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شــرکت اطلــس آزمــا بــا دارا بــودن نمایندگــی  انحصــاری کمپانی هــای معتبر 
اروپایــی، امریکایــی و آســیایی و بــا ســابقه فنــی وکادر مجــرب خــود ارائــه 
ــکی،  ــزات پزش ــروش تجهی ــس از ف ــروش و پ ــاوره، ف ــات مش ــه خدم ــر گون ه
ورزشــی،  دانشــگاهی ، کلینیکــی و بیمارســتانی را امــکان پذیــر نمــوده اســت. 
ــعه و  ــت توس ــی در جه ــاوره تخصص ــه مش ــا ارائ ــا ب ــوید ت ــگام ش ــا ماهم ب
گســترش عملکــرد و بهــره وری ســازمان و یــا مرکــز مربوطــه اقدامــات الزم از 

طــرف ایــن شــرکت صــورت گیــرد.
ــی  ــکان ارزیاب ــا ام ــس آزم ــرکت اطل ــط ش ــده توس ــی ش ــتم های معرف  سیس
هــای نورولــوژی و مطالعــه رفتــار شناســی و عملکــرد سیســتم های عصبــی  را 
ــا میســر ســاخته اســت. ــا اســتفاده از پیشــرفته ترین تکنولوژی،هــای روز دنی ب

برای آشنایی با محصوالت با ما همراه باشید...

3دستگاه ثبت EEG کمپاننی EMOTIV آمریکا
5سیستم ثبت سیگنال های بیولوژیک ساخت شرکت Mega فنالند

 biofeed back x-per 2000 7سیستم

9سیتم تحریک مغناطیسی TMS کمپانی NEUROWERK آلمان
  Pupil Labs ساخت کمپانی Tracking 11دستگاه

12دستگاه Eye Link ساخت کمپانی SR research کانادا
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دستگاه ثبت EEG کمپانی EMOTIV آمریکا

EMOTIV یــک کمپانــی فعــال در زمینــه بیوانفورماتیــک اســت کــه ماموریــت خــود را 

قــدرت بخشــیدن بــه افــراد بــرای درک نحــوه کارکــرد مغــز انســان و شــتاب دادن 
بــه پژوهــش  هــای جهانــی در ایــن زمینــه قــرار داده اســت.

+EPOCمدل EEG سیستم
 سیســتم ثبــت EEG زمینــه ای 14 کانالــه بــا رزولوشــن بــاال و واســط مغــز-

)BCI( رایانه
ــای  • ــخیص حالت ه ــی، تش ــای ذهن ــرل فرمان ه ــتفاده در کنت ــل اس قاب

ــرد ــری عملک ــی و اندازه گی ــای حس ــره، حالت  ه چه
•   real timeــش ــرای نمای ــزار TestBenchTM ب ــا نرم اف ــان ب ــرد همزم کارک

ســیگنال کیفیــت اتصــال الکتــرود، طیــف فرکانســی 
ــر در صــورت نصــب  ــای مارک )FFT(، رخداده

INSIGHT مدل EEG سیستم
سیستم ردیاب فعالیت مغزی •
•  2 + EEG تنها سیستم موجود در بازار با 5 کانال

کانال مرجع با رزولوشن مکانی باال برای اندازه  گیری و ردیابی میزان توجه، تمرکز، اشتغال 
ذهنی، هیجان، درجه اضطراب و سایر مشخصات شناختی

قابل استفاده در تشخیص فرمان های ذهنی به اجسام انتزاعی مانند کشیدن/هل دادن،  •
شناور کردن، چرخاندن و فعالیت های دشوارتر
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 سیستم ثبت سیگنال های بیولوژیک ساخت شرکت Mega فنالند

NeurOne سیستم ثبت سیگنال
ــده  ــه عه ــود را ب ــای نویزآل ــیگنال در محیط ه ــت س ــتم های ثب ــاخت سیس ــی و س ــه، کار طراح ــال تجرب ــش از 20 س ــا بی ــاوری NeurOne ب فن
دارد. یکــی از ویژگیهایــی کــه ایــن دســتگاه را نســبت بــه بقیــه متمایــز می کنــد داشــتن بــازه دینامیــک بــاالی آن اســت. ایــن قابلیــت کارکــرد 
ــای مغناطیســی  ــد آرتیفکته ــه می توان ــرداری MRI اســت ک ــه ای ) TMS ( و تصویرب ــای مغناطیســی فراجمجم ــا تحریک کننده ه ــان آن ب همزم

