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درباره  ما

شــرکت تجهیــزات ابــزار آزمــا در ســال 1387، بــا تکیــه بــر ســال ها تجربــه در حــوزه فعالیت هــای دانشــگاهی و صنعتــی تأســیس گردیــد. 

ایــن شــرکت هــم اکنــون بــه یکــی از معتبرتریــن شــرکت های داخلــی مجــری پروژه هــای صنعتــی و تولید کننــده تجهیــزات آزمایشــگاهی 

تبدیــل شــده اســت. تجهیــز بیــش از چهــل دانشــگاه و مرکــز آموزشــی معتبــر کشــور و همچنیــن تولیــد تجهیــزات خــاص و سفارشــی در 

حــوزه مهندســی بــرق و الکترونیــک بــرای مراکــز تحقیقاتــی، پژوهشــکده هــا، وزارت دفــاع و شــرکت های بــرق منطقــه ای، نمایانگــر تنهــا 

بخشــی از تــوان فنــی شــرکت می باشــد. بــا گســترش مجموعــه محصــوالت آموزشــی آزمایشــگاهی، ایــن شــرکت هــم اکنــون در حوزه هــای 

مهندســی پزشــکی، مکانیــک، عمــران، فیزیولــوژی و فیزیــک نیــز فعالیــت می نمایــد. طراحــی و ســاخت منابــع تغذیــه، اتوماســیون صنعتــی 

ــزار آزمــا می باشــند. ــرای هنرســتانها نیــز از دیگــر زمینه هــای فعالیــت اب و ابزار دقیــق و تجهیــزات آموزشــی آزمایشــگاهی ب

تنــوع تخصــص، تجربــه و دانــش فنــی و همچنیــن ســاماندهی منســجم ایــن گــروه باعــث گردیــده تــا تــوان فنــی گســترده ای جهــت اجــرای 

پروژه هــای متنــوع حــوزه مهندســی در دســترس باشــد.

کلیــه تجهیــزات آموزشــی - آزمایشــگاهی شــرکت بــر اســاس ســرفصل های جدیــد مصــوب وزارت علــوم طراحــی گردیــده، دارای 

دســتورکارهای مــدون می باشــد. امــکان طراحــی و ســاخت سفارشــی، طراحــی مــاژوالر، قابلیــت کنتــرل و مانیتورینــگ از طریــق نمایشــگر 

ــند. ــزات می باش ــن تجهی ــرد ای ــر بف ــن و منحص ــای نوی ــی ه ــر ویژگ ــر از دیگ ــی و کامپیوت لمس

تجهیــزات ابــزار آزمــا، بــا ارائــه و ســاخت تجهیزاتــی بــا کیفیــت مناســب و نیــز خدمــات گســترده پــس از فــروش همــواره در تــاش اســت 

نظــر مســاعد مشــتریان را تامیــن نمایــد.

• کسب عنوان کارآفرین برتر دانشگاهی در استان خراسان رضوی، 1395.
• تایید صاحیت و کسب عنوان دانش بنیان از کارگروه ارزشیابی و تشخیص صاحیت شرکت های دانش بنیان، 1394.

• تقدیر شده از سوی سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، 1394.
.1393 ،)PEDSTC( تقدیر شده از سوی ششمین کنفرانس بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت •

• تقدیر شده و برگزیده چهارمین جشنواره ملی علم تا عمل 1392. 
• تقدیر شده و کسب عنوان برترین واحد فناور در نمایشگاه هفته پژوهش از سوی مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد، 1390.

.1390 ،)PEDSTC( تقدیر شده از سوی سومین نمایشگاه بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت •

افتخارات

معرفی 







 آزمایشگاه های الکترونیک آنالوگ

الکترونیک  مختلف  آزمایشگاه های  در   )Integrated( مجتمع  و   )Discrete( الکترونیکی گسسته  مدارهای  انواع 

مورد بررسی قرار می گیرند. در این مجموعه، آزمایشگاه های الکترونیک1، الکترونیک2، الکترونیک3، مدارهای 

ارزیابی  از ماژول های متنوع طراحی شده، تحلیل و  با استفاده  الکترونیکی، مدارهای مجتمع و تکنیک پالس 

می شوند.

مدارهای تغذیه و سیگنال ژنراتور برای انجام آزمایش های مختلف بر روی دستگاه ها تعبیه شده اند.

ساختار ماژوالر و تجزیه و تحلیل اجزای مدارهای الکترونیکی، از مشخصات بارز این دسته از محصوالت می باشد.

Analog Electronics Labs

معرفی:
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امکان پیاده سازی آرایش های امیتر مشترک، کلکتور مشترک و امیتر 
مشترک دو طبقه مهیا می باشد.

