
تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

مجموعه اندازه گیری

 گوی سنج ساعتی

میکرومتر

کولیس

مدل آموزشی ورنیه

فهرست آزمایش های فیزیک مکانیک دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

      اندازه گیری1

مفاهیم ارائه شده در این  آزمایش جزء رئوس مطالب

گاه  تعریف شده توسطوزارت علوم برای درس آزمایش

لف گرایش های مخت:رشته های مختلف شامل1فیزیک 

.  می باشد... فیزیک،  مهندسی،  علوم پایه و 

:در این آزمایش، دانشجو 

ت های با اندازه گیری مستقیم و غیرمستقیم کمی-

.  طول و حجم آشنا می شود

مفاهیم دقت اندازه گیری و خطای اندازه گیری را   -

.  به طور تجربی فرا می گیرد

کولیس، کار با وسایل مختلف اندازه گیری  مانند-

ریزسنج، گوی سنج را با اندازه گیری ابعاد، قطر

داخلی، قطر خارجی و تحدب و تقعر سطوح اجسام 

:اندازه گیری شاملمجموعه.           مختلف به خوبی فرا می گیرد

ی سانتی متر، شیشه مسطح، عدس50خط کش

، سه گلوله (دوعدد)، عدسی مقعر(دوعدد)محدب

یل  فلزی با اندازه های مختلف، دو مکعب  مستط

الستیکی فلزی، استوانه تو پر و استوانه تو خالی پ

.، استوانه مدرج

و تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهیشرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند
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تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک مکانیک دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

و تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهیشرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دستگاه تعیین ضریب 

ثابت فنر

زمان سنج و شمارنده

شکلUسنسور نوری

جعبه وزنه دسته دار

2
تعیین ضریب ثابت 

فنر

مفاهیم ارائه شده در این  آزمایش جزء رئوس  مطالب

گاه تعریف شده توسط وزارت علوم برای درس آزمایش

لف گرایش های مخت: رشته های مختلف شامل 1فیزیک

.  می باشد... فیزیک،  مهندسی،  علوم پایه و 

:در این آزمایش، دانشجو 

ون روش قانثابت فنرهای متفاوت را با استفاده از -

.هوک به دست می آورد

می کند حرکت نوسانی گلوله متصل به فنر را بررسی-

بت آن و با توجه به روابط مربوط به دوره نوسان فنر، ثا

.را به دست می آورد

صورت درستی روابط مربوط به بهم بستن فنرها به-

.موازی ، متوالی و مختلط را بررسی می کند
:شاملثابت فنردستگاه تعیین ضریب 

سانتی متری، شاخص 70خط کش شکل، Aپایه 

، (دوعدد)DS2، گیره (دوعدد)پالستیکی خط کش

، (سه عدد ) نرم  فنر،(دوعدد ) ،  STMگیره

7)شکل  S، حقه(عدد2)مثلثی شکل نگهدارنده

سانتی 25، میله (دوعدد)، نگهدارنده وزنه ها(عدد

.سانتی متر50و (دوعدد)متری 
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تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک مکانیک دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

و تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهیشرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دستگاه آونگ ساده

زمان سنج و شمارنده

جک آزمایشگاهی

 شکلUسنسور نوری

منبع تغذیه رگوله

آزمایش آونگ ساده3

رئوس  مطالبمفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء

گاه آزمایشوزارت علوم برای درس تعریف شده توسط

گرایش های : رشته های مختلف شامل 1فیزیک 

.  دمی باش...مختلف فیزیک، مهندسی ، علوم پایه و 

:در این آزمایش، دانشجو 

ه شتاب گرانش زمین را به وسیله روابط مربوط ب-

.حرکت نوسانی آونگ ساده اندازه گیری می کند

چگونگی تاثیر طول آونگ و زاویه انحراف آن بر -

اندازه گیری شتاب زمین را با تقریب های مختلف

. بررسی می کند

ب عدم وابستگی جنس و جرم گلوله در اندازه شتا-

.گرانش زمین را تحقیق می کند

را تاثیر نیروی مغناطیسی بر دوره تناوب گلوله-

. بررسی می کند

میله پایه ستاره ای کوچک،: دستگاه آونگ ساده شامل

ه، سانتی متر و یک سر پیچ، نقال140آهنی به طول 

دار گیره آلومینیومی، میله سوراخ دار، دو گلوله قالب

گلوله ،میلی متر27و میلی متر24فوالدی با قطر های 

سانتی متر 25میله ،میلی متر27قالب دار چوبی با قطر 

پایه استوانه ای، ،DS2، گیره قائم یا مضاعف(دوعدد)

