
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Archive of SID

www.SID.ir

 

 

 
 

 طراحی و ساخت دستگاه کمک آموزشی نگهدارنده سالحهای ورزشی تیراندازی

 
 فرید آجورلو1

تهراندانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  ،دانشکده فنی و مهندسی ،. دانشجوی مهندسی ورزش1  

ajorlou.farid@gmail.com آدرس ایمیل نویسنده مسئول:  

 

 و هترب آموزش برای وعملی نظرعلمی از تا هستند مناسبی کارهای راه بدنبال تیراندازیورزشی   رشته مربیان است درازی سالیان :مقدمه

 دموجو متغیرهای ازطرفی.نماید کمک آنان به هستند خاصی های محدودیت دچار جسمانی و سنی نظر از که نوجوانان و نونهاالن مناسبتر

 وجهت با نوجوانی وابتدای نونهالی ازسنین ورزشها سایر همچون اندازی تیر ورزش به شروع شده باعث آن به مربوط شرایط و جسم و سن در

 نگهدارنده یلهوس یک بعنوان استاندارد غیر ثابت تجهیزات و تیراندازی میز از مربیاندر حال حاضر  نگردد، انجام آنها در آناتومیکی تفاوتهای به

 در غلط ایه آموزش سوی به را تیرانداز ابزار این. میکنند استفاده ایستاده یا نشسته بصورت ونونهاالن نوجوانان مقدماتی آموزش برای سالح

لمی و ع طراحی و ساخت گردد تا بتواند از نظر آموزشگاهی این مشکل برآن شدیم تا دست پس از طرح.میبرد پیش رشته این تکنیکهای

و دارای تاییدیه از پژوهشگاه علوم ورزشی و تربیت  58258. این دستگاه دارای گواهی نامه ثبت اختراع بشماره عملی به نوآموز کمک نماید

 بدنی میباشد . 

با ساختار آناتومیکی  18-7دانش آموز عالقمند به ورزش تیراندازی در بازه سنی  11دستگاه از قبل از طراحی و ساخت این  روش شناسی : 

توانستیم زاویه  و ران ترقوه هایو استفاده از مارکر بر روی استخوان Kioveaدعوت بعمل آمد و با استفاده از نرم افزار بیومکانیکی متفاوت 

طراحی و ساخته  رااین دستگاه   Sketchupپس از آن با استفاده از نرم افزار مهندسی  باالتنه نسبت به محور عمودی را حساب نماییم.

وجود  سالح یجا،هکیلوگرم( و طرف دیگر دستگا 3 مجموعدر )گرم وجو دارد  811عدد وزنه به وزن  6داخل این دستگاه  قسمتدر.شد

وزش مبه آن مقدار کمتر گردد تا نوآموز بتواند راحتتر به آ وزن سالح تفنگ،میگردد با انتخاب وزنه مناسب توسط مربیکه باعث دارد 

 تکنیکهای تیراندازی بپردازد.

  نوجوانی و هالیننو درسنین آموزش درحین دیدگی آسیب از جلوگیری نتایج :

  آموزش سریع رشد و تیراندازی های تکنیک علمی آموزشهای به کمک  

 تیراندازی استعدادیابی و تیراندازی به شروع سن آوردن پایین  

  همگانی ورزش توسعهانجام تیراندازی و قابل استفاده برای بیماری های خاص جهت  

 کتکنی پس ، بود نخواهد پذیر امکان ورزشی های سالح از اصولی و صحیح استفاده بدون ها تکنیک اجرای و آموزش گیری:بحث و نتیجه

 رایب ورزش این در آموزشی کمک لوازم گرفت نتیجه میتوان. برخوردارند بسزایی اهمیت از ورزش این در روی نشانه و درست گیری حالت

 برخوردار ای ویژه اهمیت از سریع رشد و ها مهارت فراگیری برای نوجوانان، و نونهاالن باالخص تیراندازی ورزش به شروع سنین تمامی

 و اتفقر ستون روی بر را زیادی فشار آنها زیاد نسبتا وزن که فهمید توان می اندازی تیر ورزشی های سالح به اجمالی نگاه یک با .است

 ورزش نای به شروع بدو در ورزشی های سالح از استفاده ،میکند وارد کار تازه تیرانداز بدن عضالنی و اسکلتی سیستم و پشتی های مهره

 . میشود گی دید آسیب باعث  دستگاه این از استفاده بدون

 تیراندازیهای سالح ،ورزش تیراندازی دستگاه کمک آموزشی،اختراع و طراحی واژه های کلیدی : 

 منابع : 
1. Guillaume Herpin, Gérome C. Gauchard, Alexis Lion, Philippe Colle. Sensorimotor specificities in balance 

control of expert fencers and pistol shooters. Journal of Electromyography and Kinesiology. .Elsevier 2010: 

20(2010):162-169 

2.  Buhlamann Gabay, Reinkemeier Heinz, Bindra Abhinav. Ways of the rifle.2nd ed. Dortmund: MEC  
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