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 (ریال)قیمت  مدل ن تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکییواعن شناسه

541* 
  (Trace In Mirror)  دستگاه ترسیم در آيینه
های سنجش يادگیری و انتقال دوجانبه از طريق  ستاره بزرگ و کوچک استاندارد با مرزهای دندانه دار می باشد و برای انجام آزمايش به شکل اين دستگاه دارای مسیرهای محیطی

 .سیستم الکترونیک جديد اين دستگاه دارای زبان فارسی و ال سی دی گرافیکی بوده و به صورت لمسی می باشد .رود کار می ترسیم تصوير در آيینه به
PM-TM46962 000/000/51 

  (Type Tester) دستگاه سنجش سرعت تايپ *541

 .اين دستگاه دارای زبان فارسی و ال سی دی گرافیکی بوده و به صورت لمسی می باشد .رود کار می گیری سرعت تايپ و تعداد ضربات انگشتان در يک بازة زمانی به برای اندازه
PM-TT47962 000/100/1 

541* 
  (Temprature Feedback)دستگاه بیوفیدبك دماي بدن 

و برای مانیتورينگ دمای نقاط مختلف بدن يا مقايسة دمای يک نقطه از  بودهسنسور دما  دواين دستگاه دارای . گیری ديجیتال دما با دقت يک دهم درجة سانتیگراد اندازه برای

و روان  در کلینیک های روان شناسی اين دستگاه. رود کار می بر آن به (بازخورد زيستی روانی)چنین برای مشاهده کاهش يا افزايش دمای پوست بدن با تمرکز  بدن چند نفر هم

 .استفاده شده است سنسور دیجیتالبوده و در آن از   نمودار تغییرات دماهمراه با نمايش  ی و ال سی دی گرافیکیدارای زبان فارس کاربرد دارد و پزشکی

PM-TE48962 000/000/51 

545* 
  (Memory And Learning Speed Measurement) يادگیري سرعت و حافظه سنجش دستگاه

به زبان  و دارای برنامه های مختلف این دستگاه به صورت لمسی بوده. های يادگیری از طريق آزمون و خطا و ارزيابی حافظه و سرعت يادگیری به کار می رود برای انجام آزمايش

 .می باشد فارسی و انگلیسی

PM-MLS41951 000/000/44 

544* 
 (Memory And Learning Speed Measurement Plus) پالس يادگیري سرعت و حافظه سنجش دستگاه

به  مختلف و دارای برنامه های مختلف این دستگاه به صورت لمسی بوده. های يادگیری از طريق آزمون و خطا و ارزيابی حافظه و سرعت يادگیری به کار می رود برای انجام آزمايش

 می باشد و انتقال اطالعات به کامپیوتر تنظیمات پیشرفته اين مدل از دستگاه دارای .می باشد زبان فارسی و انگلیسی
PM-MLS42952 000/100/41 

548* 
 (Metronome) دستگاه مترونوم 

 ...درمانی و  گفتارار در بندی تولید گفت شناسی، برای زمان در آزمايشگاه روان کاربرد. شود گیری يک بازدة زمانی مشخص به صورت ديداری ـ شنیداری استفاده می برای اندازه
 .اين دستگاه دارای زبان فارسی و ال سی دی گرافیکی بوده و به صورت لمسی می باشد

PM-M45961 000/300/1 

548* 
 (G.S.R Biofeedback)دستگاه بیوفیدبك 

اين دستگاه در . رود کار می به... روانی، ريلکسیشن، هیپنوتیزم و کنترل فشار  به منظور( تغییرات سیستم سمپاتیک)های گالوانیکی پوست  برای سنجش تغییرات مقاومت واکنش

 .شناسی قابل استفاده است های روان پزشکی و آزمايشگاه شناسی، روان های روان کلینیک
PM-GS25881 000/100/44 

  (Tachistoscope)تاشیستوسكوپ / نما  دستگاه محرك *550

 .رود کار می به. . .  های انگیزش و ادراک،  ظرفیت ادراک، انگیزش و حافظه و  انجام آزمايش برای Lcd  جنس اکرلیک با نمايشگر  جعبه از
PM-TA7871 000/000/10 

