
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 مقام معظم رهبری )مدظله العالی ( : 

گاه»     « ارباا   دااگشنه  و  نعت    طوور واقعی شکل یررد نوعی هک کنند   هب  هب شکل واقعی استفاده   رد چرهخ تصمیم سازی   و توان آنها   اه اجرایی ، از دااگشنه اهی دست

 

گاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری رد سطح منطقه تع  4141ردچشم انداز جمهوری اسالمی اریان رد افق  ریف شده ، اریان کشوری توسعه یافته با جای

 همم رب ر مناع  اناانی و رراا ه اتمااعی رد تولید فناوری ، متکی رب  پیشرفته ، تواان رد تولید علم و    ربخوردار از دانش ،  اس . رداین چشم انداز ، جامعه اریانی

گاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری رد سطح منطقه آسیای جنوب رغبی اس . رد جه  همیاری رد نیل هب اهداف فوق ،  الی قلاداد شده و دارای جای

وشش ، توسعه سترراهی حقییقایی ، ، ارتقاء کمی وکیفی آموزش و ژپرد دستور کاری خود  ععنوان یک واحد جام  دااگشنهی  دااگشنه آزاد اسالمی واحد تبرزی

و علوم نیب رشته  ای را  قرار داده اس  و رد دی اهی کارربتقویت  بخش ارباا  با علم ونعت  ، راه اندازی مراکز حقییقایی و فناوری ، توسعه ژپوشش

کاانت و با ربخورداری از این راستا  اقدام هب ،  و دانشجویان ممتاز ران اعضای هیات علمی ربجسته ، ژپوششگ   وجود رأس آنها  رد  و  اهی علمی توانمندیاا

ممعی با  ایجاد 
مج

نععتی ، مرکز وری حقییقات اننو فنامرکز  جنپ مرکز حقییقایی حح  عناوین  مرکز حقییقات بیوفوتونیک ، مرکز حقییقات  بیوتکنولوژی ، 

رد نوع خود از   آنها ک از اهی رنم ، مرکز حقییقات  مدرییت توسعه پایدار حوهض آربزی ردیاهچ ارومیه را نموده اس  هک رهیری وو فنا حقییقات ربابیک 

کاانت   و  گروهاز    ،چند  مختصر  ره ، ی  اطالعای    ات رد مجموهع حاضر سعی رب این شده اس   رباین اساس هب حااب می آید.  رد منطقه اه اولین اهی اهداف ، اا

 اراهئ شود.حقییقایی رهیک از مراکز 

 

 



 معرفی مرکز تحقیقات بیوفوتونیک

بیوفوتونیک به عنوان علم تولید و مهار نور )فوتون( جهت آشکارسازی ، تصویر برداری و 

تعریف می شود . بیوفوتونیک یک شاخه مهندسی از تحقیقات دستکاری نمونه های بیولوژیکی 

 ها ولکرد داخلی سلولـی را برای فهم عمـهای دیگر انرژی تابشعلومی است که نور و شکل

های زنده بکار می گیرد و این امر به محققین امکان رویت ، اندازه گیری ، ها در اندامبافت

ی فراهم می کند که قبال ممکن نبود. در واقع طریقبه تحلیل و مهار بافت های زنده را 

ای هبیوفوتونیک تلفیقی از فوتونیک و علوم زیستی است که در آن اندرکنش نور با محیط

 زیستی بررسی می شود. 

ای های میان رشتههای تکنولوژی در زمینهدرقرن بیست و یکم ، محتمال مهمترین پیشرفت

 وتکنولوژیبی و تکنولوژی نانو فوتونیک، لیزر، مهم تکنولوژی چهار بیوفوتونیک ازرخ خواهد داد. 

 جهانی پیدا بازار در را خود جایگاه هاتکنولوژی این از یک هر حاضر حال در که گیردمی بهره

 را عددیمت رقابتی هایموقعیت دارند. بیوفوتونیک تولید دالر میلیارد هزاران ساالنه و اندکرده

 هایمجموعه و ها مولکول فعالیت از بنیادین شناخت یک که آوردمی فراهم محققین برای

 و جدید کاوشگرهای طراحی در اساسی نیاز یک که ،آنها از های حاصلپدیده و تیـزیس

 چند هایپدیده شناخت همچنین بدست آورند. ،است آن متعاقب دارویی انتقال هایسیستم

 و جدید کاوشگرهای پیشرفت در هم کوتاه، بسیار دوام با لیزری بکارگیری پالسهای با فوتونی

 است. نوردرمانی مدرن های چگونگی خلق در هم
 

 مرکز تحقیقاتی بیوفوتونیک از چهار گروه تحقیقاتی زیر تشکیل یافته است:

 گروه تحقیقاتی لیزر درمانی -

 گروه تحقیقاتی لیزر در نازایی -

 گروه تحقیقاتی فوتودینامیک تراپی -

 زیستی  -گروه تحقیقاتی حسگرهای نور  -
 

 ی مرکزبردکار اهداف

 های تحقیقاتی با  صنعت و علوم پزشکی در زمینه بیوفوتونیکتعریف طرح 

 های پژوهشی فناورانه کشور و استان در حوزه بیو فوتونیکشناسائی اولویت 

 مرکز تحقیقات بیوفوتونیک

1 



  نیاز کشور در حوزه بیو فوتونیکاحصاء محصوالت و فناوری های مورد 

 مرکز تحقیقاتهای دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی مرتبط با بیوفوتونیک بهپروژه هدایت 

 عنوان قطب مرجع بیوفوتونیک کشور و احصاء فناوری های بسترسازی جهت معرفی استان به

 قابل تجاری سازی در حوزه بیوفوتونیک درسطح ملی و فراملی

 ره گیری و حمایت از محققین برجسته با توان رهبری علمی در حوزه بیوفوتونیکشناسائی، به 

 ی، بیوفوتونیک شیم بیوفوتونیک در پزشکی، علوم زیستی و های مختلف نظیرتشکیل زیر کمیته

