امكانات آموزشي گروه ارگونومي:
گروه ارگونومی با توجه به ویژگی منحصر به فرد خود از امکانات دو دانشکدۀ "بهداشت و تغذیه" و "علوم توانبخشی" بهره
می برد .در دانشکده بهداشت و تغذیه امکانات آموزشی نظیر کالس ها ،کتابخانه ،سالن کنفرانس ،مرکز کامپیوتر و امکانات
تکثیر وجود دارد .این دانشکده دارای  14کالس درس و یک سالن آمفی تأتر به گنجایش  150نفر می باشد .کتابخانه این
دانشکده با  19213جلد کتاب و  191نشریه مختلف ( 92نشریه فارسی و  99نشریه التین) در مکانی به وسعت  600متر
مربع و با دو سالن قرائت خانه خواهران و برادران به ارایه خدمات کتابخانه ای می پردازد .همچنین ،این کتابخانه مجهز به
 4دستگاه کامپیوتر و  3دستگاه پرینتر بوده و به شبکه اینترنت متصل می باشد .مرکز کامپیوتر دانشکده در حال حاضر
دارای  13کامپیوتر و یک سرور می باشد که همگی به شبکه اینترنت متصل بوده و به صورت تمام وقت به ارایه ی خدمات
به دانشجویان می پردازد .سالن کنفرانس این دانشکده با ظرفیت  30نفر مجهز به وسایل سمعی و
بصری شامل  ، Data Projector, Visualizer ،Laptopاورهد و میکروفون می باشد .برخی کالس های دانشجویان
گروه ارگونومی در این سالن برگزار می شود .ضمناٌ در این دانشکده یک باب اتاق ویژه دانشجویان ارگونومی مجهز به
کامپیوتر و اتصال به شبکۀ اینترنت وجود دارد .در حال حاضر دانشجویان ارگونومی در دانشکده بهداشت و تغذیه مستقر
می باشند.
دانشکده توانبخشی با مساحت  1008/5متر مربع ،دارای  7سالن آموزشی و یک سالن آمفی تئاتر با گنجایش  80نفر و
همچنین آزمایشگاههای الکتروتراپی ،ورزش درمانی و بیومکانیک می باشد که با راه اندازی آزمایشگاه  gait analysisتبدیل
به مرکز تحقیقات بیومکانیک شده است .این دانشکده دارای کتابخانه ای به وسعت  150متر مربع می باشد .مرکز کامپیوتر
دانشکده توانبخشی جهت سرویس دهی به کاربران دارای  10عدد کامپیوتر می باشد که همگی به شبکه اینترنت متصل
می باشند .این مرکز امکان جستجو دراینترنت و تهیه مطالب و مقاالت علمی را در اختیار دانشجویان قرار می دهد.

الف) دانشکده بهداشت
 .1آزمایشگاه ارگونومی  :این آزمایشگاه در فضایی متشکل از  2اتاق  15متر مربعی در مجموع  30متر مربع استقرار یافته است
و مجهز به وسایل و تجهیزات زیر می باشد:
فهرست لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی موجود در این آزمایشگاه در جدول زیر ارائه شده است:

نام دستگاه

ردیف

شرکت سازنده

1

ست کامل دستگاه ادیومتری مجهز
به ادیومتر ،کامپیوتر و پرینتر

ولتون انگلستان

2

اتاقک ادیومتری

صنایع چوبی آوا

3

اسپیرومتر وایتالوگراف و اسپیرومتر
وایتالوگراف پرتابل

4

اسنلن چارت و ملحقات

5

سری کامل اتوسکوپ

6

7

8

9
10

دستگاه مترونوم
مدل WMT-555C

دستگاه الکتروگونیومتر 8کاناله
Biometrics

دستگاه نبض سنج مدل BC16
و BC32
Advanced Force Gauge
)(1N-2500N
Pull-Push dynamometer
(5Kg-175Kg), Model:
32527 PP
Hand Dynamometer,
JAMAR Plus/

