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 اجرای آزمون کلي فرايند   -0

 کلیه مراحل آزمون به ترتیب اجرا آن و نحوه پایان فرایند در هر مرحله از آزمون ارایه شده است.  0در شکل شماره 

شود. اگر داوطلب یا داوطلبانی ر این ایستگاه براساس دستورالعمل بهداشتی غربالگری داوطلبان انجام می: دایستگاه غربالگری

 شود. تب و یا یکی از شرایط ممنوع را داشته باشند، از ورود داوطلب به حوزه جلوگیری می

ب و تطبیق مدارک شناسایی با : در این ایستگاه پس از احراز هویت داوطلو تحویل کارت آزمون ایستگاه تطبیق مدارک

در اختیار  و امضاء شماره تماس ،مشخصات روی کارت آزمون داوطلب، کارت آزمون جهت تکمیل بخش خوداظهاری، آدرس

گیرد. اگر داوطلب یا داوطلبانی در زمان مقرر نسبت به اعالم آمادگی و انتخاب آزمون عملی رشته علوم ورزشی داوطلب قرار می

ن سنجش اقدام نکرده باشند. ازاین رو، کارت آزمون عملی برای این داوطلبان صادر نشده است و باید برای در سایت سازما

صدور کارت آزمون به ایستگاهی که نماینده سازمان سنجش در آن قرار دارند، مراجعه تا پس از تکمیل و صدور کارت آزمون به 

 بازگردد. نهیمعا شیف دییو تا افتیدرایستگاه 

فیش واریزی جهت معاینهه  کارت آزمون تکمیل شده توسط داوطلب و : در این ایستگاه معاینه فیشو تایید اه دریافت ایستگ

 (،خوداظهاری، آدرس، شماره تمهاس و امضهاء  ، تکمیل اطالعات روی کارت )پزشکی و بدنی از داوطلبان دریافت و پس از بررسی

)محهل در  مههر روی کهارت آزمهون      دگهرد وطلب ممهور به مهر حهوزه مهی  کارت آزمون دا، مبلغ واریزیو  تایید شماره حساب

اگر داوطلب یا داوطلبانی فیش واریز نکرده باشند، داوطلب را به ایستگاهی که به این منظور پیش بینی شده کهه  . مشخص است(

ه ایسهتگاه دریافهت فهیش    شود تا پهس از پرداخهت فهیش، مجهدد به     دارای دسترسی به اینترنت و پرینتر نیز است، راهنمایی می

در اختیهار   و یا شهماره کهارت بهانکی پژوهشهگاه     بازگردد )آدرس درگاه پرداخت در سایت پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 داوطلب و یا داوطلبان قرار گیرد(.

-پاسخ داده میان و سواالت داوطلب شرح نحوه اجرا آزمون، در این ایستگاه فیلم آزمون عملی نمایشایستگاه نمایش فیلم: 

 شود.

شود. اگر داوطلب یا داوطلبانی از لحاظ در این ایستگاه سالمتی داوطلبان از نظر پزشکی بررسی می ایستگاه معاینات پزشکی:

یابد. در این گونه موارد پزشک و آزمون پایان می پزشکی شرایط مد نظر را کسب نکنند. ازاین رو، از ادامه فرایند جلوگیری

اگر داوطلب . همچنین مهر نظام پزشکی ممهور کنندید در پشت کارت آزمون دالیل خود را شرح و آن را امضاء و به مربوطه با

نماینده تام االختیار باید لیستی از در این رابطه مستنداتی مبنی بر بیماری، بارداری و غیره دارد، پیوست کارت آزمون شود. 

در صورتی که مالحظات این بخش نیاز به توضیحات ندارد، باید ناظر پژوهشگاه قرار دهد. تهیه و در اختیار  و باردارافراد بیمار 

  بسته شود. جاهای خالی با خطوط ممتدتوسط پزشک 

در صورتی که مالحظات این شود. تندرستی داوطلبان بررسی می و جسمانی در این ایستگاه سالمت ایستگاه معاینات بدنی:

  بسته شود. جاهای خالی با خطوط ممتدد، باید توسط متخصص یا متخصصان علوم ورزشی بخش نیاز به توضیحات ندار

شود. اگر داوطلب یا داوطلبانی در این مرحله از انجام آزمون در این ایستگاه آزمون عملی انجام می ایستگاه آزمون عملی:

ا امضاء کنند )نام و نام خانوادگی داوطلب قید انصراف دادند. داوطلب باید در پشت کارت آزمون انصراف خود را شرح و آن ر

در صورتی که داوطلبی آزمون را نیمه تمام گذاشت، باید داور مربوطه محل مختص به این موضوع را در روی شود(. همچنین 

پرست سر، سرداور و مشاهده شدخط خوردگی ها اگر در ثبت نتایج آزموندر صورتی که کارت آزمون کارت آزمون عالمت بزند. 

