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 -1فرايند اجرای آزمون عملي رشته علوم ورزشي در سال 1399
در شکل شماره  1کلیه مراحل آزمون به ترتیب اجرا آن و نحوه پایان فرایند در هر مرحله از آزمون ارایه شده است.
ایستگاه غربالگری :در این ایستگاه براساس دستورالعمل بهداشتی غربالگری داوطلبان انجام میشود .اگر داوطلب یا داوطلبانی
تب و یا یکی از شرایط ممنوع را داشته باشند ،از ورود داوطلب به حوزه جلوگیری میشود.
ایستگاه دریافت فیش  :در این ایستگاه فیش واریزی جهت معاینه پزشکی و بدنی از داوطلبان دریافت و پس از بررسی و تایید
شماره حساب و مبلغ واریزی به ایستگاه تطبیق مدارک راهنمایی میشوند (شماره حساب اعالم شده پژوهشگگاه تربیگت بگدنی و
علوم ورزشی است) .اگر داوطلب یا داوطلبانی فیش واریز نکرده باشند ،داوطلب را به ایستگاهی که بگه ایگن منظگور پگیش بینگی
شده که دارای دسترسی به اینترنت و پرینتر نیز است ،راهنمایی میشود تا پس از پرداخت فگیش ،مجگدد بگه ایسگتگاه دریافگت
فیش بازگردد (آدرس درگاه پرداخت در سایت پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشگی در اختیگار داوطلگب و یگا داوطلبگان رگرار
گیرد).
ایستگاه تطبیق مدارک  :در این ایستگاه پس از احراز هویت داوطلب و تطبیق مدارک شناسایی با مشخصات روی کارت
آزمون داوطلب ،کارت آزمون جهت ت کمیل بخش خوداظهاری ،آدرس و شماره تماس در اختیار داوطلب ررار میگیرد .سپس
کارت آزمون باید در حضور عوامل اجرایی این ایستگاه توسط داوطلب امضاء و اثرانگشت خود را نیز ثبت کند .اگر داوطلب یا
داوطلبانی در زمان مقرر نسبت به انتخاب آزمون عملی رشته علوم ورزشی در سایت سازمان سنجش اردام نکرده باشند .ازاین
رو ،کارت آزمون عملی برای این داوطلبان صادر نشده است و باید برای صدور کارت آزمون به ایستگاهی که از همکاران سازمان
در آن ررار دارند ،مراجعه تا پس از تکمیل و صدور کارت آزمون به ایستگاه تطبیق مدارک بازگردد.
ایستگاه معاینات پزشکی :در این ایستگاه سالمتی داوطلبان از نظر پزشکی بررسی میشود .اگر داوطلب یا داوطلبانی از لحاظ
پزشکی شرایط مد نظر را کسب نکنند .ازاین رو ،از ادامه فرایند جلوگیری و آزمون پایان مییابد .در این گونه موارد پزشک
مربوطه باید در پشت کارت آزمون دالیل خود را ش رح و آن را امضاء و به مهر نظام پزشکی ممهور کنند .همچنین سرپرست
اجرایی نیز باید این چنین کارت های را که منتج به ثبت رکورد تمام مفاد آزمون عملی نشده است را به صورت جدا ضبط و
پشت نویسی و امضاء نمایید و به همراه لیستی در روز پایانی آزمون به همکاران سازمان سنجش تحویل دهند.
ایستگاه معاینات بدنی :در این ایستگاه سالمت جسمانی و تندرستی داوطلبان بررسی میشود .اگر داوطلب یا داوطلبانی از
لحاظ بدنی شرایط مد نظر را کسب نکنند .ازاین رو ،از ادامه فرایند جلوگیری و فرایند آزمون پایان مییابد .در این گونه موارد
متخصص یا متخصصان علوم ورزشی مربوطه باید در پشت کارت آزمون دالیل خود را شرح و آن را امضاء کنند (نام و نام
خانوادگی متخصص یا متخصصان رید شود) .همچنین سرپرست اجرایی نیز باید این چنین کارتهای را که منتج به ثبت تمام
مفاد آزمون عملی نشده است را به صورت جدا ضبط و پشت نویسی و امضاء نمایید و به همراه لیستی در روز پایانی آزمون به
همکاران سازمان سنجش تحویل دهند.
ایستگاه آزمون عملی :در این ایستگاه آزمون عملی انجام میشود .اگر داوطلب یا داوطلبانی در این مرحله از انجام آزمون و یا
در بین اجرا آن انصراف دادند .داوطلب باید در پشت کارت آزمون انصراف خود را شرح و آن را امضاء کنند (نام و نام خانوادگی
داوطلب رید شود) .همچنین سرپرست اجرایی نیز باید این چنین کارتهای را که منتج به ثبت تمام مفاد آزمون عملی نشده
است را به صورت جدا ضبط و پشت نویسی و امضاء نمایید و به همراه لیستی در روز پایانی آزمون به همکاران سازمان سنجش
تحویل دهند.
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ایستگاه ثبت برخط داده :در این ایستگاه نتایج آزمون عملی داوطلبان به صورت برخط ثبت و برگه آزمون داوطلب پس از
بررسی ،تایید و امضای آن از سوی سرپرست اجرایی در مخزن ررار میگیرد.
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شکل  -1فرایند اجرای آزمون عملی رشته علوم ورزشی
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 -2نقشه يک مجموعه آزمون عملي

