


اهیمکانات پژوهشی و آزمایشگا

دامغان دانشگاه 



آزمایشگاه تحقيقاتی حالت جامد 

زیستفناوری-
فناورینانو-
فناوریهاینرموهویتساز-

وسنتزنانوساختارهاوالیههاینازک(XRD)وآنالیزساختاریمواد(XRF)آنالیزعنصری

:مدیر آزمایشگاه
دکترمحمدمهدیباقریمحققی

(گرایشمادهچگال-دکتریفیزیک)
bmohagheghi@du.ac.ir:پستالکترونیکی

:زمینه تخصصی فعالیت

1382: سال تأسیس



(SPM)آزمایشگاه ميکروسکوپ پروب روبشی 

آب،خشکسالیومحیطزیست-
زیستفناوری-
فناورینانو-
فناوریهاینرموهویتساز-

هاونانوموادهاینانوسکوپیازتوپولوژی،رشدواندازهنانودانههاوذراتالیهتهیهعکس

:مدیر آزمایشگاه
دکترمحمدمهدیباقریمحققی

(گرایشمادهچگال-دکتریفیزیک)
bmohagheghi@du.ac.ir:پستالکترونیکی

:زمینه تخصصی فعالیت

1390: سال تأسیس



(سلولی، مولکولی و فيزیولوژی)آزمایشگاه تحقيقاتی زیست شناسی 

آب،خشکسالیومحیطزیست-
سلولهایبنیادی-
گیاهاندارویی-
علوموفناوریهایشناختی-

:مدیر آزمایشگاه
دکترمحمدتقیقربانیان

(سیدکتریآناتومیگرایشبافتشناسیوجنینشنا)
ghorbanian@du.ac.ir:پستالکترونیکی

:زمینه تخصصی فعالیت

1385: سال تأسیس



آزمایشگاه تخصصی تجزیه دستگاهی

آب،خشکسالیومحیطزیست-
زیستفناوری-

آنالیزعنصریشیمیاییبهروشمحلول

:مدیر آزمایشگاه
(زیهگرایشتج-دکتریشیمی)دکتراحمدسلیمانپور

soleymanpour@du.ac.ir:پستالکترونیکی

:زمینه تخصصی فعالیت

1382: سال تأسیس



آزمایشگاه تجزیه عنصری و حرارتی

:زمینه تخصصی فعالیت

آب،خشکسالیومحیطزیست-
زیستفناوری-

آنالیزتجزیهعنصریوحرارتی

1392: سال تأسیس

:مدیر آزمایشگاه
(زیهگرایشتج-دکتریشیمی)دکتراحمدسلیمانپور

soleymanpour@du.ac.ir:پستالکترونیکی



کارگاه مقطع گيری

آب،خشکسالیومحیطزیست-

تهیهنمونههایمیکروسکوپیسنگ

:مدیر آزمایشگاه
دکترقاسمقربانی

(گرایشپترولوژی-دکتریزمینشناسی)
ghorbani@du.ac.ir:پستالکترونیکی

:زمینه تخصصی فعالیت

1372: سال تأسیس





:دانشکدهبهشرحزیرمیباشد7ایندانشگاهدارای

فیزیک•

شیمی•

زیستشناسی•

علومزمین•

ریاضیوعلومکامپیوتر•

فنیومهندسی•

هنر•

دانشگاه دامغان



کدانشکده فیزی

36716-41167:دامغان،ساختمانابوریحان،دانشکدهفیزیک،کدپستیدامغان،میداندانشگاه،دانشگاه
physics@du.ac.ir:پستالکترونیک023-35220090:تلفنودورنگار



