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شــرکت تجهیــز آزمــا پــاکان )تاپکــو( در ســال 1388 تاســیس و تحــت شــماره 368123 و شناســه ملــی 10320168820 
در اداره ثبــت شــرکتها و مالکیــت صنعتــی تهــران بــه ثبــت رســیده اســت. ایــن شــرکت بــا پشــتوانه ســابقه 20 ســاله 
مدیــران خــود و بــا همــکاری ســازندگان معتبــر خارجــی، در حــال حاضــر بــه عنــوان یکــي از مراکــز پیشــرو در تأمیــن 
تجهیــزات پیشــرفته تســت، انــدازه گیــری، عیــب یابــی، آموزشــی و آزمایشــگاهی بــرای صنایــع، دانشــگاه هــا و مراکــز 

آموزشــی و تحقیقاتــی کشــور  فعالیــت مــی نمایــد.
کارشناســان ایــن شــرکت بــا حضــور مــداوم در دانشــگاهها، مراکــز آموزشــی و تحقیقاتــی کشــور و نیــز صنایــع نفــت، 
گاز، پتروشــیمی، پاالیشــگاه، نیــروگاه، فــوالد، خودروســازی و ... توانســته انــد نــام ایــن شــرکت را بــه عنــوان نمــادی از 

تــاش ،کیفیــت و پایبنــدی بــه تعهــدات معرفــی نماینــد.
ــز  ــرب و نی ــن مج ــری از متخصصی ــره گی ــا به ــذا ب ــوده، ل ــرکت ب ــن ش ــي ای ــدف اصل ــتریان ه ــل مش ــت کام رضای
پشــتیبانی فنــی کمپانــی هــای همــکار،  مشــاوره قبــل از خریــد و خدمــات پــس از فــروش شــامل نصــب، راه انــدازي، 

ــن مــی گــردد. ــن ســطح ممکــن تضمی ــات یدکــي در باالتری ــن قطع ــرات و تامی ــوزش، کالیبراســیون، تعمی آم
در ایــن شــرکت مــا بــر آن هســتیم تــا بــا تمــام تــوان در جهــت افزایــش ســطح رضایــت منــدی مشــتریان از طریــق 
برخــورد صادقانــه، ارائــه کاالی بــا کیفیــت و قیمــت رقابتــی، خدمــات پــس از فــروش مطلــوب، برگــزاری دوره هــای 
ــف جــزوات و کتابهــای آموزشــی پاســخگوی نیازهــای بخشــی از  آموزشــی در داخــل و خــارج کشــور، ترجمــه و تالی
دانشــگاهها، مراکــز آموزشــی و تحقیقاتــی و نیــز صنایــع کشــور بــوده و ســهمی هرچنــد کوچــک در آینــده ای روشــن 

بــرای کشــور عزیزمــان داشــته باشــیم.
مــا مفتخریــم کــه توانســته ایــم بــا همــکاری کمپانــی هــا ی معتبــر بیــن المللــی، ضمــن ارائــه بهتریــن تجهیــزات بــا 

قیمــت هــای رقابتــی و نیــز خدمــات پــس از فــروش مناســب، رضایــت کامــل مشــتریان خــود را جلــب نماییــم. 
در همیــن راســتا از هــر گونــه نظــر، پیشــنهاد یــا انتقــادی کــه ایــن شــرکت را در جهــت ارتقــاء ســطح کیفــی عملکــرد 

خــود یــاری دهــد، اســتقبال مــی  نماییــم.

