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شهر تبریز به دالیل مختلفی در تاریخ نقش ساز بوده است. 
در مسیر  قرارگرفتن  دلیل  به  که  دوران معاصر  در  ویژه  به 
اروپا، پیش از سایر شهرهای ایران، رخت تجدد و نوگرایی 
این  پشت  یافت.  شهرت  ها  اولین  شهر  به  و  کرد  تن  به 
در  نوآوری  و  تغییر  که  بود  گرم  ای  بااراده  مردان  به  شهر 
عقب  و  از ضعف  رهایی  راه  تنها  را  عمل  و  اندیشه  شیوه 
ماندگی ها می دانستند، و بنا داشتند تا عقالنیت نوینی را 
در جامعه تسری دهند. یکی از خوشنام ترین معماران عصر 
امیر  به  ملقب  فراهانی،  تقی خان  میرزا  ایران،  در  بیداری 
نظام آذربایجان بود. او در سفرهایی که به عثمانی و روسیه 
داشت به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بود که چرا مکتب 
خانه ها و دارالعلم های ایران، با قدمتی هزار ساله قادر به 
نیستند.  ملت  های  ماندگی  عقب  رفع  و  دردها  از  کاستن 
کرد  تن  به  را  امیرکبیری  ردای  که  روزی  از  علت  به همین 
کمر همت به تاسیس بنایی را بست که امروز آن را به نام 
دارالفنون می شناسیم. او به حق دریافته بودکه علت اصلی 
عقب ماندگی ایران بیش از هر چیز در تعلیم و تربیتی است 
که در طول سال های متمادی بین علم و عمل، جدایی و 

فاصله انداخته است. 
او به معنای تغییر معنای سواد و آموختن  دارالفنون برای 
برای  دانشگاهی  و  مدرسه  نه  دارالفنون،  او  باور  در  بود. 
اندوختن دانش برای فخر فروشی های بی حاصل از القاب 
و نام و نشانها، بلکه مأمنی بود برای آموختن روش های به 
کار بستن دانش ها، و تبدیل علم به اراده، نیرو، ثروت و 

تدبیر برای پیشرفت و تعالی ملت.

خوشبختانه در دوران ما، انقالب شکوهمند اسالمی به این 
ضرورت، شتاب بخشیده است و امروز ملت ایران از نعمت 
فقیه  یک  کسوت  در  که  بالد  می  خود  به  عالیقدر  ذعیمی 
عادل، مدیر و مدبر، جوانان را به دستیابی قله های رفیع 
علم و فناوری فرامی خواند و کسب مهارت ها و فنون به 
کارگیری دانش ها را جهادی بزرگ در راه عزت و سربلندی و 
عبادتی پسندیده برای رستگاری و رهایی از وابستگی ها و 
مقاومت در برابر جور و زیاده خواهی های استکبار می داند. 
ما به برکت وجود مدیرانی دوراندیش در ستاد و بهره مندی 
در  تکالیف خویش،  و  وظایف  در حوزه  مردانی شایسته  از 
بخش  امید  حال  عین  در  و  سخت  مسیری  پیمودن  حال 

هستیم.
و  تالش  با  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  گذشته  سال  چند  در 
همت وافر، بر عیار و اعتبار اهداف و رسالت هایش افزوده 
است و با همتی واالتر، مسیر توسعه و ترویج فن و مهارت 
های  کانون  تصویب  با  ویژه  به  است،  گرفته  پیش  در  را 
شکوفایی و خالقیت باب نوینی را برای تلفیق علم با عمل 
و رسیدن به فن و مهارت برای کاربست دانش ها گشوده 

است.
این مجموعه که با تالش تمامی همکاران خدوم و مخلص 
دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی گرد آمده 
است، بازتاب کوچکی از همان اراده های پوالدینی است که 
در طول دویست و پنجاه سال، برای تعالی و تغییر معنای 

سواد در این کشور نضج یافته و به ثمر رسیده اند.
و  فنی  دانشگاه  که  کنیم  ادعا  افتخار  با  توانیم  می  امروز 
حرفه ای، با اصالح و تغییراتی کوچک در بخشی از آئین نامه 
سازی محصوالت،  تجاری  و  مالی  های  دستورالعمل  و  ها 
می تواند همچون گذشته، روش های آزموده شده در تبدیل 
علم به کار و ثروت را در فرایند آموزش، دوباره احیاء نماید و 
نقش بارزی در جهش تولید ایفا کند. به امید اینکه با همت 
برنامه  نظام  از  گرفتن  فاصله  با  بتوانیم  اراده  و  همدلی  و 
ریزی درسی مبتنی بر تفکیک واحدهای نظری با واحدهای 
یادگیری  مدرِن  و  پیشرفته  نظام  شکوفایی  شاهد  عملی، 
مبتنی بر کار، فن و مهارت باشیم و این دانشگاه را به معنای 

حقیقی، به دانشگاه نسل سوم تبدیل نمائیم.

احد بهشتی اصل 
رئیس دانشگاه فنی  و  حرفه ای 
اســتــان آذربــایجــان شـرقــی



معرفی

مجموعـه حاضـر بازتـاب کوچکـی از توانمندیهـای اسـاتید، مدرسـان رسـمی و مدعـو، دانشـجویان و کارکنـان 
بخـش هـای مختلـف دانشـگاه فنـی و حرفـه ای اسـتان آذربایجـان شـرقی اسـت. بـا ایـن امیـد کـه بتوانـد سـه 

پیـام عمـده و اساسـی را بـرای برنامـه ریـزان و متولیـان ایـن دانشـگاه انعـکاس دهـد.
اول اینکه؛

آموزشـکده ها و دانشـکده هـای ایـن دانشـگاه بـه ذات خـود کانـون شـکوفایی، نـوآوری، رشـد و خالقیتنـد 
و تمامـی دسـت انـدرکاران آن بـرای هدایـت جوانـان در مسـیر رشـد و شـکوفایی کنـار هـم جمـع شـده انـد. 
پـس نیـاز و ضـرورت عصـر مـا ایجـاب مـی کنـد کـه تمامـی آموزشـکده ها و دانشـکده هـای کشـور بـه عنـوان 

کارآمدتریـن مراکـز رشـد و نـوآوری، از اعتبـار و امتیـاز پـارک هـای علـم و فنـاوری برخـوردار باشـند.
دوم اینکه؛

 در ایـن مجموعـه هـا همـه در تالشـند بـا تلفیـق آمـوزش هـای عملـی و نظری، فرآیند ارزشـیابی از آموزش ها 
را در جهـت سـاخت و طراحـی محصـوالت مختلـف هدایـت کننـد تـا عالوه بر تعمیق یادگیری ها، بر شـهامت 
دانشـجویان بـرای حضـور موثـر در دنیـای واقعـی کار بیافزاینـد. آنهـا بـا انجـام پـروژه های تحقیقاتی و سـاخت 
وسـایل مختلف آموزشـی و کمک آموزشـی، تولید، کار آفرینی و اشـتغال را مشـق می کنند تا برای حضوری 
موثـر و فعـال در اقتصـاد دانـش بنیـان آمـاده شـوند.برنامه ریـزی بـرای اخـذ وام های خود اشـتغالی، و صدور 
مجـوز تاسـیس شـرکتهای تولیـدی و بنـگاه هـای خدماتـی حیـن تحصیـل، بـرای دانشـجویان ایـن دانشـگاه از 

ضرورتهـا و نیـاز هـای اساسـی و بنیادین اسـت.
سوم اینکه؛

دانشـگاه فنـی و حرفـه ای تنهـا مجموعـه آموزشـی اسـت کـه در طـول سـال هـای متمـادی بـر خـالف سـایر 
مجموعـه هـای آمـوزش عالـی، توانسـته اسـت در حیـن فرآینـد آمـوزش و یادگیـری، محصـوالت قابـل فـروش 
و عرضـه بـه  بـازار را طراحـی و تولیـد نمایـد. بنابرایـن بـرای اسـتمرار ایـن راه و تـداوم پیوند بیـن کار و آموزش، 
ضـرورت و نیـاز اساسـی ایـن اسـت کـه آئیـن نامـه اجرایـی بنـد ب تبصـره 75، دوبـاره توسـط هیـات امنـای 

محتـرم دانشـگاه فنـی و حرفـه ای کشـور احیـا شـود.
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شیرآالت با مشخصات فنی
600.000.000 ریال

ست آموزشی پیشرفته الکترو هیدرولیک

صنعت هیدرولیک یکی از مهم ترین تکنولوژی ها در کنترل ماشین آالت صنعتی و تولید نیروی خطی و دورانی است که کاربردهای 
متنوعی در صنایع مختلف، مانند انواع جک ها، باالبرها، مـــاشیــن آالت  راه ســـازی،  مـــاشــیـــن هــای CNC ، آسانسورها و ... دارد. 
اساتید رشته ساخت و تولید، تعمیر و نگهداری و مکانیک خودرو برای آموزش درس های مرتبط با مدارهای هیدرولیک، مانند کنترل 
دستی و اتوماتیک تجهیزات هیدرولیک و تقویت فنون و مهارت هنرجویان و دانشجویان در کنترل مدارهای دستی و برقی پیشرفته، 

مانند مدار فرمان ها و PLC ها به این مجموعه آموزشی نیاز دارند.
پنوماتیک دانشکده فنی و حرفه ای  پنوماتیک در کارگاه هیدرولیک  یادگیری درس هیدرولیک و  آموزشی که در فرآیند  این ست 
شماره یک تبریز با راهنمایی اساتید این رشته جناب آقای ابراهیم شجاعی و همکاری دانشجویان طراحی و ساخته شده  است، با 
این هدف در معرض نمایش و فروش قرار می گیرد که نشان دهد، با تقسیم اهداف آموزشی به واحدهای یادگیری کار، می توان 
عالوه بر آموزش و توسعه مهارت های دانشجویان در طراحی و ساخت وسایل کمک آموزشی، بخشی از نیاز کارگاه هنرستان ها و 

آموزشکده های کشور را به این تجهیزات رفع نموده وعالوه بر آموزش، به تولیدثروت نیز پرداخت. 

