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درکربنیپایهداتهایکوانتومتولید:طرحعنوان
صنعتیمقیاس

شمالیاشکاندکتر:مجرینام

-ستیزیردیابهایوزیستیتصویربرداریدر:کاربرد
...والکترونیکیونوریتجهیزاتساخت

رایبکربنیپایهداتهایکوانتومتولید:طرحشرح
صنعتیمقیاسدرکشوردرباراولین



دراشیاسایروجمعیتتعدادشمارش:طرحعنوان
ماشینبیناییتکنیکبامزدحماماکن

زادههاشممهدیدکتر:مجرینام

–معابروراههاترافیککنترلسازمان:کاربرد
عمومیاماکنوسبزفضایسازمانهایوشهرداریها

انجاتکارخ–انتظامینیروینظیرامنیتیارگانهای–
...وورزشگاهها–بیمارستانها–

نظیراشیایاجمعیتدقیقشمارش:طرحشرح
هایسیستمدرمهمبسیارهدفیکاتومبیلها

اینبرایتاکنونکهروشهایی.باشدمینظارتی
دیدشوابستگیاتفاقبهقریباند،شدهارائهمنظور

هبودارندفیلمبرداریزمانوورودیویدئوینوعبه
ازدهبدوربین،دیدزاویهومحیطیتغییراتنسبت

کهطوری.گیردمیقرارتاثیرتحتشدیداسیستم
جنبهصرفاموجودتکنیکهایهمهتقریبا

موردصنعتدرعملدروداشتهآزمایشگاهی
ابلقسیستمیکتوسعه.گیردنمیقراراستفاده
گشایگرهمیتوانداینکارانجامبرایاطمینان
تیامنیونظارتیهایسیستممشکالتازبسیاری

شدهساختهآنکاملنمونهکهطرحایندر.باشد



موجودویژگینقاطازکهاستاینهدفاست،
مورفولوژیکیسادهعملیاتبرخیوویدئودر

برخیونماییماستفادهتصاویرپردازش
ویدئوییهایفریمازراتصویریویژگیهای
تعدادبامشخصیرابطهکهنماییماستخراج

داشتهصحنهدرحاضراشیاءسایریاجمعیت
برایماشینیادگیریتکنیکهایازوباشند

هرابطکهماشینبیناییسیستمیکآموزش
انهایت.نماییماستفادهمیگیرد،یادرامذکور

تعدادبودخواهدقادرشدهدادهآموزشسیستم
.بزندتخمیندیگرهایصحنهدرراجمعیت



کرم های ضد آفتاب هوشمند: عنوان طرح

نازیال -دکتر عبدالرحیم عباسزاد رفیع : مجری
(تیم تحقیقاتی پروفسور مهکام)حمیدی 

آرایشی-بهداشتی : کاربرد

درخورشیدکهبیشماریفوایدعلیرغم:طرحشرح
حیاتجسماینمواردبرخیدرداردماروزمرهزندگی
متسالوزندگیبرایتهدیدیبعنوانمیتواندبخش

ها،بآسیاینازجلوگیریبرای!بیایدبحساببشری
صانمتخصتوسطبشدتآفتابضدکرمهایازاستفده
اکثردرآفتابضدهایکرماگرچه.میشودتوصیه
محافظتآفتابسواثراتبرابردرراپوستموارد

یایی،شیمترکیباتایندیگریموارددرولیمیکنند
وجودبباعثهستند،مضریوسمیترکیباتبعضاکه

.شوندمینیزدیگریثانویهمشکالتآمدن
دارایکهآفتابیضدهایسیستمامروزهبنابراین
نیازموردبشدتباشندمضرثانویهاثراتحداقل
ی،تحقیقاتطرحایندرمنظوربدین.میباشدجهانی

کهگردیدهوشمندنانوساختاریتهیهبهاقدام



درراضدآفتابترکیباتشیمیایموادمیتوانند
نورحضوردر)لزوممواقعدروذخیرهخود

وانعنبهترکیباتاینفعالسازیبا(خورشید
اب.کنندعملپوسترویدرآفتابضدیالیه
وشیمیاییموادمدتطوالنیتماسازروشاین

رغیمواقعدرپوستباضدآفتابهایکرممضر
(مهستیسایهیاخانهدرزمانیکهمثال)ضروری

تماسزمانمدتنتیجهدرومیشودجلوگیری
آنجانبیاثراتازویافتهکاهشبدنبامواداین

.میشودکاستهچشمگیریبطور



برایسبزمیکروکپسولهایتهیه:طرحعنوان
رودهبهدارورسانی

متی)رفیععباسزادعبدالرحیمدکتر:طرحمجری
(مهکامپروفسورتحقیقاتی

درمانودارو:کاربرد

درهاروشمقبولترینوراحترینازیکی:طرحشرح
اما.میباشدخوراکیروشداروییموادمصرفبین

باتترکیتمامبراینمیتوانروشاینازمتاسفانه
تفادهاسآنهاحساسشیمیاییساختاربدلیلدارویی

اسیدیمحیطبهرسیدنباحساسداروهای.کرد
خواصوشدهتخریبشانشیمیاییساختارمعده

بااخیر،دههدر.میدهنددستازراخوددارویی
تهیهبهاقدامpHبهحساسپلیمرهایازاستفاده

میباشندقادرکهشدهاییپوششوساختارها
معدهاسیدیمحیطبرابردرراحساسداروهای
هرودبهنخوردهدستوسالمبطوروکنندحفاظت

