
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دنبال اعالم آمادگي گروهي از متخصصين و فرهيختگان اين مرز و بوم  ه  دانشكده فني دانشگاه اروميه ب 

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

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

ك در دو گروه آموزشي با پشتكار زايدالوصفي به تعليم و تربيت فرزندان ميهن اسالمي  عمران و الكتروني

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

يافت.   ارتقاء  دانشكده  به  فني  آموزشكده  فني  سياالت،  تحصيلي دانشكده  سال  در  دانشجو  پذيرش     با 

تبديل انرژي فعاليت خود را در تحصيالت تكميلي نيز آغاز  -در مقطع كارشناسي ارشد مكانيك  ٧٩-٨٠

اكنون  نمود با  اين  .  در   ٧دانشكده  مواد  و  پليمر  معدن، صنايع، شيمي،  مكانيك،  عمران،  آموزشي       گروه 

 نمايد.مقطع دكتري فعاليت مي ٨مقطع كارشناسي ارشد و   ١٨  ،مقطع كارشناسي ٧
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 دانشگاه اروميه مكانيكمعرفي گروه مهندسي 

سال   در  مكانيك  مهندسي  كارشناسي  ١٣٧٠گروه  مقطع  در  دانشجو  پذيرش  و    ، با  آموزشي  فعاليت 

جذب  ضمن  تالش مستمر، توانسته است    دهه  ٣بيش از  از  و همكنون پس    نمودپژوهشي خود را آغاز  

كارآمد علمي  هيات  اعضاي  مستعد  و  هدفمند  فراهم  ، دانشجويان  امكانات  زيرساخت  آوردن  با  و  ها 

  . مناسب آموزشي و پژوهشي به جايگاهي درخور در سطح كشور و منطقه دست يابد

  

  

 مكانيكهاي پذيرش دانشجو در گروه مهندسي مقاطع و گرايش

  

  رشته و گرايش  مقطع 

  دكتري تخصصي

  تبديل انرژي 

  طراحي كاربردي 

  ديناميك، كنترل و ارتعاشات

  ساخت و توليد

  كارشناسي ارشد

  تبديل انرژي 

  طراحي كاربردي 

  ساخت و توليد

  هاي تجديدپذير انرژي

  الكترومكانيك و نانو   هاي ميكروسيستم

  تكنولوژي انرژي- هاي انرژيسيستم

  مكانيك   كارشناسي
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 مكانيكاعضاي هيأت علمي گروه مهندسي 

  

 تبديل انرژي 

  ايرج ميرزايي دكتر 
  انگلستان  Bathاز دانشگاه  مكانيكمهندسي تخصصي دكتري 

  استاد  مرتبه علمي:
  مكانيك سياالت، انتقال حرارت  هاي تحقيقاتي:زمينه

  i.mirzaee@urmia.ac.irپست الكترونيكي:  

  دكتر شهرام خليل آريا
  انگلستان  Bathاز دانشگاه  مكانيكدكتري تخصصي مهندسي 

  استاد  مرتبه علمي:
تحقيقاتي:زمينه سيستمشبيه  هاي  داخلي،  احتراق  موتورهاي  تبديل  سازي  انرژي، هاي 
  ، راندمان انرژي و اگزرژي CCHPو  CHPهاي توليد همزمان سازي سيستمشبيه

    sh.khalilarya@urmia.ac.ir پست الكترونيكي:

  دكتر نادر پورمحمود 
  از دانشگاه تربيت مدرس مكانيكدكتري تخصصي مهندسي 

  استاد  مرتبه علمي:
تحقيقاتي: زمينه (  هاي  محاسباتي  سياالت  غشايي  مبدل)،  CFDديناميك  حرارتي  هاي 

)Energy Exchangersهاي تجديدپذير ()، انرژيRenewable Energies (  
    n.pormahmod@urmia.ac.ir پست الكترونيكي:

  دكتر صمد جعفرمدار 
  تبريز دانشگاه از دكتري تخصصي مهندسي مكانيك

  استاد  مرتبه علمي:
  سوخت و احتراق، موتورهاي احتراق داخلي هاي تحقيقاتي:زمينه

    s.jafarmadar@urmia.ac.ir پست الكترونيكي:

  اي دكتر سيد مهدي پسته
  هند  I.I.T.D از دانشگاه مكانيكدكتري تخصصي مهندسي 

  دانشيار  مرتبه علمي:
  هاي تهويه مطبوع ، سيستمهاانتقال حرارت، طراحي مبدل هاي تحقيقاتي:زمينه

    sm.pesteei@urmia.ac.ir پست الكترونيكي:
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  دكتر مرتضي خليليان
  از دانشگاه علم و صنعت ايران مكانيكدكتري تخصصي مهندسي 

  دانشيار  مرتبه علمي:
  هاي نوترموديناميك، مهندسي پزشكي، انرژي  هاي تحقيقاتي:زمينه

    m.khalilian@urmia.ac.ir پست الكترونيكي:

  سازدكتر عطا چيت
  از دانشگاه تبريز مكانيكدكتري تخصصي مهندسي 

  دانشيار  مرتبه علمي:
  هاي نو ترموديناميك، نيروگاه، پيل سوختي، انرژي  هاي تحقيقاتي:زمينه

    a.chitsaz@urmia.ac.ir پست الكترونيكي:

  دكتر مجيد عباسعليزاده
  انگلستان Anglia Ruskinاز دانشگاه  مهندسي مكانيكدكتري تخصصي 

  استاديار مرتبه علمي:
تحقيقاتي:زمينه جريان  هاي  سياالت،  نانو  و  ميكرو  محاسباتي،  سياالت  هاي  ديناميك 

