
تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

دستگاه تعیین ارزش آبی 

گرماسنج

ترازوی سه اهرمی

هات پلیت

دستگاه بویل ماریوت بدون جیوه

جوسنج جیوه ای

لیست تجهیزات مورد نیاز

فهرست آزمایش های فیزیک حرارت دانشگاهی 

تعیین ارزش آبی 

گرماسنج
1

2
بویل ماریوت 

بدون جیوه

ج دستگاه تعیین ارزش آبی گرماسن

ن، گرماسنج با افت دمایی پایی: شامل

دماسنج دیجیتالی

: املدستگاه بویل ماریوت بدون جیوه ش

مخزن گاز مدرج و فشار سنج عقربه ای

:در این آزمایش دانشجو 

اندازه گیری دمای اجسام آشنا می شودبا

ماهای با بررسی تعادل گرمایی بین اجسام با د

مختلف آشنا می شود

یگر را گرمای انتقال یافته از جسمی به جسم د

.اندازه گیری می کند

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء 

رئوس مطالب تعریف شده توسط وزارت

3علوم برای درس آزمایشگاه فیزیک 

یک درس فیزگرایش های مختلف فیزیک و

مهندسی ، علوم پایه وبرای رشته های 1

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس

ای مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم بر

گرایش های 3درس آزمایشگاه فیزیک 

برای رشته 1درس  فیزیک مختلف فیزیک  و

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

.ماریوت را بررسی می کند-قانون بویل-

ی با اندازه گیری فشار گاز داخل محفظه آشنا م-

شود

ه با اندازه گیری فشار هوای محیط بدون نیاز ب-

جوسنج جیوه ای و تنها با خود دستگاه بویل

.ماریوت آشنا می شود

تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و شرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند
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لیست تجهیزات مورد نیازتصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک حرارت دانشگاهی 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء 

تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و شرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

 دستگاه تعیین عدد ژول به

روش الکتریکی

دماسنج دیجیتالی

رگوله DC منبع تغذیه

ترازوی سه اهرمی

مولتی متر

 سی سی600بشر 

(سه عدد)سیم رابط

هات پلیت

تعیین عدد ژول 

به روش 

الکتریکی

3

دستگاه تعیین عدد ژول به روش 

دمایی گرماسنج با افت: الکتریکی شامل

:در این آزمایش دانشجو 

ندارزش آبی گرماسنج را اندازه گیری می ک

با تبدیل شکل های مختلف  انرژی به 

یکدیگر آشنا می شود

الکتریکی بر حسب ژول را اندازه انرژی

.گیری می کند

م را انرژی گرمایی دریافت شده توسط جس

بر حسب ژول اندازه گیری می کند

با استنتاج رابطه بین واحدهای ژول و 

.کالری، عدد ژول را اندازه گیری می کند

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس

ای مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم بر

گرایش های 3درس آزمایشگاه فیزیک 

برای رشته 1درس فیزیک مختلف فیزیک و

.می باشد... مهندسی ، علوم پایه و های 

.ماریوت آشنا می شود

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس
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لیست تجهیزات مورد نیازتصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک حرارت دانشگاهی 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء 

تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و شرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دستگاه گرمای نهان تبخیر آب