541* 
 (E.C.G Biofeedback) دستگاه بیوفیدبك ضربان قلب

اين دستگاه در .  رود کار می به... روانی، ريلکسیشن، هیپنوتیزم و کنترل فشار  های مختلف به منظور برای سنجش و مطالعه تغییرات ضربان قلب در اثر محرک Lcd با نمايشگر 

 .شناسی قابل استفاده است های روان پزشکی و آزمايشگاه شناسی، روان های روان کلینیک
PM-EC26881 000/100/44 

534* 
 ( GSR/ECG/Temp. Biofeedback)کاناله  4دستگاه بیوفیدبك 
، تغییرات ضربان قلب، تغییرات دما (تغییرات برانگیختگی سمپاتیک)های گالوانیکی پوست شنیداری برای سنجش و مطالعه تغییرات مقاومت واکنشبرای ارايه بازخورد ديداری و 

 .شناسی های روان ی و آزمايشگاهپزشک شناسی، روان های روان در کلینیک کاربرد. رود کار می به... در دو نقطه از بدن به منظور کنترل فشار روانی، ريلکسیشن، هیپنوتیزم و 

PM-BI28911 000/100/33 

531* 
 (Recorder Maze) ماز ثبات ديجیتال

دارای برنامه های مختلف طبق . های يادگیری حسی ـ حرکتی به روش مشاهده، آزمايش و خطا و ارزيابی تجسم فضايی به کار می رودبرای انجام آزمايش LCD با نمايشگر 
  .کنددستگاه زمان انجام آزمايش و تعداد خطا را ثبت میاين . استاندارد

PM-RM31914 000/000/31 

  (GSR2)بخش الكترونیك ـ بیوفیدبك جیبی دستگاه آرام 538
.قابل استفاده برای کاستن از استرس و انجام تمرينات ريلکسیشن در محل کار و منزل. بر اساس جديد ترين طراحی روز دنیا  

PM-GS32915 000/100/4 

551 
 سنج هاي المسه سوزن
ترين  کم. عدد است 21ها بر حسب صدم گرم و به تعداد  وزن سوزن. رود کار می گیری آستانه مطلق احساس تماس در ناحیه کوچکی از دست و آشنايی با روش ثابت به برای اندازه

 .ها يک گرم است ترين آن وزن سوزن يک صدم گرم و وزن بیش
PM-TN1488 000/000/40 

551* 
 (Reaction Timer)سنج واکنش  دستگاه زمان

کند تا، به طور ارادی و با يک حرکت معین، در مقابل يک تحريک کم و بیش پیچیده واکنش نشان دهد، اين زمان اندازه بسیار مهمی  گیری زمانی که فرد صرف می برای اندازه

 و نمايشگرهای مختلف و سه نوع محرک نوری  اين دستگاه دارای دو نوع محرک صوتی با فرکانس. گیرد های حسی يا ذهنی مورد استفاده قرار می که برای مطالعه تعداد زيادی از فرآينداست 

LCD در ضمن زمان واکنش دارای دقت يک هزارم ثانیه است. ماتیک به کار می رودو برای انجام آزمايش های سنجش زمان واکنش ساده، انتخابی و تشخیصی به صورت دستی و اتو باشد می. 

 

PM-RT16881 
000/000/43 

543* 

 (Reaction Timer Plus)پالس  سنج واکنش دستگاه زمان

انجام آزمايش های سنجش زمان واکنش ساده، باشد و برای  می لمسی  LCDو نمايشگرهای مختلف و سه نوع محرک نوری  اين دستگاه دارای دو نوع محرک صوتی با فرکانس

حافظه  ،لمسی، نمايش جدولی نتايج نمايشگر صفحه .در ضمن زمان واکنش دارای دقت يک هزارم ثانیه است. انتخابی و تشخیصی به صورت دستی و اتوماتیک به کار می رود

 .و رابط کاربری فارسی، از ويژگی های برجسته اين دستگاه است داخلی

PM- RTP43953 000/000/14 

544* 

 (Reaction Timer Pro) پروسنج واکنش  دستگاه زمان

باشد و برای انجام آزمايش های سنجش زمان واکنش ساده،  می لمسی  LCDو نمايشگرهای مختلف و سه نوع محرک نوری  اين دستگاه دارای دو نوع محرک صوتی با فرکانس