آموزشی هایگروه 

فیزیکحالتجامد-1

ایوذراتبنیادیفیزیکهسته-2

نجومواخترفیزیک-3

فیزیکاتمیومولکولی-4



مقاطع تحصیلی

(:دكتري و كارشناسی ارشد)تحصیالت تكمیلی -الف

محاسباتی-نظریوتجربیگرایشدودرچگالمادهفیزیکدکتریدوره-1

محاسباتی-نظریوتجربیگرایشدودرجامدحالتفیزیکارشدکارشناسیدوره-2

ایدورهکارشناسیارشدفیزیکهسته-3

دورهکارشناسیارشدنجومواخترفیزیک-4

دورهکارشناسیارشدنانوفیزیک-5

:كارشناسی-ب

کارشناسیفیزیکحالتجامد-1

ایکارشناسیفیزیکهسته-2

کارشناسیفیزیکمهندسی-3

.هایفوقمیباشدایندانشکدهدارایامکاناتآزمایشگاهیآموزشیکاملوپیشرفتهبرایاجرایدوره



:جامدحالتفیزیكگروه-1

استادیاریودانشیاریهایمرتبهباعلمیهیأتعضونفر8

تجربیچگالمادهفیزیکتخصصباعلمیهیأتعضونفر5•

محاسباتینانوچگالمادهفیزیکتخصصباعلمیهیأتعضونفر3•

:بنیاديذراتوايهستهفیزیكگروه-2

دانشیاریواستادیاریمرتبهدرعلمیهیأتعضونفر5•

:گروه نجوم و اختر فیزیك-3

نفرعضوهیأتعلمیدرمرتبهاستادیاری7•

اعضای هیأت علمی



امکانات پژوهشی

:فیزیکنانووجامدحالتفیزیکتحقیقاتیمرکز-

حقیقاتیتپروژههایونامههاپایاناجرایآمادهمتنوعاندازهگیریابزاروپیشرفتهمشخصهیابیتجهیزاتبا
.باشدمیمعادنوصنایعوهادانشگاهوآموزشیمراکزسایربهپژوهشیخدماتارائهوفناورینانوزمینهدر

:نانوتخصصیهایآزمایشگاه-
روبشیپروبیالکترونیمیکروسکوپآزمایشگاه-الف
فیزیکنانوتخصصیآزمایشگاه-ب
نازکهایالیهتخصصیآزمایشگاه-ج
ایهستهفیزیکآزمایشگاه-د

جویاندانشوعلمیهیأتاعضایتحقیقاتیهایطرحاجرایبرایمحاسباتیپیشرفتهکامپیوتر10دارای
.تکمیلیتحصیالت



اتخدمارائهوهمکاریزمینهدرراخودفعالیترسمیبهطوروتجهیزفیزیکدانشکدهتوسط1383سالدرمرکزاین

البقدردانشگاههاسایرودامغاندانشگاهدکترایوارشدکارشناسیدورههایدانشجویانواساتیدبهآزمایشگاهی

تکارخانجاومعادنبهآزمایشگاهیخدماتارائههمچنینوارشدودکترادورههاینامههایپایانوتحقیقاتیطرحهای

.استنمودهآغازاستان

بخشبهخدماتارائهحالدرپیوستهصورتبهومیشودادارهفیزیکدانشکدهنظرزیرمرکزاینحاضرحالدر

.استزیرایزمینهدرتحقیقاتیمراکزوخصوصی

وآلیاژهاوهاکانیکریستالی،موادکیفیوکمیآنالیز....

وشیمیاییعناصروزنیدرصدتعیین...

وضافوهوانظامی،صنایعکاغذ،وچوبفوالد،وسیمانروغن،ورنگالکترونیک،سرامیک،صنایعبرایخدماتاین

.استانجامحالدرنیزاکنونهموداشتهکاربردمعدنبخش

مرکز تحقیقاتی فیزیک حالت جامد و نانو فیزیک



کفیزینانوتجهیزات موجود در مرکز تحقیقاتی فیزیک حالت جامد و 

X(XRD)دستگاهآنالیزپراشپرتو-1

X(XRF)دستگاهآنالیزفلوئورسانسپرتو-2

(SPM)دستگاهمیکروسکوپپروبیروبشی-3

UV-Visدستگاهطیفسنجاپتیکی-4

(PVD)دستگاهتبخیرحرارتیدرخالباال-5

(SP)دستگاهالیهنشانیاسپریپایرولیزیز-6

(CVD)دستگاهالیهنشانیبهروشبخارشیمیایی-7



(اسپینی)دستگاهالیهنشانیبهروشچرخشی-8

دستگاهاندازهگیریضخامتومورفولوژیالیهباپروبتماسی-9

(آزمایشگاهی)دستگاهبازپختگرماییدمایمتوسطدرخالء-10

درجهسانتیگرادوکورهدمایخیلیباال1200کورهذوبصندوقی-11

درجهسانتیگراد1700باالمنتتیتانیومکارباید

نیمرساناها(doping)کورهپخشحرارتیبرایتزریقناخالصی-12

دستگاهسایشوخردکنندهمواد-13

کفیزینانوتجهیزات موجود در مرکز تحقیقاتی فیزیک حالت جامد و 



پرسآزمایشگاهیجهتتهیهقرصنمونهسرامیکی-14

هودآزمایشگاهیجهتسنتزنانومواد-15

هاتپلیتآزمایشگاهیباهمزنمغناطیسی-16

المپمادونقرمز-17

وسایلوظروفآزمایشگاهیسنتزنانوساختارها-18

درجه500دستگاهاندازهگیریاثرترموالکتریکباترمومتردیجیتالدررنج-19

ارحساسدستگاهاندازهگیریاثرهالآزمایشگاهیباآمپرسنجوولتمتربسی-20

یکفیزنانوتجهیزات موجود در مرکز تحقیقاتی فیزیک حالت جامد و 



Xدستگاه آنالیز پراش پرتو 

X-Ray-Diffraction (XRD)