متاسفانهاما.برسانند(داروهااکثرجذبمحل)
وسنتزیپلیمرهایپلیمرها،اینازبسیاری

اعثبراثانویهعوارضبعضاکهمیباشندشیمیایی
.میشوند



شدهتهیمیکروساختارهاییتحقیقاتی،کارایندر
محیطازرادارواعظمبخشمیباشندقادرکه

کاملربطوآنراوداشتهنگهمحفوظمعدهتخریبگر
.دهدتحویلرودهمحیطدرسالمو

یالیهچنددارایشدهتهیهمیکروکپسولهای
انیدارورسخواصبهبودباعثکههستندپلیمری

کهاستاینساختارهااینویژگی.میگرددآنها
یمرپلهیچوبودهطبیعیپلیمرهایجنسازکال

شرو.استنرفتهبکارآنهاساختاردرشیمیایی
ولطدروبودهوسبزارزانساده،بسیارنیزتهیه
شیمیاییحاللحتیوترکیبهیچازتهیه

.نگردیداستفاده



خاصیتبااینانومادهتولید:طرحعنوان
جلبکضدوضدباکتری

دکتروعبدالمحمدزادهحسیندکتر:طرحمجری
پوررحیمالهه

برایاالبکاراییباایمنومناسبجایگزینی:کاربرد
وبودهبازاردرموجودیکنندهضدعفونیمواد

یمکنندگیعفونیضدخاصیتداشتنبرعالوه
دروشهرهاآبنمایدرضدجلبکعنوانبهتواند

طخطوومنابعشاملآشامیدنیهایآبتریتمنت
وهاتاالبذخیره،انبارآبآبی،ذخایریلوله

درهمچنینوهارودخانهوهادریاچهآبگیرها،
صنایعماهی،پرورشوکنندهخنکهایبرج

.گیردقراراستفادهموردهامرغداریوغذایی

استایمادهنانوتهیهشاملطرحاین:طرحشرح
در.کندمیمسنانویونتولیدمحلولحالتدرکه

سمیونفرمموثرترینازمسنانویونتکنولوژی
رساختادرمسکاملتفکیک.شودمیاستفاده
هاییونایجادباعثآبی،محیطدرمسنانویون

[Cu(H2O)6]مسیآبپوشیده
درکهشودمی+2

ریباکتضدوضدجلبکعنوانبهوبودهمعلقآب
.کنندمیعمل



آبضدمنسوجاتتولید:طرحعنوان
حسینصفاوعبدالمحمدزادهحسیندکتر:طرحمجری

زاده
اده این محصول با روش غوطه وری و یا استف: کاربرد طرح

، از غلطک یک الیه محافظ بر روی پارچه ایجاد می کند
ه که این الیه به سطح چسبیده و خواص زیر را به پارچ

:می دهد
مانع جذب و آسیب رساندن مایعات رنگی بر روی  •

.منسوجات می شود
مقاومت و دوام انواع منسوجات را در برابر پوسیدگی •

.افزایش می دهد
.با چندین بار شستشو خواص خود را حفظ می کند •

ای در تهیه البسه و دیگر منسوجات، مبلمان، صندلی ه
بل اتومبیل، کیف، کاپشن و چتر و چادرهای صحرایی قا

.به کارگیری است
ازاستفادهباضدآبهایپارچهطرحایندر:طرحشرح

شپوشبا.استشدهتهیهآبگریزیخاصیتبانامواد
موجودذراتنانوپارچه،الیافونسوجروینامواددادن

اقیبپارچهبافتبیندرپیوندایجادبامحلولداخلدر
اثردر.شودمیبخارمحلولدرموجودحاللومانندمی

آبیمایعاتوآببرخوردهنگامذرات،نانواینوجود
سطحرویوخورندمیسرقطراتپارچهالیافروی

ازیکیازایپارچهسطوحلذا.کنندمیحرکتپارچه
نامادرباشندمیمایعاتهمانکههاآلودگیترینمهم
.شوندنمیترومانندمی



برنجسبوسازسیلیکانانوتولید:طرحعنوان

منیرهوعبدالمحمدزادهحسیندکتر:طرحمجری
کلجاهیزمانی

:طرحکاربرد
ماتعنوانبهرنگ،صنایعدرسیلیکانانوذرات

پرجایگزینعنوانبهالستیکبستردروکننده
وبتنیهایسازهدردوده،شدهشناختهکننده

ی،نهایبتنمحیطیمقاومتباعثسیمانترکیب
کاهشوترکیباستحکاموسایشیخواصبهبود
نانوتولیددرهمچنینوسیمان،خشکحجم

عایقموادپلیمری،هایکامپوزیتنانوها،کاتالیست
،دندانیهایسرامیکسنسورها،بیوالکتریکی،

.رودمیکاربه.....گریزوآبموادتولید

ازسرشارمنابعازیکیبرنجپوسته:طرحشرح
ونانوذراتتهیهشاملطرحاین.باشدمیسیلیکا

انون.باشدمیبرنجپوستهازسیلیکامیکروذرات
وانیآسبهوسبزشیمیازاستفادهباسیلیکاذرات

بسیارمقادیردرکهبرنجپوستهازکمخیلیهزینهبا
تهیههستند،دسترسدرهزینهبدونعمالوزیاد

.گردید



واستخراجگلیکوزیدهایاستویل:طرحعنوان
نشیریعنوانبهاستویاگیاهازشدهتخلیص

طبیعیکننده

الهفتح-متینامیرعباسدکتر:طرحمجری
ابراهیمی

وداروییغذایی،صنایعدراستفاده:کاربرد
بهداشتی

steviaعلمینامبااستویاگیاه:طرحشرح

rebaudianaگونه200ازبیشتا154ازیکی
میبونباتاتازواستویاجنسبهمتعلقگیاه

هایکنندهشیریندارایکهاستپاراگوئهکشور
بهااستویگیاه.باشدمیکالریازعاریطبیعی
بهباالبسیارسازگاریقبیلازمتعددیدالیل