(یجیتالید)ترازوی سه اهرمی

هات پلیت

دستگاه گرمای نهان ذوب یخ

(دیجیتالی)ترازوی سه اهرمی

هات پلیت

سی سی500بشر 

5
تعیین گرمای 

نهان ذوب یخ

4
تعیین گرمای 

نهان تبخیر آب
:در این آزمایش دانشجو 

ی شودفرآیند تولید بخار و میعان بخار آشنا مبا

ری ارزش آبی گرماسنج و متعلقات را اندازه گی

می کند

جسم با مفاهیم تعادل گرمایی تبادل گرما بین

گرم و سرد آشنا می شود

:در این آزمایش دانشجو 

ری و متعلقات را اندازه گیارزش آبی گرماسنج

می کند

ن دو با مفاهیم تعادل گرمایی و تبادل گرما بی

.  جسم گرم و سرد آشنا می شود

را انتقال گرما در تغییر حالت از جامد به مایع

بررسی می کند

گرمای نهان ذوب یخ را اندازه گیری می کند

: شاملدستگاه تعیین گرمای نهان تبخیر آب

درپوش ، PVCبا بدنه و درب )گرماسنج 

ننده چوب پنبه ای، مخزن شیشه  ای میعان ک

رپوش ، دماسنج دیجیتالی، ارلن مایر خال با د(

سی سی، شیلنگ 500شیشه ای،  بشر

سانتی متر70سیلیکونی 

دستگاه تعیین گرمای نهان ذوب یخ

ن، گرماسنج با افت دمایی پایی: شامل

دماسنج دیجیتالی

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس

مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم برای

گرایش های 3درس آزمایشگاه فیزیک 

برای رشته 1درس فیزیک مختلف فیزیک و

.می باشد... مهندسی ، علوم پایه و های 
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لیست تجهیزات مورد نیازتصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک حرارت دانشگاهی 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء 

تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و شرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دستگاه تعیین گرمای ویژه 

فلزات

(دیجیتالی)ترازوی سه اهرمی

سی سی500بشر 

هات پلیت

تعیین گرمای 

ویژه فلزات
6

:در این آزمایش دانشجو 

آبی گرماسنج و متعلقات را اندازه ارزش

گیری می کند

ین دو با مفاهیم تعادل گرمایی و تبادل گرما ب

.  جسم گرم و سرد آشنا می شود

: لفلزات شامدستگاه تعیین گرمای ویژه

، دارای محفظه شیشه PVCبا بدنه )گرماسنج

ای دوجداره و درپوش، به همراه نگهدارنده 

ه ، دماسنج دیجیتالی، قطع(قطعات فلزی

آلومینیومی

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس

ای مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم بر

گرایش های 3درس آزمایشگاه فیزیک 

برای رشته 1درس فیزیک مختلف فیزیک و

.می باشد... مهندسی ، علوم پایه و های 
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لیست تجهیزات مورد نیازتصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک حرارت دانشگاهی 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء 

تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و شرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دستگاه قانون عمومی گازها

دستگاه کنترل دما

مجموعه پمپ، هیتر، فن

20*30*30مخزن آب 

7
قانون عمومی 

گازها

دستگاه قانون عمومی گازها 

نظیم، پایه ستاره ای با سه پیچ ت: شامل

مهره، صفحه مدرج، مخزن دوجداره 

هوا، مخزن جیوه با دستگیره، شاخص

کوچک و بزرگ، بست ها، درپوش تک

سوراخ، درپوش با روزنه کوچک، 

شیلنگ، جیوه

:در این آزمایش دانشجو

شنا می فرآیند تغییر و تنظیم دما به خوبی آبا

.شود

م چگونگی ارتباط دما و فشار یک گاز در حج

.ثابت را بررسی می کند

در حجم  ثابت را  Tبرحسب  Pنمودار تغییرات 

.رسم می کند

ار چگونگی ارتباط دما و حجم یک گاز در فش

.ثابت را بررسی می کند

در فشار ثابت را Tبرحسب Vنمودار تغییرات 

.رسم می کند

دما، قشار و حجم با اندازه گیری همزمان

. مقدار ثابتی است  PV/Tنشان می دهد که

ای چگونگی ارتباط حجم و فشار یک گاز در دم

.ثابت را بررسی می کند

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس

مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم برای

گرایش های 3درس آزمایشگاه فیزیک 

.مختلف فیزیک می باشد
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لیست تجهیزات مورد نیازتصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک حرارت دانشگاهی 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء 

تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و شرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دستگاه اندازه گیری عدد ژول 

به روش مکانیکی

ترازو سه اهرمی

کولیس

 سی سی250بشر 

8

اندازه گیری عدد 

ژول به روش 

مکانیکی

                                                                                                                                                                                                              

دستگاه اندازه گیری عدد ژول به 

، دسته چرخان: روش مکانیکی شامل

گیره، نگهدارنده گرماسنج، میله 

نگهدارنده تسمه، گرماسنج مسی و

رپوش، با د(  توپر و توخالی)آلومینیومی

گرمی، وزنه حلقه 1000وزنه حلقه دار 

با گرمی، دماسنج دیجیتالی2000دار 

درجه          0.1دقت 

:ین آزمایش دانشجو در ا

با تبدیل شکل های مختلف  انرژی به 

یکدیگر آشنا می شود

ری بر حسب ژول را اندازه گیکار مکانیکی 

.می کند

م را انرژی گرمایی دریافت شده توسط جس

بر حسب ژول اندازه گیری می کند

با استنتاج رابطه بین واحدهای ژول و 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس 

س مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم برای در

گرایش های مختلف فیزیک و3آزمایشگاه فیزیک 

مهندسی ، علوم برای رشته های 1درس فیزیک 

.می باشد... پایه و 
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لیست تجهیزات مورد نیازتصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک حرارت دانشگاهی 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء 

تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و شرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

انبساط طولی

قیف شیشه ای

 سی سی100بشر 

 9

اندازه گیری 

ضریب انبساط 

طولی فلزات

اط دستگاه اندازه گیری ضریب انبس

50لوله شیشه ای به طول : طولی فلزات

له سانتی متر با لو5سانتی متر و به قطر داخلی 

ه شیشه ای دیگری متصل شده به آن، میل

ی سانتی متر، قطعه پالکس50مسی به طول 

0.01گالس تیره، میکرومتر ساعتی با دقت 

:در این آزمایش دانشجو 

-

دما را نمودار تغییرات طول بر حسب تغییرات-

.رسم می کند

می ضریب انبساط طولی فلز را اندازه گیری-

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء 

رئوس مطالب تعریف شده توسط وزارت 

3علوم برای درس آزمایشگاه فیزیک 

ک درس فیزیگرایش های مختلف فیزیک و

...  مهندسی ، علوم پایه وبرای رشته های 1

.می باشد
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لیست تجهیزات مورد نیازتصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک حرارت دانشگاهی 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء 

تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و شرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دستگاه رسانش گرمایی

گیره چنگکی

گیره مضاعف

 سانتی متر50میله 

  شکلAپایه 

بررسی رسانش 

گرمایی
10

عبه شامل ج: دستگاه رسانش گرمایی

رنده ای از جنس پلکسی گالس و دربرگی

م عایق بندی شده با پش) میله مسی

، شیر تنظیم،(شیشه و یونولیت

الی، رگوالتور، شیلنگ، دماسنج دیجیت

:دانشجو آزمایش در این

ت در فلزا( رسانش)با مفاهیم انتقال گرما -

.آشنا می شود

ح در رسانش گرمایی، نظیر سطعوامل موثر-

.مقطع، طول و جنس جسم را بررسی می کند

ش را مقدار گرمای منتقل شده در فرآیند رسان-

.اندازه گیری می کند

با تعادل گرمایی آشنا می شود-

ی ضریب رسانش در فلزات را اندازه گیری م-

.  کند

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس

ای مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم بر

گرایش های 3درس آزمایشگاه فیزیک 

برای رشته 1درس فیزیک مختلف فیزیک و

.می باشد... مهندسی ، علوم پایه و های 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس 
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لیست تجهیزات مورد نیازتصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک حرارت دانشگاهی 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء 

تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و شرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دستگاه بررسی تشدید در لوله 

های صوتی

دما سنج دیجیتالی

11

بررسی تشدید 

در لوله های 

(رزوناتور)صوتی 

:در این آزمایش دانشجو 

فرآیند ایجاد موج ایستاده در لوله های با-

.صوتی آشنا می شود

با اندازه گیری دمای محیط ، سرعت مورد -

.انتظار صوت در محیط را محاسبه می کند

.مراتب مختلف تشدید را پیدا می کند-

ارتباط طول موج موج ایستاده با طول لوله و-

قطر داخلی آن را فرا می گیرد و طول موج را 

.اندازه گیری می کند

سرعت انتشار موج را  را با بررسی امواج -

.ایستاده اندازه گیری می کند

نگ، محافظ شیشه ای، سلفون شفاف، شیل

پیچ سر استوانه ، M6*30mmپیچ اهرمی 

،M6*12mmپیچ آلن،M3*15mmای

جعبه دیاپازون

وتی دستگاه بررسی تشدید در لوله های ص

ای، محفظه شیشه ای، لوله شیشه: شامل

هره پایه ستاره ای کوچک، میله پایینی، م

M12 ،یشه میله باالیی، نگهدارنده لوله ش

ای،  بست نگهدارنده لوله شیشه ای، 

نگهدارنده محفظه شیشه ای، 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس 

مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم برای

گرایش های مختلف 3درس آزمایشگاه فیزیک 

برای رشته های 1درس فیزیک فیزیک و

.می باشد... مهندسی ، علوم پایه و 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس
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لیست تجهیزات مورد نیازتصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک حرارت دانشگاهی 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء 

تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و شرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

