
 باشد؟ یکدام قسمت ممنوع م یطبل زدن رو یها کیدارند اعمال تکن یکه مشکالت قلب یدر افراد

 پاها یرو

 شکم یرو

  کمر یرو

  ☑ نهیقفسه س یرو

 

 شود؟یم یاستروک باعث چه حالت کیافراد پر مو تکن یرو

 در پوست یدگیکش

 شدن مو صاف

  ☑ مو شهیمو و التهاب ر یدگیکش

 پشت شدن مو پر

 

 بر چه اساس است؟ یلکسیر یدر ماساژ سوئد کیانجام تکن سرعت

  ☑ کم

 متوسط

 ادیز

 ادیز یلیخ

 

 باشد؟ یچه م یلکسیر یهزار دست( در ماساژ سوئد) thousand hand کیتکن ریتاث نیشتری



 بدن یرو پرس

 اسپاسم رفع

 کردن گرم

  ☑ کردن سرد

 

 

 باشد؟ یبه چه شکل م یدرست ماسور در ماساژ سوئد تیوضع

 هیدرجه زاو06  ییجلو یپا ده،یصاف کش یعقب یتخت ماساژ قرار گرفته، پا کینزد

 درجه06  ییجلو یشکسته و پا یعقب یاز تخت ماساژ قرار گرفته پا دور

  ☑ هیدرجه زاو026  نیب ییجلو یو پا دهیصاف و کش یعقب یبه تخت ماساژ قرار گرفته، پا کینزد

 دهیصاف و کش ییجلو یرجه و پاد026  یعقب یتخت قرار گرفته پا کینزد

 

 

 از انجام ماساژ الزم است؟ یدست ها در چه زمان یشستشو

 هنگام شروع ماساژ در

 جلسه ماساژ کی انیپا در

  ☑ هنگام شروع ماساژ و اتمام ماساژ در

 بدن یرو( …)روغن، پودر و  ایاز پخش کردن مد پس

 

 کدام است؟ نگیعضالت همستر نقش



 زانو بازکردن

 مفصل ران بازکردن

 کردن مفصل ران و زانو باز

  ☑ کردن زانو، باز کردن مفصل ران خم

 

 شده است؟ لیاز چند حفره تشک قلب

 دو

 سه

  ☑ چهار

 پنج

 

 

 باشد؟ یم کهایکراس جزوء کدام دسته از تکن سیکر کیتکن

  ☑ (بدن ی)سردادن رواستروک

 ساژیپتر

 برهیو

 کمپرس

 

 باشد؟ یم یماساژ سوئد یکهایناز دسته تک کیجزوء کدام  نگیرول نیاسک



 افلوراژها

 ها کمپرس

  ☑ ها ساژیپتر

 زدن ها طبل

 

 باشد؟ یبه چه شکل م Kneading  کیتکن یاجرا

  ☑ شود یشود و سپس فشار برداشته م یوار فشرده م رهیطور متناوب با حرکات دا به

 شود یفشار کامل اعمال م یا رهینقطه با حرکت دا کی در

 کند یفشار وارد م یبافت عضله به صورت عمود یدست رو کف

 میکن ینقطه فشار وارد کرده و پرس م کی یآرنج دست رو با

 

 باشد؟ یفشار چگونه م زانیم شنیلکسیر-یماساژ سوئد در

 ادیز فشار

  ☑ کم تا متوسط فشار

 فرد دارد طیبه شرا یبستگ

 ادیتا ز متوسط

 

 دهد؟ یکاهش مرا  یماساژ سوئد یها بیاحتمال آس یعوامل چه

  ☑ و تخت ماساژ مناسب حیصح یها کیبدن و انجام تکن حیصح تیوضع



 افراد سبک وزن کار کردن یرو

 مناسب یدر فضا کار

 بدون کالم یقیبا موس کار

 

از  یناش دیبدن و دفع مواد زا یتمام سلولها یستیز یادامه روندها یمواد الزم برا نیو تأم هیته فهیوظ

 کدام دستگاه بدن است؟ یبر عهده  یدفع یرهایدر مس یسلول سمیمتابول

 یعصب دستگاه

  ☑ گردش خون دستگاه

 یعضالن دستگاه

 یگوارش دستگاه

 

 

 پوشاند؟ یزیشود را با چه چ یآنها ماساژ انجام نم یکه رو یتوان نواح یم رندهیفرد ماساژ گ یراحت جهت

 یکاغذ دستمال

 حوله

 پتو

  ☑ ملحفه

 

 کنند؟یخون را به داخل کدام بخش تلمبه م یدستگاه یرگها اهیس

  ☑ راست زیدهل



 چپ زیدهل

 چپ بطن

 راست بطن

 

 پمپاژ با تلمبه زن قلب چه نام دارند؟ یها حفره

  ☑ بطن

 زیدهل

 چهیدر

 آئورت

 

 نامند؟یاز راست به چپ چه م بیبطن قلب و انبساط بطن قلب را به ترت انقباض

 ستولیس – استولید

  ☑ استولید – ستولیس

 استولید – استولید

 ستولیس – ستولیس

 

 شود؟ یم میتنظ یهر ماسور به چه صورت یتخت ماساژ برا میتنظ

 تا سطح تخت نیمتر از ارتفاع زم یسانت140 

  ☑ میکن یم میمشت شده سطح تخت را تنظ یتا دست ها نیدست ها مشت و از ارتفاع زم ستادهیحالت ا به



