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هدف: اين مطالعه با هدف بررس��ی اثر وضعيت قرار گيری پا بر فعاليت عضالت ش��انه و تنه هنگام بلند کردن 
بار از زمين اجرا شد. 

روش ها: 16 نفر دانشجو دختر رشته تربيت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی همدان به صورت داوطلبانه در اين 
مطالعه شرکت کردند. با استفاده از دستگاه الكترومايوگرافی BTS FreeEMG 300 و الكترودهای سطحی 
فعاليت عضالت دوسربازوی، سه سربازوی، دلتوئيدقدامی، دلتوئيدميانی، دلتوئيدخلفی، ذوزنقه و راست کننده 
ستون فقرات حين بلند کردن جعبه به وزن 15 درصد وزن بدن در سه حالت قرار گيری پا )پای صاف، پای 
خميده و يك پا روی پله( اندازه گيری شد. اطالعات RMS هرعضله طی اجرای هر مهارت به مقدار حداکثر 
انقباض ارادی ايزومتريك )MVIC( آن عضله تقسيم و سپس در عدد صد ضرب گرديد. از آزمون آماری 
 )p>0/05( 16 و سطح معناداري SPSS برای تجزيه و تحليل داد ها در نرم افزار Repeated Measure

استفاده شد.
یافته ها: نتايج نش��ان داد بين ميزان فعاليت عضالت دوس��ربازوی، سه س��ربازوی، دلتوئيدقدامی، دلتوئيدميانی، 
دلتوئيدخلفی، ذوزنقه و راس��ت کننده س��تون فقرات در س��ه حالت قرار گيری پا اختالف معنی داری وجود 
ندارد، اما بين شدت فعاليت عضالت مختلف کمربند شانه ای و راست کننده ستون فقرات تفاوت معنی داری 
وجود دارد )P= 0/001(. حداکثر ش��دت فعاليت به ترتيب ش��امل راس��ت کننده ستون فقرات، دلتوئيد قدامی، 
دلتوئيدميانی، ذوزنقه، دلتوئيدخلفی، دوس��ربازوی، سه س��ربازوی بود. همچنين مقايسه انتگرال فعاليت عضله 

 .)p<0/05( اختالف معنی داری را در سه حالت بلند کردن وزنه نشان نداد EL3

نتیجه گیری: نوع بلند کردن شیء از زمين تغيير معنی داری در شدت فعاليت عضالت مختلف نداشته است.
کلید واژگان: وضعيت قرار گيری پا، فعاليت الكترومايوگرافی، بلند کردن بار از زمين

مقدمه

زيادي  کارهاي  هنوز  فرايندها،  شدن  مكانيزه  وجود  با  امروزه 
کارها  اين  که  می شود  انجام  مختلف  صنايع  در  دستی  صورت  به 
بار  دستی  حمل  می شوند)1(.  ناميده  بار  دستی  حمل  عنوان  تحت 
شامل هر فعاليتی است که در آن بلندکردن، پايين آوردن، هل دادن، 
کشيدن، حمل کردن و نگه داشتن اشياء انجام شود و نياز به اعمال 

همه  از  سوم  يك  تقريبًا  حقيقت،  در  باشد)2(.  فرد  سوي  از  نيرو 
شغل هاي صنعتی حداقل شامل يكی از فعاليت هاي حمل دستی بار 
می باشند)3(. رايج ترين فعاليت از بين فعاليت هاي حمل دستی بار در 
بلندکردن  فعاليت های ورزشی  محيط هاي کاري، کارهای روزمره و 
بار و جابجايی آن می باشد. تاکنون مطالعات زيادي در مورد الگوي 
بهينه بلند کردن بار انجام شده است که بسياری از آنها به مقايسه دو 
الگوي اساسي بلند کردن بدون خم کردن زانو و بلند کردن بار با خم 
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کردن زانو اختصاص داشته است)4(.
بلندکردن بار می تواند سبب ايجاد اختالالت اسكلتی، عضالنی مرتبط 
با کار در کارگران گردد)1(. در طول بلند کردن بار و خم شدن به 
سمت جلو، مرکز ثقل تنه در جلوي ستون فقرات کمري قرار می گيرد 
که سبب توليد نيروهاي فشاري و برشی بر روي ديسك های ستون 
مهره می گردد؛ بعالوه تحمل هر شخص براي بار دريافتی روي ستون 
بار  ميزان  اندامی، جنسيت، سن،  مواردي چون وضعيت  به  فقرات، 

