2. Hamill J, Knutzen K, Derrick T. (2016). Biomechanical Basis of Human Movement. 4th Edition. Wolter Kluwer. 

3. Neumann DA. (2017). Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation, 3rd Edition, Mosby.  

  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Joseph+Hamill+PhD&text=Joseph+Hamill+PhD&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Kathleen+Knutzen+PhD&text=Kathleen+Knutzen+PhD&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Timothy+Derrick&text=Timothy+Derrick&sort=relevancerank&search-alias=books


 34/    بيومکانيك ورزشي كارشناسي ارشد

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 های اندام تحتانيو ناهنجاری هابیومکانیك آسیب به فارسي:عنوان درس 

 Biomechanics of Injuries and عنوان درس به انگلیسي:

Deformities of Lower Limb 
 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  يعضالن-ياسکلت ستمیس كیومکانیب نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان 32 تعداد ساعت:

 ...موارد ديگر:  کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  نوع آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:
 

 هدف کلي: 
 اندام تحتانيمکانيک و پاتومکانيک آشنايي با 

 

 اهداف ويژه:
 ها، مفاصل و عضالت کمربند لگني و اندام تحتانيوانآشنايي با ساختار و عملکرد مکانيکي استخ

 های کمربند لگني و اندام تحتانيها و ناهنجاریآشنايي با مکانيک آسيب
 

 : هاپ( مباحث يا سرفصل

 بيولوژيکي هایبافت عملکرد و ساختار، بندی،طبقهکلي در باره آسيب،  هایو ديدگاه هاجنبه (1

 ها، بيومکانيک بافت و انطباق، آسيب و درمانبمروری بر مفاهيم بيومکانيکي آسي (2

ای بر آناليز بيومکانيکي، خواص مکانيکي مواد، بيومکانيک استخوان، بيومکانيک عضالت اسکلتي، بيومکانيک غضروف، بيومکانيک تاندون و مقدمه (3

 ها، بيومکانيک مفاصلرباط

 ک فعاليت عضالت لگن، آناليز نيروهای اعمالي بر لگن طي فعاليتها و مفاصل لگن، مکانيک و پاتومکانيساختار و عملکرد استخوان (4

ها و عناصر غيرانقباضي مفصل ران، مکانيک و پاتومکانيک فعاليت عضالت مفصل ران، آناليز نيروهای اعمالي بر ران طي ساختار و عملکرد استخوان (5

 فعاليت

کانيک و پاتومکانيک فعاليت عضالت زانو، آناليز نيروهای اعمالي بر زانو طي ها و مفاصل عناصر غيرانقباضي زانو، مساختار و عملکرد استخوان (6

 فعاليت

ی پا و مچ پا، مکانيک و پاتومکانيک فعاليت عضالت پا و مچ پا، آناليز نيروهای اعمالي ها و عناصر غيرانقباضي مجموعهساختار و عملکرد استخوان (7

 بر پا و مچ پا طي فعاليت
 

 و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدريس 
 هایهای پژوهشي منتشره در خصوص علل، شيوع و مکانيزم بروز آسيبها، طرحنامه و يا رسالههای قبلي مقاالت، پايانتدوين و ارايه گزارش از پيشينه مطالعه

 زتواني حرکتي با رويکرد بيومکانيکي ، روشهای پيشگيری و حذف، درمان غيرتهاجمي و تهاجمي و باکمربند لگني و اندام تحتاني

 : ث( راهبردهای ارزشیابي )پیشنهادی(
 درصد 50  سال های کالسي در طول نيمفعاليت

 درصد 50    سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 هاو کتابخانه دسترسي به اينترنت

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Oatis CA. (2016). Kinesiology: The Mechanics and Pathomechanics of Human Movement 3rd Edition. Lippincott Williams 

& Wilkins. 