شکل  -2نقشه ایستگاههای آزمون عملی در یک مجموعه آزمون
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 -3مالحظات الزم:


یک نفر راهنما ،کارت آزمون داوطلب را از بخش معاینات پزشكي و بدني تحویل گرفته و به سررداور در
یک مجموعه آزمون عملي تحویل ميدهد .سرداور برگه را به یكي از داوران ارائه ميدهرد و ایر داور از
ابتدا تا انتهای اجرای آزمون همراه داوطلب است و ضم راهنمایي وی ،اطالعرات وی را بترت نمروده و در
پایان تحویل سرداور ميدهد.



جهت کاهش ازدحام آزمودنيها در هر مجموعه آزمون ،پس از استقرار کامل داوطلب در زیر ميله
بارفيكس و پس از اینكه داوطلب قتلي شروع به دویدن در آزمون پایاني (دوی  250/150متر) نمود ،با
اعالم کلمه ”رو“ به وسيله داور ،اولي کشش بارفيكس آغاز ميشود.



داوطلب پس از انجام آزمونهای عملي و عتور از خط پایاني دو  )150( 250متر ،دستهایش را ضد
عفوني و یک ماسک نو را استفاده نموده و توسط یک راهنما به طرف درب خروجي هدایت ميشود در
حالي که کارت آزمون وی به وسيله راهنمای ميز داوران از سر داور گرفته شده و به بخش بتت برخط
اطالعات ارائه ميشود.

دستورالعمل آزمون عملی ورودی کارشناسی علوم ورزشی |  | 1400-1399ویژه دوران شیوع بیماری کووید 19

8

 -4نیروی انساني مورد نیاز در اجرای آزمون عملي
 )1نماینده تام االختيار دانشگاه
 )2سرپرست اجرایي آزمون عملي
 )3ناظر پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي (اعزامي از پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي)
 )4نماینده سازمان سنجش (اعزامي از جانب سازمان سنجش آموزش کشور)
 )5پزشک عمومي
 )6متخصص آسيب شناسي ورزشي یا فيزیولوژی ورزشي (معاینه بدني)
 )7داوران
 )aاندازه گيری قد و وزن
 )bمعاینه چشم
 )cداور و سرداور در ایستگاه های آزمون عملي
 )8راهنماها (راهنمای اتاق نمایش فيلم ،راهنمای داوطلب در مسيرهای مختلف)
 )9کنترل کننده مدارک و فيش های واریزی
 )10بتت کننده داده ها در سامانه برخط
 )11نيروهای پشتيتاني (خدمات ،راننده ،حراست ،پذیرایي و )...
وظيفه سرداور :کنترل کامل فضای آزمون عملي از نظر وضعيت داوران ایستگاهها ،وسایل و تجهيزات ایستگاه-
ها ،وضعيت داوران کرنومتر ،کنترل کيفيت اجرا و روند ورود هر یک از داوطلتي