:كاربردها

موادکیفیوکمیآنالیزبلورشناسی،وکانیشناسیفازی،آنالیز
دنیمعهاینمونهساختارهایشناساییآلیاژها،وهاکانیبلوری،

مانندمعدنیترکیباتانواعوسیمانزئولیتها،آلی،و
باتترکیوهاخاکانواعشناساییکاتالیزورها،وهاسیلیکات

صوالتمحمالت،سفال،هاینمونهترکیبیآنالیزقابلیترسی،
،نازکهایالیهدرفازتعیین،...وگچآجر،ها،رنگدانهخوردگی،
یک،الکترونواپتیکصنایعدراستفادهموردموادشناسایی
تقابلیکاغذ،وچاپصنعتروغن،ورنگشیمیایی،صنایع
کاربردهایها،دادهمقایسهواطالعاتیبانکها،دادهپردازش

.صنعتیهایپروژهتحقیقاتی



:كاربردها

نتراتعییندرصدوزنیعناصررشریمیاییازاکسریژ
اژها،اورانیوم،تعییندرصدخلوصموادمختلفدرآلی

،وشیشره...(هایسررامیکی،لعرابوبدنه)سرامیک
ی،هرایقیمترمطالعهانواعخاکها،تعیینمعیارسنگ

راج،اکتشرافواسرتخ...صنایعسیمان،فوالد،دفاعو
معررادن،شناسرراییسررربومرروادسررمیدرمررواد

.پالستیکی

Xدستگاه آنالیز فلوئورسانس پرتو 

X-Ray Fluorescence (XRF)



:كاربردها

یتهیهتصاویرتوپروگرافیازسرطممرواد،مردهایعملیرات
:دستگاهشامل

جهرتمطالعره: (STM)میكروسكوپ توونلی روبشوی   -1
سطوحرساناها

مطالعرهانرواعمرواد: (AFM)میكروسكوپ نیروي اتمی -2
رسانا،نیمرساناونارسانا

مطالعهمرواد: (MFM)میكروسكوپ نیروي مغناطیسی -3
مغناطیسی

میكروسكوپ پروبی روبشی
Scanning Probe Microscope (SPM) 



UV-Visدستگاه طیف سنج اپتیكی 



(PVD)دستگاه تبخیر حرارتی در خال باال 



(SP)دستگاه الیه نشانی اسپري پایرولیزیز 



(CVD)دستگاه الیه نشانی به روش بخار شیمیایی 



(اسپینی)دستگاه الیه نشانی به روش چرخشی 



دستگاه اندازه گیري ضخامت و مورفولوژي الیه با پروب تماسی



(آزمایشگاهی)دستگاه بازپخت گرمایی دماي متوسط در خالء 



درجه و كوره دماي خیلی باال با1200كوره ذوب  صندوقی 
درجه1700المنت تیتانیوم كار با ید 



نیمرساناها ( doping)كوره پخش حرارتی براي تزریق ناخالصی 



دستگاه سایش و خرد كننده مواد



پرس آزمایشگاهی جهت تهیه قرص نمونه سرامیكی



هود آزمایشگاهی جهت سنتز نانو مواد



میدانشکده شی

36716-41167:دامغان،میداندانشگاه،دانشگاهدامغان،ساختمانابوریحان،دانشکدهشیمی،کدپستی
chemistry@du.ac.ir:پستالکترونیک023-35220095:تلفنودورنگار