11

انگلستان
ایران

کاربرد
سنجش شنوایی افراد

سنجش حجم و ظرفیت های ریوی افراد
سنجش بینایی و تعیین میزان ضعیفی چشم افراد
وسیله ای برای مشاهده ی گوش خارجی و میانی به منظور غربالگری
برخی بیماری ها در معاینات دوره ای معمول

 Cherubچین

ایجاد ضربات یکنواخت و پی در پی به منظور حفظ ریتم در انجام استپ
تست

 Biometricsکشور بریتانیا

دستگاه دارای سنسورهای  Torsi meter ،EMGو  Twin Axisمی
باشد.
از این سیستم برای سنجش زوایای مفاصل مختلف بدن و ثبت فعالیت
الکتریکی عضالت در مطالعات آزمایشگاهی استفاده می شود.
الکتروگونیومتری :این بخش از دستگاه قابلیت سنجش زوایای مفاصل
مختلف بدن در صفحات حرکتی را داشته و تغییرات لحظه ای آن را ثبت
می نماید.
الکترومیوگرافی :از این قابلیت سیستم جهت سنجش و ثبت فعالیت
الکتریکی عضالت استفاده می شود.

 Beurerآلمان

اندازه گیری و مانیتور بی سیم ضربان قلب ازراه دور

 Mecmesinانگلیس
Lafayette instrument
امریکا
Sammons Preston

اندازه گیری نیروی فرد برای هل دادن و کشیدن اجسام
اندازه گیری قدرت عضالت ساعد و دست فرد

این مدل از دوچرخه برای انجام پروتکل هایی مثل
12

دوچرخه ی ارگومتر MONARK
)(Ergo medic 839 E

13

کالیپر

14

سوئد

آستراند WHO ،YMCA ،و پروتکل های شخصی (Manual
) Protocolطراحی شده است که با آن می توان  VO2-maxافراد
مورد آزمایش را برآورد نمود.

اندازه گیری چربی زیر پوست
)Actiwatch (Polar

ارزیابی فعالیت های زیستی بدن

15

دستگاه ارگواسپیرومتر
)Cardio Pulmonary
)Exercise Testing System

16

ست کامل آنتروپومتر شامل:
استودیومتر
کولیس دیجیتال  40سانتیمتری
کولیس های معمولی  40و 100
سانتی متری
وسیله اندازه گیری Overhead
،arm reach
دو دستگاه صندلی مخصوص
آنتروپومتری با ارتفاع قابل تنظیم

 COSMEDایتالیا

پارامترهای قابل اندازه گیری توسط دستگاه شامل:
 .1پارامترهای قلبی -تنفسی،VO2-max ،VCO2 ،2VO :
آستانه ی بی هوازیIndirect Cardiac Out put ،
 .2پارامترهای ارزیابی تغذیه ای ،REE ،RMR :کالریمتری غیر
مستقیم
 .3پارامترهای اسپیرومتری:
Bronchial Dilator ،MVV ،SVC ،FVC
Bronchial Challenge Test ،Test

اندازه گیری ابعاد و اندازه های بدن

17

آزمون هماهنگی دو دست
مدل 32521

Lafayette instrument
آمریکا

ارزیابی هماهنگی دو دست فرد

18

آزمون توانایی استفاده از ابزار دستی
مدل 32532

Lafayette instrument
آمریکا

توانایی استفاده از ابزار دستی

19

آلبوم کوررنگی ایشی هارا

20

دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک
وایرلس 4کاناله Nexus-4

21

دستگاه EEG-ERP

ارزیابی عینی بار کاری فکری

22

آزمون برج لندن

ارزیابی قدرت تصمیم گیری

23

سرعت سنج ضربه زدن

ارزیابی زمان واکنش در تایپ کردن (به عنوان مثال)

