


معرفـی

ــه روز آزمایشــگاهی  ــات ب ــزات پیشــرفته و امکان ــا بهرمنــدی از تجهی ــاوری پیشــرفته مفتخــر اســت ب ــی صنعتــی و فن دانشــگاه تحصیــات تکمیل
ــد. تجهیــزات  ــه نمای ــز خدمــات آزمایشــگاهی و کارگاهــی ارائ ــه ســازمان هــا، اعضــاء هیــات علمــی، پژوهشــگران و دانشــجویان عزی و کارگاهــی، ب
ــه  ــت ک ــده اس ــع ش ــه واق ــکده های مجموع ــکده ها و پژوهش ــا در دانش ــر 40 فض ــتمل ب ــه ای مش ــگاه، در مجموع ــی دانش ــگاهی و کارگاه آزمایش

ــط و حــوزه پژوهشــی دانشــگاه بعهــده دارد. ــت واحــد زیرب ــا مدیری ــان را ب ــه متقاضی ــات رســانی ب مســئولیت خدم

آزمایشگاههاوکارگاههادرمجموعهپژوهشکدههاودانشکدههابهشرحجدولذیلواقعشدهاند:



پژوهشکده علوم محیطی

گروه  اکولوژی

تجهیزات: اسپکترورادیومتر، سیستم کامپیوتری

آزمایشگاهفیزیولوژیگیاهی

آزمایشگاه سیستماطالعاتجغرافیایی)GIS(وسنجشازدور

اهم فعالیت ها و آزمون ها

دستگاه ها/آزمون ها
بیواسکن

اندازه گیری قندهای )منوساکارید، دی ساکارید( به روش کروماتوگرافی
فلیمفتومتر

تعیین غلظت پتاسیم، سدیم، لیتیم، کلسیم و باریم به روش شعله
کلدال

اندازه گیری ازت، پروتئین به روش کجلدال
سوکسله

دستگاهی عصاره گیر است این روش برای استخراج چربی از مواد جامد 

1- سنجش فعالیت آنزیم ها و مقدار متابولیت های زیستی
2- اندازه گیری قندها

3- تعیین غلظت پتاسیم، سدیم، لیتیم، کلسیم و باریم
4- اندازه گیری ازت

5- عصاره گیری

تجهیــزات کجلــدال، بیواســکن، فریــزر80-، تــرازو، آون، PH متر، اســپکتروفتومتر
dual beam اسپکتروفتومتر ،cary50



پژوهشکده علوم محیطی

گروه تنوع زیستی

- هود المینار
- استریومیکروسکوپ 

- میکروسکوپ
- ژرمیناتور
- فریزر80-

- آون خشک
- انکوباتور یخچال دار

- فیتوترون
PCR دستگاه -

- یخچال و فریزر
- ترازو

- ورتکس
- هیتر

- قیف برلیز

ایــن آزمایشــگاه دارای دســتگاه هــای عمومــی بــرای انجــام 
مطالعــات تنــوع زیســتی و حشــره شناســی مــی باشــد

اهمفعالیتهاوآزمونها
تجهیزات



پژوهشکده علوم محیطی

گروه  بیوتکنولوژی

- پی سی آر معمولی و گرادیانت
- qPCR

- فریزدرایر
- بذرشمار

- آسیاب برقی
- فریزهای20- و -80 درجه،

- ژرمیناتور
- ژل داکیومنت

- الکتروفورز افقی
- اتوکاو، الکتروریسی

- پی اچ متر
- فرمانتور

- اسکن دراپ و اسپکتوفوتومتر 
- هیتر استایرر

- فلوسایتومتری
- اولتراسونیک

- سانتریفیوژ
- االیزا ریدر
- میکروتوم

- شیکر اینکوباتور
- هودالمینار و شیمیایی

- اینکوباتور معمولی و یخچال دار
- هموژنایزر

- آون هیبریداسیون
- میکروسکوپ

- بن ماری
CO2اینکوباتور -

- ترازو با دقت های تا چهار صفر
- یخ ساز

- اسکن دراپ و اسپکتوفوتومتر 
- هیتر استایرر

تجهیزات



پژوهشکده علوم محیطی

آزمایشگاهبیوتکنولوژیعمومیوجانوری

انجام مطالعات بیوتکنولوژی باکتریایی و عمومی

اسپکتروفتومتر
بااستفاده از اسپکتروفتومتر غلظت نمونه براساس شدت نور جذب شده توسط نمونه سنجش می شود. 

سانتریفیوژناپکو

شیکرانکوباتور
شــیکرانکوباتور  وســیله ای بــرای کشــت و رشــد دادن ســلول هــا یــا میکــروب هــا و نمونــه هــای زنــده از آن اســت. ایــن وســیله می توانــد بــا کنتــرل دمــا 

و رطوبــت و همچنیــن میــزان اکســیژن و دی اکســید کربــن شــرایط مناســبی را بــرای رشــد نمونــه هــای زنــده فراهــم کنــد.
میکروسانتریفیوژ

دستگاه میکروسانتریفیوژ از طریق نیروی گریز از مرکز و به منظور جداسازی نمونه بر اساس جرم کار می کند.

انکوباتور
انکوباتــور محفظــه ای بــا دمــا، فشــار هــوا و رطوبــت کنتــرل شــده مــي باشــد کــه بــه منظــور نگهــداری و رشــد میکروارگانیســم هــاي زنــده در محیطــی 

مناســب طراحــی شــده اســت. از بیشــترین مصــارف آن، کشــتهای باکتــری، ویروســی، شناســایي و کشــتهاي ســلولی کاربــرد دارد.

میکروتوم
میکروتــوم وســیله ای اســت بــرای برش گیــری بافــت  هــا بــه کار مــی رود. بــه عبارتــی بــرای بــرش بافــت بــه الیــه هــای نــازک یــا در اصطــاح فیلــم نــازک 

از دســتگاه میکروتــوم اســتفاده مــی شــود.
هموژنایزر

هموژنایزر یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که برای همگان سازی و خرد کردن بازه گسترده ای از بافت ها بکار می رود. 

دستگاه ها/آزمون ها

اهم فعالیت ها و آزمون ها

ادامه گروه بیوتکنولوژی



الکتروریسی
برای ساخت داربست  بافت سلولی استفاده می شود. تولید نانو الیاف از فوران باردار شده الکتریکی محلول پلیمیری مذاب می باشد 

پمپپریستالتیک
خالص ســازی پروتئیــن  کــه در آن یــک یــا تعــداد اندکــی از پروتئین هــا از یــک ترکیــب پیچیــده )کــه ممکــن اســت ســلول، بافــت یــا موجــود زنــده کامــل 

باشــد( خالــص می شــود در فراینــد خالص ســازی قســمت پروتئینــی و غیرپروتئینــی از یکدیگــر جــدا می شــوند.
فرمانتور

دستگاهی است که شرایط بهینه را برای رشد میکرو ارگانیسم ها مثل قارچ و باکتری و مخمر فراهم می کند.
cary 60 uvاسپکتروفتومتر

دســتگاهی اســت کــه شــدت نــور را بــه صــورت تابعــی از طــول مــوج انــدازه گیــری مــی کنــد. در ایــن دســتگاه تابــش الکترومغناطیســی جــذب مــاده مــی 
شــود و از روی شــدت جــذب هــر مــاده، مقــدار مــاده )غلظــت مــاده( تعییــن مــی شــود. در اســپکتروفتومتری میــزان جــذب یــا عبــور طــول مــوج هــای 
 DNA مشــخصی از نــور فــرودی از یــک محلــول حــاوی نمونــه مــورد نظــر انــدازه گیــری مــی شــود. بنابرایــن در تجزیــه و تحلیــل عناصــر مولکولــی نظیــر

و  RNA بــه کار مــی رود.

