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معرفی آزمايشگاه های تخصصی
 پژوهشگاه تربيت بدنی و علوم  ورزشی
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آزمایشــگاه آزمایشــگاه های تخصصــی پژوهشــگاه 
ــی در  ــات تخصص ــه خدم ــدف ارائ ــا ه ــی ب ــوم ورزش عل
ــات  ــه پژوهشــگران، اعضــای هی ــوم ورزشــی ب حــوزه عل

شبکه آزمايشگاه های علمی ايران 
)شاعا(

علمــی و دانشــجویان راه انــدازی شــده اســت. ایــن آزمایشــگاه بــا در اختیــار داشــتن تجهیــزات 
ــه اعضــای  ــات پژوهشــی و آزمایشــگاهی ب ــه خدم ــه ارائ ــون ب ــه روز  آزمایشــگاهی هــم اکن ب
ــایر  ــگاه و س ــی پژوهش ــات تكمیل ــجویان تحصی ــگران و دانش ــی، پژوهش ــأت علم ــرم هی محت
ــر  ــه زیرنظ ــن مجموع ــد. ای ــغول می باش ــور مش ــی کش ــی و اجرای ــز پژوهش ــگاه ها، مراک دانش
ــر اصــل تكریــم  معاونــت پژوهشــی پژوهشــگاه فعالیــت دارد. فعالیت هــای آزمایشــگاه متكــی ب
ــه  ــگاه ب ــت آزمایش ــد. مأموری ــاق می باش ــن اخ ــت موازی ــگر و رعای ــش، پژوهش ــگاه پژوه جای
ــای  ــن نیازه ــا تامی ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای ــوم ورزش ــی عل ــز تحقیقات ــروترین مرک ــوان پیش عن
ــد و بهــره  ــاوری، تولی ــق، فن ــم، تحقی ــل حلقه هــای عل آزمایشــگاهی پژوهشــی در جهــت تكمی
ــش را  ــران و گســترش مرزهــای دان ــاء ورزش در ای ــه، زمینه هــای ارتق ــرداری از دانــش حاصل ب
ــا عضویــت  ــوم ورزشــی ب ــد. در حــال حاضــر آزمایشــگاه تخصصــی پژوهشــگاه عل فراهــم نمای
ــای  ــخگوی نیازه ــاعا( پاس ــران )ش ــی ای ــگاه های علم ــبکه آزمایش ــی در ش قطع

ــد. ــی می باش ــی و خصوص ــرکت ها و ادارات دولت ــگاهی، ش ــق دانش محقی
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آزمایشگاه های تخصصی پژوهشگاه شامل :  

آزمایشگاه تخصصی فیزیولوژی ورزشی  •

آزمایشگاه تخصصی بیومكانیک ورزشی  •

آزمایشگاه تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصاحی  •

آزمایشگاه تخصصی یادگیری و رفتار حرکتی   •

از اساســی تریــن اهــداف تاســیس آزمایشــگاه مرکــزی پژوهشــگاه علــوم ورزشــی مــی تــوان 
بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود:

انجام پروژه های کاربردی و بنیادی در زمینه های مختلف علوم ورزشی؛  •

ایجاد پل بین رشته ای در تحقیقات مشترک؛  •

تدوین و راهبری استانداردهای تجهیزات ورزشی و ارائه آموزش های مرتبط؛  •

تــاش بــرای آمــوزش کارشناســان بــه منظــور ارتقــاء ســطح آگاهــی و کیفیــت عملكرد   •
آنهــا

ــی و  ــه پژوهش ــات بهین ــه خدم ــت ارائ ــگاهی جه ــزات آزمایش ــدن تجهی ــز ش متمرک  •
فنــاوری توســط کارشناســان متخصــص

ترغیب و توانمند سازي محققین در جهت اجراي طرح هاي تحقیقاتي؛  •

جلــب همــكاري و تــداوم آن بــا بخــش صنعــت بــه منظــور کمــک بــه بــرآورد نیازهــاي   •
ــي پژوهشــگاه. پژوهشــي آنهــا و تقویــت بنیــه مال

زمینه سازی برای مدیریت نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی  •
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همكاری با سایر آزمایشگاه های تحقیقاتی و آموزشی   •

هدفمند نمودن تحقیقات و هدایت پژوهش ها در جهت الویت ها  •

بهبود مداوم کمیت و کیفیت خدمات آزمایشگاهی  •

ــتگاه های  ــد دس ــكان خری ــم آوردن ام ــابه و فراه ــزات مش ــد تجهی ــری از خری جلوگی  •
ــروری ض

تشویق سازمان های ورزشی ملی و مربیان به استفاده از خدمات آزمایشگاه   •

افزایش رضایت مندی مشتریان  •

آموزش نیروی انسانی محقق در زمینه علوم ورزشی  •

بومی سازی نرم های مربوط به فاکتورهای جسمانی - حرکتی  •

حمایــت از آزمایشــگاه های دانشــكده هــای علــوم ورزشــی بــا کمــک در تربیــت نیــروی   •
ــه روزرســانی و نگهــداری تجهیــزات ــه مشــاوره در خریــد تجهیــزات، ب متخصــص و نیــز ارائ
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خدمات آزمایشگاه

فراهم کردن شرایط بازدید از آزمایشگاه  -

ارائه کارگاه هاي آموزشي آشنایی با دستگاه های آزمایشگاهی  -

اجرای طرح های پژوهشی و پایان نامه  -

انجام خدمات پایش سامت ویژه سازمان ها، فدراسیون ها، باشگاهها   -

ارائه خدمات ارزیابی ساختار پا طراحی و ساخت کفی طبی  -

ارائه خدمات به دانشجویان  به صورت حضوری و غیرحضوری  -
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چشم انداز آزمایشگاه پژوهشگاه علوم ورزشی

تبدیل آزمایشگاه به آزمایشگاه مرکزی و جامع علوم ورزشی  •

عضویت قطعی در شبكه های ملی آزمایشگاهی  •

برگزاری بازدیدهای عمومی از آزمایشگاه پژوهشگاه  •

ــرکت در  ــودن ش ــم نم ــا فراه ــا ب ــگاه ه ــان آزمایش ــی کارشناس ــطح علم ــش س افزای  •
خصوصــی  کارگاههــای 

خرید تجهیزات پیشرفته و کاربردی در حیطه ورزشی  •

ثبت آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه جامع علوم ورزشی  •

 )HSE( برقراری نظام بهداشت، ایمنی و محیط زیست  •

 ISO/IEC پیــاده ســازی سیســتم مدیریــت کیفیــت آزمایشــگاه هــا مطابــق بــا الزامــات  •
17025

نحوه استفاده از آزمایشگاه

ارسال نامه درخواست خطاب به معاونت پژوهشی پژوهشگاه  -

ــداد  ــتگاه و تع ــوع دس ــراه ن ــه هم ــگاه ب ــتفاده از آزمایش ــت اس ــرم درخواس ــل ف تكمی  -
ــی ــورد بررس ــای م ــه ه نمون
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ــرد  ــه ف ــراورد و ب ــناس مســئول آزمایشــگاه ب ــه توســط کارش ــرم هزین ــت ف ــد از دریاف بع  -
می گــردد. اعــام 

آزمایشات پس از پرداخت 50% هزینه براورد شده شروع خواهد شد.  -

تحویل نتایج پس از تسویه حساب نهایی صورت می گیرد.   -

هزینــه خدمــات ارائــه شــده بــرای اعضــاء هیئــت علمــی و دانشــجویان آنهــا بــه عنــوان   •
ــد. ــی باش ــف م ــاوره 30% تخفی ــامل 50% و مش ــا ش ــتاد راهنم اس

در صورتــی کــه تعــداد نمونــه هــا زیــاد باشــد امــكان تخفیــف بیشــتر بــا هماهنگــی معاونت   •
پژوهشــی و مدیریــت آزمایشــگاه وجــود دارد.
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تجهيزات و وسايل آزمايشگاهی 
فيزيولوژی  ورزش
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Gas Analyzer 
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کاربـرد:

بــرای  آن  از  کــه  اســت  دســتگاهی  ســانتریفوژ 
ــود. از  ــتفاده می ش ــاال اس ــرعت ب ــا س ــواد ب ــدن م چرخان
ــون از ــای خ ــردن گلبول ه ــرای جداک ــتگاه ب ــن دس ای

سانتريفيوژ

پاســما اســتفاده می شــود. ســانتریفیوژ Eppendorf مــدل R 5810 بــا کیفیــت شــناخته شــده 
بــه معنــای واقعــی ســه ســانتریفیوژ در یــک ســانتریفوژ مــی باشــد. ایــن ســانتریفیوژ بــا ظرفیــت 
بــاال بــرای کشــت ســلولی و کاربردهــای بالینــی، ایــن دســتگاه ســرعت بــاال بــرای جــدا کــردن 

lysates ســلول و میكروســنتریفیوژ بــرای خالــص ســازی اســید نوکلئیــک اســت.

