
  آزمایشگاههاي تحقیقاتی

  مواد دندانیگروه زیست

  دانشکده دندانپزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی تهران
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3  

مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی زیست هگرو

بهره گیري از امکانات و تجهیزات مستقر تهران، با 

ذیل در آزمایشگاههاي این گروه ، خدمات پژوهشی

را در زمینه ساخت و آنالیز بیومتریال و مواد 

  .  تحقیقاتی و آزمایشگاهی ارائه  می نماید

بخش  3آزمایشگاههاي تحقیقاتی این گروه شامل  

  : می باشد  

آزمایشگاه سنتز بیومواد

لیز بیوموادآزمایشگاه آنا

 مکانیکی  –آزمایشگاه خواص فیزیکی

زیست مواد
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  آزمایشگاه سنتز بیومواد

  

خیابان  بلوار کشاورز، :محل استقرار 

دانشکده دندانپزشکی   شماره یکساختمان قدس،

  88991649 :تلفن دانشگاه علوم پزشکی تهران

  خانم مهندس فرزانه منوچهري : کارشناس 

  : خدمات

سنتز مواد مورد نیاز جهت پروژه هاي تحقیقاتی 

شامل انواع بزاق مصنوعی، محلولهاي 

دمینرالیزاسیون، رمینرالیزاسیون، نانوهیدروکسی 

آپاتایت، نانوفلوروهیدروکسی آپاتایت، آمورف 
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کلسیم فسفات، ادهزیوهاي دندانی، گالسهاي 

امکان استفاده از کلیه همچنین ....و بایواکتیو

ین آزمایشگاه توسط پژوهشگران و تجهیزات ا

شکی و سایر رشته ها براي زدانشجویان دندانپ

.انجام پروژه هاي علمی میسر می باشد 

  :تجهیزات 

کلیه ظروف آزمایشگاه شیمی، آون، انکوباتور، هات 

   استرئومیکروسکوپ مکانیکی،دسیکاتور،پلیت،همزن

هود ،سنج pHاولتراسونیک، ترازو دیجیتال، ، حمام

درجه  سانتی  1500تا دماي  کوره، یآزمایشگاه

  ...وگراد
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  آزمایشگاه آنالیز بیومواد

دانشکده شماره یک در ساختمان  این آزمایشگاه

 بلوار کشاورز، خیابان قدسدندانپزشکی، واقع در 

  .قرار دارد

  88991649: تلفن

  خانم مهندس  منصوره اوتادي: کارشناس 

  :خدماتتجهیزات و 

 آنالیزFT-IR  اسپکتروسکوپی جهت آنالیز و

تعیین ترکیب شیمیایی مواد ارگانیک و 

غیرارگانیک

 آنالیزXRD ین ساختار کریستالی موادیجهت تع
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قابلیت تصویربرداري با کروسکوپااستریوم

دیجیتالی

دستگاه سختی سنجی ویکرز

دستگاه آنالیز حرارتی
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  FT-IRآنالیز 

  Fourier Transform Infrared Spectroscope:نام دستگاه

:      NICOL IS10مدل دستگاه

  ساخت کشور آمریکا

  

دانشکده  شماره یکساختمان  :محل استقرار

  بلوار کشاورز، خیابان قدسدندانپزشکی، واقع در 

  88991649: تلفن 

خانم مهندس منصوره اوتادي و فرزانه  :کارشناس

منوچهري
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  :استفادهکاربرد و موارد 

شناسایی و روشی سودمند براي  FT-IRدستگاه 

ا که بباشد می گانیکرآنالیز مواد ارگانیک و غیرا

عبور نور ماوراء قرمز از نمونه این کار انجام می 

توان پیوندهاي کوواالنسی لیگاندهاي  حتی می. شود

در آزمایشگاهها، این دستگاه .فلزي را شناسایی کرد

زیست، دانشگاهها و کنترل کیفی در کلینیکها، محیط 

. کاربرد دارد... و  داروسازي فرآیندهاي صنعتی و

درصد کاربرد این دستگاه کیفی بوده که  95حدود 

همچنین قابلیت . گیرد از روي محل پیک صورت می

شناسایی و جداسازي مخلوط ایزومرهایی نظیر 

  . باشد ارتو، متا و پارا را دارا می

با قابلیت اسکن پودر : ه موجودقابلیت هاي دستگا

اسکن از سطح به  ,، مایعات و گازهاKBrبه روش 

  ATR-FTIRروش 
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آزمون سختی سنجی 