حافظه  ،لمسی، نمايش جدولی نتايج نمايشگر صفحه .در ضمن زمان واکنش دارای دقت يک هزارم ثانیه است. اتوماتیک به کار می رودانتخابی و تشخیصی به صورت دستی و 

 .، انتقال اطالعات به رايانه، تنظیمات پیشرفته از طريق رايانه و پشتیبانی از شاسی بی سیم، از ويژگی های برجسته اين دستگاه استداخلی

PM- RTP44954 000/000/11 
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 (ریال)قیمت  مدل ن تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکیاویعن شناسه

541* 

   Maze Systemدستگاه ماز 
اين . رود کار می و ثبت تعداد خطا به( ماز)گیری زمان حل البیرنت  های يادگیری حسی ـ حرکتی به روش مشاهده، آزمايش و خطا، اندازه برای انجام آزمايش

و ال سی دی اين وسیله دارای زبان فارسی .می باشدکه به صورت تکی عرضه می شود Tو عکس ماز  T، ماز U، عکس ماز Uمدل ماز  4دستگاه دارای 
 .گرافیکی بوده و به صورت لمسی می باشد

PM-MZ49961- 4 000/000/40 

510* 
   Maze System (دو ماز)دستگاه ماز 

اين . رود کار می و ثبت تعداد خطا به( ماز)گیری زمان حل البیرنت  های يادگیری حسی ـ حرکتی به روش مشاهده، آزمايش و خطا، اندازه برای انجام آزمايش
 .اين وسیله دارای زبان فارسی و ال سی دی گرافیکی بوده و به صورت لمسی می باشد  .می باشد Tو ماز  Uماز  2دستگاه دارای 

PM-MZ49965 000/000/41 

515* 

   Maze System( ماز چهار)دستگاه ماز 
.. رود کار می و ثبت تعداد خطا به( ماز)گیری زمان حل البیرنت  های يادگیری حسی ـ حرکتی به روش مشاهده، آزمايش و خطا، اندازه برای انجام آزمايش
اين وسیله دارای زبان فارسی و ال سی دی گرافیکی بوده و به صورت   .می باشد Tو بر عکس ماز  T، ماز U، برعکس ماز Uماز  4اين دستگاه دارای 

 .لمسی می باشد

PM-MZ49966 000/000/40 

 دستگاه الكتروشوك *544
 .رود کار می به... های شرطی سازی و کاربردهای کلینیکی مانند ترک اعتیاد، بیزار سازی، توقف فکر و برای انجام آزمايش

PM-ES21881 000/000/50 

514* 
  دستگاه  سنجش آستانه ادراك سوسو

دستگاه دارای زبان فارسی  اين  . .رود کار می چنین برای انجام آزمايش آستانه مطلق و اختالفی به زن هم گیری آستانه ادراک يک منبع نوری چشمک برای اندازه LCDبا نمايشگر 

 .و ال سی دی گرافیکی بوده و تمام کلیدهای موجود در نمونه قديمی حذف شده است
PM-SS50962 000/000/40 

531 
 (Tower Of London) آزمون برج لندن

های حساس به عملکرد لوب  اين آزمون از جمله آزمون. است( مسألهريزی و حل  توانايی برنامه)ارزيابی کارکردهای اجرايی ، اين آزمون شامل مجموعه تکالیفی است که هدف

 . باشد فرونتال می

PM-TL29912 000/100/4 

 خط کش تخمین فاصله  531
 (جنس اکرلیک و حک با لیزر. )رودبرای سنجش دقت تخمین فاصله به کار می

PM-R30913 000/100/5 

551 
 (DAF & SPEECH)آموز  افزار گفتار نرم

زمان با پخش صدا، تکرار و تأخیر در  ، قابلیت نمايش متن و تصوير همDAF ، Recording And Playback ، Mask ، Metronomeتوان  افزار می از امکانات اين نرم