اعمالی و تغييرات آناتوميكی فرد بستگی دارد)5(.
کمردرد و بروز آسيب های اسكلتی ناشی از حمل بار از شيوع بااليی 
برخوردار است. در حدود 40درصد از کل مشاغل که به شكل بلند 
فقرات  ستون  است،  بار  دادن  هل  يا  کشيدن  آوردن،  پايين  کردن، 
کار  مراکز  در  کارگران  می دهند.  قرار  مكانيكی  فشارهای  تحت  را 
نسبتًا  اجسام  جابه جايی  دليل  به  توليدي  مراکز  انبارها،  در  ويژه  به 
باال در معرض کمر دردهای  تكرار  با  بار سبك  يا حمل  و  سنگين 
حاد و مزمن قرار دارند. کمردرد هزينه های مالی و خسارات اقتصادی 
سرسام آوری را بر دولت ها تحميل می کند که اکثر اين هزينه ها صرف 
کمتر  و  می گردد  کارگران  رفته  دست  از  کاری  زمان های  و  درمان 
ساله  هر  می شود)6(.  فقرات  ستون  آسيب های  از  پيشگيری  صرف 
بار ناچار  از برداشتن  افراد به علت درد کمر ناشي  از  تعداد زيادي 
به انجام عمل هاي جراحي، محدود کردن فعاليت هاي بدني و ترك 

بعضي از فعاليت ها مي شوند)7(.
به طور کلي بيشتر مطالعات انجام شده به بررسی الگوي بلند کردن 
مثال  بطور  پرداخته اند؛  گشتاورها  و  نيروها  آوردن  دست  به  و  بار 
Splitoser و همكاران بارگيری ستون مهره هنگام بلند کردن اجسام 
در پوسچر زانو زده را مطالعه کردند و نتايج حاصل از اين تحقيق 
حاکی از اين بود که سنگينی وزنه و ارتفاع نهايی قرار دادن بار بر 
نيروهای عمودی، برشی قدامی– خلفی و جانبی وارد بر ستون مهره 
تأثير دارد. Abdoli و همكاران  اثرات استفاده از يك وسيله کمكی 
بر گشتاورهای سه بعدی ناحيه کمری و الكتروميوگرافی آن در شكل 
آزاد بلند کردن بار در حالت نامتقارن را بررسی کرده و نتايج حاصل 
از مطالعه آنها نشان داد که استفاده از اين وسيله کمكی گشتاورهای 
ناشی از وزن بار بر روی ستون مهره را کاهش داده و نيز باعث کاهش 
در فعاليت عضالت ارکتور اسپاينا و افزايش فعاليت عضالت ناحيه 
کتف، بازو و زانو می شود )8( و بعضی از مطالعات هم نحوه فعاليت 
در حين  کمر  بخصوص  و  تنه  درگيری عضالت  ميزان  و  عضالنی 