را درفواصــل زمانــی کــم کاهــش دهــد.
• )50,000Hz/ 100,000Hz( نمونه برداری با سرعت باال
ثبت مولفه های AC و DC سیگنال در هر کانال •
• EP و پروتکل  های EMG، EEG، NCV ثبت سیگنال های
سیستم کاهش آرتیفکت های مغناطیسی پیشرفته •
نرم افزار توانمند با مدل آناتومیک سه بعدی •

WAV و ASCII، EDF+، AVI استخراج داده ها به فرمت

NeurOne
Monopolar channels 32 channels per amplifier (full system 128)

expandable to 960 channels by Brainstorm technology 
Bipolar channels 8 channels per amplifier (full system 32) – expandable to 240 with Brainstorm 

technology
High level channels Max. 8 per amplifier, connected through isolated analog adapter (to bipolar 

channels), range ± 5V or ± 10V (settable) 
Digital inputs (TTL) 2 isolated trigger in/out lines, 8 bit unisolated trigger in (with Syncbox up to 10x)
Sampling rate 250 Hz to 10 kHz (160 channels)

(upgradable to 80 kHz)
Resolution 24-bits
CMRR Typically 106 dB
Frequency band Low band: 0 Hz (DC mode), 0, 16 Hz (AC mode)

High band: 3500 Hz (Digitally adjustable)
Data transfer Ethernet (TCP/IP)

Optical fiber option
Electrodes Surface, needle (concentric, single fiber)

active or passive
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Vienna Test System

سیستم آزمون وینا)VTS(، یکی از اولین ابزارهای ارزیابی روانشناختی کامپیوتری 
است. VTSباالترین حد عینیت گرایی و دقت ممکن را، از جمله در جنبه هایی که با 

آزمون های معمولی قابل سنجش نمی باشند تضمین می کند.
 این تستها در چهار زمینه طراحی شده است
تست HR  در زمینه توانایی های شغلی

تست NEURO  در زمینه نوروسایکولوزیک و ارزیابی های بالینی
تست TRAFFIC  در زمینه مهارت های رانندگی، خلبانی و غیره

تست SPORT در زمینه توانایی های ورزشی و هماهنگی عصب عضله

Universal Response Panel
2 twist knobs
2 analog joysticks
7 color keys
10 number keys
1 sensor key
connection for foot-operated keys
2 USB connections
Motor performance series
The Motor Performance Series is a highly 
reliable test that has been developed from 
Fleishman’s factor analysis of fine motor skills. 
Both dynamic and static dimensions of finger/
hand/arm movement are measured.

Large left and right analog foot pedals for 
use with specific tests requiring foot control. 
These foot pedals are used with the Universal 
Response Panel.These analog foot pedals are 
an optional control input for specific tests, 
such as thSensoMotor Coordination Test.
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Vienna Test System HR
طراحی شده برای توسعه فردی و مشاوره شغلی •
مناسب برای ارزیابی های دانشگاهی، مدیریت و ایمنی در مشاغل •
دارای 28 تست مستقل در 6 مجموعه اصلی •

Success Factors Call Center؛
 توانایی های شناختی، انگیزه، تحمل اضطراب و انفعالی، میزان 
مشتری گرایی

Key factors HR؛
 ارزیابی توان مندی  فردی )استدالل منطقی، عددی و لغوی( و شخصیت
)افراد )پایداری احساسی، برون گرایی و غیره

Safety Assessment Road ؛
برنامهریزی برای اقدام، مقابله با تفاسیر هدف و تناقض

Safety Assessment Mines ؛
رفتارهای واکنشی و پردازشهای دیداری

Safety Assessment Aviation ؛
توجه، تواناییهای شناختی، رفتارهای واکنشی و عملکرد
دیداری، حسی-حرکتی

Safety Assessment Rail ؛
توجه، تواناییهای شناختی، رفتارهای واکنشی و توابع
دیداری و حسی-حرکتی و ابعاد شخصیتی مرتبط با کار

Flicker tube
The flicker frequency analysis measures CNS 

activation (arousal).