 Centrifuge
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کاربـرد:

ــتگاه  ــدر، دس ــت ری ــرو پلی ــای میك ــه نام ه ــواًل ب معم
ــود.  ــده می ش ــز نامی ــزا نی ــر االی ــدر و خوانش گ ــزا ری االی
ــور  ــه منظ ــه ب ــوده ک ــی ب ــپكتروفتومتر تخصص ــک اس ی

مشخصات دستگاه: 
• UV-Vis wavelength selection in 

-6 to -384well plates, cuvettes and 2 
µL

micro-volume samples
• Large color touchscreen with 

available WiFi, Bluetooth and flash 
drive

connectivity 
• Full Gen5 Data Analysis 

Software on board, or via Gen5 on an 

external pc
• Advanced incubator design to 65 

°C with condensation control
• Compatible with BioStack and 

3rd party automation

Microplate
Spectrophotometer

ميکروپليت ليدر
) االيزا و اسپکتروفوتومتر(

ــه منظــور  ــزا ب ــک الی ــزا طراحــی شــده اســت. از تكنی ــش االی ــک آزمای ــج فتومتری ــت نتای قرائ
ــود.  ــتفاده می ش ــا اس ــی در نمونه ه ــای اختصاص ــی ژن ه ــا آنت ــا ی ــی بادی ه ــور آنت ــن حض تعیی
ایــن تكنیــک براســاس تشــخیص یــک آنتــی ژن یــا آنتــی بــادی روی یــک ســطح جامــد بــه 
صــورت مســتقیم یــا ثانویــه، بــه کمــک آنتــی بادی هــای نشــاندار و ایجــاد شــدن محصوالتــی 

ــد. ــپكتروفتومتر خوان ــا را توســط اس ــوان آنه ــه می ت ــتوار اســت ک اس
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دستگاه تجزيه و تحليل 
گازهاي تنفسي

Gas Analyzer 
کاربـرد:

تنفســي  گازهــاي  تحلیــل  و  تجزیــه  سیســتم 
آلمــان   Zan کمپانــي  ســاخت   )Ergospirometer(
ــدت  ــي، ش ــره تنفس ــري به ــت اندازه گی ــد و قابلی مي باش
ــي و  ــوخت چرب ــبه س ــي و محاس ــیژن مصرف ــن و اکس ــید کرب ــزان دي اکس ــب، می ــان قل ضرب
کربوهیــدرات بــدن را دارد. دقــت و اعتبــار ایــن دســتگاه بســیار بــاال بــوده و بصــورت اتوماتیــک 
ــرای  ــی ب ــای مختلف ــتگاه قســمت ه ــن دس ــد. ای ــل مي کن ــي تنفســي را تحلی ــاي قلب پارامتره
تســتهای الكتروکاردیوگــراف، اســپیرومتری و پالــس اکســی متر را دارد. همچنیــن قابلیــت اتصــال 

ــود دارد. ــتگاه وج ــه دس ــل ب ــن و تردمی ــه ارگوالی دوچرخ
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دستگاه شبيه ساز شرايط 
هايپوكسي

 Hypoxicator
system

کاربـرد:

ــراه  ــه هم ــاع ب ــوي ارتف ــرایط ج ــن ش ــتگاه تمری دس
ــا دســتگاه میكــرو پروسســور  ــور ب چــادر هایپوکســي کات
ــس  ــا پال ــراه ب ــیژن هم ــزر اکس ــاع و آناالی ــرل ارتف کنت
اکســي متــر و نــرم افــزار کامپیوتــري ســاخت اســترالیا مــدل: کمپانــي BioMedTech اســت. 
ــر  ــس اکســي مت ــاي مربوطــه، داراي ســت پال ــر. تیوب ه ــر نف ــراي ه داراي 3 ســت ماســک ب
انگشــت، همــراه کابــل اتصــال بــه کامپیوتــر و نــرم افــزار قابــل نصــب روي برنامــه وینــدوز ، 
ــي %9 اســت.  ــم اکســیژن از %15  ال ــاز( اکســیژن جهــت تنظی ــص س ــور)گاز خال داراي ژنرات

ــر(. ــي 6500مت ــر ال ــاع  2700مت )ارتف
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دستگاه اندازه گيري 
گاز هاي تنفسي
 Portable

 CPET System
MetaMax3B:کاربـرد

Breath-(  ایــن دســتگاه بــه روش نفــس بــه نفــس 
ــس،  ــه تنف ــه لحظ ــه ب ــز لحظ 3B By-Breath(  آنالی

  ECG  اســپیرومتري، همــراه بــا الكتروکاردیوگرافــي
ســه کانالــه، ضـــربان ســـنج پـــار، ســـه عـــدد ماســک 
ــي  ــتفاده میدان ــت اس ــیم جه ــي س ــده ب ــتنده و گیرن ــتگاه فرس ــف( داراي دس ــایزهاي مختل )س
پرتاباســت. بــا توجــه بــه وزن کــم و پرتابــل بــودن ایــن سیســتم بــه  راحتــي توســط آزمودني هــا 
در محیط  هــاي مختلــف ماننــد پیســت هاي دو و میدانــي، بــر روي تردمیــل و ســالن هاي 
ورزشــي قابــل حمــل و اســتفاده مي باشــد. مجمــوع ایــن عوامــل ایــن امــكان را بــه پژوهشــگر 
مي دهــد تــا ارزیابــي کاملــي از وضعیــت قلبــي تنفســي آزمودني هــاي خــود کســب کننــد. ایــن 
CO آن هــا را به صــورت 

2
O و 

2
دســتگاه بــا ثبــت لحظــه بــه لحظــه و نفــس بــه نفــس مقادیــر 

تله متــري بــه کامپیوتــر منتقــل کــرده و مقادیــر آن هــا را نشــان مي دهــد. نهایتــًا ایــن کــه ایــن 
ــز مي باشــد. ــي نی ــرژي مصرفــي ورزشــكار در طــي فعالیــت بدن ــه محاســبه ان ــادر ب دســتگاه ق
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اسپيرومتـری
Spirometer

کاربـرد:

 از ایــن دســتگاه جهــت انــدازه گیــري حجـــم هــاي 
ــی  ــاي تنفس ــدت جریانه ــر ش ــه و حداکث ــک ری دینامی
بــرای تشــخیص و شناســائی بیمــاری هایــی کـــه سیـــستم تنفـــسی را گرفتارمــی کنــد، اســتفاده 
مــی شــود.نرم افــزار سیســتم مجهــز بــه  تصاویــری اســت کــه باعــث ایجــاد انگیــزه در کــودکان 
مــی شــود. همــه قســمت های در معــرض آلودگــی را می تــوان بــرای ضــد عفونــی جــدا کــرد. 
ــدون  ــوان آن را ب ــن می ت ــده، بنابرای ــره ش ــه کالیب ــورت جداگان ــه ص ــان ب ــور جری ــر سنس ه

ــدل کــرد.  ــی رد و ب کالیبراســیون اضاف
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كارديو اسکرين

Cardioscreen

کاربـرد:

ــي  ــر تهاجم ــک روش غی ــي ی ــس کاردیوگراف امپدان
ــون در آئورت و  ــان خ ــک جری ــي همودینامی ــراي بررس ب
وضعیــت مایعــات ســینه اي مــي باشــد. فنــاوري امپدانس 
ــد و 4  ــرار مي گیرن ــرود خارجــي کــه در دو ســمت گــردن ق ــا اســتفاده از 4 الكت کاردیوگرافــي ب
الكتــرود دیگــري کــه در زیــر بغــل و در ســطح زائده خنجــري قــرار مــي گیرنــد عمــل مي کنــد. 
ــبه  ــراي محاس ــده و ب ــخص ش ــون در آئورت مش ــان خ ــم و جری ــرات حج در روش ICG تغیی
دیگــر پارامترهــاي همودینامیكــي مــورد اســتفاده قــرار مــي گیــرد. شــاخص هــاي ارائه شــده در 
روش ICG بــه ســه دســته تقســیم مــي شــوند: دســته اول شــامل شــاخص هایــي مــي باشــد 
کــه بطــور مســتقیم محاســبه مــي شــوند )محتــواي مایعــات ســینه اي، مرحلــه پیــش تزریقــي 
خــون ، شــاخص ســرعت خــروج خــون ، ضربــان قلــب ، شــاخص شــتاب خــروج خــون ، زمــان 

تزریــق بطــن چــپ. 
دســته دوم شــامل شــاخص هایــي مــي 
ــت  ــاي بدس ــه داده ه ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک باش
آمــده قبلــی و از طریــق فرمــول هــاي مشــخص 
بدســت مــي آینــد. حجــم ضربــه اي، بــرون ده 
قلبــي، میانگیــن فشــار ســرخرگي، نســبت زمــان 
سیســتولي  مقاومــت منظــم عروقــی ، کار قلــب 
چــپ. دســته ســوم شــامل شــاخص هایــي 
ــطحي  ــه س ــه روی ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــي باش م
ــاخص  ــوند. ش ــي ش ــبه م ــدن)BSA( محاس ب
ــه ای،  شــاخص قلبــي، شــاخص مقاومــت  ضرب

ــپ.         ــب چ ــاخص کار قل ــي ،  ش ــم عروق منظ
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الکتروكارديوگراف

Electrocardiograph

کاربـرد:

سیســتم الكتروکاردیوگــرام بــرای  نظــارت مــداوم بــر 
ریتــم قلبــی و ارزیابــی تغییــرات نــوار قلــب ایســكمیک در 
ــن دســتگاه  ــكاوری ضــروری اســت. ای طــی ورزش و ری

دارای 12 الكتــرود مــی باشــد.

از عمل  بیماران بعد  ارزیابی  بیماری عروق کرونر،  سیگنال های قوی ECG اجازه تشخیص 
جراحی بای پس عروق یا آنژیوپاستی را امكان پذیر می کند و  به جلوگیری از انفارکتوس میوکارد 
کمک می کند. مدل Quark T12x – با 12 کابل دارای USB به بیمار متصل می شود. دارای 
صفحه نمایش و چاپ بر روی کاغذ است. هر الكترود دارای رنگ مشخصی است. به طور همزمان 

می توان تست ارگواسپیرومتری را نیز اجرا نمود.

