
 ک فلو ( )ادا ایرانیان تجهیز آداکشرکت 

 

 : در دانشگاهای سطح کشورسوابق فعالیت 

 

   دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند -

نصب و راه اندازی  – بهمراه آموزش آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات کل)تجهیز ،  نصب راه اندازی )

 (فلومتر الترسونیک برای کانال روباز 

 

  تان آذربایجانشرقی منطقه ای اسشرکت آب  -

 فلومتر و سیستم اندازه گیری دبی  –لایسمتر  تجهیز ، نصب و راه اندازی ایستگاه  

 

  شرکت آب منطقه ای استان آذربایجانغربی   -

 تجهیز ، نصب و راه اندازی فلومتر الترسونیک و پرتابل   

 
 

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز  -

 تدینامیک ارتعاشا –ترمودینامیک  –میل ، نصب و راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات تک

 بهمراه آموزش( انتقال حرارت  –

 

 



 )ادا ک فلو ( انیرانیا زیشرکت آداک تجه

 

 Osaka Universityاوسکای ژاپن دانشگاه  -

Professor  Masahiko Fujikubo  tel :+81 6-6877-511      

 پژوهشی  –تجهیزات تحقیقاتی 

 

  گیلان    دانشگاه -

  59333911990دکتر اسماعیلی 

نصب راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک  تجهیز ،  -نصب و راه اندازی فلومتر الترسونیک و مغناطیسی 

 فلوم آموزشی تحقیقاتی  انجام پروژه های تحقیقاتی ( –سیالات بهمراه آموزش 

 

 تبریزدانشگاه آزاد اسلامی  -

دینامیک ارتعاشات  –ترمودینامیک  –)تعمیر کلی ،  نصب راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات   

 مراه آموزش (انتقال حرارت به

 

 گروه آبیاری  -انشگاه تبریزد -

پروژه  طراحی و تولید دستگاههای  -فلومتر الترسونیک   -تجهیز و تکمیل آزمایشگاه گروه آب  

انجام پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان کارشناسی  -اندازه گیری ارتفاع و فشار 

 ارشد و دکترا گروه مهندسی آب 

 



 )ادا ک فلو ( انیرانیا زیشرکت آداک تجه

  تبریزانشگاه د -

انجام پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های  -تجهیز و تکمیل آزمایشگاه گروه کشاورزی 

 دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا گروه مهندسی آب 

 

 گروه عمران  انشگاه تبریزد -

انجام پروژه های  -نصب و راه اندازی فلومتر مغناطیسی  -تجهیز و تکمیل آزمایشگاه گروه عمران  

 قاتی و پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا تحقی

 

 

  فارس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

 )تجهیز ،  نصب راه اندازی کل آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات بهمراه آموزش ( 

 

 

 دانشگاه شهید چمران اهواز  -

تجهیز  -تجهیزات جانبی فلوم و سرعت سنج  -مغناطیسی  –تجهیز ، نصب و راه اندازی فلومترهای الترسونیک 

انجام پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان  -و تکمیل آزمایشگاه گروه عمران  

 کارشناسی ارشد و دکترا 

 

 



 )ادا ک فلو ( انیرانیا زیشرکت آداک تجه

  دانشگاه آزاد اسلامی دهدشت -

 ه آموزش (آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات بهمرا کل)تجهیز ،  نصب راه اندازی  

 

 

 دانشکده کشاورزی شیراز  -

 )تکمیل ،  نصب راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات بهمراه آموزش ( 

 

 دانشگاه آزاداسلامی واحد الیگودرز -

بهمراه  انتفال حرارت  – ترمودینامیک -)تجهیز ،  نصب راه اندازی کل آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات 

 آموزش (

 

 

 انشگاه آزاد اسلامی ایذهد

 انتقال حرارت گاز بهمراه آموزش ( -)تجهیز ،  نصب راه اندازی کل آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات 

 

 

 دانشگاه پردیس ابوریحان  -

 )تکمیل ،  نصب راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات بهمراه آموزش (

 

 



 )ادا ک فلو ( انیرانیا زیشرکت آداک تجه

 دانشگاه آزاد اسلامی عجب شیر -

 هیز ،  نصب راه اندازی کل آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات بهمراه آموزش ()تج

 

 دانشگاه مراغه -

نصب و راه اندازی فلومتر  –گروه آب هیدرولیک مکانیک سیالات تجهیز و تکمیل آزمایشگاه 

  انجام پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا -الترسونیک 

 

 دانشگاه پیام نور شیراز  -

 آزمایشگاه دینامیک ارتعاشات  – تجهیز و تکمیل آزمایشگاه گروه آب

 

 ) جهاد کشاورزی ( دانشگاه بعثت فارس -

 انجام پروژه های تحقیقاتی  -تجهیز ، تعمیر و تکمیل آزمایشگاه گروه آب 

 

  آزاد سما شیراز دانشگاه  -

 انتقال حرارت   –ت تجهیز ،  تکمیل آزمایشگاه مکانیک سیالا

 

  آزاد اسلامی مراغه دانشگاه  -

 )تجهیز ،  نصب راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات بهمراه آموزش ( 

 (انجام پروژه های تحقیقاتی  -ارتعاشات تجهیز ، تعمیر و تکمیل آزمایشگاه 



 )ادا ک فلو ( انیرانیا زیشرکت آداک تجه

 