  چندفازي
  m.abbasalizadeh@urmia.ac.ir پست الكترونيكي:

  

  پوردكتر وحيد موسي
  از دانشگاه علم و صنعت مكانيكدكتري تخصصي مهندسي 

  استاديار مرتبه علمي:
  هاي تجديدپذير، موتورهاي احتراق داخلي، انتقال حرارت انرژي هاي تحقيقاتي:زمينه

    v.mousapour@urmia.ac.irپست الكترونيكي:  

  

 طراحي كاربردي 

  دكتر رسول شعباني
  از دانشگاه صنعتي شريف  مكانيكدكتري تخصصي مهندسي 

  استاد  مرتبه علمي:
  ديناميك، ارتعاشات، كنترل  هاي تحقيقاتي:زمينه

  r.shabani@urmia.ac.irپست الكترونيكي:  
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  دكتر قادر رضازاده 
  موسكو  Baumanاز دانشگاه فني  مكانيكدكتري تخصصي مهندسي 

  استاد  مرتبه علمي:
  هاي تحقيقاتي: زمينه

    g.rezazadeh@urmia.ac.ir پست الكترونيكي:

  دكتر سامرند رش احمدي 
  دانشگاه صنعتي اميركبير از مكانيكدكتري تخصصي مهندسي 

  دانشيار  مرتبه علمي:
تحقيقاتي:زمينه (  هاي  محاسباتي  مكانيك Computational Mechanicsمكانيك   ،(

)، روش اجزاي محدود  Mechanics of Micro/Nano Structuresساختارها (ميكرو/نانو  
)Finite Element Method) نانوكامپوزيت ،(Nano composites(  

  s.rashahmadi@urmia.ac.ir پست الكترونيكي:
  

  دكتر محمد فتحعليلو 
  تبريز از دانشگاه مكانيكدكتري تخصصي مهندسي 

  دانشيار  مرتبه علمي:
  هاي تحقيقاتي: زمينه

    m.fathalilou@urmia.ac.irپست الكترونيكي:  

  دكتر جواد عليزاده كاكلر 
  صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي از دانشگاه مكانيكدكتري تخصصي مهندسي 

  استاديار مرتبه علمي:
  ها، مكانيك شكست، خستگيتحليل سازه  هاي تحقيقاتي:زمينه

    j.alizadeh@urmia.ac.irپست الكترونيكي:  

  

 ساخت و توليد

  دكتر طاهر ازدست
    تربيت مدرس دانشگاهدكتري تخصصي مهندسي مكانيك از 

  استاد  مرتبه علمي:
يند  آفر،  هاي (بيو)پليمري ميكرو و نانوسلوليفرآيندهاي توليد فوم  هاي تحقيقاتي:زمينه

سه فومچاپ  تكنولوژي  توسعه  رويكرد  (با  (بيو)پليمرها  توليد  آفر،  سازي)بعدي  يندهاي 
و (بيو)پليمري  آنكامپوزيت  قطعات  (تزريق،  هاي  ...) ها  و    و   طراحي،  اكستروژن، چرخشي 

  هاپالستيك جوشكاري، تحليل انقباض و اعوجاج در قطعات تزريقي، هاي تزريقتحليل قالب
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 t.azdast@urmia.ac.ir پست الكترونيكي:

  ميرزالودكتر ولي علي
  دانشگاه صنعتي اميركبيراز مكانيك دكتري تخصصي مهندسي 

  دانشيار  مرتبه علمي:
سازي فرايندهاي ، طراحي قالب و شبيهفرايندهاي ساخت و توليد  هاي تحقيقاتي:زمينه
  هاي آماري و فرا ابتكاريسازي با روشسازي و بهينهدهي فلزات، مدلشكل

    v.alimirzaloo@urmia.ac.ir پست الكترونيكي:

  دكتر اميرموسي اباذري 
  اصفهان مكانيك از دانشگاه صنعتيدكتري تخصصي مهندسي 

  ياراستاد مرتبه علمي:
ميكرو/نانوتكنولوژي: سازي كامپيوتري و محاسبات عددي،  شبيه هاي تحقيقاتي:زمينه
  سازي ساخت مدرن، بايومكانيك، بهينه -سنسور

    am.abazari@urmia.ac.irپست الكترونيكي:  
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 مكانيك گروه مهندسي  هايها و كارگاهآزمايشگاه

  شامل:  تحقيقاتي-آموزشي آزمايشگاه  ٨مكانيك از وجود  مهندسي  گروه 

  ١آزمايشگاه فيزيك    - ١

  آزمايشگاه مقاومت مصالح   - ٢

  آزمايشگاه ترموديناميك   - ٣

  آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات   - ٤

  علم مواد آزمايشگاه   - ٥

  انتقال حرارتآزمايشگاه    - ٦

  و تاسيسات  آزمايشگاه تونل باد   - ٧

  دهي دقيقآزمايشگاه شكل  - ٨

  هاي احتراق داخليآزمايشگاه موتور  - ٩

  آزمايشگاه ميكرو و نانو الكترومكانيك   - ١٠

  گيري و انرژي سنجي آزمايشگاه اندازه  - ١١

  آزمايشگاه انرژيهاي تجديدپذير  - ١٢

  

  شامل: كارگاه آموزشي  ٣ و

  كارگاه جوشكاري و ورقكاري  - ١

  كارگاه ماشين ابزار   - ٢

  كارگاه اتومكانيك   - ٣

  .گردددر ادامه هر يك به اختصار معرفي مي برد كه بهره مي
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 مقاومت مصالح تحقيقاتي-آموزشي آزمايشگاه