اقلیمی،مختلفشرایطازوسیعییمحدوده
لقابطبیعیهایکنندهشیرینباالیمحتوای

شآسایرفاه،درکهچشمگیرینقشواستحصال
بیاریهبمبتالافرادخصوصابشرزندگیوسالمتی

باالییبسیارارزشدارایکندمیبازیدیابت
مصنوعیکنندهایشیرینمیاندراست

ومآسپارتاساخارین،ازاستفادهشکر،جانشین



فرآوردهبویژهغذاییمحصوالتدرآسسولفام
بطورگازدارهاینوشابههمانندرژیمیهای

چونمزایاییعلیرغم.استشدهرایجوسیعی
قبیلزامضراتیکم،کالریوباالکنندگیشیرین

باراموارداینازاستفادهزاییتومورپتانسیل
ایگلیکوزیدهاستویول.استکردهمواجهچالش

یکیبرتونربادیانااستویاگیاهازشدهاستخراج
بمراتبهکهباشدمیطبیعیکنندهشیرین

دیگربهتنسببیشتریکنندگیشیرینپتانسیل
ویااستهایکنندهشیرین.داردکنندهاشیرین

قندمانندفردیبهمنحصرهایشاخصداری
رابربکالریوصفرهیدراتکربوصفر،برابرخون
نروزافـزوبـروزبـهتوجهبالذا.میباشدصفر

بیقلهایسکتهچاقی،دیابت،چونمشـکالتی
یاربسـجـایگزینتوانـدمـیاسـتویامغزی،و

مشکالتونامطلوبتغذیـهبـرایمناسـبی
دفرآینپروژهایندر.باشدقندمصرفازناشی

هینهبگلیکوزیدهااستویولتخلیصواستخراج
تکنیکباآمدهبدستمحصوالتوشدهسازی

.اندشدهکیفیتکنترلکروماتوگرافیهای



هسایالیهتاییدوهیدروکسیدسنتز:طرحعنوان
ظورمنبهمرغتخمپوستهازاستفادهباکاتیونی

اکسیژنتولیدوآباکسایش

رضوانیذوالفقارپروفسور:طرحمجری

فریجعلیالوحبیبیبیوکپروفسور:طرحهمکاران
فروزین

یهالدوتاییهیدروکسیدفلزیسهترکیب:کاربرد
متخپوستهازاستفادهباکه(NiCaFe-LDH)ای

وکاتالیستیکاربردهایاست،شدهسنتزمرغ
مهمتریناز.داردزیادیالکتروکاتالیستی

آباکسایشدرآنازاستفادهمادهاینکاربردهای
.باشدمیهیدروژنواکسیژنتولیدبمنظور

(NiCaFe-LDH)هایپیلتولیددرتواندمی
.بگیردقراراستفادهموردنیزسوختی

منابعکاهشوجمعیتافزایشباامروزه:طرحشرح
واجهمانرژیمنابعکمبودبابشرفسیلیسوختهای

محیطبهآسیبافزایشدیگرسوییاز.استشده
مهمترینازهواییوآبمخربتغییراتوزیست

-میفسیلیسوختهایازرویهبیاستفادهنتایج
هایسوختکردنجایگزینحاضرقرندر.باشد

هایتالشمهمترینازپاکانرژیبافسیلی



پاکیانرژیعنوانبههیدروژن.استدانشمندان
ییک.شودمیتولیداباکسایشطریقازکهاست

پاکانرژیتولیدبرایهادغدغهاز
الوهعکههستکاتالیستهاییازاستفاده(هیدروژن)

هزینهنظرازباشند،داشتهباالتریبازدهیاینکهبر
دروفوربهکهکلسیم.باشندترارزاننیزتولید

افزایشدرتواندمیدارد،وجودمرغتخمپوسته
بازدهیافزایش.باشدموثرآباکسایشبازدهی

الکتروکاتالیستبکارگیریباآباکسایش
(NiCaFe-LDH)تهپوسازاستفادهباشدهسنتز

کاتالیستنانوسنتزهزینهکاهشومرغتخم
(NiCaFe-LDH)درمادستاوردهایمهمتریناز

.باشدمیاختراعثبتاین



-رنگنانوهیبریدهایسنتز:طرحعنوان
منظوربهایالیهدوتاییهیدروکسید

ردآلورارنگفتوفیزیکیخواصکنترل

لیالورضوانیذوالفقارپروفسور:طرحمجری
فروزینجعفری

تولیددرتوانندمیمواداین:طرحکاربرد
دراینمایشگرهاوفلورسانسالمپهایسنسور،

ازرنگدولیزرتولید.شونداستفادهلیزرها
میایالیهدوتاییهیدروکسید-رنگهیبرید

در.باشدداشتهصنعتدرباالییارزشتواند
گرنتکلیزرهایتولیددرخالصرنگحالیکه

وانندتمیهیبریدهانانواین.استاستفادهقابل
الکترومغناطیسیامواجکهموادیبعنوان

.ندشواستفادهنیزکنندمیجذبرافرابنفش

پایداریآزوصنعتیهایرنگ:طرحشرح
روشازاستفادهبا.دارندپاییننوریوحرارتی

هیدروکسیدیهایالیهبیندررنگجایگیری
ایننوریوحرارتیپایداریتوانمیدوتایی

وجمطولدرتغییرباودادهافزایشراترکیبات
موادیآمده،بدستمحصوالتنورنشروجذب



.اشندبداشتهکاربرداپتیکیصنعتدرکهکردسنتز
هاستفادبارنگفتوفیزیکیونوریخواصبهبود

Allura)سیایردآلوراآزورنگازجایگیری Red

Ac)دوتاییهیدروکسیدهایالیهداخلدر(LDH)