به کنترل کامل  قادر  این سیستم  افزار  نرم 
واقعی،  زمان  نمایش   ،  ECG از  استفاده 
می دهد.  را  نتایج  چاپ  و  گزارش  پیكربندی، 
بر روی صفحه  باال  با وضوح  قلبی  نمودارهای 
امكان  همچنین  شود.  می  داده  نشان  نمایش 
آریتمی  تغییرات  و   ST قطعه  تحلیل  و  تجزیه 

وجود دارد.
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تانک ازت 34 و 3 ليتری 
XT سری

 Nitrogen storage
Tank

ــن  ــد. ای ــب می باش ــه مناس ــا محفظ ــه کاره ب ــازی هم ــره س ــتم ذخی Magniformed و سیس
ــا عایق هــای فــوق العــاده، و حداکثــر زمــان نگهــداری را فراهــم  تانــک دارای عملكــرد برتــر ب

ــتند.  ــل هس ــل و نق ــی حم ــرای راحت ــک ب ــای غلت ــد. دارای پایه ه ــی کن م

کاربـرد:

ســری XT فریــزر برودتــی مؤثــر بــرای ذخیــره 
ــای  ــواد در دم ــی از م ــواع مختلف ــدت از ان ــازی دراز م س
ــه ای  ــری XT از بدن ــت. س ــده اس ــی ش ــی طراح برودت
 Necktube آلومینیومــی بــا مقاومــت بــاال و بــا طراحــی
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ديپ فريزر 70 - درجه دو 
درب با دوسيکل برودت

 Laboratory
Freezer

کاربـرد:

بـه منظـور نگهـداری نمونـه هـای آزمایشـگاهی مثل 
خـون یـا بافـت اسـتفاده می شـود.

و یـک درب  بیرونـی  داراي یـک درب  هـر قسـمت 
داخلـی مـی باشـد .

- داراي دو ردیـف السـتیک داخلـی از جنـس سـیلیكون و یـک ردیف السـتیک مگنـت دار از 
PVC جنس 

- داراي یک دستگیره اهرمی به همراه یک قفل

- داراي دو عدد لوالي بیرونی و دو عدد لوالي داخلی

- عایق پلی پروتان به ضخامت 16 سانتی متر
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دستگاه الکتروشوک 
اتوماتيک 

Automatic exter�
nal defibrillator

کاربـرد:

بـرای اعمـال یک شـوک الكتریكـی قوی بـه بیمارانی 
کـه قلـب آنها به هـر دلیل از کار باز ایسـتاده اسـت به کار 
مـی رود. بـرای  تصحیح  ریتـم  قلبی  می توان  از دسـتگاهی  
به  نـام  دفیبریاتور خارجی  خـودکار )دفیبریاتور( اسـتفاده  
نمـود. دفیبریاتـور دسـتگاهی اسـت کـه شـوک الكتریكـی را بـه عضلـه قلبـی کـه تحـت یـک 
آریتمـی )ریتـم غیـر نرمـال( کشـنده اسـت مـی رسـاند. کـه باعث انقبـاض تمـام سـلولهای قلبی 
شـده وسـپس اسـتراحت قلـب و به دنبـال ان به گـره سینوسـی اجازه ضربـان سـازی و در نهایت 
باعـث تپـش دوبـاره قلب می شـود کـه در حقیقـت از این دسـتگاه بـرای خنثی نمـودن انقباضات 
ناهماهنـگ قلبـی و بازگردانـدن انقباضـات قلبی بـه حالت متعادل اولیـه، همچنیـن در مواقعی که 

قلـب از کار بازمـی ایسـتد، برای شـروع مجـدد ضربان قلبی اسـتفاده می شـود. 
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دوچرخه ثابت مونارک 
E 894 مدل
Monark

Ergomedic E 894
کاربـرد:

و  دیجیتالي  کارسنج  یک   E894 کارسنج  دوچرخه 
کامپیوتري مي باشد. هدف از طراحي این دستگاه ارزیابي 
آمادگي و آزمایش خستگي در تحقیقات و توان بخشي هاي 
داده  قرار  کامپیوتري  سیستم  مي باشد.  پزشكي  و  ورزشي 
مي دهد.  پژوهشگر  به  را   )work load( شده  اعمال  نیروي  کنترل  امكان  دوچرخه  این  در  شده 
این دستگاه مواردي همچون ضربان قلب، سرعت، توان، زمان، تعداد پدال  زدن ها در دقیقه، انرژي 
نمایش  را ثبت کرده و در صفحه  یا ژول و فاصله طي شده  بر حسب کیلو کالري  مصرف شده 
روبروي کاربر نشان مي دهد. دستگاه قابلیت اتصال به کامپیوتر را دارد. از این دوچرخه مي توان 
هم براي برنامه هاي تمریني ورزشكاران و هم براي اندازه گیري حداکثر توان هوازي آزمودني هاي 
دیگر استفاده  کرد. پروتكل هاي Naughton ،Astrand ،YMCA وBruce  براي این دستگاه 
تعریف شده  است و امكان تعیین حداکثر اکسیژن مصرفي در فعالیت هاي بیشینه و زیر بیشینه را 
فراهم مي کنند. این دستگاه جهت اجراي آزمون هاي بي هوازي نیز کاربرد دارد و به سادگي مي توان 

آزمون هاي بي هوازي مانند وینگیت را در آن ایجاد کرد. 
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دوچرخه ثابت مونارک 
839E مدل

Monark Ergo� 
839E medic

کاربـرد:

و  دیجیتالي  کارسنج  یک   E839 کارسنج  دوچرخه 
ارزیابي  این دستگاه  از طراحي  کامپیوتري مي باشد. هدف 
آمادگي و آزمایش خستگي در تحقیقات و توان بخشي هاي 
داده  قرار  کامپیوتري  سیستم  مي باشد.  پزشكي  و  ورزشي 
شده در این دوچرخه امكان کنترل نیروي اعمال شده )work load( را به پژوهشگر مي دهد. کالیبر 
این دستگاه به راحتي و در کوتاه ترین زمان ممكن امكان پذیر مي باشد. فشار کار را مي توان بر اساس 
توان، VO2max یا ضربان قلب برنامه ریزي کرد. در این ارگومتر پروتكل هاي Incremental  و 
Ramp وجود دارد و امكان افزودن پروتكل هاي جدید نیز در آن وجود دارد. قابلیت اتصال به پرینتر 

و کامپیوتر را دارد. این دستگاه مواردي همچون ضربان قلب، سرعت، توان، زمان، تعداد پدال  زدن ها 
در دقیقه، کالري یا توان مصرف شده و فاصله طي شده را ثبت مي کند.  
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دوچرخه ثابت مونارک 
884E مدل
 Monark

Ergomedic884E
کاربـرد:

و  دیجیتالي  کارسنج  یک   E884 کارسنج  دوچرخه 
کامپیوتري مي باشد. هدف از طراحي این دستگاه ارزیابي 
آمادگي و آزمایش خستگي در تحقیقات و توان بخشي هاي 
داده  قرار  کامپیوتري  سیستم  مي باشد.  پزشكي  و  ورزشي 
مي دهد.  پژوهشگر  به  را   )work load( شده  اعمال  نیروي  کنترل  امكان  دوچرخه  این  در  شده 
این دستگاه مواردي همچون ضربان قلب، سرعت، توان، زمان، تعداد پدال  زدن ها در دقیقه، انرژي 
نمایش  را ثبت کرده و در صفحه  یا ژول و فاصله طي شده  بر حسب کیلو کالري  مصرف شده 
با  این دستگاه  را دارد. همچنین  به کامپیوتر  اتصال  قابلیت  روبروي کاربر نشان مي دهد. دستگاه 
مجهز بودن به مترونوم دیجیتال با امكان کنترل و انجام فعالیت با یک فشار مشخص را فراهم 

مي کند.
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دوچرخه ثابت مونارک 
891E مدل

Monark Ergomedic
891E

کاربـرد:

این دستگاه، یک کارسنج بازو است که امكان آزمون 
استقامت اندام فوقاني را برآورده مي سازد. هدف از طراحي 
مي باشد.  توان بخشي  تمرینات  در  استفاده  دستگاه  این 
دستگاه مجهز به یک LCD و سیستم کامپیوتري مي باشد 
که قادر به نشان دادن تعداد پدال  زدن ها توسط دست در دقیقه، زمان انجام تمرین برحسب دقیقه 
و ثانیه، کل تعداد پدال زدن ها مي باشد. بار کاري اعمال شده با توجه به پروتكل تمریني قابل تغییر 
مي باشد. از این کارسنج دستي مي توان براي برنامه هاي بازتواني قلبي-عروقي افرادي که داراي 
ناراحتي در پاها بوده )معلوالن( و همچنین به عنوان وسیله اي براي انجام برنامه هاي تمریني استفاده 

کرد.
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تردميل آزمايشگاهی

 Treadmill
 COSMED T150

کاربـرد:

ــه  ــا برنام ــراه ب ــرد هم ــه ف دارای طراحــی منحصــر ب
ریــزی پیشــرفته و ســرعت بــاال اســت. درتناســب انــدام/ 
ســنجش عملكردهــای ورزشــی/ تمرینــی/ پزشــكی 

ــرد دارد. کارب
قابلیــت اتصــال بــه کامپیوتــر جهــت برنامــه ریــزی بــرای تســتهای مختلــف ورزشــی، دارای 
ســطح بــه طــول 170 ســانتیمتر و عــرض 65 ســانتی متــر و شــیب قابــل برنامــه ریــزی و تنظیــم 
28%+ - 0% و ســرعت تــا 25 کیلوکتــر بــر ســاعت، بــا ضربــان ســنج پــار می باشــد. قابلیــت 
ــه دســتگاههای ECG  و ارگــو اســپیرومتری، دارای تمــام تســت ها،  ــا کلی اتصــال و کارکــرد ب
 Balke ، Bruce، Ramp ،Graded ،Conconi :ــامل ــروف ش ــای مع ــا و پروتكل ه پروفایل ه