بلند کردن بار را بررسی کرده اند؛ تحقيق Blache و همكاران نيز از 
معدود تحقيقاتی است که به بررسی ميزان فعاليت عضالت سطحی 
شانه در طی بلند کردن بار از زمين پرداخت. در اين مطالعه فعاليت 
بلند  بزرگ هنگام  دلتوئيد، التيسيموس دورسی و سينه ای  عضالت 
نتايج  بار مختلف مورد بررسی قرار گرفت.  کردن جعبه حاوی سه 
نشان داد عملكرد عضالت سطحی شانه با توجه به موقعيت مفصل 
از  بيشتر  قدامی  دلتوئيد  عضله  فعاليت  و  بود  متفاوت  گلنوهومرال 
عضالت ميانی و خلفی بود)9(. به طور کلی تاکنون مطالعه ای درباره 
ميزان فعاليت عضالت شانه و بازو هنگام بلند کردن بار از زمين انجام 
يك حرکت  در  عضله  يك  نقش  کامل  درك  همچنين  است.  نشده 
مستلزم اين است که فعاليت عضله در حرکت مورد نظر ارزيابی و 
بررسی شود. با توجه به اينكه عضالت شانه از عضالت درگير در 
بلند کردن بار از زمين می باشند، بررسی وضعيت قرارگيری پاها بر 
ميزان  می تواند  فقرات  ستون  راست کننده  و  شانه  عضالت  فعاليت 
فعاليت هر يك از اين عضالت را  نسبت به وضعيت قرارگيری پاها 
مشخص کند. لذا اين پژوهش، ميزان فعاليت عضالت شانه و تنه را 
هنگام بلند کردن بار از زمين در وضعيت های مختلف قرارگيری پا را 
مورد بررسی قرار می دهد بنابرين با توجه به اهداف پژوهش فرض 
بر اين است که وضعيت قرار گيری پا بر فعاليت عضالت شانه و تنه 

هنگام بلند کردن بار از زمين تاثير گذار است؟

روش شناسی

اين مطالعه از نوع مقطعی )Cross sectional( و نيمه تجربی است 
آماری  پذيرفت. جامعه  انجام  بيومكانيك ورزشی  آزمايشگاه  در  که 
اين پژوهش دانشجويان دختر رشته تربيت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد همدان بودند که از بين آنها تعداد 16 نفر )سن: 3±21 سال، 
قد: 12±167سانتی متر و جرم 8±66 کيلوگرم( به صورت داوطلبانه 
در اين مطالعه شرکت کردند. شرکت کنندگان در اين پژوهش فاقد 
سابقه آسيب ديدگی و احساس درد در مفاصل اندام فوقانی و تحتانی 
آزمودنی ها رضايت نامه جهت  بودند. همچنين  در يك سال گذشته 
و  آزمايشات  انجام  مراحل  سپس  و  تكميل  را  آزمون  در  شرکت 
چگونگی اندازه گيری متغيرها به طور کامل برای آزمودنی ها تشريح 

شد. 
در اين مطالعه به منظور اندازه گيری ميزان فعاليت الكتريكی عضالت 

آرزو نوری و همکاران
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 BTS FreeEMGالكتروميوگرافی دستگاه  از  تنه  و  فوقانی  اندام 
سر  سه  بازويی،  دوسر  عضالت  روی  الكترودها  شد.  استفاده   300
نگهدارنده ستون  و  ميانی و خلفی، ذوزنقه  قدامی،  دلتوئيد  بازويی، 
فقرات مهره سوم کمری)L3( چسبانده شد. برای چسباندن الكترودها 
کليه توصيه های انجمن بين المللی الكتروميوگرافی رعايت شد)10(. 
الكترود  نصب  برای  نظر  مورد  محل های  در  ابتدا  منظور  اين  برای 
موهای سطوح تراشيده شد و پوست با پنبه آغشته به الكل ايزوپروپيل 
5درصد تميز گرديد. جهت قرارگيری الكترودها به موازات تارهای 

عضالت بود.
فرکانس ثبت سيگنال های EMG 1000هرتز، فيلتر ميان گذر 10 تا 
500 هرتز و الكترودهای مورد استفاده از نوع الكترودهای چسبنده 
ناشی  نويز  برای حذف  بودند. همچنين   Ag-AgCl يكبار مصرف 
برای حذف   )Notch filter(ناتچ فيلتر  از  از فرکانس برق شهری 
فرکانس 50 هرتز استفاده شد. نسبت CMRR برابر 100 دسی بل، 
Gain دستگاه برابر 1000 بود. فاصله بين مرکز تا مرکز الكترودها 