درباره ما:

ــی  ــه مل ــماره 368123 و شناس ــت ش ــیس و تح ــال 1388 تاس ــو( در س ــاکان )تاپک ــا پ ــز آزم ــرکت تجهی ش
10320168820 در اداره ثبــت شــرکتها و مالکیــت صنعتــی تهــران بــه ثبــت رســیده اســت. ایــن شــرکت بــا پشــتوانه 
ســابقه 20 ســاله مدیــران خــود و بــا همــکاری ســازندگان معتبــر خارجــی، در حــال حاضــر بــه عنــوان یکــي از مراکــز 
ــع،  ــرای صنای ــی، آموزشــی و آزمایشــگاهی ب ــب یاب ــری، عی ــدازه گی ــزات پیشــرفته تســت، ان ــن تجهی پیشــرو در تأمی

دانشــگاه هــا و مراکــز آموزشــی و تحقیقاتــی کشــور  فعالیــت مــی نمایــد.

کارشناســان ایــن شــرکت بــا حضــور مــداوم در دانشــگاهها، مراکــز آموزشــی و تحقیقاتــی کشــور و نیــز صنایــع نفــت، 
گاز، پتروشــیمی، پاالیشــگاه، نیــروگاه، فــوالد، خودروســازی و ... توانســته انــد نــام ایــن شــرکت را بــه عنــوان نمــادی از 

تــاش، کیفیــت و پایبنــدی بــه تعهــدات معرفــی نماینــد.

ــز  ــرب و نی ــن مج ــری از متخصصی ــره گی ــا به ــذا ب ــوده، ل ــرکت ب ــن ش ــي ای ــدف اصل ــتریان ه ــل مش ــت کام رضای
پشــتیبانی فنــی کمپانــی هــای همــکار،  مشــاوره قبــل از خریــد و خدمــات پــس از فــروش شــامل نصــب، راه انــدازي، 

ــن مــی گــردد. ــن ســطح ممکــن تضمی ــات یدکــي در باالتری ــن قطع ــرات و تامی ــوزش، کالیبراســیون، تعمی آم

در ایــن شــرکت مــا بــر آن هســتیم تــا بــا تمــام تــوان در جهــت افزایــش ســطح رضایــت منــدی مشــتریان از طریــق 
برخــورد صادقانــه، ارائــه کاالی بــا کیفیــت و قیمــت رقابتــی، خدمــات پــس از فــروش مطلــوب، برگــزاری دوره هــای 
ــف جــزوات و کتابهــای آموزشــی پاســخگوی نیازهــای بخشــی از  آموزشــی در داخــل و خــارج کشــور، ترجمــه و تالی
دانشــگاهها، مراکــز آموزشــی و تحقیقاتــی و نیــز صنایــع کشــور بــوده و ســهمی هرچنــد کوچــک در آینــده ای روشــن 

بــرای کشــور عزیزمــان داشــته باشــیم.

مــا مفتخریــم کــه توانســته ایــم بــا همــکاری کمپانــی هــا ی معتبــر بیــن المللــی، ضمــن ارائــه بهتریــن تجهیــزات بــا 
قیمــت هــای رقابتــی و نیــز خدمــات پــس از فــروش مناســب، رضایــت مشــتریان خــود را جلــب نماییــم. 

در همیــن راســتا از هــر گونــه نظــر، پیشــنهاد یــا انتقــادی کــه ایــن شــرکت را در جهــت ارتقــاء ســطح کیفــی عملکــرد 
خــود یــاری دهــد، اســتقبال مــی  نماییــم.

جهانی فناوری 
+

خدمات ایرانی
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Electrical Engineering

تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی شامل : 

ÓÓماشین های الکتریکی، الکترونیک صنعتی، شبیه ساز سیستم های قدرت و شبکه های هوشمند

ÓÓمدار های الکتریکی، مدار منطقی، میکروپروسسور و میکرو کنترلر

ÓÓ مخابرات آنالوگ، مخابرات دیجیتال، فیبر نوری، آنتن، مایکرو ویو، رادار و ماهواره

ÓÓکنترل و ابزار دقیق، رباتیک و مکاترونیک

ÓÓ برای دروس مختلف )e-Learning( نرم افزار های آموزشی الکترونیکی

ÓÓ نرم افزار شبیه سازی آزمایشگاه های ماشین های الکتریکی، مخابرات آنالوگ و مخابرات دیجیتال