Cooper، می باشــد.
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تردميل آزمايشگاهی
Treadmill

H/P Cosmos
Saturn 

)100r/250(:کاربـرد

ــی  ــاخت کمپان ــه ای س ــرفته حرف ــل پیش ــن تردمی ای
h/p/cosmos  آلمــان مــی باشــد. دارای ســطح گســترده 

بــه طــول 250 ســانتی متــر و عــرض 100 ســانتی متــر 
ــم 25%+ و – و  ــزی و تنظی ــه ری ــل برنام ــیب قاب و ش
ســرعت 0 تــا 40 کیلومتــر بــر ســاعت، ضربــان ســنج پــار، دارای نــوار گــردان مقــاوم در برابــر 
ــد  ــد، و کمربن ــظ بلن ــا قابلیــت دوچرخــه و ویلچــر ســواری روی آن، دارای دســته محاف ــا ب گرم
ــف  ــای مختل ــت  ه ــرای تس ــزی ب ــه ری ــت برنام ــر جه ــه کامپیوت ــال ب ــت اتص ــظ، قابلی محاف
ــا کلیــه دســتگاه های ECG و ارگواســپیرومتری اســت، و  ورزشــی، قابلیــت اتصــال و کارکــرد ب
ــگام  ــي هن ــي جهــت ایمن ــي حال ــوس ایمن ــرم می باشــد. سیســتم ق وزن حــدوداً 1000 کیلوگ

ــد مربوطــه . ــا کمربن ــاال ب ــر ســواري درســرعتهاي ب دویــدن، دوچرخــه و ویلچی
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باالپوش هگزوسکين

 Hexoskin Smart
Shirts

کاربـرد:

لبــاس هوشــمند هگزوســكین داری سنســورهایی 
ــب،  ــان قل ــات ضرب ــق اطاع ــور دقی ــه ط ــه ب ــت ک اس
ــه  ــت،ECG،HRV ، QRS، تهوی ــدت فعالی ــتاب، ش ش
ــد.  ــم می کن ــت فراه ــواب و فعالی ــن خ ــه ای را حی دقیق
ــروی    ــزار ب ــرم اف ــب ن ــت نص ــاعت دارد. قابلی ــا 14-30 س ــری ت ــداری بات ــی نگه توانای

می باشــد. نیــز   iPhone، iPad، Android
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تردميل جوندگان 5 الين

Rodent Treadmill

کاربـرد:

از ایــن دســتگاه بــه منظــور انجــام تمرینات اســتقامتی 
ــات آزمایشــگاهی  ــرای حیوان ــف ب ــای مختل در پروتكل ه

ــود. ــتفاده می ش اس

مشخصات فنی دستگاه:

1 . تعداد الین های تردمیل موش: 5 الین

2 . طول مسیر نوار گردان: تقریبا 70 سانتی متر

3 . حداقل سرعت 5 متر بر دقیقه و حداکثر 90 متر بر دقیقه با دقت 1 متر بر دقیقه می باشد.

4. شیب از 25- تا 25+ قابل تنظیم باشد.
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دستگاه الكتومتر

 Lactate Scout
Analyzer

کاربـرد:

بــه  مراجعــه  بــه  نیــاز  بــدون  دســتگاه  ایــن 
ــري  ــه اندازه گی ــادر ب ــي ق ــخیص طب ــگاه هاي تش آزمایش
الکتــات خــون در زمــان بســیار کوتــاه مي باشــد. دســتگاه 
الکتومتــر بــه علــت کوچكــي و قابلیــت جابجایــي قابــل 
ــتگاه  ــتریپ هاي مخصــوص در دس ــرار دادن اس ــا ق ــف اســت و ب ــاي مختل ــتفاده در مكان ه اس
ــد.  ــره مي کن ــي را نشــان مي دهــد و ذخی ــات خــون آزمودن ــزان الکت ــه می ظــرف مــدت 10 ثانی
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كاليپرفلزی

 SkinFold Fat
Caliper

کاربـرد:

دســتگاه کالیپــر جهــت انــدازه گیــري ضخامــت چیــن 
پوســتي ســاخته شــده اســت و هــدف از اندازه گیــري چین 
ــیوه  ــد. ش ــدي مي باش ــر جل ــي زی ــرآورد چرب ــتي ب پوس
ــرکت  ــط ش ــدي توس ــي زیرجل ــرآورد چرب ــنهادي ب پیش
ســازنده و جــداول بــه تفكیــک جنــس و ســن در کاتالــوگ ایــن دســتگاه آمــده اســت. عــاوه 
بــر فرمــول ذکــر شــده در کاتالــوگ مي تــوان از ایــن کالیپــر بــراي بــرآورد چربــي زیرجلــدي بــا 

ــرد.  ــتفاده ک ــز اس ــود نی ــاي موج ــر فرمول ه ــتفاده از دیگ اس
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ضربان سنج پالر

 Polar Xtrainer
Plus

کاربـرد:

ــور مچــي و  ــک مانیت ــار  شــامل ی ــان ســنج پ ضرب
ــه  ــود ب ــته مي ش ــینه بس ــه روي س ــه ب ــور ک ــک سنس ی
ــب  ــان قل ــان دادن ضرب ــه نش ــادر ب ــس ق ــورت وایرل ص
ــت  ــادر اس ــتگاه ق ــن دس ــد. ای ــت مي باش ــن فعالی در حی
ضربــان قلــب میانگیــن را نیــز در دوره فعالیــت نشــان دهــد، همچنیــن زمــان انجــام فعالیــت و 

ــد. ــت مي کن ــز ثب ــت را نی ــان فعالی کل زم
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سنجش ميزان غلظت 
اكسيژن محلول در خون

Pulse Oximeter
کاربـرد:

ــي و  ــر تهاجم ــي غی روش Pulse Oximetry روش
مــداوم بــراي اندازه گیــري ســطح غلظــت اکســیژن خــون 
ــر  ــور ب ــرار دادن سنس ــا ق ــري ب ــن اندازه گی ــد. ای مي باش
روي نــوک انگشــتان بــراي افــراد بالــغ و یــا کــف دســت 
یــا پــا بــراي نــوزادان انجــام مي شــود. سنســور از طریــق کابلــي بــا دســتگاه در ارتبــاط بــوده و 
اطاعــات جمــع آوري شــده را بــه دســتگاه ارســال مي کنــد. ایــن دســتگاه قابلیــت اندازه گیــري 

ضربــان قلــب و نمایــش درصــد حجمــي اکســیژن محلــول در خــون اســت.
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پيپت

Pipettes

کاربـرد:

وســیله اي مناســب بــراي جابجایــي انــواع مایعــات از 
قبیــل مایعــات فــرار، لــزج، غلیــظ و یــا بــا تنــش ســطحي 
ــرو  ــه ف ــاز ب ــت نی ــردن پیپ ــر ک ــاال مي باشــد. جهــت پ ب
ــه  ــم نمون ــن ه ــدارد بنابرای ــود ن ــع وج ــردن آن در مای ب

ــوند.  ــي محافظــت مي ش ــر آلودگ ــده در براب ــتفاده کنن ــم شــخص اس آزمایشــي و ه
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دوی مارپيچ ايلينويز

 Ilinois Agility
Test

کاربـرد:

ــری  ــدازه گی ــرای ان ــز ب ــی نوی ــی ایل ــون چابك آزم
ــون  ــن آزم ــت. ای ــده اس ــی ش ــرعت طراح ــی و س چابك
شــامل دویــدن بــه صــورت مارپیــچ در یــک مســیر معیــن 
ــه درآن  ــت ک ــر اس ــول 10 مت ــه ط ــیر آن ب ــت. مس اس
ــه  ــی ب ــر از یكدیگــر قــرار دارد. آزمودن ــا 3 مت ــه 3 ت ــه فاصل ــه شــكل مخــروط ب ــع ب چهــار مان
طــرف نقطــه شــروع بــه حالــت دمــر روی زمیــن مــی خوابــد و دســتهایش را کنــار شــانه هــا 
ــر  ــا حداکث ــیر را ب ــول مس ــروع ط ــرای ش ــی ب ــت مرب ــنیدن عام ــس از ش ــد. پ ــی ده ــرار م ق
ســرعت طــی مــی کنــد. نمــره او زمــان دویــدن مســیر آزمــون مــی باشــد کــه هــر چــه کمتــر 

ــر اســت. باشــد بهت



39

دوهای ديجيتالی

Runing Test
کاربـرد:

از این دستگاه برای ارزیابی سرعت و شتاب آزمودنی در 
یک مسیر 36 متری )40 یارد( استفاده می شود. دستگاه دو 
وضعیت کاربری دارد. وضعیت شروع با بوق که زمان عكس 
العمل نیز در نتیجه نهایی، یعنی زمان طی مسیر تعیین شده 
محاسبه می شود و وضعیت عبور از خط که شروع محاسبه زمان از زمان عبور از خط شروع می 
باشد. سرعت عبارت است از توانایی فرد در جلو راندن تمام یا بخشی از بدن در کوتاه ترین زمان 

ممكن و شتاب به معنای توانایی تغییر در واحد زمان می باشد.

با  با شنیدن صدای بوق  با زانوهای خمیده آماده حرکت باشد و  باید  در خط شروع، آزمودنی 
حداکثر سرعت به سمت انتهایی مسیر شروع به دویدن کند. بعد از گذشتن آزمون شونده از خط 

پایان زمان سرعت و شتاب طی کل مسیر نمایش داده می شود.