 .تکرار صدای ضبط شده را نام برد

PM-DS12861 000/100/4 

501 
 (PM) ادراري دستگاه آالرم شب

باشد و  رود و مجهز به دو نوع آالرم، لرزاننده و سیستم تأخیر می کار می ادراری کنشی و بدون عارضه فیزيولوژيک به ادراری مبتاليان به شب درمان شباين دستگاه برای کمک به 
 .اين دستگاه دارای پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشد. درمان با رفلکس شرطی انجام می گیرد

PM-A6871 000/100/4 

 (مطابق با نمونه اصلی)سنج  سنگینی *540

 .باشد وزنه ای می 24اين ابزار دارای  .گیری آستانه اختالفی و آشنايی اجمالی با روش ثابت و قانون وبر اندازه
PM-GM17881 000/100/4 

 (مطابق با نمونه اصلی)خطاي بینايی ـ حرکتی دمور  545
 .رود کار می نشان دادن اين که ادراک عین واقعیت نیست بهاين وسیله برای بررسی پديده اثر تضاد و 

PM-DE18881 000/100/4 

513* 
  (V HAND SHAKE ACCURACY METER)  یرونپV سنج   دستگاه لرزش

دارای زبان فارسی )سیستم الکترونیک جديد اين دستگاه مجهز به  .گیرد های فضايی انجام می برای مطالعه دقت در ترسیم يک خط به وسیله يک حرکت آزاد،  که بر اساس مسیر

 .و به صورت لمسی می باشد( و ال سی دی گرافیکی
PM-QV51962 000/000/40 

514* 
  (HOLE HAND SHAKE ACCURACY METER) گیري  دقت هدفسنج  دستگاه لرزش

دارای زبان فارسی و ال سی دی )اين دستگاه مجهز به سیستم الکترونیک جديد  .رود میکار  برای اندازه گیری يک حرکت هدف گیر و اندازه گیری وسعت حرکات غیر ارادی به

 .و به صورت لمسی می باشد( گرافیکی
PM-AP52962 000/000/54 

 (COLOURS MIXTURE-MAKING)ها  دستگاه ترکیب رنگ 553

 .های مختلف به صورت چرخشی مشاهدة ترکیبی رنگ
PM-P10871 000/100/1 

 (RING-SHAPED SKILLS ASSESSMENT) اي موئد سنج حلقه مهارت *541
 .رود کار می های فردی در يک فعالیت تکراری به گیری مهارت انگشتان و آشکار کردن تفاوت برای اندازه

PM-SM23881 000/000/50 

511* 
  (SPIRAL HAND SHAKE ACCURACY METER) سنج مارپیچ دستگاه لرزش

دارای زبان )اين دستگاه مجهز به سیستم الکترونیک جديد . رود کار می هماهنگی چشم و دست به ها، حرکات درشت و ظريف دست و سفتی و لرزش دستبرای ارزيابی نرمی، 
 .و به صورت لمسی می باشد( فارسی و ال سی دی گرافیکی

PM-AC53962 000/000/54 

 (TWO POINT DISCRIMINATION AESTHESIOMETER)کولیس  555

 .  های مختلف بدن برای تعیین آستانة تشخیص پوستی برای قسمت
PM-AE8871 000/100/4 

558 
 (Karad Visual Memory)حافظه بینايی کاراد 

اعتماد به نفس، نرمی و اين مجوعه برای سنجش حافظه بینايی، سرعت ادارک، تمرکز حواس، هیجانی بودن، . قطعه مصور 86ای مصور و سفید و  خانه 86صفحه  2ای از  مجموعه

 .رود کار می ها و آگاهی به سفتی دست
PM-CA15881 000/000/1 
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 (ریال)قیمت  مدل ن تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکیاویعن شناسه

 گیري خطاي ادراکی مولر ـ الير اندازه 554
 .با دفترچه راهنما رود همراه کار می شود، به ک ما ظاهر میبین اندازة فیزيکی و آنچه در ادراگیری انحرافات موجود  برای اندازه

PM-MU9871 000/100 

534 
 دستگاه تعارض نگار

در ( مثبت ـ منفی مثبت ـ مثبت،   منفی ـ منفی و)تئوری های موضع شناسی لوين الهام گرفته و برای اجرای آزمايش شخصیت و تعارض های سه گانه  اين دستگاه از

