
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشكده فني دانشگاه اروميه بدنبال اعالم آمادگي گروهي از متخصصين و فرهيختگان اين مرز و بوم در  

در قالب آموزشكده فني بنيان نهاده شد. در سال مزبور آموزشكده فني با دو رشته كارداني    ١٣٦٢سال  

با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي عمران    ١٣٦٧كرده و در سال  الكترونيك و عمران شروع به فعاليت  

و الكترونيك در دو گروه آموزشي با پشتكار زايدالوصفي به تعليم و تربيت فرزندان ميهن اسالميمان همت  

با راه اندازي و تاسيس دوره كارشناسي مكانيك در گرايش حرارت و سياالت،    ١٣٧٠گماشت. در سال  

به   فني  تحصيلي  آموزشكده  دانشجو در سال  با پذيرش  مكانيك  يافت. گروه  ارتقاء  در    ٧٩- ٨٠دانشكده 

اكنون   است.  كرده  آغاز  نيز  تكميلي  در تحصيالت  را  فعاليت خود  انرژي  تبديل  ارشد  كارشناسي  مقطع 

  ٧گروه آموزشي عمران، مكانيك، معدن، صنايع، شيمي، پليمر و مواد و متالورژي در    ٧دانشكده فني با  

 مقطع دكتري فعاليت مي نمايد. ٨مقطع كارشناسي ارشد و  ١٨ ،كارشناسي  مقطع
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 دانشگاه اروميه  مواد و متالورژيمعرفي گروه مهندسي 

با    ١٣٩٦  و از سالمقطع كارشناسي  با پذيرش دانشجو در   ١٣٩٤  گروه مهندسي مواد دانشگاه اروميه از سال

در دانشكده فني و مهندسي فعاليت خود    مقطع كارشناسي ارشد (گرايش نانو مواد) پذيرش دانشجو در  

هاي فعال تخصصي در  عضو هيات علمي و آزمايشگاه  ٧در حال حاضر با تعداد  را آغاز كرده است. اين گروه  

  يمرها، سراميك ها، نانو كامپوزيت ها و بايو مواد در حال فعاليت است. حوزه هاي تخصصي فلزات، پل 

  

  

 مواد و متالورژيهاي پذيرش دانشجو در گروه مهندسي مقاطع و گرايش

  

  رشته و  گرايش  مقطع 
  نانو مواد    –  نانو فناوري   كارشناسي ارشد

  مهندسي مواد و متالورژي  كارشناسي
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 مواد و متالورژياعضاي هيأت علمي گروه مهندسي 

  

  دكتر بهنام سيدي 
     دانشكده فناوريهاي نوين دانشگاه تورينو ايتاليااز  نانو فنآوري-مواددكتري تخصصي 

  نانومواد و نانو سيستمها  گرايش:
  استاديار   مرتبه علمي:

    هاي تحقيقاتي:زمينه
  OER و ORR كاتاليزورهايتوسعه مواد پيشرفته به عنوان 

  پوشش هاي عايق حرارتي شفاف 
  CO2 مواد متخلخل پيشرفته براي ذخيره هيدروژن و استفاده از

توسعه رنگدانه هاي صنعتي با روش هاي غير مخرب محيط با استفاده از تابش امواج 
  مايكروويو 

 روپاتيت وتوسعه روشهاي فراصوت در توليد نانوساختارهاي بلوري مانند آپاتيت ، فلو
...    

 b.seyyedi@urmia.ac.ir پست الكترونيكي:

  

  دكتر باهره تكيه معروف  
  صنعتي شريف از دانشگاه  مواددكتري تخصصي مهندسي 

  ي و انتخاب مواد مهندس يي شناسا گرايش:
     استاديار مرتبه علمي:

مكانيكي و  نانوكامپوزيت هاي پليمري، بايومواد، خواص   هاي تحقيقاتي:زمينه
   شكست

    b.marouf@urmia.ac.ir پست الكترونيكي:

  دكتر حوريه محمدزاده  
  علم و صنعت از دانشگاه   مواددكتري تخصصي مهندسي 

  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي  گرايش:
     استاديار مرتبه علمي:

  -  پوشش دهي و مهندسي سطح - ساختارهاي نانو و سنتز هاي تحقيقاتي:زمينه
  داربست هاي زيستي -متالورژي پودر

    h.mohamadzadeh@urmia.ac.ir پست الكترونيكي:
  دكتر مهرداد شهباز  

  شيرازاز دانشگاه  مواددكتري تخصصي مهندسي 
  مهندسي مواد  گرايش:

     استاديار مرتبه علمي:
  - روشهاي توليد مواد نانوساختار باال به پايين -شكل دهي هاي تحقيقاتي:زمينه

  متالورژي پودر – بايو مواد  –خواص مكانيكي 
    m.shahbaz@urmia.ac.ir پست الكترونيكي:
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  دكتر وحيده شاهديفر  
  تبريز از دانشگاه  مواددكتري تخصصي مهندسي 

  مهندسي مواد  گرايش:
     استاديار مرتبه علمي:

، كامپوزيت هاي  (UHTCs) سراميك هاي بسيار دما باال تحقيقاتي:هاي  زمينه
كامپوزيت هاي زمينه   - كربن -، كامپوزيت هاي كربن (FMCs) منوليتيك اليافي

  عايق هاي فداشونده -سراميكي و پليمري
    v.shahedifar@urmia.ac.ir پست الكترونيكي:

  دكتر مجيد كاوانلويي 
  صنعتي سهند از دانشگاه  مواددكتري تخصصي مهندسي 

  مهندسي سطح    گرايش:
     استاديار مرتبه علمي:

  بايو مواد –متالورژي پودر  -مهندسي سطح   هاي تحقيقاتي:زمينه
  m.kavanlouei@urmia.ac.ir پست الكترونيكي:

  
  دكتر ربابه جعفري  

  سهند صنعتي از دانشگاه  مواددكتري تخصصي مهندسي 
  مهندسي مواد  گرايش:

     استاديار مرتبه علمي:
  كامپوزيت، شكل دهي   هاي تحقيقاتي:زمينه

    r.jafari@urmia.ac.ir پست الكترونيكي:
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 مواد و متالورژي گروه مهندسي  هايها و كارگاهآزمايشگاه

فراوري و  در زمينه هاي    پژوهشي -آموزشي داراي آزمايشگاهها و تجهيزات  مهندسي مواد و متالورژي  گروه  
هاي  ها و كارگاهآزمايشگاه  .مي باشد   و الكتروشيميايي  توليد مواد مهندسي، عمليات حرارتي، و ارزيابي مكانيكي

آزمايشگاه خوردگي  گروه شامل كارگاه ريخته گري و انجماد، آزمايشگاه شكل دهي، آزمايشگاه متالورژي پودر،  
خواص   آزمايشگاه  و  حرارتي،  عمليات  آزمايشگاه  ميكروسكوپ،  و  متالوگرافي  آزمايشگاه  سطح،  مهندسي  و 

 مكانيكي است كه در ادامه به تشريح امكانات موجود در هر كدام خواهيم پرداخت.
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 خواص مكانيكي مواد آزمايشگاه

  

  مواد يكيخواص مكان  آزمايشگاههاي موجود در دستگاه

  دستگاه  عكس  نام دستگاه   رديف 

١  

 سختي سنجي يونيورسال

توانايي اندازه گيري سختي فلزات به    SUH-200دستگاه سختي سنج  
را دارد روش راكول بصورت مستقيم و ويكرز، برينل بصورت غيرمستقيم  

كنترل  با  دقيق  بسيار  مكانيكال  سروو  مكانيزم  با  نيرو  اعمال  مكانيزم 
و   انجام شده  دقيق  لودسل خيلي  توسط  نيرو  اندازه گيري  و  پيشرفته 