40

پرش عمودی درجا

 Digital Vertical 
Jump

کاربـرد:

در ارزیابی توان اندام تحتانی آزمونهای متفاوتی وجود 
دارند که آزمون پرش عمودی درجا از معتبرترین این آزمون 
هاست. از این دستگاه برای اندازه گیری توان اندام تحتانی 
استفاده می گردد ابتدا آزمودنی به پهلوی راست یا چپ کنار 
صفحه پرش می ایستد و با دست کاما کشیده با نوک انگشت وسط صفحه را برای ثبت ارتفاع 
اولیه لمس می کند سپس بدون هیچگونه دورخیز با تمام توان به سمت باال پرش کرده و با نوک 
انگشت میانی خود در باالترین نقطه پرش، صفحه را مجدداً لمس می کند. اختاف بین ارتفاع اولیه 

و حداکثر ارتفاع ثبت شده بعنوان رکود آزمودنی دستگاه محاسبه و نمایش داده می شود.
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تجهيزات و وسايل آزمايشگاهی  
آسيب شناسی و بيومکانيک  

ورزشی
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دوربين تجزيه و تحليل 
حركات

 Motion Capture
 and Analysis

System:کاربـرد

پزشكی  حیطه  در  ابزاری  حرکات  تحلیل  و  تجزیه 
افزایش  مانند:  پژوهشی  و  بالینی  اهداف  است که  ورزشی 
فعالیت،  به  بازگشت  دیدگی،  آسیب  از  پیشگیری  عملكرد، 
و اثرات دستگاه های ارتوپدی/ ورزشی را فراهم می کند. این اطاعات برای پزشكان، درمانگران، 

مربیان جهت طراحی برنامه های درمانی، تمرینی، و پروتكل های توانبخشی با ارزش می باشد. 

سری رپتور این دوربین ها به تكنسین اجازه استفاده از این امكانات را در محیط خارج و داخل 
بدون تغییر هر یک از سخت افزارها یا نرم افزارها بر روی سیستم می دهد. این سیستم دارای یک 
نرم افزار منحصر به فرد جدید و اختصاصی پردازش تصویر است. دوربین های رپتور بیست برابر 
این دوربین  را داراست.  قدرت پردازش نسل دوربین های قبلی جهت محاسبات پردازش تصویر 
با نرم افزار Cortex  کار می کند. 10 دوربین مادون قرمز ثبت حرکت بصورت سه بعدي قابلیت 

سینكرونایز با Force Plate، الكترومیوگرافی )EMG( را دارد. 
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صفحه نيروسنج

 Force Plate
)AMTI(

کاربـرد:

دو عــدد فــورس می  توانــد نیروهــا را در طــی گام 
بــرداری، جاگینــگ و دیگــر فعالیت هــای تعادلــی انســان 
ــد.  ــری کن ــدازه گی ــت )FX،FY،FZ( ان ــه جه را  در س
ــال در طــی  ــروی نرم ــرات در نی ــد: مشــاهده تغیی ــرا کنی ــر را اج ــد آزمایشــات زی شــما می توانی
ــری  ــدازه گی ــرش، ان ــی پ ــن در ط ــا زمی ــس ب ــال ایمپال ــری انتق )Elevator ride(، اندازه گی
ــه  ــرای برنام ــده آل ب ــه داده اســت. ای ــوار تكی ــه دی ــرد ب ــه ف ــی ک ــروی عكس العمــل هنگام نی
ــدازه  ــرای ان ــه طــور خــاص ب ــاال دارد مــی باشــد. ب ــس ب ــه فرکان ــاز ب ــردی کــه نی هــای کارب

ــی طراحــی شــده اســت.  ــش زمین ــای واکن ــق نیروه ــری دقی گی
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فوت اسکنر

Plantar Scanner 

کاربـرد:

 جهت بررسی شكل و ناهنجاری های کف پا

اندازه گیری ابعاد قسمت های مختلف کف پا

قابلیت تشخیص انواع قوس کف پا

مناسب برای تشخیص و طراحی کفی طبی

حداکثر بار قابل حمل: 100 کیلوگرم

وزن دستگاه: 7 کیلوگرم
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اندازه گيری پخش فشار 
كف پا

 Foot pressure
کاربـرد:

با استفاده از این روش می توان به طور کمی و بر اساس 
محاسبات  دستگاه،  افزار  نرم  از  آمده  دست  به  های  داده 
بیومكانیكی در ارتباط با میزان انحناهای پشت پا را انجام 

داد. مزایا استفاده از سیستم داینامیک اسكن کف پا :
و  پا  آناتومیكی  ساختار  تخصصی  ارزیابی   •

ناهنجاری های عضانی-اسكلتی
بررسی وضعیت قوس های طولی و عرضی  •

اندازه گیری و ارزیابی نقطه به نقطه و ارائه نقشه فشار کف پا  •
ارزیابی بیومكانیكی ناهنجاری های پا و خطوط کشش نیروی عضانی   •

کفی سنسور در اندازه های مختلف )طول و عرض( با کابل به جعبه های الكترونیكی، که به 
یک کامپیوتر از طریق تله متری بلوتوث می فرستد متصل شده است.
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دستگاه  برش و ساخت 
كفی طبی

کاربـرد:

دســتگاه PT-Mill یــک دســتگاه  CNC اســت کــه 
ــازی  ــه س ــی و بهین ــی طراح ــی طب ــاخت کف ــت س جه
شــده اســت. ایــن دســتگاه اطاعــات ســه بعــدی ســاخت 
ــراش داده و  ــورد نظــر را ت ــزار دریافــت کــرده و در مــدت کوتاهــی کفــی م ــرم اف کفــی را از ن
ــزار طراحــی کفــی  ــرم اف ــا اســتفاده از ن ــد ب ــن مــی توانن ــد. متخصصی ــاده اســتفاده مــی کن آم
ــه ســاخت کفــی کفــش  ــدام ب ــر روی داده هــا اق طبــی پــس از اعمــال اقدامــات تصحیحــی ب
متناســب بــا پــای هــر فــرد بنماینــد. دســتگاه PT-Mill توانایــی ســاخت چهــار عــدد کفــی در 

ســاعت را دارا مــی باشــد.
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سيستم تعادل سنج 
بايودكس

کاربـرد:

دینامیک  تعادل  ارزیابي  براي  وسیله اي  دستگاه  این   
و  تعادلي  تمرینات   جهت  مي توان  دستگاه  این  از  است. 
 12 در  سنج  تعادل  دستگاه  کرد.  استفاده  نیز  عمقي  حس 
سطح ناپایداري از تقریبا پایدار)سطح 12( تا کاما ناپایدار )سطح 1( قابل تنظیم است. این دستگاه 
ارائه بازخورد درباره  داراي یک مانیتور 15 اینچی در روبروي کاربر مي باشد که همزمان قادر به 
میزان انحراف از خط فرضي ثقل است. دستگاه قادر به ثبت و دخیره میزان انحرافات و نوسانات 
تعادل  آزمون  تعادل،  محدوده هاي  پوسچري،  تعادل  شامل:  تستي  هاي  مي باشد. سیستم  پوسچر 
 : شامل  تمریني  هاي  سیستم  زانو،  آسیب  خطر  و  افتادن  خطر  عضو(،  قطع  )ورزشكاران  پا  یک 
 maze control, ،حدود تعادل ،weight shift weight bearing( تعادل پوسچري، توزیع وزن

.) random control

 Balance System
SD
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دستگاه محرک عضالني

کاربـرد:

ایــن دســتگاه وســیله اي بــراي تحریــک عضلــه 
اســت. در آماده ســازي ، تقویــت عضــات ، گــرم کــردن 
و ریــكاوري در ورزش کاربــرد دارد. در توانبخشــي جهــت 
ــن  ــن دســتگاه اســتفاده کــرد. ای ــوان از ای ــردن درد و ریلكــس کــردن عضــات مي ت ــن ب از بی

ــرد دارد. ــز کارب ــاژ نی محــرک عضــات در ماس

 Neuromuscular
Stimulator
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دستگاه ايزوكنتيک چند 
مفصلي بايودكس

کاربـرد:

سیستم آیزوکینتیک بایودکس یک سیستم کامًا اصاح 
شده براي تنوع وسیعي از وضعیت ها و تمرین ها مي باشد و 
نشیمنگاهي  درجه اي   360 چرخش  با  صندلي  یک  شامل 
اندازه گیري مقاومت  این دستگاه مي توان براي  از  با استحكام مي باشد.  ارتفاع و  قابلیت تنظیم  با 
آیزوکینتیک و توانبخشي در تمام  محدوده حرکتي مفاصل استفاده کرد. این دستگاه به مفاصل 
آسیب نمي رساند و مقاومت را بر اساس تاش فرد تنظیم مي کند. آزمون آیزوکینتیک براي عضات 
و مفاصل استاندارد هستند. این دستگاه قابلیت اندازه گیري انقباضات کانسنتریک و اسنتریک را براي 
تمرینات پایومتریک  با گشتاور 680 نیوتن متر براي انقباض کانسنتریک و 542 نیوتن متر براي 
انقباض اسنتریک دارد. دستگاه آیزوکینتیک بایودکس حرکات غیر فعال جهت توانبخشي را بصورت 
حرکات  انجام  سرعت  دهد.  انجام  افزایش کشش  و  حرکت  دامنه  افزایش  مفصل،  زاویه  کاهش 

غیرفعال از 0/25 تا 300 درجه در ثانیه قابل تنظیم است. 