 اید عدد صحیح را نوشته و امضاء کنند.ب اجرایی
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آزمون داوطلب پس از  کارتعملی داوطلبان به صورت برخط ثبت و  در این ایستگاه نتایج آزمونایستگاه ثبت برخط داده: 

اقص باشد، در صورتی که اطالعات کارت داوطلب ن گیرد.بررسی، تایید و امضای آن از سوی سرپرست اجرایی در مخزن قرار می

 نیاز است که در فرم نواقص ثبت برخط اطالعات قید شود.

باید به  دیو صدور کارت جد بیصورتجلسة مربوط به تعداد داوطلبان حاضر، غا ،یپس از پایان آزمون در هر گروه جنس تذکر:

 هشگاه برسد.دانشگاه، نمایندة سازمان سنجش، مسئول حفاظت آزمون و ناظر پژو اریامضاء نماینده تام االخت
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 رشته علوم ورزشی آزمون عملیفرایند اجرای  -1شکل 
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 عملي  آزمون يک مجموعهنقشه   -2
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 های آزمون عملی در یک مجموعه آزمونجانمایی ایستگاهنمونه  . ابعاد و3شکل 
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 های آزمون عملی در یک مجموعه آزموننمونه جانمایی ایستگاهابعاد و  .4شکل 
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 مالحظات الزم:  -3

  در  تحویل گرفته و به سررداور  بدنياز بخش معاینات پزشكي و داوطلب را  کارت آزمون ،راهنمایک نفر

و ایر    دهدرا به یكي از داوران ارائه مي ارت آزمونکدهد. سرداور تحویل مي یک مجموعه آزمون عملي

داور از ابتدا تا انتهای اجرای آزمون همراه داوطلب است و ضم  راهنمایي وی، اطالعات وی را ثبت نموده 

 .دهدو در پایان تحویل سرداور مي

 پس از استقرار کامل داوطلب در زیر ميله ها در هر مجموعه آزمون، جهت کاهش ازدحام آزمودني

ا ب متر( نمود، 051/051پایاني )دوی آزمون شروع به دویدن در  داوطلب قبليپس از اینكه بارفيكس و 

 .شودمياولي  کشش بارفيكس آغاز  ،به وسيله داور “رو”ه اعالم کلم

 و خطا  کی ه،يثان 00رکورد باالتر از  یو به ازا یريفوتبال رکورد اجرا داوطلب اندازه گ بلیدر ستگاهیدر ا

در کارت آزمون ثبت آزمون دریبل اجرا  زمان .شوديب محسوب مداوطل یبراثانيه؛ دو خطا  01بيشتر از 

 شود.نمي

 فواصل زماني داوران  رو، ثانيه باشد. از ای  01نباید بيشتر از   هاستگاهیا  يداوطلب باستراحت  یي وجابجا

 .را شروع کندایستگاه بعدی  داوطلب ثانيه 01کرده تا قبل از  را اندازه گيری هابي  ایستگاه

 ایش را ضد ه، دست( متر051) 051دو  ياز خط پایان عبورهای عملي و طلب پس از انجام آزمونداو

شود در یک راهنما به طرف درب خروجي هدایت ميتوسط  و عفوني و یک ماسک نو را استفاده نموده

خط ثبت بروی به وسيله راهنمای ميز داوران از سر داور گرفته شده و به بخش  کارت آزمونکه  حالي

 شود.ارائه مي اطالعات
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 عملي نیروی انساني مورد نیاز در اجرای آزمون  -4

 دانشگاهنماینده تام االختيار  (0

 اجرایي آزمون عملي سرپرست (0

 علوم ورزشي(تربيت بدني و علوم ورزشي )اعزامي از پژوهشگاه تربيت بدني و ناظر پژوهشگاه  (3

 (زش کشورآمو سازمان سنجش )اعزامي از جانب سازمان سنجش نماینده (4

 عمومي پزشک (5

 یا فيزیولوژی ورزشي )معاینه بدني( متخصص آسيب شناسي ورزشي (6

 داوران (7

a) اندازه گيری قد و وزن 

b) معاینه چشم 

c)  ایستگاه های آزمون عمليداور و سرداور در 

 راهنماها )راهنمای اتاق نمایش فيلم، راهنمای داوطلب در مسيرهای مختلف( (8

 یکنترل کننده مدارک و فيش های واریز (9

 برخطثبت کننده داده ها در سامانه  (01

 ، راننده، حراست، پذیرایي و ...(خدمات)نيروهای پشتيباني  (00

-ها، وسایل و تجهيزات ایستگاهکنترل کامل فضای آزمون عملي از نظر وضعيت داوران ایستگاه :وظیفه سرداور

بي  به مجموعه آزمون بر عهده ها، وضعيت داوران کرنومتر، کنترل کيفيت اجرا و روند ورود هر یک از داوطل

داور عالوه بر کنترل اجرای کار داور، به صورت تصادفي همزمان با یكي از داوران، سر باشد.سر داور مي

کند تا از حس  را یادداشت مي داوطلباندازد و خطاها یا اجراهای صحيح اعالم شده کرنومتر را به کار مي

 اجرای امور اطمينان حاصل نماید.