گرماگذاری  و رشد باکتری، بذر و..
جداسازی مواد و تشکیل فاز با نیروی گریز از مرکز

Germinator و Incubator
انکوباسیون نمونه و رویش نمونه در شرایط کنترل شده

ادامهآزمایشگاهبیوتکنولوژیعمومیوجانوری

پژوهشکده علوم محیطی

ادامه گروه بیوتکنولوژی

آزمایشگاهبیوتکنولوژیگیاهی
دستگاه ها/آزمون ها اهم فعالیت ها و آزمون ها

- بررسی بیان ژن
بررسی کمی بیان ژن و روش های تشخیصی- تکثیر اسیدهای نوکلئیک  qPCR

DNA  ترموسایکلر                    تکثیر

PCRاتاق
دستگاه ها/آزمون ها اهم فعالیت ها و آزمون ها



ظهور و مشاهده فطعات اسیدهای نوکلئیک حاصل از الکتروفورز

تانک و پاور و ..

 Freez-dryer
خشک کردن انجمادی

Elisa-Reader    الیزا

Ultrasonic       سونیکیشن

جداسازی قطعات DNA و RNA وProtein درمیدان الکتریکی

واکنش آنتی ژن-آنتی بادی پالسهای فراصوت  جهت شکستن ترکیباتخشک کردن نمونه با حفظ خواص نمونه

Gel document
Imaging

اتاقعکسبرداریژل

آزمایشگاهآنالیزدستگاهی

اتاقالکتروفورز

بیوشیمیومهندسیژنتیکاتاقفریزدرایر

دستگاه ها/آزمون هادستگاه ها/آزمون ها

دستگاه ها/آزمون هادستگاه ها/آزمون ها

اهم فعالیت ها و آزمون هااهم فعالیت ها و آزمون ها

اهم فعالیت ها و آزمون هااهم فعالیت ها و آزمون ها

پژوهشکده علوم محیطی

ادامه گروه بیوتکنولوژی

گروه محیط زیست

ســنجش میــزان فلــزات ســنگین، ســنجش 
انــواع  آلــی، ســنجش  ترکیبــات  انــواع 
ــه روش  ــی ب ــر قطب ــی و غی ــات قطب ترکیب

کروماتوگرافــی

ppb و ppm جذباتمی          تعیین میزان فلزات سنگین در غلظت های،Cary100اسپکتروفتومتر
اسپکتروفتومترفلورسانس                اندازه گیری ترکیبات با خاصیت نشر فلورسنت

اندازه گیری ترکیبات آلی، قطبی و غیرقطبی کروماتوگرافیمایعباکاراییباال 
اندازه گیری ترکیبات آلی، قطبی و غیرقطبی کروماتوگرافیگازی                               

الکتروفورلولهموئین                              جداسازی ترکیبات با استفاده از خاصیت بارمغناطیسی
الکتروشیمی                              بررسی خواص الکتروشیمیایی مواد

اهم فعالیت ها و آزمون ها دستگاه ها/آزمون ها



پژوهشکده علوم محیطی

گروه محیط زیست

 Agilent :کروماتوگرافی مایع با کارایی باال  مدل -
 High Performance Liquid Chromatography(HPLC( 

ــواد  ــازنده م ــزائ س ــایی اج ــازی و شناس ــرای جداس ــتگاه ب ــن دس ــرد ای کارب
غیــر فــرارو ناپایــدار در برابــر گرمــا شــامل ســموم ،قندهــا، داروهــا، و ترکیبــات 
ــوم  ــف عل ــای مختل ــه ه ــت و زمین ــه در صنع ــی رود ک ــه کار م ــک ب بیولوژی

ــرد دارد. کارب
تجهیــزات جانبــی: آشــکار ســاز uv-vis، ســتونهای الزم و ســرنگ هــای تزریــق 

نمونــه 
Varian Cary 100 :اسپکتروفتومتر        مدل -

از ایــن دســتگاه در شناســایی ترکیبــات آلــی و معدنــی محلــول کــه در ناحیــه 
ــریع  ــت س ــا قابلی ــود ب ــی ش ــتفاده م ــد اس ــذب دارن ــی، UV, NIRج ــور مرئ ن

ــر.  ــوج در محــدوده 900-200نانومت ــول م اســکن ط

Gas Chromatography(GC(  کروماتوگرافی گازی -
ــا  ــرار و ی ــات ف ــدازه گیــری ترکیب ــرای جداســازی و ان ــن دســتگاه ب ــرد ای کارب
پایــدار در دماهــای بــاال، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد کــه در زمینــه هــای 
مختلــف بیوشــیمی ، ســم شناســی، داروســازی، و تشــخیص طبــی کاربــرد دارد. 
ــز  ــرای آنالی ــاز )Nitrogen Phosphorus (NPD  ب ــکار س ــزات جانبی:آش تجهی
ــرای  ــروژن و فســفر دار، آشــکار ســاز )Flame Ionization (FID ب ــات نیت ترکیب
آنالیــز هیــدرو کربــن هــا، آشــکار ســاز )Electron Capture (ECD بــرای آنالیــز 
 N2( ــای ــور گازه ــه، ژنرات ــف مویین ــای مختل ــتون ه ــوژن دار، س ــات هال ترکیب

 -.(H2( Schmidlin و   )Schmidlin

Atomic Absorption Spectroscopy  طیف سنجی جذب اتمی
Varian SpectrAA 220 : مدل

ــد و کارا  ــتگاههای مفی ــی از دس ــی یک ــتگاه جــذب اتم ــرد: دس کارب
 Mn،( ــزات ــبه فل ــزات و ش ــف فل ــواع مختل ــری ان ــدازه گی ــرای ان ب
 Mg، Li، K، Hg، Ga، Fe، Cd، Cu، Cr، Co، Ca، As، Ag، Al، Zn، V،
ــای  ــه ه ــه در نمون ــت، ک Ti، Sn، Sb، Pd، Pb، P، Nb، Ni، Na ) اس
مختلــف آب، خــاک و بافتهــای گیاهــی و جانــوری )خــون، پاســما و 

...( مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
Laborita Hidolph 4003 : مدل   Rotary Evaporator روتاری -

ــا  ــا ب ــوط ه ــازی مخل ــرای جداس ــه ب ــت ک ــتگاهی اس ــرد : دس کارب
دمــای جــوش متفــاوت در خــإ اســتفاده مــی شــود همچنیــن بــرای 

تغلیــظ عصــاره هــای گیاهــی اســتفاده مــی شــود.
Herolab Hicen 21 : مدل    High Speed Centrifuge سانتریفیوژ -

زمینه های کاربردی : مهندسی، کشاورزی، علوم پایه، پزشکی

دستگاه ها/آزمون ها



پژوهشکده  فوتونیک

آزمایشگاهآموزشیوتحقیقاتیادواتنوری

در ایــن آزمایشــگاه دانشــجویان بــا انــواع فیبرهــا، آشــکار ســازها و منابــع لیــزری مربــوط بــه بــازه مخابراتــی، مفاهیــم اولیــه و اصــول دســتگاههای 
انــدازه گیــری مشــخصات فیبرنــوری آشــنا مــی شــوند و دســتگاههای مثــل طیــف ســنج نــوری و یکســری کیــت آموزشــی وجــود دارد 
ــگاه: ــن آزمایش ــای ای ــت ه ــن کی ــه عناوی ــد. از جمل ــام دهن ــوری انج ــورد فیبرن ــددی در م ــهای متع ــا آزمایش ــا آنه ــد ب ــی توانن ــجویان م ــه دانش ک
Erbium-Doped Fibre Amplifier EDFA, Glass Fiber Optics, Lidar, OTDR

آزمایشگاهالکترونیک

الکترونیکی)انــواع خــازن، مقاومــت و...( کیتهــای مــورد نیــاز خــود را ســاخته  ایــن آزمایشــگاه دانشــجویان بــا اســتفاده از قطعــات  در 
گیــری،  انــدازه  بــرای  نیــاز  مــورد  تغذیــه،.....(  منبــع  متــر،  مولتــی  ژنراتــور،  فانکشــن  )اسیلوســکوپ،  دســتگاههای  از  اســتفاده  بــا  و 
پارامترهــای خــود را محاســبه کــرده و بــرای مراحــل بعــدی کارشــان اســتفاده مــی کننــد. ایــن آزمایشــگاه پشــتیبان فعالیــت هــای 
آزمایشــگاه هــای دیگــر مــی باشــد تــا در هــر زمــان نیــاز بــه اســتفاده از ابزارهــا و قطعــات الکترونیکــی باشــد خدمــات ارائــه دهــد.