شکل، نخ پالستیکی، Iدور، هسته 1200سیم پیچ 

(.عدد2)سیم رابط 
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تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک مکانیک دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

و تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهیشرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دستگاه بررسی 

اصطکاک و تجزیه نیرو

ترازو

جعبه وزنه دسته دار

4

آزمایش اندازه 

گیری ضریب 

اصطکاک و تجزیه 

نیرو

رئوس  مطالبمفاهیم ارائه شده در این  آزمایش جزء

گاه آزمایشوزارت علوم برای درس تعریف شده توسط 

لف گرایش های مخت: رشته های مختلف شامل 1فیزیک

.  می باشد...فیزیک، مهندسی ، علوم پایه و 

:در این آزمایش، دانشجو

طح را اصطکاک ایستایی و لغزشی بین دو سضریب-

.اندازه گیری می کند(  در دو حالت افقی و شیبدار)

زرگی رابطه نیروی اصطکاک با بزرگی سطح تماس، ب-

ا نیروی عمود بر سطح و جنس سطوح در حال تماس ر

.بررسی می کند

به صورت عمود بر سطح و)مولفه های یک نیرو را -

. اندازه  می گیرد( مماس بر سطح

، لغزنده لغزنده چوبی: دستگاه اصطکاک و تجزیه نیرو

یکی، وزنه شیشه ای، لغزنده آلومینیومی، لغزنده پالست

کیلوگرمی با پایه و میله، وزنه1مکعب  مستطیلی

صفحه تخت ،گرمی500مکعب مستطیل بزرگ 

خت آلومینیومی، صفحه تخت شیشه ای، صفحه ت

و 10)خام، نگهدارنده وزنه  MDFچوبی از جنس 

شکل در دو سر آن، میله  S، نخ با حلقه (گرمی50

سانتی متری، 60سانتی متری، میله یک سر پیچ 25

گیره استوانه ای با پیچ و قالب، وزنه،DS2گیره 

ای استوانه ای با دو قالب عمود برهم، وزنه استوانه

گرمی 50، وزنه استوانه ای (دوعدد)گرمی 100

5، نیروسنج (محور وزنه ها)، میله استوانه(دوعدد)

(.عدد2)نیوتون

(.عدد2)سیم رابط 
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تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک مکانیک دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

و تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهیشرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دستگاه بررسی قانون 

(ریل هوا )های حرکت

دستگاه دمنده ریل هوا 

با خرطومی

زمان سنج سه حالته

(دوعدد)پایه 

گیره مضاعف 

DS2(دوعدد)

 سانتی 25میله 

(دوعدد)متر

 سانتی متر 50میله 

(دوعدد)