 باشد یم یارتفاع مناسب و کاف کیهمه افراد  یبرا

 تا سطح تخت نیتر از ارتفاع زم میسانت100 

 

 باشد؟ یتخت استاندارد ماساژ چگونه م کی یها یژگیو

 و بزرگ باشد بایز

 رنگ و پهن باشد خوش

 و جادار باشد کوچک

  ☑ باشد میتنظ قابل

 

 اتاق ماساژ بهتر است به چه شکل باشد؟ ینورپرداز

 که به صورت ماساژ شونده بتابد ادیز نور

  ☑ میرمستقیو غ میمال نور

 یرنگ یاز نورها پر

 و کم میمستق نور

 

 قلب چه نام دارند؟ ینییپا یحفره دو

  ☑ بطن

 کبد

 آئورت



 زیدهل

 

 

 باشند؟یقلب نم یدهنده لیمورد از عضالت تشک کدام

 یبطن یزیدهل عضله

 افتهیتخصص عمل  یعضالن یتارها

  ☑ بزرگ ینهایس عضله

 یتیو هدا یکیتحر عضله

 

 

 است؟ ریامکانپذ یاصل یهایژگیکدام چهار و لیقلب به دل اعمال

 یعصب – یریپذ تیهدا – یذات یزیانگ خود – یریکپذیتحر

 یعصب -یریانقباضپذ – یریتپذیهدا – یریکپذیتحر

 یعضالن قدرت – یذات یزیخودانگ – یریتپذیهدا -یریکپذیتحر

  ☑ یریپذ انقباض – یریپذ تیهدا – یذات یزیخودانگ – یریکپذیتحر

 

 ست؟یاتاق ماساژ به عهده ک یساز آماده

 مرکز ماساژ مسئول

  ☑ ماسور انحصارا

 مرتبط همکاران



 ندارد ازین

 

 دارد؟ تیاتاق ماساژ اهم یمورد در آماده ساز کدام

  ☑ یارگونوم

 خوشبو یهوا جادیا

 اهیدادن گل و گ قرار

 در اتاق یدادن جکوز قرار

 

 

Media باشد؟ یم یزیچه چ 

 ماساژ چوب

 ماساژ تخت

  ☑ .شود یحرکات دست استفاده م لیماساژ جهت تسه نیکه ح یا ماده

 مالفه

 

 است؟ یبه چه معنStroke  کیتکن

 فشردن

  ☑ دست دنیکش

 برزاندن



 زدن ضربه

 

 شود؟ یاست( افلوراژ اطالق مEffleurage  که )معادل Stroke  یها کیبه تکن یزمان چه

  ☑ .لنف باشد انیبه تورم و جر یبافت انیم عیکه هدفمان دفع ما یزمان

 باشد یکه هدفمان رفع اسپاسم و گرفتگ یزمان

 باشد شنیلکسیکه هدفمان ر یزمان

 که هدفمان درمان باشد یزمان

 

 طبل زدن است؟ یبه معن Drum یسیو معادل کلمه انگل یفرانسو یواژه ا نهیگز کدام

Stroke 

Compression 

Tapotement ☑  

Petrissage 

 

 شود؟ یپوست م یکیمکان یها رندهیاز گ کیکدام  کیسبب تحرTapotement یها کیتکن

  ☑ درد کاهش

 تورم کاهش

 تون عضالت کاهش

 یخستگ کاهش

 



ممنوع  یدر چه صورت Shaking .باشد یممنوع م vibration اعمال Spasticity دچار یقسمت ها یرو

 است؟

 سرعت کم با

  ☑ ادیسرعت ز با

 یصورت طول به

 یصورت عرض به

 

 ست؟یچ یقدام دیعضله دلتوئ نقش

 دور کردن بازو ای آبداکشن

  ☑ بازو فلکشن

 بازو بازکردن

 کندینم فایدر بازو ا ینقش

 

 کاف کدامند؟ توریروت عضالت

 دیدلتوئ ،یتحت خار ،یخار فوق

  ☑ یتحت کتف ،یگرد کوچک، تحت خار ،یخار فوق

 گرد کوچک د،یدلتوئ ،ییکوچک، دو سر بازو ینهایس

 ینهایبزرگ، س یکوچک، گرد بزرگ، پشت گرد

 

 ست؟یچ تیترومبوفلب



  ☑ لخته در جدار عروق لیتشک

 سیوار

 خون فشار

 خون کمبود

 

 دارد؟ ساق پا چه نام یدهایور یالنه کبوتر یها چهیدر اختالل

  ☑ سیوار

 تومور

 خون فشار

 رگها یپارگ

 

Stroke معادل کدام کلمه است؟ 

  ☑ دنیکش یاست به معن یسیانگل کلمه

 آرامش یاست به معن یآلمان یآلمان کلمه

 دنیدراز کش یبه معن یژاپن کلمه

 یفشار عمق یاست به معن ینیچ کلمه

 

 کنند؟یتلمبه م یخون را به داخل چه بخش یویر یاهرگهایس

 راست زیدهل



  ☑ چپ زیدهل

 چپ بطن

 راست بطن

 