 اهدر کشاورزی، بیوفوتونیک درصنعت داروسازی و دامپزشکی به منظور گسترش دامنه فعالیت

 های تخصصی در بیوفوتونیکهای پسادکتری ، کارگاهبرگزاری همایش، دورهریزی برای برنامه 

 هاکمک به تدوین برنامه عملیاتی برای تجاری سازی فناوری 

 های دانش بنیان در بیوفوتونیک برنامه ریزی برای گسترش شرکت 

 برنامه ریزی برای برگزاری دوره های مشترک بین مراکز داخلی و خارجی 

 

 

 

 

 

 

 های بیوفوتونیکتوانمندی

دمات های خسازمان ، بیوتکنولوژی هایت شامل شرکتصنع ازگستره وسیعی  بیوفوتونیک

 های ساخت ، شرکت( پزشکی تشخیص هایآزمایشگاه ها،درمانگاه ها،بیمارستان)درمانی 

ی مانند فناور هاییزمینه ، همچنین درداروییهای های فرآوردهتولید کننده و پزشکی تجهیزات

، بیوفوتونیک تاثیر حائز نزدیک ایآینده راطالعات و مخابرات نوری تاثیربه سزایی دارد. د

های جدید و همچنین رشد اقتصادی در سطح جهانی خواهد داشت و اهمیتی بر تولید فناوری

 یهای فراوانی برای پیشرفت بیوتکنولوژی و تحقیقات بنیادی فراهم می کند. بطور کلفرصت

های کاری اساسی در بیوفوتونیک را می توان به چهار گروه بزرگ تقسیم کرد که هر زمینه

 ها را می توان به صورت زیر خالصه کرد:های متعدد دارند. این زمینهها زیر شاخهکدام از گروه
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مقطع نگاری همدوس اپتیکی و میکروسکپی،  :های بیولوژیکیتصویربرداری از نمونه -1

 مدیچند تصویربرداری اپتیک غیرخطی و تصویربرداری 

 های نوین دیگرو روش هاربیوسنسورهای چند کاره و نانو فل حسگرهای زیستی:  -2

ازی نوین سهای شبیهبافت ، روش -سلول و نور -مکانیزم برهمکنش نور علوم بیوفوتونیک:  -3

 مطالعات اثرات بیوفوتونیکی ناشی از نوردر بیوفوتونیک و 

ا، ههای پیشرفته بیوفوتونیک در تشخیص و درمان بیماریهای بیوفوتونیک: فناوریفناوری -4

تکنولوژی مادون قرمز در بیوفوتونیک، طراحی لیزرهای جدید و ابزارهای پزشکی و 

 فیبرهای نوری

بسیار  های شغلیر است موقعیتبا توجه به گستره وسیع بیوفوتونیک، این تکنولوژی قاد

، کادر خدمات دندانپزشکان مهندسین، پزشکان، ها،دانشیمیها، زیادی برای فیزیک دان

 .آورد فراهم پزشکی زیست ینحققم ودرمانی 

 مرکز فعالیتهای زمینه

 زیستی –حسگرهای نوری  -

 اثر لیزر در نازایی  -

 فوتودینامیک تراپی -

 نور درمانی -
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 برخی از تجهیزات موجود مرکز  

 انواع لیزرهای دیودی -

 انواع لیزرهای گازی -

 لیزر رنگی قابل تنظیم  -

 میکروسکوپ پالریزان -

 سیستم اشعه ایکس -

 سیستم میدان مغناطیسی -

 اسپکتروفوتومتر -

 انواع آشکارسازها -

 هاسنج تداخلانواع  -

 انواع هودها -

 

 

 

 

 

 

 

 

 : بیوفوتونیکسایت مرکز تحقیقات  آدرس وب

-http://www.iaut.ac.ir/Public/PGGroup/PG_Home.aspx?GRP=Bio

photonics 

  iaut.ac.irphotonicbio@آدرس ایمیل مرکز :      
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 معرفی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

اندیشه تاسیس مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی در اذهان مسئولین و اعضای هیئت علمی 

اسالمی واحد تبریز به سال ها قبل باز می گردد. از آنجا که این دانشگاه نخستین  دانشگاه آزاد

که به درجه جامع ارتقاء یافته است، وجود مرکز تحقیقات منطقه شمال غرب کشور استدرواحد 

با  1333بیوتکنولوژی در این مجموعه بیش از پیش احساس می شد. این مرکز در پاییز سال 

وقت مساعدت رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی و وقت معاون محترم پژوهش فناوری  حضور

ز با ـحاضر این مرکدر حال شد. صی راه اندازیـگاه تخصـر دو آزمایشمل بـمشتواحد تبریز 

 و علم بیو تکنولوژی های مرتبط باتخصص دانشگاه با هیئت علمی حضور اعضایبهره مندی از

خگویی به نیازهای ـی پیشرفته آماده پاسـلولی و همچنین تجهیزات آزمایشگاهـکشت س

 پژوهشی می باشد.

 

 اهداف مرکز 

 تحقیقات بنیادی ، کاربردی و توسعه ای همسو با برنامه ها و نیازهای پژوهشی علمی و  انجام

 فناوری کشور

 تامین نیروی انسانی متخصص جهت انجام تحقیقات و بهره برداری مناسب از نتایج آنها 

  استفاده بهینه از امکانات در دسترس )مالی ، نیروی انسانی متخصص ، تجهیزات( براساس

 ین شده مرکزشرایط تدو

 ای هترویج فناوری های کشور برای خلق وهای تحقیقاتی بر اساس اولویتتدوین و اجرای پروژه

 جدید و روز بیوتکنولوژی

 های دوره برگزاری دوره های آموزشی در حوزه بیولوژی و بیوتکنولوژی شامل کارگاهها و

 محققین و دانشجویانآموزشی عمومی و تخصصی بیوتکنولوژی برای اعضای هیئت علمی و 

 ... نگهداری بلند مدت نمونه های زیستی، سلولهای جانوری، گیاهی، میکروارگانیسم ها و 

 شناسایی منابع در چارچوب برنامه های ارتباط با صنعت 

 جوابگویی و اجرا و همکاری با طرح های درون و برون دانشگاهی 

 ترای درون و برون دانشگاهیجوابگویی و اجرای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دک 

 همکاری و تعامل با مراکز تحقیقات نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی کشور 

 ارتقاء تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز با افزایش انتشارات علمی مرکز 

