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 طبق تشخیص کارشناس اتاق سالمتآیتم هاي مورد بررسی             

 )فشار سنج دیجیتال با استفاده از دستگاه(سنجش فشار خون استراحتی   -1

 )Body Compositionبا دستگاه هاي کالیپر و (پوستی  بررسی ترکیب بدن با استفاده از دو روش آنالیز ترکیب بدن و چین  - 2

 )Body Posture Analyzer( دیجیتال یا دستگاه صفحه شطرنجی و   نیویورك با اي هاي مشاهده تستاستفاده از  با (ایستا  هاي قامتی بررسی ناهنجاري -3

 (FMS)بررسی ناهنجاري هاي قامتی پویا با استفاده از روش  -4

بروس، بالک، (هر فرد شامل تست هاي  براي با استفاده از تست هاي تخصصی )VO2 MAX( عروقی و حداکثر اکسیژن مصرفی –اندازه گیري استقامت قلبی  -5

 )پله کوئین

 )اسکات پاي دیوار(و اندام تحتانی ) دراز نشست(، مرکز تنه )شنا سوئدي(اي  اندازه گیري استقامت و قدرت عضالنی در سه ناحیه کمربند شانه  -6

 و روش اصالح شده هاپکینز) Sit and Reach(با استفاده از دستگاه دیجیتال  پذیري بررسی انعطاف -7

 )متر انگشتیدستگاه پالس اکسی و  با ضربان سنج دیجیتال( و درصد اشباع اکسیژن خون اندازه گیري ضربان قلب استراحتی  -8

 )Vertical Jumpبا استفاده از دستگاه دیجیتال ( اندازه گیري توان عضالت پائین تنه با دو روش پرش طولو و پرش سارجنت  - 9

 )آلمان  SECAبا استفاده از ترازوي دیجیتال (اندازه گیري ویژگی هاي انتروپومتري  شامل وزن و قد   -10

و در نهایت ارائه مشخصات دقیق کفی مناسب با توجه به  )Foot Scanفاده از دستگاه دیجیتال پیشرفته با است(غربالگري ناهنجاري هاي کف و مچ پا  -11

 مشکالت پاي فرد مورد سنجش
 

  گروه  روزهاي هفته
 ش و مشاورهسنج

  کارشناس  زمان

  شنبه
  ی شریفواتسپیده سم  16 - 18  بانوان

  مهرداد بابایی  13 - 14  آقایان

  یکشنبه
  ی شریفواتسپیده سم  10 - 11:30  بانوان

  مهرداد بابایی  13 - 16  آقایان

  دوشنبه
  -  -  بانوان

  مهرداد بابایی  13 - 14  آقایان

  سه شنبه
  ی شریفواتسپیده سم  10 - 11:30  بانوان

  مهرداد بابایی  13 - 16  آقایان

  چهارشنبه
  -  -  بانوان

  مهرداد بابایی  13 - 14  آقایان

  
  

  

  

    

 .اینترنتی و کانال تلگرام مدیریت تربیت بدنی مراجعه فرمایید براي آگاهی بیشتر از اخبار و اطالعیه هاي ورزشی به پایگاه

sport.sharif.ir                                    @sharifsports  

 مدیریت تربیت بدنی

  و مشاوره سنجش انجام هزینه

  هزار تومان 15  :)آزاد( دانشجویان

  هزار تومان 25  :)آزاد( و فارغ التحصیالن کارکنان استادان،

  رایگان  :ي ورزشیمعرفی شده توسط سرپرست رشته هادانشجویان و همکاران 

  رایگان  :دانشجویان و همکاران عضو تیم هاي ورزشی دانشگاه                 

 هزار تومان 35  :مراجعه کنندگان غیر از خانواده شریف                        

 

  تعیین وقت جهت شماره هاي تماس
  

  

  )بیومکانیک کارشناس ارشد( سپیده سمواتی شریف

66165154  

  )کارشناس ارشد فیزیولوژي( مهرداد بابایی

66166160 