 ٢و    ١آزمايش در رابطه با مفاهيم مطرح شده در دروس مقاومت مصالح    ١٢در آزمايشگاه مقاومت مصالح، امكان انجام  

ژول و خستگي خمش    ٢٠٠ضربه شارپي  ،  تن   ١٥كشش ساده  هاي  باشد. همچنين، دستگاهبراي دانشجويان فراهم مي

  .كننددر اين آزمايشگاه را ميسر ميتحقيقاتي  ارهاي  امكان انجام ك  چرخان
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  مقاومت مصالح تحقيقاتي-آموزشي هاي موجود در آزمايشگاهدستگاه

  دستگاه  عكس  نام دستگاه   رديف 

١  

  تن  ١٥كشش  دستگاه آزمايش
روي   ساده  كشش  آزمايش  انجام  براي  دستگاه      اين 

كرنش مورد  -هاي تخت و گرد و استخراج نمودار تنشنمونه
  . گيرداستفاده قرار مي

  

٢  

  ژول  ٢٠٠دستگاه آزمايش ضربه شارپي 
روي  شارپي  ضربه  آزمايش  انجام  براي  دستگاه       اين 

اندازهنمونه و  استاندارد  تا  هاي  شكست  انرژي    ٢٠٠گيري 
  . گيردژول مورد استفاده قرار مي

  

٣  

  خستگي خمش چرخان دستگاه آزمايش 
آزمايش   انجام  براي  دستگاه  معكوس  اين  كامال  خستگي 

نمونه استاندارد  روي  اندازههاي  و  شني  عمر  ساعت  گيري 
  . گيردمورد استفاده قرار ميشكست  

  

٤  

  دستگاه آزمايش پيچش االستيك 
دستگاه براي انجام آزمايش پيچش در ناحيه االستيك اين  

گيري مدول االستيك برشي ماده مورد استفاده قرار  و اندازه
  .گيردمي
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٥  

  دستگاه آزمايش پيچش پالستيك
اين دستگاه براي انجام آزمايش پيچش در ناحيه االستيك 

پيچشي گشتاور  نمودار  استخراج  و  پالستيك  زاويه  -و 
  . گيردمورد استفاده قرار ميپيچش نمونه  

  

٦  
  مركز برش دستگاه آزمايش  

براي   دستگاه  ناوداني  اين  تير  برش  مركز  مورد  تعيين 
  . گيرداستفاده قرار مي



٧  

  دستگاه آزمايش خيز تير خميده 
اندازه براي  دستگاه  ربع  اين  و  نيم  خميده  تير  خيز  گيري 

مورد   كاستيگليانو  تئوري  تحقيق  و  قرار دايره      استفاده 
  .گيردمي



٨  

  دستگاه آزمايش استوانه جدار نازك
اندازه براي  دستگاه  فشار  اين  اعمال  از  ناشي  كرنش  گيري 

قرار   استفاده  مورد  نازك  جدار  استوانه  يك  به      داخلي 
  .گيردمي
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٩  

  خرپا دستگاه آزمايش 
اندازه براي  دستگاه  يك    گيرياين  اعضاي  داخلي  نيروي 

آن   مفصل  نيز جابجايي  و  قرار  خرپاي ساده  استفاده  مورد 
  .گيردمي

  

١٠  
  دستگاه آزمايش خيز االستيك قاب 

گيري خيز االستيك ناشي از اعمال  اين دستگاه براي اندازه
  .گيردبار به يك قاب مورد استفاده قرار مي 

  

١١  
  گيري كرنشدستگاه آزمايش اندازه 

اندازهاين   براي  نمونهدستگاه  در  كرنش  تحت  گيري  هاي 
  گيرد. كشش، پيچش و خمش مورد استفاده قرار مي

  

١٢  

  دستگاه آزمايش فتواالستيسيته 
با   اين دستگاه براي نمايش توزيع تنش در نمونه تحت بار 
استفاده از طيف تشكيل دهنده نور سفيد مورد استفاده قرار  

  گيرد.مي
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  مقاومت مصالح تحقيقاتي-آموزشي قابل ارائه در آزمايشگاهخدمات 

  نام دستگاه   شرح تست و خدمات   رديف 
    ها به ساير دانشگاه  مقاومت مصالح ارائه آزمايشگاه   ١
  تن  ١٥كشش   كرنش -انجام آزمايش كشش ساده و استخراج نمودار تنش  ٢
  ژول ٢٠٠ضربه شارپي   ژول ٢٠٠نمونه تا گيري انرژي شكست انجام آزمايش ضربه شارپي و اندازه  ٣
  خستگي خمش چرخان   گيري عمر خستگيانجام آزمايش خستگي و اندازه  ٤

  

  

  پست الكترونيكي   شماره تماس  كارشناس آزمايشگاه   سرپرست آزمايشگاه 
 j.alizadeh@urmia.ac.ir  ٠٤٤-٣١٩٤٢٩٥٣  ندارد  دكتر جواد عليزاده كاكلر
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 ترموديناميك آموزشي  آزمايشگاه

براي   ٢و    ١ترموديناميك  ، امكان انجام آزمايش در رابطه با مفاهيم مطرح شده در دروس  ترموديناميكدر آزمايشگاه  

  باشد. دانشجويان فراهم مي

  

  ترموديناميك  هاي موجود در آزمايشگاه آموزشيدستگاه

  عكس دستگاه  نام دستگاه   رديف 

١  

    اي همرحل تك برگشتي و  كمپرسور رفت دستگاه 
  تاسيسات  و  صنايع  در  بخار  يا  گاز  كردن  فشرده  براي