 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
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 ها و زمینه های تحقیقاتی وانمندیت

گاهی و ـدر دو گروه تحقیقات دانش های تحقیقاتی مرکز عموماًفعالیتدر حال حاضر 

ای هن دانشگاهی سازماندهی شده است. تحقیقات دانشگاهی در قالب پایان نامهوهای برپژوهش

 جهاد کشاورزیهمکاری با دوره دکتری و کارشناسی ارشد و تحقیقات برون دانشگاهی از جمله 

گیاهی و محیط زیست می باشد . همچنین مرکز تحقیقات در زمینه های تولیدات دامی و 

بیوتکنولوژی دانشگاه در راستای اهداف و رسالت خویش درپیشرفت علمی کشور ، برگزاری 

های سلولی و جانوری، میکروارگانیسم ، گیاهی و سلسله کارگاه های آموزشی و عملی در حوزه

 بیولوژی مولکولی را در دستور کار خود دارد.

 

 یتهای انجام شده در مرکزفعال

 درزمینه : مطالعه و تحقیق-1

 های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون بند ناف انسان سلول -

 های بنیادی مفزقرمز استخوان موشسلول -

 های بنیادی فولیکول موی انسانسلول -

 های آموزشی کوتاه مدت شامل:اجرای دوره-2

های ازنمونه RNAهای یوکاریوتی، پروکاریوتی و استخراج از نمونه DNAاستخراج قطعه  -

 یوکاریوتی

 RT PCRو  PCRانجام  -

 انجام الکتروفورز -

 اصول طراحی پرایمر -

 مراحل:کلونینگ شامل  -

 کشت در محیط انتخابی و غربالگری 

 استخراج پالسمید نوترکیب 

 واکنش هضم آنزیمی و الکتروفورز 

 و کاربرد آن در مطالعات بیان ژن  Real Time PCRتکنیک  -

 های انسانی، جانوری و گیاهیمبانی کشت سلول -

 

 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
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 :تجهیزات عمده مرکز

 

 Real Time PCR 

 Thermal cycler 

 Horizontal gel electrophoresis 

 Vertical gel electrophoresis 

 Gel Documentation 

 Laminar Hood 

 Nano Drop Spectrophotometer 

 Pipet man 

 Incubator 

 Co2 Incubator 

 Refrigerator Incubator 

 Rotary 

 Water bath 

 Rotary evaporator 

 Refrigerated Centrifuge 

 −86° Centigrade Freezer 

 Inverted Microscope 

 

 biotech@iaut.ac.irآدرس ایمیل مرکز :      
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 دار دور باالالچسانتریفیوژ یخ     Hettich 

 

 

    ترمال سایکلرBio Rad 

 

 

 

  رئال تایمPCR            ABI Step One Plus   

 

 

 

    ژل داکUVITEC 

 

 

      نانودراپThermo 

 

 

 میکروسکوپ اینورت     Olympus 
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 فناوری صنعتی معرفی مرکز نانو

در راستای گسترش  1332در بهمن ماه سال واحد تبریز نانو فناوری صنعتی تحقیقات مرکز

علم نانو به صنایع کشور و همچنین افزایش فعالیت دانشگاه در راستای نانو فناوری تاسیس 

که از میان بهترین اعضای هیئت  استتشکیل شده از چهار گروه تحقیقاتی شد. این مرکز 

 علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی استان برگزیده شده اند:

 کامپیوترالکترونیک / نانو  تحقیقاتی گروه -1

 نانوشیمی گروه تحقیقاتی -2

 ساختمان ی عمران ونانوگروه تحقیقاتی  -3

 نانو پزشکیگروه تحقیقاتی  -4

 مرکزو استراتژی ی لاهداف ک
کاربرد  ودشیم بینییشکه پ یاستاز پنج علم روز دن یکی یبر اساس گزارش ناسا نانوفناور

 اهداف و استراتژی مرکز در این راستا عبارتند از: .یابدها گسترش حوزه یآن در تمام

 فعال در حوزه  هایشرکتاعضای هیئت علمی و  یقتحق رشد و یفرصت مناسب برا ایجاد

 ینانوفناور

 فناور در  یهاشرکتاعضای هیئت علمی و حل مسائل و مشکالت  یطرح و راهکارها ارائه

 حوزه نانو

 فعال در حوزه نانو  یشرکتها اعضای هیئت علمی و بانک اطالعات یو آماده ساز تهیه 

 وزهح ینمسئول یان،دانشجو یآن برا یو کاربردها ینانوفناوربا  آشنایی یهاکارگاهبرگزاری-

 و فناوران فعال درحوزه نانو یعلم یئتهیاعضا یع،و توسعه، صاحبان صنا یقتحق های

 در راستای نیاز صنایع و رفع  زه نانوانجام شده در حو هایو همسو نمودن پروژه متمرکزسازی

 مشکالت کشور

 رانو صنعتگ یاندانشجو یانم از حوزه نانو در متخصص یروهاین یتجذب و ترب یی،زااشتغال 

 استان یعصنا یازن یبر مبنا یفناور مسئله محور در حوزه نانو یپژوهش هایاز طرح حمایت 

 صنعتیو  یعلم هایحوزه ینانو در تمام یقاتگسترش تحق یبستر مناسب برا ایجاد  

 گذاری یهو سرما یساز یآموزش، پژوهش و تجار هایینهدر زم یمشاوره خدمات صنعت ارائه

  .ها و صنایعبه دانشگاه

 

 مرکز تحقیقات نانو فناوری صنعتی

9 



 ی مرکزبردکار اهداف

 تشکیل کارگروههای مختلف علمی -

 صنعت تشکیل کارگروه ارتباط با -

 تشکیل کارگروههای آموزشی و پژوهشی -

 هایهای همکاری با موسسات آموزشی و پژوهشی در راستای همکاریعقد تفاهم نامه -

 فیمابین

 فناوری در کلیه صنایع استان نشر و گسترش نانو -

شود کاربرد بینی می بر اساس گزارش ناسا نانوفناوری یکی از پنج علم روز دنیاست که پیش

لذا این مرکز با هدف گسترش این فناوری در کلیه صنایع  .ها گسترش یابد در تمامی حوزهآن 

