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الف) حَزُ تجْیسات ٍ یافتِ ّای پسشکی ٍ زیست فٌاٍری
-9بَهی سازی دارٍی فاکتَر 7

هحققاى داسٍیی کـَس تا دػتیاتی تِ داًؾ فٌی ػاخت داسٍی فاکتَس  ٍ 7تَلیذ تجاسی
آى هَفق تِ پایاى دادى تِ اًحلاس تَلیذ آى تَػط کـَس داًواسک ؿذُ اًذ .ایي داسٍ کِ پغ اص
ػالْا تالؽ هحققاى ایشاًی تِ هشحلِ تَلیذ سػیذُ دس فؼال ػاصی ػیش اًؼقاد خَى تشای تیواساى
هثتال تِ ّوَفیلی ٍ ًیض جلَگیشی اص تشٍص خًَشیضی دس حیي ػول جشاحی کاستشد داسد.
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-2راُ اًذازی سیستن تصَیر برداری حیي عول جراحی

پظٍّـگشاى هشکض سؿذ ٍاحذّای فٌأٍسی لَاصم ٍ تجْیضات پضؿکی داًـگاُ ػلَم پضؿکی
تْشاى تا ػشهِ دػتگاُ گاهاا پاشٍب اهکااى تلاَیش تاشداسی دس حایي ػوال جشاحای سا فاشاّن
ًوَدُ اًذ .تا اػتفادُ اص ایي سٍؽ ،ؿشایط تشای کاّؾ آػیة تِ تافتْای ػاالن دس ػوال ّاای
جشاحی فشاّن ؿذُ اػت.
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 -3تشخیص تک سلَل سرطاًی با کوک ًاًَکاٍشگر

داًؾ پظٍّاى داًـگاُ تْشاى هکاًیضم جذیذی سا اسائاِ کاشدُ اًاذ کاِ تاذٍى اػاتفادُ اص
ًـاًگشّای ؿیویایی هی تَاى ػشطاًی تَدى تک ػلَل سا تا ًاًَکاٍؿگشّای هتـکل اص ًاًَلَلاِ
ّای ػیلیکًَی دس هشاحل اٍلیِ تیواسی ؿٌاػایی ًوَد.
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 -4ابذاع رگ یاب

هحققاى داًـگاُ ػلن ٍ كٌؼت ایشاى تا تکاسگیشی فٌاأٍسی دٍستایي ّاای دیاذ دس ؿاة
هَفق تِ ػاخت دػتگاُ سگ یاب دػت کَدکاى ؿذُ اًذ .ایاي دػاتگاُ های تَاًاذ تاِ هـاکل
پشػتاساى دس سگ یاتی دس صهاى تضسیق تِ دػت تیواساى خشدػال خاتوِ دّذ.
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 -5ساخت ًاًَ الیاف گیاّی برای درهاى زخوْای دیابتی

پظٍّـگشاى داًـگاُ كٌؼتی اهیشکثیش هَفق تِ تَلیذ داستؼتْای ًاًَ ػااختاس صیؼاتی اص
صیؼت پلیوش گیاُ کتیشا تشای تشهین صخوْای دیاتتی ٍ اًَاػی اص تیواسیْاای لهاِ ؿاذُ اًاذ کاِ
هوي تؼشیغ دس تْثَد صخوْا تاػج کاّؾ ّضیٌِ ّای دسهاى هی ؿَد.
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-6تَلیذ دٍ ًاًَ ررُ برای درهاى آلسایور

هحققاى داًـکذُ هٌْذػی پضؿکی داًـگاُ كٌؼتی اهیشکثیش تا تَلیذ دٍ ًَع ًااًَ رسات،
ساّکاسّایی سا تشای دسهاى تیواسی آلضایوش اسائِ دادُ اًذ .ایي یافتِ دس فاص آصهایـگاّی ًتایج قاتل
قثَلی داؿتِ اػت.
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ب ) حَزُ صٌعت ٍ ًرم افسار
-9دستیابی بِ داًش فٌی ساخت هَتَر في صٌعت فَالد

هتخللاى فَالد هثاسکِ اكفْاى تا سٍؽ هٌْذػی هؼکَع تِ داًؾ فٌی ػاخت هَتاَس
في كٌؼت فَالد هخلَف ٍاحذ پخت گٌذلِ ػاصی دػت یافتِ اًذ .ایي هَتَس تا تَاى ّ 8اضاس ٍ
 353کیلَ ٍات ٍ ٍصى حذٍد ً ٍ 37ین تي ًخؼاتیي تااس اػات کاِ تَػاط هتخللااى ایشاًای
ػاختًِ ،لة ٍ ساُ اًذاصی ؿذُ اػت.
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 -2تجاری سازی دستگاُ آب شیریي کي خَرشیذی

هحققاى کـَس تا اػتفادُ اص فٌأٍسی لَلِ ّای خالء ،ػیؼاتن ؿایشیي ػااصی آب ػشهاِ
کشدُ اًذ .ایي دػتگاُ هوي تلفیِ آتْای ؿَس قادس تِ تلفیِ آتْاای داسای آالیٌاذگی اص جولاِ
فلضات ػٌگیي ٍ هیکشٍاسگاًیکْا تذٍى ایجاد پؼاب اػت.