به مجموعه آزمون بر عهده

سر داور ميباشد .سر داور عالوه بر کنترل اجرای کار داور ،به صورت تصادفي همزمان با یكي از داوران،
کرنومتر را به کار مياندازد و خطاها یا اجراهای صحيح اعالم شده داوطلب را یادداشت ميکند تا از حس
اجرای امور اطمينان حاصل نماید.
وظيفه داور :به همراه هر داوطلب ،فقط یک نفر داور با حفظ فاصله  2متر از ایشان از لحظه ورود بره ایسرتگاه
اول تا لحظه خروج از ایستگاه پایاني حضور داشته و همه امتيازات را بتت مينماید .هر مجموعه آزمون به طرور
معمول دارای  2داور ميباشد که هر یک با فاصله تعيي شده از یكدیگر ،به همراه یک داوطلب ،فرآینرد را طري
مي کند (در عي واحد نتاید بيش از  2داوطلب -که حتما یكي از داوطلتان در ایسرتگاه پایراني باشرد -بره همرراه
داورش در محوطه آزمون حضور داشته باشند) .هر داور موظف است از لحظه شروع کار داوطلرب (برا اعرالم
کلمه "رو") کرنومتر را به کار انداخته و در طول مسير ،تعداد اجراهرای صرحيح ،خطاهرا ،زمران اجررای دو 4 ×9
متر ،زمان اجرای دوی  150/250متر و رکورد پرتاب توپ را در برگه بتت امتياز بتت نماید .داوران اجرا کننرده
آزمون عملي مي بایست در کارگاه هایي که توسط دانشگاه ها با نظارت پژوهشگاه برگرزار شرده اسرت حضرور
داشته و ضم یادگيری مفاد آزمون عملي و شيوه نمره دهي و بتت خطاها ،گواهي موفقيت در ای دوره ها را
دریافت کرده باشند.
وظيفه راهنما :برگه بتت امتياز داوطلب را از بخش معاینات بدني به ميز سرداور تحویل داده و پس از تكميل،
آن را به بخش بتت برخط اطالعات ارائه مي دهد .همچني  ،داوطلب را در طول مسير (از ایستگاه معاینات بدني
تا پایان آزمون) هدایت و راهنمایي مي کند.
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نكات بهداشتي:


از جابجایي داوطلتان به صورت گروهي اجتناب گردد .در تمام طول زمان حضور داوطلب در محل
آزمون (به جز زمان اجرای آزمونهای عملي در ایستگاههای ششگانه) ،پوشيدن ماسک توسط داوطلب
الزامي است.



همه عوامل اجرایي که با داوطلب برخورد دارند بایستي عالوه بر استفاده از ماسک سه الیه و دستكش،
به شيلد محافظ صورت نيز مجهز گردند.



در ميزهای پذیرش بایستي فضای بي عوامل اجرایي با داوطلب ،با پالستيک به گونهای منفک گردد که
جابجایي هوا در فضای بي داوطلب و عامل اجرایي صورت نگيرد.



از تجمع داوطلتان در درب ورودی به حوزه امتحاني و سال های معاینات و آزمون پيشگيری گردد و
رعایت فاصله اجتماعي در صف احتمالي کنترل شود.



ترجيحاً ميبایست محل اجرای آزمون عملي و معاینات و پذیرش مجزا باشد.
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 -5وسايل و تجهیزات مورد نیاز در اجرای آزمون عملي
عالوه بر وسایل و تجهيزاتي که در بخشهای معاینات و پذیرش داوطلب مورد نياز است ،وسایل و تجهيرات زیر
در هر مجموعه آزمون عملي ضروری است:
یک زمي

 8 × 26متر برای هر مجموعه آزمون (با توجه به فضایي که در اختيار دارید ميتوانيد چندی

مجموعه آزمون را بچينيد .پيشنهاد ميشود در ازای هر  80-100داوطلب در هر روز آزمون گيری ،یک
ایستگاه تعتيه شود).
یک اتاق برای نمایش فيلم آزمون عملي به همراه یک راهنما که بتواند به سؤاالت داوطلتان پاسخ دهد.
کرنومتر به تعداد کافي (برای هر مجموعه آزمون  2عدد 1 ،کرنومتر رزرو است)
ميله بارفيكس خوابيده برای مردان و زنان (با نواری به طول  15و عرض  5سانتيمتر که به طور عمودی
آویزان است).
 2عدد تشک ژیمناستيک ،در ایستگاههای کشش بارفيكس خوابيده و دراز و نشست
ملحفه یكتار مصرف در ایستگاههای کشش بارفيكس خوابيده و دراز و نشست
 2عدد توپ فوتتال شماره  4تنتل ( 1توپ رزرو است)
 6عدد مخروط بلند به ارتفاع تقریتي  70سانتي متر ( 4عدد برای ایستگاه دریتل  2 +عدد برای ایستگاه دوی
 150/250متر ) (به هيچ عنوان بجای مخروط از صندلي استفاده نشود).
 1عدد حلقه الستيكي برای استقرار توپ در آزمون دریتل کردن
پارتيش