 Biodex Muti�Joint
Systems
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الکترومايوگرافی 8 كاناله 
وايرلس

کاربـرد:

دســتگاه EMG بــي ســیم کمپانــی Myon بــا 
ــانتری  ــیار آس ــری بس ــیم کارب ــدون س ــت اتصــال ب قابلی
را بــرای محقــق فراهــم مــی کنــد کــه عــاوه بــر حــذف 
نویزهــای حاصــل از آرتیفكــت، محقــق آزادی عمــل بیشــتری بــرای انجــام حرکــت هــای مــورد 
نظــر دارد. کاربــری بســیار آســان نــرم افــزار، ســنكرون بــودن تمامــی کانــال هــا، نصــب آســان 
روی اندام هــا ایــن دســتگاه را بــه دســتگاهی بــی بدیــل بــرای محققــان تبدیــل کــرده اســت. 
طــول عمــر باطــری 10 ســاعت اســت و بــرد دســتگاه تــا 10 متــر می باشــد. همچنیــن قابلیــت 
ــر  ــكان پذی ــال ام ــان 8 کان ــری همزم ــه گی ــه محــور را دارد. نمون ــتاب در س ــری ش ــدازه گی ان

. ProEMG ــرم افــزار ــال هــا در ن اســت. قابلیــت مشــاهده ســیگنال تمــام کان

 Electromyography
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الکترومايوگرافی 16 كاناله 
پرتابل

کاربـرد:

ــري  ــور اندازه گی ــه منظ ــطحي ب ــتگاه EMG س دس
و ارزشــیابي عملكــرد عضانــي، بازتوانــي عضانــي، 
ــات  ــي و تحقیق ــاي تمرین ــي، بازخورده ــي عصب بازتوان
علمــي تولیــد گردیــده اســت. ایــن دســتگاه یــک ابــزار جامــع بــراي تجزیــه و تحلیــل فعالیت هاي 
عضانــي مي باشــد. صفحــه نمایــش تعبیــه شــده بــر روي دســتگاه امــكان بررســي لحظــه بــه 
ــي  ــكان ارزیاب ــتگاه ام ــن دس ــد. ای ــر مي ده ــه کارب ــي را ب ــت عضان ــن( فعالی ــه )آن الی لحظ
ــر  ــاي آزمون گی ــه راهنم ــف را دارد. برنام ــي مختل ــاي تمرین ــه در پروتكل ه ــان 16 عضل همزم
ایــن دســتگاه محــل قرارگیــري الكترودهــا را در هــر عضلــه بــه طــور تصویــري بــه پژوهشــگر 
ــه طــور دقیــق صــورت بگیــرد. اطاعــات ثبــت  ــا ثبــت فعالیــت عضانــي ب نشــان مي دهــد ت
شــده در نــرم افــزار مطلــب ذخیــره شــده و پــس از آن امــكان محاســبه اطاعــات مــورد نیــاز 
 ،1GB ــي ــه داخل ــتگاه دارای کارت حافظ ــن دس ــد. ای ــر مي باش ــكان پذی ــون MVC ام همچ
 Mega و نــرم افــزار کامپیوتــري ســاخت کمپانــي WLAN داراي ارتبــاط بــي ســیم بــا کامپیوتــر

ــد اســت. Electronics فنان

 Electromyography
Megawin
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    تردميل آناليز 
سيستماتيک راه رفتن و 

دويدن 
کاربـرد:

تریدمیل آنالیز گیت با دو تخته نیرو موازي تعبیه شده 
داخلي جهت اندازه گیري نیروها و فشار کف پا، مرکز فشار 
و  رفتن  راه  هنگام  گیت  پارامتر   25 گیری  اندازه   ،COP

دویدن متمادي و دستگاه آنالیز و تجزیه و تحلیل دو بعدي حرکات بدن. صفحه سنسور با کیفیت 
باال و قابلیت کالیبره دارد. دارای رابط USB به کامپیوتر برای انتقال داده ها است. مدت زمان ضبط 

می تواند تا 300 ثانیه طول بكشد. 

تردمیل دارای وزن حدود 200 کیلوگرم است. حمل و نقل آن آسان می باشد. سرعت آن از 0.2 
تا 24 کیلومتر در ساعت می باشد. قابلیت تحمل وزن حدوداً 150 کیلوگرم را داراست.  مجهز به 

دوربین فیلمبرداری نیز می باشد.

 Measuring and
Analysis Systems
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آناليز زمان سنجی گيت 
)گيت تايمر(

کاربـرد:

بررسی فازهای مختلف گیت در طول مسیر گام برداری،

 ثبت زمان تماس و پرواز پاشنه و پنجه هر پا در گیت،

 قابلیت ثبت و ذخیره نتایج در اکسل،

 قابلیت انجام آزمون به صورت آزمایشگاهی و میدانی.

Gait Timer
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اندازه گيري قوس هاي 
ستون فقرات 

)اسپاينال موس(
کاربـرد:

ایــن دســتگاه وســیله اي ابتــكاري بــراي اندازه گیــري 
ــرات  ــتون فق ــت س ــه حرک ــا و دامن ــكل ناهنجاري ه ش
ــاي  ــد و زوای ــال مي باش ــاجیتال و فرونت ــات س در صفح
مهــره را نســبت بــه مهره هــاي دیگــر ثبــت نمــوده و بــه  صــورت گرافیكــي نمایــش مي دهــد. 
ــوان  ــرات مي ت ــتون فق ــاي س ــوردوز قوس ه ــوز و ل ــري کیف ــت اندازه گی ــتگاه جه ــن دس از ای
ــوس  ــپاینال م ــا اس ــن ب ــي دارد. همچنی ــم تحقیقات ــي و ه ــرد بالین ــم کارب ــه ه ــتفاده کرد ک اس
ــر  ــا ه ــا ی ــه شــیب لگــن و طــول کل ســتون مهره ه ــره خاجــي نســبت ب ــه مه ــوان زاوی مي ت
ــام  ــي و انج ــن جابجای ــتادن و در حی ــوه ایس ــي نح ــرد. در ارزیاب ــري ک ــز اندازه گی ــش را نی بخ

ــرد دارد.  ــاس کارب تســت ماتی

Spinal Mouse
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جعبه آينه پدوسکوپ

کاربـرد:

•    قابلیت مشاهده توزیع فشار کیفی پا بر روی اینه

•    قابلیت تشخیص شكل و ناهنجاری کف پا

•    حداکثر بار قابل حمل: 100 کیلوگرم

Podoscope
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ساختار قامتی 
بدن)پاسچر(

کاربـرد:

جهت سنجش و ارزیابی انحرافات اسكلتی بدن از جمله 
... استفاده می  شانه ها، گردن، لوردوزیس، انحرافات پا و 
شود. به کمک این دستگاه می توان با تشخیص به موقع  

درمان را تجویز کرد.

دقت در این دستگاه یک درجه می باشد و دستگاه قابلیت بازیابی نتایج و مقایسه آزمایش های 
قبلی را نیز دارد.

Posture
Analyzer
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صفحه شطرنجی

کاربـرد:

صفحــه شــطرنجی کــه وســط چارچــوب خــط شــاقول 
آویــزان اســت و در تمامــی ایــن صفحــه خطهــای نــازک 
ــه در  ــه ای ک ــود دارد بگون ــطرنجی وج ــه ش ــار خان چه
ــه  ــد. صفح ــود می آی ــانتیمتر بوج ــاد5 در5س ــه ابع ــاد ب ــیار زی ــای بس ــه مربع ه ــن صفح چنی
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــی م ــی، پشــتی و جانب شــطرنجی جهــت غربالگــری ســریع از نمــای جلوی

ــد.  ــی باش ــی م ــری وکیف ــورت بص ــات بص ــع آوری اطاع ــرد وجم مي گی
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تجهيزات و وسايل آزمايشگاهی 
رفتارحركتی و روانشناسی ورزشی
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مجموعه آزمون های استاندارد بین املللی در زمینه رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی
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  عينک رديابی چشم

کاربـرد:

 Eye( چشم  حرکت  ردیابی  ساده،  بسیار  زبان   
فعالیت های چشم  از  تحلیل  و  گیری  اندازه   )Tracking

است که کجا را نگاه می کنیم؟ چه چیزی از دید ما نادیده 
گرفته می شود؟ چه هنگامی ما پلک می زنیم؟ چگونه افراد به محرک های مختلف واکنش نشان 
می دهند؟ این مفهوم اساسی است، اما روند و تفسیر می تواند کاما پیچیده باشد. اما تكنولوژی 
ردیابی چشم به ما این امكان را می دهد که با اندازه گیری و جمع آوری این نوع حرکات چشم، به 
نتایج بسیار مهمی در حیطه تحقیقات علوم اعصاب دست یابیم. دستگاه eye tracking از کمپانی 
قابلیت  با  تكنولوژی  این  باشد.  متنوع می  افزاری  افزاری و سخت  نرم  دارای بخش های   SMI

حداکثر جابجایی بدون محدودیت و کاربری آسان به صورت بی سیم با افزونه های سخت افزاری 
و نرم افزاری متنوع تمامی نیازهای شما را برآورده می سازد. قابلیت یكپارچگی با ثبت امواج مغزی 

EEG و یا واقعیت مجازی Virtual  Reallity از دیگر امكانات این عینک می باشد.

 SMI Eye
Tracking
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دستگاه روانشناسي وينا

کاربـرد:

کامپیوتري  برنامه هاي  از  مجموعه اي  وینا  دستگاه    
براي آزمون هاي روانشناختي مي باشد. آزمون هاي طراحي 
شده در آن دامنه وسیعي از سنجش توانایي هاي عمومي، 
اختصاصي، ساختار شخصیت، عاقه و انگیزش و آزمون هاي بالیني مي باشد. مجموعه این آزمون ها 

در بررسي هاي بالیني و تحقیقاتي کاربرد دارد. 