  )میکروهاردنس(

  Vickers Hardness Machine: نام دستگاه

baresissمدل دستگاه

دانشکده  شماره یکساختمان  :محل استقرار

  قدس بلوار کشاورز، خیاباندندانپزشکی، واقع در 

  88991649: تلفن 

  خانم مهندس اوتادي و منوچهري :کارشناس
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  :کاربرد و موارد استفاده

آزمون سختی سنجی سطح فلزات ، پلیمرها، 

به ... سرامیکها، کامپوزیتها، بافتهاي دندانی و 

  Vickersروش 
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  Xآنالیز تفرق اشعه 

(XRD)
  X-ray diffractometerنام دستگاه

:Inel , EQ 3000مدل دستگاه

  فرانسهساخت کشور 

  

دانشکده  شماره یکساختمان  :محل استقرار

  خیابان قدسبلوار کشاورز، دندانپزشکی، واقع در 

  88991649: تلفن 
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 مهندسخانمها مهندس اوتادي و : کارشناس

  منوچهري

  :کاربرد و موارد استفاده

شناسایی و آنالیز ساختار کریستالی XRDدستگاه 

را  ...و ، فازهاي متالورژي ، سرامیکی مواد

آزمایش غیر مخرب است و  این.شناسایی می کند

  .نمونه ها جامد باشندباید  براي تمام مواد
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  کروسکوپاستریوما

(Stereomacroscope)  

Leica: مدل دستگاه     

  

دانشکده  شماره یکساختمان  :محل استقرار

  خیابان قدسبلوار کشاورز، دندانپزشکی، واقع در 

  88991649: تلفن 

 مهندسخانمها مهندس اوتادي و: کارشناس

  منوچهري
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  :کاربرد و موارد استفاده

با قابلیت عکس برداري و فیلم برداري دیجیتالی از 

نمونه ها با بزرگنمایی هاي مختلف و آنالیز طولی به 

  دقت میکرومتر
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آنالیز حرارتی

  

: LINSEIS STA –PT 1000مدل دستگاه

دانشکده  شماره یکساختمان  :محل استقرار

  بلوار کشاورز، خیابان قدسدندانپزشکی، واقع در 

  88991649: تلفن 

خانم ها مهندس اوتادي ومهندس : کارشناس

  منوچهري
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:کاربرد و موارد استفاده

جهت بررسی و تعیین پایداري ترکیبات آلی و 

درجه  1000تا  150درجه حرارتهاي رمعدنی د

و  DTAو  TGسلسیوس با استفاده از روش هاي 

DSC از کاربردهاي این دستگاه می .می باشد

تشخیص و تعیین مقدار مواد فرار و تجزیه توان  

تعیین افزایش و کاهش وزن در درجه وشونده 

عیین ظرفیت ت و همچنین مختلفحرارت هاي

گرماگیري و گرمادهی تعیین ،گرمایی و کالریمتري

  .رانام برد  ترکیبات مختلف
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آزمایشگاه خواص 

مکانیکی  -فیزیکی 

  زیست مواد

مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژي  این آزمایشگاه در

بیمارستان امام در ضلع شمال شرقی در پزشکی، 

مستقر بوده و مجهز به تجهیزات  )ره(خمینی

آزمایشگاهی جهت بررسی خواص فیزیکی و 

 ISOمکانیکی مواد دندانی بر اساس آیین نامه هاي 

  .میباشد

66907526: تلفن

  خانم مهندس نقدي: کارشناس
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  تجهیزات و خدمات

 دستگاه برشCNC  

دستگاه سندبالست  

 دستگاه برشISOMET  

 دستگاه برش(Highspeed Saw)  

دستگاه آزمون اسید اروژن  

دستگاه مینی یونیت  

مکانیکی  آزمون خواصدستگاه

(UniversalTesting Machine)  

