
 
 
 

  

  

  :فیسیَلَشی آزهبیشگبُ

درایي قسوت تالش ضذُ است با ٍجَد ٍسایلی هثل 

دٍ چرخِ ّبی ٍ  Meta Max 3B  گبزآًبالیسر

ٍ  الکتَهتر،  جبهپ ارگَ،  تردهیل،  هًَبرک

ّوچٌیي  ٍسایل اًذازُ گیری ترکیب  فشبر سٌج

بِ   ببدی کبهپَزیشي ٍ کبلیپربذى ضاهل اًَاع 

تجسیِ ٍ تحلیل گاز ّای تٌفسی  ٍ اثر اًَاع فعالیت 

ّا بر سیستن قلب ٍ عرٍق  ٍ فاکتَر ّا ی خًَی 

 ٍرزضی پرداختِ ضَد. ٍ عولکرد هرتبظ با سالهت

.  

 

 

 
 

 

 

 
ٍ دیجیتال  دستیقذرت سٌج ٍ  گًَیبهترٍ اًَاع 

الکترٍهایَگرافی  –در زهیٌِ  آًالیس حرکات بذى 

ٍ تجسیِ ٍ تحلیل ًیرٍّای ٍاردُ از  –عضالت بذى 

بذى بِ سغح زهیي ّوچٌیي سٌجص هیساى 

ًاٌّجاریْای ساختار اسکلتی ٍ عضالًی بذى 

 فعالیت دارد.

 

 اصالحی آزهبیشگبُ بیَهکبًیک ٍ حرکبت

ایي بخص با داضتي  دستگاُ ّایی ّوچَى 

 ، ببیَدکس ایسٍکٌتیک سیستن

 

 
  MIEهَشي آًبالیسر 

 
EMG  هبرکMIE ،ٍصفحبت ًیر ، MMT 

(MANUAL MUSCLE TEST )، پب اسکي    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 علَم ٍرزشیآزهبیشگبُ 

 داًشگبُ خَارزهی           

4831 سبل تبسیس      

 

دانشگاه، کرج ، بلوار شهید بهشتی، میدان 
دانشگاه خوارزمی، دانشکده تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی
تلفن:   

00697543600 

0563داخلی    
 

 

 

 

 

فعالیت آزهایطگاُ داًطکذُ در زهیٌِ اًجام 

ًاهِ ّا ٍ رسالِ ّا ٍ پرٍشُ ّای تحقیقاتی  پایاى

ایي  .اعضای ّیات علوی هیباضذ داًطجَیاى ٍ

آزهایطگاُ در چْار بخص بیَهکاًیک ٍ حرکت 

 هذیریتاغالحی ، فیسیَلَشی ، یادگیری ٍ 

ٍرزضی  ٍ بیَضیوی ٍ آزهایطگاُ حیَاى  ٍرزضی

 هطغَل فعالیت است.

 
 



 
 
 

 

  ٍرزشی حیَاى ٍ بیَشیوی آزهبیشگبُ 

ّای  اساتیذ داًطکذُ ضرایغی برای کار با ّوت

پصٍّطی در زهیٌِ شًتیک ٍ ٍرزش فراّن ضذُ 

ٍ داًطجَیاى برای  پصٍّص ّای سلَلی 

 هلکَلی هسیر ّوَارتری را در پیص رٍ دارًذ.

 

توریي  ًردببىٍ  ًَار گرداىدر ایي بخص 

، یلٍراًیٌگ ، حیَاًبتاستخر  ،هقبٍهتی

ّوچٌیي ٍسایل  ٍ حیَاى سٌج هچ قذرت

ًگْذاری ٍ تطریح هَش هَجَد است ٍ ضرایظ 

برای پرٍشُ ّای تحقیقاتی )توریي ٍ تطریح ( 

ٍجَد دارد. از دیگر ٍسایل هَجَد در ایي بخص 

 هی تَاى بِ هَارد زیر اضارُ کرد:

دستگاُ رعَبت ساز،  ،دستگاُ تػَیِ َّا

 سٌج  ٍ رعَبت دهاسٌج

         

 

 

 

 سوپلر،  درجِ -02خچبل ی، ترازٍی دیجیتبل 

،  دستگبُ اتَکالٍ،  ص یخچبل دار سبًتریفیَ، 

تبًک ، PCRدستگبُ ٍ  رٍشىًیتتبًک 

دستگبُ عکس  -افقی ٍ عوَدی الکترٍفرٍز

 (DNAبرداری شل )پرٍتئیي ٍ 

 

 

 آزهبیشگبُ یبدگیری ٍ رفتبر حرکتی

اًجام  ابسارّای ایي بخص هٌاسب برای 

هربَط بِ تَجِ  ٍ تست ّا ٍ آزهَى ّای 

هْارت ّای پایِ ای ٍ   تورکس ، بازخَرد،

  بٌیادی ٍ... هی باضذ کِ ضاهل:

ابساری بسیار هعتبر برای )  ٍیٌب پکیج

اًذازُ گیری ضاخع ّای هختلف رفتار 

 هختلف زًذگی ( دحرکتی در ابعا

  

Eye tracker ( ساخت ضرکت پیَپیل آلواى

بیٌایی هیباضذ ٍ هٌاسب برای رفتار تعقیب 

 چطن ٍ بررسی هتغیر چطن آرام(

 
) ابسار اًذازُ گیری ٍ هذاخلِ ای  : ببیَفیذبک

         بازخَرد ّای زیستی ٍ عػبی(

  
 

 

 

 
 

1. STA (sequential timing 

apparatus)ابسار هٌاسب برای بررسی : 

یادگیری عرحَارُ حرکتی تعوین یافتِ ٍ 

 پاراهتر

 0-درشتآزهَى رشذ حرکتی  .2

(TGMD-2ابسار اًذازُ گیری تطخیػی :)  ٍ

 غربالگری رضذ حرکتی هخػَظ دٍراى کَدکی

 
3.  Test SCMT ًرم افسار یادگیری حرکتی(

ابساری هٌاسب برای بررسی یادگیری  : ضوٌی(

 آضکار ًا

آزهَى تبحر حرکتی برًٍیٌکس . 4

-BOT-2  (Bruininks 0-اٍزٍرٍتسکی

Oseretsky Test) اًذازُ گیری : ابسار

تطخیػی ٍ غربالگری تبحر حرکتی هخػَظ 

 دٍراى کَدکی ٍ ًَجَاًی

 دستگاه زمان واکنش. 5

 

 
 