 پوشش ها راه اندازی  شده است. استان به ویژه در حوزه نانو

 

 تجهیزات مرکز

این مرکز اقدام به خریداری، نصب و راه اندازی تعدادی از تجهیزات پیشرفته و مهم حوزه 

 ها ارائه می شود.در ادامه لیست و مشخصات این دستگاهنانوفناوری نموده است که 

 میکروسکوپ نیروی اتمی  -1

 ه رسوب نشانی شیمیایی از بخار به کمک پالسما`دستگا -2

 دستگاه الیه نشانی تبخیر در خأل باال -3

 هموژنایزر التراسوتیک پروب دار -4

 تیوبی کوره خأل -5

 پولیشر دو دیسک کوانتومتر -6

 آسیاب سیاره ای -7

 پالسمای کانونیدستگاه  -8

 دستگاه مشعل پالسمایی -3

 

 Atomic Force Microscopyمیکروسکوپ نیروی اتمی 

برای مطالعه مورفولوژی سطوح، خواص سطحی، خواص  یاتم یروین یروبش میکروسکوپ

یمه هادی و عایق استفاده می شود. این ریکی، زبری و .. در مواد هادی، نمغناطیسی، الکت

 مرکز تحقیقات نانو فناوری صنعتی
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و غالبا قطر نوک  یکرونم 2به طول حدود  یز،سوزن ت یکسطح نمونه را توسط میکروسکوپ 

تا  111به طول حدود  یورل یکانت یکآزاد  یکند. سوزن در انتها یحس م nm 11کم تر از 

 تیانحراف کان یاسوزن و سطح نمونه باعث خم شدن  ینب یاه یروقرار دارد. ن یکرونم 451

که سوزن سطح نمونه را  یرا در حال یورل یانحراف کانت یزانآشکارساز م یکشود.  یم یورل

 انحرافات یری. اندازه گیردگ یاندازه م ،شود یسوزن روبش م یرنمونه در ز یاکند  یروبش م

 دهد. یسطح را م یتوپوگراف یرتصو یدامکان تول یوتربه کامپ یورل یکانت

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات فنی دستگاه موجود در مرکز:

Value Parameter 
50 microns Scanning range 

1 nano Lateral resolution 
0.1 nano Vertical resolution 
1 mW Laser power 
7 MHz Sensor bandwidth 
70 KHz Actuator bandwidth 

0.18 A/W Optical sensor sensitivity 
0.6 microns The approach steps 

7 mm Sample movement range 

 

 خدمات قابل ارائه:

 ی از سطوح با دو روش تماسی و غیر تماسیسه بعد توپوگرافی و ایجاد تصویر
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  Physical Vapor Depositionدستگاه الیه نشانی به روش اسپاترینگ

های الیه نشانی مهم و پایه ای در صنایع مختلف روش اسپاترینگ یا کندوپاش کی از روشی

می باشد که بطور گسترده ای در ساخت قطعات میکروالکترونیک، همچنین به عنوان روشی 

ن (، برای الگودهی ویفرهای نیمه رسانا، تمیزکردetching) برای کنده کاری بر روی الیه ها

ر و بسیاری از کاربردهای دیگ یکروفلزات از نانو تا م یلمف یدتول، سطح، مشخصه یابی در عمق

 یهالمولکو یا یهاعبارتست از کندوپاش اتم ینگاسپاتر یندفرا مورد استفاده قرار می گیرد.

 دانیشده و درم یجادکه در پالسما ا یخنثگاز  یک یونهایبا  یلمف یک یجاد( و اtargetهدف )

 .یرندگ یکننده پالسما شتاب م یجادا

 

 مشخصات فنی دستگاه موجود در مرکز:

 27به قطر  یدتروسوراخ ف 12درب در باال،  ید،لیتر، دو پنجره د 111 محفظه: استیل، حجم : -

 یلیمترم

 میلی بار 11 -5فشارنهایی: محدوده  -

 توربومولکوالر  یاسیستم تخلیه: پمپ مکانیکی ودیفیوژن  -

    یقهدق 41: یاتشروع عمل یبرا یهزمان تخل -

 کاربر یحفاظت در مقابل قطع منابع برق، آب، باد و خطا یاتوماتیک براعملکرد: نیمه -

 پنوماتیک الکترونیک  باالبرمحفظه: -
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 تجهیزات جانبی نصب شده روی دستگاه:

 درجه پرتو 271،گردش  یلوواتک 3الکترونی مغناطیسی منبع پرتو  -

 یمنبع پرتوالکترون یبرا یلوواتک 3 یلوولت،ک 6 یهمنبع تغذ -

 کاتد مگنترون اسپاترینگ -

 AC یهبا منبع تغذ A250منبع تبخیر مقاومتی:  -

 تله ازت مایع -

 سنج کریستالی کامپیوتریضخامت -

 دورگردان برقی با امکان کنترل نمونه -

 PIDکن نمونه )از نوع تابشی( با کنترلر دمای گرم -

 

 خدمات قابل ارائه:

مورد نیاز، از فاز بخار به  targetایجاد پوشش مس، تیتانیوم و سایر فلزات صنعتی با تامین 

 طریق اسپاترینگ با ضخامت الیه قابل کنترل

 

 دستگاه الیه نشانی به روش رسوب دهی شیمیایی فاز بخار

Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition 

 یبرا یروش CVD یا( Chemical Vapor Depositionبخار ) یمیاییش یرسوب ده

 ریها تبخ ماده یشروش، پ یناست. در ا یرپایهز یپوشش رو یجادمواد نانو ساختار و ا یدتول

 یم یرپایهز یحماده جذب سط یشپ یها راکتور مولکول ینشوند. در ا یشده و وارد راکتور م

در  یاجذب شده،  یها شود. مولکول یم یمتنظ یدر محدوده خاص یهرپایز یشوند. معموال دما

 یرا رو یجامد یلمواکنش داده و ف یگربا گازها و بخارات د یاشوند و  یم یهاثر حرارت تجز

 یها شود، واکنش یانجام م یرپایهسطح ز یکه رو ییهادهند. واکنش  یم یلتشک یرپایهز

از  رییاساخت بس یبرخوردار است و برا ییباال یریپذ عطافاز ان یندفرآ ینناهمگن هستند. ا