20 ميلی متر بود. 
بود.  حالت  سه  شامل  پژوهش  اين  در  آزمودنی ها  حرکتی  وظايف 
از  را  به وزن 15 درصد وزن خود  اول: آزمودنی ها جعبه ای  حالت 
زمين در حالی که پاها در وضعيت عادی و با زانوی دارای اکستنشن 
کامل بود، بلند کرده و روی ميز می گذاشتتند، حالت دوم: بلند کردن 
وزنه همراه با فلكشن 90 درجه زانو و حالت سوم: يكی از پاها روی 
ارتفاع 10 سانتی متر قرار می گرفت و آزمودنی جعبه را  به  سكويی 
بار  اشاره شده 9  قرار می داد. هر سه حالت  ميز  بلند کرده و روی 

تكرار شد و فعاليت عضالت از ابتدای شروع به حرکت ثبت شد. 
 RMS اطالعات  الكتروميوگرافی،  سيگنال های  کردن  نرمااليز  برای 
ارادی  انقباض  حداکثر  مقدار  به  مهارت  هر  اجرای  طی  عضله  هر 
ايزومتريك )MVIC( آن عضله تقسيم و سپس در عدد صد ضرب 
از روش سطح زير  انتگرال فعاليت عضالت  برای  گرديد. همچنين 
منحنی سيگنال اندازه گيری استفاده شد؛ به اين صورت که در طول 
يك دوره زمانی خاص مقادير ولتاژ سيگنال، در بازه زمانی مشخص 
قدامی،  دلتوئيد  عضله   MVIC اجرای  جهت  شد)11(  ضرب 
باال  درجه   45 ساجيتال  صفحه  در  را  خود  راست  دست  آزمودنی 
آورد، فرد حرکت فلكشن را در برابر مقاومت اجرا کرد و مقاومت 
در مچ دست اعمال شد. جهت اجرای MVIC عضله دلتوئيد ميانی 
آزمودنی دست راست خود را در صفحه فرونتال 45 درجه باال آورد، 

در  مقاومت  و  کرد  اجرا  مقاومت  برابر  در  را  آبداکشن  فرد حرکت 
دلتوئيد خلفی  MVIC عضله  اجرای  اعمال شد. جهت  مچ دست 
آزمودنی حرکت اکستنشن شانه با آرنج 90 درجه در برابر مقاومت 
انجام می داد. جهت اجرای  MVICعضله ذوزنقه، آزمودنی حرکت 
نزديك کردن کتف ها را با آبداکش 90 درجه بازو و آرنج 90 درجه در 
برابر مقاومت انجام می داد)12(. جهت اجرای MVIC دوسربازويی 
کند، در  تا  را حدود 90 درجه  آرنج خود  آزمودنی خواسته شد  از 
باال(  به سمت  )کف دست  در وضعيت سوپينيشن  ساعد  که  حالی 
بود، حرکت فلكشن را در برابر مقاومت اجرا کرده و مقاومت در مچ 
دست اعمال شد. برای اجرای MVIC سه سربازويی همين حرکت 
اجرای  منظور  به  همچنين  می داد)13(.  انجام  آرنج  اکستنشن  با  را 
MVIC عضله راست کننده ستون فقرات آزمودنی به صورت دمر 
روي تخت قرار مي گرفت، به شكلي که تنه از لبة تخت بيرون بود 
و در برابر مقاومت سعي بر انجام حرکت اکستنشن تنه مي کرد)14(.

آزمون  از  داده ها  توزيع  بودن  نرمال  بررسی  برای  پژوهش  اين  در 
شاپيرو ويلك )Shapiro–Wilk test( استفاده شد. جهت تحليل 
 Repeated آزمون  و   19 نسخه   SPSS نرم افزار  از  داده ها  آماری 

measure در سطح معناداری )p< 0/05(  استفاده شد.

