
1400یکسان سازی نحوه برگزاری آزمون عملی رشته علوم ورزشی در سال 
پروتکل بهداشتی

ایستگاه ها و نحوه اجرای آزمون عملی

مهدی بیاتی
گروه فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

1400مرداد 

ذشته تغییرات نسبت به سال گ
با رنگ سبز هایالیت شدند
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پروتکل بهداشتی

بامبارزهدومگامراهنماهایوهادستورالعملازبرگرفتهراهنمااین•
.استپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارت19-کووید
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19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

الغابورسانیبروزماهفروردین-تحقیقاتیوآموزشیمراکزوهادانشگاهدر•
.شد

http://eoh.behdashtcdn.ir/128.pdf
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19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

.شدابالغورسانیبروزماهفروردین-شنااستخرهایوورزشیمراکزدر•

http://eoh.behdashtcdn.ir/135.pdf
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19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

.شدابالغورسانیبروزماهمرداد-(سراسریآزمونویژه)هاآزموندر•

https://behdasht.gov.ir/uploads/step2corona/193-konkor%20sarasari.pdf
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راهنمای فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار در  
آزمون عملی رشته علوم ورزشی

https://ssrc.ac.ir/file/download/news/1599059957-5.pdf
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خالصه ای از مالحظات و تهمیدات

وغربالگریایستگاهدردانشگاهدرمانوبهداشتبخشهمکارانبکارگیری•
آزمون؛حوزهگندزداییوپاکسازیمراحلبرنظارت

فرمآزمون/کارمحلبهورودازقبلهستندموظفاجراییعواملکلیه•
یا19-کوویدبیماریبامرتبطتنفسیعالئموجودعدمبرمبنیراخوداظهاری

.نمایندتکمیلرابیماربانزدیکتماسوجود
ناظربهباید(اجراییعوامل)آزمونبرایدهندهخدماتنفراتتمامیمشخصات•

.شوندبهداشتیکنترلوغربالگریوشوددادهبهداشتی
.استالزامیغذاییمواداندرکاراندستکلیهبرایبهداشتکارتداشتن•
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تیبهداشهایسرویسامتحانی،هایحوزهدراستفادهموردفضاهایتمامیگندزدایی•
اشتبهدوزارتسویازابالغیهایدستورالعملطبقآزمونروزهرازقبلبایستی

.شودانجام

ورودی،در)مناسبهایقسمتدروکافیتعدادبهدست،کنندهضدعفونیمواد•
.گرددتعبیه(آننظیرمواردوهاایستگاهراهروها،بهداشتی،هایسرویس

وحوزهخروجیوورودیقسمتدر(پدالی)داردربزبالهسطلکافیتعدادبه•
پیشآزمونبرگزاریمحلهاایستگاهیاوهاسالندروپرترددمسیرهایهمچنین

.شودتعبیهوبینی
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صورتموقتصورتبههاسردکنآبوهاآبخورینمودناستفادهبالیاحذف•
.گیرد

ایترعنشانگرهایباراتماشاچیانجایگاه.استممنوعهاسالنرختکنازاستفاده•
.شوداستفادهرختکنعنوانبهوکردهمشخصگذاریفاصله

.دنباشکاغذیدستمالومایعصابونبهمجهزبهداشتیهایسرویستمامی•
ادهاستفاختصاصیوجداگانهگندزداییونظافتوسایلازهاایستگاهازیکهر•

نمایند؛
معرضدرگذاریعالمتنصبباهاسالنخروجوورودبرایجداگانهمسیرتعیین•

داوطلبان؛دید
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دفاقداوطلبانبهآزمونمحلبهورودیمبادیدردستکشوماسکبینیپیش•
دستکش؛وماسک

عواملاستفادهبرایمصرفیکباردستکشوماسکتهیهجهتالزمتمهیدات•
.گیردانجاماجرایی

بتنوسیستمازامکانصورتدروداوطلبانتجمعازجلوگیریجهتریزیبرنامه•
داوطلبانازدحامایجادوصفوفدرایستادنازممانعتمنظوربهاینترنتیدهی