(:دكتري و كارشناسی ارشد)تحصیالت تكمیلی -الف
(1380تأسیسسال)تجزیهشیمیارشدکارشناسی-

(1380تأسیسسال)فیزیکشیمیارشدکارشناسی-

(1383تأسیسسال)آلیشیمیارشدکارشناسی-

(1383تأسیسسال)معدنیشیمیارشدکارشناسی-

(1390تأسیسسال)کاربردیشیمیارشدکارشناسی-

(1389تأسیسسال)تجزیهشیمیدکتری-

(1389تأسیسسال)فیزیکشیمیدکتری-

(1389تأسیسسال)آلیشیمیدکتری-

(1389تأسیسسال)معدنیشیمیدکتری-

(1390تاسیسسال)کاربردیشیمیدکتری-

مقاطع تحصیلی



:كارشناسی-ب

(1373سالتأسیس)کارشناسیشیمیمحض-

(1387سالتأسیس)کارشناسیشیمیکاربردی-

(1390سالتأسیس)کارشناسیشیمیمحیطزیست-

(1391سالتأسیس)کارشناسیشیمیفناوریاطالعات-



علمیهیأتعضونفر18

12استادیاریمرتبهدرنفر

6دانشیاریمرتبهدرنفر

نفر5:شیمیآلی•
نفر4:شیمیتجزیه•
نفر4:شیمیفیزیک•
نفر5:شیمیمعدنی•

اعضای هیأت علمی



دستگاهیتجزیهتخصصیآزمایشگاه-
محلولروشبهشیمیاییعنصریآنالیز:فعالیتتخصصیزمینه
1382:تأسیسسال

گرماییسنجیوزنتجزیهتخصصیآزمایشگاه-
موادحرارتیرفتارمطالعه:فعالیتتخصصیزمینه
1392:تأسیسسال

حرارتیوعنصریتجزیهآزمایشگاه-
حرارتیوعنصریتجزیهآنالیز:فعالیتتخصصیزمینه

1392:تأسیسسال

امکانات پژوهشی



Induced coupled plasma (ICP-O)

:كاربردها
PPbاندازهگیریکمیوکیفیعناصربادقت



CHNS-O

:كاربردها
تعیینعناصرموجوددرترکیباتداروییوشیمیایی



0.5mg:گیریاندازهدقت

0.8mg:خطامیزان

%5±:آنتالپیگیریاندازهخطای

:كاربردها
خاصنهنمویکفیزیکیتغییراتگیریاندازه

جیجرمسنآنالیز:شاملدماازتابعیعنوانبه

DTAمقایسهایحرارتیآنالیز،TGAگرمایی

STA 503



:تجهیزات موجود

طیفسنججذباتمی. 1

طیف. سنجمادونقرمزتبدیلفوریه2

طیف. فرابنفش-سنجمرئى3

طیف. فرابنفش-سنجمرئى4

کروماتوگرافیمایعباکاراییباال. (Uv-Vis)مجهزبهدتکتور5

کروماتوگرافیگازیمجهزبهدتکتور. 6(TCD,FID)

پوالروگراف. 7

دستگاهپتانسیواستات. گالوانواستات-8

هموژنایزراولتراسونیک. 9

حماماولتراسونیک. 01

گاهیآزمایشگاه تخصصی تجزیه دست



:تجهیزات موجود

تجزیهوزنسنجیگرمایی

:تجهیزات موجود

(CHNS/O Elemental Analyzer)آنالیزعنصری

آزمایشگاه تخصصی تجزیه وزن سنجی گرمایی

آزمایشگاه تجزیه عنصری و حرارتی



امکانات پژوهشی

آزمایشگاه شیمی آلی



امکانات پژوهشی

پلیمرآزمایشگاه



امکانات پژوهشی

معدنیشیمیآزمایشگاه



امکانات پژوهشی

دستگاهیتجزیهآزمایشگاه



امکانات پژوهشی

فیزیكشیمیآزمایشگاه



امکانات پژوهشی

تجزیهشیمیآزمایشگاه



ناسیدانشکده زیست ش

36716-41167:کدپستیشناسی،زیستدانشکدهدامغان،دانشگاهدانشگاه،میداندامغان،:آدرس
biology@du.ac.ir:پستالکترونیک023-35220237:تلفنودورنگار



(:كارشناسی ارشد و دكتري)تحصیالت تكمیلی -الف

تکوینیسلولیشناسیزیست.1

شناسیجنینوشناسیبافتشناسیزیست.2

(اعصابعلوم)جانوریفیزیولوژی.3

گیاهیفیزیولوژی.4

:كارشناسی-ب

زیستشناسیعمومی.1

زیستشناسیسلولیومولکولی.2

زیستشناسیعلومگیاهی.3

مقاطع تحصیلی



:هایتخصصبااستادیاریمرتبهدرعلمیهیأتعضونفر14

نوروفیزیولوژی•

فیزیولوژیگیاهی•

ژنتیکمولکولی•

اکوفیزیولوژی•

سلولیملکولی-بیوشیمی•

جنینشناسی•

بافتشناسیوجنینشناسی•

بیوشیمیسیستمایمنی•

بیوفیزیک•

اعضای هیأت علمی



(گیاهاندارویی)بخشعلومگیاهی-الف•

آزمایشگاه فیزیولوژي گیاهی•
آزمایشگاه گیاه شناسی•

(سلولهایبنیادیوعلوماعصاب)بخشجانوری-ب•

مولكولیوسلولیآزمایشگاه•
جانوريفیزیولوژيآزمایشگاه•
میكروسكوپیآزمایشگاه•
الكتروفیزیولوژيآزمایشگاهوبافتوسلولكشتآزمایشگاه•