براي    .شودمي  استفاده  كمپرسور  زا  ،مختلف دستگاه  اين 
  و فشارمختلف  هاينسبتكمپرسور در  و بازده بررسي توان

  شود. مي  استفاده   دبي  از  وسيعي  نسبتا  محدوده

  

٢  

  حرارتي پمپ دستگاه 
  حرارتي  پمپ  يك  اصلي  اجزاي  با  آشنايياين دستگاه براي  

پارامترهاي    شناخت  ،آن   عملكرد  ضريب  تعيين  صنعتي،
روي  سيكل  بررسي  عملكرد،  ضريب  روي  بر  تاثيرگذار   بر 

  آل   و ايده  واقعي  سيكل  مقايسه  و  ترموديناميكي  نمودارهاي
    گيرد. مورد استفاده قرار مي

٣  
  سيكل استرلينگدستگاه آزمايش 

نحوه   و  استرلينگ  موتور  يك  با  آشنايي  براي  دستگاه  اين 
  گيرد.عملكرد آن مورد استفاده قرار مي
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٤  
  ديگ مارست دستگاه آزمايش 
براي دستگاه  ثابت    اين  حجم  در  آب  تبخير  مورد  بررسي 

  . گيرداستفاده قرار مي

  

٥  
  موتور ديزلدستگاه آزمايش  

اين دستگاه براي آشنايي با يك موتور ديزل و نحوه عملكرد  
  گيرد.آن مورد استفاده قرار مي

  

٦  

  شيپوره دستگاه آزمايش 
دستگاه   و   شيپوره  مشخصه  هايمنحني  بررسي  براي  اين 

مورد استفاده    شيپوره  از   عبور  حين  قابل تراكم  سيال  رفتار
  . گيردقرار مي



٧  
  معادل مكانيكي گرما دستگاه آزمايش  
براي   بررسي رقراري  باين دستگاه  بين گرما و كار و  رابطه 

  .گيردمورد استفاده قرار مي  قانون اول ترموديناميك
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  ترموديناميك خدمات قابل ارائه در آزمايشگاه آموزشي 

  نام دستگاه   شرح تست و خدمات   رديف 
    ها ارائه آزمايشگاه ترموديناميك به ساير دانشگاه   ١

  

  

  پست الكترونيكي   شماره تماس  كارشناس آزمايشگاه   سرپرست آزمايشگاه 
 a.chitsaz@urmia.ac.ir  ٠٤٤-٣١٩٤٢٩٤٩  ندارد  ساز خوييدكتر عطا چيت
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 آموزشي ديناميك ماشين و ارتعاشات  آزمايشگاه

در آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات، امكان انجام آزمايش در رابطه با مفاهيم مطرح شده در دروس ديناميك، 

  باشد.ارتعاشات مكانيكي براي دانشجويان فراهم ميديناميك ماشين و  

  
  هاي موجود در آزمايشگاه آموزشي ديناميك ماشين و ارتعاشاتدستگاه

  عكس دستگاه  نام دستگاه   رديف 

١  

    آزمايش تعادل استاتيكي و ديناميكي دستگاه
دستگاه   بررسي  اين  ديناميكي    تعادلبراي  و  استاتيكي 

اجسامي كه داراي حركت دوراني هستند مورد استفاده قرار  
  گيرد.مي

  

٢  
  آزمايش نيروي گريز از مركز دستگاه 

گيري نيروي گريز از مركز  بررسي و اندازهاين دستگاه براي  
  . گيردوارد بر يك جرم دوار مورد استفاده قرار مي

  

٣  
  شتاب كريوليس دستگاه آزمايش 

اندازهاين دستگاه   و  بررسي  و  براي  گيري شتاب كريوليس 
  گيرد. درك عوامل موثر در ايجاد مورد استفاده قرار مي

  

٤  
  ور بحراني دستگاه آزمايش د

دست ه  براي بررسي ارتعاشات عرضي تيرها و باين دستگاه  
  . رديگميقرار  استفاده  مورد  آوردن سرعت بحراني محورها  
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٥  

  ژيروسكوپ دستگاه 
نشان دادن خاصيت ژيروسكوپي و تحقيق  اين دستگاه براي  

سرعت و  شده  وارد  گشتاور  بين  بحرانيرابطه    مورد  هاي 
  . رديگميقرار  استفاده  

  

٦  

  گاورنر دستگاه آزمايش 
دستگاه   سيستم  براياين  دهنده  بررسي  فرمان  هاي 

كاربردهاي    آشنايي باها و همچنين  مكانيكي و اصول كار آن
  .گيردنيروي گريز از مركز مورد استفاده قرار مي



٧  

  ارتعاشات آزاد و اجباري دستگاه آزمايش 
براي   دستگاه  با    ارتعاشاتبررسي  اين  اجباري  و  آزاد 

مستهلك كننده و بدون مستهلك كننده مورد استفاده قرار  
  .گيردمي



٨  

  پيچشيدستگاه آزمايش ارتعاشات 
براي   ارتعاشات يكاين دستگاه  آزادي    و دو  بررسي  درجه 

دست آوردن  ه ب ،بدون مستهلك كننده و با مستهلك كننده
ميرايي فركانس  و  آوردن ممان  دست  ه  ب،  فركانس طبيعي 

  .گيردميمورد استفاده قرار    اينرسي روتور



٩  

  ي آزاديك درجه دستگاه آزمايش ارتعاشات 
براي بررسي حركت نوساني سيستم يك درجه اين دستگاه  

مستهلك   بدون  و  كننده  مستهلك  با  فنر  و  جرم  آزادي 
مورد   نوسان  طبيعي  فركانس  و  دامنه  تعيين  و  كننده 