 ١٥براي راكول   وده بطوريكه  انتخاب هاي گوناگون روش تست ب   داراي
روش   ٢٤روش و برينل    ٨روش، ويكرز    ١٥روش، راكول سوپر فشيال  

) قابل تست ميباشد. قابليت نصب انواع ايندنتور kgf 200 (تا ظرفيت  
سندانهاي   و  سنجي  سختي  مختلف  هاي  روش  براي  استاندارد  هاي 

از   باشد.  مي  فراهم  مختلف  قطعات  نگهداري  منظور  به  ديگر  مختلف 
توانايي هاي دستگاه گزارش آماري از آخرين تست هاي انجام شده بوده  

پارامترهاي تست ميتوان همه ي  نمايشگر ديجيتال لمسي    و  بر روي 
(Touch Screen)   را مشاهده و انتخاب كرد. دقت اندازه گيري نيرو

خطاي حداكثري) و درجه   50grf(و يا    applied load % 0.5بهتر از  
مي باشد و همينطور    µm 0.05جابجايي ايندنتور دستگاه    تفكيك كلي 

 200و عمق كار گير تا    mm 300 ~ 0    مشخصات كورس دستگاه

mm  .ميباشد  

 

٢  

  فشار گرم - كشش
و بررسي      دستگاه مذكور جهت انجام تست كشش، خزش در شرايط گرم

مقدار استحكام نمونه در برابر حرارت باال و كنترل شرايط تست در درجه 
حرارت ثابت ميباشد كه در بحث تحقيقات و كنترل كيفي قطعات فلزي 

 و سراميكها كاربرد گسترده اي دارند. 

  دستگاه داراي مشخصات زير است:
  kN 250ظرفيت دستگاه  -
(حداكثر    - باال  دماي  كوره  به  تست )  C˚1100مجهز  قابليت  و 

  به صورت مداوم  C˚1000در
درجه   ٩٨٠مجهز به اكستنسومتر و رابط هاي مخصوص دماي باال (  -

گراد در آزمايش به صورت مداوم) از جنس سوپرآلياژ جهت نصب سانتي
بروي نمونه آزمايش تست كشش و اندازه گيري درصد ازدياد طول از 

  وي نمونه آزمايشر
مجهز به فك و رابط هاي مخصوص از جنس سوپرآلياژ جهت تست   -

  C˚980كشش گرم نمونه هاي گرد و تخت تا دماي 
  C˚0.2±با ميزان كنترل در يكنواختي -

 



مواد و متالورژي گروه مهندسي   / دانشكده فني و مهندسيدانشگاه اروميه /  

 --------------------------------------------------- 

٣  

  ميكرو سختي سنج
هاردنس ميكرو  متالوگ  دستگاه  ميكروسكوپ  روي  بر  شده  رافي  نصب 

  (انعكاسي) 
  ميليمتر   ٤٠قابليت حركت تا كورس  -
  رقم اعشار  ٣گرم با دقت  ١٠٠٠تا  ١٠قابليت اندازه گيري نيرو از  -
  قابليت تنظيم مقدار نيرو براي هر بار تست سختي سنجي   -
  قابليت تنظيم مقدارزمان اعمال بار براي هر بار تست سختي سنجي -
انجام شده و قابليت ارائه ميانگين ذخيره مقدار نتايج تمام آزمون هاي    -

  تعداد تست معين 
مجهز به پايه ايندنتور ميكرو با قابليت تنظيم ارتفاع  و تعويض آسان   -

  ايندنتور 
درجه با دقت زواياي راس كمتر    136مجهز به ايندنتور ميكرو ويكرز    -

  از دو ميكرون    
  داراي ميزچه متحرك در دو جهت  -
و وضوح تصوير   USBانتقال تصوير تصوير با خروجي    مجهز به دوربين  -