بردهای الکترونیکی دستگاه شامل
PLC مدل لوگو وتجهیزات موردنیاز 

150.000.000 ریال

یونیت هیدرولیک
50.000.000 ریال

مبلغ کل قابل پرداخت 800.000.000 ریال مـــجـــــری طـــرح
ابراهیم شجاعی
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تست دوام قطعات الستیکی و سیبک انواع خودروهای سواری

افزایش میزان تولید انواع خودروهای سواری در کشور، زمینه 
آورده  فراهم  یدکی  قطعات  تولید  های  ظهور شرکت  برای  را 
است. در این راستا صنعت تولید قطعاِت جلوبندی در کشور 
نیز رشد چشمگیری داشته است. یکی از مهم ترین پارامترها 
جهت اخذ تاییدیه کیفی و استاندارد برای تولید قطعات یدکی، 
این  در  است،که  آکرودیته  و  مجهز  های  آزمایشگاه  وجود 
آزمایشگاه ها باید قطعات الستیکی و جلوبندی بصورت مداوم 
از استاندارد و ایمنی مناسب برخوردار باشند.  تا  تست شوند 
آزمایشگاه  این  در  استفاده  مورد  دستگاه های  ترین  اصلی  از 
انواع  سیبک  و  الستیکی  قطعات  دوام  تست  دستگاه  ها، 

خودروهای سواری است. 
ایجاد بستر مناسب برای تولید فناوریهای جدید و معرفی آن 
به صنایع و شرکت های تولیدی، از رسالت های مهم و اصلی 
دانشگاه فنی و حرفه ای است. در راستای تحقق این رسالت 
شرقی  آذربایجان  استان  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  ارزشمند، 
فناورانی را به جمع خود افزوده است که عالوه بر حضوری فعال 
در کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشکده فنی تبریز، بخشی از 
نیاز کشور به فناوری را تامین می نمایند. جناب مهندس امیر 
ارزنده  انجام خدمات  بر  که  عالوه  است  از همکارانی  طالبی 
به  موفق  تبریز،  حرفه ای  و  فنی  دانشکده  مکانیک  کارگاه  در 
ساخت، طراحی و تولید دستگاه تست دوام قطعات الستیکی 

و سیبک انواع خودروهای سواری شده است.
دستگاه های  با  رقابت  قابل  که  دستگاه  این  حاضر  حال  در 
نیز برخوردار  از استانداردهای مطلوب  مشابه خارجی است و 
است، در اختیار صنایع مختلف از جمله شرکت الستیک پوالد 
مشهد(  در  الستیکی  قطعات  تولید  شرکت  )بزرگترین  آروین 
قطعات  کننده  تامین  )بزرگترین  اراک  کاران  ماشین  شرکت 
آرال تک )تولید  ایران خودرو( و شرکت  جلوبندی مگاموتور و 

کننده قطعات جلو بندی در تبریز( قرار گرفته است.

مشخصات فنی دستگاه:
1( سیستم اعمال نیرو با جک های هیدرولیک دو طرفه 

و با دقت باال.
  HMI و تابلو PLC 2( سیستم کنترلی اصلی با

3( سیستم پاشش آب گل آلود
4( سیستم دمنده هوای گرم با کنترل دما

و  موتور  با  چرخشی  و  نوسانی  حرکت  سیستم   )5
گیربکس و سیستم لنگ قابل تنظیم

6( سیستم Feedback نیرو از جکها به سیستم مرکزی 
دستگاه با لودسل

به سیستم  ای  زاویه  حرکت   Feedback 8( سیستم 
Rotary Encoder مرکزی توسط

قابلیتهای دستگاه
1( اعمال نیروی محوری50-1000 کیلوگرم بافرکانس 0.5-2 هرتز.
2( اعمال نیروی شعاعی50-1000 کیلوگرم بافرکانس 0.5-2 هرتز
3( حرکت چرخشی به مقدار45± درجه با فرکانس 0.5-2 هرتز.
4( حرکت نوسانی به مقدار 45±درجه با فرکانس 0.5-6 هرتز. 

5( تنظیم مقدار زاویه حرکت چرخشی و حرکت نوسانی بصورت 
دستی برای تستهای مختلف با مقادیر متفاوت در ابتدای تست.

6( تنظیم مقادیر متفاوت چرخش،نوسان و نیرو شعاعی و محوری 
از تابلو کنترلی در بازه ارایه شده دستگاه.

7( مقادیر نیرو و حرکت از تابلو HMI قابل مشاهده خواهند بود.
8( قابلیت پاشش آب گل آلود بر روی قطعات.

9( اعمال نیرو با جکهای هیدرولیک دو طرفه برای دقت بیشتر
10( دمنده هوای گرم در محفظه تا دمای 100 درجه سانتی گراد.

مجری طرح
امیـر طالــبی

مبلغ کل قابل پرداخت

 3.200.000.000 ریال
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مبلغ کل قابل پرداخت 40.000.000 ریال

)MAP( تست و شبیه ساز سنسور فشار مطلق هوای ورودی مپ

این دستگاه یکی از کاربردی ترین طرح های مورد استفاده در بخش تعمیر خودروهای انژکتوری است. سیستم های انژکتوری که 
تاثیر بسزایی در بهینه سازی سوخت و تنظیم موتور دارند، در حال حاضر موثرترین وسیله برای کاهش آالیندگی محیط زیست 

بشمار می آیند.

تعمیرات تخصصی سیستم انژکتور و آموزش دوره های سیستم انژکتوری با کمک این دستگاه به راستی قابل آموزش هستند. 

این محصول درکارگاه و آزمایشگاه مکانیک خودرو آموزشکده شماره 2 تبریز توسط مهندس علی شوق پور عضو مدعو آموزشکده 
راهنمایی و توسط دانشجو ناصر صادقی بشیر دانشجوی رشته کارشناسی مهندسی تکنولوژی طراحی و ساخته شده است.

MAP در خصوص عملکرد

کمک  با  خودرو  مکانیک  رشته  اساتید 
تــوانــند  مـــی  آمــوزشــی  وســیله  ایـــن 
نیاز  مورد  های  فناوری  و  ها  مهارت 
برای تست سالم بودن یا خراب بودن 
را   )MAP( سنسور فشار هوای ورودی 
به دانشجویان این رشته آموزش دهند.

سرمایه گذاری توجیه پذیرسنجش سالمت MAPقابل استفاده در مراکز آموزشی
این طرح با هزینه بسیار اندک قابل تولید و 
استفاده در مراکز اموزشی و تعمیراتی است.

می توان در زمینه های آموزشی خودرو تست 
سالم بودن یا خراب بودن MAP انجام داد.

فناوران  توسط  و  اندکی  هزینه  با  طرح  این 
دانشگاه فنی و حرفه آماده و ارائه می گردد.

مـجــری طـرح : علی شوق پور
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سيستم Solar Tracking مبتنی بر كنترل كننده های صنعتی

برای  خورشیدی  انرژی  دریافت  ردیاب  سیستم  اصلی  هدف 
مکان  تغییر  هنگام  دقیق تر  زاویه  و  روز  از  بیشتری  مدت 
خورشید با تغییر فصول است كه از جمله كاربردهای آن می 
خورشیدی،  الکتریکی  انرژی  نمود:  اشاره  زیر  موارد  به  توان 
خورشیدی،  مطبوع  تهویه  و  ساختمان  سرمایش  و  گرمایش 

آب شیرین کن خورشیدی و... 

مجموعه گروه برق و گروه مكانیك و  دانشجویان رشته انرژی 
كنترل  های  سیستم  در  كنترل  انواع  بررسی  برای  نو  های 
صنعتی، PLC ، مباحث مربوط به سنسور، تبدیل انرژی و نحوه 
استفاده آن درصنعت به این وسیله کمک آموزشی نیازمندند. 

با  توانند  می  هنرجویان  و  دانشجویان  این محصول  کمک  با 
انواع روش های طراحی و ساخت سیستم های مدرن مبتنی 
کسب  بر  عالوه  و  شوند  آشنا  صنعتی  های  كننده  بركنترل 
مهارت در مباحث ابزار دقیق و plc ، مباحث مرتبط با ترکینگ، 
انرژ های نو وكاربرد آنها در صنعت را به طور عملی یاد بگیرند.

این محصول در كارگاه كنترل )سیستم های كنترل خطی – 
دانشکده  وكامپیوتر  برق  دانشكده   )PLC  – صنعتی  كنترل 
فنی وحرفه ای تبریز با کمک جناب آقای مهندس علی ملكیان 
استاد مدعو دانشکده و ابوالفضل غفاری، دانشجوی رشته برق 

طراحی و ساخته شده است.

 Solar باتوجه به اینكه مباحث انرژی های نو بخصوص بحث

Tracking جدید ونوپا می باشد بنابراین دانشجویان مربوطه 
می توانند با فراگیری این تخصص بصورت كامال حرفه ای وارد 

بازار كار شوند.