 .آزمايشگاه به کار می رود
PM-CO27881 000/100/1 

 (هارا ايشی)کور رنگی  533
 .با کیفیتی بی نظیر همسان با نمونه ژاپنی. رود کار می ترين نوع نقص در ادراک بینايی، يعنی کور رنگی مادرزادی به برای تشخیص سريع متداول

- 000/000/4 

530 
 تصويرها تضاد و پس

تصويری اثری است که مدتی پس از محرک اصلی باقی  پس. )رود کار می تصويرها به زمان، و اثر زمان بر ادراک به کمک پس برای مطالعه اثر مکان بر ادراک به کمک تضاد هم

 .(ماند می
- 000/110 

 سطوح کارآيی 535
 .رود کار می و حواس پرتی به برای مطالعه تحول کارآيی در شرايط مختلف، مخصوصاً در شرايط کار مضاعف

- 000/800 

 

 

 

 .***باشند سال مشمول گارانتی می 5مشخص شده است به مدت ( *)هايی که با عالمت  دستگاه***

 

 

 

 

 (ریال) هر عدد قیمت لوازم جانبین اویعن شناسه

 000/100 الکترود دستگاه ماز 5

 000/100 الکترود و سیم رابط دستگاه ترسیم در آيینه 4

 000/100 پیرون Vالکترود و سیم رابط دستگاه لرزش سنج  3

 000/100 الکترود و سیم رابط دستگاه لرزش سنج مارپیچ 4

 000/100 الکترود و سیم رابط دستگاه لرزش سنج دقت هدف گیری 1

 GSR 000/000/5سنسور دستگاه بیوفیدبک  1

 ECG 000/100/5سنسور دستگاه بیوفیدبک  1

 000/800 دستگاه الکتروشوکسنسور  8

 PM 000/100دهنده شب ادراری  لرزانک دستگاه هشدار 1

 000/100/5 شاسی دستگاه زمان سنج واکنش 50

 000/100/5 پدال پايی دستگاه زمان سنج واکنش 55

 000/100/1 شاسی بی سیم دستگاه زمان سنج واکنش پرو *54

 000/500/8 واکنش پروپدال پايی بی سیم دستگاه زمان سنج  *53

 - کرنومتر 54
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 (ریال)قیمت  مدل تکمیلین تجهیزات اویعن شناسه

531 
 (EPM)  ماز موش سوري –تفع رمیز مدستگاه پالس 

EMP  بر روی آن جهت مطالعه اضطراب به کار می رود( بخصوص موش)مدلی حیوانی است که الگو های رفتاری جوندگان . 

  .اين دستگاه  مجهز به دوربین، برای ضبط تصاوير و چهار پرژکتور می باشد

PM-EMP33937 000/000/540 

  -  USB کاناله 2 نوروفیدبك دستگاه 405

  - بلوتوث کاناله 2 نوروفیدبك دستگاه 404

  - USB  کاناله 4 نوروفیدبك دستگاه 403

  - بلوتوث کاناله 4 نوروفیدبك دستگاه 404

  - بلوتوث کاناله 8 دستگاه نوروفیدبك 401

  - )مغزي امواج ثبت EEG (سنسور 401

  - )قلب بانضر يتغییزپذير ثبت( BVP سنسور 401

  - )پوست يقتعر ثبت( GSR/SC سنسور 408

  - قلب نوار يا نوارعضله ELG (EMG,EKG/ECG) سنسور 401

  - )دما ثبت( Temp سنسور 450

455 
 USB  کابل ازطريق ارتباط روتین QEEG/EEG/EP دستگاه

 EEG ، EKG/ECG + Evoked Potentials کانال 21

  PC ,Monitor ,Printer ,Floor Stand ,Photostimulator ,Phonostimulator ,Software :شامل
 گیری اندازه کاله همراه به

-  

  - کلینیكال Pelvic Muscle Exerciser (XFT-2002) دستگاه 454

  - خانگی Pneumatic Pelvic Muscle Trainer (XFT-2002) دستگاه 453
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 digiravan.com  .www :های روانشناسی بصورت فایل پی دی اف سایت خرید آزمون
  

 www.parsmadarco.ir   :سایت خرید اینترنتی محصوالت

سه 
شنا

 

