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 های تخصصی گروه مهندسی عمران آزمایشگاه و کارگاه

 

 بتن آزمایشگاه تکنولوژی-1

باشد که در دانشگاه هایی میدهد و از اولین آزمایشگاهاین آزمایشگاه به دانشجویان رشته عمران خدمات ارائه می

های اخیر بیشتر بوده است. در سالشده به همین دلیل از امکانات قابل قبولی نیز برخوردار حیدریه تأسیستربت

تالش گردید تا تجهیزاتی فراتر از مباحث آموزشی و تا حد کمی تجهیزات پژوهشی نیز به آزمایشگاه اضافه گردد 

توان هرچند برای رسیدن به آزمایشگاه استاندارد فاصله بسیار زیادی وجود دارد اما با اضافه شدن چند تجهیز می

 ی خدمات قابل قبولی ارائه کرد.در جهت آموزشی و پژوهش

 تواند در خدمت بخش پژوهش نیز قرار گیرد.تجهیزاتی که عالوه بر اهداف آموزشی می-

 جک بتن شکن دستی-1

 جک بتن شکن نیمه اتومات-2

 جک بتن شکن اتومات -3

 شیکر الک -4

 های استانداردسری الک-5

 میکسر بتن-6
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 میکسر مالت-7

 دستگاه لوس آنجلس -8

 گیریهای اندازهدستگاه-9

 چکش اشمیت-10

 آون-11

 دستگاه برش مقاطع سنگ و بتن-12

 دستگاه برش سه مقطعی-13

 دستگاه ویکات-14

 های استاندارد بتنقالب-15
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 آزمایشگاه مکانیک خاک-2

تاسیس و تجهیز گردید. این آزمایشگاه توانایی و  1390در سال  تربت حیدریه آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه

قابلیت تحقق بخشی به اهداف آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی و همچنین بخش پژوهشی و انجام طرح 

های تحقیقاتی را داراست. در آزمایشگاه مکانیک خاک، دانشجویان با مفاهیم مرتبط با مشخصات مهندسی و 
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های این مشخصات در تعیین مقاومت و پایداری مصالح در محل احداث سازه مکانیک خاک و چگونگی ارزیابی

 ها فرا گیرند. های کمی این ارزیابی را به کمک آزمایششوند و روشآشنا میمختلف 

 تجهیزات اصلی

 دستگاه برش سه محوری خاک-

 دستگاه نفوذپذیری خاک-

 

 

 کارگاه چوب -3

باشد. در این کارگاه کارهای چوبی مطابق با های عمران و معماری میاین کارگاه در اختیار دانشجویان رشته

 شود. سرفصل تولید می

 تجهیزات

 دستگاه فارسی بر-

 کارهدستگاه سه
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 گیردستگاه کنده

 بر MDFدستگاه 
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 و انستیتو مصالح ساختمانی نوین  آزمایشگاه مصالح ساختمانی -4

با توجه به امکانات و تجهیزات موجود در این آزمایشگاه، مصالح در چهار بخش شامل آجر، گچ و آهک، سیمان 

و بتن و سنگ تقسیم بندی شده اند که در هر بخش خواص و ویژگی های مصالح مربوطه مورد بررسی قرار می 

نشجویان مقطع کارشناسی و همچنین گیرد. این آزمایشگاه، توانایی و قابلیت تحقق بخشی به اهداف آموزشی دا

های بهبود کیفیت مواد و مصالح بخش پژوهشی و انجام طرح های تحقیقاتی را داراست. دانشجویان با روش

، انتقال و توسعه فناوری در مصالح جدید، مصالح ساختمانی سبک در ساختمان و سایر کارهای عمرانیمتداول 

ز زلزله و کاهش مصرف انرژی و مشکالت کیفی و ارائه رهنمودهای و عایق حرارتی برای کاهش خطرات ناشی ا

 .عملی برای ارتقای کیفیت مصالح را فرا می گیرند
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 هیدرولیکمکانیک سیاالت و آزمایشگاه  -5

 آورد تا اصول، مفاهیم وها و تجهیزات موجود در این آزمایشگاه این امکان را برای دانشجویان فراهم میدستگاه

تئوری جریان در مجاری تحت فشار و روباز ارائه شده در درس تئوری را مشاهده نموده و نتایج حاصله از تجربه 

  نمایند.کسب شده را با مفاهیم تئوری مقایسه 

 تجهیزات

 میز هیدرولیک حجمی

 فلوم تحقیقاتی شیب پذیر

 های سری موازیپمپ

 کشیدستگاه آزمون افت در سیستم لوله

 گیری دبیهای اندازهشدستگاه رو
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 برداریکارگاه نقشه -6

برداری و تجهیزات پیشرفته به دانشجویان رشته عمران و کشاورزی خدمات های نقشهاین کارگاه با داشتن دوربین

 کند.ارائه می

 تجهیزات

 دوربین تئودولیت

 دوربین نیو

 دوربین توتال

 تجهیزات جانبی شامل شاخص ژالون و...
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 آزمایشگاه روسازی بتنی و آسفالتی -7

 تجهیزات:

 های استانداردی الکمجموعه (1

 شیکر (2

 ترازوی دیجیتالی  (3

 دستگاه مارشال (4

 کن مخلوط بتن آسفالتی داغمخلوط (5

 دستگاه چکش تراکم مارشال دستی (6

 دستگاه چکش تراکم مارشال برقی (7

 دستگاه جک مارشال (8

 آوری( ماری )عملحمام بن (9

 اشتعالدستگاه تعیین نقطه  (10

 دستگاه ویسکوزیته قیر (11

 دستگاه تعیین نقطه نرمی قیر (12

 دستگاه تعیین درجه نفوذقیر (13

  CBRدستگاه       (14

 دستگاه ذوب و انجماد (15

 های آسفالتیدستگاه برش نمونه (16

 آون  (17

 دستگاه اصکاک آسفالت)پاندول انگلیسی( (18

 تن 2دستگاه تست کشش آسفالت  (19
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