برای محصور نمودن داالن آزمون دریتل از سه طرف (مي توان به جای پارتيش

از دیواره های

تفكيک فضای مسابقات پينگ پنگ یا  5عدد تور بدمينتون یا واليتال با  6عدد پایه استفاده نمود)
 4عدد کيسه ش /لوبيا کوچک برای آزمون دوی  4×9متر
 3عدد توپ طتي  3کيلوگرمي ( 2عدد برای ایستگاه پرتاب توپ طتي  1 +عدد برای ایستگاه درازونشست)
نيمكت  /باکس به طول  2متر و ارتفاع تقریتي  50-70سانتي متری برای قرار دادن توپ طتي روی آن در
ایستگاه پرتاب توپ طتي
نوار چسب کاغذی برای عالمت گذاری محل وسایل روی زمي  ،مدرج نمودن مسير پرتاب توپ طتي و ...
ميز و صندلي برای سرداور و داوران در هر مجموعه آزمون.
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 -6ايستگاه معاينات پزشكي و بدني
هدف :اندازهگيری وضعيت سالمت جسماني داوطلب
داليل اندازهگيري :هر یک از داوطلتان رشته علوم ورزشي باید از سالمت کامل جسماني و تندرستي برخوردار
باشند .از اینرو آزمونهای زیر را باید برای هر داوطلب اجرا و نمرات وی را بتت نمود:
قد :اندازهگيری قد فرد بدون کفش با دستگاه یا متر نواری برحسب سانتيمتر
وزن :اندازهگيری وزن فرد بدون کفش با دستگاه یا ترازو بر حسب کيلوگرم تا یک دهم اعشار
مفاصل :حرکت راه رفت به جلو وعقب و پهلو -خم شدن به جلو بدون زانو خم ،نشست

بر روی پاها -باالبردن

دستها از پهلو و جلو به باال.
گفتاري :انجام محاوره عادی و پرسش و پاسخ
شنوايي :تشخيص صدا و پاسخگویي به خواستههای شما
نقص عضو :نداشت نقص عضو در هيچيک از اندامهای بدن
چاقي يا الغري مفرط :داشت ظاهر جسماني در حد معمول و متعارف
سابقه بيماري خانوادگي :پاسخ به سؤاالت در خصوص سابقه بيماری های دیابت ،فشار خون ،مرگ ناگهاني در
خانواده ،عروق کرونر زودرس و ...
بينايي :تشخيص جهت صحيح عالئم مندرج بر روی کارت معاینه از فاصله  6متر در وضعيت ایستاده (استفاده از
عينک بالمانع مي باشد)
فشار خون غير متعارف :درج فشار خون سيستوليک و دیاستوليک در کارت آزمون
مشكالت قلبي عروقي :معاینه و شنيدن ضربان قلب (سوفل قلتي سيستوليک ،انتشار سوفل سيستوليک به
کاروتيدها ،رامتل دیاستوليک)
مشكالت ريوي :انجام معاینات در خصوص صدای خسخس (ویز) منتشر تنفسي
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 -7ثبت برخط اطالعات
پس از اتمام آزمون توسط هر داوطلب ،کارت اطالعات وی پس از تایيد و امضاء داور و سرداور و تایيد مدیر
اجرایي آزمون ،در اختيار بخش بتت برخط اطالعات قرار ميگيرد .بتت کننده ،دادهها را در سامانهای که معرفي
مي گردد ،بتت نموده و کارت آزمون را سپس امضاء و در جعته مخزن کارتهای آزمون (پلمپ شده) مي-
اندازد .توصيه مي شود ،مدیر محترم اجرایي آزمون ،از فردی مورد اعتماد برای همكاری در ای بخش استفاده
نمایند .در صورت وجود نقص در اطالعات یا بتت اشتتاه اطالعات در سامانه ،الزم است ،در فرم مخصوص
(پيوست  ،)1ذکر شود.
نكته :بایستي اطالعات داوطلتان بدون تاخير در سامانه بتت گردند.
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 -8معرفي آزمون ها
مجموعه آزمونهای عملي از  6ایستگاه تشكيل شده است .ای مجموعه آزمون ،با توجه به شرایط شيوع بيماری
کووید( 19-کرونا ویروس) ،بازطراحي شده است تا بتوان با حداقل تعداد آزمونها و با حداقل ایجاد فشار به
داوطلب ،وضعيت آمادگي جسماني فرد را سنجيد.
 -8-1ایستگاه اول :آزمون كشش بارفيکس خوابيده در  20ثانيه
هـدف :اندازه گيری قدرت و استقامت عضالت کمربند شانه ای.
داليل اندازه گيري :در بسياری از ورزشها مانند ژیمناستيک ،شنا ،هندبال ،واليتال و  ...قدرت و استقامت
عضالت کمربند شانه ای ارزشمند است.
وسايل مورد نياز:
 ميله بارفيكس خوابيده به طول  1متر ،ارتفاع  90سانتي متر (برای دختران) و  110سانتي متر (برای پسران)
از زمي