 دستگاه ارتعاش نخ

دستگاه استروبوسکوپ

 نیوتون1نیروسنج 

نخ

ارتعاش نخ 12

دستگاه ارتعاش نخ

دانشجو 

نا می با فرآیند ایجاد موج ایستاده  در نخ آش-

.شود

طول موج امواج ایستاده را اندازه گیری می-

.  کند

نخ با عوامل موثر بر سرعت انتشار موج در-

.مانند کشش نخ آشنا می شود

.دنیروی کشش نخ را اندازه گیری می کن-

سرعت انتشار موج در نخ را اندازه گیری-

.می کند

جعبه دیاپازون

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس

ای مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم بر

گرایش های 3درس آزمایشگاه فیزیک 

برای رشته 1درس فیزیک مختلف فیزیک و

.می باشد... مهندسی ، علوم پایه و های 
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لیست تجهیزات مورد نیازتصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک حرارت دانشگاهی 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء 

تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و شرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

متر  فلزی

دستگاه تعیین گرمای ویژه 

مایعات از روی منحنی سرد 

شدن

دستگاه تعیین گرمای ویژه 

مایعات از روی منحنی سرد 

شدن

13

تعیین گرمای 

ویژه مایعات از 

روی منحنی سرد 

شدن

ارتعاش نخ 12

:در این آزمایش دانشجو 

ه با مفاهیم مربوط به سرد شدن اجسام  ب-

طور عمده با روش تابش و  با استفاده از 

وامل ع. قانون استفان بولتزمن آشنا می شود

.دموثر بر کاهش دمای اجسام آشنا می شون

.دبا تعادل گرمایی دو جسم آشنا می شون-

اندازه گیری همزمان دمای دو مایع  با -

.جنس های مختلف را انجام می دهد

با رسم نمودار دما بر حسب زمان، گرمای -

.ویژه مایعات را اندازه گیری می کند

ه، شکل، میله، قطعه نگهدارند Aپایه 

)  ، لوله آزمایش(دو عدد)گیره چنگکی 

سی سی ، 2000، بشر (عدد2

، (عدددو)دماسنج با درپوش الستیکی 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس

مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم برای

گرایش های 3درس آزمایشگاه فیزیک 

برای رشته 1درس فیزیک مختلف فیزیک و

.می باشد... مهندسی ، علوم پایه و های 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس
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مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء 

تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و شرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

جو سنجچجوسنج جیوه ای14

: شامل 

دستگاه جوسنج

جیوه ای،

جیوه، 

یش جیوه ای یکی از وسایل مورد نیاز آزماجوسنج

ویل بویل ماریوت برون جیوه، ب: مانند )های دیگر 

ری برای اندازه گی... ( ثابت و متغیر و  nماریوت با 

. فشار هوای محیط است

:دانشجو همچنین در آزمایش مستقل 

.با اساس کار جوسنج جیوه ای آشنا می شود-

.فشار هوای محیط را اندازه گیری می کند-

با با ارتباط فشار محیط با ارتفاع از سطح در-

.  آشنا می شود

ول با ارتباط فشار محیط با وضعیت جوی و فص-

.سال آشنا می شود

.ویژه مایعات را اندازه گیری می کند

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس

مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم برای

گرایش های 3درس آزمایشگاه فیزیک 

برای رشته 1درس فیزیک مختلف فیزیک و

.می باشد... مهندسی ، علوم پایه و های 
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لیست تجهیزات مورد نیازتصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک حرارت دانشگاهی 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء 

تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و شرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