امکانات آزمایشگاهی



آزمایشگاه فیزیولوژي گیاهی-الف

یکیانجامپژوهشهاییدرزمینهکشتبافت،بررسیتنشهادرگیاهان،بررسیپارامترهایرشد،آنزیمهاوموادژنت•
گیاهی

انجامپژوهشهاییدرزمینهقارچهاوجلبکها•

آزمایشگاه گیاه  شناسی-ب

نینوهمچ(هرباریوم)دراینآزمایشگاهبافراهمبودنانواعنمونههایالم،نمونههایفیکسهشدهوخشکشدهگیاهی-1
ازلحاظانواعکتبمرجعوفلورامکانارائهخدماتآموزشیدرزمینههایتشریمگیاهی،ریختشناسیگیاهیو

.سیستماتیکگیاهیوجوددارد

.دوجوددار(ریختشناسی)ومورفولوژی(تشریم)امکانتهیهانواعالمهاواسالیدهایدائمیگیاهیاعمازآناتومی-2

.امکانانجامفعالیتهاییدرزمینهتاکسونومیکالسیکگیاهیوجوددارد-3

.اشتوجودخواهدد(بیوسیستماتیکگیاهی)درآیندهنزدیکامکانانجامفعالیتهاییدرزمینهتاکسونومیمدرن-4

(گیاهان دارویی)بخش علوم گیاهی 



(گیاهان دارویی)بخش علوم گیاهی 

اتاقك رشد



(گیاهان دارویی)بخش علوم گیاهی 

آزمایشگاه تحقیقاتی
علوم گیاهی



(گیاهان دارویی)بخش علوم گیاهی 

گلخانه



(گیاهان دارویی)بخش علوم گیاهی 



(گیاهان دارویی)بخش علوم گیاهی 



:زیست شناسی تكوینی: الف

:بافت شناسی و جنین شناسی•

تهیهمقاطعمیکروسکپنوریوکرایواستات-1

روشهایرنگآمیزیسیتوشیمیوهیستوشیمیوایمنوسیتوشیمی-2

جداسازیوکشتفولیکول-3

(IVF)لقاحخارجرحمی-4

انجمادشیشهایبافتتخمدان،فولیکول،تخمکوجنین-5

(سلولهای بنیادی)بخش جانوری 



(سلولهای بنیادی)بخش جانوری 

Microtome

:كاربردها
میکروسکوپینازکهایبرشتهیه

:فعالیتزمینه
کشاورزیودامپزشکیپزشکی،شناسی،زیست



(سلولهای بنیادی)بخش جانوری 

میكروسكوپ تحقیقاتی براي دست ورزي سلولی 



(سلولهای بنیادی)بخش جانوری 

آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی ملکولی



(سلولهای بنیادی)بخش جانوری 

:كاربردها
میکروسکوپینازکهایبرشتهیه

:فعالیتزمینه
کشاورزیودامپزشکیپزشکی،شناسی،زیست

Mastercycler gradient



(سلولهای بنیادی)بخش جانوری 

میکروسکوپیآزمایشگاه



کشتوانجمادسلولی-1

بررسیهایمیکروسکپی-2

3-PCR ،RT-PCR ،Real-time PCR

الکتروفورزپروتئین،اسپکتروفوتومتری،فلورومتری-4

سیستمهایبالتینگ-5

سیتمجداسازیواستخراجمولکولی-6

بیوشیمی و سلولی



بیوشیمی و سلولی

Real time PCR

:كاربردها
ژنهاکمیبیانبررسی
ژنتیکیتغییراتبررسی
DNAتکثیر



بیوشیمی و سلولی

Fluorescent Microscope

:كاربردها
ازهاییاندامکواجزامشاهدهوبررسی
رنگباکههاییمیکروارگانیسموسلول

شدهآمیزیرنگفلورسنت



بیوشیمی و سلولیبیوشیمی و سلولی

:كاربردها
بررسیومشاهدهاجزاواندامکهرایی

هبراازسلولومیکروارگانیسمهاییک
رنگفلورسرنترنرگآمیرزیشردهو
انتقرررالاجرررزایسرررلولیولقررراح

