
فهرست مطالب

 صفحه     عنوان

ل  پ1فص هی ل  یومکانیک مفص ي و ب وژ  : کینزیول

 1   مقایسه مفصل هیپ و شانه

 1   سطوح مفصلی در هیپ

 3    زوایاي استابوبوم

 6   سطح مفصلی دیستال (سر فمور)

 8  زاویه سر و گردن فمور نسبت به تنه

 10    تطابق مفصلی

 11    ثبات مفصل هیپ

 12  فشار داخل کپسولی در مفصل هیپ

 12    کپسول مفصل هیپ

 13   لیگامان هاي مفصل هیپ

 14    خونرسانی به سر فمور

 15    نقش لیگامان ها

 17  ساختار تحمل کننده وزن در مفصل هیپ

 20    استئوکینماتیک

 21   حرکات لگن در مفصل هیپ

 27 حرکات هماهنگ فمور، لگن و فقرات کمري

 28  عملکرد مفصل هیپ در زنجیره بسته

 30  عصب گیري عضالت و مفصل هیپ

 32    عضالت مفصل هیپ 

 32     فلکسورها

 39     اداکتورها

 42    اکستانسورها

 48     ابداکتورها 

 52   چرخاننده هاي خارجی

 55    چرخاننده هاي داخلی 

 صفحه     عنوان

 56 حداکثر گشتاور تولیدي توسط انقباض عضالت هیپ

 56 ملکرد عضالنی در وضعیت ایستاده روي دو پاع

 58 عملکرد عضالنی در وضعیت ایستاده روي یک پا

 59 بار وارده بر مفصل هیپ در فعالیت هاي دینامیک

 60 کاهش نیروي عضالنی در حالت ایستاده روي یک پا

 62  و سمت مقابل استفاده از عصا در همان سمت

 63    پاتولوژي مفصل هیپ

 69   هاي استخوانی فمورناهنجاری

 73 (مفصل هیپ) 1پرسشهاي چهار گزینه اي فصل 

ل  ل زانو2فص ي و بیومکانیک مفص  : کینزیولوژ

 78   ساختمان مفصل تیبیو فمورال

 80 تاثیر شکل سطوح مفصلی بر حرکت تیبیوفمورال

 81  تیبیو فمورال و نیروهاي تحمل وزن راستاي

 83     منیسک ها

 86    کپسول مفصل زانو

 87    پلیکاي پاتال

 89     لیگامان ها

 90    لیگامان طرفی داخلی

 91    لیگامان طرفی خارجی

 91    لیگامان متقاطع قدامی

 96    لیگامان متقاطع خلفی

 98   لیگامان هاي کپسوالر خلفی

 100    ایلیوتیبیال باند

 101    بورس مفصل زانو

 102   کینماتیک هاي مفصل زانو

 103   فلکسیون و اکستانسیون



 صفحه     عنوان

 104   چرخش داخلی/ خارجی

 105 اکستانسیون   –ن فلکسیون آرتروکینماتیک حی

 108  قفل شدن زانو و خارج شدن از آن

 110   جمع بندي حرکت تیبیو فمورال

 110    عضالت فلکسور

 114  روتاتور –عمل گروهی عضالت فلکسور 

 115 روتاتور زانو –حداکثر گشتاور عضالت فلکسور 

 117    اکستانسور زانو گروه

 119  تاثیر نوع تمرین بر نیروي کوآدریسپس

 121  تاثیر پاتال بر عملکرد عضله کوآدریسپس

 123 رابطه گشتاور درونی عضله کوآدر با زاویه مفصل

 Extensor Lag   124پاتومکانیک 

 126    تثیت سازي زانو

 127   تاور عضالنی فلسکور زانوگش

 127  راستاي غیر طبیعی زانو در صفحه فرونتال

 131  راستاي غیر طبیعی زانو در صفحه ساژیتال

 سینرژي بین عضالت تک مفصلی و دو مفصلی هیپ 

 131     و زانو

 135    مفصل پاتلوفمورال

 135  صل پاتلوفمورالتطابق (میزان تماس) در مف

 137    حرکات پاتال

 140   استرس مفصل پاتلو فمورال

 نیروي عکس العمل مفصلی پاتلوفمورال در سه تمرین 

 141     متفاوت

 143  پاتلو فمورال در صفحه فرونتالثبات مفصل 

 144  تثبیت سازي غیر قرینه پاتلوفمورال

 

