
فهرست مطالب

 صفحه     عنوان

ل   اصول آزمون دستی عضله: 1فص

 1    سیستم درجه بندي 

 1    شیوه هاي تست

 3   معیار ارزیابی درجه عضالنی

 6    دامنه حرکتی موجود

 7    حرکت دهنده اصلی

 7   معاینه گر و ارزش تست عضالنی

 MMT   9محدودیت هاي 

 

 تست عضالت گردن: 2فصل 

 12     مقدمه

 13    اکستنشن سر

 15    اکستنشن گردن

 18     فلکشن سر

 21    فلکشن گردن

 SCM  23فلکشن براي مجزا نمودن یک 

 24    چرخش گردن

 

 : تست عضالت تنه و کف لگن3فصل 

 26    اکستنشن تنه

 SØrensen  30تست اکستنشن فقرات کمري 

 31    الویشن لگن 

 33     فلکشن تنه 

 37    چرخش تنه 

 40  (Core tests)تست هاي مرکزي 

Prone Plank Test   41 

 Side Bridge   42تست تحملی 

Timed partial curl up test  43 

 Isometric Trunk Flexor  43تست تحمل 

 صفحه     عنوان

Front Abdominal Power Test  44 

Bridge Test 44  وپاینیکطرفه در وضعیت س 

 45     دم آرام

 50    بازدم با نیرو

 51     کف لگن 

 

 : تست عضالت اندام فوقانی4فصل 

 56    معاینه مقدماتی

 58  اسکاپوال Upward Rotationابداکشن و 

 61    الویشن اسکاپوال

 64    اداکشن اسکاپوال

Scapular Depression & Adduction  66 

Scapular Adduction & Downward Rot. 68 

 71    التیسموس دورسی

 73    فلکشن شانه

 76    اکستنشن شانه

 78    ابداکشن شانه 

 81    ابداکشن افقی شانه

 83    اداکشن افقی شانه

 86    چرخش خارجی شانه

 90    چرخش داخلی شانه

 93    فلکشن آرنج

 97     اکستنشن آرنج

 100    سوپینیشن ساعد

 102    پرونیشن ساعد 

 105    فلکشن مچ دست

 108    اکستنشن مچ دست 

 111   مقدمه اي بر تست عضالت دست

 112   انگشت PIPو  DIPفلکشن 

 113   ترکیبی DIPو PIPتست فلکشن 

 116    انگشت MPاکستنشن 



 صفحه     عنوان

 117   معرفی عضالت اینترنسیک
 118    انگشت MPفلکشن 

 121  استخوانی هاي خلفی)ابداکشن انگشت (بین 

 123  اداکشن انگشت (بین استخوانی قدامی)

 125   شست IPو  MPفلکشن 

 126  شست (فلکسور بلند شست) IPفلکشن 

 127   شست IPو  MPاکستنشن 

 129    ابداکشن شست 

 132    اداکشن شست

 134  اپوزیشن (شست با انگشت کوچک)

 

 : تست عضالت اندام تحتانی5فصل 

 137    هیپ فلکشن

 140  ...فلکشن، ابداکشن و چرخش خارجی هیپ

 142    اکستنشن هیپ 

 145  اکستنشن هیپ براي ابزوله کردن گلوتئوس...

 147   تست تعدیل شده اکستنشن هیپ ...

 148   اکستنشن هیپ در وضعیت طاقباز

 150    ابداکشن هیپ

 154   ابداکشن هیپ از وضعیت خمیده

 156    اداکشن هیپ

 159    چرخش خارجی هیپ

 162    چرخش داخلی هیپ

 165    فلکشن زانو

 169    اکستنشن زانو

 172    پالنتارفلکشن مچ پا

 176   دورسی فلکشن و اینورژن پا

 178     اینورژن پا

 180   اورژن همراه با پالنتار فلکشن پا

 183   شست و انگشتان MPفلکشن 

 185  شست و انگشتان پا PIPو  DIPفلکشن 

 187  شست و انگشتان پا MPو  IPاکستنشن 

 

 صفحه     عنوان

 189     1تست هاي فصل 

 191    2تست هاي فصل 

 194    3تست هاي فصل 

 199  مجموعه شانه –  4تست هاي فصل 

 210  آرنج و ساعد - 4فصل تست هاي 

 214   مچ و دست  –  4تست هاي فصل 

 221   هیپ و زانو - 5تست هاي فصل 

 229   مچ پا /پا  –  5تست هاي فصل 

 233   پاسخنامه کلیدي تست ها

 237     منبع


