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اطالعات علمى

اين است كه بدون دخالت پرسنل يا همراهان با استفاده از سيستم جديد، 
بيمارِ حاد و بدحال به راحتي جابه جا مي شود و نصب دستگاه بدون نياز به 

كمترين تغيير در بيمارستان ها قابل اجرا است.
روبات دوكاره همزن و آسياب گلوله اي

روبات مذكور كاربردهاي فراوان در بخش هاي مختلف صنعت دارد. 
روبات دوكاره عالوه بر تلفيق 
آسياب  و  همزن  دستگاه  دو 
گلوله اي، راندمان آن به دليل 
چرخش مخزن در همه جهات 
بسيار باالست و قابليت اين را 
روبات در  با ساخت  دارد كه 
آن  ديگر،  و جنس هاي  ابعاد 
را براي كاربردهايي از جمله 
آموزش خلبانان و فضانوردان، 

توليد گرانول، پوليش قطعات، براي جلوگيري از انعقاد خون، نورپردازي 
مجالس و مراسم و ... به كار برد.

برترين هاي سومين جشنواره ملي نوآوري و شكوفايي
در اين دوره از جشنواره 23 جايزه به اختراعات و نوآوري هاي تجاري سازي 
شده،كه شامل 9 جايزه به برگزيدگان بخش اختراعات داوري شده، 10 جايزه 
براي اختراعات تجاري شده، سه جايزه براي برگزيدگان بخش بين الملل و 

يك جايزه به دفتر استاني بنياد ملي نخبگان يزد اعطا شد.
برگزيدگان بخش تجاري سازي

مصطفي كريميـ  مخترع دستگاه بارزن مزارع، محمد ساالريـ  مخترع 
دستگاه CNG محور برش فوم، عبداهللا عاطفيـ  مخترع واكس براق كننده 
سيب و گالبي، ساسان احمد زادهـ  مخترع دستگاه برش و لخت كن سيم، 
محمدهادي رحيمي نژاد و تيمور كاويانيـ  مخترعان كلرزن هيدروليكي 
خودكار، نيما تفرشيـ  مخترع سشوارهاي صنعتي و تونل U، حامد ملكي زاده 
ـ مخترع دستگاه رنگ كاري ساختماني و جداول شهري و جاده اي، اكبر 
زرپوش فراهاني ـ مخترع دستگاه چندكاره توليد حلقه و فنرهاي چهار 
شاخك، عبدالرحيم دلشادـ  مخترع دستگاه جابه جايي بيمار از تخت به 

وسيله ملحفه و امير مهراندازـ  مخترع تُسترالكترو شوك بودند.
در بخش اختراعات تجاري شده شركت هاي فرآيند سينا، پروبيونيك، 
اميد سام، صدور احرار، شركت سازه استقامت انديشه پارك علم و صنعت 

آب و برق حائز رتبه هاي برتر شدند.
برگزيدگان بخش داوري اختراعات، مهدي عشقي مرادي براي توليد 
پودر آلومينا به عنوان عامل حباب ساز در بتن سازه، مهدي نظري براي 
سيستم اكستروژن فوم ميكروسلولي، احسان عسكري براي حذف اشعه 
مضر و خطرناك از تمامي المپ هاي كم مصرف، مهدي محمدي براي توليد 
تله كنترل تأسيسات صنعت برق براي شبكه هاي توزيع برق، ساناز مسافر 
براي توليد ابزار انعطاف پذير در جراحي با حداقل تهاجم، ناصر سميعي 
براي توليد كباب پز خودكار بدون دود، مهرزاد ايران تاج براي توليد صندلي 
برقي معلوالن با قابليت تنظيم ارتفاع، سيامك پاشايي براي دستگاه پخش 
رطوبت خاك تحت فشار تنظيم شده و مهدي صفاري براي دستگاه سلول 

فلوتاسيون ستوني خودكار در مقياس پايلوت بودند.

پوشش حيات سبز

عبداهللا عاطفيـ  مجري طرح در رابطه با عملكرد اين پوشش بيان مي كند: 
ميوه ها در طبيعت به وسيله يك اليه واكس طبيعي محافظت مي شوند تا رطوبت 
و سالمت آنها حفظ گردد. مي دانيم شستشوي ميوه ها باعث از بين رفتن پوشش 
طبيعي آنها مي شود و در نتيجه ميوه ها با سرعت بيشتري به سوي پوسيدگي 
پيش مي روند. در اين روش با پوشش حيات سبز با ايجاد فيلم پليمري در سطح 

ميوه به حفظ  شادابي آن كمك مي شود.
و همچنين باعث حفظ تركيبات اوليه ميوه ها شده و ميوه ها را از حمالت 

ميكروارگانيسم ها نيز حفظ مي كند.
رنگ پاش جداول خيابان و خط كشي خيابان ها

به جاي استفاده سنتي رنگ آميزي از اين دستگاه كه نوع تغيير يافته و فشار 
باالي سيستم هاي پمپاژ مستقيم ديافراگمي سياالت است؛ استفاده مي شود. 
اين روش عالوه بر كاهش قابل توجه وزن و حجم سيستم، كارآيي را نيز به ميزان 
قابل توجهي افزايش مي دهد. از جمله مزاياي دستگاه مي توان به سيستم كنترل 
هوشمند و روباتيك با پردازش تصوير، پمپاژ همزمان دو رنگ، قابليت استفاده 
همزمان از چهار پيسوله و عدم استفاده از هواي فشرده و در نتيجه جلوگيري 

از خطرات انفجار اشاره كرد.
دستگاه مذكور به جز توليد انبوه در داخل، به كشورهاي عراق، جمهوري 

آذربايجان، تركيه و ايتاليا نيز صادر شده است.
دستگاه جابه جايي بيمار

عبدالرحيم دلشاد اينچه برونـ  مخترع دستگاه مي گويد: دستگاه مذكور با 
راحت ترين و بهترين شيوه و بدون دخالت شخص ديگر، بيمار سنگين وزن و 
مصدوم را بدون كوچكترين تكان و لرزش از تختي به تخت ديگر، تنها با ملحفه 
زير بيمار و فشار دادن يك كليد؛ را در 20 ثانيه جابه جا مي كند. از مزاياي دستگاه 