 Peripheral perception
The Peripheral Perception test measures the ability 

to perceive and process peripheral stimuli.

Vienna Test System NEURO
طراحی شده برای ارزیابی های نوروسایکولوژیک  •
برای مقابله با اختالل های ذهنی، نورولوژیک و بازیابی توانایی های شناختی •
دارای 36 تست مستقل در 3 مجموعه اصلی •

Cognitive Basic Assessment؛ 
ارزیابی توجه، حافظه، عملکردهای اجرایی، سرعت پردازش (قابل ارتقا به دربرداشتن سایر ارزیابی ها)

Cognitive Functions ADH – Adults؛
توجه، حافظه، عملکردهای اجرایی، سرعت پردازش )قابل ارتقا به دربرداشتن سایر ارزیابی ها(

Fitness to Drive Screening؛
تحمل اضطراب و حالت انفعالی، دریافت نمای کلی از ترافیک
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Vienna Test System Sport
طراحی شده برای آنالیزهای روانشناسی ورزش •
مناسب برای افراد حاضر در ورزش های رقابتی و پرورش استعدادهای افراد •
شامل 22 تست مستقل در 4 مجموعه اصلی •

Success Factors Motor Sport؛
ارزیابی توجه، مهارت های شناختی، رفتارهای تعاملی و عملکردهای دیداری، عملکردهای حسی-حرکتی، ابعاد شخصیتی مرتبط با ورزش

Success Factors Teamsport؛
توجه، مهارت های شناختی، رفتارهای تعاملی و عملکردهای دیداری، ابعاد شخصیتی مرتبط با ورزش

Talent assessment Sport Kids؛
ارزیابی زمان واکنش، حافظه، تحمل اضطراب در حالت انفعال

Talent assessment Sport Teens؛
تحمل اضطراب انفعالی، توجه متمرکز، حافظه، زمان واکنش، ادراک دیداری

Vienna Test System Traffic

طراحی شده برای ارزیابی های روانشناسی جهت رانندگی مناسب •
مناسب برای آموزش رانندگی و محافظت از حرکت •
دارای 21 تست در سه مجموعه اصلی •

Fitness to Drive Standard ؛
ارزیابی استداللهای منطقی، تمرکز، تحمل اضطراب انفعالی، زمان واکنش، کسب نمای کلی از ترافیک

Fitness to Drive Plus ؛
ارزیابی استداللهای منطقی، تمرکز، تحمل اضطراب انفعالی، زمان واکنش، کسب نمای کلی از ترافیک، ادراک پیرامونی

Driver Personality Factors Road ؛
ارزیابی میزان تجاوز از قوانین، رفتارهای غیرنرمال، پایداری ذهنی، آمادگی ریسک کردن در ترافیک، کنترل خویشتن، حس مسئولیت-

پذیری
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biofeedback x-per2000 سیستم

Essential hypertonia 
Bronchial asthma
Migraine
Panic
attacks
Agoraphobia
Phobias
Anxiety disorders
Claustrophobia 
Fear of
heights
Driving anxiety
Animal phobias
Fear of flying
Fear of medical examinations
Post-traumatic stress disorder
(PTSD)
Floppy paralysis
Torticollis
Radicular headache
Incontinence
Injuries and disorders affecting
mobility
Cervical syndrome 
Back pain
Tinnitus
Tension headache
Bruxism
ADS/ADHS 
Dependency
disorders
Depression
Epilepsy
Sleep disorders
Alcohol &
substance misuse
Burnout
High-performance training
Raynaud's disease
Psychosomatic stress-related
problems

 

ــه صــورت  − ــی از روی پوســت ب ــری پارامترهــای حیات ــرای اندازه گی ــاژول اســت، ب سیســتم شــامل 4 م
غیرتهاجمــی

ــت  − ــی و مدیری ــای ذهن ــی، آموزش ه ــی، فیزیوتراپ ــای روانشناس ــان درد، درمان ه ــرای درم ــب ب مناس
ســالمت

