
 فهرست مطالب

  صفحه     عنوان 

 فصل اول: مفاهیم پایه اي بیومکانیک

 1     کینماتیک

 1    انواع جابجائی

 3     نیرو

 6    استاتیک و دینامیک

 6   قانون اول نیوتون 
 7   گشتاور اینرسی جرم 
 8   قانون دوم نیوتن 
  9 حرکت انتقالی در سیستم نیروي 

 انتقالیخطی و 
 10   قانون سوم نیوتن 

 11    نیروهاي کششی

 13    دیستراکشن مفصل

 14  کمپرسیون و نیروي عکس العمل مفصل

 15  سیستم نیروي خطی افقی و عمودي

 17   اصطکاك استاتیک و جنبشی

 17     کینتیک

 18   تورك یا گشتاور نیرو

 19   سیستم هاي نیروي موازي

 21   گشتاور خمشی و تورشنال

 22    نیروي عضالنی

 23   قرقره هاي آناتومیک

 24  بازوي گشتاوري و بازوي اهرمی

 24  بازوي گشتاوري و زاویه اثر یک نیرو

 25 تغییر بازوي گشتاوري جاذبه با تغییر مرکز ثقل

 28    سیستم هاي اهرمی

 صفحه     عنوان

 34  تغییر مزیت مکانیکی عضله با جراحی

 34    مولفه هاي نیرو

 36   مولفه هاي نیرو و زاویه اثر نیرو

 40   اثرات چرخشی مولفه هاي نیرو

 41 چرخش ایجاد شده به وسیله مولفه نیروي موازي

 42  آنالیز چند سگمانی نیرو (زنجیره بسته)

 45  پرسشهاي چهار گزینه اي فصل اول

 

 فصل دوم: ساختار و عملکرد بافت همبند و مفصل  

 49   عملکردارتباط ساختار با 

 49    ساختار بافت همبند

  50    سلول ها 

 50  ماتریکس خارج سلولی 

 50   جزء بین فیبریلی 

 53   جزء فیبریلی 

 56  ساختارهاي مختلف بافت همبند

 57    لیگامان ها 

  59    تاندون ها 

 61    بورس 

 61    غضروف 

 66    استخوان 

 69  ویژگی هاي عمومی بافت همبند

 69  مکانیکی (نیرو و طویل شدگی)رفتار 

 71    استرس و استرین

Young Modulus    73 



 صفحه     عنوان

 73  استرین –منحنی بار تغییر شکل و استرس 

 74 خصلت هاي ماده بر اساس استرس استرین

 75  ویژگی هاي وابسته به زمان و نرخ

 75   کریپ 

 76  استرس ریالکسیون 

 76  حساسیت به نرخ استرین 

 76   هیسترزیس 

 76   گی هاي بافت هاي خاصویژ

 76     استخوان

 76  رفتار استخوان در برابر بارهاي مختلف

 80  استخوان به نرخ بارگذاريوابستگی رفتار 

 81 تاثیر فعالیت عضله بر توزیع استرس در استخوان

 81 بارگذاري تکرار شونده خستگی استخوان تحت

 82 کانیکیتاثیر شکل هندسی استخوان بر رفتار بیوم

 84    اثرات جراحی

Bone Remodeling    85 

 86    تاندون 

 87    لیگامان ها 

 87    غضروف 

 88   پیچیده گی طرح مفصل انسانی

 89   مفاصل سین آرتروزیس

 (فیبروس) 89  مفاصل لیفی 

 90   مفاصل  غضروفی 

 91   مفاصل دي آرترودیال 

 94    لغزنده سازي

 صفحه     عنوان
 

 94  سازي بونداريغزنده ل 

 94  لغزنده سازي از طریق الیه مایع 

 98  زیر گروه هاي مفاصل سینوویال

 102    عملکرد مفصل

 102   زنجیره هاي کینماتیکی

 103    حرکت مفصل

 106  آسیب و تغییرات عمومی همراه با بیماري

 107    بی حرکتیاثرات 

 109    اثرات تمرین

 110   اثرات استفاده بیش از حد

 111    خالصه فصل

 112  پرسشهاي چهار گزینه اي فصل دوم

 

 وم: ساختار و عملکرد عضلهسفصل 

 119    اجزاء ساختار عضله 

 119  پروتئین هاي انقباضی 

 119  پروتئین هاي ساختاري 

 120    واحد انقباضی

 121    تعامل پل عرضی

 121   تجمیع و انقباض تتانیک

 122   انقباض عضالنیانواع 

 124    واحد حرکتی

 125   بسیج واحدهاي حرکتی

 126   ساختار عضله (انواع فیبر)