از جمله دستگاههای این آزمایشگاه
                             

آزمایشگاهلیزر

CO2 Laser لیزر دی اکسید کربن
از لیزر موجود برای کارهای آموزشی و پژوهشی، میتوان استفاده کرد.

    He-Ne Laser لیزر هلیوم- نئون
متــداول تریــن نــوع لیــزر اســت کــه داراي انــواع زیــادي ازکاربــرد هــاي غیــر پزشــکي مــي باشــد بــه عنــوان مثــال بــراي انــدازه گیــري در نقشــه کشــي و 

کارهــاي ســاختماني ، بــراي انــدازه گیــري فاصلــه ، بــراي تولیــد هولوگــرام هــا ، بارکدخــوان هــا و در نشــانگرها و ...

آزمایشگاهلیزررنگ
Dye Laser لیزر رنگ

برای شناسائي مواد از راه دور ، طیف نگاري لیزری ، طیف نگاري فوتوآکوستیک و لیدار و غیره بکار میرود.
Power/Energy Meter توان سنج نوری

کاربرد آن جهت اندازه گیري توان خروجي لیزر می باشد.
Optical Spectrum Analyzer طیف سنجی نوری 

این دستگاه قابلیت اندازه گیری جامع برای تجزیه و تحلیل طیفی را بصورت سریع ، دقیق فراهم می آورد فیلتر کردن مد برای دقت و انعطاف پذیری 
اندازه گیری ذخیره و چاپ نتایج فایل اندازه گیری های خروجی از راه دور برنامه های کاربردی برای سرعت بخشیدن به زمانهای تست. 

      Digital Programmable multimeter   
                   Digital Oscilloscope        
                             Spectrum Analyzer     



پژوهشکده فوتونیک

آزمایشگاهفیبرنوریوتاییدنمونهمشخصاتخطیفیبرنوری

پراکندگیدینامیکینور

ــت  ــا حمای ــوري ب ــر ن ــي فیب ــخصات خط ــري مش ــدازه گی ــه و ان ــد نمون ــگاه تأیی آزمایش
ــگاه  ــن آزمایش ــدازي ای ــي راه ان ــدف اصل ــت. ه ــده اس ــدازي ش ــران راه ان ــرات ای ــات مخاب ــز تحقیق مرک
ــدم  ــا ع ــد ی ــور تأیی ــه منظ ــوري ب ــر ن ــي فیب ــاي خط ــري کمیته ــدازه گی ــراي ان ــدي ب ــاد واح ایج
تأییــد فیبــر نــوري بــه کار گرفتــه شــده در بخشــهاي مختلــف صنعــت از جملــه وزارت فنــاوري 
اطاعــات، شــرکت ملــي نفــت ایــران، شــرکت راه آهــن ایــران و حتــي بخــش خصوصــي اســت. 
در طــرح ایــن آزمایشــگاه اســتانداردهاي ملــی و بیــن المللــی مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت. 
ــرفته و  ــوژی پیش ــوم و تکنول ــی عل ــن الملل ــز بی ــک مرک ــکده فوتونی ــگاه در پژوهش ــن آزمایش ــاد ای ایج
ــدازی مجموعــه  ــوم محیطــی از ابتــدای ســال 87 شــروع شــد. هــدف از ایجــاد ایــن آزمایشــگاه راه ان عل
ــرای  ــه ب ــد نمون ــه انجــام آزمایشــهای تأیی ــادر ب ــه ق ــک اســت ک ای آزمایشــگاهی در پژوهشــکده فوتونی
ــه عــددی، پاشــندگی  ــف، مشــخصات هندســی، روزن ــل تضعی ــف از قبی ــری پارامترهــای مختل ــدازه گی ان
ــاف  ــی، ات ــف طیف ــر، تضعی ــع فیب ــوج قط ــول م ــد، ط ــدان م ــدازه می ــدی، ان ــن م ــندگی بی ــی، پاش رنگ
ــی در  ــگاه گام ــن آزمایش ــدازی ای ــب راه ان ــن ترتی ــد. بدی ــش باش ــرو خم ــاف میک ــش، ات ــزرگ خم ب
ــا عملیاتــی کــردن ایــن  ــرات کشــور اســت. همچنیــن ب ــرای صنعــت مخاب ــه ب جهــت برنامــه تاییــد نمون
ــی شــود ــا م ــوری مهی ــای ن ــواع فیبره ــر روی ان ــه ب ــد نمون ــای تایی ــون ه ــکان انجــام آزم آزمایشــگاه ام
OTDR
 Optical Time Domain Reflectometer

دستگاهی برای اندازه گیری تضعیف فیبرنوری می باشد. مدل دستگاه 
MTS8000 از شرکت JDSU  می باشد.

POWERMETER & LIGHT SOURCE
این دستگاه برای اندازه گیری توان متوسط از یک پرتو نور پیوسته، می 

باشد. و از آن برای تست کردن توان سیگنال در فیبر های نوری تک مد  
و چند مد در شبکه بکار می رود. مدل دستگاهها OLP-55 و OLS-55  از 

شرکت JDSU  می باشد.

WS400
 Spectral Attenuation, Mode Field Diameter and Cut off Wavelength
 Measurement System
دستگاهی برای اندازه گیری تضعیف طیفی و طول موج قطع فیبرهای تک 
مد طراحی شده است. همچنین قطر میدان مد و مساحت موثررا با روش 

اسکن کردن میدان دور اندازه گیری می کند. مدل دستگاه از شرکت 
PE.fiberoptics می باشد.

CD400
Chromatic Dispersion Measurement System

دستگاهی برای اندازه گیری پاشندگی رنگی فیبرنوری می باشد.
CD400
Chromatic Dispersion Measurement System
دســتگاهی بــرای انــدازه گیــری پاشــندگی رنگــی فیبرنــوری مــی باشــد
PMD4000
Polarization Mode Dispersion Measurement System

دستگاهی برای اندازه گیری پاشندگی مد قطبشی فیبرنوری می باشد.
مدل دستگاه از شرکت PE.fiberoptics می باشد.

 CD400-FGM
Fiber Geometry

دستگاهی برای اندازه گیری مشخصات هندسی و پوشش هندسی 
فیبرنوری می باشد. مدل دستگاه از شرکت PE.fiberoptics می باشد.

FUSION SPLICER
دستگاه فیوژن براي اتصال و ارتباطات فیبر نوري تک مد و چند مد در 

شبکه هاي کامپیوتري و شبکه هاي مخابراتي بکار می رود. مدل دستگاه 
Type39 از شرکت SUMITOMO می باشد.