تحقق مدارهای BJT ،JFET و MOSFET در توپولوژی های مختلف بر 
روی این ماژول امکان پذیر است.

انواع نوسان ساز مبتنی بر ترانزیستور و تقویت کننده عملیاتی در 
سه نوع Bistable ،Astable و Monostable بر روی این ماژول قابل 

آزمایش می باشد.

تراشه مجتمع 555 یکی از پرکاربرد ترین تراشه ها برای تولید شکل 
 ،LED فلشر  چون  کاربردی  مدارهای  تحقق  و  سنجی  زمان  موج، 

سرعت سنج خودرو، کنترل دور موتور و... می باشد.
بر روی این ماژول امکان آزمایش این تراشه برای کاربردهای مختلف 

مهیا شده است.
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مشخصات:
سیگنال  تبدیل  و  گام   256 یا   8  bit به  آنالوگ  سیگنال  تبدیل   )1

دیجیتال به آنالوگ به صورت تکی یا تفاضلی
2( تقویت کننده تفاضلی

3( مدار جداساز نوری
79XX 78 وXX 4( رگوالتورهای تجاری سری

5( رگوالتور سوییچینگ کاهنده
6( مدار مجتمع ضرب کننده

7(مدارهای کاربردی مبتنی بر تقویت کننده عملیاتی
±12V 5± وV 8( منبع تغذیه ثابت

9( سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید شکل 
موج سینوسی، مربعی و مثلثی

قابلیتها:
• بررسی مدارهای مجتمع مبتنی بر تقویت کننده های عملیاتی 

• پیاده سازی عملیات ریاضی با استفاده از مدارهای مجتمع
• رگوالتور های تجاری پرکاربرد

• بررسی اپتوکوپلر 
• منبع ایجاد سیگنال و تغذیه ها

D/A و A/D بررسی مدارهای مجتمع •

)AE - 100 ( آموزنده مدارهای مجتمع

آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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قابلیتها:
• تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال و بلعکس

• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت
• بررسی پاسخ مدارهای RLC به شکل موج های استاندارد

• بررسی انواع نوسان سازها و اشمیت تریگر 
MOSFET بررسی رفتار سوییچ •

مشخصات:
RL و RC 1( مشتق گیر غیر فعال

RC 2( انتگرال گیر غیر فعال
OP-AMP 3( مولتی ویبراتور آاستابل، بی استابل، مونو استابل با

بر  مبتنی  مونو استابل  بی استابل،  آاستابل،  ویبراتور  مولتی   )4
ترانزیستور

 OP-AMP 5(  اشمیت تریگر مبتنی بر
6( تبدیل سیگنال آنالوگ به bit 8 یا 256 گام و تبدیل سیگنال 

دیجیتال به صورت تکی یا تفاضلی
±12V 5± وV 7( منبع تغذیه ثابت

8( سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید 
شکل موج های سینوسی، مربعی و مثلثی

)AE - 101 ( آموزنده مدارهای تکنیک پالس

Analog Electronics Labs

Abzarazma Instrument
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مشخصات:
1( مدارهای دیودی کاربردی

2( ترانزیستور دو قطبی 
3( ترانزیستور اثر میدان

4( انواع تقویت کننده های یک طبقه
±12V 5± وV 5( منبع تغذیه ثابت

6( سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید شکل 
موج های سینوسی، مربعی و مثلثی

قابلیتها:
• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت

• بررسی آرایش های مختلف ترانزیستورها ) امیتر مشترک ، کلکتور 
مشترک و بیس مشترک( با استفاده از کلید های نیمه هادی  متفاوت

• بررسی مدارهای برش
•  بررسی رفتار انواع ترانزیستور 

)AE - 102 ( 1 آموزنده مدارهای الکترونیک

آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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مشخصات:
1( مدارهای رگوالتورهای ولتاژ

2( تقویت کننده تفاضلی
3( مدارهای فیدبک

4( انواع تقویت کننده های چند طبقه و کاسکود
±12V 5± وV 5( منبع تغذیه ثابت

با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید  6( سیگنال ژنراتور 
شکل موج سینوسی، مربعی و مثلثی
7( مدارهای تقویت کننده عملیاتی

)AE - 103 ( 2 آموزنده مدارهای الکترونیک

Analog Electronics Labs

Abzarazma Instrument

قابلیتها:
• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت

• بررسی آرایش های مختلف چند طبقه ترانزیستورها 
• تقویت کننده تفاضلی 

•  بررسی مدارهای تقویت کننده عملیاتی
• بررسی رگوالتورهای تجاری
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مشخصات:
بررسی  و  ترانزیستوری  طبقه  چند  و  طبقه  یک  کننده های  تقویت   )1