 صفحه     عنوان

 128   تاثیر معماري عضله ي اسکلتی

 129 تاثیر بازوي گشتاوري عضله روي دامنه حرکتی 

 130 نکته بالینی: مالحظات راجع به انتقال تاندون

 131 در خصوص تاثیر معماري عضلهنکات مهم 

 135 تعامل بین بازوي گشتاوري عضله و طول آن 
 با تغییر وضعیت مفصل

 135    بافت همبند عضله 

 137  اجزاء االستیک موازي و سري عضله

 139    عملکرد عضله

 139    تنشن عضالنی

 139   تنشن پاسیو –منحنی طول 

 141    آنتاگونیسم مولد

 141   تنشن اکتیو –منحنی طول 

 141   تنشن کلی –منحنی طول 

 145   تنشن -استفاده از رابطه طول

 146    سرعت –رابطه نیرو 

 148    کار و توان

 149    انواع عمل عضالنی

 151    تولید گشتاور

 151   اثر متقابل عضله و تاندون

 152   تمرین و تست ایزوکینتیک

 153   تست و تمرین ایزواینرشیال

 153  ار بر تنشن اکتیو عضلهعوامل تاثیر گذ

 154   تقسیم بندي عضالت

 صفحه     عنوان

 154  ر اساس نقش آنها در حرکتب 

 155  بر اساس معماري عضله 

 156 بر اساس طول بازوي گشتاوري 

 157   عوامل موثر بر عملکرد عضله 

 157  نوع مفصل و محل اتصاالت عضله

 158    تعداد مفاصل

 159    بی کفایتی پاسیو

 160    گیرنده هاي حسی

 161    اثرات بی حرکتی

 162    اثرات آسیب

 162   تغییرات همراه با پیري

 164  پرسشهاي چهار گزینه اي فصل سوم

 

 فصل چهارم: بیومکانیک ستون مهره اي

 168   مهره ها: بلوك هاي ساختمانی

 173  قوس هاي نرمال در ستون مهره اي

 174    شاخص دلماس

 175   نحوه عبور خط جاذبه 

 177  حمایت هاي لیگامانی ستون مهره اي

 178   لیگامان فلیووم 

 179  لیگامان هاي بین خاري 
 179  لیگامان هاي فوق خاري 

 180  لیگامان هاي بین عرضی 
 180   لیگامان طولی قدامی 
 181   لیگامان طولی خلفی 



 صفحه     عنوان

 181  پسول مفاصل آپوفیزیالک 

 183 ویژگی هاي استخوانی در نواحی مختلف 

 183   ناحیه گردنی 

 189   ناحیه توراسیک 

 189   ناحیه کمري 

 191    ساکروم 

 192    کوکسیس 

 193   اتصال بین مهره اي تیپیک

 194   ترمینولوژي توصیف حرکت

 195  ساختار و عملکرد مفاصل آپوفیزیال

 197 بین اجسام مهره ايساختار و عملکرد مفاصل 

 198   ساختار دیسک بین مهره اي

 202 عصب دهی و تغذیه دیسک هاي بین مهره اي

 202 دیسک یک توزیع کننده ي فشار هیدروستاتیک

 205   حالت پیش بارگذاري دیسک

 206  حرکات اساسی دیسک بین مهره اي

 209     کینماتیک

 211     کینتیک

 213  مهره ايزوج شدن حرکات در ستون 

 214  آناتومی، کینماتیک و کینتیک منطقه اي

 214  ناحیه کرانیوسرویکال 

 231   ناحیه توراسیک 

 238   ناحیه کمري 

 252 اثرات تیلت لگن روي کینماتیک فقرات کمري

 

 صفحه     عنوان

 252 تیلت قدامی لگن و افزایش لوردوز کمري

 253  لوردوز کمري کاهشلگن و  خلفیتیلت 

 256  اثرات آن روي راستاپوسچر نشسته و 

  257   کینتیک ناحیه کمري

 259   مفاصل ساکروایلیاك

 260   مالحظات آناتومیک 

 260   ساختار مفصل 

 262    لیگامان ها 

 263   مفصل سمفزیس پوبیس

 264    فاسیاي توراکولومبار

 264   کینماتیک ساکروایلیاك

 267  مهره ايفاست هاي ساکروم و نوع ستون 

 268  عملکردهاي مفاصل ساکروایلیاك

 270  اثر وضعیت سوپاین روي کمربند لگنی
 271   مفاصل ساکروکوکسیژه آل

 272   اثرات سن روي ستون مهره اي
 273    خالصه فصل

 275  چهارمپرسشهاي چهار گزینه اي فصل 
 

 فصل پنجم: عملکرد متقابل عضله و مفصل

 284   عصب دهی عضالت و مفاصل

 286    تولید گشتاور درونی

 289  عضالت تنه: آناتومی و عملکرد

 289    عضالت خلف تنه

 290  عضالت الیه سطحی و بینابینی پشت

 290   اشتراك عمل عضالنی بین ...