ــز  − ــه مرک ــا ب ــه صــورت بی ســیم از ماژول ه ــت شــده ب ــای ثب ــرای ارســال داده ه ــوث ب ــه بلوت ــز ب مجه
ــت داده دریاف

مجهز به چندین برنامه نرم افزاری برای تست هایی شامل: −
نمایش فعالیت/تست استرس، تمرین های تنفسی ◊
مواجهه با توالی عکس  و فیلم ◊
تمرین های کنترل هدایت پوست ◊
◊ EEG، EMG، HRV
بازتوانی عصبی عضالنی، گردش خون، تست تحمل، ضبط صدا و تصویر ◊

ایــن محصــول نرم افــزار الزم بــرای اجــرا و کنتــرل عملکردهــای درمانــی را دارد و شــامل 13 ســری آمــوزش 
و تســت تخصصــی در زمینه هــای مختلــف اســت. از جملــه ایــن تمرین هــا بــه مــواردی ماننــد تمرین هــای 
تنفســی، کنتــرل فعالیــت الکتریکــی پوســت )EDA(، آمــوزش مواجهــه بــا توالــی عکس هــا و فیلــم، بازتوانــی 
عصبی-عضالنــی، کنتــرل EMG و EEG، HRV، آمــوزش کنتــرل دمــا و نمایــش فعالیــت و تســت اســترس و 

تحمــل اشــاره مــی شــود. 
عــالوه بــر ایــن، نرم افــزار دارای مــاژول آمــاری اســت کــه از طریــق آن داده هــا بــرای پردازش هــای آتــی 

ســیگنال جمــع آوری شــده ضبــط مــی شــود. 
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قابلیت استفاده همزمان با Vienna Test System برای اندازه گیری و ارزیابی سیگنال های حیاتی و کنترل عملکردهای فرد.
ــا اجــرای تســت های مختلــف در سیســتم VTS می تــوان ســیگنال های مــورد نیــاز را از طریــق ماژول هــای مختلــف ثبــت کــرده و  همزمــان ب

نتایــج را بــه طــور همزمــان و ترکیبــی تحلیــل کــرد.

Multi Parameter 
POINT (MULTI-P)

 −Skin conductance (EDA sensors on palm or hand)
 −Pulse amplitude and frequency (PULS sensors)
 −Temperature sensor on finger or hand
 −Motility (3D movement sensor integrated into the radio module)

Respiration POINT 
(RESP-P)

EMG POINT 
(EMG-P)

module EXG 
(M-EXG)

 −Breathing pattern 
 −Comparison of chest and 

abdominal breathing (with add-on 
breathing belt ATEM 2)

 −Sensors for muscle tension 
with 7 sensitivity settings and 4 
filter ranges 

 −EMG electrode cable 
 − 2 EMG channels 

 −Electroencephalography with 2 
channels with gold cup electrode 
cable (EEG set)

 −HRV cable with adhesive 
electrodes record from chest wall, 
shoulders and hands 



10

سیستم تحریک مغناطیسی  TMS کمپانی NEUROWERK آلمان
دستگاه  TMS با نرماالیز کردن امواج مغزی سریع ترین و ایمن ترین راه ها برای درمان ریشه ای برخی بیماری های اعصاب 
و روان است.کمپانی NEUROWERK انواع مختلفی از سیستم،های تحریک مغناطیسی تولید کرده است این سیستم،های 

تحریک مغنا طیسی فرمت ایده ال برای درمان اختالالت نرولوژی هستند.

مزایای سیستم های پیشرفته TMS کمپانی NEUROWERK بر دارو درمانی شامل موارد زیر است:
روش غیر تهاجمی،بدون درد و بدون بیهوشی •
درمان سرپایی •
بدون عوارض جانبی داروهای ضد افسردگی •
قابل استفاده همزمان با داروها •
عدم تاثیر بر عملکرد شناختی  •
شروع اثر درمانی در کمتر از دو هفته •
دوره درمان کوتاه )معموال 4 تا 6 هفته( •
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magpro compact
 ایــن سیســتم تحریــک مغناطیســی یــک انتخــاب عالــی بــرای انجــام درمانهــای TMS متعــدد در یــک روز است.دســتگاه 
ــه  ــادر ب ــه کورتکــس ق ــک ناحی ــر تحری ــاالی خــود عــالوه ب ــدرت ب ــا طراحــی کامپکــت و پیشــرفته و ق Magstim200 ب