 

 صفحه     عنوان

 تمرینات تحمل وزن در برابر تمرینات غیر تحمل وزن در

 148   پاتلوفمورالمبتالیان به درد  

 151    صدمات مفصل زانو

 152   آسیب مفصل پاتلوفمورال

 153 (مفصل زانو) 2پرسشهاي چهار گزینه اي فصل 

ل  پا 3فص چ و   : بیومکانیک مجموعه م

 157     مقدمه

 157    تعریف حرکات

 158   مفصل مچ پا (تالوکرورال)

 159    ساختار مفصل مچ پا

 159   مفصل تیبیو فیبوالر فوقانی

 160   تیبیوفیبوالر تحتانیمفصل 

 161   استخوان شناسی تالوس

 162    کپسول و لیگامان ها

 164    محور مفصل مچ پا

 166    عملکرد مفصل مچ پا

 166    آرتروکنیماتیک

 168    دامنه حرکتی

 مرحله ایستایش ثبات پیشرونده مفصل تالوکرورال در 

 169     راه رفتن

 169    مفصل ساب تاالر

 170   ساختار مفصل ساب تاالر

 171     لیگامان ها

 171    عملکرد ساب تاالر

 172    محور ساب تاالر

 172 حرکت مفصل ساب تاالر در حالت عدم تحمل وزن

 173 تاالر در حالت تحمل وزن حرکت مفصل ساب



 حرکت مفصل ساب تاالر در حالت تحمل وزن و اثر آن روي 

 174     ساق

 176 دامنه حرکتی و وضعیت خنثی مفصل ساب تاالر 

 178  مفصل تارسال عرضی یا مید تارسال

 178   ساختمان مفصل تارسال عرضی

 180   عرضی محور مفصل تارسال

 182   عمل مفصل تارسال عرضی

 پروناسیون ناحیه عقبی پا در حالت تحمل وزن و حرکت 

 182    مفصل تارسال عرضی

 حرکت سوپیناسیون ناحیه عقبی پا در حالت تحمل وزن و 

 183    مفصل تارسال عرضی

 184 عمل ترکیبی مفاصل ساب تاالر و تارسال عرضی 

 186 فواید کینزیولوژیک پروناسیون کنترل شده طبیعی 

 مرحله میانی تا اواخر ایستایش: سوپیناسیون در مفصل ساب 

 187     تاالر

 187   مفاصل بین تارسال پائینی

 188   مفاصل تارسو متاتارسال

 189     محورها

 190   اعمال مفاصل تارسو متاتارسال

 190    پیچش به سوپیناسیون

 190    پیچش به پروناسیون

 191 مالحظات کینماتیک مفاصل تارسومتارس حین راه رفتن

 192   مفاصل متاتارسو فاالنژیال

 194  مفاصل متاتارسو فاالنژیالعملکرد 

 194 اکستانسیون متاتارسوفاالنژیال و لوالي متاتارسال

 195    هالوکس ریجیدوس

 195   دفورمیتی انگشت چکشی

 196 فلکسیون، ابداکسیون و اداکسیون  متاتارسوفاالنژیال

 196    هالوکس والگوس

 198    مفاصل اینترفاالنژیال

 198    قوس هاي کف پا

 200   عملکرد قوس هاي کف پا

 200    پالنتار آپونورز

 202     توزیع وزن

 عمل مفاصل ناحیه جلوي پا حین مرحله آخر ایستایش 

 203     راه رفتن

 205  از قوس هاي پا کمک عضالت در حمایت

 205    عضالت مچ و پا

 206   عصب دهی عضالت و مفاصل

 208   عضالت کمپارتمان خلفی

 فعالیت عضالت پالنتار فلکسور و سوپیناتور حین 

 211     راه رفتن

 212   عضالت کمپارتمان خارجی

 214 عنوان اکستانسور زانو عمل عضالت پالنتار فلکسور به