  مگا پيكسل  3
هر   - كاليبره  ضريب  تعريف  قابليت  با  تصوير  انتقال  افزار  نرم  همراه 

  بزرگنمايي
  داراي ابزار اندازه گيري واقعي ابعاد اثر با دقت سه رقم اعشار =
  

  

  

  

  خواص مكانيكي مواد  خدمات قابل ارائه  در آزمايشگاه

  نام دستگاه   شرح تست و خدمات   رديف 
  ميكرو سختي سنج  آزمون ميكروسختي ويكرز  ١
  تست كشش و فشار    و فشار (سرد و گرم)  آزمون كشش  ٢
  سختي سنج يونيورسال   آزمون ماكروسختي سنجي  ٣

  

  

  پست الكترونيكي   شماره تماس  كارشناس آزمايشگاه   سرپرست آزمايشگاه 
 m.shahbaz@urmia.ac.ir  -  -  شهبازدكتر 
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 متالوگرافي  و ميكروسكوپ  آزمايشگاه

  

  هاي موجود در آزمايشگاه متالوگرافي و ميكروسكوپدستگاه

  عكس دستگاه  نام دستگاه   رديف 

١  
  ميكروسكوپ هاي متالوگرافي 

 برابر   ١٠٠٠تا بزرگنمايي  

  

  دستگاه مانت گرم   ٢

 

  يسنباده زن  زيم   ٣

 

  ت يو هات پل  ررياست  ٤
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  ي دو خانه ا  شريدستگاه پول  ٥

 

  متر pH دستگاه     ٦

 

  آون  ٧

 

  كيدستگاه آلتراسون  ٨

 

٩  
  تال يجي د  يترازو

  رقم اعشار  ٤تا  
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  خدمات قابل ارائه  در آزمايشگاه  متالوگرافي و ميكروسكوپ

  نام دستگاه   شرح تست و خدمات   رديف 
  -  بررسي ميكروساختاريآماده سازي نمونه هاي براي   ١
  دستگاه مانت گرم  مانت سرد و گرم   ٢
  متر PH  محلول PHتعيين   ٣
  ميكروسكوپ   تصاوير ميكروسكوپيو ارزيابي تهيه   ٤

  

  

  پست الكترونيكي   شماره تماس  كارشناس آزمايشگاه   سرپرست آزمايشگاه 
 h.mohamadzadeh@urmia.ac.ir  -  -  دكترمحمدزاده
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 عمليات حرارتي آزمايشگاه

  

  هاي موجود در آزمايشگاه عمليات حرارتي دستگاه

  عكس دستگاه  نام دستگاه   رديف 

١  
باكس و مافل   يكوره ها

 ي تا دما يحرارت  اتيعمل
١٥٠٠  ˚C  

  

٢  
  گراددرجه سانتي  ١٨٠٠كوره  

  ليتر   ٣با حجم  

 
  

  قابل ارائه  در آزمايشگاه  عمليات حرارتي خدمات 

  نام دستگاه   شرح تست و خدمات   رديف 
  كوره عمليات حرارتي  عمليات حرارتي نمونه هاي فلزي و پودري  ١

  

  

  پست الكترونيكي   شماره تماس  كارشناس آزمايشگاه   سرپرست آزمايشگاه 
 h.mohamadzadeh@urmia.ac.ir  -  -  دكترمحمدزاده
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 شكل دهي فلزات  آزمايشگاه

  شكل دهي فلزات  هاي موجود در آزمايشگاهدستگاه

  عكس دستگاه  نام دستگاه   رديف 

  خريداري شده و در حال نصب و راه اندازي پرس صد تن   ١

٢  

دستگاه آزمون عمومي تعيين 
 شكل پذيري ورق ها 

  آزمون اريكسن 
  سوراخ آزمون انبساط  

  آزمون كشش عميق 

 
  

  