تحریــک ناحیــه جنبــی مغــز اســت.این سیســتم  بــرای اســتفاده بالینــی همــراه بــا تجهیــزات EMG طراحــی شــده اســت و 
ــی  ــی است.سیســتم مگنوتراپ ــات بالین ــری پتانســیل برانگیختگــی )MEP( در معاین ــرای اندازه گی ــزار  تشــخیصی ب ــک اب ی
کمپانــی Neurowerk دارای نــرخ تحریــک تــا 5 پالــس در ثانیــه مســتقل از شــدت خروجــی اســت و بــه منظــور بررســی 
ــر  ــی، تشــخیص و نظــارت ب ــوژی مســیرهای حرکتــی در سیســتم اعصــاب مرکــزی و محیطــی و همچنیــن در ارزیاب فیزیول

ــا اســتفاده از تحریــک ترانســکرانیال )TMS( اســتفاده می شــود. بیمــاری ب

مشخصات دستگاه شامل: •

دارای موج تحریک دوفازی •
نــرخ تحریــک تــا 5 پالــس در ثانیــه مســتقل  •

از شــدت
قابل حمل و طراحی با کاربری آسان  •
تنظیم سریع و ساده پروتکل درمان •
پکیــج وایفــای شــامل امــکان ایجــاد پروتــکل  •

ــورت  ــود آن بص ــر و آپل ــات در کامپیوت وتنظیم
ــه وســیله سیســتم Wireless ب

امکان چاپ نتایج و اسناد •
سازگاری با انواع مختلف کویل •

MagPro R20
سهولت در عملکرد و کاربری آسان مناسب برای استفاده یا تحقیقات بالینی

دارای نرخ تحریک20پالس در ثانیه  •
دارای موج تحریک دوفازی •
نرم افزار کاربر پسند •
ــاده  • ــریع و س ــازی س ــره س ــم  و ذخی تنظی

ــان  ــکل درم پروت
اتصــال آســان بــه تجهیــزات خارجــی و  •

ســازگاری بــا انــواع مختلــف کویــل
هــای  • گــزارش  و  نتایــج  چــاپ  قابلیــت 

خروجــی
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MagPro X100

دارای عملکرد قدرتمند با انعطاف پذیری باال برای تحقیقات پیشرفته
دارای نرخ تحریک100پالس در ثانیه  •
ــازی  • ــازی و دوف ــک ف ــوع مــوج تحریــک : ت دارای ســه ن

و انفجــاری
ــا قابلیــت انجــام تنظیمــات  • ــر پســند ب ــزار کارب ــرم اف ا ن

بــا یــک سیســتم غیــر متــل و اپلــود اطالعــات و تنظیمــات
تنظیم  و ذخیره سازی سریع و ساده پروتکل درمان  •
اتصال آسان به تجهیزات خارجی •
 سازگاری با انواع مختلف کویل •
قابلیت چاپ نتایج و گزارش های خروجی •

Circular Coils Special CoilsButterfly Coils
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Pupil Labs ساخت کمپانی Eye Tracking دستگاه
ردیابــی چشــم، فرآینــد انــدازه گیــری فعالیــت هــای چشــم اســت. بدیــن ترتیــب کــه دســتگاه قــادر اســت مشــخص کنــد کــه تمرکــز چشــم 
ــد  ــا میتوان ــن دانســته ه ــد. ای ــی کن ــه نقطــه دیگــر حرکــت م ــای ب ــزان چشــم از نقطه ــا چــه می ــدام نقطــه اســت و ی ــاً روی ک شــخص دقیق

ــد. ــی را مشــخص کن ــر از حــاالت ذهن ــز، خوابآلودگــی و بســیاری دیگ ــزان توجــه، تمرک هوشــیاری، می
پروژکتــور کوچکــی نورمــادون قرمــز را بــه چشــم میتابانــد. دوربیــن، در بازههــای زمانــی کوتــاه از چشــم عکــس میگیــرد و بــا پــردازش آن تصاویــر، 

جزئیاتــی از بازتــاب نــور از چشــم بهدســت میآیــد. بــه کمــک ایــن دادههــا و الگوریتمهــای ریاضــی، نقطهــای کــه بیننــده در هــر
لحظه به آن مینگرد محاسبه میشود.