ÓÓآزمایشگاه انرژی های نو )تجدید پذیر( شامل: خورشیدی، بادی، پیل سوختی هیدروژنی و زمین گرمائی

برق: مهندسی 
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Energy Engineering

انرژی: مهندسی 

آزمایشگاه های انرژی های نو (تجدید پذیر) شامل: 

ÓÓ)Solar( خورشیدی

ÓÓ)Wind( بادی

ÓÓ)Biomass( زیست توده

ÓÓ)Hydrogen Fuel Cell( پیل سوختی هیدروژنی

ÓÓ)Geothermal( زمین گرمایی

آزمایشگاه فیزیک شامل: 

ÓÓ )Nuclear Physics-Radioactivity( فیزیک هسته ای و رادیو اکتیو

ÓÓ )X-ray Physics( فیزیک پرتو ایکس

آزمایشگاه ممیزی انرژی شامل: 

ÓÓ به صورت تک فاز و سه فاز )Power Quality Analyzer( آناالیزر های پیشرفته کیفیت توان

ÓÓ دوربین های ترموویژن

ÓÓتجهیزات تست و آنالیز سلول های فتوولتائیک
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آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک شامل: 

ÓÓست هیدرولیک پایه و پیشرفته

ÓÓست پنوماتیک پایه و پیشرفته 

آزمایشگاه رباتیک و مکاترونیک

آزمایشگاه سنسوریک شامل:

ÓÓسنسورهای غیر تماسی مغناطیسی، سنسورهای غیر تماسی القائی، سنسورهای غیر تماسی نوری، سنسورهای غیر تماسی خازنی و سنسورهای القائی آنالوگ

آزمایشگاه مقاومت مصالح شامل: 

ÓÓ)... دستگاه های تست یونیورسال )الکترومکانیکی و سروهیدرولیک( جهت انجام تست های استاتیک )کشش، فشار، خمش و

ÓÓدستگاه های تست دینامیک )خستگی( در ظرفیت های متنوع

ÓÓ )Impact Tensile( و کشش ضربه )Izod( آیزود ،)Charpy( دستگاه های تست ضربه پاندولی برای انجام تست های شارپی

ÓÓدستگاه های سختی سنج آزمایشگاهی و قابل حمل

ÓÓ)Creep( دستگاه های تست خزش

ÓÓ)Torsion( دستگاه های تست پیچش

مکانیک: مهندسی 

Mechanical Engineering
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آزمایشگاه انرژی های نو (تجدید پذیر) شامل: 

ÓÓ)Geothermal( و زمین گرمایی )Hydrogen Fuel Cell( پیل سوختی هیدروژنی ،)Biomass( زیست توده ،)Wind( بادی ،)Solar( خورشیدی

 :)Condition Monitoring( آزمایشگاه کاربردی پایش وضعیت

ÓÓ اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات، باالنس در محل

ÓÓ سیستم آموزشی عیب یابی ماشین االت دوار

ÓÓ اندازه گیری و آنالیز صدا

ÓÓ )ترموگرافی )گرمانگاری

ÓÓآنالیز جریان الکتریکی

تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک شامل: 

ÓÓ )Sound Intensity Probe( انواع میکروفن های اندازه گیری، میکروفن های سطحی، آرایه میکروفن و پروب شدت صدا

ÓÓ دستگاه های صدا سنج حرفه ای و کالیبراتور صدا

ÓÓ)Data Acquisition Hardware( انواع تجهیزات داده گیر

ÓÓ سیستم های لوله امپدانسی جهت اندازه گیری خواص آکوستیکی مواد

ÓÓ )Noise Source Identification( تشخیص منبع نویز

ÓÓ )Sound Quality( و کیفیت صدا )Sound Power( توان صدا

ÓÓ دوربین آکوستیکی جهت مصور سازی صدا در تحلیل های آکوستیکی

ÓÓ نرم افزار حرفه ای طراحی آکوستیکی اتاق ها و سالن ها

تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات شامل: 