2. Hamill J, Knutzen K, Derrick T. (2016). Biomechanical Basis of Human Movement. 4th Edition. Wolter Kluwer. 

3. Neumann DA. (2017). Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation, 3rd Edition, Mosby. 

  



 35/    بيومکانيك ورزشي كارشناسي ارشد

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 های تنه و ستون فقراتها و ناهنجاریبیومکانیك آسیب عنوان درس به فارسي:

 Biomechanics of Injuries and عنوان درس به انگلیسي:

Deformities of Spine & Trunk 
 درس و واحدنوع 

 نظری  پايه  يعضالن-ياسکلت ستمیس كیومکانیب نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان 32 تعداد ساعت:

 ...د ديگر: موار کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  نوع آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:
 

 هدف کلي: 

 ستون فقراتمکانيک و پاتومکانيک آشنايي با 
 

 اهداف ويژه:

 ها، مفاصل و عضالت تنه و ستون فقراتآشنايي با ساختار و عملکرد مکانيکي استخوان

 عضالني تنه و ستون فقرات-های اسکلتيها و ناهنجاریآشنايي با مکانيک آسيب
 

 : هاپ( مباحث يا سرفصل

 بيولوژيکي هایبافت عملکرد و ساختار، بندی،طبقههای کلي در باره آسيب، و ديدگاه اهجنبه (1

 ها، بيومکانيک بافت و انطباق، آسيب و درمانمروری بر مفاهيم بيومکانيکي آسيب (2

اليز نيروهای اعمالي بر مهرهآن، ی گردنمکانيک و پاتومکانيک عضالت ناحيهی گردني، های ناحيهها و مفاصل مهرهساختار و عملکرد استخوان  (3

 های گردني طي فعاليت

بارهای اعمالي به ، ایی سينههای ناحيهمکانيک و پاتومکانيک عضالت مهره، ایی سينههای ناحيهها و مفاصل مهرهساختار و عملکرد استخوان (4

 ایی سينههای ناحيهمهره

آناليز ، ی کمریهای ناحيهمکانيک و پاتومکانيک عمل عضالت روی مهره، مریی کهای ناحيهها و مفاصل مهرهساختار و عملکرد استخوان (5

 ی کمری طي فعاليتهای ناحيهنيروهای اعمالي بر مهره
 

 ت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 هایهای پژوهشي منتشره در خصوص علل، شيوع و مکانيزم بروز آسيبها، طرحنامه و يا رسالههای قبلي مقاالت، پايانتدوين و ارايه گزارش از پيشينه مطالعه

 ، روشهای پيشگيری و حذف، درمان غيرتهاجمي و تهاجمي و بازتواني حرکتي با رويکرد بيومکانيکي ستون فقراتتنه و 

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابي )پیشنهادی(
 درصد 50  سال های کالسي در طول نيمفعاليت

 درصد 50    سالمآزمون پايان ني
 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 هاو کتابخانه نترنتيبه ا يدسترس

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Oatis CA. (2016). Kinesiology: The Mechanics and Pathomechanics of Human Movement 3rd Edition. Lippincott 

Williams & Wilkins. 

2. Hamill J, Knutzen K, Derrick T. (2016). Biomechanical Basis of Human Movement. 4th Edition. Wolter Kluwer. 

3. Neumann DA. (2017). Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation, 3rd Edition, Mosby.  
  



 36/    بيومکانيك ورزشي كارشناسي ارشد

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

   های ورزشيکانیك بازتواني آسیببیوم عنوان درس به فارسي:

 Biomechanics of Sports Injury عنوان درس به انگلیسي:

Rehabilitation 
 نوع درس و واحد

 نظری  پايه  - نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان 48 تعداد ساعت:

 انجام پروژه های کالسيموارد ديگر:  کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  زش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:نوع آمو

 : هدف کلي پ(

 های ورزشي آشنايي با اصول و مباني علمي در پيشگيری و بازتواني آسيب

  اهداف ويژه:     

نقش بيومکانيک ورزشي در پيشگيری و روند بازتواني آسيب ورزشي. آشنايي با مداخالت های رايج ورزشي. آشنايي با افزايش دانش مرتبط با آسيب

 ديده.تمريني بکارگرفته شده توسط درمانگران جهت بازتواني ورزشکاران آسيب

 