.گردداستفاده
انتظاراتاقدرافرادحداقلکهگرددمدیریتایگونهبهداوطلبانبهدهینوبتنحوه•

.باشندداشتهحضور
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ی با های صوتی جهت جلوگیری از ازدحام برای برقراری ارتباط عوامل اجرایاز سیستم•
.داوطلبان استفاده شود

تعدادازهمچنین.گردداجتنابآزمونحوزهدراجراییعواملحدازبیشتجمعاز•
.شوداستفادههاایستگاهکلیهدراجراییعواملازکمتری

ورحضعدممشکوکعالئمهرگونهداشتنصورتدرکهشوندتوجیهاجراییعوامل•
.کننداعالمموقعبهراخود

نظرردآزمونزمانیبازهدرمشکوکاجراییعواملجایگزینیبرایالزمبینیپیش•
شودگرفته
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2فاصلهحداقلرعایتپالستیکی،یاایشیشه)فیزیکیهایکنندهجداازاستفاده•
؛هاایستگاهدر)متر

گندزداییکامالًاجراییعواملورودازقبلبایستمیآزمونحوزههایبخشتمام•
.شود

گونهیچهنبایدوبودهیکدیگرازجداگندزداییو(شویندهموادبا)نظافتمرحلهدو•
.گرددایجادگندزداوشویندهبیناختالطی

ردودستکشماسک،حفاظتی،لباسازبایدنظافتهنگامدرخدماتینیروهای•
.نماینداستفادهچکمهازلزومصورت
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.استالزامیآزمونمحلدرحضورزماندرافرادهمهبرایماسکازاستفاده•
.گرددجلوگیریآزمونحوزهدانشگاهورودیدرداوطلبانهمراهافرادحضوراز•

هایحوزهفضاهایسایروخروجیوورودیدربمقابلدرداوطلبینتجمعاز•
فاصلهترعایباانتظاربخشبرایسالنییافضابینیپیش.شوداجتنابامتحانی
.فیزیکیواجتماعیگذاری

یمبادتمامیدردیگرافرادوکارکنانداوطلبین،بینمتر2ایمنفاصلهحداقل•
رعایتامتحانیهایحوزههایایستگاهوهاسالنمحوطه،راهروها،خروجی،ورودی،

.شود
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الیهسهماسکعدد3آزمونحوزهبهورودهنگامدربایدداوطلبانکلیه•
همراهضدعفونیمحلولوالتکسدستکشجفت2،(فیلتربدون)معمولی

.باشندداشتهخود
نگهبانیبخشیاواماناتباجهدرداوطلبانهمراهوسایلواماناتپذیرفتناز•

.گرددخودداری
ا،هدستشستشویوماسکازاستفادهقبیلازبهداشتینکاتتمامیرعایت•

وحسطگندزداییوبهداشتوزارتتاییدموردکنندهضدعفونیموادازاستفاده
وکارکنانتوسطبهداشتوزارتسویازمربوطههایدستورالعملبامطابق

.استالزامیآزمونداوطلبین
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،اشیاءکردنبدلوردوهستندشخصیلوازمازاستفادهبهملزمداوطلبانهمه•
.استممنوعداوطلبینبینوسایل،

من،ایفاصلهرعایتضمنداوطلبینباآزمونکارتمدارکدهندهتطبیقمتولیان•
.باشندمیصورتشیلدیاعینکدستکش،ماسک،ازاستفادهبهملزم

روزرهدستکشوضدعفونیمحلولالیه،سهماسکشاملبهداشتیبسته•
.شودارائهاجراییعواملکلیهبه

رانهاآزمان،صحیحمدیریتباتاشودخواستهداوطلبانازعملی،آزمونانجامازبعد•
هکطوریبه.نمایندراهنماییوهدایتآزمونمحلازخروجبرایمناسبفاصلهبا