آزمایشگاهی

Inverted Microscope



بیوشیمی و سلولی

Gene Pulser Cell Eletroportion System

:كاربردها

نریانتقالقطعاتژ–دستورزیژنتیکی

بهسلولهاییوکاریوت

:زمینه فعالیت

وژی،زیسررتشناسرری،پزشررکی،بیوتکنولرر

دامپزشکیوکشاورزی



بیوشیمی و سلولی

مولكولیآزمایشگاه



بیوشیمی و سلولی

:كاربرد

جداسازیاندامکهایسلولیوماکرومولکولها

Centrifuge



بیوشیمی و سلولی

Spectrofluorometer

یطیفسنج: كاربرد



بیوشیمی و سلولی

Co2 انكوباتور



:فیزیولوژي: ب

.هایتحقیقاتیکههربساطمعادلیکآزمایشگاهاست،میباشد( Setup)امکاناتوتسهیالتاینگروهبهشکلبساط

:بخش رفتاري•

جراحیحیواناتکوچکوکانولگذاری-1

.مازآبیموریسکهبرایسنجشحافظهفضاییحیوانمورداستفادهاست-2

.ترسوحافظهترسدراینسیستمموردبررسیقرارمیگیرد:سیستمترسشرطیشده-3

Openبررسیحرکتیکهتوسطسیستمروتارودونیز-4 Fieldانجاممیشود.

:بخش الكتروفیزیولوژي•

دراینسیستمفعالیتجمعیسلولهایمغزیازرویبرآیندسیگنالهای:ثبتپتانسیلهایمیدانی-1
(.برنامهآینده)الکتروشیمیاییآنهاموردبررسیقرارمیگیرد

Patchاینثبتتوسطبساط:ثبتفعالیتالکتریکییکسلول-2 Clampونیزالکترودداخلسلولیانجاممی
(.برنامهآینده)گردد

(علوم اعصاب)بخش جانوری 



(علوم اعصاب)بخش جانوری 

مازه آبی



(علوم اعصاب)بخش جانوری 

آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروفیزیولوژی



(علوم اعصاب)بخش جانوری 

آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی



(علوم اعصاب)بخش جانوری 

الکتروفیزیولوژیآزمایشگاه



(علوم اعصاب)بخش جانوری 

آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی



ندانشکده علوم زمی

36716-41167:دامغان،میداندانشگاه،دانشگاهدامغان،ساختمانابوریحان،دانشکدهعلومزمین،کدپستی:آدرس
earthsciences@du.ac.ir:پستالکترونیک023-35220091:تلفنودورنگار



(:كارشناسی ارشد)تحصیالت تكمیلی -الف
تکتونیکوساختمانیشناسیزمین•

شناسیفسیلوشناسیچینه•

پترولوژی•

مهندسیشناسیزمین•

اقتصادیشناسیزمین•

:كارشناسی-ب

زمینشناسیمحض•

زمینشناسیکاربردی•

ژئومورفولوژی•

مقاطع تحصیلی



استادیاریمرتبهدرعلمیهیأتعضونفر15

نفر3:وتکتونیکزمینشناسیساختمانی•

نفر1:رسوبشناسی•

نفر2:زمینشناسیمهندسی•

نفر2:زمینشناسیاقتصادی•

نفر2:چینهشناسیوفسیلشناسی•

نفر1:بلورشناسیوکانیشناسی•

نفر2:پترولوژی•

نفر1:ژئومورفولوژی•

نفرGIS:1سنجشازدورو•

بورسیهعلمیهیأتعضونفر6

اعضای هیأت علمی



:شناسیسنگوشناسیكانیآزمایشگاه-1

سنگوكانینازکمقاطعمطالعهجهتLietzمدلپالریزانهايمیكروسكوپبهمجهز•

بازدیدموردنیززمینعلومدانشكدهموزهبعنوان)رسوبیودگرگونیآذرین،سنگهايوكانی هامختلفنمونه هايداراي•
(گیردمیقرار