  آزاد اسلامی ایلخچی دانشگاه  -

  هیدرولیک مکانیک سیالات تجهیز ، آزمایشگاه 

 

 بناب دانشگاه آزاد اسلامی  -

 ) نصب راه اندازی آزمایشگاه دینامیک ارتعاشات  مکانیک بهمراه آموزش ( 

 

 بناب  مجتمع عالی دانشگاه  -

 ) نصب راه اندازی آزمایشگاه دینامیک ارتعاشات بهمراه آموزش (  

 

 

  آزاد اسلامی کرمانشاه  دانشگاه  -

تجهیز ،  نصب راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات بهمراه  -زی فلومتر الترسونیک نصب و راه اندا

 انجام پروژه های تحقیقاتی (  -آموزش 

 

  آزاد اسلامی گیلان   دانشگاه  -

 تجهیز ،  نصب راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات بهمراه -نصب و راه اندازی فلومتر الترسونیک 

 انجام پروژه های تحقیقاتی (  -آموزش 

 



 )ادا ک فلو ( انیرانیا زیشرکت آداک تجه

  آزاد اسلامی گرمسار    دانشگاه  -

 انجام پروژه های تحقیقاتی  -تجهیز ،  نصب راه اندازی آزمایشگاه بهمراه آموزش 

 

  آزاد اسلامی چالوس    دانشگاه  -

 تجهیز ،  نصب راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات بهمراه آموزش 

 

  آزاد اسلامی قیام دشت    گاه دانش -

 تجهیز ،  نصب راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات بهمراه آموزش 

 

 

 اهردانشگاه آزاد اسلامی  -

 ) نصب راه اندازی آزمایشگاه دینامیک ارتعاشات  مکانیک بهمراه آموزش ( 

 

 رکت رابط امین بین المللش -

 آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات (تعمیر و نگهداری  –)فروش تجهیزات  

 

 شرکت پیشتاز یاران -

 ) تعمیر و نگهداری آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات (

 



 )ادا ک فلو ( انیرانیا زیشرکت آداک تجه

 شرکت آذر پوران  -

 (ترمودینامیک  -آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالاتات تجهیزات ) تعمیر

 

  کار تجهیز  شرکت آزمون -

 ایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات (تعمیر و نگهداری آزم –)فروش تجهیزات 

 

 نویندانا آریا شرکت  -

 -دینامیک ارتعاشات –ترمودینامیک  -)فروش تجهیزات آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات

 ( مکانیک خودرو  –انتقال حرارت 

 

 

 شرکت ایرمد -

دینامیک  –ترمودینامیک  – نگهداری آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات –)فروش تجهیزات 

 ( ارتعاشات 

 

 شرکت مهندسی دیده افزار 

تعمیر و نگهداری آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک  –فلومتر  –اندازه گیری دبی سیالات تجهیزات )

 سیالات (

 



 )ادا ک فلو ( انیرانیا زیشرکت آداک تجه

 گروه مهندسی آذپولاد  -

دینامیک ارتعاشات ترمودینامیک  –مکانیک خودرو  – )نصب و راه اندازی فلومتر های مغناطیسی 

) 

 

  آزاد اسلامی کرمانشاه  گاه دانش -

تجهیز ،  نصب راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات بهمراه  -نصب و راه اندازی فلومتر الترسونیک 

 فلوم آموزشی تحقیقاتی  انجام پروژه های تحقیقاتی ( -آموزش 

                         

 تربیت مدرس دانشگاه   -

نصب و راه اندازی فلومتر  -تجهیزات اندازه گیری سرعت آب    –پژوهشی آموزشی   تجهیز ،  فلوم تحقیقاتی 

 های الترسونیک و مغناطیسی و پرتابل 

 

  بوشهر دانشگاه  -

 -تجهیزات اندازه گیری سرعت آب   –درجه    385تجهیز ،  فلوم تحقیقاتی پژوهشی آموزشی 

 سرعت سنج سه بعدی آب  -فلومتر الترسونیک 

  

 آزاد اسلامی تهران شرق  دانشگاه -

تجهیز ،  نصب راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات بهمراه  -نصب و راه اندازی فلومتر الترسونیک 

 انجام پروژه های تحقیقاتی (  -آموزش 



 )ادا ک فلو ( انیرانیا زیشرکت آداک تجه

 آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشگاه  -

 

 ارتفاع سنج    –ج ویژه تحقیقاتی فشارسن –سرعت سنج سه بعدی  –تجهیزات اندازه گیری سرعت آب 

 

 دانشکده کشاورزی شیراز 

تکمیل ،  نصب راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات بهمراه  -نصب و راه اندازی فلومتر الترسونیک 

 آموزش 

 

 گاه محقق اردبیلی دانش

ه هیدرولیک و مکانیک سیالات بهمراه تکمیل ،  نصب راه اندازی آزمایشگا -نصب و راه اندازی فلومتر الترسونیک 

 آموزش

 

 دانشگاه اراک 

 –تکمیل ،  نصب راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات  -نصب و راه اندازی فلومتر الترسونیک 

 دینامیک ارتعاشات  بهمراه آموزش –ترمودینامیک 

 

 و......

 

 

 

 