24
25

PURDUE PEG BOARD
BIMANUAL PEG
BOARD

تست کوررنگی افراد
این دستگاه فعالیتهای مغزی و ماهیچه ای را در انسان در هر لحظه ثبت و
سنجش و تحلیل می کند و آنها را بطور دقیق ،روشن و واضح بر روی صفحه
ی نمایشگر نشان می دهد .در نوروفیدبک بر اساس پروتکلهای مشخص،
 MIND MEDIAکشور هلند بازخوردهای مناسب نیز جهت رفع ناهنجاری امواج مغزی به فرد ارائه
میشود.
پارامترهای قابل ثبت توسط این دستگاه شاملEEG, EOG, ECG, :
 EMG, EKG, GSRمی باشند.

ارزیابی حرکات ظریف دست و انگشتان در انجام حرکات ریز و درشت
ارزیابی سرعت و مهارت حرکتی انگشتان یک یا دو دست

شکل  .1دستگاه الکتروگونیومتر 8کاناله Biometrics

شکل  .2دستگاه (Advance Force Gauge (1N-2500N

Pull-Push dynamometer (5Kg-175Kg), Model: 32527 PP/ Lafayette .3 شکل

Hand Dynamometer, JAMAR Plus/ .4 شکل

شکل  .5دوچرخه ی ارگومتر)MONARK (Ergo medic 839 E

شکل  .6ارگواسپیرومتر

شکل  .7استودیومتر

شکل  .8تجهیزات آنتروپومتری (کولیس)

شکل  .9آزمون توانایی استفاده از ابزار دستی مدل  ،32532آزمون هماهنگی دو دست
مدل  ،32521آلبوم کوررنگی ایشی هارا.

شکل  .10دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک وایرلس 4کاناله Nexus-4

شکل  .11دستگاه EEG-ERP

شکل  :12آزمون برج لندن

شکل  :13سرعت سنج ضربه زدن

 .2آزمایشگاه ارگونومی محیطی :این آزمایشگاه در فضایی به وسعت  100متر مربع مستقر شده و مکانی جهت آموزش
تئوری و عملی مباحث ارگونومی محیطی (صدا ،گرما ،روشنایی ،ارتعاش ،آالینده های محیطی و  ) ...را ایجاد نموده
است.
فهرست لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی موجود در این آزمایشگاه در جدول زیر ارائه شده است:

مدل

ساخت

ردیف
1

صداسنج پیشرفته با آنالیزور

Cel

انگلستان

2

نویز دوزیمتر

Cel

انگلستان

3

صداسنج با آنالیزور

Simpson

امریکا

4

صداسنج های ساده

Yu-Fong

تایوان

5

بلندگوی پخش صدا

B&K

دانمارک

6

صداسنجهای ساده

Realistic

کره

دستگاه سنجش روشنایی به همراه سنسورهای :
)IR-UV(A)-UV(B)-UV(C
نورسنج

LEYBOLD

مشترک

هاگنر

سوئد

9

نورسنج

لوترون

تایوان

10

 IRمتر

هاگنر

سوئد

11

 UVمتر

هاگنر

سوئد

12

دستگاه اندازه گیری درخشندگی

13

جعبه دیاپازون

هاگنر
Medicon

سوئد
آلمان

14

آنمومتر پره ای

Air Flow

انگلستان

15

آنمومتر پره ای

16

دستگاه اندازه گیری میدانهای مغناطیسی ایستا

لوترون
Holaday

تایلند
امریکا

17

دستگاه اندازه گیری اشعه های بتا ،ایکس و گاما

Smartion

انگلستان

18

دما سنجهای کاتا ساده

Casella

انگلستان

19

دماسنجهای کاتا برای حرارتهای باال

Casella

انگلستان

20

دماسنجهای کاتا نقره اندود

Casella

انگلستان

21

دماسنجهای گوی سان

Casella

انگلستان

22

 WBGTمتر پیشرفته

Casella

انگلستان

23

دماسنج بوتزبال

Casella

انگلستان

24

رطوبت سنجهای چرخان

Casella

انگلستان

25

رطوبت سنجهای آسمن

Casella

انگلستان

26

ترمو آنمومتر

Kimo

فرانسه

27

انواع دماسنجهای معمولی جیوه ای و الکلی

------

چین

28

دستگاه اندازه گیری میدانهای الکترومغناطیسی متغیر

Holaday

آمریکا

7
8

نام دستگاه

مدل

ساخت

ردیف
1

پمپهای نمونه برداری فردی

SKC

انگلستان

2

پمپهای نمونه برداری فردی

Negretti

انگلستان

3

میکروپمپ

SKC

انگلستان

4

پمپ نمونه برداری محیطی

SKC

انگلستان

5

پمپ نمونه برداری محیطی

Negretti

انگلستان

6

پمپ نمونه برداری  High Volumeبادبی  40لیتر در دقیقه

Negretti

انگلستان

7

پمپ نمونه برداری  High Volumeبادبی  70لیتر در دقیقه

Negretti

انگلستان

8

پمپ نمونه برداری  High Volumeبادبی  110لیتر در دقیقه

Negretti

انگلستان

9

کالیبراتورهای پمپ های نمونه برداری

BIOS

امریکا

10

گازمتر تر

Elster Amco

آلمان

11

گازمترهای خشک

A.G.L

انگلستان

12

لوله پیتوتلسکوپی

AIR FLOW

انگلستان

13

لوله های پیتو در اندازه های مختلف

AIR FLOW

انگلستان

14

دستگاه Pump test stand

Negretti

انگلستان

15

اسپکتروفتومتر تک پرتو uv/vis

Perhin - elmer

امریکا

16

ترازوی آنالیز  0/0001گرم

17

دستگاه آب مقطرگیری

AND
----

ژاپن
ایران

18

بطری ماریوتی

----

---

19

هیتر-همزن مغناطیسی

20

 PHمتر

Jenway
کورنینگ

انگلستان
انگلستان

21

مانومترهای آبی و جیوه ای

----

ایران

22

بارومتر دیجیتال

23

بارومترهای ساده آزمایشگاهی

Air Flow
کارآزما

انگلستان
ایران

24

میکروسکوب فاز کنتراست

الیکا

امریکا

25

میکروسکوپ الیکا به همراه دوربین متصل به کامپیوتر

الیکا

امریکا

26

میکروسکوپ استریو ساده

LEYBOLD

مشترک

27

Aerosol Mass Monitor
انواع گراتیکولهای چشمی و Stage

Sibata

ژاپن

29

دستگاه نمونه برداری از بیوآئروسلها

Graticule
ترمواندرسن

انگلستان
امریکا

30

Cascade centripiter
فلومترهای حباب صابون

Negretti

انگلستان

32

دستگاه افشاننده استن

Casella
-----

انگلستان
----

33

دستگاه اندازه گیری گازهای قابل اشتعال و انفجار

Neotox

انگلستان

34

پمپهای دستی دراگر آکاردئونی

Faser

لهستان

35

پمپ دستی دراگر پیستونی

MSA

امریکا

36

دتکتورتیوبهای مختلف

GASTEC

ژاپن

37

هود ایمن آزمایشگاهی

28

31

نام دستگاه

وسایل مصرفی آزمایشگاه شامل انواع فیلترهای مختلف جهت نمونه برداری ،انواع بطریهای گاز شوی و ایمپینجر های مختلف ،تراپ،
مانومتر  Uشکل ،کیسه های نمونه برداری ،فیلتر هلدر ،انواع سیلکونها ،انواع کرنومتر و .....
کلیه وسایل مربوط به آزمایشگاه شیمی شامل انواع بالن ژوژه در حجمهای مختلف ،انواع بشر و ارلن در حجمهای مختلف ،انواع استوانه
مدرج ،پیست و بورت در حجمهای مختلف ،قیف ،شیشه ساعت ،دسی کاتور ،پوآر
انواع مواد شیمیایی مصرفی مورد استفاده در نمونه برداری و آنالیز بسیاری از آالینده های هوا

ب) دانشکده علوم توانبخشی
دانشکده علوم توانبخشی در حال حاضر دارای  5آزمایشگاه الکتروتراپی،الکتروفیزیولوژی ،ورزش درمانی ،بیومکانیک و  gait analysisمی
باشد .وسایل و تجهیزات پژوهشی که در جدول ذیل آورده شده عمدتاٌ در آزمایشگاه بیومکانیک مستقر می باشد.