تعیین توزیع اندازه ذرات  DLS - تعیین توزیع اندازه ذرات 
دستگاه ها/آزمون ها اهم فعالیت ها و آزمون ها



پژوهشکده  مواد

- دستگاه تست کشش 
- دستگاه تست سختی سنجی فلزات

- دستگاه ضربه
- دستگاه تست خزش

آزمایشگاهخواصمکانیکی

-XRD
-Micro-EDXRF

آزمایشگاهآنالیزمواد

- کوره ذوب
- کوره اتمسفر کنترل

- کوره باکسی

کارگاه ریخته گری

STRUERS (UNITOM( دستگاه کاتر -
STRUERS (MINITOM( دستگاه میکروکاتر -

STRUERS (LABOPRESS( 3 دستگاه مانت گرم -
STRUERS Epovac دستگاه مانت سرد -

(STRUERS (LECTROPOL 5دستگاه الکتروپولیش -
STRUERS (ROTOPOL(21دستگاه پولیشرمکانیکی -

- پولیشر مکانیکی  زمین توانا

آزمایشگاهمتالوگرافی

STRUERS) DURAMIN 20( میکروسختی سنج -
(IMAGE ANALYZER( میکروسکوپ آنالیزگر تصویری -

 LEICA )Q550MW METALLURGY WORKSTATION)
OLYMPUS )CK40M( میکروسکوپ نوری متالورژیکی -

Zeiss  میکروسکوپ نوری متالورژیکی -
Zeiss استریو ماکروسکوپ نوری متالورژیکی -

pin on disc دستگاه سایش مکانیکی -

آزمایشگاهمیکروسکوپنوری

گروه فلزات



آزمایشگاهمتالورژیپودر

پژوهشکده مواد

آزمایشگاهمیکروسکوپنیرویاتمی

آزمایشگاهآنالیزحرارتی

دستگاه ها/آزمون ها

اهم فعالیت ها و آزمون ها
- پودر کردن انواع مواد

- سنجش توزیع اندازه ذرات

تهیه نانو مواد آسیایگلولهایسیارهای  
تهیه منحنی توزیع اندازه ذرات دستگاهاندازهگیریلیزریذرات 

گروه فلزات

دستگاه ها/آزمون ها

دستگاه ها/آزمون ها

اهم فعالیت ها و آزمون ها

اهم فعالیت ها و آزمون ها

تهیه تصاویر سه بعدی از سطوح

آنالیز حرارتی افتراقی

)AFM(میکروسکوپنیرویاتمی
تهیه تصاویر سه بعدی از سطوح در دو حالت تماسی و غیر تماسی

 )DTA(آنالیزحرارتی
رصد واکنش های گرمازا و یا گرماگیر با افزایش یا کاهش دما



آزمایشگاهشیمیدستگاهی

پژوهشکده  مواد

- آنالیــز کیفــی ترکیبــات مختلــف بــا دســتگاه FTIR و بررســی گــروه هــای عاملــی و پیوندهــای موجــود در مولکــول هــا و بررســی ســطح مــواد مختلــف 
ماننــد فیلــم هــای پلیمــری، الیــاف، نانــو ذرات و .

- آنالیز کیفی و کمی مواد بر اساس جذب تابش توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
- انجام تست های آنالیزآب از جمله اندازه گیری pH, TDS,EC,COD و کدورت و بعضی تست های آنیونی و کاتیونی آب 

- اندازه گیری میزان بعضی از فلزات سنگین مانند مس، روی، کادمیم توسط دستگاه جذب اتمی و سدیم و پتاسیم توسط فلیم فتومتر
- دانه بندی و مش بندی نمونه های جامد توسط الک شیکر

- جداسازی محلول ها توسط روتاری

اسپکتروسکوپیمادونقرمز)FT-IR( آنالیز کیفی ترکیبات مختلف
اندازه گیری میزان بعضی از فلزات سنگین مانند مس، روی ، کادمیم اسپکتروسکوپیجذباتمی 

اندازه گیری میزان سدیم و پتاسیم  فلیمفتومتر 
DR5000اسپکتروفتومترمرئی-ماوراءبنفش

   - اندازه گیری میزان نیترات           - اندازه گیری میزان نیتریت          - اندازه گیری میزان سولفات
COD اندازه گیری میزان سختی آب      - اندازه گیری میزان کلر آب          - سنجش میزان -   

حذف حال از نمونه به واسطه فرآیند تبخیر تبخیرروتاری 
الکشیکر                دانه بندی و سایز بندی نمونه های جامد

اندازه گیری میزان کدورت در آب و سایر محلول ها کدورتسنج 
انجام تست های آنالیزآب از جمله اندازه گیری  pH ،TDS,EC و درصد شوری آب HQ40dست 

COD آماده سازی نمونه جهت اندازه گیری دستگاههضم 
حمامالتراسونیک      استفاده از امواج مافوق صوت  جهت پراکنده سازی ذرات به هم چسبیده

  

گروه مواد نو

دستگاه ها/آزمون ها

اهم فعالیت ها و آزمون ها



آزمایشگاهشیمیآلی-دارویی

دستگاه ها/آزمون ها

اهم فعالیت ها و آزمون ها
تعیین نقطه ذوب جامدات

دستگاهاندازهگیرینقطهذوب                                  اندازه گیری نقطه ذوب ترکیبات شیمیایی
دستگاهکروماتوگرافیالیهنازک)TLC UV/Vis(          تفکیک و جداسازی  مواد

آزمایشگاهماکروویوسنتزی

دستگاه ها/آزمون ها

اهم فعالیت ها و آزمون ها
انجام واکنش های سنتز و آزمون استخراج مواد توسط دستگاه ماکروویو سنتزی

انجام واکنش های سنتز و آزمون استخراج مواد ماکروویوسنتزی 

پژوهشکده  مواد

ادامه گروه مواد نو



پژوهشکده  انرژی

گروه مدیریت و بهینه سازی انرژی

آزمایشگاهمدیریتوبهینهسازیانرژی

دستگاه ها/آزمون ها

اهم فعالیت ها و آزمون ها
- مدیریت و ممیزی انرژی، ارزیابی کیفیت توان، مدیریت مصرف، کاهش تلفات انرژی

- اندازه گیری پارامترهای جریان الکتریکی
- اندازه گیری پارامترهای محیطی به منظور مدیریت انرژی الکتریکی

)MAVOWATT-70(اندازهگیریکیفیتتوان
- آنالیز اغتشاشات توان 

- آنالیز هارمونیک ها 
- بررسی کیفیت برق

)MAVOWATT-30(اندازهگیریکیفیتتوان
-آنالیز اغتشاشات توان 

EN 61000-4-7 آنالیز هارمونیک ها بر اساس استاندار -
EN 61000-4-15 بررسی کیفیت برق آنالیز فلیکر بر اساس استاندارد -

- اندازه گیری حالت های گذرای سری
)MAVOWATT-20(دستگاهآنالیزانرژی
- مدیریت مصرف در شبکه های توزیع برق

- کاهش تلفات انرژی
- ممیزی انرژی در سیستم های قدرت و کارخانجات صنعتی

- مدیریت بار در سیستم های قدرت
- کاهش مصرف انرژی

Oscilloscope  )HMO 3522(
- اندازه گیری پارامترهای جریان الکتریکی

Power analyzer     
- اندازه گیری میزان انرژی در سیستم های مختلف با قابلیت اندازه گیری پارامترهایی همچون ولتاژ، وات، جریان

-میزالکترونیکب-اتجهیزاتکامل
- اندازه گیری پارامترهای مربوط به جریان الکتریکی



آزمایشگاهسیستمهایاندازهگیریانرژی

دستگاه ها/آزمون ها

اهم فعالیت ها و آزمون ها
- اندازه گیری پارامترهای محیطی از قبیل دما، سرعت، فشار و ...