و نواری به طول  15سانتي متر و عرض  5سانتي متر آویزان شده در وسط ميله بارفيكس نصب

شود.
 یک کرنومتر
 دو نوار جهت عالمت گذاری محل استقرار دستها روی ميله بارفيكس به فاصله  50سانتيمتر (برای
دختران) و  60سانتيمتر (برای پسران) از یكدیگر.
 تشک ژیمناستيک جهت په کردن در زیر ميله به همراه ملحفه یكتار مصرف.
وظايف داور:
 به کار انداخت

کرنومتر با اعالم کلمه "رو" و نيز اعالم کلمه "تمام" در پایان 20بانيه و متوقف نمودن

کرنومتر
 راهنمایي داوطلب به ایستگاه بعدی در پایان زمان  20بانيه (خواه داوطلب قادر به اجرای حرکت باشد خواه
نتاشد)
 اعالم پایان زمان  20بانيه با سوت یا صدای بلند
 شمارش و اعالم تعداد اجرای حرکت صحيح با صدای بلند
 بتت تعداد اجرای صحيح حرکت بارفيكس در برگه بتت امتياز
 -8-1-1روش اجراي آزمون
داوطلب در زیر ميله به صورت خوابيده روی تشک قرار ميگيرد .و ميله را با دو دست به فاصله  50سانتيمتر
(برای دختران) و  60سانتيمتر (برای پسران) در نقاط تعيي

شده گرفته (پشت دستها رو به صورت داوطلب

باشد) و پس از اطمينان داور از صاف بودن آرنج وی ،با اعالم کلمه "رو" به وسيله داور کرنومتر شروع به
اجرای کشش بارفيكس ميکند ،و در مدت  20بانيه تا شنيدن کلمه "تمام" ،هر چند بار که ميتواند با هر
سرعتي که مایل است حرکت بارفيكس را انجام مي دهد.
نكته بهداشتي :قتل از شروع آزمون ،داوطلب مختار است ماسک خود را در سطل آشغال تعتيه شده در نزدیكي
ایستگاه اول بياندازد و یا آزمون را با ماسک اجرا نماید .التته تحت هر شرایط ،در پایان آزمون پس از ایستگاه
ششم ،داوطلب بایستي ماسک نو دیگری را استفاده نماید.
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دامنه حركتي:
در هنگام باال رفت  ،باید سينه داوطلب با نوار  15سانتيمتری تماس پيدا کند و در هنگام پایي

آمدن ،مفصل

آرنج کامالً صاف شود.
داوطلب باید تالش کند هنگام اجرای حرکت ،بدن در یک راستا باال و پایي برود.
تذكر مهم :هر بار که داوطلب ،حرکت را به صورت نادرست انجام دهد ،داور آن را خطا محسوب کرده و
شمارش نميکند (داور به منظور آگاهي داوطلب در موارد اجرای نادرست مرتتاً آخری عدد حرکت صحيح را
تكرار مي کند).
موارد خطا:
 -1عدم برخورد سينه با نوار پانزده سانتي متری
 -2عدم صاف شدن آرنج در هنگام پایي آمدن
 -3عدم حرکت بدن به باال و پایي در یک راستا
 -4جابجایي دستها از محلهای تعيي شده روی ميله بارفيكس
نكته بهداشتي  :1ميله بارفيكس و کف زمي ناحيه قرار گيری داوطلب بایستي مرتتاً پس از اجرای هر آزمودني با
محلول بهداشتي (ترجيحا با دستمال آغشته به ماده ضدعفوني کننده) ،ضدعفوني گردد.
نكته بهداشتي  :1بایستي برای هر داوطلب ،ملحفه یكتار مصرف روی تشک په
جمع آوری شده و در سطل زباله انداخته شود.