 nبررسی قانون بویل ماریوت با 

متفاوت

جوسنج جیوه ای

15

بررسی قانون 

بویل ماریوت با 

nت با دستگاه بررسی قانون بویل ماریو  متفاوت

n  طیل صفحه مست)بدنه: متفاوت شامل

، لوله پیرکس (آهنی مدرج شده

ر، دوسرباز و یک طرف سر شیلنگ خو

ر دیگر لوله پیرکس یه سر بسیته و  س

ه سر شلنگ خور، میله نگهدارنده لول

ه شیشه ای، سه راهی شیشه ای، قطع

شه پلکسی گالس نگهدارنده لوله شی

، ای، پایه ستاره ای، بست، شیلنگ

مهره و واشر تخت، جیوه، قیف

: دانشجو در این آزمایش

.ندماریوت را بررسی می ک-قانون بویل-

ه با اندازه گیری فشار گاز داخل محفظ-

آشنا می شود

با اندازه گیری فشار و حجم محفظه-

 P-Vگاز نمودار 

.را رسم می کند

، عوامل موثر در قانون گازها مانند فشار

حجم، جرم و دمای گاز را بررسی می 

.کند

بت ارتباط فشار با حجم گاز را در دمای ثا

.های مختلف بررسی می کند nبا 

ون با اندازه گیری فشار هوای محیط بد-

د نیاز به جوسنج جیوه ای و تنها با خو

.دستگاه بویل ماریوت آشنا می شود

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس

ای مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم بر

گرایش های 3درس آزمایشگاه فیزیک 

.مختلف فیزیک می باشد

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس
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دستگاه بررسی قانون بویل 

 ثابتnماریوت با 

جوسنج جیوه ای

قیف شیشه ای

16

بررسی قانون 

بویل ماریوت با 

nثابت 

:  لدستگاه بررسی بویل ماریوت شام

فحه پایه ستاره ای قابل تنظیم، مهره، ص

قائم مدرج، لوله یک سر باز، لوله 

.  دوسرباز، شیلنگ، شاخص، جیوه

دانشجو 

.ماریوت را بررسی می کند-قانون بویل-

نا با اندازه گیری فشار گاز داخل محفظه آش-

می شود

م، عوامل موثر در قانون گازها مانند فشار، حج

.جرم و دمای گاز را بررسی می کند

با اندازه گیری فشار و حجم محفظه گاز -

 P-Vنمودار 

.را رسم می کند

یاز با اندازه گیری فشار هوای محیط بدون ن-

ه بویل به جوسنج جیوه ای و تنها با خود دستگا

.ماریوت آشنا می شود

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس

مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم برای

گرایش های 3درس آزمایشگاه فیزیک 

برای رشته 1درس فیزیک مختلف فیزیک و

.می باشد... مهندسی ، علوم پایه و های 
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لیست تجهیزات مورد نیازتصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک حرارت دانشگاهی 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء 

تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و شرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دستگاه اندازه گیری ضریب 

انبساط حجمی مایع

ترازوی دیجیتال

دماسنج دیجیتال

هات پلیت

سرنگ

17
ضریب انبساط 

حجمی مایع

:در این آزمایش دانشجو

با مفاهیم انبساط حجمی مایعات و-

و انبساط ( ظرف حاوی مایع)جامدات

.ظاهری مایع آشنا می شود

ام با فرآیند تعادل گرمایی بین اجس-

.  آشنا می شود

یرات رابطه بین تغییرات حجم با تغی-

.دما را بررسی می کند

با اندازه گیری مقدار جرم مایع خارج-

حجمی شده از پیکنومتر، ضریب انبساط

.مایعات را اندازه گیری می کند

ب با رسم نمودار تغییرات حجم بر حس-

دما، ضریب انبساط حجمی مایعات 

.مختلف را اندازه گیری می کند

اط دستگاه اندازه گیری ضریب انبس

500پیکنومتر، بشر : حجمی مایعات

سی سی، گیره پیکنومتر، 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس

مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم برای

گرایش های 3درس آزمایشگاه فیزیک 

برای رشته 1درس فیزیک مختلف فیزیک و

.می باشد... مهندسی ، علوم پایه و های 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس
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فهرست آزمایش های فیزیک حرارت دانشگاهی 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء 

تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و شرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دماسنج گازی با حجم ثابت