5
آزمایش بررسی 

قانون های حرکت

رئوس  مطالبهیم ارائه شده در این آزمایش  جزءمفا

گاه آزمایشوزارت علوم برای درس تعریف شده توسط

لف گرایش های مخت: رشته های مختلف شامل 1فیزیک

.  می باشد...فیزیک، مهندسی ، علوم پایه و 

:در این آزمایش، دانشجو

می را بررسیبرای جسم متحرکقانون اول نیوتون-

(حرکت یکنواخت)کند

قانون دوم نیوتون برای حرکت جسم روی خط -

اب حرکت شتابدار با شت)راست را بررسی می کند

(.ثابت

گی قانون پایستگی اندازه حرکت و قانون پایست-

.انرژی را در برخورد االستیک بررسی می کند

گی پایستاندازه حرکت و قانون پایستگی قانون -

.انرژی را در برخورد غیراالستیک بررسی می کند

خ و با روش های ایجاد سرعت اولیه شامل استفاده ن-

و آغازگر حرکت آشنا وزنه آویزان، کش و نگهدارنده

.می شود

رئوس  مطالبمفاهیم ارائه شده در این  آزمایش جزء

:        بررسی قانون های حرکت شامل دستگاه

، دستگاه فرمان (عدد2)ریل  هوا، آغازگر حرکت

 Yشکل،  پایه  U، حسگر نوری ( عدد2) حرکت 

،  تیغه پایه دار با (عدد2)،  سره (دو عدد)شکل 

سانتی 5،  (عدد2)سانتی متر 2پرچم پالستیکی 

، ( عدد2)سانتی متر   10و ( یک عدد )متر  

یه، ، تیغه سوراخ دار با پا(دو عدد)گیره مضاعف 

اخ  جای خمیر پایه دار، سوزن پایه دار، وزنه سور

وزنه ها،  زنه و  نگهدارنده و،(عدد8)دار 

، (عدد8)، کش (دو عدد)نگهدارنده کشقرقره، 

(.کیک قرقره کوچ)، نخ(یک بسته)خمیر بازی 

(.عدد2)نیوتون
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تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک مکانیک دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

و تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهیشرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دستگاه مطالعه سقوط 

gآزاد و  اندازه گیری 

زمان سنج سقوط آزاد

سبد  فلزی شیاردار

 ، کلید قطع FF3تایمر

،  آداپتور و FF3وصل

سیم رابط

AS2 شکل Aپایه 

DS2گیره مضاعف 

گلوله فلزی

دو  )سانتی متر 50 میله 

(عدد

6
آزمایش بررسی   

سقوط آزاد

7

آزمایش بررسی 

سقوط آزاد مدل 

FF3

رئوس  مطالبمفاهیم ارائه شده در این  آزمایش جزء

اه آزمایشگوزارت علوم برای درس تعریف شده توسط

ف گرایش های مختل: رشته های مختلف شامل1فیزیک 

.   می باشد... فیزیک، مهندسی ، علوم پایه و 
:دانشجودر این آزمایش،

ثایت با سقوط آزاد به عنوان یک حرکت شتابدار با شتاب-

.آشنا می شود

.شتاب گرانش زمین را اندازه گیری می کند-

تان را عدم وابستگی شتاب گرانش زمین به جرم جسم اف-

.بررسی می کند

.درا فرا می گیرزمان سقوطو رابطه بین ارتفاع سقوط-

.می شود

رئوس  مطالبمفاهیم ارائه شده در این  آزمایش جزء

گاه آزمایشوزارت علوم برای درس تعریف شده توسط

لف گرایش های مخت: رشته های مختلف شامل1فیزیک 

.   می باشد...فیزیک، مهندسی ، علوم پایه و 
:در این آزمایش، دانشجو 

ثایت با سقوط آزاد به عنوان یک حرکت شتابدار با شتاب-

.آشنا می شود

.شتاب گرانش زمین را اندازه گیری می کند-

تان را عدم وابستگی شتاب گرانش زمین به جرم جسم اف-

.بررسی می کند

انه رابطه بین ارتفاع سقوط، زمان سقوط، سرعت در می-

.ردمسیر و سرعت در لحظه برخورد را به خوبی فرا می گی

(.کیک قرقره کوچ)، نخ(یک بسته)خمیر بازی 

ه ای پایه ستار: مطالعه سقوط آزاد  شامل دستگاه

مربوط به  محور  اصلی )2و 1کوچک،میله شماره 

دارنده ،نگهدارنده گلوله، گیره مضاعف، نگه(دستگاه

شکل، حسگر ضربه ای،  Uشکل، ح سگر Uحسگر

(.عدد2)میلیمتر16و 12گلوله به قطرهای 

کلید قطع و : شامل FF3مطالعه سقوط آزاد دستگاه

(دوعدد)آداپتور، سیم رابط، FF3وصل، زمان سنج 

02166565870-09123145240:تلفن   www.binabco.com:       سایتinfo@binabco.com:ایمیل 7 واحد5تهران میدان انقالب کارگر جنوبی کوچه مهدی زاده پالک: درس آ  



تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک مکانیک دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

و تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهیشرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دستگاه مطالعه حرکت 

پرتابی

سبد فلزی

 شکل U  سنسور نوری 

(دوعدد)