الزم به ذکر است که مجموعه دستگاه هاي بیوفیدبک و وینا جهت ارزیابي در روانشناسي ورزش 
انجام مي شود  تست  وینا  توسط  ورزشكاران  ارزیابي  در  که  آزمون هایي  از  برخي  استفاده مي شود 
عبارتند از:  سرعت ادراک و آزمون دقت، هماهنگي حسي حرکتي، ارزیابي ساختار هوشي، گرایش 
به زنگي،  نسبت به کار، هماهنگي دو دستي، عملكردحرکتي، زمان عكس العمل، تخمین، گوش 

توجه هوشیار، حافظه بینایي، پیش بیني حرکت و ...

 Vienna Test
System
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 دستگاه بازخورد زيستي

کاربـرد:

 دســتگاه بازخــورد زیســتي یــک سیســتم چند بخشــي 
ــي  ــه ارزیاب ــادر ب ــتگاه ق ــن دس ــد. ای ــي باش ــكاري م ابت
ــرات در  ــت، تغیی ــاي پوس ــتي، دم ــت پوس EMG، هدای

ــد.  ــي باش ــینه اي م ــس س ــكمي و تنف ــس ش ــرک، تنف ــش تح ــت، افزای ــطحي پوس ــان س جری
طراحــي ســاده و چنــد بخشــي دســتگاه بازخــورد زیســتي  امــكان بررســي جامــع و انعطــاف پذیــر 

ــد. ــر مي ده ــه کارب ــي را ب ــداف تحقیقات ــي اه در ارزیاب

Biofeedback
2000x-pert

)BFB( 
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تجهيزات و  وسايل آزمايشگاهی 
بين گرايشي

65
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دستگاه نوار مغزی 
)EEG(  وايرلس

کاربـرد:

کمپانــی    Enobio مــدل   EEG دســتگاه   
Neuroelectrics اســپانیا 20 کانالــه بــرای ثبــت امــواج 

مغــزی بــه صــورت بــی ســیم Wireless طراحــی شــده 
اســت. رابــط کاربــری ســاده در کنــار کاهــی کــه راحتــی مراجــع را بــه همــراه دارد و مــی توانــد 
امــواج مغــزی را بــا دقــت بســیار بــاال ثبــت نمایــد و نــرم افــزار پیشــرفته ای کــه نقشــه مغــزی 
را بــه صــورت آنایــن، ســه بعــدی و دارای طیــف رنگــی نمایــش مــی دهــد از قابلیــت هــای 

ــن دســتگاه اســت. ــژه ای وی

wireless
Electroencephalogram
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سنجش تركيب بدن 

کاربـرد:

سلولی،  خارج  و  داخل  آب  میزان  جداگانه  محاسبه   
ارزیابی وضعیت ادم توسط منحنی و نمودار و اندازه گیری 
ادم هر منطقه، آنالیز بخش بخش چربی بدن و قسمت های 
بدون چربی، محاسبه مقاومت، قابلیت ذخیره کردن اطاعات از طریق پورت USB، دارای صفحه 
نمایش با وضوح باال، ارزیابی توده سلولهای بدن، محتوای مواد معدنی، میزان متابولیسم پایه، اندازه 
گیری دور بازو، محیط بخش عضانی بازو، امپدانس مناطق مختلف بدن، ارزیابی تناسب بدن، توان 

بدن، درجه سامتی، وزن ایده آل، کنترل وزن، کنترل چربی و عضله.

InBody720
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سنجش تركيب بدني

کاربـرد:

ــت  ــوس قابلی ــي ون ــب بدن ــنجش ترکی ــتگاه س دس
اندازه گیــري تــوده پروتئینــي، مــواد معدنــي، بافــت 
چربــي، تــوده بــدون چربــي، بافــت چربــي، وزن بــدن، کل 
آب بــدن، شــاخص تــوده بدنــي، ســن بیولوژیكــی، ســوخت و ســاز پایــه، تیــپ بدنــي، نســبت دور 
کمــر بــه باســن، ســطح چربــي احشــایي،  میــزان چربــي زیــر پوســتي را دارا مي باشــد. همچنیــن 
ایــن دســتگاه قــادر بــه تعییــن اهــداف بــراي کنتــرل تــوده چربــي بــدن، تــوده بــدون چربــي و 

ــدن اســت.  وزن ب

 Body
 Composition

 Analyzer Venus
5.5
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تردميل

کاربـرد:

تكنولــوژي  از  بهره گیــري  تردمیــل T7-DK3بــا 
هوشــمند  فرمــان  صفحــه  ویژگــي  و   LCD-TFT

داراي   ICD یــا   )Intelligent Cockpit Display(
قابلیــت ارتباطــي خوبــي بــا کاربــر مي باشــد. ایــن دســتگاه قابلیــت اندازه گیــري ضربــان قلــب 
ــک  ــاي فیزیولوژی ــگا ه ه ــتفاده در آزمایش ــت اس ــئله آن را جه ــن مس ــه ای ــد ک ــي باش را دارا م
ــه  ــا اینك ــود و ی ــم نم ــتي تنظی ــورت دس ــوان بص ــي ت ــل را م ــن تردمی ــد. ای ــب مي گردان مناس
ــن دســتگاه  ــي اســتفاده کــرد. ای ــكل تمرین ــوان پروت ــه عن از برنامه هــاي موجــود در دســتگاه ب
داراي 9 برنامــه بصــورت پیــش فــرض مــی باشــد. همچنیــن داراي برنامــه HRC اســت کــه این 
برنامــه بــر اســاس ضربــان قلــب ســرعت و شــیب را تنظیــم مي کنــد بطوریكــه وقتــي ضربــان 

ــد. ــت مي مان ــتگاه ثاب ــرعت دس ــیب و س ــد ش ــي برس ــد معین ــه ح ــب ب قل

 Treadmill
T7�DK3
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اسکي فضايي

کاربـرد:

ایــن دســتگاه شــبیه ســاز اســكي یكــي از محصــوالت 
ــت.  ــده اس ــه ش ــازار عرض ــه ب ــه ب ــد ک ــدي مي باش جدی
ــک  ــا ی ــراه ب ــتگاه هم ــن دس ــه ای ــل ب ــر متص کامپیوت
صفحــه LCD بــزرگ پارامترهــاي مختلفــي را در حیــن فعالیــت محاســبه کــرده و نمایــش مــي 
دهــد. برخــي از مهمتریــن آن هــا عبارتنــد از ســرعت کار، مــدت زمــان انجــام فعالیــت، مســافت 
پیمــوده شــده، انــرژي مصرفــي و تــوان فعالیــت برحســب وات. همچنیــن حس گرهــاي نصــب 
ــم  ــن فراه ــه از تمری ــر لحظ ــب را در ه ــان قل ــبه ضرب ــكان محاس ــتگاه ام ــر روي دس ــده ب ش
مــي کنــد. دســتگاه داراي 12 برنامــه تمرینــي از پیــش طراحــي شــده مــي باشــد کــه توســط 
ورزشــكار قابــل انتخــاب اســت. همچنیــن مــي تــوان در صــورت نیــاز خــود فــرد برنامــه تمرینــي 

ــر روي ایــن دســتگاه اجــرا کنــد. را طراحــي و آن را ب

 Elliptical trainer
F6605B
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دوچرخه ثابت

کاربـرد:

دوچرخــه ثابــت مــدل BG-7230  با صندلي و پشــتي 
قابــل تنظیــم دســتگاه امــكان اســتفاده از آن را بــراي افراد 
مختلــف )از لحــاظ ارتفــاع قــد( فراهــم مي کنــد. دســتگاه 
قــادر بــه تحمــل وزن افــراد تــا kg 180 مــي باشــد. صفحــه نمایــش کامپیوتــري ایــن دســتگاه 
امــكان کنتــرل ضربــان قلــب، انــرژي یــا کالــري مصرفــي، تــوان بــر حســب وات، مقدار مســافت 
طــي شــده در حیــن فعالیــت را فراهــم مي کنــد. عــاوه بــر برخــي برنامه هــاي تمرینــي منتخــب 
ذخیــره شــده در دســتگاه، امــكان تعریــف برنامــه هــاي جدیــد توســط فــرد اســتفاده کننــده نیــز 
وجــود دارد. دســتگاه داراي 12 برنامــه تمرینــي ذخیــره شــده مــي باشــد. همچنیــن مــي تــوان 
بــا تعییــن ضربــان قلــب هــدف بیشــینه در صــورت افزایــش ضربــان باالتــر از آن دســتگاه بــا 

صــداي بــوق هشــدار مي دهــد.

 Recumbent Bike
7230�BG
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پرش بوسکو

کاربـرد:

ــی  ــوان ب ــوان ت ــتگاه می ت ــن دس ــتفاده از ای ــا اس  ب
هــوازی غیرالکتیــک و الکتیــک ورزشــكار را مــورد 
ــرار  ــرش ق ــه پ ــی روی صفح ــرار داد.  آزمودن ــی ق ارزیاب
ــر ســرعت ممكــن )حداقــل تعــداد پــرش، حداقــل زمــان  ــا حداکث ــوق ب ــا صــدای ب ــه و ب گرفت
تمــاس بــا زمیــن و حداکثــر زمــان در هــوا( بــه طــور عمــودی شــروع بــه پــرش هــای متوالــی 
مــی نمایــد. آزمــون گــر مــی توانــد بــر حســب رشــته ورزشــی زمــان هــای متفاوتــی را بــرای 

ــد. ــرار ده ــد نظــر ق ــون م انجــام آزم

 Ergo )Bosco(
Jump
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قدسنج ديجيتالی

کاربـرد:

طراحــی منحصــر بــه فــرد و قابلیــت  تــا شــدن، دارای 
چــرخ جهــت ســهولت در حمــل و نقــل و جابــه جایــی ، 
قــادر بــه انــدازه گیــری قــد از 90 تــا 200 ســانتی متــر و 
 BMI محــدوده انــدازه گیــری وزن از 10  تــا 200 کیلوگــرم مــی باشــد. اطاعــات قــد و وزن و

را مــی دهــد..