دماسنج جیوه ای  و درپوش

چراغ الکلی

جک آزمایشگاهی

دماسنج دیجیتال

دماسنج گازی18

ایه پ: دماسنج گازی با حجم ثابت شامل

چوبی، صفحه اصلی، میله فلزی، 

یچ نگهدارنده صفحه و میله، ورق نسوز، پ

، لوله شیشه ای بزرگ ،(دوعدد)برنجی

لوله شیشه ای، شاخص کوچک، شاخص

ی، لوله شیشه ابزرگ، نگهدارنده میله و

مخزن )حباب شیشه ای، لیوان آلومینیومی

شکل، L، صفحه (سی سی1000آب 

صفحه بزرگ، قیف استوانه ای، درپوش

ت سوراخ دار، شیلنگ شفاف بزرگ، بس

، مهره (دوعدد)4پالستیکی میخ دار نمره 

M3  (دوعدد) مهره کالمی ،M8 مهره ،

M8(عدد2)، واشر، پیچ خودکار سرخزینه ،

.  ، گلند(عدد6)پیچ خودکار سر عدسی 

:در این آزمایش دانشجو 

ج با فرآیند استاندارد سازی یک دماسن-

.آشنا می شود

ه با اختالف فشار گاز در یک محیط بست-

.فشار محیط را اندازه می گیرد

یط ارتباط بین دما و فشار یک گاز در مح-

.بسته را استخراج می کند

پس از مدرج کردن دماسنج گازی، دمای -

.محیط را توسط آن اندازه گیری می کند

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس

مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم برای

گرایش های 3درس آزمایشگاه فیزیک 

برای رشته 1درس فیزیک مختلف فیزیک و

.می باشد... مهندسی ، علوم پایه و های 
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لیست تجهیزات مورد نیازتصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک حرارت دانشگاهی 
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تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و شرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

حلقه های کششی سطحی 

کوچک و بزرگ با ضمائم

دماسنج دیجیتالی تک پراب 

جک آزمایشگاهی

 شکلAپایه 

گیره قائم 

 25سانتی  و میله 75میله  

سانتی متری

 کولیس

19
تعیین کشش 

سطحی مایعات

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس

رای مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم ب

رشته های مختلف 1درس آزمایشگاه فیزیک 

گرایش های مختلف فیزیک، : شامل 

.می باشد...  مهندسی ، علوم پایه و 

:در ان آزمایش دانشجو

را ... آب، الکل و نیروی کشش سطحی-

.اندازه گیری می گیرد

ل بستگی نیروی کشش سطحی با طو-

.تحت اثر نیرو  را بررسی می کند

و بستگی نیروی کشش سطحی با دما-

:  دستگاه تعیین کشش سطحی مایعات.ناخالصی ماده را بررسی می کند

نیوتون، حلقه های کشش 0.1نیروسنج 

، یآزمایشگاهجکسطحی با دو قطر متفاوت، 

قت دماسنج دیجیتال با دسی سی،500بشر 

درجه سلسیوس، پراب دماسنج، 0.1
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لیست تجهیزات مورد نیازتصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک حرارت دانشگاهی 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء 

تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و شرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

دستگاه ترازوی وستفال

DS2گیره مضاعف 

گیره چنگکی

 شکلAپایه 

دماسنج جیوه ای

20
گیری اندازه

چگالی مایعات

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء 

رئوس مطالب تعریف شده توسط وزارت

1علوم برای درس آزمایشگاه فیزیک 

گرایش های : رشته های مختلف شامل 

...  ه و مختلف فیزیک، مهندسی ، علوم پای

.می باشد

:دانشجودر این آزمایش،

ل چگالی مایعات مختلف مانند آب، الک-

با را... سفید، الکل صنعتی و استون و 

ی استفاده از ترازوی وستفال به دست م

.آورد

به کمک قطره چکان، کشش سطحی-

ء مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جز

فال، ترازوی وست: وستفالدستگاه ترازوی

قطره چکان هلیگه، استوانه شیشه ای

.مدرج
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لیست تجهیزات مورد نیازتصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک حرارت دانشگاهی 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء 

تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و شرکت

کارگاهی بیناب پژوه سپند

استوانه های  ارشمیدس

 نیوتن2نیروسنج 

ترازوی سه اهرمی

600ccبشر 

 سانتیمتر25و75میله 

DS2 گیره 

 جک آزمایشگاهی

 شکلAپایه 

کولیس

21

آزمایش 

- ارشمیدس

تعیین چگالی

 

ء مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جز

رئوس مطالب تعریف شده توسط 

وزارت علوم برای درس آزمایشگاه 

: رشته های مختلف شامل 1فیزیک 

ی گرایش های مختلف فیزیک، مهندس

.می باشد... ، علوم پایه و 

:در این آزمایش، دانشجو 

وزن ظاهری اجسام شناور را اندازه -

.می گیرد

ی حجم اجسام بی شکل را تعیین م-

.کند

ع مایچگالی جسم جامد به وسیله-

.را اندازه می گیرددلخواه

چگالی نسبی مایعات مختلف را-

.اندازه گیری می کند

ی قانون سوم نیوتون را مورد بررس-

.قرار می دهد

:  استوانه های  ارشمیدس شامل

استوانه توخالی مدرج با حلقه، 

ستوانه استوانه حلقه دار آلومینیومی، ا

حلقه دار پالستیکی
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