کهیدوتایهیدروکسیدالیه-رنگنانوهیبریدسنتزو
ورتیحراپایداریودارندبهترفتولومینسانسخاصیت
.باشدمیماپژوهشیاهدافازدارند،باالییرسانایی

طیفشدهسنتزهیبریدنانوطرحایندر
خالصرنگحالیکهدرداردرنگدوفتولومینسانس

.اشدبمی"رنگتک"فتولومینسانسطیفبارنگیک



تولید ایزوگام سبک و مقاوم : عنوان طرح

نسهند سرودیا–دکتر رحیم محمدرضائی : نام مجری

مصارف صنعتی و ساختمانی : کاربرد

الیافوقیرازمقاومیپوششایزوگام:طرحشرح
چسباندهبامبستربرگرماباکهاستمصنوعی

خودزیرمحیطبهرطوبتوآبنفوذازومی شود
راوانفآزمایشاتوتحقیقاتازپس.می کندجلوگیری

علیفایزوگامخواصاصالحبرایفرمولیزمینه،ایندر
محصولوزنکاهشموجبتنهانهکهآمددستبه

قیرمصرفدرصدی40کاهشموجببلکهمیشود،
مولفوراینباشدهاصالحایزوگام.میگردد(بیتومن)
طافانعقابلیتچسبندگی،خاصیتبرعالوه(پودر)

.میدهدنشاننیزتوجهیقابل



ابطبیعیگازسازیشیرینسازیشبیه:طرحعنوان
سبزحاللهایازاستفاده

بینجهانجابردکتر:مجرینام
زادهابراهیمراستکاررضاعلیدکتر:طرحهمکار
گازونفتصنایع:کاربرد

معضلمهمترینزیستمحیطآالیندگی:طرحشرح
اثردرشدهایجادهایآلودگیوبودهگازونفتصنایع

ربشماآلودگیمهممنابعازیکیپاالیشفرآیندهای
سیستمهایوپاالیشفرآیندهایجایگزینی.میرود

رموثراهکارهایازیکیآنهادراستفادهموردشیمیائی
.میرودبشمارآلودگیهااینرفعدر
برپایهیونیمایعاتکاربردپژوهشیکارایندر

برایمیباشندسبزحاللهایزمرهدرکهایمیدازولیوم
بیهشتکنیکازاستفادهباطبیعیگازسازیشیرین
ایننتایج.استگرفتهقرارمطالعهموردمولکولیسازی

شیریندرحاللهااینمولیبازدهمیدهدنشانپژوهش
.دارندعالیکارکردیوبودهدرصد90باالیگازسازی

دمعنتیجهدروهاحاللاینتبخیرعدمبدلیلهمچنین
.یابدمیکاهشنیزفرآینداینهزینهآنهااتالف



های خورشیدی ساخت نسل جدید سل:  عنوان طرح
بر پایه نقاط کوانتومی

دکتر علیرضا امانی قدیم: نام مجری
دکتر فاطمه خدام و مهندس احسان : همکاران طرح

محمد قلی پور رضایی
تولید انرژی پاک: کاربرد

توجه5نسلخورشیدیهایسلول:طرحشرح
نمودهجلبخودسمتبهامروزهرامحققاناکثر

وساختارواندازهدلیلبهکوانتومینقاط.است
گرفتهقرارتوجهموردشانفردبهمنحصرخواص

نورباراحتیبهتوانندمیکوانتومینقاط.اند
هدایتالیهازراالکترونوشوندتحریکخورشید

بهرمنحصویژگی.کندمنتقلظرفیتالیهبهخود
داتکوانتومپایهبرخورشیدیهایسلولفرد

سببکهآنهاستEMGگانهچندبرانگیختگی
یکجذبباکهطوریبهاستآنبازدهیافزایش
وونالکترزوجچندینایجادوتولیدبهقادرفوتون
.باشندمیحفره



اندازهکنتورهایقرائتهوشمندمودم:طرحعنوان
MK6EوActarisالکتریکیانرژیگیری

صدوقیناصرعجمی،علی:مجرینام

ثبتایپارامترهسایروالکتریکیانرژیقرائت:کاربرد
نبدوومخابراتیبسترطریقازکنتورتوسطشده

محلبهمراجعه

ازهریکبرایخارجیهاینمونهدر:طرحشرح
مودمبایستیبرقهایپستدرموجودکنتورهای
درگیردقراراستفادهموردکنتورخودبهمخصوص

برقراریبرایپورتچندیندارایحاضرمودمحالیکه
دراستفادهموردورایجکنتورهایانواعباارتباط
.باشدمیبرقصنعت

گاهدانشمابینفیتحقیقاتیقراردادحاصلحاضرطرح
ایمنطقهبرقشرکتوآذربایجانمدنیشهید

.باشدمیآذربایجان



پنلبرایخورشیدیردیابسیستم:طرحعنوان
Sunولتائیکفتوهای Tracker

عجمیعلیحمیدکشاورز،:مجرینام

هایپنلدرخورشیدنورشدتردیابی:کاربرد
خورشیدی

درتوانحداکثراستحصالمنظوربه:طرحشرح
خورشیدیردیابسیستمازخورشیدیهایپنل

یمزایاجملهاز.نموداستفادهتوانمیشدهطراحی
نآپایینقیمتبهتوانمیشدهطراحیسیستم

نورردیابیوخارجیهاینمونهبامقایسهدر
رهاشاآفتابغروبموقعتاطلوعلحظهازخورشید

.کرد



حذف فلزات سنگین از پساب به روش : عنوان طرح
زیستی

دکتر زهرا واثقی: نام مجری

تصفیه آب های آشامیدنی: کاربرد
فلزاتازتعدادیحذفهدفطرح،ایندر:طرحشرح

ابزیستییاسبزروشبهپسابدرموجودسنگین
هکتحقیقاتی.باشدمیگیاهانیعصارهازاستفاده
شدهانجامسنگینفلزاتحذفیزمینهدرتاکنون