نتایج

نتايج نش��ان داد اختالف معنی داری بين ميزان فعاليت عضالت مورد 
بررس��ی در اين پژوهش )دوسربازوی، سه سربازوی، دلتوئيد قدامی، 
دلتوئيد ميانی، دلتوئيد خلفی، ذوزنقه و راس��ت کننده ستون فقرات( 

در سه حالت قرارگيری پا وجود نداشت )شكل 1(.
نتايج تحليل واريانس نش��ان داد که ش��دت فعاليت عضالت مختلف 
 ،P= 0/001( نس��بت به يكديگر اختالف معنی داری را نش��ان داده اند
F= 22/27(. از بي��ن عضالت منتخ��ب عضله دلتوئيد قدامی، دلتوئيد 
ميانی و راست کننده ستون مهره ای، به طور معنی داری شدت فعاليت 

 .)p>0/05( بيشتری را نسبت به ساير عضالت نشان داده اند
همچنين نتايج نش��ان داد که تعامل بين ن��وع بلند کردن بار و فعاليت 
عضالنی معنی دار نبود. به بيان ديگر در هر س��ه نوع بلندکردن اش��يا 
 ،p=0/74( ش��دت فعاليت عضالت نسبت به يكديگر تغييری نكردند

   .)Eta=0/66 ،F=0/65
بررس��ی انتگ��رال فعاليت عضل��ه L3 اختالف معنی داری را در س��ه 

اثر وضعیت قرارگیری پا بر فعالیت عضالت شانه و تنه هنگام بلند کردن بار از زمین
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حالت بلند کردن وزنه نشان نداد )p=0/52()جدول1(
همچنين نتايج نش��ان داد که ميزان ش��دت فعالي��ت عضالنی در هر 

س��ه حالت ق��رار گيری پا به ترتيب از بيش��ترين فعالي��ت به کمترين 
فعاليت ش��امل عضالت راست کننده س��تون فقرات، دلتوئيد قدامی، 

آرزو نوری و همکاران
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دلتوئيدميانی، ذوزنقه، دلتوئيدخلفی، دوس��ربازوی، س��ه س��ربازوی 
بودند )شكل 2(.

بحث 

هدف از اين مطالعه بررس��ی اث��ر وضعيت قرارگيری پ��ا بر فعاليت 
عضالت ش��انه و تنه هنگام بلند کردن بار از زمين بود. نتايج پژوهش 
نش��ان داد که بين فعاليت عضالت کمربند شانه ای)دوس��ربازوی، سه 
س��ربازوی، دلتوئيد قدامی، دلتوئيد ميانی، دلتوئي��د خلفی، ذوزنقه و 
راس��ت کننده س��تون فقرات( در س��ه حاال قرارگيری پا )پای صاف، 
پ��ای خميده و يك پ��اروی پله( تف��اوت معنی داری وج��ود ندارد. 
 khanmohammadi نتايج به دس��ت آمده اين پژوهش با نتاي��ج
و هم��كاران، Blache و هم��كاران ک��ه به بررس��ی مي��زان فعاليت 
عضالت س��طحی ش��انه در طی بلند ک��ردن بار از زمي��ن پرداختند 
همخوانی داشت. Blache و همكاران نشان دادند عملكرد عضالت 
سطحی ش��انه با توجه به موقعيت مفصل گلنوهومرال متفاوت بود و 
فعالي��ت عضله دلتوئيد قدامی بيش��تر از عضالت ميانی و خلفی بود. 
khanmohammadi و هم��كاران به بررس��ی الگو های فراخوانی 
عضالت ش��انه در حرکات ترکيبی پويا در افراد سالم پرداختند، نتايج 
نش��ان داد که توالي فعاليت عضالت در دو الگوي حرکتي با يكديگر 

متفاوت است)15 و 16(.
با توجه به اينكه در هر فعاليت، شدت انقباض عضالت بايد متفاوت 
باش��ند بنابراين، نتايج در اين قسمت قابل انتظار بود. در کل دوعضله 
دلتوئيد قدامی و راست کننده س��تون فقرات نسبت به عضالت ديگر 
ش��دت فعاليت بيشتری را نش��ان داده اند و دو عضله دوسربازوی و 
سه سربازوی نسبت به عضالت ديگر شدت فعاليت کمتری را نشان 

