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 عنوان خدمت ارائه شده

 

هزار  ده) مبلغ

 (ریال

 0331 تست اندازه گیری توان تشعشعی

حساسیت TIS (Total Isotropic Sensitivity  )تست 

 کلی ایزوتروپیک

0330 

 Shielding Effectiveness 0330اندازه گیری 

 0030 چمبر انعکاسی

 030 اندازه گیری توان خروجی تقویت کننده توان

 0330 (گیگاهرتز 0الی  033باند )اندازه گیری راندمان آنتن 

 0030 گیگاهرتز0مگاهرتز تا 13: گیری نویز فاز  بازه فرکانسی اندازه

 Cگیری ضریب گذردهی الکتریکی مختلط صفحات در باند  اندازه

 (برای هر شیت.  )Xو 

0030 

گیری ضریب گذردهی الکتریکی مایعات  به ازای هر بازه  اندازه

 گیگاهرتز 03فرکانسی سه اکتاو تا فرکانس 

0030 

  کانم و فرکانس هر ازای به -0                 دقیقه 03 مدت به دستگاه هر ازای به-1

 تست هر ازای به -0                        دستگاه هر ازای به تست بار هر -0

ده )مبلغ  عنوان خدمت ارائه شده

 (هزار ریال

مگا هرتز  13)  پورت اکتیو 0اندازه گیری پارامترهای  شبکه 

 S parameter (گیگاهرتز 03تا 
0331 

مگا هرتز   13)  پورت اکتیو 0اندازه گیری پارامترهای شبکه 

 S Parameter(گیگاهرتز 03تا 
0631 

مگا هرتز  13)  پورت پسیو  0اندازه گیری پارامترهای شبکه 

 S Parameter (گیگاهرتز 03تا 
0031 

مگا هرتز  13) پورت پسیو  0اندازه گیری پارامترهای شبکه 

  S Parameter (گیگاهرتز 03تا 
0131 

 030 اندازه گیری سطح میدان الکتریکی

 030 گیگاهرتز 0مگاهرتز تا  13اندازه گیری طیف فرکانسی 

مگاهرتز  13اندازه گیری پارامترهای شبکه دو دهانه اکتیو 

 S Parameter گیگاهرتز 03تا 
0031 

مگاهرتز  13اندازه گیری پارامترهای شبکه دو دهانه پسیو 

 S Parameter گیگاهرتز 03تا 
0131 

 10کیلو هرتز تا  13اندازه گیری پارامترهای شبکه تک دهانه 

 S Parameterگیگا هرتز 
031 

مگاهرتز  13اندازه گیری پارامترهای شبکه تک دهانه پسیو 

 S Parameter گیگاهرتز 03تا 
1031 

 (دستگاه است یورود الیر 03) قهیدق 03هر دستگاه به مدت  یبه ازا  -1

 (شود می محاسبههزینه ایاب و ذهاب جداگانه )به ازای اندازه گیری هر نقطه   -0

  جدول تخقیقات

 درصد  133 اعضای گروه مخابرات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

 درصد 03 سایر اعضا هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

 درصد 03 دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

 درصد 03 (با معرفی نامه)های کشور  سایر دانشجویان دانشگاه

 درصد 03 های کشور اعضا هیات علمی دانشگاه

 اعضاء کانون دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق و

 کامپیوتر

 درصد 10

  درصد 13 نصیر التحصیالن دانشگاه صنعتی خواجه فارغ
 

 

با حمایت های سیار  مایشگاه سنجش کیفیت ترمینالآز   

شروع به  1000 مرکز تحقیقات مخابرات ایران از سال

یند با تامین سایر تجهیزات و آاین فر. شکل گرفتن کرد

به  1000موافقت مرکز تحقیقات مخابرات در سال  نهایتاً

هدف اولیه این آزمایشگاه تست و کیفیت . اتمام رسید

های ارتباط سیار  های مورد استفاده در شبکه سنجی ترمینال

های  دستگاهبا این وجود با تجهیز آزمایشگاه به . است

های  گر گیری میدان، تحلیل های اندازه دیگری چون پروب

های پژوهشی  شبکه و طیف و مولد سیگنال سایر فعالیت

تیم آزمایشگاه . گیری نیز انجام می شود و خدمات اندازه

گیری مختلفی  های پژوهشی و خدمات اندازه همزمان پروژه

 .دهد را برای صنعت کشور انجام می


