بسمه تعالی
لیست تجهیزات آزمایشگاهی که توسط اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تحت عنوان ساخت تجهیزات آزمایشگاهی ساخته شده است.

ردیف
.1

نام تجهیزات

نام سازنده

پست الکترونیک

طراحی وساخت یک نمونه ربات بازرسی صنعتی با قابلیت بازبینی

دکتر مجید محمدی مقدم

m.moghadam@modares.ac.ir

(ویدئومتر) خطوط آب و فاضالب
.2

طراحی و ساخت بیوراکتور بیهوازی جهت هضم و نتبیت ضایعات

دکتر محسن نصرتی

mnosrati20@modares.ac.ir

آشپزخانه ای دانشگاه تربیت مدرس به منظور استحصال گاز برای
آشپزخانه و کود برای فضای سبز
.3

طراحی و ساخت دستگاه سه محوری غیراشباع

دکترسید شها ب الد ین یثربی

yasrobis@modares.ac.ir

.4

طراحی و ساخت دستگاه نمونه برای اندازه گیری ضرایب اصطکاک و

دکترمهدی رزاقی کاشانی

mehdi.razzaghi@modares.ac.ir

سایش پذیری غلتشی الستیک و ارزیابی نتایج حاصله
.5

طرح ساخت شبیه ساز باران در گروه مهندسی آبخیزداری

دکتر سید حمید رضا صادقی

sadeghi@modares.ac.ir

.6

طراحی و ساخت سیستم اندازهگیری PVT

دکتر محمد گلزار

m.golzar@modares.ac.ir

.7

طراحی و ساخت سلول فلوتاسیون جیمسون در مقیاس آزمایشگاهی

دکتر سید محمد جواد کلینی

koleini@modares.ac.ir

.8

طراحی و ساخت دستگاه برداشت پروفیل بستر و دستگاه خودکار
جهت برداشت سرعت جریان

.9

طراحی و ساخت دستگاه نمونه ساز  Air Pluviationجهت تهیه

دکتر مسعود قدسیان
دکتر سید شهاب الدین یثربی

ghods@modares.ac.ir
yasrobis@modares.ac.i

نمونه خاک بهمراه سیستم سه محوری و سلول آن جهت بررسی
رفتار خاک ها.