داده اند. 
 L3يكی ديگر از اهداف اين تحقيق مقايس��ه انتگ��رال فعاليت عضله
در س��ه حالت قرارگيری پا بود که نتايج نشان داد اختالف معنی داری 
در انتگ��رال فعاليت عضله L3 وجود ندارد. يافته های پژوهش حاضر 

با نتاي��ج تحقيقات Abdoli و هم��كاران، Sadeghi و همكاران و  
Ghalebeigipoor همخوان��ی نداش��ت )8 و 17 و 18(. علت اين 
اختالف احتماالً به اين دليل بود که تحقيقات مورد نظر ميزان فعاليت 
عضالت کمری را در حالت ه��ای مختلف مانند حالت نامتقارن بلند 
کردن بار )8(، افزايش ميزان بار و مقاومت )17( مورد بررس��ی قرار 
داده بودند. اما در تحقيق حاضر اثر  نوع حالت قرارگيری پا بر ميزان 
فعاليت غضالت راست کننده س��تون فقرات و انتگرال فعاليت عضله 

L3 مورد برسی قرار گرفته بود. 

يكی ديگر از اهداف اين تحقيق بررس��ی تعامل بين نوع قرارگيری پا 
و ميزان فعاليت عضالنی بود. نتايج نشان داد که تعاملی بين نوع بلند 
کردن و فعاليت عضالنی معنادار نبود. به بيان ديگر در هر سه نوع بلند 
کردن اشيا شدت فعاليت عضالت نسبت به يكديگر تغييری نكردند. 
اين مطلب نش��ان دهنده اين است که در هر س��ه حالت قرارگيری پا 
ميزان تغييرات ش��دت فعاليت عضالت مش��ابه بوده است و بيشترين 
فعاليت مربوط به عضالت راست کننده ستون فقرات و دلتوئيد ميانی 
بيش��تر از س��اير عضالت بود. تحقيقی که تعامل اث��ر قرار گيری پا و 

ميزان فعاليت عضالنی را مورد بررسی قرار داه باشد پيدا نشد. 
از آنجا که مفصل ش��انه پرتحرك ترين مفصل بدن محسوب مي شود، 
مي توان گفت ثبات مفصل ش��انه به نوعي قربان��ي تحرك باالي اين 
مفصل شده اس��ت. لذا، نقش عضالت براي تأمين ثبات خصوصًا در 
حين حرکت بسيار حائز اهميت مي باشد. Nakhaie و همكاران در 
مقاله ای مروری به بررس��ی فعال ش��دن عضالت کمربند شانه ای در 
حين انقباض فلكسورهای انگشتان )گريپ( با جستجو در بانك های 
اطالعاتی پرداختند )19(. نتايج اغلب مطالعات نش��ان داد که گريپ 
ش��ديد دس��ت فعاليت برخ��ی از عضالت ش��انه را افزايش می دهد. 
بنابراين نيروی گريپ دست می تواند فعاليت عضالت کمربند شانه ای 

را حين انجام فعاليت های مختلف تغيير دهد. 

نتیجه گیری نهایی

تحقيق  در  که  پا  قرارگيری  نحوه  حاضر  تحقيق  نتايج  به  توجه  با 
حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. تأثير آنچنانی بر ميزان درگيری 
عضالت ناحيه شانه ندارد. بنابراين ميزان فعال شدن عضالت کمربند 
شانه ای در حين انقباض فلكسورهای انگشتان در هنگام بلند کردن 

بار می تواند در تحقيقات بعدی مورد بررسی قرار گيرد.

اثر وضعیت قرارگیری پا بر فعالیت عضالت شانه و تنه هنگام بلند کردن بار از زمین

 در سه حالت قرار گیری پا  EL3. مقایسه انتگرال فعالیت عضله 1جدول 
 داریمعنی انحراف معیار میانگین حالت قرار گیری پا

04/682 پای صاف  23/329  52/0 
71/558 پای خم  04/241  

5/610 پله یرو پا  05/334  
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Objective: This study aimed to investigate the effects of leg positioning on the ac-

tivity of shoulders and body while lifting weights.