 214  بیومکانیک بلند شدن روي نوك انگشتان

 215  اثرات ضعف و کوتاهی گاستروکنمیوس

 215   اثرات ضعف و کوتاهی سولئوس

 216  و کوتاهی تیبیالیس خلفی اثرات ضعف

 216 اثرات ضعف و کوتاهی فلکسور دیژیتروم لونگوس

 217 اثرات ضعف و کوتاهی فلکسور هالوسیس لونگوس

 217 و برویس اثرات ضعف و کوتاهی پرونئوس لونگوس

 217   عضالت کمپارتمان قدامی

 218  تیبیالیس قدامیاثرات ضعف و کوتاهی 

 219 اثرات ضعف و کوتاهی اکستانسور هالوسیس لونگوس

 219 اثرات ضعف و کوتاهی اکستانسور دیژتروم لونگوس

 219    عضالت اینترنسیک



 221     پاي صاف

 222    پاي طاقدیسی

 223 یا تیبیالفلج عضالنی پس از آسیب عصب فیبوالر 

 225 (مجموعه مچ و پا) 3پرسشهاي چهار گزینه اي فصل 

ل  ن4فص ه رفت ي را  : کینزیولوژ

 229   تعریف سیکل راه رفتن

 229  توصیف کننده هاي مکانی راه رفتن

 231  توصیف کننده هاي زمانی راه رفتن

 232    مراحل سیکل راه رفتن

 Swing  234تقسیم بندي مراحل ایستایش و  

 236  جابجائی مرکز ثقل بدن و کنترل آن

 238  مالحظات انرژي جنبشی و پتانسیل

 240   کینماتیک صفحه ساژیتال

 244   کینماتیک در صفحه فرونتال

 248   کینماتیک در صفحه افقی

 250   کینماتیک تنه و اندام فوقانی

 252    مصرف انرژي

 256    فعالیت عضالنی

 263     کینتیک

 265   نیروهاي عکس العمل زمین

 268    مسیر مرکز فشار

 268   گشتاورها و توان هاي مفصل

 278   نیروهاي مفصلی و تاندون

 279    آغاز و خاتمه گیت

 280   باال و پایین رفتن از روي پله ها

 289    گیت دویدن

 290   (حین دویدن) فعالیت عضالنی

 292  (حین دویدن) گشتاورها، توان ها و انرژي ها

 293   اختالالت عملکردي راه رفتن

 301  (Gait) 4پرسشهاي چهار گزینه اي فصل 

ل   : پوسچر5فص

 307   پوسچرهاي استاتیک و دینامیک

 308    کنترل پوسچر

 309    سینرژي هاي عضالنی

 310   سینرژي هاي با اتکاء ثابت

 311   استراتژي هاي با تغییر در اتکاء

 312   استراتژي هاي تثبیت کننده ي سر

 313   کینتیک و کینماتیک پوسچر

 314   نیروهاي عکس العمل زمین

 315   گشتاورهاي خارجی و داخلی

 316    پوسچر مطلوب

 317  ایستاده: از نماي پهلو (جانبی)تحلیل پوسچر 

 322 انحراف از راستاي مطلوب در نگاه از نماي پهلو

 327 راستاي مطلوب و تحلیل آن: از نماي قدامی و خلفی

 دامی انحراف از راستاي مطلوب (بررسی از نماي 

 328     خلفی)

 335   تحلیل پوسچرهاي نشستن

 339   شارهاي تماسی نشیمنگاهف

 340   تحلیل پوسچر هاي دراز کشیده

 340     اثرات سن

 (مفصل  1پاسخنامه پرسشهاي چهار گزینه اي فصل 

 342     هیپ)

 343 (مفصل زانو) 2پاسخنامه پرسشهاي چهار گزینه اي فصل 

  –(مجموعه مچ پا  3پاسخنامه پرسشهاي چهار گزینه اي فصل 

 344      پا)

 345 (راه رفتن) 4پاسخنامه پرسشهاي چهار گزینه اي فصل 