از ایشران از لحظره ورود بره    متر  0 حداقلنفر داور با حفظ فاصله  ، فقط یکداوطلببه همراه هر  :رداو وظیفه

هر مجموعره آزمرون   نماید. حضور داشته و همه امتيازات را ثبت مي تا لحظه خروج از ایستگاه پایاني اولایستگاه 

از یكدیگر، به همراه یک داوطلب، فرآینرد   که هر یک با فاصله تعيي  شده باشدداور مي 0به طور معمول دارای 

بره   -که حتما یكري از داوطلبران در ایسرتگاه پایراني باشرد     -داوطلب  0نباید بيش از  کند )در عي  واحدرا طي مي

. هر داور موظف است از لحظه شروع کار داوطلرب )برا   (همراه داورش در محوطه آزمون حضور داشته باشند

× 9 زمان اجررای دو  ،ا به کار انداخته و در طول مسير، تعداد اجراهای صحيح، خطاهاکرنومتر ر( "رو"اعالم کلمه 

همچينري   نماید. ثبت  کارت آزمون داوطلبر را درکورد پرتاب توپ  و متر 051/051، زمان اجرای دوی متر 4

هرا جهرت   ه بي  ایستگاهثاني 01اندازه گيری تا داوطلب زماني بيشتر از کرنومتر ها را با فواصل زماني بي  ایستگاه

-هایي که توسط دانشگاهبایست در کارگاهداوران اجرا کننده آزمون عملي مي جابجایي و یا استراحت صرف نكند.

ها با نظارت پژوهشگاه برگزار شده است حضور داشته و ضم  یادگيری مفاد آزمون عملي و شيوه نمره دهري  

 ا دریافت کرده باشند.ها رو ثبت خطاها، گواهي موفقيت در ای  دوره

تحویل داده و پس از تكميل، آن  سرداوربه ميز  بدنيرا از بخش معاینات  کارت آزمون داوطلب راهنما:وظیفه 

همچني ، داوطلب را در طول مسير )از ایستگاه معاینات بدني تا  دهد.ارائه مي ثبت برخط اطالعاترا به بخش 

 کند.پایان آزمون( هدایت و راهنمایي مي
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  ت بهداشتي:انك

  از جابجایي داوطلبان به صورت گروهي اجتناب گردد. در تمام طول زمان حضور داوطلب در محل

های ششگانه(، پوشيدن ماسک توسط داوطلب های عملي در ایستگاهآزمون )به جز زمان اجرای آزمون

 الزامي است.

 استفاده کنند. سه الیه ماسکاز بایستي  ،همه عوامل اجرایي که با داوطلب برخورد دارند 

  و  آزمون پيشگيری گردد های معاینات وسال حوزه امتحاني و از تجمع داوطلبان در درب ورودی به

 رعایت فاصله اجتماعي در صف احتمالي کنترل شود.

 ًبایست محل اجرای آزمون عملي و معاینات و پذیرش مجزا باشد.مي ترجيحا 
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 ی آزمون عمليوسايل و تجهیزات مورد نیاز در اجرا  -5

و تجهيرات زیر ، وسایل های معاینات و پذیرش داوطلب مورد نياز استبخشعالوه بر وسایل و تجهيزاتي که در 

 :ضروری است عمليمجموعه آزمون هر در 

توانيد چندی  مي)با توجه به فضایي که در اختيار دارید  هر مجموعه آزمون متر برای 9×  07زمي  یک  -

یک  ،داوطلب در هر روز آزمون گيرینفر  011شود در ازای هر . پيشنهاد ميچينيدمجموعه آزمون را ب

 (.ایستگاه تعبيه شود

 آزمون عملي به همراه یک راهنما که بتواند به سؤاالت داوطلبان پاسخ دهد. فيلمیک اتاق برای نمایش  -

 کرنومتر رزرو است( 0عدد،  3)برای هر مجموعه آزمون کرنومتر به تعداد کافي  -

متر که به طور عمودی سانتي 5و عرض  05)با نواری به طول ميله بارفيكس خوابيده برای مردان و زنان  -

 آویزان است(.