World Camera- High Speed 
sensor 1920x1080 @30fps, 1280x720 @60fps, 640x480 @120fps

Fov (field of view) 100 degrees diagonal. Lenses are exchangeable: Headset 
ships with 60deg and 100 deg FOV lenses.

latency 5.7ms
audio recording via host device microphone

Eye Camera- High Speed
sensor 640x480 @120fps
illumination IR camera with IR illumination (dark pupil tracking)
latency 5.7ms

مشخصات 
هدست:

دقت 6.6 درجه
نرخ ضبط چشم 

126 هرتز
HD دوربین تمام
تاخیر 5.5 میلی 

ثانیه
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دستگاه EyeLink ساخت کمپانی SR research کانادا 

Eyelink 1000 سیستم ردیاب چشمی
ایــن دســتگاه یــک سیســتم بــی همتــا در میــان ردیــاب هــای چشــمی بــر پایــه تصویــر بــرداری از چشــم اســت.تعدادی از 

ایــن قابلیــت هــای متمایــز کننــده شــامل مــوارد زیــر اســت:
تنها سیستم ردیاب چشمی ترکیبی با قابلیت استفاده به صورت سر-ثابت و سر-متحرک •
تنهــا ردیــاب چشــم بــا قابلیــت عملکــرد یکپارچــه بــا سیســتم هــای ماننــد EEG ،MRI ،MEG و تبــادل داده هــای  •

محیطــی و آزمایشــگاه رفتــار ســنجی
برترین سیستم با کمترین مقدار نویز و باالترین قدرت تفکیک فضایی •
دارای باالتریــن نــرخ نمونــه بــرداری )2000 هرتــز( ســریعترین زمــان جوابدهــی بــا کمتریــن میــزان تغییــر پذیــری در  •

نتایــج
دارای اسالید های متعدد که اجازه استفاده از یک دوربین در محیط با نورهای مختلف را امکان پذیر میکند. •

سیســتم Eyelink1000  یــک ابــزار انــدازه گیــری بــا عملکــرد باالســت کــه تمــام پیشــرفتهای تکنیکــی صــورت گرفتــه در 
ایــن زمینــه بــرای رســیدن بــه اســتاندارد هــای ایــن سیســتم بــه عنــوان مبنــا انجــام گرفتــه اســت.
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Eyelink portable Duo سیستم ردیاب چشمی

ــد ایــن برتــری هــا  ــه سیســتم هــای مشــابه دارن ردیــاب چشــمی مــدل Portable Duo مزیــت هــای زیــادی نســبت ب
شــامل:

ــدازه گیــری دقیــق  • ــه ان ــاال کــه قــادر ب ــازده ب ــا دقــت و ب مجهــز بــه ســخت افــزار دوربیــن جمــع و جــور و قدرتمنــد ب
ــدازه مردمــک اســت. ــگاه و ان محــل ن

قابلیــت اســتفاده دوگانــه بــه صــورت ســر-متحرک و ســر-ثابت بــا دقــت بــاال بــه صورتــی کــه هــر کــدام بــا الگوریتمهــای  •
منحصــر بــه فــرد خــود بــرای حصــول اطمینــان از کاهــش نویــز و دقــت بــاال

بــا نــرخ نمونــه بــرداری دو چشــمی5000 هرتــز در ثانیــه قــادر بــه نمونــه بــرداری در پیچیــده تریــن حرکــت هــا و آزمــون  •
هــا چشــمی ماننــد مــوارد زیــر اســت 

تشخیص ناهنجار های حرکتی چشم •
ارزیابی بالینی چشم و حرکات آن  •
• Pupilometry
الگوهای خیرگی •
ایــن یــک سیســتم ایــده آل بــرای اســتفاده بالینــی و بیمارســتانی اســت و بــر اســاس برتریــن اســتانداردهای تکنیکــی و  •

پزشکی مانند ICG60601 طراحی و تولید شده است.
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