 حالته3زمان سنج 

زمان سنج  سقوط آزاد

 سنسور ضربه ای

متری5متر فلزی 

8
آزمایش بررسی 

حرکت پرتابی

رئوس  مطالبمفاهیم ارائه شده در این  آزمایش جزء

گاه آزمایشوزارت علوم برای درس تعریف شده توسط

ف گرایش های مختل: رشته های مختلف شامل1فیزیک 

.  می باشد... فیزیک، مهندسی ، علوم پایه و 

:در این آزمایش، دانشجو

.  سرعت اولیه پرتابه را اندازه گیری کند-

ل را به طور  مفصروابط مربوط به  حرکت پرتابی-

از  اببا قابلیت تغییر در زاویه پرت. )بررسی می کند

ه     درجه، تغییر ارتفاع و تغییر سرعت اولی90صفر تا 

(با سه مقدار

:نمونه روابط قابل بررسی

بررسی رابطه برد پرتابه با سرعت اولیه-

بررسی رابطه برد با زاویه پرتاب-

(دوعدد)آداپتور، سیم رابط، وصل، زمان سنج 

گاه دست: بررسی حرکت پرتابی شاملدستگاه

ی شلیک گلوله، نگهدارنده حسگر نوری، سکو

ه، تنظیم زاویه، ضامن، شاقول اندازه گیری زاوی

.توپ،(سمبه)گیره فک بلند، میله پالستیکی
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تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک مکانیک دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

و تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهیشرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دستگاه ماشین آتوود

زمان سنج سه حالته

9
آزمایش  ماشین 

آتوود دیجیتال

مفاهیم ارائه شده در این  آزمایش جزء رئوس  مطالب

گاه تعریف شده توسط وزارت علوم برای درس آزمایش

لف گرایش های مخت: رشته های مختلف شامل1فیزیک 

.  می باشد... فیزیک، مهندسی ، علوم پایه و 

:در این آزمایش، دانشجو

.با ماشین آتوود آشنا می شود-

احرکت یکنواخت جسم متحرک در راستای قائم ر-

.بررسی می کند

در )بت جسم متحرک با شتاب ثاحرکت شتابدار یک-

.را بررسی می کند( راستای قائم

گاه، پایه بدنه فلزی دست: ماشین آتوود شاملدستگاه

، (ددو عد)ستاره ای، قطعه سربارگیر، سنسور نوری

.   گرمی20و 10صفحه نگهدارنده وزنه ها، وزنه های 
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تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک مکانیک دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

و تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهیشرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

10
آزمایش آونگ 

بالستیک
 دستگاه آونگ بالستیک  

11
آزمایش بررسی 

گشتاور نیرو

دستگاه بررسی  گشتاور 

نیرو

له و از آنجا که قسمت اول این آزمایش شامل پرتاب گلو

رکت اندازه گیری سرعت اولیه پرتاب توسط دستگاه ح

اه شما پرتابی انجام می شود،  لذا در صورتی که آزمایشگ

ت و مجهز به دستگاه آزمایش بررسی حرکت پرتابی اس

رتابی آزمایش بررسی حرکت پیا اگر قصد خرید دستگاه 

. دارید، خرید این دستگاه توصیه می شودرا

:در این آزمایش، دانشجو 

دبرخورو تکانه خطی در قوانین پایستگی انرژی-

.  ناکشسان را بررسی میکند

.  اولیه پرتابه را اندازه گیری می کندسرعت-

با رابطه بین بیشینه ارتفاع آونگ از حالت تعادل-

.  سرعت اولیه را بررسی می کند

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس  مطالب

گاه تعریف شده توسط وزارت علوم برای درس آزمایش

ف گرایش های مختل:رشته های مختلف شامل1فیزیک 

.می باشد... فیزیک، مهندسی ، علوم پایه و 

:در این آزمایش، دانشجو 

.تعادل دورانی جسم آشنا می شودبا شرایط-

ازوی روابط مربوط به گشتاور نیرو با اندازه نیرو، ب-

اور را گشتاور و زاویه بین راستای نیرو و بازوی گشت

.بررسی می کند

آونگ دستگاه

شامل بالستیک 

ج ناودانی همراه با اسفن

Aو نخ  قرقره،  پایه  

50شکل کوچک، میله 

ار، سانتی متری پیچ  د

سانتی متری 50میله 

مهره دار، پایه فوقانی،

ر صفحه مدرج میله قط

ائم میلی متر ، گیره ق12

اور بررسی گشتدستگاه

صفحه مدرج: نیرو شامل

پین آهنی نیرو، گشتاور

میله شاقول،، (دو عدد)

 Aسانتی متری، پایه60

، DS2شکل، گیره مضاعف 

، (عدد3)نگهدارنده وزنه

، (عدد3)گرمی100وزنه 

، (عدد6)گرم50وزنه

، وزنه (عدد3)گرمی5وزنه

.نخ و حلقه( عدد3)گرمی2

02166565870-09123145240:تلفن   www.binabco.com:       سایتinfo@binabco.com:ایمیل 7 واحد5تهران میدان انقالب کارگر جنوبی کوچه مهدی زاده پالک: درس آ  



تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک مکانیک دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

و تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهیشرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دستگاه اندازه گیری گشتاور 

اینرسی اجسام با )ماند اجسام 

(ارتعاشات

زمان سنج و شمارنده

 شکلU  سنسور نوری 

  ترازوی سه اهرمی

12

 اندازه گیری 

گشتاور ماند اجسام 

اینرسی اجسام با )

(ارتعاشات

.بررسی می کند

مفاهیم ارائه شده در این  آزمایش جزء رئوس  مطالب 

ه تعریف شده توسط وزارت علوم برای درس آزمایشگا

گرایش های مختلف: رشته های مختلف شامل1فیزیک 

.می باشد... فیزیک، مهندسی ، علوم پایه و 

:در این آزمایش، دانشجو 

ی حرکت نوسانی و اندازه گیری دوره تناوب آشنا مبا-

.شود

.ضریب سختی فنر پیچشی را تعیین می کند-

:      شامل)گشتاور ماند اجسام با هندسه های مختلف-

نازک، کره توپر، استوانه توپر، استوانه توخالی با جداره

ی و استوانه توخالی با جداره ضخیم، قرص پالستیک

زه را با بررسی حرکت نوسانی آن ها اندا( صفحه فلزی

.  گیری می کند

جرم بین گشتاور ماند اجسام با شکل هندسی ورابطه-

.آنها را بررسی می کند

: املدستگاه اندازه گیری گشتاور ماند اجسام ش

Aایه فنر پیچشی با نگهدارنده و میله اتصال، پ

ه شکل، میله مدرج با استوانLشکل زبانه دار، میله 

ک اتصال، وزنه استوانه ای با پیچ اتصال، دیس

تیکی، فلزی سوراخ دار با استوانه اتصال، کره پالس

سانتی متر، استوانه 25قرص پالستیکی، میله 

ه توپر، استوانه توخالی با جداره نازک، استوان

.اتوخالی با جداره ضخیم، نگهدارنده استوانه ه
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تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک مکانیک دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

و تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهیشرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دستگاه ژیروسکوپ با 

متعلقات

زمان سنج و شمارنده

کولیس

13
آزمایش بررسی 

حرکت ژیروسکوپی

مفاهیم ارائه شده در این  آزمایش جزء رئوس  مطالب

گاه تعریف شده توسط وزارت علوم برای درس آزمایش

لف گرایش های مخت: رشته های مختلف شامل1فیزیک 

.می باشد... فیزیک، مهندسی ، علوم پایه و 

:در این آزمایش، دانشجو 

ی گشتاور ماند چرخ ژیروسکوپ را به روش فیزیک-

.اندازه گیری می کند

را اندازه گیریدوره چرخش حرکت خود ژیروسکوپ-

.می کند

دوره چرخش حرکت تقدیمی ژیروسکوپ را اندازه -

.  گیری می کند

حرکت تقدیمی و روابط مربوطه را به طور مفصل-

.بررسی می کند

له چرخ ژیروسکوپ، می: دستگاه ژیروسکوپ شامل

وری نوک تیز، زمان سنج شمارنده، حسگر دوشاخه ن

دو )DS2سانتی متر، گیره مضاعف30، میله (عدد2)

، (دو عدد)سانتی متری 70،پایه ستاره ای، میله (عدد

،  میله (دوعدد)گرمی100نوار چسب، وزنه شیاردار 

عالمت دهنده حسگر نوری، گیره فک بلند، پایه

Aشکل.
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تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک مکانیک دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

و تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهیشرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دستگاه آونگ کاتر

زمان سنج وشمارنده

 شکلU سنسور نوری 

 متری3  متر فلزی 

14
آزمایش بررسی 

(کاتر)آونگ فیزیکی 
 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء  رئوس  مطالب