ÓÓ )Modal Analysis( آنالیز مودال

ÓÓ معمولی، باحساسیت باال، شوک، فرکانس باال، مودال، دما باال، زیر آبی، صنعتی، سه محوره و مرجع )Accelerometers( شتاب سنج های

ÓÓ سنسورهای نیرو

ÓÓ چکش های ضربه

ÓÓ شیکرهای مودال

ÓÓ )دستگاه های کالیبراتور ارتعاش )دستی و آزمایشگاهی

سایر آزمایشگاه های آموزشی شامل: 

ÓÓ ...ترمودینامیک، انتقال حرارت، مکانیک سیاالت، دینامیک ماشین و ارتعاشات، کنترل فرایند و

Mechanical Engineering
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Metallurgy Engineering

متالورژی: و  مواد  مهندسی 

تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی علم مواد شامل : 

ÓÓ... دستگاه های تست استاتیک )الکترومکانیکی و سروهیدرولیک( جهت انجام آزمون های کشش، فشار، خمش و

ÓÓ )دستگاه های تست دینامیکی )خستگی

ÓÓ)Impact Tensile( و کشش ضربه )Izod( آیزود ،)Charpy( دستگاه های تست ضربه پاندولی جهت انجام تست های شارپی

ÓÓ)Creep( دستگاه های تست خزش

ÓÓ)Compression( دستگاه های تست فشار

ÓÓ)Bending( دستگاه های تست خمش

ÓÓ)Cupping( دستگاه های تست اریکسون

ÓÓ)Torsion( دستگاه های تست پیچش

ÓÓ)Rotary Bending( دستگاه های تست خمش گردان
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Architectural & Civil Engineering

معماری: و  عمران  مهندسی 

آزمایشگاه تحقیقاتی سازه و مصالح ساختمانی: 

ÓÓ استاتیک-دینامیک( به همراه کنترلر و نرم افزار( Actuator انواع

ÓÓ )انواع دستگاه های تست استاتیک )الکترومکانیکی و سروهیدرولیک

ÓÓ دستگاه های تست دینامیکی )خستگی( در ظرفیت های متنوع

ÓÓ ...انواع دستگاه های تست برای بتن، خاک، سیمان، چوب، قیر و آسفالت و 

تجهیزات آموزشی مدیریت تصفیه آب و فاضالب 

آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک شامل: 

ÓÓ رد، صدابنــدی ســقفتجهیــزات انــدازه گیــری آکوســتیک ســاختمان جهــت تعییــن میــزان صدابنــدی اجــزاء ســاختمانی نظیــر دیــوار و در و پنجــره در مقابــل صــدای هــوا ب
ــدازه  ــان واخنــش )Reverberation Time( جهــت ان ــن تســت زم ــق اســتاندارد ISO و همچنی ــی( طب ــه ای )آزمایشــگاهی و میدان ــل صــدای کوب هــا در مقاب

گیــری ضریــب جــذب صــدا 

ÓÓدوربین آکوستیکی جهت مصور سازی صدا در تحلیل های آکوستیکی

ÓÓ )Room Acoustics Modeling Software( نرم افزار حرفه ای طراحی آکوستیکی اتاق ها و سالن ها

سیستم آنالیز مودال )Modal Analysis( شامل: 

ÓÓ،دستگاه آناالیزر ارتعاش، انواع شتاب سنج، شیکرمودال 
چکش ضربه، سنسور نیرو و نرم افزار آنالیز مودال



9www.TOPCOinstrument.com                         (021)  88  543  543
info @ TOPCOinstrument.com                          (021)  88  733  260

Chemical, Petrolum & Polymer Engineering

پلیمر: و  نفت  شیمی،  مهندسی 

خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمر و الستیک: 

