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  تفرش دانشگاه                    

  سيستم هاي اندازه گيري 

  »سمينار«
  

 

ابوالفضل حسني بافراني: درساستاد   ١٤٠٠-١٤٠١نيمسال دوم   

  دف:ه

آشنايي هر چه بيشتر دانشجويان با سيستم هاي مختلف    ، اندازه گيري سيستم هادرس    سمينار  ي هدف از ارائه 
با انتخاب يك سرفصل موضوعي پيشنهاد شده، دانشجويان    اندازه گيري مورد استفاده در صنايع مي باشد.

محترم تالش مي كنند تا با انواع روش هاي مختلف اندازه گيري آن پارامتر آشنا شده و تاريخچه اي از تكميل  
ارائه توضيحات كامل در استفاده در صنعت، مكانيزم عملكردي، استانداردهاي موجود در  .  روش ها ارائه شود

محاسبه روش و ... مواردي است كه به تمامي دانشجويان در شناخت بهتر آن پارامتر كمك مي كند. فايل هاي  
اده بهتر در آينده  ارائه تمامي دانشجويان در انتها در اختيار همه قرار گرفته و به صورت مرجعي جهت استف

  خواهد شد. 

  

  پارامتر مورد نظرانتخاب  
   انواع پارامترهاي مختلف، جهت ارائه سمينار درس سيستم هاي اندازه گيري در ادامه خدمتتان معرفي

  مي گردد: 
 )Temperature Measurementاندازه گيري دما ( -١

 )Velocity Measurementاندازه گيري سرعت ( -٢

 )Pressure Measurementاندازه گيري فشار ( -٣

 )Flow meter Measurement( سيال اندازه گيري جريان -۴

 )Strain Measurementاندازه گيري كرنش ( -۵

 )Level Measurementاندازه گيري سطح ارتفاع ( -۶

 )Chemical Measurement(و اكسيژن  PHاندازه گيري مشخصه هاي شيميايي مانند  -٧

 )Velocity Measurement( سرعتاندازه گيري  -٨

 )Humidity Measurementبت (اندازه گيري رطو -٩

 )Displacement and Distance Measurementله (گيري جابجايي و فاصاندازه  -١٠

 )Sound Pressure Measurementاندازه گيري شدت صوت ( -١١

 ريان، مقاومت و ...تاژ، جمشخصات الكتريكي مانند ولاندازه گيري  -١٢

 ن انسانمترهاي خواندازه گيري فشار خون، قند خون و ديگر پارا -١٣
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 )Time Measurementزمان (اندازه گيري  -١۴

 
   ٢٤/١٢/١٤٠٠  شنبهسه  حداكثر تا تاريخ  به همراه هم گروهي خود  را    پارامتر مورد نظرالزم است  

 . ارسال بفرماييد  Baferani@tafreshu.ac.ir آدرس ايميل  و به  انتخاب 

 بود كاربردي  انتخاب  باشد. شرط  مي  پذير  امكان  نيز  باال  موضوعات  از  غير  به  موضوع  و    نانتخاب 
 استفاده بيشتر در صنايع مي باشد. 

   شده و پاسخ ايميل براي  نهايي    پارامتر   ، در صورت عدم تكراري بودن  ،مورد نظرپارامتر  پس از انتخاب
  . شما ارسال خواهد شد 

   ارسال شود، ديگر امكان انتخاب آن    گروهيتوسط هر    موضوعاولويت با ارسال سريعتر مي باشد و هر
  وجود ندارد. هاگروهراي ديگر ب

 نكات كلي: 

  باشد:سمينار در حالت كلي ميبايست شامل بخش هاي زير 

I. معرفي اوليه پارامتر 

II.   ــنات هر روش به ارائه روش هاي موجود اندازه گيري آن پارامتر (محدوديت ها و محسـ
 يك عنوان شود)كتف

III. ارائه استانداردهاي مرتبط براي موضوع اندازه گيري پارامتر 

IV. ارائه كاربردهاي صنعتي و نمونه هاي صنعتي تجهيزات مختلف 

V. مراجع 

  زير ميبايست حتما در نظر گرفته شود:در ارائه سمينار نكات 

I. دازه گيري آن پارامتر ميبايست ارائه شود. نتمامي روش هاي موجود در موضوع ا 

II.  .در ارائه روش ها حتما از اجزايي مانند فيلم و يا تصوير براي انتقال بهتر موضوع استفاده شود 

III. گاه كاربردي براي هر  تاريخچه توسعه هر روش در ابتداي ارائه و نقاط ضعف و محسنات با ن
 روش عنوان شود. 

IV. .نمونه تجهيزات موجود از شركت هاي بزرگ صنعتي توليد كننده اين تجهيزات ارائه شود 

V.   استانداردهايي كه براي محاسبه اين پارامتر در محيط هاي مختلف وجود دارد درISO    و
ASTM  .ارائه شود 

VI. ه هايي از استفاده از اين تجهيز  بخشي تحت عنوان كاربردهاي صنعتي اختصاص داده و نمون
 در صنايع مختلف عنوان شود.

VII.   هر گونه ايده و موضـوعي كه سـبب انتقال بهتر و شـناخت بهتر دانشـجويان از پارامتر مورد
 نظر شود استقبال مي شود.



٣ 
 

   زمان ارائه سمينار به درخواست دانشجويان و پس از تاييد فايل ارائه توسط اينجانب امكان پذير مي
كان ارائه موضوعات فراهم بوده و دانشجويان ميبايست سعي كنند  مباشد. طبيعي است از هفته آينده ا

 در اسرع وقت فايل خود را ارائه نموده تا نمره مربوط به آنها اختصاص يابد. 

   هر چه فايل مربوط به ارائه پر محتوا تر و داراي جذابيت هاي الزم باـشد، طبيعتاً نمره تخـصيص يافته
 آن بيشتر مي باشد. به

   پس از ارائه گروه ميبايسـت فايل نهايي خود را با اشـاره به زمان ارائه آن به صـورت ايميل براي بنده
 ارسال نمايد.

  تحويل داده شود.  و بر روي سي دي رايت شده فايل نهايي به همراه كليه فايل هاي ديگر همچنين 

  موفق باشيد. 

 ١٤٠٠/ ١٧/١٢حسني بافراني  