- اندازه گیری و داده برداری پارامترهای محیطی
- اندازه گیری پارامترها و محصوالت حاصل از احتراق

- اندازه گیری همزمان سرعت وفشار
- اندازه گیری تصویری دما

- اندازه گیری دما، دمای نقطه شبنم و رطوبت

- اندازه گیری فشار
- اندازه گیری دما

- اندازه گیری میزان غلظت دی اکسید کربن
- اندازه گیری سرعت دورانی به دو صورت مکانیکی و اپتیکی

- اندازه گیری دبی جریان داخل لوله به صورت آلتراسونیک

پژوهشکده انرژی

گروه  تبدیل انرژی و انرژی های تجدید پذیر

دستگاهدیتاالگر16کاناله
- دارای 16کانال ورودی     - قابلیت ضبط اطاعات شکل موج ورودی 

- دارای کانال های ورودی آنالوگ و دیجیتال
اندازه گیری دی اکسید کربن جریان آناالیزردیاکسیدکربن

 O2, COاندازه گیری محصوالت و پارامترهای حاصل از احتراق شامل Combustion Analyzer     (Testo 327-1(
اندازه گیری همزمان سرعت و فشار  Pressure metre  (0 to 2hpa) (Testo 512(

اندازه گیری دما، دمای نقطه شبنم و رطوبت )Thermo hygrometer      (Testo 625
اندازه گیری دما )Thermo meter                (Testo 922

اندازه گیری اختاف فشار )Packet differential Pressure  (Testo 510
اندازه گیری میزان غلظت دی اکسید کربن محیط   )Co2 Measuring (Testo535

Dual Contact Tachometer  (Testo 470(        اندازه گیری سرعت دورانی به دو صورت مکانیکی و اپتیکی
         Portable Emissions Analyzer  )Testo 350-XL

O2, CO , NO,  NO2, SO,SO2اندازه گیری محصوالت و پارامترهای حاصل از احتراق شامل
Thermal Imager (Testo 881اندازه گیری میزان درجه حرارت به صورت تصویری

اندازه گیری پارامترهای سرعت، فشار، دما، رطوبت، دبی Testo 454 measuring system
اندازه گیری دبی جریان سیال داخل لوله بدون تخریب دبیسنجاولتراسونیک



پژوهشکده  انرژی

گروه  تبدیل انرژی و انرژی های تجدید پذیر

آزمایشگاهسوختواحتراق

دستگاه ها/آزمون ها

اهم فعالیت ها و آزمون ها
- اندازه گیری توان انواع موتور و تست عملکرد موتورهای احتراقی

- اندازه گیری پارامترهای عملکرد وتست های احتراق موتورهای احتراق داخلی
- تهیه محصوالت فرآیندی از جمله بیو سوختها )بیودیزل، بیوگاز( از مواد خام

- اندازه گیری ارزش حرارتی سوخت

دستگاهدینامومترورککنترل
آزمون الکترو موتور و تست عمر و عملکرد

دستگاهاندازهگیریفشارداخلسیلندرودستگاهخوانشهوابهسوخت
ــه منظــور بهینــه ســازی احتــراق، افزایــش قــدرت، کالیبراســیون  ــی ب ــدازه گیــری فشــار داخــل ســیلندر در موتورهــای احتــراق داخل ان

ــه موتــور رایان
راکتورچندمنظورهدوجدارهشیشهای

ــیمیایی،  ــات ش ــتخراج ترکیب ــیون، اس ــه ای، پلیمریزاس ــد مرحل ــه ای و چن ــک مرحل ــیمیایی ت ــنتز ش ــروپ ، س ــر آزوت ــر و تقطی تقطی
کریستالیزاســیون، رفاکــس، رســوب دهی، نانــو فناوری،اســانس و عصــاره گیــری  

بمبکالریمتر
اندازه گیری ارزش حرارتی سوخت

 D445ویسکومتر
اندازه گیری ویسکوزیته سینماتیکی جهار نمونه به طور همزمان



آزمایشگاهپیلسوختی

دستگاه ها/آزمون ها

اهم فعالیت ها و آزمون ها
- اندازه گیری بازده پیلهای سوختی

دستگاهتستپیلسوختی
- اندازه گیری توان تولید شده در پیل سوختی  به صورت کنترل شده و قابل برنامه ریزی،  و ثبت داده ها  

پژوهشکده  انرژی

گروه پیل سوختی و هیدروژن

گروه  تبدیل انرژی و انرژی های تجدید پذیر

آزمایشگاهمحاسباتیپژوهشکدهانرژی

دستگاه ها/آزمون ها

اهم فعالیت ها و آزمون ها
- شبیه سازی و تحلیل دینامیکی گذرای سیستم های انرژی و بخصوص انرژی خورشیدی

- پتانسیل سنجی انرژی باد 
- طراحی نیروگاه بادی

- شبیه سازي محاوره اي براي محاسبه و تحلیل رفتار سیستم هاي قدرت با اهداف طراحي و بهره برداري

دستگاهتستپیلسوختی
- اندازه گیری توان تولید شده در پیل سوختی  به صورت کنترل شده و قابل برنامه ریزی،  و ثبت داده ها  



ــی  ــات تکمیل ــگاه تحصی ــا  دانش ــار آپ ــا باختص ــه ای« ی ــداد رایان ــتیبانی و ام ــانی، پش ــز »آگاهی رس مرک
ــت.  ــوده اس ــت نم ــه فعالی ــروع ب ــاه 1394 ش ــن م ــرفته از بهم ــاوری پیش ــی و فن صنعت

ــوادث  ــه ح ــخ ب ــت پاس ــوزه مدیری ــی در ح ــای تخصص ــش ه ــا پژوه ــز آپ ــای مرک ــت ه ــه ماموری از جمل
ســایبری، فرهنــگ ســاز، ترویــج و تربیــت نیــروی انســانی متخصــص در حــوزه پاســخ بــه حــوادث و انتقــال 
ــواع ســازمان هــای  ــا حــوزه عمومــی اســت و ان دانــش و فنــاوری در ایــن حــوزه مــی باشــد. مخاطبیــن آپ
دولتــی و خصوصــی مــی تواننــد از نتایــج فعالیــت هــا، مشــاوره هــا، هشــدارها ،اخبــار و توصیــه هــای ایــن 
مراکــز اســتفاده کننــد.  از مهم تریــن وظایــف مرکــز آپــا ارائــه خدمــات امــداد و پشــتیبانی بــه هنــگام بــروز 
ــی  ــی صنعت ــات تکمیل ــای دانشــگاه تحصی ــز آپ ــد. مرک ــایبری می  باش ــات س ــه ای و حم ــای رایان رخداده
ــر نیــروی متخصــص خــود، در راســتای اجــرای ایــن وظیفــه مهــم، آمــاده  ــا تکیــه ب و فنــاوری پیشــرفته ب
ارائــه خدمــات امــداد و پشــتیبانی بــه هنــگام بــروز هرگونــه رخــداد ســایبری از جملــه مواجــه بــا بــاج افــزار، 
ــا دسترســی های غیرمجــاز، حمــات منــع ســرویس  و حــوادث مشــابه  هــک و جعــل اطاعــات، مواجــه ب
می   باشــد.  از ســایر وظایــف ایــن ایــن مرکــز ارایــه تحلیــل هــای مرتبــط بــا امنیــت ســامانه هــا و تهدیــدات 
مهــم، کمــک بــه ارزیابــی مــداوم امنیــت در فضــای تبــادل اطاعــات، انتقــال دانــش از طریــق برگــزاری دوره 
هــای آموزشــی، ایجــاد ارتبــاط و همــکاری بــا ســایر گــروه هــای CERT در ســطح ملــی و برگــزاری نشســت، 

ســمینار و همایــش در راســتای مقابلــه بــا حــوادث فضــای مجــازی مــی باشــد.