8

5

. http://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13940402001536
. http//www.irna.ir/fa/news/81671270
7
. www.iribnews=575997
8
. http//www.isna.ir/fa/news/94040301716
6

3

تیر هاُ 9314

تازُ ّای علوی ٍ فٌاٍری

 -3ابذاع سیستن ّشذار حَاس پرتی راًٌذگاى

پظٍّـگشاى داًـگاُ تثشیض هَفق تِ طشاحی ٍ ػاخت ػیؼتن ّـذاس دٌّاذُ خؼاتگی ٍ
حَاع پشتی ساًٌذگاى ؿذُ اًذ .ایي ػیؼتن هوي تلَیش تشداسی هتَالی اص ساًٌذُ ،تغییش تااسص دس
كَست ٍی ًاؿی اص ػاسهِ ّای هضتَس سا تا تِ كذا دس آٍسدى ػیگٌالّ ،ـذاس هی دّذ.
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ج ) حَزُ پترٍشیوی ،اًرشی ٍ صٌایع هرتبط با ًفت ٍ گاز
 -9تَلیذ ًاًَ پَششی برای افسایش عور تاسیسات ًفتی

هحققاى پظٍّـگاُ ًفت هَفق تِ تَلیذ ًاًَ پَؿـی تشای افضایؾ ػوش تاػیؼات ًفتی دس
تشاتش خَسدگی ٍ آتؾ ػَصی ؿذُ اًذ .ایي ًاًَ پَؿؾ اص چٌذیي الیِ سًگ تـکیل ؿذُ اػت ٍ
تشکیثات آى تِ گًَِ ای اػت کِ هی تَاًذ تاػیؼات سا دس تشاتش ًَس خَسؿیذ ،قاسچ ،کپک ٍ
خَسدگی هحافظت ًوایذ.
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 -2ساخت حسگر تشخیص دٌّذُ ًشت گاز ّیذرٍشى

یک داًؾ آهَختِ ٍاحذ ػلَم تحقیقات ،حؼگشی سا طشاحی ًوَدُ کِ قادس اػت دس
صهاى کَتاُ هیضاى ّیذسٍطى هَجَد دس هحیط سا کِ تا حَاع اًؼاًی قاتل ؿٌاػایی ًیؼت
تـخیق دادُ ٍ اهکاى جلَگیشی فَسی اص ًـت ٍ حَادث تؼذی آى سا دس هٌاصل ،خَدسٍّا ٍ
هَؿکْای داسای ػَخت ّیذسٍطى فشاّن ًوایذ.
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 -3هَفقیت در تَلیذ گریس شیرّای سرچاّی ًفت ٍ گاز

تا تالؽ ػِ ػالِ گشٍُ پظٍّؾ سٍغي پظٍّـگاُ كٌؼت ًفت تشای اٍلیي تاس دس ایشاى
گشیغ ؿیشّای ػشچاّی ًفت ٍ گاص تَلیذ ٍ دس تؼت هیذاًی تا هَفقیت آصهایؾ ؿذُ اػت .اص
ٍیظگیْای ایي ًَع گشیغ ػذم حاللیت آى دس حاللْای ًفتی ٍ ؿؼتِ ًـذى آى دس هؼشم آب
ٍ هقاٍهت آى دس تشا تش گشهاػت ٍ هوي ایجاد سٍاًکاسی ؿیشّای ػش ساّی چاُ ّای ًفتی ٍ
گاصی ،اًَاع لَلِ ّای اًتقال هَاد ّیذسٍ کشتَسی سا آب تٌذی هی کٌذ.
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 -4ابذاع غبار سٌج لیسری غیرتواسی

پظٍّـگشاى داًـگاُ اهیشکثیش دػتگاُ غثاس ػٌج لیضسی غیش تواػی اختشاع کشدُ اًذ کِ
هی تَاًذ ّضیٌِ اػتْالک ٍ ًگْذاسی تَستیي ّای گاصی سا تِ هیضاى قاتل تَجْی کاّؾ دّذ.
ایي دػتگاُ تلَست هؼتوش رسات َّا ٍ یا ػیال ٍسٍدی تِ تَستیي سا پاالیؾ ًوَدُ ٍ دس كَست
افضایؾ رسات ًؼثت تِ خشٍج تَستیي اص هذاس ٍ تؼَین فیلتش ّـذاس هی دّذ .ایي دػتگاُ فاقذ
ًوًَِ خاسجی تَدُ ٍ ػاالًِ هَجة  233الی  433هیلیَى دالس كشفِ جَیی دس ًگْذاسی
تَستیٌْا ٍ کاّؾ  2الی  3دسكذی هلشف ػَخت دس ّش تَستیي هی ؿَد.
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 -5تَلیذ کَد از پسواًذ ٍاحذّای ًفتی

هحققاى پظٍّـگاُ كٌؼت ًفت اص هاصاد گَگشد كٌؼت ًفتًَ ،ػی کَد کـاٍسصی تَلیذ
کشدُ اًذ کِ ػالٍُ تش افضایؾ  33دسكذی تاصدّی هحلَالت داًِ ّای سٍغٌی هَجة تْثَد
جزب هَاد خاک تَػط گیاّاى هی ؿَد.
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 -6ساخت حسگرگازّای آالیٌذُ ٍ لکِ ّای ًفتی با قابلیت جذیذ

هتخللاى پظٍّـگاُ كٌؼت ًفتّ ،فت ًاًَ حؼگش تشای ؿٌاػایی آالیٌذُ ّا ٍ لکِ
ّای ًفتی ػشهِ کشدُ اًذ کِ تلَست پایلَت دس دٍ هیذاى ػولیاتی تکاسگشفتِ ؿذُ ٍ هوي
ؿٌاػایی ّای هضتَس ،اهکاى کٌتشل گاصّایی کِ خطش اًفجاس دس چاُ ّای ًفت سا هَجة
هی ؿًَذ سا فشاّن هی کٌٌذ.
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