کهباشدمیشیمیاییهایروششاملبیشتراست،
الذوبودهسمیشیمیاییموادازاستفادهمستلزم
.گرددمیمحسوبزیستمحیطبرایجدیخطری

آناساسبرحاضرپیشنهادیطرحکهزیستیروش
گیاهانازتعدادییعصارهقابلیتازاستاستوار
ازهاآنحذفنهایتاًوسنگینفلزاتجذبعاملبعنوان
.گیردمیبهره(%95باالی)باالنسبتاًراندمانباپساب



ر دستگاه گندزدای الکترولیزی آب د: عنوان طرح
شرایط اضطراری

مهندس احمد بهراد: نام مجری

تصفیه آب های آشامیدنی: کاربرد
ن روشی نوین برای ضد عفونی و همچنی: شرح طرح

اینده ها تصفیه آب به دلیل تولید انواع مختلف اکس
ر که مانند رادیکال هیدروکسید، ازن و ترکیبات کل

نـد  به دلیـل اثـر سینرژیسـتی، سـبب تولیدفرآی    
ـ   ردن اکسیداسیون پشیرفته  شده  و باعث ازبـین ب

ـ   ه انواع میکروارگانیزم های مقاوم به کلر شـده و ب
ضمن دلیل تولید ازن و تجزیه آب و تولید اکسیژن،

نیز ضد عفونی آب و تصفیه آن ، سبب گوارایی آب
.می گردد

یی از دیگر مزایای طرح، عدم استفاده از مواد شیمیا
نـد  بوده و تولید همزمان چند اکسایند در یک فرآی

.می باشد



بازیافتیهای سبکدانه : عنوان طرح
مهندس مهسا زارعی: نام مجری

ب و راه و ساختمان، کشاورزی، بیوتکنولوژی، آ: کاربرد
فاضالب

صنعتیهایپوکهیاسدابهایسبکدانه:طرحشرح
ساختمانوراهمحیطیزیستونوینهایفناوریجزو
اولیهمواد%80حدودازسبکدانهاین.باشندمی

موادوسیمان%15واسفنجیپلیمرهایبازیافتی
انهسبکد.استشدهتشکیلپلیمریمواد%5وسیمانی

کورهوحرارتبدوندردنیاباراولینبرایسدابهای
2درهایسبکدانهاین.شوندمیتولیدحرارتیهای
وگوشهتیزوگوشهگردای،سازهغیروایسازهگروه

.باشندمیتولیدقابلسفارشیهایرنگتمامدر
رداختراعثبتنامهگواهیدارایسدابهایسبکدانه

ملیسازمانهمکارآزمایشگاهیتاییدیهایران،
اهدانشگازآزمایشگاهیوعلمیتاییدیهاستاندارد،

فناوریجزوآذربایجان،مدنیشهیددانشگاهوتهران
جمهوری،ریاستفناوریوعلمیمعاونتراهبردیهای
ازحفاظتسازمانحمایتموردهایفناوریجزو

واجرایهایتاییدیهدارایوکشورزیستمحیط
برمعتتولیدیوبنیاندانشهایشرکتازکاربردی

.است



سبزمسلحسبکهایسنگدانه:طرحعنوان
امیرزادهعلیمهندس:مجرینام

صنایعدفاعی،پدافندی،ساختمان،وراه:کاربرد
فاضالبوآبدریایی،

(گاال)سبزمسلحسبکهایسنگدانه:طرحشرح
نبتوساختمانوراهسبزونوینهایفناوریجزو

%15بازیافتی،پلیمریمواد%80حدودازکهاست
الیاف%1مواد،نانو%1دسیمانی،مواوسیمان
بهومحافظتیپلیمرهای%3وفلزیوپلیمری
.شوندمیتولیدحرارتبدونوسردکامالصورت

ایران،دراختراعثبتدارایسنگدانهاین
معاونتپتنتکانونگرنت،(USPTO)آمریکا
زافنیتاییدیهجمهوری،ریاستفناوریوعلمی

یهتاییداستاندارد،ملیسازمانهمکارآزمایشگاه
آذربایجان،شهیدمدنیآزمایشگاهازموادنانو

یهتاییدتهران،دانشگاهازسبزفناوریتاییدیه
وعلمیهایپژوهشسازمانازارزیابیوعلمی

.استایرانصنعتی



میوم سیستم تلفیقی جاذب کروم وکاد: عنوان طرح
بتنی ازآب های آشامیدنی

امیرزادهعلیمهندس:مجرینام
آشامیدنیآبتصفیه:کاربرد

کروم سیستم تلفیقی و پیشرفته جاذب: شرح طرح
ی و کادمیوم بتنی از آب های آشامیدنی جزو فنـاور 

زیست محیطی در حوزه آب های آشامیدنی اسـت  
و که از یک ساختار بتنی و نانو جاذب های معـدنی 

اده از این سیستم با استف. گیاهی طراحی شده است
فلزات % 95حدود توپ های بتنی حاوی نانو جاذب 

سنگین موجود در آب را جذب و مجدد در صـنایع  
مختلف مثل باتری سـازی، نظـامی و غیـره مـورد     

این فناوری درحـال ثبـت  . استفاده قرار می گیرند
دارای تاییدیــه .اختــراع درایــران و آمریکــا اســت

دفترنظارت بربهداشت آب شرکت مهندسـی آب و 
ــاربردی و    ــی وک ــه علم ــور، تاییدی ــالب کش فاض