 دراز و نشست  و خوابيده بارفيكس کشش هایایستگاه عدد تشک ژیمناستيک، در 0 -

 (است توپ رزرو 0تنبل ) 4عدد توپ فوتبال شماره  0 -

عدد برای ایستگاه دوی  0+  برای ایستگاه دریبلعدد  4)متر سانتي  71بي تقریبه ارتفاع  مخروط بلندعدد  6 -

 از صندلي استفاده نشود(. به هيچ عنوان بجای مخروط)(  متر 051/051

 ي برای استقرار توپ در آزمون دریبل کردنكعدد حلقه الستي 0 -

های ارتيش  از دیوارهتوان به جای پبرای محصور نمودن داالن آزمون دریبل از سه طرف )ميپارتيش   -

 استفاده نمود( عدد پایه 6 باعدد تور بدمينتون یا واليبال  5تفكيک فضای مسابقات پينگ پنگ یا 

 متر 4×9کوچک برای آزمون دوی  عدد کيسه ش /لوبيا 4 -

 عدد برای ایستگاه درازونشست( 0عدد برای ایستگاه پرتاب توپ طبي +  0کيلوگرمي ) 3طبي عدد توپ  3 -

روی آن در  ي متری برای قرار دادن توپ طبيسانت 51-71 تقریبي ارتفاع متر و 0طول  باکس به نيمكت / -

 ایستگاه پرتاب توپ طبي

 و ... مدرج نمودن مسير پرتاب توپ طبيبرای عالمت گذاری محل وسایل روی زمي ،  کاغذی نوار چسب -

 داوران در هر مجموعه آزمون.و  ميز و صندلي برای سرداور -
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 و بدني  پزشكي اتمعاينايستگاه   -6

 داوطلبجسماني  سالمتگيری وضعيت اندازه :هدف

باید از سالمت کامل جسماني و تندرستي برخوردار  علوم ورزشيهر یک از داوطلبان رشته  :گيريداليل اندازه

 :برای هر داوطلب اجرا و نمرات وی را ثبت نمودباید  ی زیر راهارو آزمون از ای  .باشند

 مترگيری قد فرد بدون کفش با دستگاه یا متر نواری برحسب سانتياندازه قد:

 يلوگرم تا یک دهم اعشار کگيری وزن فرد بدون کفش با دستگاه یا ترازو بر حسب : اندازهوزن

باالبردن  -خم شدن به جلو بدون زانو خم، نشست  بر روی پاها -: حرکت راه رفت  به جلو وعقب و پهلومفاصل

 و جلو به باال. دستها از پهلو

 انجام محاوره عادی و پرسش و پاسخگفتاري: 

 های شماتشخيص صدا و پاسخگویي به خواسته شنوايي:

 های بدن نداشت  نقص عضو در هيچيک از اندام :نقص عضو

 معمول و متعارفدر حد ظاهر جسماني داشت  چاقي يا الغري مفرط: 

دیابت، فشار خون، مرگ ناگهاني در  های وص سابقه بيماریپاسخ به سؤاالت در خصسابقه بیماري خانوادگي: 

 و ... خانواده، عروق کرونر زودرس

در  یمتر 6از فاصله  (Eسنجي )چارت بينایيمندرج بر روی کارت ( E)تشخيص جهت صحيح عالئم  :بینايي

 وضعيت ایستاده )استفاده از عينک بالمانع مي باشد( 

 درج فشار خون سيستوليک و دیاستوليک در کارت آزمون فشار خون غیر متعارف:

توليک، انتشار سوفل سيستوليک به سقلب )سوفل قلبي سيضربان  شنيدنمعاینه و قلبي عروقي: مشكالت 

 استوليک(یکاروتيدها، رامبل د

 منتشر تنفسي  (ویز)خس خس صدای انجام معاینات در خصوص مشكالت ريوي:
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 ثبت برخط اطالعات  -7

ام آزمون توسط هر داوطلب، کارت اطالعات وی پس از تایيد و امضاء داور و سرداور و تایيد پس از اتم

ای ها را در سامانهگيرد. ثبت کننده، دادهاجرایي آزمون، در اختيار بخش ثبت برخط اطالعات قرار مي سرپرست

های آزمون )پلمپ تگردد، ثبت نموده و کارت آزمون را سپس امضاء و در جعبه مخزن کارکه معرفي مي

محترم اجرایي آزمون، از فردی مورد اعتماد برای همكاری در ای   سرپرستاندازد. توصيه مي شود، شده( مي

سامانه، الزم است، در فرم  در صورت وجود نقص در اطالعات یا ثبت اشتباه اطالعات در بخش استفاده نمایند.