.10

طراحی و ساخت دستگاه نفوذ پذیری خاکهای غیر اشباع

دکتر سید شهاب الدین یثربی

yasrobis@modares.ac.ir

.11

طراحی و ساخت و ارزیابی سامانه خالص سازی بیودیزل

دکتر برات قبادیان

ghobadib@modares.ac.ir

.12

طراحی و ساخت باتری قابل شارژ دو قطبی بر پایة پلیمرهای پلی

دکتر میر فضل اله موسوی

mousavim@modares.ac.ir

آنیلین

.13

مدوالتور و القا کننده آکروماتیک و کروماتیک اپتیکی

دکتر سید محمد فیروزآبادی

pourmir@modares.ac.ir

.14

دستگاه تولید کننده عایق حرارتی و دیگر در از "الیاف آلومینایی" به

دکتر احسان طاهری نساج

taheri@modares.ac.ir

روش سل -ژل
.15

 -1ساخت دستگاه دو منظوره(دوکاره) برای تولید سرامیکهای

دکتر احسان طاهری نساج

taheri@modares.ac.ir

گرانوله
.16

دستگاه تمام الکترونیکی اخطاردهنده سیل

دکتر سید محسن حسینی

hosseini@modares.ac.ir

.17

سنجش سرعت ذرات با استفاده از داپلر لیزری)(LDV

دکتر فتحاهلل امی

fommi@modares.ac.ir

.18

سنجش قطر ذرات بااستفاده از داپلر فازی ()PDA

دکتر فتحاهلل امی

fommi@modares.ac.ir

.19

انژکتور دو پایه موتور موشک سوخت مایع

دکتر فتحاهلل امی

fommi@modares.ac.ir

.20

دستگاه خال خشک کن چوب

دکتر بهبود محبی

mohebbyb@modares.ac.ir

.21

سنجنده ولتاژ و ظرفیت باتری و ولتاژ شارژ دینام خودرو جهت نصب

دکتر میرفضلا ...موسوی

mousavim@modares.ac.ir

بر روی داشبورد خودرو
.22

انکوباتور آزمایشگاهی تفریخ تخم ماهی قزل آالی رنگین کمان با

دکتر محمدرضا کلباسی

kalbassi_m@modares.ac.ir

سیستم چرخش آب
.23

طراحی و ساخت دستگاه رطوبتساز تنظیم دمای گاز در پیل سوختی

دکتر حسین غریبی

gharibi@modares.ac.ir

غشائی
.24

طراحی و ساخت توزیع و کنترل گاز در پیل سوختی غشائی

دکتر حسین غریبی

gharibi@modares.ac.ir

.25

دستگاه فرآوری بیودیزل  BDI-80که کاربرد آن فرآوری روغنهای

دکتر برات قبادیان

ghobadib@modares.ac.ir

تازه و پپسماند خوراکی به بیودیزل و گلیسیرین است
.26

نقاله نیوماتیکی دانه کلزا

دکتر برات قبادیان

ghobadib@modares.ac.ir

.27

بذرپاش نیوماتیکی بومدار

دکتر برات قبادیان

ghobadib@modares.ac.ir

.28

ساخت گیربکس مدوالر برای دستگاههای تزریق و اکستروژن مواد

دکتر محمدحسین نوید فامیلی

nfamili@modares.ac.ir

پلیمری
.29

ساخت سیستم تولید فیلم دمشی چند الیه با استفاده از اکسترودر دو

دکتر محمدحسین نوید فامیلی

nfamili@modares.ac.ir

پیچه
.30

ساخت گیربکس و اکسترودر بصورت یکپارچه

دکتر محمدحسین نوید فامیلی

nfamili@modares.ac.ir

.31

دستگاه تحقیقاتی تمام کنترلی و چند منظوره ،فرآوری بیودیزل و

دکتر برات قبادیان

ghobadib@modares.ac.ir

گلسیرین از روغنهای گیاهی و روغن پسماند

.32

طراحی و ساخت و ارزیابی دستگاه روغن کشی کرچک به منظور

دکتر برات قبادیان

ghobadib@modares.ac.ir

تولید بیودیزل
.33

طراحی و ساخت و ارزیابی دستگاه آبگیری اتانول سوختی

دکتر برات قبادیان

ghobadib@modares.ac.ir

آزمایشگاهی
.34

ویلچر (چرخک) اهرمی که حرکت آن توسط دو اهرم در طرفین

دکتر محمدرضا قضاوی

ghazavim@modares.ac.ir

سرنشین قراردارد به چرخ منتقل می شود
.35

کیفیت سنج فراصوتی میوه جات

دکتر سعید مینایی

minaee@modares.ac.ir

.36

موتور الکترو استاتیکی دورانی با یاتاقان پنوماتیکی

دکتر یوسف حجت