  خدمات قابل ارائه  در آزمايشگاه  شكل دهي فلزات

  نام دستگاه   شرح تست و خدمات   رديف 
  دستگاه آزمون عمومي تعيين شكل پذيري ورق ها   آزمون اريكسن   ١
  دستگاه آزمون عمومي تعيين شكل پذيري ورق ها   آزمون انبساط سوراخ   ٢
  آزمون عمومي تعيين شكل پذيري ورق ها دستگاه   آزمون كشش عميق   ٣

  

  

  پست الكترونيكي   شماره تماس  كارشناس آزمايشگاه   سرپرست آزمايشگاه 
 m.shahbaz@urmia.ac.ir  -  -  شهباز  دكتر
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 خوردگي و سطح آزمايشگاه

  

  هاي موجود در آزمايشگاه خوردگي و سطحدستگاه

  عكس دستگاه  نام دستگاه   رديف 

١  

پتانسيواستات گالوانواستات / آناليز كننده 
  الكتروشيميايي 

   Ag/AgClالكترود رفرنس مرجع 
  سل الكتروشيميايي با گيره و پايه 

  خريداري شده و در حال نصب و راه اندازي

٢  

 دستگاه تست سايش 

دور بر دقيقه با   ٣٠٠٠تا  ٠قابليت تنظيم دور نمونه زير پين  
  دوراني گشتاور ثابت براي حالت 

تا   ١٠قابليت حركت خطي رفت و برگشتي پين بر روي نمونه 
  بار در دقيقه ١٥٠

  ٣٠تا  ٥كورس حركت خطي قابل تنظيم بصورت مكانيكي 
  ميليمتر 

گرم با پله   ١٠٠٠٠تا  ١٠قابليت اعمال بار با استفاده از وزنه 
   گرمي  ١٠٠و  ٥٠هاي 

٣  
  اي آسياب سياره

  اي دو محفظه جار آسياب سياره ماهواره -
  نزنسي فوالد زنگ سي ٥٠٠و   ٢٥٠،  ١٠٠محفظه  -

  خريداري شده و در حال نصب و راه اندازي

  

  خوردگي و سطحخدمات قابل ارائه  در آزمايشگاه  

  نام دستگاه   شرح تست و خدمات   رديف 
  دستگاه تست سايش   آزمون سايش  ١
  پتانسيواستات و گالوانواستات  الكتروشيمياييآناليز   ٢

  

  پست الكترونيكي   شماره تماس  كارشناس آزمايشگاه   سرپرست آزمايشگاه 
 m.kavanlouei@urmia.ac.ir  -  -  دكتر كاوانلويي 

  

  



مواد و متالورژي گروه مهندسي   / دانشكده فني و مهندسيدانشگاه اروميه /  

 --------------------------------------------------- 

 و انجماد  كارگاه ريخته گري

  

  و انجماد كارگاه ريخته گري هاي موجود در دستگاه

  دستگاهعكس    نام دستگاه   رديف 

١  
  كوره ذوب القائي 

  براي ذوب فوالد 
  كيلوگرمي  ٣٠با بوته با حداكثر ظرفيت 

  در حال نصب و راه اندازيخريداري شده و 

  خريداري شده و در حال نصب و راه اندازي  پمپ  ٢تن    ٢٠برج خنك كن مدار بسته    ٢

  كوره ذوب فلزات رنگين  ٣

  
  راه اندازيخريداري شده و در حال نصب و   سرند    ٤

  خريداري شده و در حال نصب و راه اندازي  درجه، ماهيچه و ابزار ريخته گري   ٥

  

  كارگاه ريخته گري و انجماد خدمات قابل ارائه  در 

  نام دستگاه   شرح تست و خدمات   رديف 
  كوره ذوب  ذوب و ريخته گري قطعات فوالدي و فلزات رنگي    ١

  

  پست الكترونيكي   شماره تماس  آزمايشگاه كارشناس    سرپرست آزمايشگاه 
 m.kavanlouei@urmia.ac.ir  -  -  دكتر كاوانلويي 

 