  . گيرداستفاده قرار مي
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١٠  
  تعادل جرم رفت و برگتشيدستگاه آزمايش 

دستگاه   جرماين  تعادل  بررسي  برگشتي  براي  و  رفت  هاي 
  . گيردمورد استفاده قرار مي



١١  

  جاذب ارتعاشدستگاه آزمايش 
براي بررسي و مطالعه چگونگي جذب ارتعاشات  اين دستگاه  

فرعي يك سيستم مرتعش با اضافه نمودن يك سيستم    در
باشد  تحريك  فركانس  بر  منطبق  آن  طبيعي  فركانس    كه 

  . گيردميمورد استفاده قرار  



١٢  
  مكانيزم ويتورث دستگاه 

براي   دستگاه  و  اين  رفت  به حركت  دوراني  تبديل حركت 
  . گيردميمورد استفاده قرار    برگشتي



١٣  
  مكانيزم چرخ و لنگ  دستگاه

مورد استفاده  مكانيزم چرخ و لنگ  بررسي  اين دستگاه براي 
  . گيردميقرار  



١٤  
  اي مكانيزم چهار ميلهدستگاه 

براي   دستگاه  ميلهبررسي  اين  چهار  مكانيزم  مورد  اي  يك 
  . گيردمياستفاده قرار  
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  ديناميك ماشين و ارتعاشاتخدمات قابل ارائه  در آزمايشگاه آموزشي 

  دستگاه نام    شرح تست و خدمات   رديف 
    ها به ساير دانشگاه  ديناميك ماشين و ارتعاشاتارائه آزمايشگاه   ١

  

  

  پست الكترونيكي   شماره تماس  كارشناس آزمايشگاه   سرپرست آزمايشگاه 

   ٠٤٤-٣١٩٤٢٨٤٨  ندارد  محمد فتحعليلودكتر 
m.fathalilou@urmia.ac.ir 
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 علم مواد تحقيقاتي-آموزشي آزمايشگاه

د آزمايش  انجام  امكان  مواد،  علم  آزمايشگاه  دردر  در  شده  مطرح  مفاهيم  با  رابطه  بس  ر  مواد  دانشجويان علم  راي 

مي دستگاه  باشد.فراهم  كارهاي همچنين،  در  استفاده  قابليت  نوري  ميكروسكوپ  و  يونيورسال  آزمايش سختي  هاي 

  تحقيقاتي را دارند. 

  
  تحقيقاتي علم مواد-هاي موجود در آزمايشگاه آموزشيدستگاه

  عكس دستگاه  نام دستگاه   رديف 

١  
  INDENTEC آزمايش سختي يونيورسالدستگاه 

اندازه براي  دستگاه  مختلف  نمونه  سختيگيري  اين  هاي 
  گيرد.مورد استفاده قرار ميمتالوگرافي  

  

٢  
  Olympusميكروسكوپ نوري  دستگاه 

دستگاه   تا  اين  بزرگنمايي  نمايش    برابر  ٨٠٠با  براي 
  گيرد.ها مورد استفاده قرار ميريزساختار نمونه
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  تحقيقاتي علم مواد -آموزشيخدمات قابل ارائه  در آزمايشگاه 

  نام دستگاه   شرح تست و خدمات   رديف 
    ها ارائه آزمايشگاه علم مواد به ساير دانشگاه  ١
    انجام خدمات متالوگرافي   ٢
  دستگاه آزمايش سختي يونيورسال  هاي مختلف متالوگرافي سنجي بر روي نمونهانجام آزمايش سختي  ٣

  

  

  پست الكترونيكي   شماره تماس  آزمايشگاه كارشناس    سرپرست آزمايشگاه 
  t.azdast@urmia.ac.ir  ٠٤٤-٣١٩٤٢٨٥٤  ندارد  دكتر طاهر ازدست
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 آموزشي انتقال حرارت  آزمايشگاه

براي   ٢و    ١دروس انتقال حرارت  در آزمايشگاه انتقال حرارت، امكان انجام آزمايش در رابطه با مفاهيم مطرح شده در  

  باشد. دانشجويان فراهم مي

  
  هاي موجود در آزمايشگاه آموزشي انتقال حرارتدستگاه

  عكس دستگاه  نام دستگاه   رديف 

١  

    آزمايش رسانش شعاعي دستگاه 
در جهت شعاعي در    يرسانش   حرارتانتقال    ،در اين آزمايش

كم   ضخامت  با  ديسك  .  گيردمي  قرار  بررسيمورد  يك 
ترموكوپل  هبهمچنين،   روابط  كمك  و  ديسك  روي  هاي 

  گردد.مي  تعيينپايه، ضريب رسانش ديسك  

  

٢  
  آزمايش انتقال حرارت در سطوح گسترده  دستگاه

نه ترموكوپل، توزيع دما روي  استفاده از  با    ،در اين آزمايش 
  د. گيرميقرار  بررسي  مورد  يك فين با سطح مقطع ثابت  

  

٣  
  رسانش خطي   دستگاه آزمايش

رسانش به صورت خطي در يك استوانه با    ،در اين آزمايش
  د.گيرميقرار  بررسي  مورد  مقطع كوچك  سطح  

  

٤  

  اي مبدل حرارتي دو لولهدستگاه 
هاي حرارتي متحدالمركز در  عملكرد مبدل   ،اين آزمايش  در

حرارت،   درجه  پروفيل  نظر  از  ناهمسو  و  همسو  حالت  دو 
كلي  ضرايب  لگاريتمي،  حرارت  درجه  اختالف  متوسط 