آزمایشگاهی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان



نیترات  سیستم تلفیقی و پیشرفته جاذب: عنوان طرح
بتنی ازآب های شرب

منیره زمانی کلجاهی: نام مجری
آشامیدنیآبتصفیه:کاربرد

یتـرات  سیستم تلفیقی و پیشرفته جاذب ن: شرح طرح
بتنی از آب هـای آشـامیدنی جـزو فنـاوری زیسـت      
محیطی در حوزه آب های آشامیدنی است که از یـک  
ساختار بتنی و نانو جاذب های معدنی طراحـی شـده   

ـ . است اوی این سیستم با استفاده از توپ های بتنی ح
نیترات موجود در آب را جذب و % 90حدود نانو جاذب 

مجدد توپ های حاوی نانو جاذب و نیترات جذب شده 
اک در صنایع مختلف مثل کشاورزی به عنوان مکمل خ
ـ   وین کشاورزی و بستر کشت بیولوژیکی کشـاورزی ن

ت این فناوری درحال ثب. مورد استفاده قرار می گیرند
دارای تاییدیــه .اختــراع درایــران و آمریکااســت  

ردی و دفترنظارت بربهداشت آب، تاییدیه علمی وکارب
آزمایشگاهی



بازیافتیسیمانیمسلحصفحات:طرحعنوان
نقدیانینرگس:مجرینام

دکوراسیونپدافندی،ساختمان،وراه:کاربرد

بازیافتیسیمانیمسلحصفحات:طرحشرح
(Betoreboard)وراهسبزونوینهایفناوریجزو

%80حدودازبوردبتوریصفحات.باشدمیساختمانی
هایکیسهواسفنجیپلیمرهایازبازیافتیمواد

%2وسیمانیموادوسیمان%18نواری،وپالستیکی
ژیتکنولو.استشدهتشکیلمحافظتیپلیمرهای

بدونوسبزکامالصفحاتاینتولیدوبازیافت
امهنگواهیدارایبوردبتوریصفحات.استآالیندگی

ازیآزمایشگاهوعلمیتاییدیهایران،دراختراعثبت
ذاخحالدروآذربایجانمدنیشهیدوتهراندانشگاه

ومحصوالتسازیتجاریبرایبنیاندانشمجوز
.استاختراعاینهایفرآورده



Mag Taqآنزیم تولید : عنوان طرح DNA Polymerse

دکتر مقصود پژوهنده: نام مجری
درPCRهایواکنشانجامبرایکلیدیآنزیمیک:کاربرد
درهمچنینوگیاهانوجانورانانسان،درژنهاتکثیر

وسیویروبیماریزایعواملوژنتیکیبیماریهایتشخیص
.باشدمیهاسرطانوباکتریایی

دراساسیوپایهتکنیکیکPCRتکنیک:طرحشرح
وهامیکروبگیاهان،جانوران،انسان،تحقیقاتمراکزتمام

گاهیآزمایشوطبیتشخیصوبیمارستانیمراکزهمچنین
دوستاگرمباکترییکتوسطآنزیماین.باشدمیژنتیک

بهمنجراخیرسالچندتحقیقاتنتیجه.شودمیتولید
کههمربوطباکتریازآنزیماینکنندهتولید ژنجداسازی

تیافطبیعیآبگرمهایوخاموشفشانهایآتشدهانهدر
وبیانیهایپالسمیددرآنسازیکلون.گردیدشودمی

مونهنوشدانجامباالسطحدرتولیدبرایآنسازیبهینه
قرارآزمایشوتستمورداخیرسال8درتولیدیهای

شیراز،مدرستربیتتهران،تبریز،دانشگاهتوسطوگرفته
ردباراولینآنزیماینتولید.استشدهتاییدمشهدو

شدهاختراعثبت93ماهآذردرومیگیردصورتکشور
استفادهوارداتیهایآنزیمازهاآزمایشگاههمه.است

وجودممشابهسومیکآنزیماینشدهتمامقیمت.میکنند
.استبازاردر



 Mag DNAتولید مارکر اندازه الکتروفورز  : عنوان طرح

Ladder
دکتر مقصود پژوهنده: نام مجری

استمتفاوتایهطولباDNAقطعاتازیمحلول:کاربرد
اندازهتشخیصبرایRNAوDNAالکتروفورزدرکه

.شودمیاستفادهخطکشعنوانبهقطعات
اسیاسوپایهتکنیکیکالکتروفورزتکنیک:طرحشرح

وبهامیکرگیاهان،جانوران،انسان،تحقیقاتمراکزتمامدر
شگاهآزمایوطبیتشخیصوبیمارستانیمراکزهمچنینو

هایDNAیاPCRنتیجهآنالیزکهباشدمیژنتیک
ردنبپیالزمه.میگیردانجامالکتروفورزدرشدهاستخراج

ایمارکریکداشتنالکتروفورزدرDNAقطعاتاندازهبه
مشخصطولبامتفاوتقطعاتدارایکههستکشخط

یوارداتمحصولیکالکتروفورزبرایاندازهمارکر.باشد
بهرمنجاخیراتتحقیق.میشوداستفادهوفوربهکهاست
،100،200،300قطعاتباDNAاندازهمارکریکتولید

وگردیدبرشوسازیهمسانهبروشبازجفت2700تا،400
راهایراندرباراولینبرایاندازهمارکریکتولیدخط

