
نمايش خالقيت و نوآوري مخترعان ايراني
سامانه بخارزداي شيشه هاي خودرو

اين سامانه مي تواند در خودرو، 
هواپيما يا هر وسيله اي كه شيشه 
دارد، مورد استفاده قرار گيرد. هر 
وسيله اي كه شيشه هاي آن در 
و  باشد  بخارگرفتگي  معرض 
روي  بر  شبنم  تشكيل  امكان 
سامانه  باشد،  آن  شيشه هاي 
تشكيل شبنم را پيش بيني كرده 

و با فعال ساختن سيستم هاي بخارزدا از بخارگرفتگي شيشه ها جلوگيري 
مي كند. برتري اين سامانه اين است كه تا دو دقيقه قبل از تشكيل شبنم بر 

روي شيشه، آن را پيش بيني مي كند.
ويلچر با قابليت ويژه

محمدرضا ميرزاده ـ مجري اين طرح 
مي گويد: ويلچر شني دار قادر به عبور از 
معلولين  در مسير حركت  موجود  موانع 
مي باشد، موانعي همچون باال و پايين رفتن 
از پله ها، عبور از چاله ها، عبور از ناهمواري ها 
و تبديل ويلچر به وسيله نقليه موتوري جهت 
حركت در خيابان و جاده از قابليت هاي اين 

دستگاه است.
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ايشان بيان داشتند: ويلچر از يك موتور به عنوان نيروي محركه، يك گيربكس 
براي متعادل كردن نيرو، يك ديفرانسيل براي انتقال نيرو به تسمه هاي چپ و 

راست و يك قرقره و فرمان تشكيل شده است.
نقشه خوان صوتي فرش

پيام گواهيـ  طراح نقشه خوان صوتي مي گويد: از اين پس، بافندگان فرش 
مي توانند بدون نياز به نقشه كاغذي و با آموزش ساده، فرش هايي با كيفيت و 
تنوع رنگ ببافند. روش كار بدين شكل است كه نقشه خوان به صورت صوتي 
نقشه  را براي بافنده مي خواند بدين ترتيب بافنده نياز به نگاه كردن به نقشه 
ندارد و با تمركز بيشتر كار بافت فرش را انجام مي دهد و سرعت و دقت بافندهـ  

نيز بيشتر و كيفيت فرش هم افزايش مي يابد.
بالش هوشمند

پيمان سرحديـ  مجري طرح مي گويد: نحوه قرارگيري سر بر بالش به آرامش 
فرد در هنگام خواب كمك مي كند. از همين رو، براي رفع مشكل اختالالت 
خوابـ  خروپف كردنـ  اقدام به ساختن بالش هوشمند كردم. چنانچه بالش 
زير سر فرد را در هنگام خروپف كردن 5 الي 7 سانتي متر باالتر ببريم مشكل 
فرد برطرف مي شود. اين دستگاه با رسيدن به 4 پالس صداي خروپف در 8 ثانيه، 
سيستم الكترونيكي موتورهاي پنوماتيكي را به كار مي اندازد و بالش را از هوا پر 

مي كند، لذا موجب باالتر رفتن سر و توقف خروپف مي شود.
دستگاه پيش گرم كن سوخت خودروهاي ديزلي

طراح دستگاهـ  امير شريف نژاد اظهار 
زيادي  دستگاه هاي  تاكنون  مي دارد: 
سوخت  يخ زدگي  از  جلوگيري  براي 
ماشين ساخته شده است. اما در اين 
سوخت هاي  از  استفاده  با  سيستم، 
سيال  گاز؛  و  گازوئيل  مثل  فسيلي 
گرم شده و با چرخش درون محفظه 
باك گازوئيل به گرم شدن مجموعه 
جلوگيري  يخ زدگي  از  و  مي انجامد 
مي كند. با استفاده از اين دستگاه هم 
راندمان موتور باال مي رود و هم ميزان 

توليد آالينده هاي هوا كم مي شود.
ساكشن تمام اتوماتيك

رسول سيستاني در مورد طراحي و ساخت دستگاه مي گويد: اين دستگاه 
مي تواند به طور خودكار در هر لحظه نسبت به تجمع خلط بيماران مبتال به 
سرطان ريه واكنش نشان دهد و عمل ساكشن را به صورت خودكار انجام دهد. 
با جايگزيني اين دستگاه، بيمار از هر نوع آلودگي و عفونت دور مي شود. استفاده 

از آن براي بيماران راحت است و در هر مكان نيز قابل استفاده مي باشد.
آجر پوكه آهكي سبك

ياشار رضايي نسب در مورد آجر پوكه آهكي گفت: به جاي خاك از پوكه و آهك 
استفاده شده و همين امر باعث متمايز شدن اين آجر با ساير نمونه هاست. از مزاياي 
آجر؛ وزن سبك (1 كيلوگرم)، مقاوم بودن در برابر ضربه، مقاوم در برابر حرارت 
(بيش از 1800 درجه سانتي گراد)، مقاوم در برابر صوت (بيش از 52دسي بل)، 
مقاوم در برابر نفوذ حشرات، قابل ميخ و چكش خواري، مقاوم در برابر زلزله و پايين 

آوردن وزن ساختمان تا 50% مي باشد.

سومين جشنواره ملي 
نوآوري و شكوفايي

زهرا جهانشاهي

اشاره:
سومين جشنواره ملي نوآوري و شكوفايي فجر انقالب اسالمي از 18 
الي 21 بهمن ماه با حضور دكتر محمود احمدي نژادـ  رئيس جمهوري، دكتر 
نسرين سلطانخواهـ  معاون علمي و فناوري رئيس جمهورـ  دكتر آريا الستي 

ـ دبير جشنوارهـ  و تني چند از مسؤولين در مصالي تهران برگزار شد.
جشنواره امسال همچون سال هاي پيشين ميزبان مخترعين و نوآوراني 
بود كه سالها بر روي طرح هاي تحقيقاتي و ايده هاي نوآورانه خود كوشيدند 
و با حضور در اين جشنواره در صدد بودند تا با حمايت بنياد ملي نخبگان و 
جلب نظر صنايع و سازمان هاي مربوطه، گامي اساسي در جهت تجاري سازي 

ايده هاي برتر بردارند.
در زير به نمونه هايي از نوآوري هاي ارائه شده در جشنواره خواهيم 

پرداخت.