 ذکر شود. مخصوص

 د.نبدون تاخير در سامانه ثبت گرد بایستي اطالعات داوطلبان نكته:



 04       01بیماری کووید ویژه دوران شیوع  | 0410-0412 |دستورالعمل آزمون عملی ورودی کارشناسی علوم ورزشی 

 ها آزمون معرفي  -8

 بيماریآزمون، با توجه به شرایط شيوع  همجموع ای  است.ایستگاه تشكيل شده  6های عملي از مجموعه آزمون

ها و با حداقل ایجاد فشار به بازطراحي شده است تا بتوان با حداقل تعداد آزمون ،)کرونا ویروس( 09-یدوکو

 ت آمادگي جسماني فرد را سنجيد.وضعيداوطلب، 

 ثانيه 22در خوابيده  ایستگاه اول: آزمون كشش بارفيکس  -8-1

 اندازه گيری قدرت و استقامت عضالت کمربند شانه ای. دف:ـه

قدرت و استقامت  ... و ژیمناستيک، شنا، هندبال، واليبالها مانند در بسياری از ورزش داليل اندازه گیري:

 ارزشمند است.عضالت کمربند شانه ای 

  وسايل مورد نیاز:

  (برای پسران)سانتي متر  001و  (برای دختران)سانتي متر  91متر، ارتفاع  0ميله بارفيكس خوابيده به طول 

ميله بارفيكس نصب وسط  درآویزان شده سانتي متر  5و عرض  مترسانتي 05و نواری به طول  از زمي 

 شود.

  یک کرنومتر 

 برای )متر سانتي 51ها روی ميله بارفيكس به فاصله ری محل استقرار دستنوار جهت عالمت گذا دو

 یكدیگر. از (برای پسران)متر سانتي 61و  (دختران

 تشک ژیمناستيک جهت په  کردن در زیر ميله. 

 وظايف داور: 

  ف نمودن ثانيه و متوق 01در پایان "تمام"و نيز اعالم کلمه  "رو"به کار انداخت  کرنومتر با اعالم کلمه

 کرنومتر 

  قادر به اجرای حرکت باشد خواه  داوطلبثانيه )خواه  01به ایستگاه بعدی در پایان زمان  داوطلبراهنمایي

 نباشد(

  ثانيه با سوت یا صدای بلند 01اعالم پایان زمان 

 اعالم تعداد اجرای حرکت صحيح با صدای بلند و شمارش 

  ارت آزمون داوطلبکثبت تعداد اجرای صحيح حرکت بارفيكس در 

 روش اجراي آزمون  -8-1-1

متر سانتي 51و ميله را با دو دست به فاصله  گيرد.قرار مي روی تشک در زیر ميله به صورت خوابيده داوطلب

صورت داوطلب رو به  هادست پشتگرفته )در نقاط تعيي  شده  (برای پسران)متر سانتي 61و  (برای دختران)

به وسيله داور کرنومتر شروع به  "رو"با اعالم کلمه ف بودن آرنج وی، اطمينان داور از صا( و پس از باشد

هر تواند با ميکه  ر، هر چند با"تمام"ثانيه تا شنيدن کلمه  01ت و در مد ،کنداجرای کشش بارفيكس مي

 انجام مي دهد. حرکت بارفيكس را ي که مایل استسرعت

ماسک خود را در سطل آشغال تعبيه شده در نزدیكي  تمختار اس: قبل از شروع آزمون، داوطلب نكته بهداشتي

در پایان آزمون پس از ایستگاه البته تحت هر شرایط، . و یا آزمون را با ماسک اجرا نماید اول بياندازد ایستگاه

 .دیگری را استفاده نماید نوداوطلب بایستي ماسک ششم، 
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 دامنه حركتي:

تماس پيدا کند و در هنگام پایي  آمدن، مفصل متری سانتي 05نوار با  داوطلبدر هنگام باال رفت ، باید سينه 

 آرنج کامالً صاف شود.

 باید تالش کند هنگام اجرای حرکت، بدن در یک راستا باال و پایي  برود. داوطلب

، حرکت را به صورت نادرست انجام دهد، داور آن را خطا محسوب کرده و داوطلبهر بار که  تذكر مهم:

مرتباً آخری  عدد حرکت صحيح را  نادرستدر موارد اجرای  داوطلببه منظور آگاهي کند )داور شمارش نمي

 تكرار مي کند(.