دستگاه ترموسایکلینگ

 انکوباتور دما و رطوبت  

 دستگاهVICAT  

دستگاه  تست خواص مکانیکی گوتاپرکا  

ی سنج ختدستگاه سSHORE-A

دستگاه تست سایش  

 دستگاهDIP COATER  

دستگاه پالیش
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  CNCدستگاه برش 

  دستگاه برش خودکار سه محوره :نام دستگاه 

  

آزمایشگاه مواد دندانی، مرکز  :محل استقرار 

تحقیقات علوم و تکنولوژي در پزشکی، بیمارستان 

66907526: تلفن)ره(امام خمینی

  خانم مهندس نقدي: کارشناس
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  :کاربرد و موارد استفاده

جهت برش نمونه هاي بافت دندانی و مواد دندانی با 

با قابلیت  –دقت میکرومتر تحت خنک کننده آب  

برنامه پذیري جهت برشهاي متعدد برروي یک 

نمونه با فواصل و زوایاي تعریف شده توسط کاربر 

قابلیت برش نمونه هاي  –به صورت کامال خودکار 

داراي سختی باال مانند سرامیکهاي زیرکونیا در 

قابلیت تهیه نمونه هاي آزمون  –زمان کوتاه 

.با دقت میکرومتر (Microtensile)ریزکششی 
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  آنالیز خواص مکانیکی

  Universal Testing Machine:نام دستگاه 

-SANTAM: مدل دستگاه STM-20  

  

آزمایشگاه مواد دندانی، مرکز :محل استقرار

تحقیقات علوم و تکنولوژي در پزشکی، بیمارستان 

  66907526: تلفن)ره(امام خمینی

  خانم مهندس نقدي: کارشناس
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  :کاربرد و موارد استفاده

استحکام فشاري، (جهت آزمون خواص مکانیکی 

و استحکام باند کششی یا ...) استحکام کششی و

، (Microtensile)برشی، آزمون ریزکششی 

استحکام کششی قطري، استحکام خمشی، استحکام 

  ...خمشی دومحوري و 

  

  

  آداپتور تست استحکام خمشی دو محوري
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دستگاه سندبالست

  

  

آزمایشگاه مواد دندانی، مرکز :محل استقرار

تحقیقات علوم و تکنولوژي در پزشکی، بیمارستان 

66907526: تلفن)ره(امام خمینی

  خانم مهندس نقدي: کارشناس

جهت آماده سازي سطوح  :کاربرد و موارد استفاده

بوسیله جریان ... سرامیکی، فلزي، کامپوزیتی و 

پرفشار اکسید آلومینیوم
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  ISOMETدستگاه برش 

  

  

آزمایشگاه مواد دندانی، مرکز :محل استقرار

تحقیقات علوم و تکنولوژي در پزشکی، بیمارستان 

66907526: تلفن)ره(امام خمینی

  خانم مهندس نقدي: کارشناس

جهت برش نمونه هاي  :کاربرد و موارد استفاده

با ... دندانی و یا فلزي، سرامیکی، کامپوزیتی و 

تحت  می باشد کهمیلیمتر 0.1با دقت  وسرعت باال

.است  خنک کننده آب
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دستگاه برش

(Highspeed Saw)  

  

آزمایشگاه مواد دندانی، مرکز  :محل استقرار 

تحقیقات علوم و تکنولوژي در پزشکی، بیمارستان 

66907526: تلفن)ره(امام خمینی

  خانم مهندس نقدي: کارشناس

جهت برش نمونه هاي  :کاربرد و موارد استفاده

با ... دندانی و یا فلزي، سرامیکی، کامپوزیتی و 

می  سرعت باال با دقت میلیمتر تحت خنک کننده آب

.باشد 



27  

  دستگاه ترموسایکلینگ

  

  

آزمایشگاه مواد دندانی، مرکز :محل استقرار

تحقیقات علوم و تکنولوژي در پزشکی، بیمارستان 

66907526: تلفن)ره(امام خمینی

  خانم مهندس نقدي: کارشناس

جهت شبیه سازي محیط  :کاربرد و موارد استفاده

.می باشد  دهان از نظر تنشهاي دوره اي حرارتی
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دستگاه آزمون اسید 