.شودرعایتگذاریفاصلهونشدهایجادتجمع
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ایستگاه ها و نحوه اجرای 
آزمون عملی
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17

از این رو، داوران فواصل زمانی. باشدثانیه 10بیشتر از جابجایی و استراحت داوطلب بین ایستگاه ها نباید 
ثانیه داوطلب ایستگاه بعدی را شروع کند10بین ایستگاه ها را اندازه گیری کرده تا قبل از 

تغییر جدید
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لینک دسترسی به اطالعیه ها
و فیلم آزمون

ومعلوبدنیتربیتپژوهشگاهسایتدرعملیآزموناطالعاتکلیه•
.داردقرار(ssrc.ac.ir)ورزشی

https://ssrc.ac.ir/fa/page/400
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1ایستگاه 
ثانیه20کشش بارفیکس خوابیده در 

متر،1طولبهخوابیدهبارفیکسمیله•
و(دخترانبرای)مترسانتی90ارتفاع
وزمیناز(پسرانبرای)مترسانتی110

5عرضومترسانتی15طولبهنواری
میلهوسطدرشدهآویزانمترسانتی

.شودنصببارفیکس
کرنومتریک•
استقرارمحلگذاریعالمتجهتنواردو•

50فاصلهبهبارفیکسمیلهرویهادست
مترسانتی60و(دخترانبرای)مترسانتی

.یکدیگراز(پسرانبرای)
ردکردنپهنجهتژیمناستیکتشک•

.مصرفیکبارملحفههمراهبهمیلهزیر

تگاهکل فضای مورد نیاز ایس
متر1.5:عرض
متر2:طول
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روش اجرا

رایلهموگیردمیقرارتشکرویخوابیدهصورتبهمیلهزیردرداوطلب•
مترسانتی60و(دخترانبرای)مترسانتی50فاصلهبهدستدوبا
ورتصبهروهادستپشت)گرفتهشدهتعییننقاطدر(پسرانبرای)

اعالمباوی،آرنجبودنصافازداوراطمینانازپسو(باشدداوطلب
-میسبارفیککششاجرایبهشروعکرنومترداوروسیلهبه"رو"کلمه

-میکهبارچندهر،"تمام"کلمهشنیدنتاثانیه20مدتدروکند،

.ددهمیانجامرابارفیکسحرکت،استمایلکهسرعتیهرباتواند
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و موارد خطااجرای صحیح 
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راآنداوردهد،انجامنادرستصورتبهراحرکتداوطلب،کهبارهر•
داوطلبآگاهیمنظوربهداور)کندنمیشمارشوکردهمحسوبخطا

میتکرارراصحیححرکتعددآخرینمرتباًنادرستاجرایموارددر
.(کند

:بهداشتیتانک
پسرتباًمبایستیداوطلبگیریقرارناحیهزمینکفوبارفیکسمیله•

تهآغشدستمالباترجیحا)بهداشتیمحلولباآزمودنیهراجرایاز
.گرددضدعفونی،(کنندهضدعفونیمادهبه

ودهشپهنتشکرویمصرفیکبارملحفهداوطلب،هربرایبایستی•
.شودانداختهزبالهسطلدروشدهآوریجمعآزمون،اجرایازپس
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2ایستگاه 
دریبل فوتبال

؛ثابتمانععددچهار•
جهتتنبل4نمرهفوتبالتوپعددیک•

؛(رزروتوپ یک)+پاباکردندریبل
قراردادنجهتالستیکی،حلقهعدد1•

یکلهفاصبهمسیرابتدایدرفوتبالتوپ
؛مانعاولینازمتر

ایمیزهتفکیکهایدیوارهیاپارتیشن•
؛مسابقاتفضایدرپنگپینگ

به(هاییمخروط)استوانه هاییاز:موانع•
ارتفاعبهومترسانتی25تقریبیقطر

خودمحلدرکهمترسانتی75تقریبی
از)ندباششدهتثبیتمناسبایگونهبه

(نشوداستفادهصندلی

تگاهکل فضای مورد نیاز ایس
متر3:عرض
متر9:طول
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روش اجرا

