
 
 

 

 

 مرکز مشاوره ورزشی 

 

کشور  توضیحات

سازنده 

 دستگاه

 شرکت سازنده

دستگاه   

 ردیف نام دستگاه مدل دستگاه

 JAWON کره جنوبی 

MEDICAL 

GAIA 539  آنالیز ترکیب بدندستگاه  1 

 2 اسپینال موس IDIAG IDIAG AG سوئیس 

 CUSTO MED CUSTO.VIT آلمان 

M 
 3 اسپیرومتر

توان بی هوازی اندام تحتانی چرخ کارسنج MONARK 894E سوئد   4 

توان هوازی اندام تحتانی چرخ کارسنج MONARK 839E سوئد   5 

و پا دينامومتر عضالت پشت  SAEHAN کره جنوبی   6 

دستديجیتال  عضالت دينامومتر  SAEHAN SH5003 کره جنوبی   7 

 8 ست کامل آنتروپومتر  SAEHAN کره جنوبی 

عددی گونیامتر 6 ست   SAEHAN کره جنوبی   9 

 10 کالیپر SAEHAN SH5020 کره جنوبی 

 11 فشارسنج ديجیتال خون OMRON M3 هلند 

 12 فشار سنج دستی خون    

تست قند خوندستگاه  ACCU CHEK GC آلمان   13 

 H/P/COSMOS آلمان 

SIRIUS 

H/P 14 الکتومتر 

دانش ساالر  

 ايرانیان

 15 سنجش انعطاف پذيری ديجیتال  

 16 ضربان سنج پوالر PILAR S625X فنالند 

 17 صفحه شطرنجی   ايران 

 18 باسکول ديجیتال  سهند ايران 



 
 

 

 آزمایشگاه علوم ورزشی

کشور  توضیحات

سازنده 

 دستگاه

 شرکت سازنده

دستگاه   

 ردیف نام دستگاه مدل دستگاه

ساالر ايرانیان دانش ايران  الين  6استخر موش     1 

ساالر ايرانیان دانش ايران  جهت 8زمان واکنش سنجش     2 

ساالر ايرانیان دانش ايران   3 سنجش زمان واکنش کل بدن  

ساالر ايرانیان دانش ايران   4 سنجش زمان واکنش دست  

ساالر ايرانیان دانش ايران  پوياتعادل سنج     5 

ساالر ايرانیان دانش ايران   DSI )6 تعادل سنج ايستا )سنجش مرکز فشار 

ساالر ايرانیان دانش ايران  زمانی تکالیف  -ارزيابی خطايی   دستگاه  

  حرکتی -ادراکی 

7 

ساالر ايرانیان دانش ايران   8 ثبات سنج دست  

ايرانیاندانش ساالر  ايران  نرم افزار سنجش و ارزيابی آمادگی جسمانی   

 آکادمی ملی المپیک

9 

کاناله 32 فناوران بايامد ايران   10 الکترو انسفالوگراف 

کاناله 8بی سیم  فناوران بايامد ايران   11 الکترو مايوگراف 

کاناله بی سیم 12 فناوران بايامد ايران   12 الکتروکارديوگراف 

شاریف -نیروسنجش کششی DSI دانش ساالر ايرانیان ايران   13 

 14 دستگاه آنالیز ساختار قامتی بدن DSI دانش ساالر ايرانیان ايران 

 15 تیلت سنج لگن ديجیتال TL02 دانش ساالر ايرانیان ايران 



 
 

 

 16 آنالیز ستون فقرات ديجیتال DSI دانش ساالر ايرانیان ايران 

 17 گیت تايمر DSI دانش ساالر ايرانیان ايران 

 18 پدوسکوپ دوربین دار DSI دانش ساالر ايرانیان ايران 

الين 10تردمیل موش آزمايشگاهی   کیمیا کهربای مبین ايران   19 

 20 ويل ترينر موش  کیمیا کهربای مبین ايران 

پژوهان انسان و راسا  ايران 

 ماشین

سیستم آنالیز حرکت انسان مبتنی بر سنسور  

IMU 

21 