ÓÓ)... دستگاه تست یونیورسال )کشش، خمش، فشار و

ÓÓدستگاه تست ضربه

ÓÓMFI )Melt Flow Index( دستگاه تست

ÓÓ)HDT/VICAT( دستگاه اندازه گیری

ÓÓدستگاه های رئومتر

ÓÓ...و

صنایع غذایی شامل: 

ÓÓانواع پایلوت پلنت های آموزشی و تحقیقاتی 

سایر آزمایشگاه های آموزشی شامل: 

ÓÓ... کنترل فرایند، ترمودینامیک، انتقال حرارت، مکانیک سیاالت، عملیات واحد و جداسازی، تصفیه آب، مکانیک سنگ و
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صنایع: مهندسی 

اتوماسیون کارخانه و مکاترونیک شامل: 

ÓÓ )FMS: Flexible Manufacturing System( سیستم های تولیدی انعطاف پذیر

ÓÓ:شامل ماجول های )MPS: Modular Production System( سیستم های تولیدی ماجوالر

�  (Distributing Station) توزیع
� (Pick & Place Station) برداشت و گذاشت
�  (Sorting Station) دسته بندی
� (Separating Station) جداسازی
� (Assembly) مونتاژ
� (Testing & Quality Control) تست و کنترل کیفیت
� (Robot) ربات
� (Processing) پردازش
� (Storage & Retrieval) ذخیره سازی و بازیابی
و .... �
نرم افزار شبیه سازی و کنترل مکاترونیک و رباتیک �

Industrial Engineering
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Medical Engineering

پزشکی: مهندسی 

آزمایشگاه تحقیقاتی خواص مکانیکي شامل تست های کشش، فشار، خمش، پیچش، سیکلی، خستگی و... بر روی: 

ÓÓ )بیو متریالها )بافتهاي زنده یا مصنوعی

ÓÓ ...محصوالت بیومکانیک و ارتوپدی: پروتز / ایمپلنت، محصوالت تروما )پین، پیچ و...(، اِستِنت و

ÓÓ )محصوالت دندانپزشکی )فلزات، سرامیک ها، ایمپلنت ها، پروتزها، پاستیک ها و ترکیبات مواد پرکننده

ÓÓ )...سیستم های درمانی)ظروف و لوله برای مایعات،کاتِتِر، سوزن های تزریق و

ÓÓ )... محصوالت التکس، الستیک و سیلیکون )نظیر دستکش و

ÓÓ ...منسوجات پزشکی: پانسمان زخم، باند گچ، مواد بخیه زنی، منسوجات جراحی، لباس و

آزمایشگاه رباتیک، مکاترونیک و سنسوریک

آزمایشگاه کنترل فرآیند شامل: 

ÓÓPH اندازه گیری و کنترل جریان، سطح، فشار، دما و

آزمایشگاه های الکترونیک شامل:

ÓÓ...الکترونیک آنالوگ، الکترونیک دیجیتال، مدار منطقی، میکروپروسسور و 

تجهیزات متنوع اندازه گیری صدا و ارتعاشات انسانی 
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تجهیزات آزمایشگاهی فیزیک پزشکی در زمینه های:

ÓÓ )Acoustics( آکوستیک

ÓÓ )Electricity( الکتریسیته

ÓÓ )Spectroscopy( طیف سنجی

ÓÓ )Optics( اپتیک

ÓÓ )Nuclear physics-Radioactivity( فیزیک هسته ای رادیو اکتیویته

ÓÓ )X-Ray physics( فیزیک پرتو ایکس

ÓÓ )Laser physics( فیزیک لیزر

ÓÓ)CT Scan( و توموگرافی )NMR( تشدید مغناطیسی هسته ،)MRI( تصویر برداری تشدید مغناطیسی 

تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک شامل: 