 موارد خطا:

 سانتي متری نوار پانزدهعدم برخورد سينه با  -0

 عدم صاف شدن آرنج در هنگام پایي  آمدن -0

 عدم حرکت بدن به باال و پایي  در یک راستا -3

 تعيي  شده روی ميله بارفيكسهای ها از محلجابجایي دست -4

 

پس از اجرای هر آزمودني بایستي مرتباً و کف زمي  ناحيه قرار گيری داوطلب  ميله بارفيكس :0 نكته بهداشتي

 (، ضدعفوني گردد.کننده آغشته به ماده ضدعفونيدستمال با محلول بهداشتي )ترجيحا با 
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   فوتبالایستگاه دوم: آزمون دریبل   -8-2

های ها و پاها در حي  اجرای مهارتعضالني دست -ی چابكي عمومي بدن و هماهنگي عصبي اندازه گير هدف:

 با توپ

ها چابكي عمومي، به ویژه در حي  حرکت دریبل کردن با دست یا پا در بسياری از ورزش داليل اندازه گیري:

 ضروری است.

 وسايل مورد نیاز: 

 4 متر از یكدیگر، در وسط داالن قرار دارند. 0، که در یک راستا به فاصله 0عدد مانع ثابت 

 0  یک توپ رزرو( + تنبل جهت دریبل کردن با پا ) 4عدد توپ فوتبال نمره 

 0 در ابتدای مسير به فاصله یک متر از  )حلقه سمت راست( عدد حلقه الستيكي، جهت قراردادن توپ فوتبال

 اولي  مانع

  6عدد تور بدمينتون یا واليبال و  5یا )در فضای مسابقات  دیواره های تفكيک ميزهای پينگ پنگپارتيش  یا 

به منظور جلوگيری از خروج توپ از متر  8متر و طول حداقل  3، جهت ایجاد داالني به عرض (عدد پایه

 داالن از سه طرف محدود شود(.) آزمونمحوطة 

  ،ئيني تورهای بدمينتون، جهت متر طناب برای محكم کردن لبه پا 01در صورت استفاده از تورهای بدمينتون

 جلوگيری از عبور توپ از زیرتور در صورت استفاده از تور

 وظايف داور:

  پس از عبور از  و اندازد، کرنومتر را به کار ميحلقه الستيكيروی از  توسط داوطلب برداشت  توپداور با

کارت رکورد داوطلب در  د.کنکرنومتر را متوقف ميحلقه الستيكي  روی توپدد مجموانع با قرار گرفت  

 شود.آزمون ثبت نمي

  صدای بلند اب داوطلباعالم خطاهای اجرا شده به وسيله 

  کارت آزمون داوطلبثبت خطاها در 

 

 روش اجراي آزمون  -8-2-1

 ا دورکند و در پایان مسير بمانع عبور مي 4، با توپ فوتبال و با دریبل به صورت مارپيچ از فاصله بي  داوطلب

متر رفت و برگشت( و در انتهای مسير،  06مسير را باز مي گردد ) چيمارپبا دریبل  انع مجدداً مآخری  زدن 

توپ فوتبال را روی حلقه الستيكي قرار مي دهد )در صورت قرار ندادن توپ روی حلقه الستيكي، یک خطا برای 

  (.شودوی محسوب مي

ير، وی باید بدنبال توپ رفته و دقيقاً از پشت مسطول در  داوطلبرها شدن توپ از پای  صورت در تذكر مهم:

آخری  مانعي که آزمون متوقف شده، مجدداً توپ را دریبل کرده و مسير را تا پایان ادامه دهد در غير ای  

بایست تعداد هر یک از خطاهای زیر را داور مي شود.صورت مانع حذف شده برای وی به عنوان خطا اعالم مي

 ب ثبت نماید.داوطلکارت آزمون در 

 موارد خطا:

                                                           

ه ای مناسهب  در محل خهود بهه گونه   سانتی متر که  75سانتی متر و به ارتفاع  تقریبی  25به قطر تقریبی  )مخروط هایی( هاییاستوانه از عبارتند: موانع. 0

 حتماً از صندلی استفاده نشود(ند )شده باش تثبیت
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 عبور از هر یک از موانع عدم   -1

)اعالم  عدم ادامه مسير در هنگام از دست دادن توپ، از همان نقطه که توپ از دست داده شده است  -2

 .مانعي که در صورت عدم ادامه مسير عبور نكرده است( 8خطا به ازای هر یک از 

 وانع بيفتند.که م به موانع به طورییا ا بدن ببرخورد توپ  -3

 .داوطلبعدم استقرار توپ روی حلقه الستيكي به وسيله  -4

 .شوديداوطلب محسوب م یبراثانيه دو خطا  01و بيشتر از خطا  کی ه،يثان 00رکورد باالتر از  یبه ازا -5
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 ثانيه 32در  دراز و نشست: آزمون سومستگاه ای  -8-3

 باالتنه  عضالت خم کنندة در سرعت قدرت و استقامتاندازه گيری هدف: 