مرکز  تخصصی آپا

آگاهی رسانی،پشتیبانی و امداد حوادث رایانه ای



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گروه آموزش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات 

آزمایشگاهشبکهوامنیت:

ــبکه ،  ــزاری ش ــرم اف ــزاری و ن ــزات ســخت اف ــواع تجهی ــود ان ــه وج ــه ب ــا توج ــن آزمایشــگاه ب در ای
ــا را  ــوئیچ ه ــا و س ــه روتره ــوط ب ــات مرب ــاد و تنظیم ــبکه را ایج ــک ش ــد ی ــی توانن ــجویان م دانش
ــام داده و  ــود را انج ــی خ ــای امنیت ــی تســت ه ــزار امنیت ــتفاده از اب ــا اس ــن ب ــد. همچنی ــام دهن انج
ــد:  ــی باش ــر م ــزات زی ــامل تجهی ــگاه ش ــن آزمایش ــد. ای ــرار دهن ــی ق ــورد بررس ــل را م ــح حاص نتای
روتــر سیســکو Fortigate 110C ،Fortigate 60B، FortiAnalyer 100C، Cisco ASA ،1800، ســوئیچ 
Linksys ــس ــودم وایرل 2960، ســوئیچ 3550، ســوئیچ میکروتیــک،24Online ، Exinda، دســتگاه م

لیستسختافزارموجوددرآزمایشگاهامنیتوشبکه



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گروه آموزش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات 

مشخصاتسختافزاریسیستمهایکامپیوتریموجوددرآزمایشگاهشبکه

نرمافزارهایموجود



:Embedded Systems آزمایشگاه

ایــن آزمایشــگاه دارای تجهیــزات آزمایشــگاهی پیشــرفته در زمینــه طراحــی و پیــاده ســازی سیســتمهای 
ــدازه  ــتگاههای ان ــگاه:  دس ــن آزمایش ــزات ای ــه تجهی ــر FPGA  را دارد از جمل ــی ب Embedded  مبتن
ــای Xilinx وAltera   -   Micro Blazeو Power PC  و  ــزی و IP-base  -   برده ــه ری ــل برنام ــری قاب گی
ابزارهــای شــبیه ســازی و ســنتز ازجملــه Maxplus – Quartus- ModelSim-ISE   و Vivado مــی باشــد. 

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گروه آموزش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات 





گروه آموزشی مهندسی قدرت و کنترل

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آزمایشگاهسیستمهایمخابراتیوالکترونیک
E312 دستگاه اموالتور سیستم های مخابراتی -

 Function Generator دستگاه -
Tektronix اسیلوسکوب دیجیتال 4 کاناله -

- HP ProLiant DL380 Gen9 Server 
- منبع تغذیه مستقیم 30 ولت

- دستگاه تست حسگری گاز استاتیک

- پانل های فتوولتائیک تحت زوایای مختلف
- سیستم ردیابي نقطه بیشینه توان براي پانل خورشیدي

- سیستم پیل سوختی )تخمین پارامتر-طراحی کنترل کننده(
- اموالتور توربین بادی 1/5 کیلو وات

- سیستم خورشیدی با دنبال کننده 1 کیلو وات
- توربین بادی 10 کیلو وات

- دستگاه آنالیزور کیفیت توان

آزمایشگاهسیستـمهـایقدرت

آزمایشگاهانرژیهـایتجدیـدپذیـر

اهم فعالیت ها و آزمون ها
ــل  ــاز پن ــدار ب ــاژ م ــاه و ولت ــان اتصــال کوت ــری جری ــدرت، اندازگی ــای ق ــای خطــا در سیســتم ه ــه ه ــری مولف ــدازه گی ــاژ، ان ــان وولت ــری جری ــدازه گی ان

ــادی ــن ب ــاز توربی ــبیه س ــل ســوختی، ارت تســر، ش ــیدی، پی خورش

سنجش میزان جریان و ولتاژ مولتی متر 
سنجش مولفه های خطا در سیستم های قدرت اعم از هارمونیک، فلیکر و ... پاور آناالیزر 

Pv System Analyzer سنجش میزان ولتاژ مدار باز و جریان اتصال کوتاه در پنل های خورشیدی
تست و انجام مراحل مختلف تولید هیدروژن توسط الکترالیزر و تولید برق در مقیاس کوچک  Fuel cell

Earth tester سنجش میزان مقاومت زمین و حلقه اتصال کوتاه و ...
شبیه ساز عملکرد توربین بادی توسط خازن مغناطیس کننده و سلف جبران کننده   Asynchronous wind mill system

دستگاهها/ آزمون ها



دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری

گروه  مهندسی زلزله و ژئو تکنیک

* مکانیـک خاک

- دستگاه نفوذ مخروط برای تعیین روانی خاک
- شیکر برقی ارزش ماسه ای

- چکش تراکم برقی اتوماتیک خاک
- دستگاه CBR تمام اتوماتیک و مارشال

- دستگاه تک محوری برقی آنالوگ و اتوماتیک
- دستگاه برش مستقیم تمام اتوماتیک

- دستگاه سه محوری دیجیتال اتوماتیک
- دستگاه میز لرزان



* محاسبات مهندسی ژئوماتیک

دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری

گروه  مهندسی نقشه برداری

ایــن آزمایشــگاه بــا هــدف کمــک بــه دانشــجویان، محققیــن و اســاتید گــروه نقشــه برداری بــرای تهیــه و پــردازش داده هــای مکانــی ایجــاد شــده 
ــه صــورت  ــن آزمایشــگاه ب ــه در ای ــل ارائ ــات قاب ــرار می دهــد. برخــی از امکان ــار آنهــا ق ــات مختلفــی را در محیطــی اســتاندارد اختی اســت و امکان

زیــر اســت:
پهپادهای سنجش از دوری و فتوگرامتری

ــه  ــرای تهی ــر ب ــرداری چندطیفــی و همچنیــن پهپادهــای مولتــی روت ــرای تصویرب ــت ب ــال ثاب ــه پهپادهــای ب آزمایشــگاه محاســبات نقشــه بردی ب
تصاویــر فتوگرامتــری مجهــز اســت. پهپادهــای چندطیفــی می تواننــد داده هــای طیفــی مــورد نیــاز بســیاری از کاربردهــای صنعتــی و مطالعاتــی در 
ــرای تهیــه  ــن، پهپادهــای فتوگرامتــری می تواننــد ب ــر ای ــع طبیعــی و ... را تهیــه کننــد. عــاوه ب حوزه هــای کاربردهــای کشــاورزی، شــهری، مناب

ــا مقیاس هــای مختلــف اســتفاده شــوند. ــر دقیــق فتوگرامتــری ب تصاوی
اسپکترومتر

ــا اندازه گیــری طیــف دقیــق مــواد، کمــک شــایانی بــه مطالعــات و  ــا دقــت یــک نانومتــر می توانــد ب اســپکترومتر در اختیــار گــروه نقشــه برداری ب
تحقیقــات طیفــی دانشــجویان در زمینــه  ســنجش از دور بکنــد. 

امکانات پردازشی
آزمایشــگاه محاســبات مهندســی ژئوماتیــک بــا فراهــم آوردن ســرورهای محاســباتی و همچنیــن کامپیوترهــای قدرتمنــد، پــردازش حجــم بــاالی 
داده را بــرای دنشــجویان و محققــان میســر نمــوده اســت. ایــن تــوان محاســباتی می توانــد در پــردازش داده هــای راداری، توجیــه تصاویــر پهپــاد، 

پــردازش  حجــم بــاالی داده هــای مکانــی اســتفاده شــود.
امکانات نقشه برداری زمینی

ایــن آزمایشــگاه مجهــز بــه انــواع امکانــات و تجهیــزات نقشــه بردرای ماننــد GPS هــای ایســتگاهی، توتــال استیشــن ها، ترازیاب هــا و ... اســت،که 
در صــورت نیــاز در اختیــار دانشــجویان و محققــان قــرار خواهنــد گرفــت.