Methods: Employing an electromyography set (BTS free EMG 300) and surface 

electrodes, the activity of such muscles as biceps, triceps, anterior, medial and pos-

terior deltoid, trapezius and erector spinae, while lifting a weight weighing %15 

of body mass, in three leg positions (straight, bending and a leg on a step), were 

measured. Each muscle`s RMS data, during performing the skills, were divided by 

the amount of maxinmum voluntary isometric contraction (MVIC) then multiplied 

by 100. Repeated Measurewas used to analysis the data at the significance level of 

(p<0.05) in SPSS 16. 

Results: The results showed no significant difference among the activity of such 

muscles as biceps, triceps, anterior, medial and posterior deltoid, trapezius and 

erector spinae in three different positions. However, there existed a significant dif-

ferent between the different pectoral gridle and erector spinae muscles in terms 

of their intensity of activity (p=0.01). The maximum of intensity of activity was 

respectively assigned to erector spinae, anterior deltoid, medial deltoid, trapezius, 

posterior deltoid, bicepts and tricepts. Moreover, the comparison of the activity of 

the muscle L3 in the three different leg positions in lifting a weight did not show a 

significant difference (p=0.05).

Conclusion: The way of lifting the object does not lead to a significant difference 

in the intensity of the activity of different muscles.  

Keywords: Legs position, Muscle activity, Electromyography, Load lifting 
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آرزو نوری ليسانس علوم ورزشی از دانشگاه 
پيام نور س��نندج ، ارش��د بيومكانيك تربيت 

بدنی
 از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

پروفس��ور ن��ادر فرهپ��ور، در س��ال 1996 
درجه دکت��ری خ��ود در رش��ته بيومكانيك 
را از دانش��گاه مونت��رال درياف��ت کرد و در 
س��ال 1997 نيز در گروه اورتوپدی دانشكده 
پزشكی همان دانش��گاه دوره فوق دکتری را 
تكميل نمود. در سال 2006 نيز هيئت علمی 
گروه حرکت شناس��ی در دانش��گاه اوتاوا در 
کش��ور کانادا گرديد. در حال حاضر ايش��ان استاد تمام گروه بيومكانيك 
ورزش��ی در دانش��كده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سينا 
و عضو هيئت علمی نيمه وقت دانش��گاه آزاد اس��المی واحد همدان می 
باش��د. زمينه تحقيقاتی ايشان، تجزيه و تحليل راه رفتن در جمعيت های 
کلينيكی، عملكرد عضالت تنه در بيماران اس��كوليوز، بيومكانيك مفصل 
ش��انه در ورزش��كاران و تعادل و کنترل پوس��چر میباشد. ايشان دارای 

بيش از 60 مقاله علمی پژوهش��ی به زبان فارس��ی و 10 مقاله نمايه شده 
در مجالت انگليسی زبان می باشد.

آقای مهدی مجلس��ی، از س��ال 1385عضو 
هي��أت علمی تمام وقت گ��روه تربيت بدنی 
و علوم ورزش��ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
همدان م��ی باش��د. در حال حاضر ايش��ان 
عالوه بر تدريس دروس حرکت شناس��ی و 
بيومكانيك در رش��ته تربيت بدنی، در سمت 
معاون آموزش��ی دانش��كده علوم انس��انی و 
مس��ئول آزمايشگاه بيومكانيك ورزش��ی اين دانشگاه مشغول به فعاليت 
است. کس��ب عنوان مقاله برتر در جشنواره فرهيختگان در سال 1394، 
انتخاب به عنوان مدرس و پژوهش��گر برتر در دانش��گاه آزاد اس��المی 
همدان در طی چند سال اخير از جمله افتخارات ايشان می باشد. چاپ 
بيش از 13 مقاله در مجالت معتبر داخلی و خارجی و ارائه چندين مقاله 
در همايش ه��ای داخلی و خارجی را در کارنامه پژوهش��ی خود دارد. 
تع��ادل و کنترل، تجزي��ه و تحليل راه رفتن در جمعي��ت های کلينيكی، 
تجزيه و تحليل مهارت های ورزش��ی از جمله عاليق پژوهش��ی ايشان 

می باشد.
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