نازکمقاطعازعكسبرداريدستگاهبهمجهز•

:شناسیرسوبآزمایشگاه-2

.شناسیرسوبمطالعاتجهتالزمدستگاههايشامل•

:بردارينقشهوفتوژئولوژيآزمایشگاه-3

پالتراي،آینههاياستریوسكوپجملهازشناسیزمینهاينقشهتهیهجهتالزموتجهیزاتوسایلشامل•

بردارينقشهتجهیزات•

ایرانمختلفمناطقشناسیزمینوتوپوگرافیهاينقشهوهواییهايعكسازايمجموعهگردآوري•

:شناسیدیرینهآزمایشگاه-4

.هافسیلمیكروسكوپیمقاطعودستیهاينمونهلوپ،هايمیكروسكوپبهمجهز•

هیامکانات پژوهشی و آزمایشگا



:تجربیتكتونیكآزمایشگاه-5

.تكتونیكیسازيمدلجهتنیازموردتجهیزاتودستگاههاشامل•

:اقتصاديشناسیزمینآزمایشگاه-6

هاسنگوهاكانیصیقلیونازکمقاطعمطالعهجهتOlympusمدلانكساريوانعكاسیهايمیكروسكوپبهمجهز•

هايمحلولشوريودماتعیینبراي(سیالمیانبارهاي)درگیرسیاالتمطالعهجهتمیكروسكوپیامكاناتبهمجهز•
بهمجهزوودشمیاستفادهتکمیلیتحصیالتدانشجویانهاینامهپایانمطالعاتبرایوداشتهپژوهشیجنبهدستگاهاین)گرمابی
(.باشدمیLinCowکنندهسردوگرمدستگاه

:(فیزیكدانشكدهبامشترک)دستگاهیآنالیزآزمایشگاه-7

:(شیمیدانشكدهبامشترک)ICP-OESدستگاهیآنالیزآزمایشگاه-8

:مهندسیشناسیزمینآزمایشگاه-9

ولیطوعرضیبرشگیر،مغزهمحوره،تكآزمایشسنگ،برشدستگاههايجملهازنیازمورددستگاههايانواعبهمجهز•
...وهامغزه

كارگاه مقطع گیري                                  -

گاهیامکانات پژوهشی و آزمایش



تهیه نمونه هاي میكروسكوپی سنگ  : تخصصی فعالیتزمینه 

1372:تأسیسسال 

دستگاه الشه بریا لیزركات•

دستگاه پترو كات•

دستگاه پتروتریم•

دستگاه پتروتین•

دستگاه میكروپالن•

دستگاه پتروپول•

دستگاه رتوپول•

دستگاه آسیاب آگات•

دستگاه سنگ شكن فكی•

هیتر•

میكروسكوپ پالریزان•

کارگاه مقطع گیری



آزمایشگاه میكروسكوپی و 

كانی شناسی و مواد معدنی

هیامکانات پژوهشی و آزمایشگا



هیامکانات پژوهشی و آزمایشگا

آزمایشگاه دیرینه شناسی



هیامکانات پژوهشی و آزمایشگا

اقتصاديشناسیزمینآزمایشگاه



هیامکانات پژوهشی و آزمایشگا

شناسیرسوبآزمایشگاه



هیامکانات پژوهشی و آزمایشگا

فتوژئولوژيآزمایشگاه



مپیوتردانشکده ریاضی و علوم کا

3671641167دامغان،دانشگاهدامغان،دانشکدهریاضیوعلومکامپیوتر،کدپستی:آدرس
dean-smcs@du.ac.ir:پستالکترونیک023-35220092:تلفنودورنگار



:دانشكده داراي چهار گروه به شرح زیر می باشد

ریاضی محض. 1

ریاضی كاربردي. 2

علوم كامپیوتر. 3

آمار. 4

گروه های آموزشی



:گرایش ها و رشته هاي موجود

كارشناسی ارشدكارشناسی

 
ریاضیمحض

 

 
دبیریریاضی

 

 
ریاضیاتوکاربردها

گرایشها

هندسهجبرآنالیز

آنالیزآنالیزتابعی

هارمونیک

نظریه

گروهها

منطقو

ترکیبیات

سیستمهایتوپولوژیجبرمحاسباتی

دینامیکی

 

:تعداد اعضاي هیات علمی گروه ریاضی محض

عضوهیأتعلمیدرمرتبهاستادیارینفر16

گروه ریاضی محض



:گرایش ها و رشته هاي موجود

:تعداد اعضاي هیات علمی گروه ریاضی كاربردي

عضوهیأتعلمیدرمرتبهاستادیارینفر6
عضوهیأتعلمیدرمرتبهدانشیارینفر2

كارشناسی ارشد كارشناسی

آنالیزعددیتحقیقدرعملیاتریاضیکاربردی

 

گروه ریاضی کاربردی



:گرایش ها و رشته هاي موجود

:تعداد اعضاي هیات علمی گروه علوم كامپیوتر

نفرعضوهیأتعلمیدرمرتبهاستادیاری3

كارشناسی ارشد كارشناسی

علومکامپیوتر-گرایشمحاسباتعلمیعلومکامپیوتر

 