-1دستگاه الكترومیوگرافي
کاربرد :بررسی و تشخیص اختالالت سیستم اسکلتی -عضالنی -عصبی
 -2دستگاه اسپیرومتر
کاربرد :بررسی و تشخیص اختالالت سیستم تنفسی
 -3دستگاه اندازه گیری فشار کف پا
کاربرد :بررسی پارامترهای مختلف راه رفتن ،تشخیص اختالالت و ناهنجاریهای مختلف مربوط به راه رفتن انسان
 -4دستگاه تردمیل
کاربرد :بررسی پارامترهای مختلف راه رفتن و دویدن انسان ،بهبود عملکرد سیستم قلبی -عروقی -ریوی
 -5دستگاه دینامومتر Grip
کاربرد :بررسی قدرت عضالت دست در حین مشت کردن و ارزیابی قدرت عضالنی سایر قسمت اندامها
 -6دستگاه آنالیز حرکت بوسیله الكتروگونیامتری دو بعدی
کاربرد :بررسی الگوهای مختلف حرکتی و زوایای مفصلی در شرایط استاتیک و دینامیک
 -7دستگاه آنالیز حرکت بوسیله فیلمبرداری سه بعدی (کوالیسیس)
کاربرد :بررسی الگوهای مختلف حرکتی و زوایای مفصلی در شرایط استاتیک و دینامیک
 -8دستگاه دوچرخه ثابت ارگومتری
کاربرد :افزایش قدرت و تحمل عضالنی ،افزایش دامنه حرکتی ،بهبود عملکرد سیستم قلبی ،عروقی و ریوی
 -9دستگاه بیوفیدبک
کاربرد :اندازه گیری دمای بدن ،آموزش عملکرد عضالنی ،بازآموزی حرکتی ،اندازه گیری میزان فعالیت عضالنی
 -10دستگاه گونیامتر
کاربرد :اندازه گیری دامنه حرکتی مفاصل مختلف
 -11دستگاه ارزیابي اسكولیوز
کاربرد :اندازه گیری انحراف جانبی ستون فقرات
 -12دستگاه فشار سنج معمولي
کاربرد :اندازه گیری فشار خون بدن
 -13دستگاه ایزواستیشن
کاربرد :اندازه گیری قدرت و تحمل عضالت ستون فقرات

 -14دستگاه حرکت دهنده غیر فعال پیوسته )(CPM
کاربرد :افزایش دامنه حرکتی مفاصل مختلف
Pelvic Inclinometer -15
کاربرد :اندازه گیری انحناهای ناحیه کمری -لگنی
 -16نیروسنج معمولي
کاربرد :اندازه گیری قدرت و نیروی عضالنی
 -17دستگاه ثبت فشار خون بصورت دیجیتالي
 -18کولیس
کاربرد :اندازه گیری های آنتروپومتریک بدن
Pain Measurement -19
کاربرد :اندازه گیری آستانه حس و درد
TwoPointDiscrimination -20
کاربرد :اندازه گیری حس تمایز بین دو نقطه روی سطح بدن
ME6000 - Telemetry EMG(Mega electronics Ltd.Finland)-21
دستگاه ثبت فعالیت الکتریکی عضالت که امکان ثبت فعالیت الکتریکی را به صورت همزمان از  16گروه عضالنی فراهم می
کند.این دستگاه از قابلیت همزمان شدن با سیستم آنالیز حرکات برخوردار است.
Kistler Force Plate -22

این  force plateاز نوع غیر متحرک ( کاشتنی) و دارای سنسورهای پیزوالکتریک می باشد  .این دستگاه از قابلیت همزمان شدن با
سیستم آنالیز حرکات برخوردار است .