... بسيار موثر  و ها مانند کشتي، بسكتبال، شنارزشتوانایي عضالت باال تنه در بسياری از وداليل اندازه گیري: 

 است.
 وسايل مورد نیاز:

 یک تشک ژیمناستيک -

 کيلوگرمي 3 طبيیک توپ  -

 یک کرنومتر -

 

 وظايف داور كرنومتر:

  کرنومتر را به کار مي اندازدیشابل پاهامقدر زمي  روی از  توسط داوطلب برداشت  توپداور با ، 

 کرنومتر را متوقف مي کند.“ تمام” ثانيه، با اعالم کلمه 31در پایان زمان  و

 شمارش و اعالم حرکات انجام شده صحيح با صدای بلند 

  کارت آزمون داوطلبثبت تعداد اجرای صحيح دراز و نشست در 

 روش اجراي آزمون  -8-3-1

به فاصله حدود  روی زمي وی  طوری که کف هر دو پایه کشد، بتشک دراز مي با زانوی خميده، روی داوطلب

سپس  بي  دو زانو و دو قوزک پا حدوداً به اندازة عرض شانه باشد. فاصله و قرار گيرد از یكدیگر سانتي متر 01

 .اقدام به حرکت دراز و نشست مي نمایدفاصلة بي  دو پا،  از طبيبا برداشت  توپ 

 : دامنه حركتي

بي   توپ با زمي  در هنگام حرکت دراز، توپ در باالی سر، با زمي  برخورد مي کند و در هنگام حرکت نشست،

  کند.دو پا، تماس پيدا مي

حرکت را به صورت نادرست انجام دهد، داور آن را خطا محسوب کرده و  داوطلبهر بار که تذكر مهم: 

 تباً آخری  عدد حرکت صحيح را تكرار مي کند.(شمارش نمي کند )داور در موارد اجرای خطا مر

 موارد خطا:

 عدم برخورد توپ با زمي  باالی سر  -1

 بي  دو پاعدم برخورد توپ با زمي   -2

شود در غير مجموع دو برخورد توپ با زمي  باالی سر و پایي  پا یک حرکت صحيح محسوب مي تذكر مهم:

یک اجرای  به منزله ،بار برخورد توپ با زمي  بي  دو پا به عبارت دیگر هر صورت حرکت خطا خواهد بود. ای 

 کامل دراز و نشست خواهد بود.

کند بایستي مرتباً در طول روز با محلول توپ و نقاطي از زمي  که توپ با آن برخورد مي :0 نكته بهداشتي

 بهداشتي، ضدعفوني گردد.
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 متر 4×9دوی : آزمون چهارمایستگاه   -8-4

 عمومي و سرعت حرکت فرد. اندازه گيری چابكيهدف: 

های فردی و گروهي مانند چابكي و سرعت حرکت از عوامل مهم در بسياری از ورزشداليل اندازه گیري: 

 فوتبال، بسكتبال، بدمينتون، تنيس و ... مي باشد.

 وسايل مورد نیاز:

 گرمي 051ش   عدد کيسة لوبيا / 4 -

 متر 4×  9نوار چسب برای عالمت گذاری زمي   -

 نومتریک کر -

 وظايف داور:

  افتد و با عبور سينه به کار مي توسط داورکرنومتر  داوطلب،با برداشت  اولي  کيسه ش  به وسيله

 وقف مي گردد.رر مترومتررنرر، کراز خط در انتهای مسي داوطلب

  صدای بلند اب داوطلباعالم خطاهای اجرا شده به وسيله 

  بکارت آزمون داوطلثبت خطاهای اعالم شده در 

  متر  4×  9ثبت رکورد دو 

 روش اجراي آزمون  -8-4-1

در متری مي دود و کيسة ش  را  9ش  با سرعت به سمت انتهای مسير لوبيا/ با برداشت  یک کيسة داوطلب

قرار داده و کيسة ش  دوم را بر مي دارد و به سمت خط شروع بازمي گردد. کيسة ش  دوم  محل تعيي  شده

سوم را برمي دارد و دوباره به سمت خط انتهایي مي دود. کيسة ش  سوم را در را آنجا قرار داده و کيسة ش  

 داده و کيسة ش  چهارم را برمي دارد و با سرعت به سمت خط شرروع باز قررار محل عالمت گذاری شده

 کند.از خط شروع عبور ميرا در محل تعيي  شده قرار داده و گردد و کيسة ش  مي

 موارد خطا:

 ک از کيسه های ش  در محل استقرار )حتي کيسه ش  آخر(پرتاب هر ی  -1

 عدم جابجایي هر یک از کيسه های ش  -2

 کيسه های ش  بایستي مرتباً در طول روز با محلول بهداشتي، ضدعفوني گردند. نكته بهداشتي:
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 طبی : آزمون پرتاب توپپنجمایستگاه   -8-5

 ای انفجاری عضالت دست و کمربند شانه  تواناندازه گيری هدف: 

قدرت انفجاری عضالت مورد  ،هاپرتابو  ها مانند بسكتبال، فوتبالدر بسياری از ورزشداليل اندازه گیري: 

 نظر در عملكرد موثر است.