yhojjat@modares.ac.ir

.37

ساخت دستگاه النگمویر -بالجت  Langmuier-Bladgettجهت تولید

دکتر محمدکاظم مروج فرشی

farshi_k@modares.ac.ir

نانو ساختارهای خود آراییده دو بعدی
.38

طراحی و ساخت سلول استخراج با حالل از قبل پخش شده با نیتروژن

دکتر سیدمحمدجواد کلینی

koleini@modares.ac.ir

محلول)ِ)DNPDSE Cell
.39

دستگاه فیالمنت وایندینگ پوسته های استوانه ای تقویت شده تمام

دکتر غالمحسین رحیمی

rahimi_gh@modares.ac.ir

کامپوزیتی
.40

ساخت دستگاه نیمه پیوسته فرآوری بیودیزل

دکتر برات قبادیان

ghobadib@modares.ac.ir

.41

ساخت دستگاه پالسی کننده جریان مورد استفاده درفرآیند تجزیه

دکتر علیرضا صبور روح اقدم

sabour01@modares.ac.ir

محلول پالسمایی نانو کریستالی
.42

ساخت دستگاه غوطه ورکننده مورد استفاده در اعمال پوشش فرایند

دکتر علیرضا صبور روح اقدم

sabour01@modares.ac.ir

سل  -ژل
.43

سیستم رسوب گذاری بخار شیمیایی به کمک کوره حرارتی الکتریکی

دکتر رسول ملک فر

malekfar@modares.ac.ir

با رآکتور کوآرتز
.44

سیستم رسوب گذاری بخار شیمیایی به کمک سیم های داغ شونده

دکتر رسول ملک فر

malekfar@modares.ac.ir

الکتریکی با رآکتور کوارتز
.45

خشک کن خورشیدی مجهز به سیستم جاذب رطوبت

دکتر محمد هادی خوش تقاضا

khoshtag@modares.ac.ir

.46

دستگاه خالص سازی گلیسیرین حاصل از پسمانده روغن های گیاهی

دکتر برات قبادیان

ghobadib@modares.ac.ir

.47

ساخت دستگاه نانو بلوری کردن سطح فلزات بوسیله عملیات مکانیکی

دکتر علیرضا صبور روح اقدم

sabour01@modares.ac.ir

سطحی تدریجی
.48

دستگاه جرقه الکتریکی در فاز مایع و تحت خالء

دکتر احمد یزدانی

yazdania@modares.ac.ir

.49

دستگاه جداسازی گلهای نر نخل خرما

دکتر سعید مینایی

minaee@modares.ac.ir

.50

دستگاه دومنظوره تولیدوخالص سازی بیودیزل

دکتربرات قبادیان

ghobadib@modares.ac.ir

.51

دستگاه روغن کشی آزمایشگاهی با سرعت و دمای متغیر

دکتربرات قبادیان

ghobadib@modares.ac.ir

.52

دستگاه اندازه گیری نفوذپذیری و منحنی مشخصه برای خاک های

دکتر شهاب الدین یثربی

yasrobis@modares.ac.irr

غیر اشباع
.53

دستگاه پاشش سرد

دکتر حمید اسدی

ha10003@modares.ac.ir

.54

سیستم اندازه گیری اصطکاک مفصل

دکتر گیتی ترکمان

torkamg@modares.ac.ir

.55

ساخت مخلوط کن دور باال جهت تولید نانو کامپوزیتها به روش

دکتر محمد حسین نوید فامیلی

nfamili@modares.ac.ir

محلولی درمقیاس نیمه صنعتی
.56

دستگاه اندازه گیری تنش برشی در بسترهای زبر

دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری

salehi@modares.ac.ir

.57

ماشین ابزار فرز شش محوره هگزاپاد

دکتر محمدجواد ناطق

nategh@modares.ac.ir

.58

ساخت شیشه های خود تمیزشونده مقاوم به خراش و فعال شونده در

دکتر وحید احمدی

v_ahmadi@modares.ac.ir

نور مرئی خورشید
.59

دستگاه تست ترک برداری خوردگی تنشی با تکنیک کشش با نرخ

دکتر تقی شهرابی فراهانی

tshahrabi34@modares.ac.ir

کرنش آهسته )(SSRT
.60

دستگاه پوشش دهی غوطه وری تبوبی

دکتر احسان طاهری نساج

taheri@modares.ac.ir

.61

طراحی و ساخت دستگاه آزمایش تیرهای انعطاف پذیر

دکتر غالمحسین رحیمی شعرباف

rahimi_gh@modares.ac.ir

.62

ساخت راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک برای تصفیه فاضالب های