 یشده م یهجامد ته یها یلمرود. ف یکار م ها به یکرسانا و سرام یمهمواد مانند فلزات، مواد ن

رشد،  یطاشر یمبا تنظتوان  یم ینباشد. هم چن یستالتک کر یاو  کریستالیتواند آمورف، پل

 کرد. یهفرد ته بهجامد با خواص منحصر  هاییلمف
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 مشخصات فنی دستگاه موجود در مرکز:

 جنس مخزن: فوالدی

 لیتر 111حجم مخزن: 

 Ar4, CH2, N2H ,گازهای همراه: 

 Ti :TiCl4محلول تامین 

 خنک کاری: نیتروژن مایع

 خدمات قابل ارائه:

 CVDبه روش  TiNایجاد پوشش ضد سایش 

 

  Tube Furnace کوره خالء تیوبی

 و تنظیم بازه دمایی C1111°آرگون و نیتروژن با حداکثر دمای -کوره تیوپی با اتمسفر هوا

 

 : خدمات قابل ارائه

  C1111°  یهوا تا دما یا آرگونو .. تحت اتمسفر  یناسیونپخت، کلس ی،حرارت یاتعمل

 

 

 

 

 

 

 

 Planetary Ball Mills یا یارهس یابآس

های صنعتی است که جهت تولید پودر نرم یا یکنواخت کردن مخلوط ین دستگاه از آسیابا

های فوالدی یا سرامیکی برای خرد و نرم کردن مواد ای از گلولهدر آسیاب گلوله  رود.به کار می
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غیرفلزی استفاده کنند. عمده مصارف این نوع آسیاب در تولید رنگ، سرامیک، سیمان و مواد 

  .شیمیایی است

 

 : خدمات قابل ارائه

 توسط آسیاب ماهواره ای و اختالط مواد جامد یشخردا

 

 

 Double Disc Polishing Machine  پولیشر دو دیسک

 یمتفاوت را رو یزبر یمختلف با عددها یتوان سنباده ها یدستگاه م ینبا استفاده از ا

تفاده و اس یشبا وصل کردن پارچه مخصوص پول یتاآن نصب و نمونه را پرداخت کرد. نها یسکد

 داد. یقلص یا یینهنرم سطح نمونه را تا حد آ یاربس یندهاز مواد سا

 

 : خدمات قابل ارائه

 و سنباده زنی اتوماتیکانجام پولیش مکانیکی توسط پودر آلومینا 

 

 

 لیست سایر خدمات قابل ارائه عبارتند از:

 جداسازی توسط سانتریفیوژ

  611و  511، 325، 211، 111، 51مش  یهابا الک یکاتومات یمش بند

 

 هموژنایزر التراسوتیک پروب دار

 

 

صنعتیمرکز تحقیقات نانو فناوری   
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 دستگاه پالسمای کانونی

جهت تعیین تنگش پالسمایی و کارهای تحقیقاتی مورد استفاده قرار می  این دستگاه

  گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه مشعل پالسمایی

 رد.گیاین دستگاه به منظورالیه نشانی به روش مشعل پالسمایی مورد استفاده قرار می 

 مشخصات دستگاه :

 آمپر  61حداکثر جریان -

  kW 8/6توان منبع تغذیه  -

 کلوین 2544حدود دمای مشعل  -

 

اطالعات بیشتر در مورد مرکز و ساعات سرویس دهی را از آدرس وب سایت مرکز و 

 کانال تلگرامی آن دنبال کنید.

 سایت مرکز تحقیقات نانوفناوری صنعتی:  آدرس وب

http://www.iaut.ac.ir/Public/PGGroup/PG_Home.aspx?GRP=Na

no%20technology 

 Nanoap@آدرس کانال تلگرامی مرکز تحقیقات نانوفناوری صنعتی: 

 مشخصات خازن دستگاه مشخصات محفظه دستگاه

4kJ Energy 20kV 
Charging 

Voltage 

36µF Capacitance 36µF Capacitance 

120nH Inductance 50nH Inductance 

350kA 
Maximum I 

peak 
200kA 

Maximum I 

peak 

15kV 

Maximum  

Charging 

Voltage 

20% 

Maximum  

Reversal 

Voltage 
13.3cm Anode Length 104nsec Life time 

2-3 

Torre 

Optimum gas 

Pressure for D2 
0.1Hz PRF 

 مرکز تحقیقات نانو فناوری صنعتی
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 های نرمرباتیک و فناوری معرفی مرکز

ها و یکی از علوم رباتیک علم مطالعه ، طراحی ، عملکرد ، ساخت ، تعمیر و نگهداری ربات

های مختلف علوم مهندسی شود که از تجمیع شاخهنوین میان رشته ای امروزی محسوب می

با ماشینهای مکانیزه شده ، ها برق ، کامپیوتر و مکانیک به وجود آمده است. این فناوری

های خطرناک جایگزین انسان شوند و یا تداعی کننده توانند در فرآیندهای تولید و یا محیطمی

 .رفتار انسانی باشند. هدف رباتیک اتصال هوش از ادراک به رفتار می باشد

اساتید  هرباتیک و فناوریهای نرم دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز به پشتوانمرکز تحقیقات 

با هدف تالش در جهت فعالیت خود را به طور جدی  1332مجرب و فرهیخته منطقه در سال 

رفع نیازهای علمی، تحقیقاتی و صنعتی منطقه و کشور، انجام پژوهش های مشترک میان 

دانشگاه و جامعه )صنعت و سازمان ها(، تالش در جهت رفع نیازهای پژوهشی داخلی دانشگاه 

کارآفرینی و اشتغالزایی دانشجویان ممتاز و مستعد در سه شاخه تخصصی  و تالش در جهت

 آغاز نموده است.الکترونیک، رباتیک و نرم افزار 

دانشجویی از رشته های تخصصی مهندسی برق، مهندسی مکانیک های تیم  در حال حاضر

در گاه دانش و فناوریهایمهندسی نرم افزار در مرکز تحقیقات رباتیک مهندسی مکاترونیک و و 