 وسايل مورد نیاز: 

سانتي  5با نوارچسب به رنگ روش  و با عرض  ،.... متری 3،0،0 زمي  خط کشي شده به طوری که فواصل -

متر سانتي 3متر و عرض  5/1به طول با نوارچسب به رنگ روش  متری  5/1صل  و فوا متر، 0و طول  متر

 متر و به عرض یک سانتي متر بر روی زمي  مشخص شوند. 5/1به طول  یسانتي متر 05و فواصل 

 )یک توپ رزرو خواهد بود( کيلوگرمي 3 طبيدد توپ ع 3 -

هت استقرار توپ ها بر روی خط پرتاب طول دو متر به صورت واژگون جه حداکثر بمرتفع ک عدد نيمكت ی -

در پشت نيمكت روی زمي   داوطلبپرتاب )محل قرارگيری  جهت جلوگيری از عبور پای فرد از خط

 مشخص شود(

  
 متر 05/1 متر 5/1 متر 0

    
    

                    
                    
                    
                    
                    
                    

 نحوه مدرج نمودن مسیر پرتاب توپ طبي -3شكل 

 وظايف داور:

  با صدای بلند داوطلباعالم خطاهای اجرا شده به وسيله 

 ثبت رکورد پرتاب توپ 

 آزمون:  روش اجراي
ها را با و توپ (نيمكت درون زمي  پرتاب خواهد بود) در پشت نيمكت خط پرتاب قرار مي گيرد داوطلب -

با حداکثر توان خویش به سمت خطوط مدرج شده  (ها رو به یكدیگرکف دست)از مقابل سينه دو دست 
 پرتاب مي کند.

 پرتاب به عنوان امتياز وی ثبت مي شود. متراژ از دو باالتری بار توپ را پرتاب مي کند و  0 داوطلب -

متری فرود آمد، متراژ یک متر برای  0خطوط جزو رکورد باالتر هستند. بنابرای  اگر توپي روی خط  :1تذكر
 شود.فرد ثبت مي

 موارد خطا:
  سقوط پرتاب کننده روی نيمكت خط پرتاب   -1
 پرتاب توپ با یكدست  -2

 ستها رو به باال(پرتاپ توپ با دست های از پایي  )کف د  -3

 

 شود.اگر داوطلب در هر دو پرتاب خطا انجام داد، رکورد صفر ثبت مي: 2تذكر

 های طبي بایستي مرتباً در طول روز با محلول بهداشتي، ضدعفوني گردند.توپ نكته بهداشتي:
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 ( متر152) 252: آزمون دوی ششمایستگاه   -8-6

 فرددر سرعت اندازه گيری استقامت هدف: 

ها مانند فوتبال، بسكتبال، شنا، دو و ميداني، ... استقامت سرعتي فرد در بسياری از ورزشزه گیري: داليل اندا

 در طول مسابقه بسيار حائز اهميت است.

 وسايل مورد نیاز: 

 مسير حرکت رفت و برگشتابتدا و انتهای عدد مخروط جهت مشخص نمودن  0 -

 کرنومتر -

 وظايف داور:

 داوطلببا عبور سينه و متوقف کردن آن ( متر، 051) 051ع آزمون راه اندازی کرنومتر در شرو 

 از خط پایان مسير

  کارت آزمون داوطلبثبت زمان آزمون در 

  کارت آزمون داوطلباعالم و ثبت خطای آزمون در 

 روش اجراي آزمون  -8-6-1

پایان و با سرعت به طرف خط  ن کردهدویدشروع به خط شروع آزمون دو )اولي  مخروط(  از محل داوطلب

( و m051=51×5)  رفت و برگشت 5ای  مسير را پسران بایستي ی در مسير مستقيم مي دود. متر 05در فاصله 

پس از رسيدن به هر مخروط، به دور آن  داوطلباجرا کنند. ( m051=51 ×3) رفت و برگشت 3 دختران

خط پایان عبور کرده و کرنومتر چرخيده و دوباره مسير را به سمت مخروط دیگر باز مي گردد، تا سينه وی از 

 داور متوقف شود.

 موارد خطا:

 یک از مانع ها  هرپشت عدم عبور از   -1

 ( بار رفت و برگشت 3) 5عدم اجرای کامل  -2