اه تعریف شده توسط وزارت علوم برای درس آزمایشگ

ف گرایش های مختل: رشته های مختلف شامل1فیزیک 

.می باشد... فیزیک، مهندسی ، علوم پایه و 

:در این آزمایش، دانشجو 

.با فیزیک آونگ کاتر آشنا می شود-

دوره نوسان آونگ کاتر در حالت های مختلف را  -

.اندازه گیری می کند

کاتر شتاب گرانش زمین را با استفاده از روابط آونگ-

.به دست می آورد

ماسهوزنه کوچک، قیغه ال: دستگاه آونگ کاتر شامل

، پیچ (عدد2)، نگهدارنده تیغه (عدد4)سر سه گوش 

، نگهدارنده  M10-26سر شش گوش واشر سرخود

الیتی میله مدرج،  محور اصلی میله  مدرج،  پیچ  باک

M6-40 (دوعدد)، (  عدد3)پیچ سرپالستیکی دوپهلو

، وزنه بزرگ، پیچ سرشش گوش واشر  سرخود 

M10-40ای ، میله نگهدارنده سنسور، پایه ستاره

.بزرگ
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تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک مکانیک دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

و تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهیشرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دستگاه بررسی برآیند 

نیروها

 جعبه وزنه دسته دار 

(عدد3)

دستگاه آونگ مرکب

 زمان سنج وشمارنده

 شکلU سنسور نوری 

ترازو

آونگ مرکب16

بررسی برآیند نیروها15

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش  جزء رئوس  مطالب

گاه تعریف شده توسط وزارت علوم برای درس آزمایش

لف گرایش های مخت: رشته های مختلف شامل1فیزیک 

.  می باشد... فیزیک، مهندسی ، علوم پایه و 
:در این آزمایش، دانشجو 

فرا می با میزچه نیرو برای تنظیم زاویه و مقدار نیرو راکار-

. گیرد

.برداری دو ، سه و چهار نیرو را به دست می آوردجمع-

سی روابط مربوط به برآیند و جمع مولفه های نیرو را برر-

.می کند

ب مفاهیم ارائه شده در این  آزمایش جزء رئوس  مطال

گاه تعریف شده توسط وزارت علوم برای درس آزمایش

لف گرایش های مخت: رشته های مختلف شامل1فیزیک 

.می باشد... فیزیک، مهندسی ، علوم پایه و 

:در این آزمایش، دانشجو

. مرکز جرم نوسانگر را تعیین می کند-

زمان دوره آونگ را وقتی که فاصله مرکز جرم -

رانی دستگاه از محور نوسان ثابت است ولی لختی دو

.را اندازه می گیرددستگاه تغییر می کند

درج، قرص م: شاملدستگاه بررسی برآیند نیروها

، (تنظیمبا سه پیچ)پایه ستاره ای ستون میز نیرو، 

، حلقه، (عدد5)ققره بلبرینگ دار با نگهدارنده

.نخ و حلقه(. عدد5)نگهدارنده وزنه 

ی صفحه تخت  با پایه ها: دستگاه آونگ مرکب

، (عدد4)سانتی متر  70نگهدارنده و پیچ تراز، میله 

آونگ با کاردک، وزنه های استوانه ای با جرم 

با میله با دو پیچ و)، جای کاردک (عدد3)یکسان 
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تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک مکانیک دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

و تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهیشرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