    گيرد.مورد بررسي قرار ميانتقال حرارت و بازده  

٥  

  انتقال حرارت تشعشعي  دستگاه آزمايش
حرارت با فاصله از منبع انتقال  شدت    رابطه  ،اين آزمايشدر  

  اثر   و  سطوح  صدور  ضريب  بولتزمن،-حرارتي، قانون استفان

    .گيردمورد بررسي قرار مي  دريافتي  انرژي  بره  هندس
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٦  
  انتقال حرارت جابجايي و آزاد  دستگاه آزمايش

جابجايي    ،انتقال حرارت تشعشعيبراي بررسي  اين دستگاه  
  گيرد.مورد استفاده قرار مياجباري و آزاد  



٧  
  اي مبدل حرارتي پوسته و لوله صفحهدستگاه 

آزمايشدر   غيرمستقيم  ،اين  گرمايش  و  سرمايش    پديده 
  گيرد. مورد بررسي قرار مي



٨  
  دستگاه مبدل حرارتي كويل و ژاكت

آزمايشدر   غيرمستقيم  ،اين  گرمايش  و  سرمايش    پديده 
  گيرد. مورد بررسي قرار مي
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  انتقال حرارتخدمات قابل ارائه  در آزمايشگاه آموزشي 

  نام دستگاه   شرح تست و خدمات   رديف 
    ها به ساير دانشگاه  انتقال حرارتارائه آزمايشگاه   ١

  

  

  الكترونيكي پست    شماره تماس  كارشناس آزمايشگاه   سرپرست آزمايشگاه 
  m.khalilian@urmia.ac.ir  ٠٤٤-٣١٩٤٢٨٥١  ندارد  مرتضي خليلياندكتر 
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 و تأسيسات تحقيقاتي تونل باد-آموزشي آزمايشگاه

براي تخصصي رشته مكانيك  ، امكان انجام آزمايش در رابطه با مفاهيم مطرح شده در دروس  تونل باددر آزمايشگاه  

  همچنين، دستگاه تونل باد اين آزمايشگاه، قابليت استفاده در كارهاي تحقيقاتي را دارد.  باشد.دانشجويان فراهم مي

  
  تحقيقاتي تونل باد-هاي موجود در آزمايشگاه آموزشيدستگاه

  عكس دستگاه  دستگاه نام    رديف 

١  

   لوله-مبدل حرارتي پوسته  دستگاه
دستگاه   بررسي  اين  انتقال    عملكرد براي  ضريب  تعيين 

حرارتي   مبدل  كلي  حالت  لوله  - پوستهحرارت  جريان  در 
  د.گيرميقرار    استفادهمورد  همسو و غيرهمسو  

  

٢  

  اي مبدل حرارتي صفحهدستگاه 
بررسي   براي  دستگاه  انتقال  اين  ضريب  تعيين  و  عملكرد 

مبدل   كلي  صفحهحرارت  قرار  استفاده  مورد  اي  حرارتي 
  .گيردمي

  

٣  

  برج خنك كن دستگاه 
براي   دستگاه  كناين  خنك  برج  عملكرد  تاثير  ،  بررسي 

بررسي قانون  و    بر ميزان انتقال جرمو دبي آب  سرعت هوا  
  . گيردقرار مياستفاده  مورد  ك در آن  اول ترمودينامي
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٤  

  سيكل تبريد جذبي دستگاه 
بررسي  اين دستگاه   عملكرد  عملكردبراي    و تعيين ضريب 

مورد   آمونياك  آب  جذبي  تبريد  سيكل  قرار  استفاده  يك 
 گيرد.مي
  

  

٥  

  دستگاه تهويه مطبوع 
آشنايي براي  دستگاه  پارامترهاي    اين  و  مفاهيم  با 

مرطوب و  خشك  هواي  از  ،  ترموديناميكي  استفاده  نحوه 
سايكرومتريك و نحوه تاثير هر يك از عوامل بيروني  نمودار  

 گيرد.ميقرار  استفاده  بر اين پارامترها مورد  
  

  

٦  

  دستگاه تونل باد 
مكانيك   گروه  باد  تونل  اروميهدستگاه  تونل    ،دانشگاه  يك 
باشد كه ورودي آن با ابعاد  زيرصوتي با سيكل كاري باز مي

هاي  سانتيمتر براي آزادسازي جريان به سازه  ١٦٢در    ١٦٢
تجهيز گرديده    ٦به    ١ضلعي با نسبت قطر    ٦النه زنبوري  

دستگاه  است. از  جمعبراي    اين  تجربي  اطالعات    آوري 
بررسيمدل مورد  روشو    هاي  سنجي  عددي صحت    هاي 

  .  گيردقرار ميمورد استفاده  
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  و تأسيسات تحقيقاتي تونل باد-خدمات قابل ارائه  در آزمايشگاه آموزشي

  نام دستگاه   شرح تست و خدمات   رديف 
  دستگاه تونل باد   انجام آزمايش تونل باد   ١

  

  

  پست الكترونيكي   شماره تماس  كارشناس آزمايشگاه   سرپرست آزمايشگاه 
  sm.pesteei@urmia.ac.ir  ٠٤٤-٣١٩٤٢٨٥٦  ندارد  اي پستهمهدي   سيددكتر 
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 دهي دقيق شكل تحقيقاتي آزمايشگاه

- فراهم ميدهي هاي تحقيقاتي در رابطه با انواع فرايندهاي شكل، امكان انجام آزمايشدهي دقيق شكلدر آزمايشگاه 

  باشد.