مجری طـرح
علی ملکیان

مبلغ کل قابل پرداخت

 120.000.000 ریال
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که  است  منــاسبی  وسـیله  ســیار،  تــنی  دو  سردخانه 
بکارگیری  و  مراحل طراحی، ساخت  تمامی  تواند  می 
یک واحد برودتی کامل را به هنرجویان و دانشجویان 
سردخانه  از  استفاده  دهد.  آموزش  تاسیسات  رشته 
سیار در آموزش، که مجهز به انواع نشان دهنده های 
دما و فشار است، می تواند عالوه بر افزایش مهارت 
فراگیران این رشته در طراحی و ساخت انواع تجهیزات 
و  قابلیت  مختلف،  صنایع  برای  نیاز  مورد  برودتی 
توانمندی آنها را در زمینه محاسبات،کنترل، مطالعه و 
پژوهش های مرتبط با تجهیزات برودتی ارتقاء بخشد.

سردخانه سیار

دستگاه های کمک آموزشی

تجهیزات فنی سردخانه سیار

350.000.000اتاق سردخانه

80.000.000اواپراتور

150.000.000کمپرسور

70.000.000کندانسور

150.000.000تجهیزات جانبی

 800.000.000 ریالمبلغ کل قابل پرداخت

رســتم اکبــری کنگرلــوئی
با همراهی دانشجویان رشته تاسیسات

مجری طرح ها

ترمودینامیکی  ال  ایده  سیکل  یک  رانکین  سیکل 
به  را  گرما  که  است،  بخار  توربین  نیروگاه  به  مربوط 
کار تبدیل می کند. سیال عامل این سیکل معموالً آب 
می باشد. به وسیله این سیکل، سهم زیادی از نیروی 
الکتریکی استفاده شده در جهان را تولید می کنند. این 
دستگاه می تواند دانش و فنون مورد نیاز برای طراحی 
سیستم های حرارتی در کارخانه ها و مراکز صنعتی را 
به صورت عینی به دانشجویان انتقال دهد و مهارت 
و  بخار  انجام محاسبات دیگ های  برای  را  های الزم 

توان تولیدی نیروگاه در آنها به وجود آورد.

سیکل رانکین

تجهیزات فنی سیکل رانکین

320.000.000دیگ بخار

140.000.000توربین بخار

30.000.000ژنراتور

40.000.000کندانسور

20.000.000پمپ

200.000.000تجهیزات جانبی

750.000.000 ریالمبلغ کل قابل پرداخت
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برای آموزش فناوری در تمامی رشته های تحصیلی به ویژه هنرجویان و دانشجویان رشته تاسیسات، هیچ روشی بهتر از به کارگیری 
اکبــری کنگرلــوئی این  با راهنمایی اســتاد رســتم  فناوری ها نیست. دانشجویان رشته تاسیسات دانشکده فنی و حرفه ای تبریز 

وسیله های آموزشی زیر را طراحی و به اجرا در آورده اند.

دستگاه آزمایش عدد رینولدز  برای مشاهده رژیم های 
جریانی آرام، گذرا )آشفته ي متناوب( و آشفته ی کامل 
یافتن شرایطی که  لوله و  برای جریان آب درون یک 
این رژیم ها در آن اتفاق می افتند مورد استفاده قرار 
می گیرد. این دستگاه می تواند دانش و فنون مورد 
نیاز برای طراحی سیستم های حرارتی در کارخانه ها و 
مراکز صنعتی را به صورت عینی به دانشجویان انتقال 
و  محاسبات  انجام  برای  را  الزم  های  مهارت  و  دهد 
طراحی افت های انرژی در مسیر عبور جریان سیال را 

در آنها  تقویت کند.

عدد رینولدز

گاز  جریان  یک  که  است  اي  وسیله  تیوب  ورتکس 
پرفشار را به دو جریان گرمتر و سردتر)زیر صفر( تبدیل 
گرمایشی،  و  سرمایشی  عملکرد  بر  عالوه  سازد،  می 
ورتکس تیوب، ساده، ارزان و مطمئن بوده و نیاز به 
مناسبی  جایگزین  دستگاه  این  لذا  ندارد.  تعمیرات 
برای تجهیزات خنک کاری و گرمایش نقطه ای باشد. 
عملیات  در  کاری  خنک  دستگاه  این  کاربردهای  از 
کردن جوهر  الکترونیکی، خشک  مدار  کاری،  ماشین 
روی برچسب ها، تست حرارتی سنسور، رطوبت گیری 

از گازها و سردکردن پره توربین و فن ها اشاره کرد.

تجهیزات فنی عدد رینولدز

10.000.000مخزن آب 

15.000.000لوله شفاف

10.000.000شیر و اتصاالت

15.000.000هزینه های جانبی 

 500.000.000 ریالمبلغ کل قابل پرداخت

ورتکس تیوب

تجهیزات فنی ورتکس تیوب

30.000.000ورتکس تیوب

50.000.000کمپرسور

20.000.000فیلتر و رگالتور

20.000.000تجهیزات جانبی

120.000.000 ریالمبلغ کل قابل پرداخت
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دستگاه آزمایش مرکز فشار هیدرو استاتیک

فشار  مرکز  اندازه گیری  برای  سیاالت  مکانیک  آزمایشگاه  در 
هیدرواستاتیک از این دستگاه استفاده می شود. این وسیله 
که دارای کانال ربع دایره است، با استفاده از وزنه های مختلف، 
مرکز فشار هیدرواستاتیک را بر روی کانال موجود در دستگاه 

تعیین می کند. 
صورت  به  )هیدرواستاتیک(  فشار  مرکز  آزمایش  دستگاه 
دانشکده  و   2 و حرفه ای شماره  فنی  آموزشکده   در  مشترک 
استادان  راهنمایی  و  دانشجویان  کمک  با  تبریز  یک  شماره 
مهندس محمد حسن زاهری و مهندس ناصر شکرالهی طراحی 
آموزش  برای  ضروری  دستگاه های  از  است،  شده  ساخته  و 
مفاهیم فشار هیدرو استاتیک و مرکز فشار هیدرو استاتیک 
انجام  این وسیله آموزشی می توان  از  با استفاده  می باشد. 

محاسبات کاربردی پیشرفته در این زمینه را آموزش داد.

مبلغ کل قابل پرداخت 80.000.000 ریال

اندازه گیری نیروی هیدرواستاتیک سیال درحال سکون 
مـــجـــری طـــرحبرروی صفحه عمودی جسم غوطه ور

محمد حسن زاهری
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و  اتوماتیک سنکرون دورانی  دستگاه جوشکاری 
مستقیم با قابلیت تنظیم پارامترهای جوشکاری

با نگاهی به دور و بر می توان کاربردهای متنوع 
جوشکاری را در محیط پیرامون مشاهده نمود. 
در  فناوری  این  از  گسترده  استفاده  بدلیل 
صنعت، بهره گیری از روش ها و دستگاه هایی 
که بتوانند کیفیت جوشکاری را افزایش داده 
یکی  دهند،  کاهش  را  آن  زمان  همچنین  و 
جوشکاری  قطعات  تولید  اصلی  ضرورتهای  از 

شده می باشد.

مـجـــری طـــرح
ناصر شکرالهی

مبلغ کل قابل پرداخت                 500.000.000 ریال

دانشجویان دانشکده فنی تبریز در درس پروژه کارشناسی در کارگاه مکانیک دانشکده 
با راهنمایی جناب مهندس ناصر شکرالهی در فرآیند آموزش  فنی و حرفه ای تبریز 
اقدام به طراحی و ساخت دستگاه جوشکاری اتوماتیک دورانی و مستقیم سنکرون 
نوع  تواند هر  این دستگاه می  اند.  نموده  پارامترهای جوشکاری  تنظیم  قابلیت  با 
جوشکاری مستقیم و دورانی را با قابلیت تنظیم سرعت جوشکاری و بدون نیاز به باز 

کردن و انتقال به عملیات مرحله بعدی انجام دهد. 
مهارت  بر  جوشکاری،  دقت  و  سرعت  افزایش  بر  عالوه  است  قادر  دستگاه  این 
دانشجویان در تحلیل و بررسی پارامترهای موثر در جوشکاری بیافزاید. بنابراین می 
تواند به عنوان یک وسیله کمک آموزشی در تمامی هنرستانها و آموزشکده های فنی 

و حرفه ای مورد استفاده قرار گیرد.
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مبلغ کل قابل پرداخت                 70.000.000 ریال

دستگاه پمپ  های سری و موازی به منظور بررسی عملکرد 
و  سری  تکی،  اتصال  های  درحالت  سانتریفیوژ  های  پمپ  

موازی با دبی   های مختلف به کار می رود.

برای  حالت  دو  داریم  کار  و  سر  پمپ  چند  با  که  هنگامی 
که  موازی،  و  است، سری  گرفته شده  نظر  در  آنها  چیدمان 
برای  موازی  حالت  و  ارتفاع)هد(  افزایش  برای  سری  حالت 

افزایش دبی بکار برده می شود.

و  اتصاالت  و  لوله  سانتریفیوژ،  پمپ  دو   شامل  دستگاه 
یک شاسی  روی  اجزا  کلیه  است.  دوحالته  دستی  شیرهای 
هریك  خروجی  و  ورودی  در  آب  فشار  است.  شده  نصب 
ازپمپ  ها با استفاده از یک فشارسنج اندازه گیری می شود. 
با باز و بسته کردن شیرهای دستی می توان عملکرد پمپ  ها 

را درحالت  های سری، موازی و جداگانه بررسی کرد.