دکتر حسین گنجی دوست

h-ganji@modares.ac.ir

سخت
تجزیه پذیر
.63

دستگاه هیبرید برداشت ریز جلبک

دکتر برات قبادیان

ghobadib@modares.ac.ir

.64

سیستم الکترو کموتراپی با شدت های الکتریکی پایین و فرکانس

دکتر سید محمد پورمیرفیروزآبادی

pourmir@modares.ac.ir

باالECT-SBDC
.65

طراحی و ساخت دستگاه رئومتر کششی تک محوره

دکتر نادره گلشن ابراهیمی

ebrahimn@modares.ac.ir

.66

دستگاه الکترو فورز در میدان مغناطیس ممترکز کننده

دکتر زهرا بطحایی

bathai_z@modares.ac.ir

.67

سیستم پوششدهی مرکب با روش اکسداسیون میکرو آرک در مقیاس

دکتر علیرضا صبور روح اقدم

sabour01@modares.ac.ir

نیمه صنعتی
.68

ساخت دستگاه پوششدهی آندایز نانو کامپوزیتی با ذرات نیترید
سیلیسیوم

دکتر علیرضا صبور روح اقدم

sabour01@modares.ac.ir

.69

سیستم کنترل شرایط هوای خشک کننده در خشک کن های محصوالت

دکتر برات قبادیان

ghobadib@modares.ac.ir

کشاورزی
.70

خشک کن خورشیدی ترکیبی فتوولتاییک -گرمایی مجهز به پمپ

دکتر برات قبادیان

ghobadib@modares.ac.ir

حرارتی
.71

دستگاه استحصال روغن از ضایعات ماهی جهت تولید بیودیزل

دکتر برات قبادیان

ghobadib@modares.ac.ir

.72

ساخت دستگاه شبیه ساز متحرک فرسایش بادی

دکتر حسینعلی بهرامی

bahramih@modares.ac.ir

.73

تست سه محوری سنگ

دکتر محمود یزدانی

myazdani@modares.ac.ir

.74

هاپکینسون

دکتر غالمحسین لیاقت

ghlia530@modares.ac.ir

.75

برش سنگ کوچک مقیاس

دکتر جعفر خادمی

jafarkhademi@modares.ac.ir

.76

بارگذاری دینامیکی خطی

دکتر عباسعلی تسنیمی

Tasnimi@modares.ac.ir

.77

سرد ساز لوله ضربانی

دکتر علی جعفریان

jafarian@modares.ac.ir

.78

ربات سرعت سنج با سه درجه آزادی با قابلیت اسکن پروفیل بستر

دکتر مسعود قدسیان

gods@modares.ac.ir

.79

دستگاه موج ساز

دکتر مهدی شفیعی فر

shafiee@modares.ac.ir

.80

دستگاه برش غیر مستقیم غیر اشباع

دکترسیدشها ب الد ین یثربی

yasrobis@modares.ac.ir

.81

فلوم آزمایشگاهی

دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری

Salehi@modares.ac.ir

.82

دستگاه ثبت نوسانات سطح آب

دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری

Salehi@modares.ac.ir

.83

اندازه گیری میزان ذخیره آب درون الیه ها

دکتر ابوالفضل حسنی

hassani@modares.ac.ir

.84

دستگاه الکترومایوگرام

دکتر سید محمد پورمیرفیروزآبادی

pourmir@modares.ac.ir

.85

دستگاه الکتروپوریشن

دکتر سید محمد پورمیرفیروزآبادی

pourmir@modares.ac.ir

.86

دستگاه تحریک کننده مغناطیسی

دکتر سید محمد پورمیرفیروزآبادی

pourmir@modares.ac.ir

.87

 Sand fiderدستگاه تزریق رسوب دانه ای به درون کانال

دکتر مسعود قدسیان

gods@modares.ac.ir

.88

ربات نانو کامپوزیتی هوشمند

دکتر مهرداد کوکبی

mehrir@modares.ac.ir

.89

دستگاه تست سنسور تصادف

دکتر محمدرضا قضاوی

ghazavim@modares.ac.ir

.90

دستگاه فرمانتور

دکتر حسین نادری منش

naderman@modares.ac.ir

.91

دستگاه آزمایش زوج محور انواع پانلها

دکترعباسعلی تسنیمی

Tasnimi@modares.ac.ir

.92

دستگاه سانتریفیوژ

دکتر میر فضل اله موسوی

mousavim@modares.ac.ir

.93

ربات متحرك هوشمند عبور کننده از پله های و موانع (ربات چرخدار)

دکتر مجید محمدی مقدم

m.moghadam@modares.ac.ir

.94

دستگاه اندازه گیری ضرایب اصطکاك و سایش پذیری غلتشی الستیک

دکتر مهدی رزاقی کاشانی

mehdi.razzaghi @modares.ac.ir

.95

فنر شمشی خودرو با استفاده از کامپوزیت پلیمری

دکتر مهرداد کوکبی

mehrir@modares.ac.ir

.96

دستگاه کاردیاب آثار هنری (پوسترهای گرافیک)