  
  دهي دقيقتحقيقاتي شكلهاي موجود در آزمايشگاه دستگاه

  عكس دستگاه  نام دستگاه   رديف 

١  

  تن  ١٠٠ پرس دستگاه
و هاي دقيق كشش و فشار  اين دستگاه براي انجام آزمايش

عمليات شكلاجراي  فلزات  هاي  قرار  دهي  استفاده  مورد 
  .گيردمي

  

٢  
  تن  ٢٥پرس دستگاه 

براي   دستگاه  عملياتاين  شكلاجراي  و  هاي  فلزات  دهي 
  گيردتست رينگ مورد استفاده قرار مي
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  Exciton – Atash 1200كوره الكتريكي دستگاه   ٣

  

٤  

  هاي شكل دهي قالب
قالب  قالباين   شامل   ، ECAP،  ECAPP،  CGPها 

پيل    شكل  Vخمكاري   صفحات  شيارهاي  مهرزني  و 
  . باشندمي  سوختي

       

  
  

  

  دهي دقيقتحقيقاتي شكل خدمات قابل ارائه  در آزمايشگاه

  نام دستگاه   شرح تست و خدمات   رديف 
  SANTAM – STD 1000  تن ١٠٠فشار تا ظرفيت - انجام آزمايش كشش  ١

  تن  ٢٥هيدروليكي پرس   تن  ٢٥پرس تا ظرفيت انجام   ٢
  Exciton – Atash 1200  درجه سلسيوس با استفاده از كوره حرارتي ١٢٠٠گرمايش تا   ٣

  

  پست الكترونيكي   شماره تماس  كارشناس آزمايشگاه   سرپرست آزمايشگاه 
 v.alimirzaloo@urmia.ac.ir  ٠٤٤-٣١٩٤٢٨٥٢  ندارد  ولي عليميرزالو دكتر 
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 كارگاه آموزشي ماشين ابزار 

هاي صنعتي از جمله دستگاه تراش، دستگاه فرز، دستگاه مته ستوني، دستگاه سنگ اين كارگاه داراي انواع دستگاه

  سازد.توليد قطعات صنعتي را امكان پذير ميباشد كه امكان عمليات ساخت و  تخت و دستگاه اره لنگ مي
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  كارگاه آموزشي ماشين ابزارهاي موجود در دستگاه

  عكس دستگاه  نام دستگاه   رديف 

١  

 TN40Bدستگاه تراش 
متر و حداكثر    ٥/١طول    بااين دستگاه  از  

كارگير ع  ميليمتر  ٧٠٠  قطر  مليات  براي 
رزوه  ،وراخكاري س  ،تراشكاري و  -شيارزني 

  شود. زني قطعات مدور استفاده مي 

  

٢  

 FIRSTدستگاه فرز عمودي 
ب بوده  ه  اين دستگاه  صورت كلگي عمودي 

سرعت حداكثر  داراي  بر    ٢٧٦٠  و  دور 
ميز   طول  و  مي   ١دقيقه  .  باشدمتر 

مجهز به سيستم دستگاه تقسيم همچنين،  
براده عمليات  براي  و  مكعب  بردبوده  اري، 

تراشي ضلعي  چند  و  تراشي،  شيارزني   ،
مي استفاده  كاري  ماشين  عمليات  -انواع 

  شود. 
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٣  

  FP4Mدستگاه فرز يونيورسال 
عمودي   و  افقي  كلگي  داراي  دستگاه  اين 

سرعت   حداكثر  داراي  بر    ٢٠٠٠بوده  دور 
باشد.  متر مي   ٥/٠دقيقه و طول ميزكارگير  
دنده قابليت  مارپيچهمچنين،  و  زني،  زني 

  تراشي، شيارزني و مكعب تراشي دارد.  كف

  

٤  

  گشايش A32دستگاه مته ستوني 
دور   حداكثر  با  دستگاه  بر    ٤٠٠اين  دور 

سوراخكاري عمليات  جهت  و    دقيقه 
مي  زنيخزينه استفاده  قطعات    . شودانواع 

ق جهات همچنين  در  ميز  تنظيم    ابليت 
سرعت  و  مختلف و تنظيم  دوراني  هاي 

  . داردپيشروي  
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٥  
  دستگاه اره لنگ 

طول در  قطعات  انواع  برشكاري  هاي  براي 
  شود. مختلف استفاده مي 

  

٦  

  دستگاه سنگ تخت  
بوده   مغناطيسي  گيره  داراي  دستگاه  اين 

براي سنگ زني سطوح قطعات فوالدي  كه 
متر استفاده    ٥/٠ به طولو صورت تخت ه ب

  شود. مي



  

  كارگاه آموزشي ماشين ابزارخدمات قابل ارائه در  

  نام دستگاه   شرح تست و خدمات   رديف 
    ها ساير دانشگاه خدمات كارگاهي بهارائه   ١
 TN40B 1/5تراش   خدمات تراشكاري  ٢

  A32 مته ستوني  خدمات سوراخكاري   ٣
   FP4M- FIRS فرز  خدمات فرزكاري   ٤
  متر ٥/٠دستگاه سنگ تخت   زني خدمات سنگ  ٥
  دستگاه اره لنگ   خدمات برشكاري  ٦

  

  پست الكترونيكي   شماره تماس  كارشناس آزمايشگاه   سرپرست آزمايشگاه 
    ٠٤٤٣١٩٤٢٩٤٠  مهندس ابراهيم رحماني تبار  
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   كارگاه آموزشي جوشكاري و ورقكاري  

به دستگاه بر ورق، گيوتين، خم كن،  اين كارگاه مجهز  مانند دستگاه گرد  نقطه جوشهايي  و اره آتشين،  زن، ترانس 