 این دستگاه در فرآیند تدریس درس پروژه رشته کارشناسی 
تاسیسات توسط دانشجویان و با راهنمایی استاد بابک محبی 
فر در دانشکده فنی و حرفه ای تبریز ساخته شده است، و از 
دستگاه های آموزشی مورد نیاز و ضروری برای مهارت افزایی 
دانشجویان و هنرجویان در زمینه آزمایشگاه مکانیک سیاالت 
خودرو،  مکانیک  شیمیایی،  صنایع  تاسیسات،  های  رشته 

انرژی خورشیدی و... است. 

ست آموزشی آزمایش پمپ های سری و موازی

مـجـــری طـــرح
بابک محبی فر
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در موتور  اندازه گیری جریان هوا  برای  اتومبیل ها  در  ونتوری  از 
استفاده می شود در مواقع ضروری به هنگام رانندگی، اطمینان 
احتراق  محفظه ی  به  سوخت  صحیح  مقدار  که  می شود  حاصل 
بنزین تغذیه شود. ونتوری لوله ای با قطر متغیر است که ابتدا 
قسمت  یک  از  بعد  و  گردد  می  کم  تدریج  به  آن  مقطع  سطح 
قطر  به  تا  شده  اضافه  آن  مقطع  سطح  دوباره  )گلوگاه(  باریک 

اولیه برسد.

این محصول در کارگاه های مکانیک و آزمایشگاه مکانیک 
 2 شماره  آموزشکده  و  یک  شماره  فنی  دانشکده  سیاالت 
تبریز به صورت مشترک با راهنمایی مهندس محمد حسن 
زاهری و مهندس بابک محبی فر و توسط دانشجویان درس 

پروژه این دو مرکز، طراحی و ساخته شده است.

نقاط  در  که  است  ای  لوله  ونتــوری،  لوله 
دارای  ازخود،  معین  طول  یک  از  مختلف 
باعث  امر  این  و  باشد  می  مختلف  مقاطع 
جریان سیال عبوری با سرعت های مختلف 

در مقاطع مزبور می شود.

تدریس  برای   ، مکانیک خودرو  و  تولید  و  رشته ساخت  اساتید 
محصول  این  به  خودروها  در  انرژی  تبدیل  و  احتراق  فرایند 
برای محاسبه  آزمایشگاه مکانیک سیاالت  در  ونتوری  نیازمندند. 
جریان سیال استفاده  می شود. جریان سیال لوله ونتوری برای 
از  دانشجویان  و عمالً  کار می رود  به   Q اندازه گیری دبی حجمی  
طریق مشاهده وکار بااین دستگاه، به کاربردهای آن پی می برند. 

این محصول در آزمایشگاه مکانیک سیاالت کاربرد اساسی 
و ضروری دارد.

تبدیل  و  احتراق  فرآیند  تدریس  برای  محصول  این  کاربرد 
انرژی در خودروها است.

1

2

3

دستگاه ونتوری متر

اندازه گیری جریان 
هـــــوا در مــــوتـــور 

کنترل سوخت رسانی
بـه مـحــفظـه احـتـراق

محاسبه جریان سیال
در آزمایشگاه مکـانیک سیـاالت

مبلغ کل قابل پرداخت

 800.000.000 ریال
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سکوی آزمایش انواع سرریز برای اندازه گیری دبی و سایر واحد 
های مورد نیاز انواع اشکال سرریز، مورد استفاده قرار می گیرد. 
همچنین به عنوان سکو برای سایر دستگاه های آزمایش مانند 

ضربه جت استفاده می شود.

اساتید رشته مکانیک خودرو ، ساخت و تولید و کارگاه مدلسازی 
در آزمایشگاه سیاالت به این وسیله نیازمندند.

به  تدریس،  حین  واقعی  تجهیزات  و  ها  دستگاه  از  استفاده 
تفهیم اصول علمی کمک می کند و آنها را به اموری قابل فهم 
تبدیل می نماید، و مهم از همه بر اعتماد به نفس دانشجویان 

برای ورود به کسب و کار می افزاید. 

این محصول در کارگاه های ساخت و تولید و آزمایشگاه های 
مدرس  مصدق  بشیر  مهندس  آقای  توسط  سیاالت  مکانیک 
رشته  دانشجویی  صالح  عباسپور  رضا  آقای  و  آموزشکده  فنی 

مهندسی تکنولوژی خودرو طراحی و ساخته شده است.

طراحی و محاسبات علمی الزم برای عملکرد درست وسیله به 
از  انتخاب مواد الزم برای هر قسمت  آزمایش و  انجام  هنگام 
دستگاه با در نظر گیری شرایط استفاده از آن و کم هزینه بودن 
آن – خرید مواد الزم و شروع عملیات ساخت ویله در کارگاه 
عملکرد  درستی  آزمایش  و  اندازی  راه  و  مونتاژ   – مدلسازی  
این  سازی  پیاده  و  طراحی  برای  اقدامات  جمله  از  دستگاه 

محصول می باشد.

سکوی آزمایش انواع سرریز

مبلغ کل قابل پرداخت

 50.000.000 ریال

مـجری طـرح
بشیر مصدق
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قابلیت

های  آزمایشگاه  در  آب  جت  نیروی  اندازه گیری  دستگاه 
اندازه  وسیله های  اصلی ترین  جزو  سیاالت  مکانیک 
گیری است. اساتید و دانشجویان رشته مکانیک خودرو، 
ساخت و تولید و کارگاه مدلسازی و ریخته گری به این 

وسیله نیازمندند.

اندازه گیری  و تجهیزات  با وسایل  کار  از طریق  یادگیری 
دقیق و ساختن محصوالت با کمک این ابزار ها در فرایند 
آموزش، به یادگیری معنی دار محاسبات پیچیده علمی 
و سرعت  دقت  بر  و  انجامد  می  علمی  اصول  ویژه  به  و 

مهارت اندازه گیری می افزاید. 
و  تولید  و  ساخت  های  کارگاه  در  که  محصول  این 
فنی شماره  آموزشکده  مکانیک سیاالت  های  آزمایشگاه 
فنی  مدرس  بشیر مصدق  مهندس  آقای  توسط  تبریز   2
عضو  زاهری  حسن  محمد  مهندس  آقای  و  آموزشکده 
آقای سید علی هاشمی مجد  و  آموزشکده  هیات علمی 
و  طراحی  خودرو  تکنولوژی  مهندسی  رشته  دانشجوی 
ابزارهای  از  ساخته شده است، می تواند به عنوان یکی 
نیاز آموزشکده ها و هنرستانها، در اختیار اساتید و  مورد 

هنرجویان سراسر کشور قرار گیرد.

دستگاه انداز ه گیری نیروی جت آب

دستگاه اندازه گیری نیروی جت آب در آزمایشگاه های 
اندازه  وسیله های  اصلی ترین  جزو  سیاالت  مکانیک 

گیری است.

این محصول در کارگاه های ساخت و تولید و آزمایشگاه 
های مکانیک سیاالت طراحی و ساخته شده است، و می 
تواند به عنوان یکی از ابزارهای مورد نیاز آموزشکده ها 
اساتید و هنرجویان سراسر  اختیار  و هنرستان ها، در 

کشور قرار گیرد.

مبلغ کل قابل پرداخت

 600.000.000 ریال

کاربرد
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مجری طرح

میز لرزه دو محوره

میز لرزه یکی از ابرازهای مفید در مطالعه رفتار سازه ها در برابر زلزله است. میز لرزه با قابلیت شبیه سازی زلزله، برای مهندسان 
عمران و معماری ابراز کارآمدی است که پیش از ساخته شدن سازه، رفتار سازه در برابر زلزله را مورد مطالعه قرار دهند.

از این محصول  اساتید رشته عمران در مقاطع کارشناسی و باالتر برای تدریس شبیه سازی زلزله و حرکت های دینامیکی سازه 
استفاده می نمایند.

که  رود  می  به شمار  طبیعی  حوادث  از  یکی  زلزله 
این  از  آمدن فاجعه می شود.  به وجود  باعث  گاه 
نواحی  در  زلزله  برابر  در  ها  سازه  سازی  ایمن  رو 
دارد. یکی  ایران اهمیت اساسی  لرزه خیزی مانند 
از الزامات طراحی ایمنی سازه ها، پیش بینی رفتار 
در خصوص  مسلما  است.  لرزه  زمین  برابر  در  آنها 
سازه های ساختمانی امکان سعی و خطا و انجام 
زمین  وقوع  در حین  واقعی  روی سازه  بر  آزمایش 
شبیه  منطقی  حل  راه  این  بنابر  ندارد.  وجود  لرزه 
سازی شرایط وقوع زلزله برای سازه واقعی یا مدلی 

برگرفته از سازه اصلی است. 

ورودی های  قابلیت شبیه سازی  با  لرزه  میز های 
دانشـــجویـــان  اخـــتیــار  در  را  امــکـــان  ایـــن  زلـــزله 
تا پیش از ساخت سازه مورد نظر  قـــرار می دهند 
با  و  ساخته  را  مربوطه  مدل  واقعی،  مقیاس  در 
ها  پاسخ  بررسی  به  لرزه  میز  روی  بر  آن  آزمایش 
تحت ورودی زلزله بپردازند. این محصول در کارگاه 
مکانیک آموزشکده فنی سراب با کمک دانشجویان 
و توسط اساتید این آموزشکده آقای رضا نجمی آزاد 
و آقای سید سعید موسویان طراحی و ساخته شده 
رشته  دارای  آموزشکده های  و  ها  دانشکده  است. 
های مرتبط با صنعت ساختمان، به ویژه رشته های 
مهندسی اجرای عمران، جهت شبیه سازی حرکت 
بارهای  برابر  در  سازه  رفتار  بررسی  و  زمین  های 

دینامیکی به این محصول نیازمندند.