Biodex Multi-Joint System -23
این دستگاه امکان ثبت انقباضات ایزوکینتیکعضالت و محاسبه گشتاور آنها را فراهم می نماید .از این دستگاه می توان به منظورارزیابی
و درمان توانبخشی سیستم اسکلتی-عضالنی استفاده کرد.
Gait Analysis System (MIE Medical Research Ltd,UK) -24
دستگاه الکتروگونیامتر که شامل سری کامل گونیامترهای اندام تحتانی و  footswitchمی باشد و بصورت بیسیم اطالعات را به گیرنده
انتقال می دهد .گیرنده از طریق کارت  ADسگینالهای دریافتی را به کامپیوتر وارد می کند.
Digital Multi-Myometer (MIE Medical Research Ltd,UK) -25
دستگاهی است که قدرت عضالت را بصورت عددی ثبت می کند .این دستگاه قابلیت اتصال و ثبت اطالعات را در کامپیوتر دارد و با
استفاده از ضمائم آن می توان از عضالت اندام های مختلف ثبت اطالعات نمود.
Sapphire II Clinical EMG Instrument (Medlec, UK) -26
دستگاه ثبت فعالیت عضالنی و سرعت هدایت عصبی .این دستگاه قابلیت اتصال به اوسیلوسکوپ و کامپیوتر را دارا می باشد.
NeurowerkEEG -27
این دستگاه جهت انجام تحقیقات در زمینه فعالیت الکتریکی مغز و سیتم اعصاب مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد.
Neurowerk EMG -28
این دستگاه جهت تشخیص نارسایی های عملکردی نورولوژیک در زمینه عصبی عضالنی وسیستم اعصاب مرکزی و محیطی کاربرد
دارد.
Neuro MS -29
این دستگاه تحریک کننده مغناطیسی برایتحریک تشخیصی و درمانی مناطق حرکتی کورتکس مغز و سیستم اعصاب محیطی می
باشد.
TekScan Foot Pressure Measurement System (mat scan) USA. -30

دستگاه اسکنر کف پا .اسکنر این دستگاه بصورت یک  matمی باشد و فرد باید با پای برهنه بر روی آن راه برود.

Wagner Digital Algometer(FPIX) -31
دستگاهی است که جهت بررسی آستانه احساس و تحمل درد در بافت های مختلف سیستم اسکلتی-عضالنی به کار می رود.
Body Composition Analyzer (Maltron, UK) -32
این دستگاه با استفاده از چهار الکترود که به کف دست ،مچ دست ،پا و پاشنه متصل می شوند ،مقاومت کلی بدن را اندازه گیری می نماید.
به این ترتیب با استفاده از این روش غیر تهاجمی ،می توان پارامترهایی نظیر میزان چربی بدن ،میزان آب بدن و غیره را بدست آورد.
BluemyoEMG Device -33
دستگاه ثبت سیگنال های عضالنی کینزیولوژیک می باشد  .این دستگاه دارای  8کانال جهت ثبت سیگنال های عضالنی است.
Hydraulic Pinch Gauge -34
این وسیله برای اندازه گیری قدرت دستبا ارزیابی انواع حالت های (گرفتن با نوک انگشتان ،کف دست و کلید) استفاده میگردد.
Cervical Range of Motion -35
این وسیله جهت اندازه گیری حرکت گردن در سه جهت  lateral flx,flex/ext,rotationمی باشد.
Whole Body Vibration -36
با ایجاد تحریک مکانیکی لرزشی ،جهت درمان اختالالت مختلف کاربرد دارد.
Ultra-Sonography -37
جهت ارزیابی بافت های مختلف سیستم اسکلتی -عضالنی کاربرد دارد.