 ها: پ( مباحث يا سرفصل

 های رايج ورزشي.آشنايي با مباني اصول کلي بازتواني و مديريت پيشگيری از آسيب (1

 های ورزشي )مباحث نظری و انجام عملي ارزيابي( .بيني آسيبها، اصول و فرايند غربالگری ورزشکاران برای پيشروشآشنايي با  (2

 عضالني.-های اسکلتينقش بيومکانيک ورزشي در پيشگيری از آسيب (3

 های ورزشي.های آسيبهای بيومکانيکي در تشخيص و شناسايي مکانيزمارزيابي (4

 حي مداخالت پيشگيراننده مشتمل بر تجهيزات ارتوتيکي و تمرينات حرکتي.آشنايي با انتخاب و طرا (5

 های حرکتي.آشنايي با مالحظات فيزيولوژيکي و روانشناختي در فرايند پيشگيری و بازتواني آسيب (6

 يده.دهای آسيببرای بخشهای تمرين درماني )تمرينات: کششي، متحرک سازی مفاصل، مقاومتي، تعادلي، تمرين در آب(  چگونگي طراحي برنامه (7

 های ورزشي.های مختلف بکارگرفته شده در بازتواني آسيبآشنايي با روش (8

 های دستي و تمريني.های درمانآشنايي با تکنيک (9

ب، ويدئوهاي مناسگيري از پاورپوينت همراه با تصاوير و ارائه شفاهي محتواي مباحث با بهرهت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 های يادگيری برای دانشجويان از طريق ارائه کارکالسي مبتني بر مطالعه مقاالت و منابع علمي در زمينه مباحث درس.فرصتپرسش و بحث گروهي. ايجاد 

 های غربالگری عملکردی و تمرينات حرکتي برای دانشجويان.های ارزيابي، روشمشاهده و تمرين تست فرصتايجاد 

 

 راهبردهای ارزشیابي )پیشنهادی(: ث( 

 درصد 60  سال های کالسي در طول نيمفعاليت

 درصد 40     سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 ويدئو پروژکتور، اسپيکر، استفاده از ويدئوهای آموزشي و اتاق )آزمايشگاه( برای کار عملي. 

 

 ابع پیشنهادی: چ( فهرست من
1. Kisner C, Colby LA, Borstad J. (2018). Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques. 7th edition, F. A. Davis Co. 

2. Comfort P,  Abrahamson E. (2010). Sports Rehabilitation and Injury Prevention 1st Edition, Wiley-Blackwell. 

3. Oatis CA. (2016). Kinesiology: The Mechanics and Pathomechanics of Human Movement 3rd Edition. Lippincott 

Williams & Wilkins. 

 های حرکتي.وند بازتواني آسيبمقاالت علمي مرتبط با نقش بيومکانيک ورزشي در پيشگيری، ارزيابي  و ر .4

  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Paul+Comfort&text=Paul+Comfort&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&field-author=Earle+Abrahamson&text=Earle+Abrahamson&sort=relevancerank&search-alias=digital-text


 37/    بيومکانيك ورزشي كارشناسي ارشد

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 زبان تخصصي در بیومکانیك ورزشي عنوان درس به فارسي:

 نوع درس و واحد English in Sports Biomechanics عنوان درس به انگلیسي:

 نظری  پايه  - نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان 32 اد ساعت:تعد

 …موارد ديگر:  کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  نوع آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:
 

 هدف کلي: 
 توانمندسازی دانشجو در استفاده از منابع انگليسي حوزه بيومکانيک ورزشي

 

 اهداف ويژه:

 ورزشي دانشجويان با واژگان تخصصي بيومکانيکآشنايي 

 مطالعه متون انگليسي تخصصي بيومکانيک ورزشيو  هاسخنرانيارتقای درک مطلب دانشجو در 

 توانمندسازی دانشجو در نگارش مقاالت انگليسي بيومکانيک ورزشي
 

 : هاپ( مباحث يا سرفصل

 محتوای مرتبط با مفاهيم بنيادی و متغيرهای اصلي بيومکانيک ورزشي (1

 ومکانيک عملکردی حوزه بيمحتوای مرتبط با  (2

 بيومکانيک کلينيکي محتوای مرتبط با (3

 مورد استفاده در بيومکانيک ورزشي هایهایفناوری محتوای مرتبط با (4

 بيومکانيک شغلي محتوای مرتبط با (5

 پژوهش در بيومکانيک ورزشي هایآمار و روش محتوای مرتبط با (6

 بيومکانيک راه رفتن و تعادل محتوای مرتبط با (7

 

 ی تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردها

مرتبط با بيومکانيک ورزشي(، از دانشجويان خواسته شود که در قالب های ها و فيلم، سخنرانيواژگان و متون تخصصي)محتوا پس از ارائه 

 محتوای ارائه شده بپردازند.نويسي )فارسي و انگليسي(، طرح سوال و بحث)انگليسي( درمورد های انفرادی وگروهي به خالصهفعاليت

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابي )پیشنهادی(

 درصد 50  سال های کالسي در طول نيمفعاليت

 درصد 50    سالآزمون پايان نيم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

  ويدئو پرژکتور، بلندگو
 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 تخصصي بيومکانيک ورزشي  و ويدئوهای التمقا ،هاکليه کتاب 

  



 38/    بيومکانيك ورزشي كارشناسي ارشد

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

  کارورزی در بیومکانیك ورزشي عنوان درس به فارسي:

 نوع درس و واحد  Internship in Sports Biomechanics عنوان درس به انگلیسي:

 نظری  پايه  - نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

 کارورزی   نامهپايان 128 تعداد ساعت:

موارد ديگر: کارهای کالسي، شرکت در  کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  نوع آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:

 سمینارها
 

 هدف کلي: 

 دانشجويان با محيط کار مرتبط با حوزه بيومکانيک ورزشيآشنايي 
 

 اهداف ويژه:
 وانمند سازی دانشجو در تبديل علم به عملت
 

 : هاپ( مباحث يا سرفصل

 های مختلف محيط کار و شرح وظايف هريکآشنايي با چارت سازماني و بخش (1

 های محيطي و استخراج استانداردهای فضاهای مرتبطشناسايي ويژگي (2

 آشنايي با ابزار و تجهيزات مورد استفاده در محيط کار (3

 مورد استفاده در محيط کارارهای تخصصي آشنايي با نرم افز (4

 های نيروهای علمي محيط کارآشنايي با تخصص (5

 های مرتبطکنندگان و تهيه فلوچارت و چک ليستهای مربوط به مراجعهآشنايي با پروتکل (6

 آشنايي با منابع آموزشي و پژوهشي مورد استفاده در محيط کار (7

 هابندی آناولويتيط کار و مح تعيين نيازهای مرتبط با بيومکانيک ورزشي (8
 

 ت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:

محيط کار، حداقل به يکي از نظم را به استاد درس تحويل نمايد. همچنين با هماهنگي با مسئولين م ایهای دورهدانشجو موظف است گزارش

  پاسخگو باشد.لويت آن محيط، در قالب پروژه کارورزی، ونيازهای دارای ا
 

 : ث( راهبردهای ارزشیابي )پیشنهادی(
 درصد 60  سال در طول نيم ایدوره هایگزارش

 درصد 40   سالپايان نيم گزارش

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 دولتي يا غيردولتي با پذيرش دانشجو به عنوان کارورز هایموافقت سازمان 
  



 39/    بيومکانيك ورزشي كارشناسي ارشد

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 هدف کلي: 

 ان نامهيمرتبط با موضوع پا پژوهشيشينه تدوين مطالب مربوط به مفاهيم و مباني نظری و پ
  

 اهداف ويژه:

 ترتيب اولويت ارايه شده مربوط به موضوع يايان نامه با استفاده از منابع معتبر تدوين مطالب مربوط به مباني نظری کلمات اختصاصي به