مانع4ینبفاصلهازمارپیچصورتبهدریبلباوفوتبالتوپباداوطلب،•
لدریببامجدداًمانعآخرینزدندوربامسیرپایاندرومی کندعبور

،مسیرانتهایدرو(برگشتورفتمتر16)گرددمیبازرامسیرمارپیچ
ادنندقرارصورتدر)دهدمیقرارالستیکیحلقهرویرافوتبالتوپ
.(شودمیمحسوبویبرایخطایکالستیکی،حلقهرویتوپ

متریک:مانعاولینتاتوپقرارگیریمحلبینفاصله•

متر2:مانعدوهربینفاصله•

متر2متر2متر2

متر1
محل قرارگیری توپ
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موارد خطا
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جدیدتغییر
خطادوثانیه20ازبیشتروخطایک،ثانیه12ازباالتررکوردازایبه•

.میشودمحسوبداوطلببرای
البدنببایدویمسیر،طولدرداوطلبپایازتوپشدنرهاصورتدر•

دداًمجشده،متوقفآزمونکهمانعیآخرینپشتازدقیقاًورفتهتوپ
هبصورتاینغیردر.دهدادامهپایانتارامسیروکردهدریبلراتوپ
.شودمیثبتخطایکشدهحذفهایمانعازیکهرازای
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3ایستگاه 
ثانیه30دراز و نشست در 

ژیمناستیکتشکیک•
کیلوگرمی3طبیتوپیک•
کرنومتریک•
رایبکافیمقداربهمصرفیکبارملحفه•

داوطلبانازیکهر

تگاهکل فضای مورد نیاز ایس
متر1:عرض
متر2:طول
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روش اجرا

هرکفکهطوریبهکشد،میدرازتشکرویخمیده،زانویباداوطلب•
قراریکدیگرازمترسانتی20حدودفاصلهبهزمینرویویپایدو

.اشدبشانهعرضاندازةبهحدوداًپاقوزکدووزانودوبینفاصلهوگیرد
ودرازحرکتبهاقدامپا،دوبینفاصلةازطبیتوپبرداشتنباسپس

.نمایدمینشست

:  حرکتیدامنه 
ر  ، با زمین برخورد می کند و دباالی سردر هنگام حرکت دراز، توپ در •

.  ند، تماس پیدا می کزمین بین دو پاهنگام حرکت نشست، توپ با 
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و موارد خطااجرای صحیح 
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کیپاپایینوسرباالیزمینباتوپبرخورددومجموع:مهمتذکر•
خواهدخطاحرکتصورتاینغیردر.شودمیمحسوبصحیححرکت

یکزلهمنبهپا،دوبینزمینباتوپبرخوردبارهردیگرعبارتبه.بود
.بودخواهدنشستودرازکاملاجرای

:بهداشتیتانک
درباًمرتبایستیکندمیبرخوردآنباتوپکهزمینازنقاطیوتوپ•

.گرددضدعفونیبهداشتی،محلولباروزطول
وشدههکشیدتشکرویمصرفیکبارملحفهداوطلب،هربرایبایستی•

.شودانداختهدورآزمون،اجرایازپس
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4ایستگاه 
متر4×9دو 

گرمی250شن/لوبیاکیسةعدد4•
زمینگذاریعالمتبرایچسبنوار•

متر4×9
کرنومتریک•

تگاهکل فضای مورد نیاز ایس
متر1:عرض
متر9:طول
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روش اجرا

مسیرهایانتسمتبهسرعتباشن/لوبیاکیسة یکبرداشتنباداوطلب•
ةکیسودادهقرارشدهتعیینمحلدرراشنکیسةودودمیمتری9

شنکیسة.گرددبازمیشروعخطسمتبهوداردمیبررادومشن
سمتبهدوبارهوداردبرمیراسومشنکیسةودادهقرارآنجارادوم
شدهگذاریعالمتمحلدرراسومشنکیسة.دودمیانتهاییخط