رفتار فرکانسی آنها
2( پاسخ فرکانسی تقویت کننده های فیدبک

±12V 5± وV 3( منبع تغذیه ثابت
4( سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید شکل 

موج سینوسی، مربعی و مثلثی
AB و B ،A 5( ترانزیستورهای قدرت کاس

6( بلندگو
7( تقویت کننده های عملیاتی و رفتار آنها

قابلیتها:
• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت

• قابلیت اتصال تلفن همراه جهت پخش صوت 
مدارهای  برای  باال  و  پایین  فرکانس  باندهای  در  فرکانسی  پاسخ   •

ترانزیستوری
• بررسی مشخصات تقویت کننده های عملیاتی

• بررسی فیدبک بر روی پاسخ فرکانسی مدارهای ترانزیستوری

)AE - 104 ( 3 آموزنده مدارهای الکترونیک

آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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قابلیتها:
• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت

• نمایش سیگنال های مشتق گیر و انتگرال گیر غیر فعال
• بررسی مدارهای برش

• بررسی مدارهای کاربردی با استفاده از تراشه های مجتمع
• آرایش تقویت کننده تفاضلی

• تحلیل مدارهای فیدبک
• بررسی انواع تقویت کننده های یک طبقه و چند طبقه

• مدارهای تقویت کننده عملیاتی
• مدارهای دیودی کاربردی

• ترانزیستور دو قطبی 
• ترانزیستور اثر میدان

مشخصات:
RL و RC 1( مشتق گیر غیر فعال

RC 2( انتگرال گیر غیر فعال
±12V 5± وV 3( منبع تغذیه ثابت

4( سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید شکل 
موج های سینوسی، مربعی و مثلثی 

5( تقویت کننده های یک طبقه و چند طبقه ترانزیستوری و بررسی 
رفتار فرکانسی آنها

6( پاسخ فرکانسی تقویت کننده های فیدبک شده
7( تقویت کننده های عملیاتی و رفتار آنها

8( مدار جدا ساز نوری
79XX 78 وXX 9( رگوالتورهای تجاری سری

10( رگوالتور سوییچینگ کاهنده
11( مدار مجتمع ضرب کننده

)AE - 105 ( آموزنده مدارهای الکترونیکی

Analog Electronics Labs
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مشخصات:
بررسی  و  ترانزیستوری  طبقه  چند  و  طبقه  یک  کننده های  تقویت   )1

رفتار فرکانسی آنها
2( پاسخ فرکانسی تقویت کننده های فیدبک

±12V 5± وV 3( منبع تغذیه ثابت
4( سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید شکل 

موج سینوسی، مربعی و مثلثی
AB و B ،A 5( ترانزیستورهای قدرت کاس

6( بلندگو
7( تقویت کننده های عملیاتی و رفتار آنها

قابلیتها:
• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت

• بررسی آرایش های مختلف ترانزیستور ها ) امیتر مشترک ، کلکتور   
مشترک و بیس مشترک( با استفاده از کلید های نیمه هادی متفاوت

•  بررسی مدار های برش
•  بررسی رفتار انواع ترانزیستور

)AE - 106( آموزنده جامع مدارهای الکترونیکی

آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ
شرکت تجهیزات ابزار آزما



7 - 12 www.abzarazma.com

مشخصات:
1( ورق لمینت
2( فیبر مسی

3( محفظه با نور 
4( طلق ترنسپرنت

5( پودر ظهور )بیکربنات سدیم(
6( پودر پاک کننده لمینت

7( اسید مدار چاپی
7( وان اسید

8( دریل با سایزهای متفاوت مته

قابلیتها:
• معرفی و آموزش نرم افزار طراحی

• معرفی تکنولوژی لمینت برای ساخت برد مدار چاپی
• معرفی وسایل مورد نیاز برای ساخت برد مدار چاپی

• آموزش گام به گام ساخت برد مدار چاپی

)BE -104(    کارگاه مدار چاپی

Analog Electronics Labs

Abzarazma Instrument
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آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ
شرکت تجهیزات ابزار آزما

قابلیتها:
• نحوه قرائت مقادیر قطعات

• معرفی انواع تجهیزات و ابزارهای مورد استفاده در مونتاژ
• استاندار مونتاژ قطعات و نحوه استفاده درست از ابزارآالت مورد نیاز

• کار با هیتر )هواگرم( جهت مونتاژ قطعات
• دمونتاژ کردن )تعویض( قطعات معیوب از روی بردهای مدارچاپی

• برد آموزشی میکروکنترلر 

  
 

 
 

 
 

مشخصات:
1( هیتر هوای گرم

2( هویه با نوک های متفاوت
3( مولتی متر

4( سشوار صنعتی
5( برد آموزشی میکروکنترلر

 )BE -106(  SMD کارگاه تجهیزات
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Source