دانشکده مهندسی مکانیک و مواد

آزمایشگاهمکانیکمحاسباتی

دارای کامپیوترهای مناسب برای محاسبات پیچیده

آزمایشگاهطراحیوساختپیشرفته

FDM دستگاه پرینتر سه بعدی -
DLP دستگاه پرینتر سه بعدی -

- دستگاه وایرکات
- دستگاه عیب یابی چرخ دنده
- دستگاه تست سایش خشک

- تست سایش مرطوب
- دستگاه تراش

- دستگاه تست خستگی خمشی
- دستگاه تست خستگی محوری

- دستگاه تولید فیالمنت پلیمری



این آزمایشگاه با کاربری تحقیقاتی و صنعنی می باشد. در این آزمایشگاه تجهیزاتی جهت  اندازه گیری مشخصات  
هوا و میزان االیندگی )درات و گازها( موجود در هوا وجود دارد که با استفاده از انها کیفیت هوای محیط های داخلی و 

حارجی سنجیده می شود. 

- ایستگاه کاری )workstation( : مجهز به سیستم محاسباتی با مشخصات زیر

)Solar simulator( شبیه ساز خورشیدی -
- هواگرم کن خورشیدی

آزمایشگاه تبدیلوسیستمهایانرژی

آزمایشگاهکنترلکیفیتهوا

CPU: INTEL XEON e5 - 20 real core, RAM: 32 GB, HDD: 2TB (7200 rpm(, SSD: SAMSUNG 500 GB

دانشکده مهندسی مکانیک و مواد



دانشکده علوم و فناوری های نوین

گروه علوم زمین

دستگاه لرزه نگاری درون چاهی
در پروژه هــــای عمرانی کــــه قــــرار اســــت یــــک ســــازه بــر روی 
ناحیــة مشــــخصی اجــرا شــود، مدول هــای الســتیک دینامیکــی 
مــواد تشــکیل دهندة آن ناحیــه اهمیــت خاصــی دارد. چــرا کــه 
طراحــــی ســازه بــر همیــن اســاس انجــــام خواهــد شــد. یکــی 
از راه های محاســــبة ایــن کمیت هــــا در اختیــار داشــتن ســرعت 
امــواج طولــی یـا عرضـی اسـت. تسـت دان هـول بـه دلیـل مزایایـی 
کـــه دارد، یکـــی از پرکاربردتریـــن روش هـــای اندازه گیـــری سـرعت 
امـــواج السـتیک بـوده کـه زیرمجموعـه روش هـای لرزه نـگاری اسـت. 
در اغلـــب مـوارد هـدف کلـــی از انجـام آزمایـش درون چاهـی، تعییـن 
تیـــپ خـــاک بـر اســـاس آیین نامــــة 2800 اســــت. به این ترتیــب 
کــه پــس از انجــام آزمایــش بــا محاســبة پارامترهــای دینامیکــی 
خــــاک می تــــوان الیه بنــدی و مقاومــــت آن را تعییــن کــرد. بــا 
اســــتفاده از ایــــن دســــتگاه در پروژه هــــای عمرانــــی می تــــوان 
تیــــپ زمیــــن را مطابــق بــــا اســتاندارد 2800 ملــــی ســاختمان  
عمــــران تعییــــن کــــرد. همچنیــــن بـرای تسـت آســـفالت و تسـت 
راهآهـــن نیـــز کاربـــرد دارد. در صورتیکـه نیـاز بـــه بررسـی سـاختگاه 
زیرســـطحی تونـــل و جاده هـــا و یـــا اطاعات لـرزه ای معـــادن باشـد 
هـــم می تـــوان از تســـت دان هـــول توسـط دســـتگاه لرزه نـگار درون 
چاهـــی اســـتفاده کـــرد. تمام واحدهـای تحقیقاتـــی و آموزشــی نیــز 
بــــرای انجــــام پروژه هــــای تحقیقاتــی خــــود می تواننــد آزمایش 

هــــای الزم را بــه کمــــک ایــن دســتگاه انجــام دهنــد. 

دستگاه اندازه گیری مقاومت الکتریکی
تعیین سطح آب زیرزمینی، ضخامت آبخوان 

تعییــــن وضعیــــت ســــنگ بســــتر و الیه بنــــدی زیرســــطحی در 
مطالعــــات ژئوتکنیــــک ســــازه ها 

تعییــــن محــــل گســل ها، درزه هــا و زون هــــای خــرد شــده در 
مطالعــــات ژئوتکنیــــک  ســــازه ها ساختاری 

تعیین مقاومت زمین به منظور ارزیابی میزان خوردگی خاک 
ایــــن روش بــــه همــراه روش قطبــــش القایــی)IP(  بــــرای کاوش هــای 
معدنــــی، تعییــن محــل و عمــــق زون هــای کانی ســازی فلــزی ماننــد 

آهــــن، مــــس، ســــرب و روی و ... مورد اســتفاده قــــرار مــی گیــرد.

دستگاه مغناطیس سنج
جهــت یافتــن آبهــای زیرزمینــی به دام افتــاده در حفــرات و شکســتگی 
های ســــنگها به منظــــور پیداکــردن بهتریــن نقطــــه حفــاری چــاه آب، 
همچنیــــن دیگـــر انـــواع ناهنجاری هایـی کـــه دارای خـواص رســـانایی بـال 
ماننـــد توده هـای رســــانا بخصــوص شــیب دار، کابل هــای بــرق مدفــون 
شــــده، لوله هــــای فلــــزی، زباله هـــای دفـــن شـــده و خاک هـــای رســـی 
دارای حفـــرات زیـــاد کاربـــرد دارد. ایــــن دســــتگاه بــــرای اندازه گیــــری 
شــدت میــــدان مغناطیســی و گرادیومتــری مغناطیســی مــواد و ســنگ 
های زیرســــطح زمیــن مورد اســتفاده قــــرار مــی گیــرد. بدیــن ترتیــب 
مــی تــــوان مــــواد و ســــنگ هــای دیامغناطیــــس، پــــارا مغناطیــــس و 
فرومغناطیــس را از یکدیگــر تشــخیص داد. ایــن دســتگاه شــدت میــدان 
مغناطیســــی کل زمیــن را بــــر حســــب نانــــو تســــا در ایســــتگاه هــای 
صحرایــــی و ایســــتگاه مبنــــا را اندازه گیــری می کنــــد. اندازه گیری هــا 
در هــــر ایســـتگاه بـه طـــور سـریع )در حـد ثانیـه( انجـــام می شـود و نتایـج 
به صـــورت پروفیل هــــا و نقشــــه های مختلــف مغناطیســــی )دوبعــدی و 
ســــه بعدی( ارائــــه می گــــردد. دســــتگاه مورد نظــــر مجهــــز بــه یــک 
سنســــور مغناطیســی حــاوی ســـیال هیدروکربــوری ماننــد نفــت بــرای 
تولیــد پروتــون بــوده و بــر اســاس روش فیزیکــی تشــدید مغناطیســی 

هســــته ای )پروتــون( عمــــل می کنــد. 
)PDER دستگاه لرزه نگار )دیجیتایزر

ــرزه، انفجــار،  ــرزه ای اعــم از امــواج زمیــن ل کار ایــن دســتگاه ثبــت امــواج ل
نوفــه و میکروترمورهــا و ... مــی باشــد کــه مــی توانــد  جهــت تعییــن موقعیــت 
ــه پوســته و بررســی  ــوط ب ــات مرب ــا، مطالع ــرزه ه ــا و خــرد ل ــرزه ه ــن ل زمی
ــاختگاه و ...  ــر س ــد اث ــات مهندســی مانن ــر ســطحی و مطالع ــاختارهای زی س

مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 

آزمایشگاهژئوفیزیک



دانشکده علوم و فناوری های نوین

گروه هسته ای

ــدرت ــورآموزشــيق مرکزشــبیهســازراکت

مرکــز شــبیه ســاز راکتــور آموزشــی هســته ای MWth 100 بــه منظــور آشــنایی 
دانشــجویان گــروه مهندســی هســته ای بــا عملکــرد بخش هــای مختلــف یــک 
ــوع راکتــور  راکتــور قــدرت طراحــی و ســاخته شــده اســت. ایــن راکتــور از ن
آب ســبک تحــت فشــار)PWR ( بــا فشــار مــدار اولیــه 155 بــار اســت. قلــب 
ــبک  ــد. آب س ــي باش ــوخت م ــع س ــي و داراي 21 مجتم ــور، مربع ــن راکت ای
ــي را  ــاظ بیولوژیک ــده و حف ــک کنن ــده، خن ــش کندکنن ــور نق ــن راکت در ای
ــور  ــب راکت ــیوس وارد قل ــه سلس ــاي 300/5 درج ــه در دم ــده دارد ک ــر عه ب
شــده و در درجــه حــرارت 309/5درجــه سلســیوس از قلــب خــارج مي شــود. 


UTRSقسمتهایاصلیراکتور

 )MCP( مدار اول شامل قلب راکتور، خطوط اصلی لوله های سرد و گرم، پمپ های اصلی *
* فشارنده و سیستم تنظیم فشار مدار اولیه 

* سیستم تصفیه آب مدار اول و سیستم تنظیم بورون 
* خطوط لوله انتقال بخار مدار ثانویه و خطوط لوله آب تغذیه مدار ثانویه

* مولد بخار )SG( در مدار ثانویه
* سیستم های کنترلی و ایمنی

نمایي کلي از مدار اولیه راکتور

تصویر میز کنترل دستگاه



دانشکده علوم و فناوری های نوین

گروه هسته ای

آزمایشگاههایفیزیکهستهای،آشکارسازیودزیمتری

 RAD7 تصویر آشکارساز

* آشکارساز گازی میکروالگو ساخته شده از مجتمع تکثیرگر الکترونی  و تکثیرگر الکترونی ضخیم
 RAD7 professional آشکارساز *

دستگاهها/ آزمون ها

آشکارســازهای  ســاخت  و  طراحــی  زمینــه  در  در  کاربــردی  پژوهــش  و  تحقیــق  هــای  بســتر  ســازی  آمــاده  و  آمــوزش 
هســته ای بــر مبنــای ظرفیــت هــای موجــود در آزمایشــگاه هــای گــروه مهندســی هســته ای از جملــه اهــداف تجهیــز 
می باشــد.  پیشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه  در  دزیمتــری  و  آشکارســازی  آزمایشــگاه  ارائــه  و 



HVMCA آشکارساز یدور سزیم به همراه دستگاه

آشکارساز گایگر مولر

ــراه دســتگاه  ــه هم ــازي دور ســزیم )CsI(Tl  ب آشــکار س
HVMCA مــدلNT- 124 شــامل High Voltage ، آمپلــي 
فایــر  و MCA دو هــزار کانالــي، بــراي جمــع آوري طیــف  

آشــکار ســاز گایگــر مولــر مــدل NT-960 بــا پنجــره میــکا 
ــا دســتگاه CTHV مــدل NT-112 شــامل تایمــر،  همــراه ب

شــمارنده و هــاي ولتــاژ تــا 1500 ولــت 

.Zn 65و Am 241و Co60 و Cs 137  کیت چشمه آزمایشگاهي
ــازمان  ــته اي س ــوم هس ــکده عل ــه در پژوهش ــاي : Cs 137 و Co60 وAm 241 وZn 65  ک ــمه ه ــت چش ــد از کی ــود عبارتن ــگاهي موج ــمه آزمایش چش
 انــرژي اتمــي ایــران بــر طبــق اســتاندارد هــاي بیــن المللــي ISO-1677 تهیــه شــده انــد. اکتیویتــه ایــن چشــمه هــا در حــدود 5 تــا 10 میکــرو کــوري

مي باشد. چشمه هاي فوق همواره درشیلد) حفاظ( سربي نگهداري  مي شوند

دانشکده علوم و فناوری های نوین

گروه هسته ای



دانشکده علوم و فناوری های نوین

گروه نانو فناوری

اهمفعالیتهاوآزمونها
- تولید الیاف در ابعاد نانو

- بررسی رفتار الکتروشیمیایی ترکیبات مختلف و اندازه گیری کیفی و کمی ترکیبات الکترو اکتیو
- تعیین غلظت ترکیبات مختلف با استفاده از عبور نور از محلول و یافتن طول موج ماکزیمم جذب

ــواع ســموم ،قندهــا ،ویتامیــن هــا  ــر حــرارت ،شــامل ان ــداری در براب ــرار و ناپای ــده مــواد غیــر ف ــدازه گیــری کمــی اجــزاء ســا زن - جداسازی،شناســایی و ان
ــه کار مــی رود . ــک گوناگــون ب ــات بیولوژی ــا و ترکیب ،داروه

دستگاهها/آزمونها
تولید الیاف در ابعاد نانو الکتروریسی 

جداســازی، و اندازه گیــری کمــی ترکیبــات شــامل،  قندهــا، اســیدهاي آمینــه، پپتیدهــا و حتــي یون هــای ســاده، تجزیه وتحلیــل  الکتروفورزموئینه 
ــود. ــرده می ش ــی به کارب ــید آل اس

هموژن کردن نمونه، پخش نمونه، امولسیون نمودن نمونه های مایع. پروباولتراسونیک
الیهنشانیشیمیاییبخار

ــو ســاختارهای نیمه رســانا ازجملــه اکســیدها و نیتریدهــا فلــزی ماننــد TiO2،SnO2،ZnO و....، جهــت عملیــات حرارتــی  ایــن دســتگاه به منظــور ســنتز نان
تحــت خــاو یــا اتمســفر گازی نمونه هــا طراحــی و ســاخته  شــده اســت.

پتانسواستات–گالوانواستات
بررسی رفتار الکتروشیمیایی ترکیبات مختلف و اندازه گیری کیفی و کمی ترکیبات الکترو اکتیو

کروماتوگرافییونی
قابلیت اندازه گیری و شناسایی انواع آنیون ها و کاتیون های مختلف در آب به وسیله ستون های آنیونی و کاتیونی

اسپکتروفتومتر
تعیین غلظت ترکیبات مختلف با استفاده از عبور نور از محلول و یافتن طول موج ماکزیمم جذب



همزنمکانیکی
هم زدن کلیه محلول ها و یکنواخت کردن آنها، همگن سازی سوسپانسیون ها با سرعت بال

کروماتوگرافیمایعباکاراییبسیارباال 
ایــن دســتگاه بــرای جداسازی،شناســایی و انــدازه گیــری کمــی اجــزاء ســا زنــده مــواد غیــر فــرار و ناپایــداری در برابــر حــرارت ،شــامل انــواع ســموم 

،قندهــا ،ویتامیــن هــا ،داروهــا و ترکیبــات بیولوژیــک گوناگــون بــه کار مــی رود .

کروماتوگرافیمایعباکاراییباال
ــات  ــا و ترکیب ــا ، داروه ــا شــامل ســموم ،قنده ــر گرم ــدار در براب ــرار و ناپای ــر ف ــواد غی ــرای جداســازی و شناســایی اجــزاء ســازنده م ــن دســتگاه ب ای

ــی رود. ــه کار م ــی ب بیولوژیک

دانشکده علوم و فناوری های نوین

گروه نانو فناوری

دستگاهها/آزمونها)ادامه(