جیخارنمونهبهنسبتآنشدهتمامقیمتکهشداندازی
رمارکاینتولیدخطاکنون.باشدمیسومیکازکمتر

.شودانبوهتولیدواردمیتواندDNAاندازه



T4آنزیم تولید : عنوان طرح DNA Ligase

دکتر مقصود پژوهنده: نام مجری
درژنهاکلونینگبرایکلیدیآنزیمیک:کاربرد

اشدمیبگیاهانوجانورانانسان،رویپزشکیتحقیقات
.میگرددهمدیگربهDNAقطعاتاتصالباعثکه

یکسازیهمسانهیاکلونینگتکنیک:طرحشرح
ان،انستحقیقاتمراکزتمامدراساسیوپایهتکنیک

گکلونینانجامالزمه.میکروبهاستوگیاهانجانوران،
توسطکهباشدمیهمدیگربهDNAقطعاتاتصال
T4آنزیم DNA Ligaseلیگازآنزیم.میگیردانجام

ایناخیرتحقیقات.باشدمیوارداتیبازاردرموجود
باراولینبرایآنزیماینتولیدخطایجادبهمنجرطرح

ژنیکرویازبازجفت1459قطعه.گردیدایراندر
وتاییدتکثیر،اختصاصیپرایمرهایکمکبهفاژی

انیبیوکتوردوبهقطعهاینسپس.شدسازیهمسانه
.Eدروگردیدکلونباکتری coliخالص.شدتولید
باراولینبرایآنتولیدخطوسازیبهینهآنزیمسازی

مسویکآنزیماینشدهتمامقیمت.گردیداندازیراه
.استبازاردرموجودمشابه



مترمیخودبیوتکنولوژیکبتنتولید:طرحعنوان
دکتر مقصود پژوهنده: نام مجری

استمتفاوتایهطولباDNAقطعاتازیمحلول:کاربرد
اندازهتشخیصبرایRNAوDNAالکتروفورزدرکه

.شودمیاستفادهخطکشعنوانبهقطعات
واستضرورینیازیکدوام،بابتنتولید:طرحشرح

سازهعمرطولافزایشدربتواندکهمکانیسمیازاستفاده
ریباکتتحقیقایندر.دارداهمیتباشدموثربتنیهای
ونبتهایترکتعمیربرایکلسیت،کنندهتولیدهای

بتنیهایسازهدرآرماتورهاخوردگیازجلوگیری
.شدشناسایی

واورهزهیدرولیباالیسرعتوتواناییباهاباکتریازیکی
بتنهایترکبخوبیتوانستنامحلولوزیادکلسیتتولید

ابباکتریاین.دهدافزایشراآنمقاومتوکردهترمیمرا
واشدبمیطبیعتوانسانبرایسالمباکترییکPazنام

.ودنماستفادهبتنتعمیرواختالططرحدرآنازمیتوان
رارقتاییدوبررسیموردهلنددرشدهسازیجداباکتری
.گرفت



د استفاده از باکتری های افزایش دهنده رش: عنوان طرح
کلزابومی آذربایجان در بهبود عملکرد مزارع 

چاپارزادهپروفسور نادر : نام مجری

رااییشیمیسموموکودهاازاستفادهطرحنتایج:کاربرد
محصولعملکردوکیفیتورساندخواهدحداقلبه

هایهزینهکاهشباهمچنین.دادخواهدافزایشراکلزا
صخالسودکشآفتوکشعلفوسموکودبهمربوط
.یافتخواهدافزایشکلزاکشت

درمهمروغنیدانهگیاهانازیکیکلزا:طرحشرح
میاقلیسازگاریازوسیعیطیفدارایومعتدلهمناطق

پروتئینوروغنزیادیمقادیردارایکلزادانه.است
بویژهوزیستمحیطآلودگیبحرانپیدر.است

ارانسانیجوامعسالمتکهخاکوآبمنابعآلودگی
منظوربهفراوانیهایتالشداده،قرارتهدیدمورد

،خاککیفیتبهبودبرایمناسبهایراهکاریافتن
.استشدهآغازهاآالیندهحذفوکشاورزیمحصوالت

زیستی،کودهایازاستفادهپایدارکشاورزیدر
اهمیتازغذایی،عناصرازفقیرهایخاکدربخصوص



خاککیفیتحفظوتولیدافزایشدرایویژه
ایدارکهزیستیهایکودازاستفاده.استبرخوردار

تفادهاسکاهشبههستندمیکروبیمختلفهایگونه
بامحصوالتیوشدهمنجرشیمیاییکودهایاز

المتیسبرایمضرشیمیاییموادبدونوباالکیفیت
امعجوتاثیرتحتگیاهان.نمایندمیتولیدانسان

انندتومیجوامعاینکهباشدمیریشهدرمیکروبی
ازفادهاست.باشندداشتهتاثیرگیاهرشدوسالمتبر

ندهدهافزایشهایباکترییامیکروبییهاتلقیح
پذیرشمورددنیانقاطازبسیاریدرگیاهرشدی

درشیدهندهافزایشهایباکتری.استگرفتهقرار
هرهبافزایشکههستندزیآزادهایباکتریگیاهان،

تودهافزایشطریقازراکشاورزیمحصوالتوری
رامحصوالتوزنافزایشوریشهرشدزیستی،

وکخابیومکهدادهنشانتحقیقات.شوندمیباعث
جوامعنایکلیترکیبدرنیزمیزبانگیاهانژنوتیپ

یوممیکروببالقوهمزایایازبرداریبهره.هستندمهم
واندتمیمنطقههرطبیعیمیکروبیومبویژهریشه

رزیکشاومحصوالتتولیدافزایشدرپایدارحلیراه
یهامیکروبازناشیهایبیماریکلیبطور.باشد



محصوالتوریبهرهکاهشدرایعمدهتاثیرخاک
دستکاریرویبردقیقتمرکزبا.داردکشاورزی

محصوالتافزایشتوانمیریشهمیکروبیوم
وزیستیهایتنشطیتلفاتکاهشوکشاورزی

.کردفراهمرازیستیغیر



نایمنوترکیبزایبارانباکتریهایساخت:طرحعنوان

حسینقلیزادهالهه:مجرینام

فراخشک،منطقهدرایرانکشوروسعتازدرصد:کاربرد
ایراندربارشمیزان.داردقرارخشکنیمهوخشک

بهمردمدسترسیعدماست،جهانیمیانگین سومیک
مرگسطحی،هایآبکاهشزیست،محیطتخریبآب،
کاهشگردوغبار،و زاییبیابانجانوری،هایگونه