 صفحه     عنوان

 291   عضالت الیه عمقی پشت

 291   گروه ارکتور اسپاین 
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  301  عضالت سگمنتال کوتاهگروه 

 302 عضالت قدامی خارجی تنه (عضالت شکمی)

 303   عمل عضالت شکمی

 307 اکستانسورهاي تنه به عنوان سینرژیست هاي ....

 308 اکستانسوري تنهو حداکثر گشتاور فلکسوري 

 308 عضالت ایلیوپسوآس و کوآدراتوس لومباروم

 310   تعامل عملکردي عضالت تنه

 310  بر پایه عضالت ثبات تنه 
 313  اجراي حرکت دراز و نشست 

  315   عضالت ناحیه کرانیوسرویکال

  316  خارجی  –عضالت قدامی 

 321   عضالت خلفی 

 324 تعامل عملکردي عضالت ناحیه کرانیوسرویکال

 324  تثبیت سازي ناحیه کرانیوسرویکال

 327 کنترل ظریف زوج شدن در فقرات گردنی

 327  ...عضالنی با پوسچر سر به جلوایمباالنس 

 328 ....وضعیت دهی مطلوب چشم ها، گوش ها 

 329   بیومکانیک بلند کردن شی

 333 .. .... نقش افزایش فشار داخل شکمی حین

 336  دو تکنیک متضاد بلند کردن شی

 339    عضالت کف لگن 

 صفحه     عنوان

 340 عملکرد ثبات دهندگی عضالت شکمی و ....

 343 تمرین درمانی براي بهبود ثبات کمري لگنی

 345  پرسشهاي چهار گزینه اي فصل پنجم

 

 فصل ششم: قفسه دنده اي و کینزیولوژي تنفس

 348     تنفس

 349   مفصل شناسی توراکس

 353  کینماتیک دنده ها و مانی بریواسترنال

 355  اثرات اسکولیوز روي قفسه دنده اي

 356 توراسیک حین تنفستغییرات در حجم داخل 

 358   اعمال عضالنی حین تنفس

 358    عضالت دم آرام

 359   عضله دیافراگم 

 363   عضالت اسکالن 

 363  عضالت بین دنده اي 

 366    عضالت دم با نیرو

 368  تنفس متناقض پس از آسیب نخاع گردنی

 369   عضالت بازدم با نیرو

 371 عملکردهاي مهم فیزیولوژیک عضالت شکمی

 372   تغییرات تنفسی در اسکولیوز

 372 خالصه اي از توالی ونتیوالتوري حین تنفس

 372 تفاوت هاي ساختاري و عملکردي در نوزادان

 373   تغییرات همراه با پیري

 374 تغییرات پاتولوژیک در ساختار و عملکرد



 صفحه     عنوان

 374  یماري انسداد ریوي مزمنب 

 376    خالصه فصل

 378  پرسشهاي چهار گزینه اي فصل ششم

 

 فصل هفتم: کینزیولوژي جویدن

 381    آناتومی سطحی

 381   مفصل تمپوروماندیبوالر

 384  دیسک مفصل تمپوروماندیبوالر

 385  ساختارهاي کپسولی و لیگامانی

 387    کینماتیک مفصل

 387   استئوکینماتیک 
 389   آرتروکینماتیک 

 392   تعامل عضله و مفصل

 393   عضالت اولیه جویدن

 396   عضالت ثانویه جویدن

 396 ماستر و پتریگوئید داخلیتعامل عملکردي بین 

 398   اختالل درونی دیسک

 398  کنترل عضالنی باز کردن و  بستن دهان

 400   تمپوروماندیبوالراختالالت 

 401    خالصه فصل

 403  هفتمپرسشهاي چهار گزینه اي فصل 

 405 پاسخنامه پرسشهاي چهار گزینه اي فصل اول

 406 دومپاسخنامه پرسشهاي چهار گزینه اي فصل 

 407 سومپاسخنامه پرسشهاي چهار گزینه اي فصل 

 صفحه     عنوان

 408 چهارمپاسخنامه پرسشهاي چهار گزینه اي فصل 

 409 پنجمپاسخنامه پرسشهاي چهار گزینه اي فصل 

 410 ششمپاسخنامه پرسشهاي چهار گزینه اي فصل 

 411 هفتمپاسخنامه پرسشهاي چهار گزینه اي فصل 

 412    منابع مورد استفاده

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