 تاريخي-تدوين مطالب مرتبط با پيشينه پژوهش مربوط به موضوع يايان نامه به صورت تاريخي و يا موضوعي
  

 : هاپ( مباحث يا سرفصل

دهنده عنوان پژوهش، بر با مشتتتخص کردن کلمات کليدی تشتتتکيلهر يک از دانشتتتجويان،  نامهانياستتتتاد راهنما با توجه به موضتتتوع پا

دانشجويان برای تهيه و تدوين مفاهيم بنيادی مرتبط به کلمات کليدی با استفاده از منابع معتبر و مرور به مطالعاتي که در خصوص موضوع 

 کند.  نظارت مي تاريخي(-گيری از يکي از دو روش تاريخي و يا موضوعينامه انجام شده )با بهرهپايان
 

 ت( راهبردهای تدريس و يادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 افزايش مباني دانشي دانشجو در خصوص مفاهيم اصلي تشکيل دهنده اجزاء موضوع پژوهش )عنوان پايان نامه(

 شود.ايان نامه( توسط دانشجو انجام ميارايه مطالب جمع آوری، خالصه نويسي و نقد و بررسي شده مطالعاتي که در خصوص موضوع پژوهش )عنوان پ

 

 : ث( راهبردهای ارزشیابي )پیشنهادی(

 درصد 90  سال های کالسي در طول نيمفعاليت

 درصد 10    سالآزمون پايان نيم
 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 دسترسي به اينترنت

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 معتبر حيطه بيومکانيک ورزشيکليه منابع 

  

 مطالعه مستقل هدايت شده به فارسي: عنوان درس

 نوع درس و واحد Independent Oriented Study عنوان درس به انگلیسي:

 نظری  پايه  يروش پژوهش در بیومکانیك ورزش نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان 32 تعداد ساعت:

 ....موارد ديگر:  کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  نوع آموزش تکمیلي عملي )در صورت نیاز(:



 40/    بيومکانيك ورزشي كارشناسي ارشد

 ربانهم ردسی 1000طرح بازنگری  

 پايان نامه عنوان درس به فارسي:

 نوع درس و واحد Dissertation عنوان درس به انگلیسي:

 نظری  پايه  - نیاز:دروس پیش

 عملي   تخصصي - نیاز:همدروس 

 6 تعداد واحد:
 

 عملي -نظری  اختیاری

   نامهپايان - تعداد ساعت:

 موارد ديگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمايشگاه  سفر علمي  میلي عملي )در صورت نیاز(:نوع آموزش تک

 

 هدف کلي: 

و  یزيررا برنامه يلاص يقاتيمطالعه تحق کي، يورزشکيومکانيارشد ب يدر برنامه کارشناسدروس گذرانده با استفاده از دانش به دست آمده از  جودانش

 .مي دهدانجام 

  :هامباحث يا سرفصل

 قاتيتحق ديبا دانشجوداد.  دنشان خواه بيومکانيک ورزشياز حوزه  بخشيبه انتخاب خود درباره  يقيخود را در انجام تحق ييماژول، دانشجو توانا نيدر ا

هشي پژو شنهاديپ کي ديبا دانشجول، ماژو هيدر مراحل اول مناسب دست يابد.عنوان  تا بتواند به يک دخاص متمرکز کنپژوهشس  حوزه کي یخود را رو

، طرح را ياخالق یهابه پروتکل یبندی، از جمله پادييتأ یندهايفرا طياز ارائه و پس خود را  شنهاديپ ديبا سپس. کمک استاد راهنما تهيه نمايدبا  را

 فاع کند.از پايان نامه خود د و پس از استخراج نتايج و بحث و نتيجه گيری درباره آن، اجرا نمايد.

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابي راهبردهایث( 

 چاپ است. یدر قالب مناسب برا یاو ترجيحا مقاله ي، ارائه شفاهيقاتيتحق شنهاديپ کيماژول شامل  نيا يابيارز

 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 های مورد نيازيداني، دسترسي به آزمودنيدسترسي به مقاالت علمي روز، تجهيزات مناسب آزمايشگاهي و م
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