شبیه سازی زلزله

بررسی رفتار سازه
با  زلزله  سازی  شبیه  جهت  مکانیکی  محوره  دو  لرزه  میز 
استفاده از داده هایی که توسط لرزه نگارها ثبت می شوند 
طراحی و ساخته شده است .موتور های این دستگاه استپ 
موتور بوده و قابلیت حرکت با دقت 0.02 میلیمتر را دارند  
طول کورس هر یک از محورها 30- تا 30+ می باشد.کنترلر 
این دستگاه توسط کامپیوتر بوده و توسط سخت افزارهای 
الکترونیکی تبدیل به حرکت محوری با سرعت های متفاوت 
در لحظه های مختلف هستند. این دستگاه برای اولین بار 

به صورت دو محوره مکانیکی ارائه شده است.

رضا نجمی آزاد
مبلغ کل قابل پرداخت

 250.000.000 ریال
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CNC دستگاه

ماشین های CNC جایگزین دست و ماشین های مکانیکی هستند. استفاده از دانش الکترونیک برای کنترل، باعث افزایش دقت و 
سرعت در تولید می شود و در نتیجه هزینه های تولید را کاهش داده و کیفیت محصول را ارتقاء می دهد. این محصول می تواند در 
کارخانجات تولیدی مرتبط با صنعت قالب سازی و قطعه سازی از قبیل صنایع نظامی، پزشکی، خودروسازی، پتروشیمی، نیروگاهی، 

آب و فاضالب، راهسازی، لوازم خانگی و حتی صنایع چوب و مبلمان استفاده شود.

و چوب(  نرم، پالستیک  فلزات  با  )کار  کاری  کسب مهارت ماشین 
توانایی  و  شناخت  آن،  متعلقات  و  فرز  دستگاه  راه اندازی  توانایی 
کار با نرم افزارهای تخصصی برنامه نویسی و اصول راه اندازی ماشین

CNC، توانایی تشخیص و تعیین فرایندهای برنامه نویسی و انتخاب 
ماشین های  به  برنامه  انتقال  روش های  همچنین  و  مناسب  ابزار 
این  کمک  با  که  هستند  مهارتهایی  جمله  از   CNC فرز  و  تراش 
محصول می توان به دانشجویان آموخت. این دستگاه در آموزشکده 
فنی سراب با کمک دانشجویان و توسط جناب آقایان سید سعید 
و سید حسین موسویان در حین تدریس در کارگاه های مکانیک، 

جوشکاری و الکترونیک طراحی و به اجرا در آمده است.

از این محصول نیازمند برنامه ریزی درسی بین رشته ای  استفاده 
است و دانشجویان در حین یادگیری کاربرد این محصول، به طور 
همزمان مجبور به کسب مهارت های الزم در خصوص مکانیک و 
الکترونیک هستند. با توجه به توسعه فناوری های پیشرفته در دوره 
افزایش دقت در فرآیند تولید، آشنایی دانشجویان  معاصر و لزوم 
با این محصول و مهارت های مرتبط در رشته های مختلف، امری 

اجتناب ناپذیر است. 

کسب مهارت

مبلغ کل قابل پرداختمکانیک و الکترونیک

مجریان طرح

بر دارا بودن  CNC های 4 محوره عالوه  مزیت عمده 
مــحــور  روی  محـــوره،  سـه    CNC هـــای  قـــابلیــت 
چــهارم می باشد که دستگاه را قادر می سازد عملیات 
نیز  ای  استوانه  و  گرد  سطوح  روی  را  کاری  ماشین 
طرح  این  در  بررسی  مورد  دستگاه  ابعاد  دهد.  انجام 
 120x90x20 170 سانتی متر و ابعاد کارگیر آنx140x80
سانتی متر می باشد که توسط چهار موتور استپر نیروی 

محرکه تامین می شود.

 400.000.000 ریال

سیدحسین موسویانسیدسعید موسویان
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میز آزمایشگاهی اتوماسیون صنعتی از وسایل مورد نیاز برای تدریس در رشته برق و الکترونیک به حساب می آید. در روی این 
میز آزمایشگاهی تمام مدارات آزمایشی که در دروس کنترل صنعتی و پی ال سی و اتوماسیون صنعتی بدون نیاز به شبیه ساز ها 
به صورت کامالً عینی و واقعی انجام می گیرد. دانشجویان در این میز آزمایشگاهی عمالً به سیم کشی می پردازند و هیچ نوع مدار 
متصل از قبل طراحی شده ای وجود ندارد. بنابراین  عملکرد خود را با بازتاب هایی که توسط دستگاه های واقعی به میز متصل شده 

است ارزیابی می کنند.

میز آزمایشگاهی اتوماسیون صنعتی

تمام مدارات آزمایشی که در دروس کنترل صنعتی و پی ال سی و اتوماسیون صنعتی به صورت 
واقعی انجام می گیرد. اساتید و دانشجویان رشته های برق صنعتی و الکترونیک برای دروس کنترل 

و اتوماسیون صنعتی  و درس مدار فرمان می توانند از این محصول استفاده نمایند.

علیشاهی  احمد  مهندس  آقای  توسط  میز  این 
فنی  آموزشکده  الکترونیک  کارگاه  سرپرست 

شماره 2 تبریز طراحی و ساخته شده است.
تقویت  برای  روش  بهترین  کار  حین  یادگیری 
قدرت تحلیل و بدیعه پردازی است و موثرترین 

تمرین برای ورود به دنیای فناوری است.

مبلغ کل قابل پرداخت

 600.000.000 ریال

مثالً پس از اتصال سیم از کلیدها و ترمینالها به موتور، عمل چرخش موتور به چپ یا راست به صورت عینی کامالً قابل مشاهده 
است درصورتی که در سیستم های آموزشی موجود در بازار این قابلیت به صورت یک چراغ نمایش داده می شود.
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شامل سرور )برد رزبری پای( ، سنسورها و محرکها یی 
اشیاء  اینترنت  قابلیت های  نمایش گذاشتن  به  برای 
می باشد وطبق سرفصل های درس اینترنت اشیاء و 
کامپیوتر  و  الکترونیک  برای رشته های  آن  آزمایشگاه 
افزاری  سخت  و  افزاری  نرم  سازی  پیاده  و  طراحی 
گردیده است وشامل شبیه سازی سیستم های کنترل 
رطوبت  و  دما  خاک،  رطوبت  سنسورهای  )با  گلخانه 
پردازی،  ونور  روشنایـی  وگرمایش،  سرمایش  هوا(، 
تهویه مطبوع، حفاظت، ایمنی و بهینه سازی می باشد.

مجموعه آموزشی اینترنت اشیا

این محصول بصورت مستقیم در آزمایشگاه اینترنت اشیاء کاربرد 
دارد و بصورت غیر مستقیم، می تواند دریچه ای جهت ورود به 
بازار رو به رشد و توسعه اینترنت اشیاء باشد. و همچنین بخش 
و  مسکونی   ، تجاری  مراکز  اتوماسیون  در  تواند  می  آن  از  هایی 
صنعتی استفاده شود.  اساتید رشته های الکترونیک و کامپیوتر 
این  به  اشیاء  اینترنت  آزمایشگاه  در  عملی  کار  و  تدریس  برای 

مجموعه آموزشی نیاز دارند.

دانشجویان  آموزشی،  مجموعه  این  از  استفاده  با 
دما،  نظیر  مختلفی  سنسورهای  با  کار  توانایی 
همچنین  و  ها  داده  مانیتورینگ  گاز،  و  رطوبت 
و  آنالوگ  صورت  به  مختلف  های  محرک  کنترل 
دیجیتال را به صورت انفرادی و به صورت اعضای 
توانند  می  و  آورد  خواهند  دست  به  شبکه،  یک 
خودشان نیز ، یک مجموعه را از صفر تا صد، راه 
را در  آن  نموده و همچنین  پیاده سازی  و  اندازی 

ابعاد مختلف توسعه دهند.
حرفه ای شماره  و  فنی  دانشکده  در  مجموعه  این 
پور،  کریم  اصغر  مهندس  توسط  تبریز  یک 
بخش  در  نیا  یوسفی  منصور  مهندس  باهمکاری 

برق این دانشکده طراحی و ساخته شده است.

این برآورد قیمت مجموعه کامل بوده، ولی این مجموعه قابلیت آن را 
دارد که بخش های اصلی شامل سرور و جعبه سیستم به همراه چند 
مورد انتخابی از کالینت ها، خریداری شده و در طول تدریس در هر 
ترم امکان توسعه آن به راحتی توسط دانشجویان و اساتید وجود دارد.

مبلغ کل قابل پرداخت
 80.000.000 ریال

مــجـــری طــرح
اصغر کریم پور
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سامانه آموزش مجازی ویژه ترم تابستان

بهترین روش برای افزایش خود باوری دانشجویان ترغیب آنها به طراحی و تولید در حین یادگیری است. آنها در فرآیند یادگیری های 
منتهی به کار و تولید می توانند بر قابلیت های خود بیافزایند و به ایده های خالقانه دست یابند. تمام مراکز دانشگاهی و موسساتی 
که اقدام به ارائه خدمات آموزشی می نمایند می توانند از این سامانه و بستر فراهم شده جهت ارائه آموزش های از راه دور و برگزاری 

ویدئو کنفرانس استفاده نمایند.

