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 هیذرولیکنبم آزمبیشگبه:                                                           بهذاشت نبم دانشکذه:

 -کبرشنبس مسئول: 

 لوله پیتو  نبم تجهیس:

 

 

 

 

 

 

 

 پاکاى قطرهمذل: -شرکت سبزنذه

 به دانشجویاى گیری سرعت سیاالت با توجه به هعادله برنولی نذازهاتفهین چگونگی  موارد کبربرد و استفبده:

 5831 زمبن راه انذازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 آهاه به کار وضعیت فعلی:

 شذهنکالیبره  وضعیت کبلیبراسیون:

 دانشجویاى -کارشناس آزهایشگاه اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هیذرولیکنبم آزمبیشگبه:                                                           بهذاشت نبم دانشکذه:

 -کبرشنبس مسئول: 

 ظروف مرتبطه  نبم تجهیس:

 

 

 

 

 

 

 

 پاکاى قطرهمذل: -شرکت سبزنذه

 ظروف هرتبطه به دانشجویاىخصوصیات سیال در تفهین  موارد کبربرد و استفبده:

 5831 زمبن راه انذازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 آهاه به کار وضعیت فعلی:

 شذهنکالیبره  وضعیت کبلیبراسیون:

 دانشجویاى -کارشناس آزهایشگاه اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هیذرولیکنبم آزمبیشگبه:                                                           بهذاشت نبم دانشکذه:

 -کبرشنبس مسئول: 

 تجهیس برنولی  نبم تجهیس:

 

 

 

 

 

 

 

 پاکاى قطرهمذل: -شرکت سبزنذه

 به دانشجویاى خصوصیات هعادله برنولیتفهین  موارد کبربرد و استفبده:

 5831 زمبن راه انذازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 آهاه به کار وضعیت فعلی:

 شذهنکالیبره  وضعیت کبلیبراسیون:

 دانشجویاى -کارشناس آزهایشگاه اپراتور:

 - توضیحبت:

 

 



 Email: ehe.group.skums@gmail.com                                 شهرکرد پسشکی علوم دانشگاه بهذاشت، دانشکذه هحیط، بهذاشت ههنذسی گروه  

  
 

            
 هیذرولیکنبم آزمبیشگبه:                                                           بهذاشت نبم دانشکذه:

 -کبرشنبس مسئول: 

 ونچوری  نبم تجهیس:

 

 

 

 

 

 

 پاکاى قطرهمذل: -شرکت سبزنذه

 به دانشجویاى تفهین رابطه فشار و سرعت در ونچوری موارد کبربرد و استفبده:

 5831 زمبن راه انذازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 آهاه به کار وضعیت فعلی:

 شذهنکالیبره  وضعیت کبلیبراسیون:

 دانشجویاى -کارشناس آزهایشگاه اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هیذرولیکنبم آزمبیشگبه:                                                           بهذاشت نبم دانشکذه:

 -کبرشنبس مسئول: 

 سرریس  نبم تجهیس:

 

 

 

 

 

 

 پاکاى قطرهمذل: -شرکت سبزنذه

 سرریسها به دانشجویاىعولکرد چگونگی تفهین  موارد کبربرد و استفبده:

 5831 زمبن راه انذازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 آهاه به کار وضعیت فعلی:

 شذهنکالیبره  وضعیت کبلیبراسیون:

 دانشجویاى -کارشناس آزهایشگاه اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هیذرولیکنبم آزمبیشگبه:                                                           بهذاشت نبم دانشکذه:

 -کبرشنبس مسئول: 

 لوله هبی موازی  نبم تجهیس:

 

 

 

 

 

 

 

 پاکاى قطرهمذل: -شرکت سبزنذه

 چگونگی هحاسبه دبی و سرعت در لوله های هوازی به دانشجویاىتفهین  موارد کبربرد و استفبده:

 5831 آزمبیشگبه:زمبن راه انذازی و شروع به کبر در 

 آهاه به کار وضعیت فعلی:

 شذهنکالیبره  وضعیت کبلیبراسیون:

 دانشجویاى -کارشناس آزهایشگاه اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هیذرولیکنبم آزمبیشگبه:                                                           بهذاشت نبم دانشکذه:

 -کبرشنبس مسئول: 

 کبتبل هیذرولیکی  نبم تجهیس:

 

 

 

 

 

 پاکاى قطرهمذل: -شرکت سبزنذه

 به دانشجویاى کانال های هیذرولیکیدر تفهین انواع جریاى ها  موارد کبربرد و استفبده:

 5831 زمبن راه انذازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 آهاه به کار وضعیت فعلی:

 شذهنکالیبره  کبلیبراسیون:وضعیت 

 دانشجویاى -کارشناس آزهایشگاه اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هیذرولیکنبم آزمبیشگبه:                                                           بهذاشت نبم دانشکذه:

 -کبرشنبس مسئول: 

 مخسن هوایی  نبم تجهیس:

 

 

 

 

 قطرهپاکاى مذل: -شرکت سبزنذه

 تفهین عولکرد هخازى هوایی و روش هحاسبه افت فشار در آى ها به دانشجویاى موارد کبربرد و استفبده:

 5831 زمبن راه انذازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 آهاه به کار وضعیت فعلی:

 شذهنکالیبره  وضعیت کبلیبراسیون:

 دانشجویاى -کارشناس آزهایشگاه اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هیذرولیکنبم آزمبیشگبه:                                                           بهذاشت نبم دانشکذه:

 -کبرشنبس مسئول: 

 تبنک نفور  نبم تجهیس:

 

 

 

 

 

 پاکاى قطرهمذل: -شرکت سبزنذه

 هختلف فیلتر و نفور به دانشجویاىتفهین عولکرد الیه های  موارد کبربرد و استفبده:

 5831 زمبن راه انذازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 آهاه به کار وضعیت فعلی:

 شذهنکالیبره  وضعیت کبلیبراسیون:

 دانشجویاى -کارشناس آزهایشگاه اپراتور:

 - توضیحبت:

 

 



 Email: ehe.group.skums@gmail.com                                 شهرکرد پسشکی علوم دانشگاه بهذاشت، دانشکذه هحیط، بهذاشت ههنذسی گروه  

  
 

 

 هیذرولیکنبم آزمبیشگبه:                                                           بهذاشت نبم دانشکذه:

 -کبرشنبس مسئول: 

 تجهیس رینولذز  نبم تجهیس:

 

 

 

 

 

 پاکاى قطرهمذل: -شرکت سبزنذه

 تفهین چگونگی هحاسبه عذد رینولذز به دانشجویاى موارد کبربرد و استفبده:

 5831 زمبن راه انذازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 آهاه به کار وضعیت فعلی:

 شذهنکالیبره  وضعیت کبلیبراسیون:

 دانشجویاى -کارشناس آزهایشگاه اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هیذرولیکنبم آزمبیشگبه:                                                           بهذاشت نبم دانشکذه:

 -کبرشنبس مسئول: 

 سیفون   نبم تجهیس:

 

 

 

 

 پاکاى قطرهمذل: -شرکت سبزنذه

 تفهین نحوه عولکرد سیفوى ها و انواع آى ها به دانشجویاى موارد کبربرد و استفبده:

 5831 زمبن راه انذازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 آهاه به کار وضعیت فعلی:

 شذهنکالیبره  وضعیت کبلیبراسیون:

 دانشجویاى -کارشناس آزهایشگاه اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هیذرولیکنبم آزمبیشگبه:                                                           بهذاشت نبم دانشکذه:

 -کبرشنبس مسئول: 

 میس هیذرولیکی  نبم تجهیس:

 

 

 

 

 

 پاکاى قطرهمذل: -شرکت سبزنذه

 دانشجویاىبه تفهین چگونگی انذازه گیری دبی  موارد کبربرد و استفبده:

 5831 زمبن راه انذازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 آهاه به کار وضعیت فعلی:

 شذهنکالیبره  وضعیت کبلیبراسیون:

 دانشجویاى -کارشناس آزهایشگاه اپراتور:

 - توضیحبت:

 

 