 (ریال)قیمت  عناوین فیلم های روانشناسی 

 Past, Present, and Promise  000/10      گذشته، حال و آينده 405

 Understanding Research 000/10آشنايی با تحقیقات علمی     404

 The Behaving Brain 000/10                 مغز و رفتار            403

 The Responsive Brain 000/10                        مغز پاسخگو 404

 The Developing Child 000/10                        رشد کودک 401

 Language Development 000/10             گیری زبان    شکل 401

 Sensation and Perception 000/10        احساس و ادراک      401

 Learning 000/10                                                 يادگیری 408

 Remembering and Forgetting 000/10  يادآوری و فراموشی  401

 Cognitive Processes 000/10                        شناختفرايند  450

 Judgment and Decision Making 000/10 گیری قضاوت و تصمیم 455

 Motivation and Emotion           000/10انگیزش و احساسات 454

 The Mind Awake and Asleep  000/10یخواب و بیدارذهن و پديدة  453

 The Mind Hidden and Divided   000/10و تقسیم شدهذهن پنهان  454

 The Self  000/10                                                خويشتن 451

451 Testing and Intelligence               000/10 سنجش و هوش 

451 Sex and Gender              جنسی و جنسیت      روابط  000/10 

458 Maturing and Aging  000/10                   افزايش سنبلوغ و 

451 The Power of the Situation            000/10 نیروی موقعیت 

440 Constructing Social Reality  000/10      گیری حقايق اجتماعی شکل

445 Psychopathology  000/10                   آسیب شناسی روانی    

444 Psychotherapy درمانی                                      روان  000/10 

443 Health, Mind, and Behavior  000/10 سالمتی، ذهن و رفتار 

444 Applying Psychology in Life  000/10  شناسی در زندگی کاربرد روان

441 Cognitive Neuroscience  000/10           علم عصب شناختی  

441 Cultural Psychology فرهنگ              و  شناسی روان  000/10 

و کیفیت بسیار عالی، به همراه توضیحات زيرنويس فارسی ها با کلیه فیلم  
شناسان آمريکا دکتر فیلیپ زيمباردو، توسط انجمن روان  

.تهیه شده است 2118تا  8991 های در سال  

 

سه 
شنا

 

 (       ریال)قیمت  عناوین نرم افزارها 

 000/300 سؤالی فرم كوتاه MMPI  15 افزار نرم 305

 000/100 ( سؤالی 111)  MMPI افزار نرم 304

 SCL - 90 000/400افزار آزمون  نرم 303

 000/410 سؤالی 10افزار هوش هیجانی باراُن  نرم 304

 000/100 ساالن بزرگ A,Bافزار هوشی كتل، فرم  نرم 301

 000/100 سؤالی 581عامل كتل  51افزار آزمون  نرم 301

 000/400 افزار آزمون افسردگی بك نرم 301

 000/410 یزنك بزرگساالن افزار آ نرم 308

 000/410 نوجوانان كیزنافزار آ نرم 301

 000/400 ریون بزرگساالن افزار آزمون  هوشی نرم 350

 000/400 (رنگی)آزمون  ریون كودكان افزار  نرم 355

 000/400 سؤالی 510افزار آزمون  سازگاري بل  نرم 354

 000/000/5 3، میلون ـMCMI IIIافزار آزمون  نرم 353

 000/410 افزار انگیزه پیشرفت هرمنس نرم 354

 000/4000 (DAF&SPEECH)آموز  افزار گفتار نرم 351

 GHQ 000/400افزار آزمون  نرم 351

 MMPS 000/400 مقیاس امنیت روانی مهاباد افزار نرم 351

 000/310 افزار سنجش خالقیت تورنس نرم 358

 000/100 سؤالی 480كالیفرنیا پرسشنامه  CPI افزار نرم 351

 NEOPI-R  000/110افزار شخصیتی نئو نرم 340

 000/400 (الف، ب)افزار سازگاري ازدواج فرم  نرم 345

 000/400 سنج تحصیلی شغلی افزار رغبت نرم 344

 .، بدون محدودیت نصب می باشد351كلیه نرم افزارها به غیر از شناسه 
 

 
 
 