کامپیوتر  استاد  توسط  و  دانشجویان  کمک  با  که  سامانه  این 
آقای  جناب  الکترونیک،  رشته  در  تبربز  حرفه ای  و  فنی  دانشکده 
بخش  دو  دارای  است،  تولید شده  و  ابوالحسنی طراحی  محمود 

اصلی است:
تعریف  شامل:  مجازی  آموزش  مدیریت  سیستم  اول:  بخش 
دروس، بارگذاری محتواهای آموزشی و آزمون های آنالین و مدیریت 

ثبت نام و سایر مسائل مرتب با آموزش و ارزیابی می باشد.
بخش دوم: سیستم ویدئو کنفراس و کالس مجازی: در این بخش 
استاد می تواند بطور زنده )LIVE( به تدریس  پرداخته و هم زمان 
ارتباط صوتی و تصویری دو طرفه با فراگیران برقرار نماید. و دارای 
امکاناتی مانند تخته وایت برد، نمایش فیلم، پاورپوینت، و ضبط 

و اشتراک صفحه است.
خدمات  ارائه  به  اقدام  که  موسساتی  و  دانشگاهی  مراکز  تمام 
فراهم شده  بستر  و  سامانه  این  از  می توانند  می نمایند  آموزشی 
کنفرانس  ویدئو  برگزاری  و  دور  راه  از  آموزش های  ارائه  جهت 

استفاده نمایند.

سیستم مدیریت
آمــوزش مــجــازی 

سیستم ویدئوکنفراس 
تشکیل کالس مـجـازی

سامانه ارائه آموزش الکترونیکی آفالین

سامانه ویدئو کنفرانس

LMS Moodle

BigBlueButton

مــــجــری طــرح
میر محمود ابوالحسنی

مبلغ کل قابل پرداخت

 250.000.000 ریال
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آذر سراک - سامانه رصد اشتغال و کارآفرینی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

طبــق دســتورالعمل وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه منظــور رصــد اشــتغال و کارآفرینــی فــارغ التحصیــالن دانشــگاه فنــی و 
حرفــه ای اســتان، ســامانه آذر ســراک توســط یکــی از دانشــجویان رشــــته کامـپـیـــوتر دانــشـــکـــده فـــنی و حرفــه ای تـبـــریــــز بــه نــام جعفــر 

ــان، طراحــی گردیــده اســت.  مرادی

این سامانه به منظور تحقق اهداف ذیل تهیه شده است. 
- کارایی سنجی بیرونی دانشگاه فنی و حرفه ای

- ایجــاد نظــام مناســب اطــالع رســانی از وضعیــت اشــتغال در هریــک از رشــته هــای تحصیلی 
بــه منظــور ترغیــب دانــش آمــوزان و هنرجویــان بــه انتخــاب رشــته هــای فنــی و حرفه ای

- رصد مستمر ظرفیت های بومی و شرایط بازار کار استان
- شناسایی شکاف دانشی و مهارتی دانش آموختگان در بازار کار

در ایــن ســامانه مــی تــوان رزومــه تحصیلــی و مهــارت هــای کســب شــده توســط فــارغ 
التحصیــالن دانشــگاه فنــی و حرفــه ای  را در یــک قــاب دیــد و از آنهــا بــرای اســتخدام، مشــاوره 

یــا کار آمــوزی دعــوت بــه همــکاری نمــود.
صنایــع مختلــف مــی تواننــد کســب و کار خــود را بــه همــه معرفــی کننــد و بــه همــه نشــان 
دهنــد چــه محصولــی را تولیــد مــی کننــد، یــا بــرای کســب و کار خــود آگهــی اســتخدام منتشــر 

کننــد و بــا افــراد ماهــر در حــوزه خــود همــکاری داشــته باشــند. 
در حــال حاضــر مدیریــت ایــن ســامانه بــر عهده رئیس گـــروه کــــار آفرینی و ارتباط با صـنـعـــت 

دانـشـــکده فنــی و حرفــه ای تبریــز، جنــاب آقــای مهندس محمدرضا محمودی می باشــد.

مدیر طــرح
محمدرضا محمودی

مجری طــرح
جعفر مرادیان

www.AzarSerak.ir
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بهکاد - برنامه هوشمند کارآموزی دانشگاه فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی
درس کارآمــوزی جــزو ارکان مهــم و تاثیرگــذار در ارتقــای مهــارت فنــی و حرفــه ای دانشــجویان وآشــنایی آنهــا بــا محیــط واقعــی کار بــه 
شــمار مــی رود. ســامانه بهــکاد، بــا هــدف ســاماندهی و ارتقــای کیفــی کار آمــوزی توســط یکــی از دانشــجویان رشــته کامپوتــر دانشــکده 
فنــی و حرفــه ای تبریــز بــه نــام جعفــر مرادیــان طراحــی و توســط کارشــناس واحــد ارتبــاط بــا صنعــت دانشــکده جنــاب آقــای مهنــدس 

مســعود انصــاری بــه اجــرا در آمــده اســت. 

سرویس های ارائه شده توسط بهکاد به شرح ذیل است:

+ پنل کاربری اختصاصی دانشجویان
ثبــت نــام آســان دانشــجو در سامانه)توســط خــود دانشــجو ویــا 

QR Code واحــد ارتبــاط بــا صنعــت( بــا فنــاوری
ــا امضــای  ــد شــده ب ــه تایی ــرم اولی ــت ف ــکان دریافــت و پرین ام

الکترونیکــی گــروه آموزشــی 
ــا امضــای  ــه واحــد کار آمــوزی ب ــه ب ــی نام امــکان  صــدور معرف

الکترونیکــی 
امکان ارسال گزارش کارآموزی برای استاد

امــکان ثبــت حضــور روزانــه دانشــجو در محــل کارآمــوزی بــا 
)GPS گوشــی)  مکانــی  موقعیــت  از  اســتفاده 

امــکان پرینــت تمامــی فــرم هــای مــورد نیــاز بــرای کارآمــوزی 
)مشــخصات تکمیــل شــده(

+ پنل کاربری اختصاصی اساتید
بــا اســتفاده از ثبــت موقعیــت  امــکان ثبــت حضــور وغیــاب 

)GPS(نقشــه روی  بــر  وزمانــی  مکانــی 
روزانــه  از وضعیــت حضــور  روز  بــه  گیــری  گــزارش  و  اطــالع 

کارآمــوزی  محــل  در  دانشــجویان 
EXCEL و PDF گزارش گیری در دو قالب

امکان دریافت لیست دانشجویان 
امکان ایجاد ارتباط ) ارسال و دریافت پیام واطالعیه( 

سازگار با جستجوگر های رایج گوشی های هوشمند 

+ پنل کاربری ارتباط با صنعت
امــکان دریافــت وضعیــت کارآمــوزی هــر دانشــجو بصــورت لحظــه 

ای
امــکان گــزارش گیــری از وضعیــت حضــور روزانــه دانشــجویان 

PDF بصــورت 
PDF فایــل  بصــورت  دانشــجویان  کارآمــوزی  گــزارش  دریافــت 

اداره اســناد و کتابخانــه جهــت ذخیــره و اســتفاده در 
گــزارش گیــری جداگانــه از مشــخصات دانشــجویان هــر اســتاد و 
و وضعیــت حضــور و غیــاب اســاتید جهــت تنظیــم اســناد مالــی و 

حــق التدریــس اســاتید
کاربــری  پنــل  در  درج  جهــت  واطالعیــه  پیــام  ارســال  امــکان 

بهــکاد   ســامانه  اصلــی  صفحــه  و  دانشــجو 
مشــکالت  بــه  رســیدگی  وجهــت  هــا  پیــام  دریافــت  امــکان 

ن یا نشــجو ا د
ثبــت مشــخصات محــل هــای درخواســت کننــده کارآمــوزی در 
صفحه اصلی بهکاد جهت تســریع در فرآیند جایابی دانشــجویان 

+ پنل کاربری مدیران گروه
در  تاییــد  و  کارآمــوزی  درخواســت  وضعیــت  از  گیــری  گــزارش 
ــز شــرایط کارآمــوزی )مجــاز  خواســت کارآمــوزی دانشــجویان حائ
بــه گذرانــدن کارآمــوزی طبــق قوانیــن آموزشــی و تاییــد محــل 

) کارآمــوزی 
امــکان گــزارش گیــری از وضعیــت حضــور و غیــاب اســاتید مربــوط 

بــه هــر گــروه آموزشــی

مدیر طـرح
مسعود انصاری

www.Behkad.tct.ac.ir
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کارگاه ساده سازی مفاهیم
یکــی از عوامــل بــی انگیزگــی بــرای ورود بــه عرصــه خالقیــت و نــوآوری، اعتقــاد داشــتن بــه 
ایــن بــاور اســت کــه بشــر بــه تمامــی ســؤاالت پاســخ داده و بــا دســتیابی بــه فنــاوری هــای 
بــی شــمار، نیازهــای خــود را بــر طــرف نمــوده اســت و دیگــر چیــزی بــرای اختــراع کــردن یــا 

کشــف کــردن نمانــده اســت.
عــالوه بــر ایــن عامــل دیگــری کــه جوانــان را از حضــور در میــدان نــوآوری و خالقیــت بــاز مــی 
دارد، ایــن اســت کــه هــر روز شــاهد ظهــور فنــاوری هایــی بســیار پیچیــده و شــگفت انگیــز 
هســتند، و ایــن احســاس در آنهــا تقویــت مــی شــود کــه دیگــر عــرض انــدام کــردن در عرصــه 