شده و پس از اجرای آزمون،
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 -8-2ایستگاه دوم :آزمون دریبل فوتبال
هدف :اندازه گيری چابكي عمومي بدن و هماهنگي عصتي  -عضالني دستها و پاها در حي اجرای مهارت های
با توپ
داليل اندازه گيري :چابكي عمومي ،به ویژه در حي حرکت دریتل کردن با دست یا پا در بسياری از ورزش ها
ضروری است.
وسايل مورد نياز:
 4 عدد مانع بابت 1،که در یک راستا به فاصله  2متر از یكدیگر ،در وسط داالن قرار دارند.
 1 عدد توپ فوتتال نمره  4تنتل جهت دریتل کردن با پا ( +یک توپ رزرو)
 1 عدد حلقه الستيكي ،جهت قراردادن توپ فوتتال (حلقه سمت راست) در ابتدای مسير به فاصله یک متر از
اولي مانع
 پارتيش

یا دیواره های تفكيک ميزهای پينگ پنگ در فضای مسابقات (یا  5عدد تور بدمينتون یا واليتال و 6

عدد پایه) ،جهت ایجاد داالني به عرض  3متر و طول حداقل  8متر به منظور جلوگيری از خروج توپ از
محوطة آزمون (داالن از سه طرف محدود شود).
 در صورت استفاده از تورهای بدمينتون 20 ،متر طناب برای محكم کردن لته پائيني تورهای بدمينتون ،جهت
جلوگيری از عتور توپ از زیرتور در صورت استفاده از تور
وظايف داور:
 اعالم خطاهای اجرا شده به وسيله داوطلب با صدای بلند
 بتت خطاها در برگه بتت امتياز
 -8-2-1روش اجراي آزمون
داوطلب ،با توپ فوتتال و با دریتل به صورت مارپيچ از فاصله بي
زدن آخری

 4مانع عتور ميکند و در پایان مسير با دور

مانع مجدداً با دریتل مارپيچ مسير را باز مي گردد ( 16متر رفت و برگشت) و در انتهای مسير،

توپ فوتتال را روی حلقه الستيكي قرار مي دهد (در صورت قرار ندادن توپ روی حلقه الستيكي ،یک خطا برای
وی محسوب مي شود).
تذكر مهم :در صورت رها شدن توپ از پای داوطلب در طول مسير ،وی باید بدنتال توپ رفته و دقيقاً از پشت
آخری

مانعي که آزمون متوق ف شده ،مجدداً توپ را دریتل کرده و مسير را تا پایان ادامه دهد در غير ای

صورت مانع حذف شده برای وی به عنوان خطا اعالم مي شود .داور ميبایست تعداد هر یک از خطاهای زیر را
در برگه بتت امتيازات داوطلب بتت نماید.
موارد خطا:
 -1عدم عتور از هر یک از موانع
 -2عدم ادام ه مسير در هنگام از دست دادن توپ ،از همان نقطه که توپ از دست داده شده است (اعالم
خطا به ازای هر یک از  8مانعي که در صورت عدم ادامه مسير عتور نكرده است).

1موانع عبارتند :از استوانههایی (مخروط هایی) به رطر تقریبی  25سانتی متر و به ارتفاع تقریبی  75سانتی متر کگه در محگل خگود بگه گونگه ای مناسگب
تثبیت شده باشند (حتماً از صندلی استفاده نشود)

دستورالعمل آزمون عملی ورودی کارشناسی علوم ورزشی |  | 1400-1399ویژه دوران شیوع بیماری کووید 19

 -3برخورد توپ با بدن یا به موانع به طوریكه موانع بيفتند.
 -4عدم استقرار توپ روی حلقه الستيكي به وسيله داوطلب.
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 -8-3ایستگاه سوم :آزمون دراز و نشست در  30ثانيه
هدف :اندازه گيری قدرت و استقامت در سرعت عضالت خم کنندة باالتنه
داليل اندازه گيري :توانایي عضالت باال تنه در بسياری از ورزش ها مانند کشتي ،بسكتتال ،شنا و  ...بسيار موبر
است.
وسايل مورد نياز:
-