17
حرکت پرتابی 

درسطح افقی

دستگاه حرکت پرتابی 

درسطح افق،، گلوله 

(دوعدد)فلزی 

18
اثر توزیع جرم در 

حرکت اجسام

دستگاه بررسی اثر 

توزیع جرم در حرکت 

اجسام

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش  جزء رئوس  مطالب

اه تعریف شده توسط وزارت علوم برای درس آزمایشگ

ف گرایش های مختل:رشته های مختلف شامل 1فیزیک 

.  می باشد... فیزیک، مهندسی ، علوم پایه و 
در این آزمایش، دانشجو

ب در قسمت اول حرکت که شامل حرکت گلوله روی سطح شی-

ه انرژی دار است، با حل مسئله تبدیل انرژی پتانسیل گرانشی ب

یبدار را جنبشی حرکتی و دورانی، سرعت گلوله در پایین سطح ش

.به دست می آورد

ای در قسمت دوم حرکت با حل مسئله حرکت پرتابی در راست-

رتابه افق، برد پرتابه را به دست می آورد و با مقدار تجربی برد پ

.  مقایسه می کند

مفاهیم ارائه شده در این  آزمایش جزء رئوس  مطالب

اه تعریف شده توسط وزارت علوم برای درس آزمایشگ

ف گرایش های مختل: رشته های مختلف شامل1فیزیک 

.می باشد... فیزیک، مهندسی ، علوم پایه و 
:در این آزمایش، دانشجو 

دار را مسئله غلطش رو به پایین اجسام روی سطح شیب_

.بررسی می کند

بر تاثیر تفاوت گشتاور ماند دو جسم غلتان هم جرم را-

ا با سرعت نهایی و همچنین زمان غلطش تا پایین سطح ر

.مشاهده درک می کند

ین سرعت نهایی و همچنتاثیر تغییر شیب سطح روی -

.مشاهده می کندزمان غلطش تا پایین سطح را 

:  امدستگاه بررسی اثر توزیع جرم در حرکت اجس

ر دیسک با جرم حلقه با جرم ، ریل با  دو مسی

ری حرکت، پله چوبی، ترازو،  خط کش  میلی مت
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تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک مکانیک دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

و تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهیشرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دستگاه آونگ پیچشی

 شکلUسنسور نوری 

 زمان سنج وشمارنده

گیره قائم

 سانتی متر75 میله 

 سانتی متر25 میله 

 نیوتن1 و 0/1نیروسنج 

آونگ پیچشی19

.مشاهده می کندزمان غلطش تا پایین سطح را 

مفاهیم ارائه شده در این  آزمایش جزء رئوس  مطالب

اه تعریف شده توسط وزارت علوم برای درس آزمایشگ

ف گرایش های مختل: رشته های مختلف شامل1فیزیک 

.  می باشد... فیزیک، مهندسی ، علوم پایه و 

:دانشجودر این آزمایش ،

.ثابت پیچشی اجسام صلب را تعیین می کند-

.گشتاور ماند دستگاه را تعیین می کند-

.گشتاور ماند استوانه را تعیین می کند-

ه قضیه محورهای موازی با استوانه های فلزی و حلق-

.های فلزی را بررسی می کند

ری حرکت، پله چوبی، ترازو،  خط کش  میلی مت

شکل بزرگ Aپایه :  شاملدستگاه آونگ پیچشی

فحه ، ستون شکاف دار، صفحه نگهدارنده باال، ص

یره متصل  به صفحه  مدرج،  گنگهدارنده  پایین

وچک با متصل کننده، میله استوانه ای، استوانه ک

انه پیچ  محوری،  عقربه   با نوک  خمیده،  استو

،  استوانه بزرگ، میله مکعب(عدد2)آلومینیومی 

ار ، آچ(دوعدد)، پیچ آلن (دوعدد)مستطیل،  حلقه 

سانتی متر 25سانتی متر، میله 75آلن،  میله 

.  سیم فلزی با قطر و جنس متفاوت3، (دوعدد)
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تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک مکانیک دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

و تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهیشرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دوک و ریل شیبدار20
دستگاه دوک و ریل 

شیبدار

دستگاه پرتاب و سقوط 

همزمان دو گلوله

 گیره فک بلند

گلوله فلزی بزرگ 

گلوله فلزی  (دوعدد)

،(دو عدد)کوچک

(عدد2) سبد فلزی 

21

پرتاب افقی و 

سقوط همزمان دو 

گلوله

                     

ار شامل دوک پالستیکی، ریل شیبد:  دوک و ریل

چوبی

یلهدستگاه پرتاب و سقوط همزمان دو گلوله و م

سانتی متری50

:دانشجودر این آزمایش ،

مفاهیم مربوط به مرکز جرم، تعادل پایدار و-

انرژی پتانسیل  را درک می کند

حرکت غیر معمول دوک غلتان از پایین به -

کور یاالی ریل شیبدار را  با توجه به مفاهیم مذ

.  تحلیل میکند

:دانشجودر این آزمایش ،

ی و سقوط با توجه به سینماتیک حرکت پرتابی افق-

ه را آزاد، عدم وابستگی زمان سقوط به سرعت اولی

.مشاهده می کند

و سقوط عدم وابستگی سینماتیک حرکت پرتابی-

.  آزاد به جرم جسم را مشاهده می کند
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تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک مکانیک دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

و تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهیشرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