فنــاوری، کاری بیــش از حــد دشــوار و ســخت اســت.
امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه شــیوه هــا و فنــون آموزشــی خاصــی نیــاز اســت کــه 
بتــوان از طریــق آن بــه ســاده ســازی مفاهیــم پیچیــده علمــی پرداخــت و دســت یابــی بــه 

ایــده هــای نــو و فنــاوری هــای پیشــرفته را بــه امــری ســاده تبدیــل کــرد. 
ضمــن ارج نهــادن بــه تــالش هــای ارزشــمندی کــه ســازمان مرکــزی بــرای تجهیــز و بــه 
روزرســانی آزمایشــگاه هــا و کارگاه هــا بــه عمــل مــی آورد، ضرورت دارد در تمامی دانشــکده 
هــا و آموزشــکده های سراســر کشــور، کارگاه هایــی بــرای ســاده ســازی مفاهیــم پیچیــده 
علمــی تاســیس گــردد تــا ضمــن تســهیل فرآینــد انتقــال مفاهیــم بــه دانشــجویان در حیــن 
آمــوزش، بتــوان از طریــق ایــن کارگاه هــا بــر خودبــاوری و اعتمــاد بــه نفــس دانشــجویان، 

بــرای حضــوری موثــر و کارآمــد در عرصــه ایــده یابــی، خالقیــت و نــوآوری هــا افــزود.
در دانشــکده فنــی و حرفــه ای تبریــز، بــا همــت جنــاب آقــای ایــوب نیــک بخــت )از اعضــای 
محتــرم هیــأت علمــی( کارگاهــی بــه منظــور ســاده ســازی مفاهیــم پیچیــده علمی تاســیس 
گردیــده اســت. در ایــن کارگاه مجموعــه هایــی مختلــف از دســتگاه هــا و ابــزارآالت، بــا 
کمــک دانشــجویان طراحــی و ســاخته شــده انــد تــا قوانیــن و اصــول علمــی بــه موضوعاتــی 

عینــی و قابــل لمــس بــرای انتقــال بــه دانشــجویان تبدیــل شــوند. 
دانشــگاه فنــی و حرفــه اســتان آذربایجــان شــرقی افتخــار دارد بــرای کمــک بــه ســاخت ایــن 
مجموعــه هــای ارزشــمند در ســایر مراکــز، کیــت ســاخت ایــن مجموعــه هــا را، در اختیــار 

تمامــی هنرســتان هــا و آموزشــکده های سراســر کشــور قــرار دهــد.

مــجـــری طـــرح
ایوب نیک بخت

آزادمراکز آموزشیعنوان

588 میلیون ریال490 میلیون ریالمجموع 12 کیت کارگاه ساده سازی مفاهیم

20% هزینه خرید20% هزینه خریدهزینه نصب و راه اندازی

705 میلیون ریال588 میلیون ریالمبلغ قابل پرداخت



28

آزادمراکز آموزشی

با میز فلزی و بدون آمپلی فایرمیز فلزی و بدون آمپلی فایر

36 میلیون ریال30 میلیون ریال

آینه های کارتونی

رقص شعله با صوت

آینه های کارتونی )پا دِراز، تَن دِراز، 
کوتوله وارونه و کوتوله مستقیم( با 
تغییر فاصله کانونی و تحدب و تقعر 
را  انسان  بدن  ابعاد  توان  آینه، می 
به شکل های خنده دار نمایش داد.

تأثیر فاصله کانونی  کاربرد: توضیح 
و تحدب و تقعر آینه های کروی از 
تصویر یک جسم-سرگرمی در پارک 
در  بصری  های  جاذبه  ایجاد   - ها 

نمای ساختمان ها و البی هتل ها

از  انباشته  لوله  درون  ایستاده،  صوتی  امواج 
گاز قابل اشتعال، باعث ایجاد نواحی منبسط و 
متراکم از گاز می گردد، که در شعله ها نمایان 

می شوند.
ایجاد   - صوتی  امواج  ترکیب  بررسی   : کاربرد 

جاذبه های بصری با ترکیب اصوات و شعله

آزادمراکز آموزشی

هر مورد 30 میلیون ریالهر مورد 25 میلیون ریال

چهار عدد 120 میلیون ریالچهار عدد 100 میلیون ریال

آزادمراکز آموزشی

72 میلیون ریال60 میلیون ریال

با کاهش فشار هوای باالی سطح مایعات مثالً آب، دمای جوش 
آن ها از دمای جوش استاندارد پایین تر می آید.

کاربرد: اساس کار سیستم های برودتی مانند یخچال، کولر و چیلر 
دستگاه های میوه و سبزی خشک کن

جوشیدن آب در خالء
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بازتاب کلی و فیبر نوری
نور داخل  بیشترباشد،  زوایه حدّ  از  نور  تابش  زاویه  اگر 
آب بازتاب کلی کرده به همراه آب در مســیر جــریان آن 
حــرکت می کند. این همان  اساِس کار فیبر نوری است.

های  باریکه  انتقال   - آندوسکوپی  و  مخابرات  کاربرد: 
 - نوری  های  کابل  در  تصویر  و  فیلم  ارسال  و  لیزری 
استفاده در دوربین های شکاری و دوربین های عکاسی 

اپتیکی - دلیل پدیده سراب و علِت تأللؤ الماس

آزادمراکز آموزشی

با لیزر وکابل نوری و بدون میز 
15 میلیون ریال

با لیزر وکابل نوری و بدون میز 
18 میلیون ریال

با خروج هوا از روزنه های ریز، اجسام روی بالشی 
از هوا قرار گرفته، اصطکاک موجود بین جسم و 
سطح بسیار کم می شود و جسم می تواند حرکت 

یکنواخت داشته باشد.
نیوتون،  حرکت  گانه  سه  قوانین  بررسی  کاربرد: 
قوانین برخورد و حرکت دایره ای یکنواخت -اساس 
کار هاورکرافت -جابجایی آسان اجسام روی سطوح 

افقی سرگرمی در پارک های بازی

تخت هوا

آزادمراکز آموزشی

با پمپ قوی هوا 
50 میلیون ریال

با پمپ قوی هوا 
60 میلیون ریال

آزادمراکز آموزشی

12 میلیون ریال10 میلیون ریال

با افزایش تعداد میخ ها، نیروی وارد بر سطح، بین میخ 
ها توزیع شده و هنگام نشستن روی آنها آسیبی به بدن 

نمی رسانند.
کاربرد: توضیح مفهوم فشار - ماساژ بدن - اساس کار 

شمع های فونداسیون ساختمان

تشک میخی
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برای تغییر صفحه چرخش یک جسم، باید گشتاور نیرویی به آن وارد 
شود. در غیر این صورت جسم صفحه چرخش خود را حفظ می کند.

کاربرد: اساس کار ژیروسکوپ زیر دریایی ها، هلی کوپترها و ... - علت 
گلوله  برای حرکت مستقیم  تفنگ  لوله  داخل  در  مارپیِچ خان،  ایجاد 
-  علت نیفتادن دوچرخه و موتورسیکلت هنگام حرکت - تبیین دلیل 

پرتاب شدن قطعه هم محورنشده از سه نظام دستگاه تراش

پایستگی اندازه حرکت زاویه ای

آزادمراکز آموزشی

با چرخ ژیروسکوپ و صفحه 
چرخنده 35 میلیون ریال

با چرخ ژیروسکوپ و صفحه 
چرخنده 42 میلیون ریال

با تولید امواج صوتی در کانون یکی از دو سطح سهمی بشقابی 
شکل با فاصله ای نسبتاً دور از هم، می توان صوت را )فقط( از 

کانون دیگری شنید.
کاربرد: نشان دادن موجی بودن صوت و نحوه پخش اصوات در 
فضا - توضیح استفاده از سطح سهمی گنبدها در معماری قدیم 
مساجد برای پخش راحت و واضح صدای خطیب در فضای مسجد

دو آینه موازی هم، می تواند تعداد بینهایت تصویر از یک جسم 
بازتاب دهد. چاه نوری نمونه ای از این پدیده است.

 - شهری  معابر  و  ها  پارک  در  بصری  های  جاذبه  ایجاد  کاربرد: 
استفاده در صنعت سینما و فیلم سازی

ارسال و دریافت صوت

چاه نوری

آزادمراکز آموزشی

48 میلیون ریال40 میلیون ریال

آزادمراکز آموزشی

36 میلیون ریال30 میلیون ریال
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از یک  بینهایت تصویر  آینه موازی هم، تعداد  دو 
جسم نورانی ایجاد می کند. در تونل نوری از این 

پدیده استفاده شده است.
های  اِلمان  در  مجازی  عمِق  و  بُعد  ایجاد  کاربرد: 
و  سینما  صنعت  در  استفاده   - معماری  و  هنری 

فیلم سازی

تـونل نور

آزادمراکز آموزشی

36 میلیون ریال30 میلیون ریال

در سیم پیچ تسال، ولتاژ مستقیم 9 ولتی سیم پیچ اولیه 
و  قطع  سرعت  به  الکترونیکی  ساده  مدار  یک  طریق  از 
وصل شده، ولتاژ چند کیلو ولتی در سیم پیچ ثانویه آن 
از  ایجاد می گردد. میدان مغناطیسی تشعشعی حاصل 
این ولتاژ بزرگ باعث روشن شدن المپ های مهتابی، کم 

مصرف، نئون بدون اتصال به برق شهر می شود.
القای  نحوه   - افزاینده  ترانسفورماتور  کار  اساس  کاربرد: 