باشد كه امكان استفاده براي دانشجويان مهندسي مكانيك و اينورترهاي جوشكاري و تجهيزات جوشكاري با گاز مي

  هاي مهندسي را درقالب كارگاه جوشكاري و ورقكاري و كارگاه عمومي فراهم ساخته است.ساير رشته
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  كارگاه آموزشي جوشكاري و ورقكاريهاي موجود در دستگاه

  عكس دستگاه  نام دستگاه   رديف 

١  

  دستگاه گرد بر ورق 
ورق برش  براي  دستگاه  صورت    اين  به 

شعاع  گرد استفاده  در  مختلف      هاي 
  شود. مي

  

٢  

  دستگاه اره آتشين 
پروفيل برش  جهت  دستگاه  هاي  اين 

د مختلف  فوالدي  زواياي  و  طول  ر 
  شود. استفاده مي

  

٣  

  دستگاه سنگ روميزي 
د مته اين  نوك  تيزكاري  جهت  ستگاه 
هاي صنعتي گيري و تيزكاري ابزارپليسه

  شود.  استفاده مي
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٤  

  دستگاه مته روميزي  
عمليات سوراخكاري   اين دستگاه جهت 

- و خزينه زني انواع قطعات استفاده مي
دور  ق  .شود تغيير  ه  بمته روميزي  ابليت 

دور   حداكثر  و  بوده  فولي  تسمه  صورت 
مي  ١٧٥٠آن   دقيقه  بر  .  باشددور 

ميز  همچنين   وضعيت  تغيير  امكان 
  دارد.    رادرحاالت مختلف  

  

٥  

  دستگاه نقطه جوش زن 
دستگاه   اين  نقطه   براياز  اي  اتصال 

ميورق استفاده  فوالدي  كه  هاي  شود 
قابليت تغيير شدت جريان در اتصال را  

  . دارد
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٦  

  گيوتين
هاي فلزي  برش ورقبراي از اين دستگاه 

عرض و  طول  استفاده  در  مختلف  هاي 
يا  مي و  برش  به دو حالت تك  شود كه 

  د. كنعمل ميپيوسته  

 

٧  

  دستگاه خم كن ورق 
اين دستگاه به منظور ايجاد زاويه خم بر  

ميليمتر استفاده   ٥روي ورق تا ضخامت 
بمي كه  و ه  شود  بوده  دستي  صورت 

زواياي   تنظيم  را  خم  امكان  مختلف 
  دارد. 

 

٨  

  هاي جوش با برق كابين
  ، سيستم تهويه هوابا تعبيه  ها  اين كابين

تقسيمبراي   جوشكاري  بندي  عمليات 
ها و تجهيزات  داراي انواع دستگاه  وشده 

ماسك جمله  از  نياز  سيم   ،انبر  ،مورد 
جوشكاري   ،برس ميزكار  و         چكش 

  باشد. يم
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٩  

  اينورتر جوشكاري
اين دستگاه قابليت كار با برق شهري را  

مي و  حداكثر  دارد  با  و    ٢٥٠توان  آمپر 
تا   الكترود  عمليات    ٤قطر  ميليمتر 

ب كه  داد  انجام  را  صورت  ه  جوشكاري 
  ديجيتالي و قابل حمل مي باشند. 

 

١٠  

  ترانسفورماتور جوشكاري 
تنظيم دستگاه  مكانيزم  اين  بآمپر  ه ها 

پله عمليات  صورت  امكان  و  بوده  اي 
آمپر و الكترود با قطر   ٤٠٠جوشكاري با 

  كند.ميليمتر را فراهم مي  ٦

 

١١  

  هاي جوش با گاز كابين
لحيم  جوشكاري،  عمليات  انجام  جهت 
كاري نرم و سخت يا برشكاري با شعله 

ميگاز   منبع  استفاده  داراي  كه  شود 
استيلن،   و  اكسيژن  گاز  كننده  تامين 

الزم  مشعل تجهيزات  و  جوشكاري  هاي 
  باشد. براي جوش با گاز و تهويه هوا مي

 



 دانشگاه اروميه /دانشكده فني و مهندسي/  گروه مهندسي مكانيك 

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

١٢  

  تابلوي ابزار 
جمله  از  كارگاهي  ابزارآالت  شامل 
فلزي،   پرگار  گونيا،  كمانه،  اره  سوهان، 

قيچي  و  كش  خط  ورقسوزن    بر هاي 
  باشد. يم

 

١٣  

  ميزهاي كار 
گوناگون    براي عمليات    مانندانجام 

خط و  سوهانكاري  كشي  برشكاري، 
  شود. استفاده مي

 
  

  كارگاه آموزشي جوشكاري و ورقكاريخدمات قابل ارائه در  

  نام دستگاه   شرح تست و خدمات   رديف 
    ها ساير دانشگاه خدمات كارگاهي بهارائه   ١
 دستگاه نقطه جوش زن  خدمات نقطه جوش زني  ٢

  مته رو ميزي  خدمات سوراخكاري   ٣

  خدمات جوشكاري با برق  ٤
اينورتر و ترانسفورماتورهاي 

  جوشكاري 
  جوشكاري با شعله گاز (استيلن)  خدمات جوشكاري با گاز   ٥
  دستگاه گيوتين  خدمات برشكاري  ٦

  دستگاه خمكن دستي   خدمات خمكاري  

  

  پست الكترونيكي   شماره تماس  كارشناس آزمايشگاه   سرپرست آزمايشگاه 
    ٠٤٤٣١٩٤٢٩٤٠  مهندس ابراهيم رحماني تبار  ---- 

 