یک تشک ژیمناستيک

-

یک توپ طتي  3کيلوگرمي

-

یک کرنومتر

-

ملحفه یكتار مصرف به مقدار کافي برای هر یک از داوطلتان

وظايف داور كرنومتر:
 داور با برداشت توپ توسط داوطلب از روی زمي در مقابل پاهایش ،کرنومتر را به کار مي اندازد
و در پایان زمان  30بانيه ،با اعالم کلمه ”تمام“ کرنومتر را متوقف مي کند.
 شمارش و اعالم حرکات انجام شده صحيح با صدای بلند
 بتت تعداد اجرای صحيح دراز و نشست در برگه بتت امتياز
 -8-3-1روش اجراي آزمون
داوطلب با زانوی خميده ،روی تشک دراز مي کشد ،به طوری که کف هر دو پای وی روی زمي

به فاصله

حدود  20سانتي متر از یكدیگر قرار گيرد و فاصله بي دو زانو و دو قوزک پا حدوداً به اندازة عرض شانه باشد.
سپس با برداشت توپ طتي از فاصلة بي دو پا ،اقدام به حرکت دراز و نشست مي نماید.
دامنه حركتي:
در هنگام حرکت دراز ،توپ در باالی سر ،با زمي برخورد مي کند و در هنگام حرکت نشست ،توپ با زمي بي
دو پا ،تماس پيدا مي کند.
تذكر مهم :هر بار که داوطلب حرکت را به صورت نادرست انجام دهد ،داور آن را خطا محسوب کرده و
شمارش نمي کند (داور در موارد اجرای خطا مرتتاً آخری عدد حرکت صحيح را تكرار مي کند).
موارد خطا:
عدم برخورد توپ با زمي باالی سر
عدم برخورد توپ با زمي بي دو پا
تذكر مهم :مجموع دو برخورد توپ با زمي

باالی سر و پایي

پا یک حرکت صحيح محسوب مي شود در غير

اینصورت حرکت خطا خواهد بود .به عتارت دیگر هر بار برخورد توپ با زمي

بي

دو پا ،به منزله یک اجرای

کامل دراز و نشست خواهد بود.
نكته بهداشتي  :1توپ و نقاطي از زمي
بهداشتي ،ضدعفوني گردد.

که توپ با آن برخورد ميکند بایستي مرتتاً در طول روز با محلول
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نكته بهداشتي  :2بایستي برای هر داوطلب ،ملحفه یكتار مصرف روی تشک کشيده شده و پس از اجرای آزمون،
دور انداخته شود.
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 -8-4ایستگاه چهارم :آزمون دوی  4×9متر
هدف :اندازه گيری چابكي عمومي و سرعت حرکت فرد.
داليل اندازه گيري :چابكي و سرعت حرکت از عوامل مهم در بسياری از ورزشهای فردی و گروهي مانند
فوتتال ،بسكتتال ،بدمينتون ،تنيس و  ...مي باشد.
وسايل مورد نياز:
 4عدد کيسة لوبيا  /ش  250گرمي
نوار چسب برای عالمت گذاری زمي  4 × 9متر
یک کرنومتر
وظايف داور:
 با برداشت

اولي

کيسه ش

به وسيله داوطلب ،کرنومتر توسط داور به کار ميافتد و با عتور سينه

داوطلب از خط در انتهای مسيرر ،کررنرومترر متروقف مي گردد.
 اعالم خطاهای اجرا شده به وسيله داوطلب با صدای بلند
 بتت خطاهای اعالم شده در برگه بتت امتياز
 بتت رکورد دو  4 × 9متر
 -8-4-1روش اجراي آزمون
داوطلب با برداشت

یک کيسة لوبيا/ش

با سرعت به سمت انتهای مسير  9متری مي دود و کيسة ش

را در

محل تعيي شده قرار داده و کيسة ش دوم را بر مي دارد و به سمت خط شروع بازمي گردد .کيسة ش دوم
را آنجا قرار داده و کيس ة ش سوم را برمي دارد و دوباره به سمت خط انتهایي مي دود .کيسة ش سوم را در
محل عالمت گذاری شده قررارداده و کيسة ش

چهارم را برمي دارد و با سرعت به سمت خط شرروع بازمي

گردد و کيسة ش را در محل تعيي شده قرار داده و از خط شروع عتور مي کند.
موارد خطا:
 -1پرتاب هر یک از کيسه های ش در محل استقرار (حتي کيسه ش آخر)
 -2عدم جابجایي هر یک از کيسه های ش
نكته بهداشتي :کيسه های ش بایستي مرتتاً در طول روز با محلول بهداشتي ،ضدعفوني گردند.
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 -8-5ایستگاه پنجم :آزمون پرتاب توپ طبی
هدف :اندازه گيری توان انفجاری عضالت دست و کمربند شانه ای
داليل اندازه گيري :در بسياری از ورزشها مانند بسكتتال ،فوتتال و پرتابها ،قدرت انفجاری عضالت مورد
نظر در عملكرد موبر است.
وسايل مورد نياز:
-