گروه علوم کامپیوتر



:گرایش ها و رشته هاي موجود

:تعداد اعضاي هیات علمی گروه آمار

نفرعضوهیأتعلمیدرمرتبهاستادیاری2
نفرعضوهیأتعلمیدرمرتبهمربی2

 كارشناسی

آماروکاربردها

 

گروه آمار



D.Nسایت-1

Network.شبكهآزمایشگاه1-1 Lab(دانشجو20ظرفیت)
بوده5پنتیومسیستم10بهمجهز•

باسیمشبكهوروديازغیربهسیمبدونشبكهكارتبهمجهزدستگاههر•

Accessدستگاهیكتوسطدانشگاهداخلیشبكهبهمتصل• point

Database.هادادهپایگاهآزمایشگاه2-1 Lab(دانشجو30ظرفیت)

P5كامپیوتر15بهمجهز•

نمایشپرده•

پروژكتورویدئو•

استدهشتعبیهآزمایشگاهداخلدركهشبكهسوئیچدستگاهیكبهوبودهشبكهكارتدارايهاسیستماینتمامی•
.باشدمیمتصل

آزمایشگاهها و امکانات آموزشی



G.Vسایت-2

Graphics.گرافیكآزمایشگاه1-2 Lab(دانشجو32ظرفیت)
هايكارتوبایتیگیگا1حافظهبایتی،مگا512هايحافظهباگرافیكیهايكارتوجدیدسیستمعدد16بهمجهز•

تصویريوصوتیهايسیستمانواعهايوروديازتصاویردریافت

Virtual.مجازيواقعیتآزمایشگاه2-2 Reality Lab

.تاسشدهآغازمناسباعتباريتخصیصباآزمایشگاهاینتجهیزتحقیقاتبرقراريوآموزشیارزیابیمنظوربه•

نهایتدروآموزشی–رفتاريالگوهايبرخیریاضیبنديمدلدرتواندمیآزمایشگاهایندرحاصلهايداده•
.شودمنجرزمینهایندرتحقیقات

آزمایشگاهها و امکانات آموزشی



G.Vسایت 



H.E.Rسایت-3

(دانشجونفر12ظرفیت)Hardware.افزارسختآزمایشگاه1-3
...ومترمولتی,كانالدوهاياسیلسكوپمانندهايابزارداراي•

Electricity.برقآزمایشگاه2-3 Lab(دانشجونفر12ظرفیت)
الكتریسیتهوبرقزمینهدرمقدماتیهايآموزشجهتالزمامكاناتداراي•

Robatic.رباتیكآزمایشگاه3-3 Lab

الزمابزارهايدارايواندازيراهحالدر•

پژوهشوآموزشجهتافزارينرمومكانیكی

رباتیكخصوصدر

آزمایشگاهها و امکانات آموزشی



Scientific.علمیمحاسباتآزمایشگاه-4 Computing Lab

ايهسته16سرور4•

دانشگاهداخلیشبكهتمامازآزمایشگاهاینسرویسهاي•

.استدسترسیقابل

دانشكدهآموزشیسایت-5
كامپیوترعدد30بهمجهز•

كاربرديهايافزارنرمانواعباكارونویسیبرنامههايفعالیتبراي•

دانشگاهدانشجویانسایربهالزمايرایانهسرویسهايارائه•

.Mathآماروریاضیتخصصیآزمایشگاه-6 & Stat. Lab

آماروریاضیكاربرديهايافزارنرمآموزشبراياستفاده•

آزمایشگاهها و امکانات آموزشی



دانشکده فنی و مهندسی

3671641167دامغان،دانشگاهدامغان،دانشکدهفنیومهندسی،کدپستی:آدرس
du.ac.ir@engineering:پستالکترونیک379داخلی023-35220414:تلفن



:گروه به شرح ذیل می باشد5این دانشكده داراي 

مهندسی صنایع-

مهندسی كامپیوتر-

مهندسی برق-

مهندسی مكانیك-

مهندسی عمران-

گروه های آموزشی



گروه مهندسی صنایع

:تعداد اعضاي هیات علمی
نفرعضوهیأتعلمیدرمرتبهدانشیاری1
نفرعضوهیأتعلمیدرمرتبهمربی1
نفرعضوهیأتعلمیبورسیه2

گروه مهندسی عمران

:تعداد اعضاي هیات علمی
نفرعضوهیأتعلمیدرمرتبهاستادیاری1
نفرعضوهیأتعلمیبورسیه3



گروه مهندسی كامپیوتر
نفرعضوهیأتعلمیدرمرتبهمربی5

گروه مهندسی مكانیك
:تعداداعضایهیاتعلمی
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