دکتر محمد خزایی

.97

دستگاه برش پاسپارتوی آثار هنری

دکتر محمد خزایی

.98

ایزاالتور اصطکاکی ،دورانی چند تایی

دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم

khazaiem@modares.ac.ir
khazaiem@modares.ac.ir
khadem@modares.ac.ir

مقاوم کننده سازه ها در برابر زلزله
.99

ایزوالتور اصطکاکی ،دورانی مقاوم کننده سازه ها در برابر زلزله

دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم

.100

ایزوالتور اصطکاکی ،ویسکواالستیک دورانی چندتایی مقاوم کننده

دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم

khadem@modares.ac.ir
khadem@modares.ac.ir

سازه ها در برابر زلزله
.101

ایزوالتور اصطکاکی ،ویسکواالستیک دورانی مقاوم کننده سازه ها در

دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم

khadem@modares.ac.ir

برابر زلزله
.102

میز ایزوالسیون ارتعاشات یا پایه های حاوی ایزوالتورهای نیوماتیکی

دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم

khadem@modares.ac.ir

دو محفظه
.103

رویه میز ایزوالسیون ارتعاشات از مواد مرکب

دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم

.104

ایزوالتور نیوماتیکی دو محفظه برای ایزوالسیون ارتعاشات

دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم

.105

طراحی و ساخت انتن آرایه بازتابی پهن باند برای کاربرد راداری و

دکتر زهرا اطلس باف

khadem@modares.ac.ir
khadem@modares.ac.ir
atlasbaf@modares.ac.ir

ماهواره های فضایی
.106

سامانه هدایت خودکار کمباین

دکتر سعید مینایی

.107

سامانه اندازه گیری زاویه چرخ فرمان کمباین

دکتر سعید مینایی

.108

طراحی آب شیرین کن خورشیدی مجهز به صفحه ای جاذب با قابلیت

دکتر احمد بناکار

minaee@modares.ac.ir
minaee@modares.ac.ir
ah_banakar@modares.ac.ir

حداکثر جذب انرژی و صفحه چگالنده دوجداره
.109

طراحی و ساخت ربات هشت درجه آزادی توان بخشی پا

دکتر مجید محمدی مقدم

.110

دستگاه اندازه گیری اتالف انرژی غلتشی الستیک

دکتر مهدی رزاقی کاشانی

.111

دستگاه تست میکرو مکانیکی پرتابل مجهز به سیستم پردازش تصویر

دکتر امیرحسین بهروش

.112

جستجوگر فرکانسی سریع با استفاده از آشکارساز فاز -فرکانس

دکتر کیوان فرورقی

.113

ساخت میکروفن و بلندگوی شفاف ،مسطح و انعطاف پذیر بر پایه ی نانو

دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم

m.moghadam@modares.ac.ir
mehdi.razzaghi@modares.ac.ir
amirhb@modares.ac.ir
keyvan_f@modares.ac.ir
khadem@modares.ac.ir

لوله های کربنی
.114

دستگاه ذخیره کننده انرژی گرمایی حاوی ماده تغییر فاز

دکتر سید مجتبی صدرعاملی

.115

طراحی و ساخت آنتن موج نشتی همدیس طراحی شده روی یک بدنه

دکتر زهرا اطلس باف

sadramel@modares.ac.ir
atlasbaf@modares.ac.ir

بیضوی
.116

سیستم خنک کننده و بازیابی حرارت از سلول فتوولتاییک توسط مواد
تغییر فاز

دکتر سید مجتبی صدرعاملی

sadramel@modares.ac.ir

.117

طراحی دستگاه نمونه بردار بار بستر جهت استقرار در فلوم های دبی

دکتر سیدحمیدرضا صادقی

sadeghi@modares.ac.ir

سنجی به منظور اندازه گیری بار بستر رودخانه ای
.118

شبیه ساز مخزن سد

دکترمسعود قدسیان

.119

سیستم شبیه سازی لرزه ای ترکیبی سازه های دیوار نگهبان خاك

دکتر علی کمک پناه

.120

موتور تولید همزمان برق و حرارت در مقیاس میکرو()MCHP

دکتر برات قبادیان

.121

کنتاکتور استخراج فلوتاسیونی ستونی ()CFE

دکتر محمد جواد کلینی

.122

دستگاه اندازه گیری میزان بارگیری حباب با قابلیت تولید حبابهای

دکتر محمود عبداللهی

یکنواخت

gods@modares.ac.ir
a-panah@modares.ac.ir
ghobadib@modares.ac.ir
koleini@modares.ac.ir
minmabd@modares.ac.ir