حال اجرای پروژه های پژوهشی برون دانشگاهی )قرارداد با سازمان ها و صنایع( و پروژه های 

 .پژوهشی درون دانشگاهی می باشند

 

 اندازهااهداف و چشم
  گزینش ، شکوفایی و ماندگاری خبرگان تحقیق و پژوهش در محیطی مناسب به عنوان

 پشتوانه های اهداف دانشگاه 

  بستر سازی جهت شناسایی و پرورش استعداد ها 

  برون دانشگاهی و درون دانشگاهی ارائه طرحهای تحقیقاتی 

 ساخت رباتهای کاربردی 

 برگزاری دوره های آموزشی 

  تقویت و ارتقاء کیفیت تحقیقات 

  تدوین و واگذاری دانش فنی و تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی 

 مرتبط در سطح هایتخصصی در زمینه-ها و مسابقات علمیاری همایشریزی و برگزبرنامه

 ای، بین المللی منطقهملی،

نرم هایمرکز تحقیقات رباتیک و فناور  
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 پژوهشی حاصل از نتایج تحقیقات پژوهشگران رشته های مختلف  -چاپ نشریات علمی

 رباتیک

 نمایشگاه هااتیک و شرکت در مسابقات ، بتشکیل تیم های تحقیقاتی ر 

 پرورش نیروی انسانی کارآمد و متخصص برای صنعت استان 

 تالش برای همکاری مشترک دانشگاه و صنعت 

 محورایجاد فضای تعامل و همکاری بین پژوهشگران جوان و متخصصان در یک محیط پژوهش 

 سازی دستاوردهای پژوهشیبنیان و تجاریمحور و دانشگسترش محصوالت پژوهش 

 های مرکزتوانمندی

 طراحی و ساخت انواع تجهیزات پزشکی و فیزیوتراپی 

 ها و بازوهای صنعتیطراحی و ساخت انواع ربات 

 مشاوره در حل مشکالت مکاترونیکی بخش صنعت 

 آموزش رباتیک در تمامی سطوح و برای تمامی سنین 

 افزارهای صنعتیتولید و توسعه نرم 

 از:قسمتی از نتایج کسب شده این مرکز عبارتند 
 (1383و1382های هوشمند )مقام اول و دوم مسابقات موش 

 (1383های آتشنشان)مقام اول مسابقات ربات 

 المللی مقام اول و دوم مسابقات بینIran Open- یاب دستی و فوتبالیست لیگ مین

(1387) 

 المللی مقام اول مسابقات بینIran Open- (1336های پرنده )لیگ ربات 

 المللی بین مقام سوم مسابقاتIran Open- فرم استاندارد نما پلتهای انسانلیگ ربات

(1336) 

 المللی مقام سوم مسابقات بینIran Open- (1337یاب دستی )های مینلیگ ربات 

  در این مرکز عبارتست از: خدمات ارائه شده

 طراحی انواع بوردهای الکترونیکی 

 طراحی و ساخت دستگاه های الکترونیکی 

 ساخت وسایل آزمایشگاهی 

های نرممرکز تحقیقات رباتیک و فناور  
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 ساخت انواع ربات های صنعتی 

  پزشکیساخت انواع ربات های 

  ربات های آزمایشگاهی ساخت 

  مین یابرباتهای و های پرنده ربات هایی جهت شرکت در مسابقات مانند ربات ساخت 

  طراحی نرم افزارهای اپلیکیشن موبایل 

  وب سایت های شرکت ها، سازمان ها و نهادهاطراحی 

 

از جمله دستگاه ها و تجهیزات ساخته شده در مرکز تحقیقات رباتیک و فناوریهای نرم 

 دانشگاه میتوان به چند نمونه زیر اشاره نمود:

 ک به همراه ژنراتور مبدل شیرهای معمولی به اتوماتی .1

 

 

 

 

 

 

 تصویر مانیتورهای صنعتی پردازشگر .2

  قابلیت پردازش اطالعات آنالوگ در صفحه نمایش دستگاه 

 قابلیت ارائه اطالعات قابل پردازش به کاربر 

 قابلیت پردازش اعداد به زبان فارسی و انگلیس 
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 PHدستگاه تنظیم اتوماتیک 

 گیری دقیق قابلیت اندازهPH 

  قابلیت کنترل و تنظیم دقیقPH 

 

 

 

 

محدود کننده جریان جهت کنترل هوشمند مصرف برق مشتریان شرکت توزیع  

 نیروی برق تبریز

   

 

 

 

 

 

 

اخت دستگاه بار مجازی جهت تست کنتورهای سه فاز عادی و دیماندی بدون س
 مصرف 

 

 

 

 

 

 
 

 سیستم درایور سرنگ براساس اینترنت اشیا
  حجم و زمان مشخص بدون نیاز به حضور فرد متخصصانجام تزریق در 
 قابلیت کنترل از راه دور 
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 استفاده از تکنولوژی اینترنت اشیا در این سیستم جهت کنترل تزریقات توسط پزشک  

 
 
 
 
 
 
 

 چوب CNCمینی
  میلیمتر 15/1دقت باال درحد 
 حجم کوچک 
  استفاده در مشاغل خانگیقابل 

 
 
 
 
 

 
 های آموزشی رباتیککیت

 آموزان در سطح مقدماتی و پیشرفتهقابل استفاده برای دانش 
 عرضه شده بصورت مونتاژ شده و مونتاژ نشده 
  دارایCD آموزشی برای یادگیری مرحله به مرحله 
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 ربوکرت –پک آموزشی رباتیک برای کودکان 
 تقویت خالقیت کودک 
 تقویت مهارتهای عملی کودک 

 های بسیار متنوعامکان ساخت مدل 

 
 
 
 

 ربات پرنده 

 قابلیت حمل بار سنگین 
 قابلیت پرواز برای مدت طوالنی 
 پایداری باال در شرایط جوی نامناسب 

 
 
 
 
 

 یاب دستی ربات مین

 قابلیت کنترل دستی 
 های عملیاتیبکارگیری در محیط 

 دارهای ناهموار و شیبحفظ پایداری در زمین 
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 معرفی مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه

با توجه به وجود بحران های محیط زیست و ضرورت بهبود مسائل اجتمای و اقتصادی و 

ازی فراهم سبطور کلی رسیدن به توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه در حوضه و بمنظور 

، ارائه خدمات تخصصی در امر مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار پژوهش جهت انجامزمینه 

کاربردی،  اقداماتو  و برنامه های آموزشی دایت اجرای برنامه های عملیاتیو ارائه راهبرد، ه

شارکت مو توسعه با تاکید بر گسترش  ،کشوراین حوضه آبریز و بهبود کیفیت زیستی در 

پیش برد توسعه و تعالی در های دانش آموختگان ظرفیت ها و همکاری و بهره گیری از مردمی 

وضه آبریز دریاچه ارومیه، بر اساس قوانین و مقررات، ح "استان های شمال غرب مخصوصا

اسناد باال دستی، برنامه مصوب هیات دولت و برنامه های ستاد احیای دریاچه ارومیه و برای 

ارائه طرح فناورانه، ، و شهر تبریز بهره برداری موثر از ظرفیت های موجود استانبهره مندی و 

ارتباط با توسعه پایدار، هم  دانش تخصصی و بومی در نشر اطالعات وافزایش دانش کاربردی و 

سازی، پژوهش و مشاوره علمی و راهبردی، در  اندیشی، نواندیشی، سیاست سازی، تصمیم

بهره گیری اثر بخش از ظرفیت  و پایدار و مدیریت محیط زیست های توسعه اجرای برنامه

ود بهبباالی دانشگاه آزاد اسالمی در حوزه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار و در نهایت 

ر، بواسطه وجود دوره های تحصیالت تکمیلی مدیریت، علوم اجتماعی، شاخص های توسعه پایدا

ای تخصصی اقتصادی، فنی و مهندسی و سایر تخصص ها در این دانشگاه، بخصوص گروه ه

مهندسی آلودگی های محیط زیست و مدیریت برنامه ریزی و آموزش محیط زیست شمال 

غرب کشور در شهر تبریز و نیروی انسانی متخصص و مجرب در امور مدیریت محیط زیست و 

توسعه پایدار در دانشگاه آزاد اسالمی تبریز، مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز 

 یه با ساختار، اهداف و وظایف زیر تشکیل شده است.دریاچه اروم
 

 هدف از راه اندازی مرکز

  نیاز سنجی و تعیین اولویت اقدامات الزم برای رسیدن به توسعه پایدار و استقرار سیستم

 مدیریت محیط زیست در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 

 و ظرفیت تحمل محیط زیست در مناطق مختلف حوضه  تعیین توان زیست محیطی و آستانه

آبریز دریاچه ارومیه و ارائه برنامه استفاده از سرزمین و تعریف کاربری ها و نحوه استفاده از 

 کاربری ها و بازنگری در ضوابط و آیین نامه استقرار کاربری ها و فعالیت ها در این حوضه
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  آموزش و پژوهش در رابطه با امور و مسائل توسعه پایدار، مدیریت محیط زیست و افزایش

محیط زیست و منابع آن در شناساندن روش های صحیح استفاده از و  سطح آگاهی جامعه

 رومیهحوضه آبریز دریاچه ا

  محو و ترمیم معرفی شاخص ها و تعیین حد و حدود و استانداردها و ارائه راهکار برای

 در حوضه آبریز دریاچه ارومیه خسارات وارد بر محیط زیست

 ذینفعان و افراد اثرگذار و تشکیل هسته های تصمیم ساز محلی  اجرای طرحی با مشارکت

ریت یکپارچه توسعه پایدار در حوضه آبریز و استقرار سیستم مدی در سکونت گاههای انسانی

 دریاچه ارومیه )پایلوت زیر حوضه قلعه چایی(

  برخورداری اکثریت مردم از امکان تعادل بخشی بین اهداف بلند مدت توسعه و آموزش

لفیق بکارگیری و تو رسیدن به توسعه پایدار و منابع توسعه در راستای حفاظت محیط زیست 

در سازمانها و شرکت ها ای  هتوسع در برنامه ریزی های عمرانی و معیارهای زیست محیطی

 و جوامع انسانی

  بهره برداری ،حفظ کیفیت منابع تجدید پذیرمعرفی و اجرای طرح ها و پروژه هایی برای 

فراهم آوری زندگی سالم و  و نگهداشت صحیح چرخه های حیاتیو بیشترین بازده پایدار با 

 فعال برای جامعه

  مونیتورینگ و پایش برنامه ها، طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها در حوضه آبریز دریاچه انجام

 و ارائه خدمات بعنوان آزمایشگاه معتمد محیط زیست ارومیه

 رائه و امحیط زیست و اعالم هشدار و تهدیدات مسائل و مشکالت  بررسی، تعیین و معرفی

 برای آنها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه راه حل

  انجام اقدامات مرکز بر اساس فرایند اجرای الگوی مدیریت یکپارچه توسعه پایدار در حوضه

امور و اهداف محیط زیست، امور و  تعیین شاخص های پایداریآبریز دریاچه ارومیه شامل )

آبریز و  اهداف اجتماعی، امور و اهداف اقتصادی، امور و اهداف نهادی و ساختاری در حوضه

 و که زیر استاندارد هستند تعیین استراتژی برای شاخص هایبرای آنها و  اردتعیین استاند

 پروژه های الزم(

  تولید دانش و اجرای پروژه افزایش توانمند سازی و ارتقاء انسجام اجتماعی  و مشارکت

 مردم محلی در حوضه آبریز 
 یاچه ارومیهاجرای پروژه بهبود وضعیت اقتصادی و معشیت جوامع انسانی حوضه آبریز در 

  اجرای پروژه طراحی شبکه تولید و توزیع فراورده ها و محصوالت کشاورزی سالم و بهینه

 سازی مصرف آب
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  انجام پروژه های برون دانشگاهی به سفارش دستگاههای اجرایی و هدایت پروژه های درون

دانشگاهی و پایان نامه و رساله دانشجویان بسمت موضوعات مرتبط با حوزه آبریز دریاچه ارومیه 

