
 مشخصات دستگاه
 LaEr0001 شماره سند : ارگونومی نام آزمایشگاه : مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نام واحد :

 کامل آنتروپومتری ست نام دستگاه :

 1 تعداد دستگاه : سال ساخت : ایران :کشور سازنده   مدل :

 آزمایشگاه ارگونومی محل دستگاه : آماده به کار وضعیت دستگاه :

 تری انگلشیت آنتروپومتری ، صندلی با قابلیت تنظیم ارتفاع ،  تجهیزات جانبی :

 خیر پرتابل :                     خیر قابلیت اتصال به کامپیوتر :

 : دقت اندازه گیری                        سانتی متر : واحد اندازه گیری

 بدن ابعاد یریاندازه گ کاربرد :
 

 خالصه ای از عملکرد دستگاه :

 نکات الزم قبل از اندازه گیری ابعاد آنتروپومتری :

 فرد با حداقل لباس روی آنتروپومتر قرار گیرد 

افراد حین اندازه گیری بدون روپوش ، کمربند ، کاله ، عینک ، کفش و ... باشند ) در صورت عدم امکان اندازه های 

 اصالحی درنظر گرفته شود 

درجه باشد ) حتی االمکان  90برای تنظیم زیرپایی ها پاها باید به صورت دراندازه گیری ابعاد بدن در حالت نشسته ، 

 ئسعی شود از ارتفاع صندلی کمک گرفته شود نه زیرپایی ( 

 افراد حین اندازه گیری راست و مستقیم ) بدون خمیدگی ( قرار بگیرند .

 دهند .حین اندازه گیری تغییر وضعیت ن



 

 

 

 

 

 

 



 مشخصات دستگاه
 LaEr0002 شماره سند : ارگونومی نام آزمایشگاه : مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نام واحد :

 نام دستگاه : ترازوی سنجش وزن بدن

 1 تعداد دستگاه : سال ساخت : چین  کشور سازنده :  micro life ws 50 مدل :

 1طبقه  C1 محل دستگاه : آماده به کار  وضعیت دستگاه :

  تجهیزات جانبی :
 پرتابل : بله                قابلیت اتصال به کامپیوتر : خیر                   

 گرم 100±واحد اندازه گیری: کیلوگرم ، استون ، پوند                دقت اندازه گیری : 

 وزن یریاندازه گ کاربرد :
 

 

 

 

 

 

 

 



 مشخصات دستگاه
 LaEr0003شماره سند :  ارگونومی نام آزمایشگاه : مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نام واحد :

 نام دستگاه : دینامومتر سینه ، پشت ، پا

 1 تعداد دستگاه : سال ساخت : کره کشور سازنده : SH5007 مدل :

 1طبقه  C2 محل دستگاه : آماده به کار  وضعیت دستگاه :

 تجهیزات جانبی : 

 پرتابل : بله                    قابلیت اتصال به کامپیوتر : خیر                     

 واحد اندازه گیری : پوند ، کیلوگرم                                 دقت اندازه گیری : 

 نیروسنج عضالت سینه ، پشت و پا کاربرد :

 

 از عملکرد دستگاه :  یخالصه ا

متناسب با  رهیشود. طول زنج یو پشت استفاده م نهیقدرت پا ، قفسه س یحداکثر یریدستگاه به منظور اندازه گ نیا از

 باشد . یم لوگرمیک ایپوند  یریشود. واحد اندازه گ یم میتنظ رویمحل اعمال ن رییتغ ایاختالف ارتفاع و 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مشخصات دستگاه
 LaEr0004شماره سند :  ارگونومی نام آزمایشگاه : مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نام واحد :

 قلب نمایشگر ضربان نام دستگاه : 

 کشور سازنده : beurer PM15 مدل :
 آلمان

 1 تعداد دستگاه : سال ساخت :

 2طبقه  C1 محل دستگاه : آماده به کار وضعیت دستگاه :

 CR 2032ولت  3 یباتر1 تجهیزات جانبی :

 پرتابل : بله                         قابلیت اتصال به کامپیوتر : خیر                

 دقت اندازه گیری :                         واحد اندازه گیری :                                 

 ضربان قلب ، تایمر ، کورنومتر یریاندازه گ کاربرد :
 

 از عملکرد دستگاه :خالصه ای 

گیری کرده و تواند میزان ضربان قلب را اندازهاین محصول باید روی مچ دست بسته شود و با اتصال به مچ دست می

صورت آنالوگ و از ، بهPM 15سنج گیری ضربان قلب ازطریق ضربانی کوچکش نمایش دهد. نوع اندازهروی صفحه

 است. ECGنوع 

آمده از میزان ضربان قلب در دستدستگاه، نمایش ساعت و تاریخ است که به ثبت اطالعات بههای این از دیگر قابلیت

تواند توان به کورنومتر آن اشاره کرد. این امکان میکند. از دیگر امکانات این مدل میزمان مشخص کمک زیادی می

ی سینه نیازی ندارد؛ به نوار قفسه PM 15سنج شده محاسبه کند. ضربانمیزان زمان موردنیاز را برای مسافت مشخص

 .توان اندازه گرفتبند میبنابراین میزان ضربان قلب را تنها به کمک مچ

را برای شناگران،  PM 15های این دستگاه است. این ویژگی، متر از دیگر ویژگی 50مقاومت در برابر آب تا عمق 

دیدن آن وجود نخواهد داشت. ساعت ونه نگرانی بابت آسیبگسازد و هیچنوردان بسیار مناسب میغارنوردان و صخره

سنج را به جایگزین تواند این ضربانشده میسنج است. این قابلیت اضافهشده به این ضرباندار هم از امکانات اضافهزنگ

 مناسبی برای ساعت تبدیل کند.  