خطسمتبهسرعتباوداردبرمیراچهارمشنکیسةوقـرارداده
ودادهقرارشدهتعیینمحلدرراشنکیسةوگرددبازمیشـروع

.کندمیعبورشروعخطاز
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موارد خطا

40



:بهداشتیتانک
تی،بهداشمحلولباروزطولدرمرتباًبایستیشنهایکیسه•

.گردندضدعفونی



5ایستگاه 
پرتاب توپ طبی

.شدهکشیخطزمین•
توپیک)کیلوگرمی3طبیتوپعدد3•

(بودخواهدرزرو

گاهکل فضای مورد نیازایست
متر2:عرض
(بیشتریا)متر12:طول
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روش اجرا

دروننیمکت)گیردمیقرارپرتابخطنیمکتپشتدرداوطلب•
کف)سینهمقابلازدستدوباراهاتوپو(بودخواهدپرتابزمین
توانحداکثرباشدهمدرجخطوطسمتبه(یکدیگربهروهادست

.کندمیپرتابخویش
هبپرتابدوازمتراژباالترینوکندمیپرتابراتوپبار2داوطلب•

.شودمیثبتویامتیازعنوان
.شودمیثبتصفررکوردداد،انجامخطاپرتابدوهردرداوطلباگر•
1طخرویتوپیاگربنابراین.هستندباالتررکوردجزوخطوط:تذکر•

.شودمیثبتفردبرایمتریکمتراژآمد،فرودمتری
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موارد خطا
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6ایستگاه 
متر( 150)250دوی 

ابتدانمودنمشخصجهتمخروطعدد2•
برگشتورفتحرکتمسیرانتهایو

کرنومتر•

گاهکل فضای مورد نیازایست
متر1:عرض
متر25:طول
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روش اجرا

دویدنبهشروع(مخروطاولین)دوآزمونشروعخطمحلازداوطلب•
مسیردرمتری25فاصلهدرپایانخططرفبهسرعتباوکرده

)برگشتورفت5رامسیراینبایستیپسران.دودمیمستقیم
m250=50×5)برگشتورفت3دخترانو(m150=50×3)اجرا

رهدوباوچرخیدهآندوربهمخروط،هربهرسیدنازپسداوطلب.کنند
انپایخطازویسینهتاگردد،میبازدیگرمخروطسمتبهرامسیر
.شودمتوقفداورکرنومتروکردهعبور
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موارد خطا

هامانعازیکهرپشتازعبورعدم•
برگشتورفتبار(3)5کاملاجرایعدم•

49



50



متر9: عرض
متر27: طول
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در صورت کمبود فضا و تعداد باالی 
ن پذیرش داوطلبان با این شیوه چیدما

ایستگاه ها، می توانید تعداد مجموعه
.آزمون را افزایش دهید

متر10: عرض
متر14: طول
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32×19 m

مجموعه 
ا

مجموعه 
2

اهایستگ
3

اهایستگ
2

اهایستگ
1

اهایستگ
4

اهایستگ
5

اهایستگ
6

اهایستگ
1

اهایستگ
2

اهایستگ
3

اهایستگ
4

اهایستگ
5

اهایستگ
6
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32×19 m

مجموعه ا

2مجموعه 

3مجموعه 

ایستگاه
6

مجموعه
1

ایستگاه
6

مجموعه
2

ایستگاه
6

مجموعه
3

اهایستگ
1

اهایستگ
2

اهایستگ
3

اهایستگ
4

اهایستگ
5

اهایستگ
1

اهایستگ
2

اهایستگ
3

اهایستگ
4

اهایستگ
5

اهایستگ
1

اهایستگ
2

اهایستگ
3

اهایستگ
4

اهایستگ
5
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44×24 m
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44×24 m
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5
0
×
3
0

m
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50×30 m
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با تشکر از توجه شما