ÓÓانواع میکروفن های اندازه گیری

ÓÓ )Sound Intensity Probe( پروب شدت صدا

ÓÓ دستگاه های صدا سنج حرفه ای

ÓÓ کالیبراتور صدا

ÓÓ)Real Time( آناالیزرهای زمان واقعی

ÓÓاتاق آکوستیک صامت / نیمه صامت

ÓÓ جهت اندازه گیری خواص آکوستیکی مواد )Small Reverberation Chamber( سیستم های لوله امپدانسی و اتاقک باز آوا

ÓÓگوش، دهان و سر مصنوعی جهت شبیه سازی در محیط آزمایشگاهی

Medical Physics

پزشکی: فیزیک 
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تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک شامل: 

ÓÓ)Sound Intensity probe( انواع میکروفن های اندازه گیری، میکروفن های سطحی، آرایه میکروفن و پروب شدت صدا

ÓÓ2 دستگاه های صدا سنج حرفه ای و کالیبراتور صدا با کاس دقت 1و

ÓÓنویز دوزیمتر

ÓÓ )Real Time( آناالیزرهای زمان واقعی

ÓÓمنابع صدا

ÓÓ تجهیزات پایش آلودگی نویز شهری، فرودگاهی و صنعتی

ÓÓ دوربین آکوستیکی جهت مصور سازی صدا در تحلیل های آکوستیکی

ÓÓ در ساختمان ها )Sound Insulation( تجهیزات اندازه گیری صدا بندی

ÓÓجهت اندازه گیری خواص آکوستیکی مواد )Impedance Tube( سیســتم های لوله امپدانســی

ÓÓ )Artificial Head( و سر مصنوعی )Artificial Mouth( دهان مصنوعی ،)Artificial Ear( گوش مصنوعی

ÓÓ)Room Acoustics Modeling Software( نرم افزار حرفه ای طراحی آکوستیکی اتاق ها و سالن ها

انواع تجهیزات و سنسورها ی ارتعاش شامل: 

ÓÓ)سنسورهای شتاب سنج )معمولی، باحساسیت باال، شوک، فرکانس باال، مودال، دما باال، زیر آبی، صنعتی، سه محوره و مرجع

ÓÓ )سنسورهای ارتعاشات انسانی )دست-بازو، تمام بدن و ساختمانی

ÓÓ )دستگاه های اندازه گیری ارتعاشات انسانی )دست-بازو، تمام بدن و ساختمانی

ÓÓ )دستگاه های کالیبراتور ارتعاش )دستی و آزمایشگاهی

ÓÓ و سایر لوازم جانبی

Occupational Health

ای: بهداشت حرفه 
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دندانپزشکی:

آزمایشگاه تحقیقاتی خواص فیزیکي و مکانیکی مواد (فلزات، سرامیک ها، پالستیک ها و ترکیبات، مواد پرکننده، ایمپلنت ها و پروتزها)  
جهت انجام انواع آزمون های مکانیکی شامل: 

ÓÓ )Tensile( کشش

ÓÓ)Comperssion( فشار

ÓÓ)Bending( خمش

ÓÓ)Torsion( پیچش

ÓÓ)Cyclic( انواع بارگذاری های سیکلی

تجهیزات آزمایشگاه فیزیک پزشکی در زمینه های الکتریسیته، اپتیک، آکوستیک و فیزیک هسته ای 

Dentistry
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Pharmacy

تجهیزات آزمایشگاهی در زمینه های تست:

ÓÓبسته بندی دارو

ÓÓ... سیستم های درمانی از قبیل: ظروف و لوله برای مایعات، سوزن تزریق، آمپول و

تجهیزات آزمایشگاهی داروسازی در زمینه های:

ÓÓ )General Chemistry( شیمی عمومی

ÓÓ )Analytical Chemistry( شیمی تجزیه

ÓÓ )Spectroscopy( طیف سنجی

ÓÓ )Physical Chemistry( شیمی فیزیک

ÓÓ )Inorganic Chemistry( شیمی غیرآلی

ÓÓ )Organic Chemistry( شیمی آلی

ÓÓ )Industrial Chemistry( شیمی صنعتی

ÓÓ)Biochemistry and Biotechnology( بیوشیمی و بیوتکنولوژی

دارو سازی:
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زیست شناسی: و  شیمی 