 



 مشخصات دستگاه
 LaEr0005 شماره سند : ارگونومی نام آزمایشگاه : مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نام واحد :

 نام دستگاه : ست سه تکه ارزیابی دست 

 1 تعداد دستگاه : سال ساخت :  USAکشور سازنده : base line12-0103 مدل :

 1طبقه  C1 محل دستگاه : آماده به کار وضعیت دستگاه :

 50 تیظرف یکیدرولی، فشار سنج ه کیلوگرم ( 90 0 پوند 200 تیظرف یکیدرولیه یدست نامومترید تجهیزات جانبی :

 لیاست نچیا 6 یانگشت متریاو گونکیلو گرم (  5/22)پوند 

 پرتابل : بله                 قابلیت اتصال به کامپیوتر : خیر                                

 اینچ ، سانتی متر            دقت اندازه گیری :  –واحد اندازه گیری : کیلوگرم ، پوند 

 نیروی پینچ و گریپ دست ، سنجش زاویه یریاندازه گ کاربرد :
 

 خالصه عملکرد دستگاه :

اندازه  یابزار برا کیدست و پنجه  نامومتری. دستگاه دشودیاز مشاغل محسوب م یاریفاکتور مهم در بس کیقدرت پنجه 

متخصصان  یبرا یتوانبخش لهیبعنوان وس زیابزار ن نی، ا باشدیدست م ییحداکثر قدرت پنجه و عضالت جلو یریگ

 شود . یاستفاده م زین یتوانبخش

( و  لوگرمیک 900پود )  200تست قدرت گرفتن دست تا فشار  یبرا یکیدرولیه یدست نامومترید کیشامل  تیک نیا

دامنه  یریگ انگشت جهت اندازه امتریگون کی( و  لوگرمیک 22.5پوند ) 50تست قدرت انگشت تا  یبرا نچیپ نامومترید

 باشد یمفاصل انگشتان م یحرکت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشخصات دستگاه
 LaEr0006شماره سند :  ارگونومی نام آزمایشگاه : مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نام واحد :

 تکه جناغ سینه 6کالیپر نام دستگاه : 

 1 تعداد دستگاه : 2017 سال ساخت : تایوان کشور سازنده : tay tools65202-3737 مدل :

 2طبقه  C1 محل دستگاه : آماده به کار وضعیت دستگاه :

 تجهیزات جانبی : 

 پرتابل : بله                     قابلیت اتصال به کامپیوتر : خیر                           

 میلی متر 1/0دقت اندازه گیری :                     واحد اندازه گیری : اینچ ، میلی متر                     

 ابعاد داخلی ،  خارجی و عمق سنج یریاندازه گ کاربرد :

 

 خالصه ای از عملکرد دستگاه : 

را  سیکار دو شاخک کول نیا ی. براردیگیجسم را اندازه م کی یدو سو انیم یاست که فاصله یدستگاه سیکول

 .شودیکش خوانده مخط یدو شاخه از رو انیم یفاصله میداریرا بر م سیسپس کول م،یگذاریخواه مدو نقطه دل انیم

است که بدون  میقابل تنظ چیپ لهیبه وس سینوع از کول نی(  ا ایاش یابعاد داخل یریگ)اندازه یفلز یداخل سیشامل کول

اندازه )  یفلز یخارج سی،کول میکن یو قرائت م میده یانتقال م یباز شده را به خط کش فلز یتکان دادن دهانه 

 گیری ابعاد خارجی اشیا ( ، عمق سنج  و خط کش می باشد 

 

 

 

 

 



 مشخصات دستگاه
 LaEr0007شماره سند :  ارگونومی نام آزمایشگاه : مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نام واحد :

 کولیسنام دستگاه : 

 2 تعداد دستگاه :  سال ساخت :  کشور سازنده :  مدل :

 C2 محل دستگاه : آماده به کار وضعیت دستگاه :

 2طبقه  

 تجهیزات جانبی : 

 پرتابل : بله                     قابلیت اتصال به کامپیوتر : خیر                           

 0000سانتی متر 02/0اینچ ،  001/0دقت اندازه گیری :                     واحد اندازه گیری : اینچ ، میلی متر                     

 ابعاد داخلی ،  خارجی و عمق سنج یریاندازه گ کاربرد :

 

 خالصه ای از عملکرد دستگاه : 

یک کولیس ساده از ترکیب یک خط . ردیگیجسم را اندازه م کی یدو سو انیم یاست که فاصله یدستگاه سیکول

کش مندرج و یک ورنیه متحرک ساخته شده که دارای دو شاخک ) جهت اندازه گیری قطر داخلی و خارجی ( می 

 باشد ، همچنین دارای یک ئنباله جهت سنجش عمق می باشد .

 

 

 

 