امواج الکترومغناطیسی

سیم پیچ تسال

وقتی مرکز جرم یک جسم روی سطح اتکاء آن باشد، همواره در حال تعادل 
خواهد بود. در این سازه که به صورت نیمکره ای از بتن مسلح و بسیار مقاوم 
می باشد، مرکز جرم نزدیک سطح اتکا بوده، وقتی از حالت عادی کج می شود 

دوباره به حالت قبلی خود برگشته و لذا به هیچ عنوان واژگون نمی شود.
کاربرد: حفظ تعادل اجسام، مثالً ماشین ها به صورت پایدار

حفظ تعادل ساختمان ها و پل ها و سازه ها

مرکز جرم

آزادمراکز آموزشی

78 میلیون ریال65 میلیون ریال

آزادمراکز آموزشی

30 میلیون ریال25 میلیون ریال
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بخــش دوِم توانمندی هــای دانشــگاه فنــی و حرفــه ای، شــامل دســت ســازه هایــی اســت کــه توســط 
ــدن آئیــن  ــه دلیــل مغفــول مان ــا ب ــد آمــوزش طراحــی و ســاخته مــی شــوند، ام دانشــجویان و اســاتید در فرآین
نامــه اجرایــی بنــد ب تبصــره 75 هرگــز امــکان فــروش بــه ســایر آموزشــکده ها یــا بخــش خصوصــی پیــدا نمــی 
کننــد. دانشــجویان و اســاتیدی کــه ایــن محصــوالت را بــه معــرض نمایــش مــی گذارنــد، نمــی تواننــد بــرای عرضــه 
و فــروش ایــن نــوع محصــوالت، شــرکت دانــش بنیــان تاســیس کننــد، یــا بــه عنــوان هســته هــای فنــاور در مراکــز 
رشــد یــا کانــون هــای شــکوفایی بــه فعالیــت بپردازنــد، چراکــه بیشــتر ایــن محصــوالت بــه دفتــر مشــقی شــبیه 
انــد کــه صرفــاً بــه منظــور دســت ورزی دانشــجویان تهیــه مــی شــوند. قبــل از ســال 1390، یعنــی قبــل از الحــاق 
آموزشــکده های فنــی و حرفــه ای بــه وزارت عتــف بیشــتر مراکــز بــرای فــروش ایــن نــوع دســت ســاخته هــا از آئیــن 
نامــه اجرایــی موصــوف اســتفاده مــی کردنــد و از تمامــی محاســبات عمومــی دولــت معــاف بودنــد. امیــد اســت 
ــرای فــروش ایــن محصــوالت  ــه را ب ــا احیــای مجــدد ایــن آئیــن نامــه، زمین متولیــان دانشــگاه فنــی و حرفــه ای ب

فراهــم فرماینــد.

این نوع شیشه ها در پنجره ها و درها بیشتر دیده می شود. ارسی 
نوعی در و پنجره چوبی مشبکی است که در هر شبکه اش شیشه 
آنها نقش  از کنار هم قرار گرفتن  و  رنگینی موجود است  کوچک 

های زیبایی پدید می آید.

شیشه رنگی در معماری سنتی ایران

قیمت 20.000.000 ریال

مــــجــری طــرح
علی اکبرزاده انوریان

آوری  جمع  هدف  با  سازی  ماکت 
نظیر  کالن  اهداف  با  یا  کلکسیون 
روی  بر  پدیده  یک  اثرگذاری  بررسی 
یک مدل انجام می شود. ماکت سازی 
طراحی  آنچه  بیان  برای  ای  وسیله 
کرده ایم به زبان ساده است و معموال 
ساخت آن جزو مهارت های الزم یک 

معمار به شمار می آید.

دوران  در  بناها  آرایش  و  تزئینات 
اسالمی به ویژه در عصر صفوی شکوه 
به گستره ظهور  را  زیبایی معماری  و 
رسانیده است. کاشی کاری از هنرهای 
اسالمی  بناهای  در  ارزشمند  تزئینی 
است و توسط دانشجویان با همراهی 

استاد محترم اجرا شده است.

ماکت سازی

کاشی کاری

ماکت ساختمان شهرداری تبریز ماکت برج خلعت پوشان

نقاشی سوخته روی چوب

قیمت 20.000.000 ریال

قیمت 55.000.000 ریال قیمت 40.000.000 ریال

قیمت 10.000.000 ریال
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گلدان دوجداره سفالی لعابدار

داخلی  استوانه  ترکیب چهار حجم که شامل  از  دو جداره  گلدان 
است.  شده  ساخته  است  گردنی  و  رویین  کاسه  زیرین،  کاسه 
با  ایرانی  با توجه به طرح و نقوش فرش  نقوش استوانه داخلی 
تکنیک گل اندازی کار شده و سپس کاسه زیری و بعد از آن کاسه 

رویی به استوانه اضافه و چسبانده شده است. 

قیمت 30.000.000 ریال
مــــجـــری طــــرح
آیالر سیدمحمدی

طراحی انواع بسته بندی های تزیینی و تجاری- با استفاده از انواع 
مواد و وسایل.

هنر تذهيب شامل استفاده از  کليه اصول طراحی نقوش ايرانی 
است.اين  گويند  می  نيز  اسليمی  نقوش  ها  آن  به  که  اسالمی 
نقوش با استفاده از رنگ های مانند آبرنگ، گواش، اکريليک، رنگ 

طال و نقره روی مقواهايی با جنس خاص به اجرا در می آيند.

قیمت 120.000.000 ریال

مجری طرح
شروع قیمت 5.000.000 ریالمنیژه باقری

تذهیب نام امام علی ابن موسی الرضا)ع(

طراحی انواع بسته بندی

مــــجـــری طــــرح
ضحـی اصـغـرزاده

قیمت 5.000.000 ریال
مجری طرح

گروه گرافیک آموزشکده فنی الزهرا )س(

طراحی و اجرای انواع تابلوهای نقاشی
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استفاده خالقانه تایپوگرافی در طراحی زیورآالت نقره آثار محنصر 
به فردی را از منظر فرم ایجاد می کند که برای مخاطب جذابیت 

خاصی دارد.

کیف چرم ساخته شده از چرم گاوی )رویه( و چرم بزی )آستری( 
و با روش دست دوز و موم زده تهیه شده است. طرح اولیه به 

صورت الگو روی مقوای مخصوص اجرا می شود.

قیمت 12.000.000 ریال

قیمت 6.000.000 ریال
مجری طرح
نازیال چــاکی

طراحی و اجرای ماکت آموزشکده الزهرا)س(

زیورآالت با طرح تایپوگرافی 

کیف چرمی با تزئینات سوزن دوزی 

مــــجـــری طــــرح
ضحـی اصـغـرزاده

مــــجـــری طــــرح
خانم سرداری با همراهی دانشجویان معماری

فاطمه حبیبیالچین حقیری 

جایگاه مهم فونت ها در جامعه دیجیتال و مدرن امروزی که با 
الکترونیکی  و  دیجیتالی  فناوریهای  و  ها  تکنولوژی  خیل عظیمی 

روبرو هستیم انکار ناپذیر است.

طراحی انواع حروف فارسی )فونت(

شروع قیمت  100.000.000 ریال
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نگارگری )تصویرسازی( داســتان اسـکندر و هـفت حکما
الدین  کمال  به  منسوب  قدیمی  اثر  یک  از  برداری  مثنی  اثر  این 
با ترکیب مواد گواش و مرکب و آبرنگ و ... طی  بهزاد است که 
چندین مرحله از مراحل نگارگری ایرانی ، بر روی کاغذ مخصوص 

اجرا شده است.

نگارگری ایرانی

طراحی و نقاشی روی انواع شیشه و آینه

انواع لباس مجلسی بانوان

مـــجــری طـــرح
مینا زارع منش

مـــجــری طـــرح
مینا زارع منش

مـــجــری طـــرح
سـارا احــمـدیان

هنر ویترای یا همان نقاشی روی شیشه, تزئین ظروف شیشه ای 
میان ملل مختلف  در  که قرن ها  نقاشی هنری است  و  رنگ  با 
محبوبیت داشته و آثار متعدد و متنوعی از این هنر را میتوانیم در 

موزه های نقاط مختلف جهان پیدا کنیم.

لباس  دوخت  شاخه های  ازپرکاربردترین  یکی  مهمانی  لباس 
و هدف  مکان  زمان،  موقعیت  به  توجه  با  و  شود  می  محسوب 
آن  نوع  و...  التحصیلی  فارغ  عروسی،  تولد،  مهمانی:  برگزاری  از 

تغییر می کند.

قیمت 200.000.000 ریال

شروع قیمت 15.000.000 ریال

شروع قیمت 5.000.000 ریال
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دوخت کیف یکی از متنوع ترین کارهای هنری است که می توان 
با انواع ابزارومواد اولیه به تولید آن پرداخت.یکی از این مواد پارچه 

است که انعطاف زیادی برای تنوع تولید از خود نشان می دهد.

طراحی و دوخت انواع کیف پارچه ای

طراحی و تولید لباس های رزمی و سنتی

شروع قیمت 400.000 ریال
مجری طرح
بتول غالمی

این ماسک ها با استفاده از انواع مواد در سبک های مختلف جهت 
استفاده در نمایش و تئاتر و سایر مناسبت ها طراحی و تولید می 

شود. 

انواع ماسک ها

قیمت 1.500.000 ریال

مـــجــری طـــرح
آرزو نــصـــیـــری

مجری طرح
دانشجویان طراحی پوشاک

ویژه مناسبت ها، تئاتر و سینما

قیمت 5.000.000 ریال





معاونـت پژوهش و فناوری و ارتباط با صنعت
شــمــاره  تـمــاس 34779011-041  داخــلی  226