منبع

A/D & D/A

مبدل سیگنال آنالوگ به دیجیتال و بالعکس

555 IC

آی سی 555

Common E/C/B Transistor Topology

مدارهای ترانزیستوری
این ماژول جهت اجرای انواع تقویت کننده های مبتنی بر ترانزیستور مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• امکان پیاده سازی تقویت کننده های امیتر مشترک، کلکتور مشترک و بیس مشترک

• پیاده سازی تقویت کننده های چند طبقه
• بارهای مقاومتی و خازنی

این ماژول شامل سیگنال ژنراتور و منبع تغذیه DC  می باشد.
مشخصات:

±12V 5±  وV ثابت DC ولتاژ خروجی •
+5V/0.3A، -5/0.3A، +12V/0.3A، -12V/0.3A جریان خروجی ثابت •

200KHz 10تاHz فرکانس خروجی سیگنال ژنراتور •
• تولید شکل موج سینوسی، مربعی و مثلثی

این ماژول جهت تبدیل سیگنال های آنالوگ و دیجیتال به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

+5V )A/D( 8 یا 256 گام             • تغذیهbit تبدیل سیگنال آنالوگ به •
±12V )D/A( 5                                   • تغذیهV 0 تا )A/D( ورودی آنالوگ •

8bit )D/A(به صورت تکی یا تفاضلی    • ورودی دیجیتال )D/A( خروجی دیجیتال •

از این ماژول جهت اجرای چند مدار کاربردی با استفاده از آی سی 555 مورد استفاده قرار می 
گیرد.

• مدار مولد سیگنال 
• مدار مولد PWM، مدار فلشر

• مدار دیمر ال ای دی
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AE - 20

AE - 50

AE - 90

AE - 91

مشخصات
ماژول ها



Operation Amplifiers

تقویت کننده عملیاتی
این ماژول شامل دو بلوک جداگانه OP-AMP می باشد.

مشخصات:
• پیاده سازی جمع کننده و تفریق کننده چند سیگنال

• پیاده سازی مقایسه گر سیگنال 
• پیاده سازی مدارهای انتگرال و مشتق 

• پیاده سازی مدار گذر از صفر

Filteration

فیلتر
این ماژول جهت پیاده سازی انواع فیلترها به کار می رود.

مشخصات:
 RLC و RL ،RC انواع فیلترهای غیرفعال •

MOSFET و BJT انواع فیلترهای فعال ترانزیستوری مبتنی بر •

دیود
این ماژول جهت اجرای انواع مدارهای دیودی مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• یکسو ساز نیم موج و تمام موج

• انواع مدارهای کلمپر

Diode

Multivibrator

نوسان ساز
این ماژول جهت انجام آزمایش های مربوط به انواع نوسان سازها به کار می رود.

مشخصات:
OP-AMP نوسان ساز آاستابل، بی استابل و مونو  استابل مبتنی بر •
• نوسان ساز آاستابل، بی استابل و مونو  استابل مبتنی بر ترانزیستور
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AE - 95

AE - 94

AE - 93

AE - 92

مشخصات
ماژول ها



Schmitt Trigger

اشمیت تریگر

تقویت کننده های قدرت ترانزیستوری
این ماژول جهت پیاده سازی انواع مدارهای تقویت کننده قدرت به کار می رود.

مشخصات:
AB و B ،A تقویت کننده های قدرت کاس •

• انواع بارهای اهمی 

Transistor Power Amplifier

Parctical IC 2

مدارهای کاربردی
این ماژول شامل چند مدار کاربردی جهت تقویت و ایزوالسیون سیگنال می باشد.

مشخصات:
• ایزوالسیون نوری و ضرب کننده سیگنال

• تقویت کننده تفاضلی
• رگوالسیون متغیر و ثابت ولتاژ
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AE - 96

AE - 97

AE - 98

فریم نگهدارنده تجهیزات
فریم استاندارد نگهدارنده ماژول ها می باشد.

مشخصات:
• پایه های فلزی 

• طبقات ازجنس آلومینیوم
• زنگ استاتیک ضد خش 

Panel Frame A - 0

ساخت مدار اشمیت تریگر به شش روش مختلف بر روی این ماژول فراهم شده است.

مشخصات
ماژول ها
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کابل های رابط
کابل های رابط جهت برقراری ارتباط بین ماژول ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• در چهار رنگ متفاوت

Connecting Cable

مشخصات
ماژول ها

A - 2



ماژول ها  به تفکیک مدل:

 جدول راهنمای
آزمایش ها



نقشه پراکندگی مشتریان
 جدول راهنمای

آزمایش ها



برخی از مشتریان

7 - 19www.abzarazma.com



برخی از مشتریان
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 نقشه پراکندگی مشتریان




