
 SENSOR+TESTموضوعات نمایشگاه 

 

 

 __________________________________________________________محصوالت صنعتی .1

 حسگرها، ابزار دقیق و سامانه های سنجش *

پارامترهای اتمسفری و ارتی و کالری سنجی، پارامترهای حرپارامترهای دینامیکی، پارامترهای مکانیکی، پارامترهای هندسی، 

رهای شیمیایی، بیولوژیکی و پارامت، ترانس میترها(پارامترهای الکتریکی )بجز پارامترهای نوری و اکوستیکی، هواشناختی، 

 پارامترهای پردازش تصویر/ سایر پارامترهاپزشکی، 
 

 لمان های حسگر مطابق با اصل سنجش اِ*
 

 اکتواتورها، ریز اکتواتورها*
 

 مولفه های حسگری *
 

 سنجش و اتوماسیون *

 تجهیزات سنجش کلی، داده، اتوماسیون، ابزار سنجش و آزمون  کسب و نمایشتقال سیگنال، تامین شرایط سیگنال، ان
 

 فن آوری سنجش و آزمون برای مهندسی ترافیک *

فن ی، فن آوری لکوموتیو و اقالم ریلایش ایمنی خودرو، فن آوری هوافضا، قطعات خودرو، آزمجامع خودرو، آزمایش  آزمایش

 آوری سنجش و آزمون برای سایر صنایع 
 

 فن آوری سنجش و آزمون برای آزمون مواد *

 آزمون اقالم مکانیکی و گرمایی، مولفه ها و سازه ها 

اعوجاج بر مبنای رفتار مقاومتی و ، و اعوجاج بر مبنای واکنش به موقعرفتار مقاومتی مقاومتی و اعوجاج بر مبنای تنش،  رفتار

، ایندهای آزمون سایر مواد مکانیکیآزمون سختی و فریندهای آزمون سایر مواد مکانیکی، آزمون سختی و فراتولید نیرو، 

 فرایندهای آزمون مواد شبیه سازی حرارتی و زیست محیطی بی مربوط به آزمون مواد مکانیکی، تجهیزات جان

 

 خرب مواد و مولفه ها آزمون غیر م*

سامانه های (، دستگاه ها و ابزار تراز، رایانشآزمون کیفی و طراحی )، به ازای فرایند آزمون، به ازای محدوده های کاربرد

آزمون برای آزمون مواد الکتریکی،  فن آوری سنجش و آزمون، فن آوری سنجش و جش و آزمون نوسان، واکاوی نوسان، سن

 برای آزمون مواد شیمیایی 

 

 تجهیزات جانبی و ابزار برای فن آوری سنجش و آزمون *

 

 تجهیزات آزمون و کالیبراسیون *

ای ترهای هندسی، پارامترهپارام یبراسیون برایتجهیزات آزمون کالعمومی کالیبراسیون سنجش و آزمون،  سامانه های

ختی، پارامترهای نوری و و هواشنا پارامترهای اتمسفری پارامترهای حرارتی و کالری سنجی، مکانیکی، پارامترهای دینامیکی،
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میایی، بیولوژیکی و پزشکی، دستگاه های آزمون و کالیبراسیون برای پارامترهای شیپارامترهای الکتریکی، اکوستیکی، 

 پارامترهای پردازش تصویر/ سایر پارامترها

 

 تجهیزات مربوط به تولید حسگرها و اکتواتورها *
 

 _______________________________________________________خدمات تحقیق و توسعه .2

 توسعه و تعیین ویژگی ها و بهینه سازی*

 ها و مدارات الکترونیکیمولفه ها، ماژول ها، اکتواتورها، مواد و مولفه ها، حسگر
 

 توسعه فن آوری *
 

 مدل سازی و شبیه سازی *
 

 یکپارچه سازی سامانه ها *
 

 ____________________________________________________________خدمات تولیدی .3

 فن آوری های حسگر *
 

 اکتواتورها *
 

  ها فن آوری*
 

 خدمات کالیبراسیون برای فن آوری سنجش و آزمون *

کالیبراسیون برای ابزار، دستگاه ها و سامانه های ه، کالیبراسیون برای سامانه های کسب دادیون برای حسگرها، کالیبراس

 آزمون 
 

 آزمایشگاه های مورد تایید *

یید در آزمون مورد تا یید در خصوص پارامترهای مکانیکی،آزمون مورد تاتایید در خصوص پارامترهای هندسی، آزمون مورد 

آزمون مورد تایید در پارامترهای جرارتی و کالری سنجی،  مورد تایید در خصوص آزمونخصوص پارامترهای دینامیکی، 

آزمون مورد صوص پارامترهای نوری و اکوستیکی، آزمون مورد تایید در خختی، پارامترهای اتمسفری و هواشناخصوص 

آزمون های شیمیایی، بیولوژیکی و پزشکی، صوص پارامترآزمون مورد تایید در خید در خصوص پارامترهای الکتریکی، تای

 مورد تایید در خصوص پارامترهای پردازش تصویر و سایر پارامترها 
 

 ______________________________________________________________سایر خدمات .4

 سایر خدمات برای حسگرها و اکتواتورها*

 سایر خدمات برای سنجش و آزمون *