  سمانهاي دندانی اروژن

  

  

آزمایشگاه مواد دندانی، مرکز:محل استقرار 

   تحقیقات علوم و تکنولوژي در پزشکی،

66907526: تلفن    )ره(بیمارستان امام خمینی

  خانم مهندس نقدي: کارشناس
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جهت بررسی مقاومت به  :کاربرد و موارد استفاده

اروژن شیمیایی سمانهاي دندانی در برابر محیط 

اسیدي با شرایطی شبیه به محیط دهان مطابق 

.می باشد ISOاستاندارد
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  دستگاه مینی یونیت

  

آزمایشگاه مواد دندانی، مرکز :محل استقرار

تحقیقات علوم و تکنولوژي در پزشکی، بیمارستان 

66907526: تلفن)ره(امام خمینی

  خانم مهندس نقدي: کارشناس

مینی یونیت دندانپزشکی  :کاربرد و موارد استفاده

جهت آماده سازي نمونه هاي دندانی در 

مجهز به توربین، آنگل،  می باشد که آزمایشگاه

  .است  ایرموتور و خنک کننده آب
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  انکوباتور دما و رطوبت

آزمایشگاه مواد دندانی، مرکز :محل استقرار

تحقیقات علوم و تکنولوژي در پزشکی، بیمارستان 

66907526: تلفن)ره(امام خمینی

  خانم مهندس نقدي: کارشناس

تنظیم دما و جهت :کاربرد و موارد استفاده

  .می باشد  رطوبت جهت شبیه سازي محیط بدن
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VICATدستگاه 

  

آزمایشگاه مواد دندانی، مرکز  :محل استقرار 

تحقیقات علوم و تکنولوژي در پزشکی، بیمارستان 

66907526: تلفن  )ره(امام خمینی

  خانم مهندس نقدي: کارشناس

جهت اندازه گیري  :کاربرد و موارد استفاده

SETTING TIME AND WORKING TIME    مواد

  .می باشد دندانپزشکی 
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دستگاه  تست خواص 

گوتاپرکامکانیکی 

  

آزمایشگاه مواد دندانی، مرکز  :محل استقرار

تحقیقات علوم و تکنولوژي در پزشکی، بیمارستان 

66907526: تلفن )ره(امام خمینی

  خانم مهندس نقدي: کارشناس

 جهت اندازه گیري  :کاربرد و موارد استفاده

.می باشد مکانیکی گوتاپرکا خصوصیات



34  

  دستگاه تست سایش

  

آزمایشگاه مواد دندانی، مرکز  :محل استقرار

تحقیقات علوم و تکنولوژي در پزشکی، بیمارستان 

66907526: تلفن )ره(امام خمینی

  خانم مهندس نقدي: کارشناس

جهت سنجش مقاومت به  :کاربرد و موارد استفاده

 سایش مواد دندانی در شرایط شبیه به محیط دهان

.می باشد 
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DIP COATERدستگاه 

  

آزمایشگاه مواد دندانی، مرکز  :استقرارمحل 

تحقیقات علوم و تکنولوژي در پزشکی، بیمارستان 

66907526: تلفن)ره(امام خمینی

  خانم مهندس نقدي: کارشناس

جهت پوشش سطح به  :کاربرد و موارد استفاده

  .می باشد  DIP COATEINGروش 

  

  

  



36  

ی سنج ختدستگاه س

SHORE-A
  

  

آزمایشگاه مواد دندانی، مرکز  :محل استقرار

تحقیقات علوم و تکنولوژي در پزشکی، بیمارستان 

66907526: تلفن)ره(امام خمینی

  خانم مهندس نقدي: کارشناس

 سختیاندازه گیري  جهت:کاربرد و موارد استفاده

.می باشد االستومريمواد 
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  دستگاه پالیش

  

  

آزمایشگاه مواد دندانی، مرکز  :محل استقرار

تحقیقات علوم و تکنولوژي در پزشکی، بیمارستان 

66907526: تلفن)ره(امام خمینی

  خانم مهندس نقدي: کارشناس

جهت پالیش سطح نمونه  :کاربرد و موارد استفاده

.می باشد  هاي دندانی ومواد دندانپزشکی
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