زمي

خط کشي شده به طوری که فواصل  .... 3،2،1متری ،با نوارچسب به رنگ روش و با عرض  5سانتي

متر و طول  1متر ،و فواصل  0/5متری با نوارچسب به رنگ روش به طول  0/5متر و عرض  3سانتيمتر
و فواصل  25سانتي متری به طول  0/5متر و به عرض یک سانتي متر بر روی زمي مشخص شوند.
-

 3عدد توپ طتي  3کيلوگرمي (یک توپ رزرو خواهد بود)

-

یک عدد نيمكت مرتفع حداکثر به طول دو متر به صورت واژگون جهت استقرار توپ ها بر روی خط پرتاب
جهت جلوگيری از عتور پای فرد از خط پرتاب (محل قرارگيری داوطلب در پشت نيمكت روی زمي
مشخص شود)
 1متر

 0/5متر

 0/25متر

شكل  -3نحوه مدرج نمودن مسير پرتاب توپ طبي

وظايف داور:
 اعالم خطاهای اجرا شده به وسيله داوطلب با صدای بلند
 بتت رکورد پرتاب توپ
روش اجراي آزمون:
 داوطلب در پشت نيمكت خط پرتاب قرار مي گيرد (نيمكت درون زمي پرتاب خواهد بود) و توپها را بادو دست از مقابل سينه (کف دستها رو به یكدیگر) به سمت خطوط مدرج شده با حداکثر توان خویش
پرتاب مي کند.
 داوطلب  2بار توپ را پرتاب مي کند و باالتری متراژ از دو پرتاب به عنوان امتياز وی بتت مي شود.تذكر :خطوط جزو رکورد باالتر هستند .بنابرای اگر توپي بر روی خط  1متری فرود آمد ،متراژ یک متر برای
فرد بتت مي شود.
موارد خطا:
سقوط پرتاب کننده روی نيمكت خط پرتاب
پرتاب توپ با یكدست
پرتاپ توپ با دست های از پایي (کف دستها رو به باال)
نكته بهداشتي :توپ های طتي بایستي مرتتاً در طول روز با محلول بهداشتي ،ضدعفوني گردند.
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 -8-6ایستگاه ششم :آزمون دوی  )150( 250متر
هدف :اندازه گيری استقامت در سرعت فرد
داليل اندازه گيري :در بسياری از ورزش ها مانند فوتتال ،بسكتتال ،شنا ،دو و ميداني ... ،استقامت سرعتي فرد
در طول مسابقه بسيار حائز اهميت است.
وسايل مورد نياز:
 2عدد مخروط جهت مشخص نمودن ابتدا و انتهای مسير حرکت رفت و برگشت
کرنومتر
وظايف داور:
 راه اندازی کرنومتر در شروع آزمون  )150( 250متر ،و متوقف کردن آن با عتور سينه داوطلب
از خط پایان مسير
 بتت زمان آزمون در برگه بتت امتياز
 اعالم و بتت خطای آزمون در برگه بتت امتياز
 -8-6-1روش اجراي آزمون
داوطلب از محل خط شروع آزمون دو (اولي مخروط) شروع به دویدن کرده و با سرعت به طرف خط پایان
در فاصله  25متری در مسير مستقيم مي دود .پسران بایستي ای مسير را  5رفت و برگشت (  )5×50=250mو
دختران  3رفت و برگشت ( )3 ×50=150mاجرا کنند .داوطلب پس از رسيدن به هر مخروط ،به دور آن
چرخيده و دوباره مسير را به سمت مخروط دیگر باز مي گردد ،تا سينه وی از خط پایان عتور کرده و کرنومتر
داور متوقف شود.
موارد خطا:
عدم عتور از پشت هر یک از مانع ها
عدم اجرای کامل  )3( 5بار رفت و برگشت
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 -9پیوست  -1فرم نواقص در ثبت برخط اطالعات
حوزه امتحانی............................................... :
ردیف

برگه  ......از .........

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی داوطلب

توضیح مختصر

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
نام و نام خانوادگی ثبت کننده اطالعات
امضاء ...........................................................

نام و نام خانوادگی مدیر اجرایی آزمون
امضاء ...........................................................

لطفا این فرم را به پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ارسال نمایید.
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