تجهیزات آزمایشگاهی شیمی در زمینه های: 

ÓÓ )General Chemistry( شیمی عمومی

ÓÓ )Analytical Chemistry( شیمی تجزیه

ÓÓ )Spectroscopy( طیف سنجی

ÓÓ )Physical Chemistry( شیمی فیزیک

ÓÓ )Inorganic Chemistry( شیمی غیرآلی

ÓÓ )Organic Chemistry( شیمی آلی

ÓÓ )Industrial Chemistry( شیمی صنعتی

ÓÓ)Biochemistry and Biotechnology( بیوشیمی و بیوتکنولوژی

تجهیزات آزمایشگاهی زیست شناسی در زمینه های:

ÓÓ )Microscopy / Cell Biology( زیست شناسی سلولی / میکروسکوپی

ÓÓ )Ecology and Enviroment( اکولوژی و محیط زیست

ÓÓ )Behavioural Biology( زیست شناسی رفتاری

ÓÓ )Animal Physiology( فیزیولوژی جانوری

ÓÓ )Plant Physiology / Botany( فیزیولوژی گیاهی / گیاه شناسی

ÓÓ )Human Physiology( فیزیولوژی انسانی

ÓÓ )Biochemistry( بیوشیمی

ÓÓ )Microbiology( میکروبیولوژی

ÓÓ )Neuibiology( زیست شناسی اعصاب

ÓÓ )Biotechnology( بیوتکنولوژی

ÓÓ )Modern Imaging Methods( روش های نوین تصویر برداری

Chemistry & Biology
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تجهیزات آزمایشگاهی فیزیک در زمینه های: 

ÓÓ)Mechanics( مکانیک

ÓÓ)Oscillations and Mechanical Waves, Acoustics( حرکات نوسانی و امواج مکانیکی، آکوستیک

ÓÓ)Thermodynamics( ترمودینامیک

ÓÓ)Electricity and Megnetism( الکتریسیته و مغناطیس

ÓÓ)Light and Optics( نور و اپتیک

ÓÓ)Quantum Physics( فیزیک کوانتوم

ÓÓ)Atomic Physics( فیزیک اتمی

ÓÓ)Molecule and Solid State Physics( فیزیک مولکولی و حالت جامد

ÓÓ)Nano Physics( نانو فیزیک

ÓÓ)Nuclear Physics-Radioactivity( فیزیک هسته ای و رادیو اکتیویته

ÓÓ)Particle Physics( فیزیک ذرات

ÓÓ)X-ray Physics( فیزیک پرتو ایکس

ÓÓ )Laser Physics-Photonics( فیزیک لیزر - فتونیک

ÓÓ ...و

تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک شامل: 

ÓÓ )Sound Intensity Probe( پروب شدت صدا ،)Microphone Array( انواع میکروفن های اندازه گیری، میکروفن های سطحی، آرایه میکروفن

ÓÓ دستگاه های صدا سنج حرفه ای و کالیبراتور صدا

ÓÓ )Real Time( آناالیزرهای زمان واقعی

ÓÓ   سیستم های لوله امپدانسی جهت اندازه گیری خواص آکوستیکی مواد

فیزیک:

Physics
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تحقیقاتی: تجهیزات 

تجهیزات تحقیقاتی نانو

ÓÓ )SPM: Scanning Probe Microscope( میکروسکوپ پروبی روبشی

ÓÓ )AFM: Atomic Force Microscope( میکروسکوپ نیروی اتمی

ÓÓ )STM: Scanning Tunneling Microscope( میکروسکوپ تونلی روبشی

ÓÓ )SNOM: Scanning Near Field Optical Microscope( میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک

)Micro Raman Spectrometer( دستگاههای طیف سنجی میکرو رامان

Research Equipment
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