Stadiometer In�
body BSM370
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دستگاه فشارسنج 
ديجيتالی

کاربـرد:

ایـن دسـتگاه فشـار را تـا حـد فشـار سیسـتولیک هـر 
بیمـار بـاال می بـرد در نتیجه فشـار خون بیمار بـا کمترین 
احسـاس ناراحتـی اندازه گیری شـده و اثـر Residual  به 
علـت فشـار اولیـه پاییـن به حداقل می رسـد. بـه عاوه انـدازه گیری فشـار خون بر اسـاس تعداد 

ضربـان قلـب هـر بیمـار سـرعت دسـتگاه را به طـور قابل ماحظـه ای باال برده اسـت.

کاف قابـل انعطـاف جهـت انـدازه گیـری دقیق فشـار خون )انـدازه دور بـازو 18 تا 42 سـانتی 
متـر(، دارای وضعیـت ذخیـره انـرژی با خاموش شـدن اتوماتیک دسـتگاه پس از دو دقیقـه از اتمام 
انـدازه گیـری، انـدازه گیـری بـدون درد بـا اسـتفاده از کاف کمپرسـور، صفحـه نمایـش واضـح با 
انـدازه مناسـب، دارای دکمـه اورژانـس جهـت اسـتفاده ایمـن در بخش هـای اورژانـس، مجهـز به 
پرینتـر حرارتـی، قابلیت آنالیز تیپ بدن. پارامترهای: فشـارخون سیسـتولیک، دیاسـتولیک را اندازه 

می گیـرد.

 BPBIO320
 Blood Pressure

Monitor
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انعطاف پذيری تنه به 
جلو

کاربـرد:

از ایـن دسـتگاه بـه منظـور سـنجش حداکثـری دامنه 
حرکتـی مفاصـل تنـه اسـتفاده می شـود. انعطـاف پذیري 
یكـي از مهمتریـن عناصـر آمادگـي جسـماني مرتبـط بـا 
سـامت اسـت. ضعـف عضـات در انعطاف پذیـری، موجـب ناهماهنگـي در حرکت انجام شـده، 
همچنیـن  باعـث افزایـش احتمـال آسـیب دیدگي عضانـي به خصـوص در حرکات ورزشـي می 
شـود. بـا توجـه بـه مفصـل مـورد نظـر، از آزمون هـای مختلـف جهـت سـنجش انعطاف پذیـری 
اسـتفاده می شـود. یكـی از آزمـون هـای مهـم آمادگی جسـمانی انعطاف پذیـری تنه به جلو اسـت 
کـه میـزان انعطاف پذیـری عضـات پشـت سـاق پـا، پشـت ران و عضات پشـتی سـتون فقرات 

می سـنجد. را 

Sit & Reach
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دينامومتر عضالت پا و 
پشت

کاربـرد:

ــدرت  ــری قـ ــدازه گیـ ــت انـ ــتگاه جهـ ــن دسـ از ایـ
عضـــات پـــا، پشـــت اســـتفاده مـــی شـــود. نمایـــش 
ــول  ــی را دارد. طـ ــدرت عضانـ ــری قـ ــج حداکثـ نتایـ
ـــورت  ـــه ص ـــدرت ب ـــم دارد. ق ـــت تنظی ـــار قابلی ـــه فش ـــا نقط ـــاع و ی ـــر ارتف ـــت تغیی ـــره جه زنجی

کیلوگـــرم مشـــاهده مـــی شـــود.

 Back-leg-Chest
Dynamometer
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  دينامومتر دست

کاربـرد:

ـــیاری از  ـــم در بس ـــور مه ـــک  فاکت ـــه ی ـــدرت پنج ق
رشـــته هـــای ورزشـــی محســـوب می شـــود. دســـتگاه 
ـــدازه  ـــرای  ان ـــزار ب ـــک اب ـــه ی ـــت و پنج ـــر دس دینامومت
ـــتگاه در  ـــری دس ـــد.  کارب ـــت میباش ـــی دس ـــات جلوی ـــه و عض ـــدرت پنج ـــر ق ـــری حداکث گی
ـــاب  ـــا پرت ـــط ب ـــای مرتب ـــكاران ورزش ه ـــنجش ورزش ـــتعدادیابی و س ـــمانی ، اس ـــی جس آمادگ
ـــیله  ـــوان وس ـــز  بعن ـــزار نی ـــن اب ـــد. ای ـــک و … میباش ـــاب دیس ـــتی، پرت ـــد کش ـــن  مانن ، گرفت

ـــود. ـــی ش ـــتفاده م ـــز اس ـــی نی ـــان توانبخش ـــرای متخصص ـــی ب توانبخش

 Hand grip
Dynamometer
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ويبراتور با دو مولد صوتی 

کاربـرد:

این دسـتگاه توسـط یـک سیسـتم صوتی بـا مدارهای 
مغناطیسـی جدیـد، بـه جـای موتـور مـی چرخد. کـه یكی 
از مزایـای ایـن دسـتگاه مـی باشـد و دیگـر آسـیب هـای 
ویبراتورهایـی مكانیكـی را نـدارد. بـا ایـن دسـتگاه مـی 
توانیـد قـدرت، اسـتقامت، تعـادل و انعطـاف پذیـری را بهبود بخشـید. ویبریشـن می توانـد اثراتی 
مشـابه تمرینـات تقویتـی منظـم ولـی بـا فشـار کمتـر در مفصـل مبتـا ایجـاد کـرده و عملكـرد 

عصبـی- عضانـی را ارتقـا دهد.
- محدوده فرکانس: 3-25، 25-50 هرتز

- ظرفیت وزن: حداکثر 507  پوند
- برنامه: 10برنامه از پیش تنظیم

Whole Body
Vibration X7 
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گونيامتر بزرگ مفاصل 

کاربـرد:

گونیامتـــر بـــزرگ مفاصـــل بـــرای انـــدازه گیـــری 
ـــل  ـــرکات مفاص ـــای ح ـــت ه ـــا محدودی ـــط ب ـــای مرتب ه
ماننـــد شـــانه، آرنـــج، زانـــو، لگـــن و گـــردن و غیـــره 

اســـتفاده مـــی گـــردد.

Baseline
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جعبه پرتابل اندازه گيري 
وضعيت حركت بدني

کاربـرد:

ــراي  ــب بـ ــي مناسـ ــامل ابزارهایـ ــف شـ ــن کیـ ایـ
ـــه از  ـــت ک ـــي اس ـــت بدن ـــف وضعی ـــاد مختل ـــي ابع بررس
ویژگي هـــاي آن مي تـــوان بـــه ســـبک و قابـــل حمـــل 
بـــودن آن اشـــاره داشـــت کـــه بـــه راحتـــي در اختیـــار 
ـــي  ـــت بدن ـــي وضعی ـــراي ارزیاب ـــتگاه ب ـــن دس ـــرد. از ای ـــرار مي گی ـــدان ق ـــان و عاقه من محقق
ــا،  ــانه ها، زانوهـ ــوز(، شـ ــوردوز و کایفـ ــرات )لـ ــتون فقـ ــاي سـ ــري ناهنجاري هـ و اندازه گیـ
ـــر(  ـــر، کایفومت ـــس، گونیامت ـــف دارای )کولی ـــن کی ـــود. ای ـــتفاده مي ش ـــا اس ـــف پ ـــه Q و ک زاوی

ـــد. ـــی باش م
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ست گونيا متر فلزی 6 
تکه

کاربـرد:

این ست کاملترین انتخاب برای سنجش زوایا و دامنه 
است. ست  مقاصد طبی/ارتوپدی  دیگر  و  مفاصل  حرکتی 
حاوی 6 عدد گونیامتر از جنس استیل بوده و مدلهای گونیا 
قابل  و  محكم  مخصوص  کیف  در  دائمی  صورت  به  متر 

حمل ارائه می شوند.
1 عدد گونیا متر جیبی مدل رابینسون )Robinson( به طول 15 سانتیمترو زاویه 180 درجه

1 عدد گونیا متر به طول 35 سانتیمتر و زاویه گونیای 180 درجه
1 عدد گونیا متر 35 سانتیمتری به زاویه گونیای 360 درجه

1 عدد گونیامتر استیل انگشتی به طول 12 سانتیمتر
1 عدد گونیا متر X - ray به طول 20 سانتیمتر و زاویه گونیای 180 درجه

1 عدد گونیا متر استریل 20 سانتیمتری به زاویه گونیای 180 درجه
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آنتروپومتر

کاربـرد:

ایـــن ابـــزار بـــرای مراکـــز آموزشـــی و تحقیقاتـــی 
ـــت  ـــده اس ـــاخته ش ـــی و س ـــامت کار طراح ـــه س درزمین
ـــد .  ـــری نمای ـــدازه گی ـــدن را ان ـــاد ب ـــد ابع ـــی توان ـــه م ک

Antropometro
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ست خط كش 
منعطف

کاربـرد:

از ایـــن خـــط کـــش جهـــت ارزیابـــی ناهنجـــاری 
ــود. ــتفاده می شـ ــرات اسـ ــتون فقـ ــای سـ هـ
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اسکوليومتر

کاربـرد:

ــزان  ــوان میـ ــكولیومتر مـــی تـ ــتفاده از اسـ ــا اسـ بـ
چرخـــش مهره هـــا در ناهنجـــاری اســـكولیوز را مـــورد 

ارزیابـــی قـــرار داد.

Pedi-Scoliometer
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