 با استفاده از ظرفیت علمی و تجارب مدیریتی و اجرایی پنج کارگروه تخصصی این مرکز

  ها ها، شرکتبرای سازمان و دوستدار محیط زیست سبزهای ها و تکنولوژیسیاستمعرفی

 های مختلف جامعهو اقشار و گروه

استقرار سیستم مدیریت یکپارچه توسعه پایدار  "شایان ذکر است طرح اصلی این مرکز 
 تعیین و مورد تایید مسئولین ذیربط استانی و کشور قرار گرفته است. "در زیر حوضه قلعه چای

 

اه گمرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه دانشدو فعالیت اصلی 

 آزاد اسالمی تبریز

مهندسی محیط زیست و و  منظومه علمی مدیریت "نظام موضوعات  دبیرخانه و مجری -1
 با اهداف زیر :  " توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه

 نقش آفرینی دانشگاه بعنوان مرکزی برای حل مسئله و مشکالت جامعه و محیط 

  جهت ایجاد بانک اطالعات، ساماندهی و هدایت و فراهم سازی زمینه و بستر الزم و مناسب

 راهنمایی اجرای پژوهش ها و مطالعات در امر مدیریت و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

  اجرای برنامه های عملیاتی و برنامه های آموزشی و اقدامات  در ارائه راهبرد، بهبود فرایند

 چه ارومیه کاربردی، بهبود کیفیت زیستی در حوضه آبریز دریا

  رایبظرفیت سازی و تشکیل تیم های تخصصی و علمی با اساتید گروههای تخصصی دانشگاه 

 دانش کاربردی و نشر اطالعات و دانش تخصصی در ارتباط با توسعه پایداربیشترافزایش 

 ساماندهی اجرای طرح ها، پروژه ها و پایان نامه ها در دانشگاه و بهینه سازی اجرای طرح 

 یقاتی مشترک با سازمان هاهای تحق

  شناسایی، تعیین و اولویت بندی چالش های محیط زیست و توسعه پایدار در حوضه آبریز و

 دریاچه ارومیه 

  ارائه راهبرد، روش ، راهکار برای  بهبود وضعیت شاخص های محیط زیست در حوضه آبریز

 و دریاچه ارومیه

  آبریز و دریاچه ارومیه معرفی بهبود وضعیت شاخص های اجتماعی در حوضه 

  ارائه برنامه و موضوعات برای حل چالش های محیط زیست و توسعه پایدار در حوضه آبریز

 و دریاچه ارومیه

  ،ایجاد سازکار الزم در جهت بهبود وضعیت شاخص های توسعه پایدار در ابعاد محیط زیست

 اجتماعی و اقتصادی حوضه آبریز و دریاچه ارومیه
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  میهروا دریاچهبستر سازی استقرار سیستم مدیریت یکپارچه توسعه پایدار درحوضه آبریز 

  ایجاد ساختار پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه ای )پایش( در خصوص محیط زیست و توسعه

 پایدار در حوضه آبریز و دریاچه ارومیه

 

 استقرار سیستم مدیریت یکپارچه توسعه پایدار مجری طرح -2

ارتقای شاخص های  و یز قلعه چایآبر حوضه اقتصادی، محیط زیست اجتماعی،مطالعه وضعیت 

نابع مایجاد سیستم مدیریت یکپارچه توسعه پایدار امور برای استفاده بهینه از توسعه پایدار با 

  کاربردی:اهداف ینفعان و با ذ یهمشارکت موثر کلو ایجاد 
 افزایش اعتماد اجتماعی در حوضه آبریز قلعه چای 

 بهبود نگرش، رفتار و عملکرد اجتماعی در حوضه آبریز قلعه چای 

 توجه به بهره وری در کنار بهره برداری  در حوضه آبریز قلعه چای 

 بهبود وضعیت اقتصادی در حوضه آبریز قلعه چای 
 ریت محیط زیست در حوضه آبریز قلعه چایهای توسعه پایدار و مدیبهبود وضعیت شاخص 

 استفاده بهینه از منابع در حوضه آبریز قلعه چای 

 کاهش مصرف آب در حوضه آبریز قلعه چای 

 

ساختار سازمانی و چارت تشکیالتی مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه 

 آبریز دریاچه ارومیه :

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

رئیس مرکز

کارگروه های 

تخصصی

علوم اجتماعی  

نهادی و ساختاری

اقتصاد و 

معیشت
منابع آب، خاک  

و کشاورزی

محیط زیست و 

منابع طبیعی

مدیریت خدمات  

پژوهشی

مدیریت 

اجرائی

مسئول دفتر و  

روابط عمومی و 

فناوری
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 مجتمع مراکز تحقیقاتی واحد :تعدادی از تجهیزات آزمایشگاه ابزار دقیق 

 GCدستگاه  -

 FTIRدستگاه  -

 HPLCدستگاه  -

 دستگاه جذب اتمی -

 

 

 

 

 

 

  

 آزمایشگاه  ابزار دقیق
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 شماره تماس مجتمع مراکز تحقیقاتی

ت 
حقیقا

مرکز ت
ک

بیوفوتونی
 

 141-31966526 رئیس مرکز

 141-31966523 آزمایشگاه لیزرو فوتونیک

 141-31966523 آزمایشگاه بیوفوتونیک

ت 
حقیقا

مرکز ت
ی

بیوتکنولوژ
 141-31966524 رئیس مرکز 

 141-31966523 آزمایشگاه ژنومیکس و مهندسی ژنتیک

 141-31966525 آزمایشگاه کشت سلولی

ت
حقیقا

مرکز ت
 

 
ی

صنعت
ی 

نانوفناور
 141-31966324 رئیس مرکز 

 141-31966325 آزمایشگاه سنتز نانوساختارها

 141-31966325 آزمایشگاه سنتز نانوساختارها

ت
حقیقا

مرکز ت
 

 
ی

ک و فناور
رباتی

ی نرم
ها

 

 141-31966322 رئیس مرکز

 141-31966322 آزمایشگاه رباتیک

 141-31966322 کارگاه رباتیک

ت
حقیقا

مرکز ت
  

 
ضه 

ت توسعه پایدار حو
مدیری

آبریز دریاچه ارومیه
 

 141-31966326 رئیس مرکز

 141-31966522 های تخصصی و کارشناسانکارگروه



 