حلقه های کششی 

سطحی کوچک و بزرگ 

با ضمائم

دماسنج دیجیتالی تک 

پراب

جک آزمایشگاهی

 شکلAپایه 

گیره قائم

سانتی  و میله 75میله  

 سانتی متری25

 کولیس

22
تعیین کشش 

سطحی مایعات

مفاهیم ارائه شده در این  آزمایش جزء رئوس  مطالب

گاه تعریف شده توسط وزارت علوم برای درس آزمایش

ف گرایش های مختل:رشته های مختلف شامل 1فیزیک 

.می باشد... فیزیک، مهندسی ، علوم پایه و 

:در این آزمایش، دانشجو

ی را اندازه گیر... آب، الکل و نیروی کشش سطحی-

.می گیرد

ر نیرو  بستگی نیروی کشش سطحی با طول تحت اث-

.را بررسی می کند

ی ماده بستگی نیروی کشش سطحی با دما و ناخالص-

.را بررسی می کند

روسنج نی: دستگاه تعیین کشش سطحی مایعات

طر نیوتون، حلقه های کشش سطحی با دو ق0.1

سی سی،500، بشر آزمایشگاهیجکمتفاوت، 

درجه سلسیوس، 0.1دماسنج دیجیتال با دقت 

پراب دماسنج، 
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تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک مکانیک دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

و تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهیشرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دستگاه ترازوی وستفال

DS2گیره مضاعف 

گیره چنگکی

 شکلAپایه 

دماسنج جیوه ای

24
         بررسی       

مولفه های نیرو

دستگاه بررسی مولفه 

های نیرو

 دستگاه بررسی مولفه

 ،های نیرو، برد آزمایش

 صفحه مدرج، نیروسنج

(دوعدد)دو نیوتونی  ، 

 نیروسنج پنج نیوتونی

، نیروسنج یک(دوعدد)  

، فنر و(دوعدد)نیوتونی   

 نگهدارنده فنر، نگه

 دارنده وزنه و وزنه های

شیاردار

23
گیری چگالی اندازه

مایعات

مفاهیم ارائه شده در این  آزمایش جزء رئوس  مطالب

اه تعریف شده توسط وزارت علوم برای درس آزمایشگ

ف گرایش های مختل: رشته های مختلف شامل1فیزیک 

.می باشد... فیزیک، مهندسی ، علوم پایه و 

:دانشجودر این آزمایش،

کل چگالی مایعات مختلف مانند آب، الکل سفید، ال-

فال به را با استفاده از ترازوی وست... صنعتی و استون و 

.دست می آورد

ا به کمک قطره چکان، کشش سطحی مایعات را ب-

.معلوم بودن یکی از آن ها تعیین می کند

پراب دماسنج، 

طره ترازوی وستفال، ق: وستفالدستگاه ترازوی

.چکان هلیگه، استوانه شیشه ای مدرج

مفاهیم ارائه شده در این  آزمایش جزء رئوس  مطالب

اه تعریف شده توسط وزارت علوم برای درس آزمایشگ

ف گرایش های مختل: رشته های مختلف شامل1فیزیک 

.  می باشد... فیزیک، مهندسی ، علوم پایه و 

:دانشجودر این آزمایش،

.کار با وسایل برد نیرو را فرا می گیرد-

.قانون سوم نیوتون را بررسی می کند-

.ترکیب نیروها با دو، سه و چهار نیرو را فرا می گیرد-
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تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک مکانیک دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

و تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهیشرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

استوانه های  ارشمیدس

 نیوتن2نیروسنج 

ترازوی سه اهرمی

600ccبشر 

 سانتیمتر25و75میله 

DS2 گیره 

 جک آزمایشگاهی

 شکلAپایه 

کولیس

25
قانون  ارشمیدس  

(تعیین چگالی)
0

مفاهیم ارائه شده در این  آزمایش جزء رئوس  مطالب

اه تعریف شده توسط وزارت علوم برای درس آزمایشگ

گرایش های مختلف: رشته های مختلف شامل1فیزیک 

.می باشد... فیزیک، مهندسی ، علوم پایه و 

:در این آزمایش، دانشجو 

.وزن ظاهری اجسام شناور را اندازه می گیرد-

.حجم اجسام بی شکل را تعیین می کند-

ی را اندازه ممایع دلخواهچگالی جسم جامد به وسیله-

.گیرد

.کندچگالی نسبی مایعات مختلف را اندازه گیری می-

.قانون سوم نیوتون را مورد بررسی قرار می دهد-

الی استوانه  تو  خ: استوانه های  ارشمیدس شامل 

ستوانه مدرج با حلقه، استوانه حلقه دار آلومینیومی، ا

حلقه دار پالستیکی
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