ایجنتازاجتماعیمعضالتوکشاورزانبیکاریمحصوالت،
ولوژیتکنفکربهبایدلذاوبودخواهدکشوردرآبکمبود

بودقیمتارزانوجدیدهای
ئیتواناگیاهیبیماریزایباکتریهایازبرخی:طرحشرح

درهگیازدگییختحریکطریقازگیاهبهرسانیآسیب
ایدارمناسبمیزبانگیاهانکاشتدارندراپائیندماهای

زمینهایجواردروبادمسیردریخضدهایپروتئین
اینتواندمیزیادحجمدرباکتریپرورشبرایخشک
وشدهپراکندههوادرهاباکتریکهآوردفراهمراامکان

نشتتهاولیههستهکه(INP)پروتئینیتولیدباابرهادر
بآ.شوندبارانقطراتتولیدساززمینهاستآببخارات
راهایشمولکولآناطرافبتواندکهنداردچیزیخالص
صفرزیردرجه40حدوددمایتابایدبنابراینوکندمرتب

اینولیبزندیخوشودآراممولکولهاحرکتتاکندصبر
هستهکهکنندمیتولیدINPاسمبهپروتئینیباکتریها

ابرهاوهوا.کندمیفراهمیختشکیلبرایرااولیه



یخیهایهستهکههستندهاییباکتریازپرمعموال
لتشکیابردرکهییخهایکریستال.میکنندایجاد

کهدشونبزرگآنقدرزمانیکهتامیکنندرشد،میشوند
رفبیاباران.فروریزندآسمانازبرفیابارانصورتبه

راهدرآیااینکهوداردبستگیدمابهبودنشان
رفتنبینازحاضرحالدر.نهیاشوندآبفروریختن،

اهکشآفتازاستفادهیاومناسبگیاهیهایپوشش
یبرا(باکتریوگیاه)الزمعواملرفتنبینازباعث

.تاسشدهزائیبارانبرایطبیعتهدیهاینازاستفاده
یپباکتریهائیچنینوجودبه1982سالدردانشمندان

ویربردنیاسرتاسردرمحدودیهایپروژهولیاندبرده
اصلیمشکل.استشدهانجامآنهاازعملییاستفاده
بهتریهاباکاینکهاینستباکتریهائیچنینازاستفاده

بهآسیبباعثاستممکنبارشمحلدرفرودهنگام
یاهیگبیماریزاییاکتریهایاینبهحساسگیاهیرویش
ایمنباکتریهایتولیدایدهاینهدفلذا.شوند

هایژنبیانآنهادرکهاستایشدهژنتیکیدستکاری
القاءاتمسفرکمفشاراثردرINPپروتئینبامرتبط

نآتولیدزمینبهفرودوبارانتشکیلازبعدوشود
وگیاهیمناسبمیزبانبعدمرحلهدر.شودمتوقف

یبوخشکمناطقکناردرآنهاکشتمناسبهایمکان
.گیردقرارشناسائیموردتواندمیآب



پروانشگیاهازدیادیریز:طرحعنوان

علیرضا تاری نژاد: نام مجری

اییشه تولید متابولیت های ثانویه و تکثیر درون ش:کاربرد

Catharanthousعلمینامباپروانشگیاه:طرحشرح

roseus (L)،ازبسیاریدرکهاستداروییگیاهیک
گیاهاین.شودمییافتجهانگرمسیریمناطق

حاظلازکهکندمیتولیدمتعددیثانویههایمتابولیت
نوع130ازبیشگیاهاین.هستندمهمبسیاردارویی
ازکهکندمیتولیدراآلکالوئیدیترپنوئیدهایمختلف

ضدترکیباتبالستینوینوکریستینوینآنهابین
یشپکاتارانتینوویندولین.هستندارزشیباسرطانی

کارماداگاسبومیگیاهاین.باشدمیهامتابولیتاینماده
ردخصوصبهگرممناطقبیشتردراکنوناماباشدمی

ز،توبرکلوسیدیابت،درمانبرایوشودمییافتمصر
نبنابرای.گیردمیقراراستفادهموردماالریاوگلودرد

برایایشیشهدرونشرایطدرگیاهاینریزازدیادی
ثانویههایمتابولیتتولیدبرایگیاهاینتواناییافزایش

.گرددواقعموثرتواندمی



باکتریهای پروبیوتیک: عنوان طرح

علیرضا تاری نژاد: نام مجری

تغذیه و سالمت انسان:کاربرد

ایزندههایمیکروارگانیسمهاپروبیوتیک:طرحشرح
روبیمیکتعادلرودهمحیطدرگرفتنقرارباکههستند

باوکردهاصالحهاآنسودمندیافزایشجهتدررا
-یماریبهایمیکروارگانیسمفعالیتازمانعخودفعالیت

یمناسبدوزدرهامیکروارگانیسماگراین.شوندمیزا
خودنمیزبابرسالمتیمفیدیبسیاراثراتشوندارائه

رهروزماستفادهدرهاپروبیوتیکاکثر.داشتخواهند
ولالکتوباسیجملهازالکتیکاسیدهایگونهشامل

غیرهایکوالیایبیوفیدوباکترها،همچنینانتروکوک،
.دباشنمیبوالردیساکارومایسزمخمرهایوزابیماری

هایباکتریپروبیوتیک،هایمیکروارگانیسممیاناز
دهششناختهگروهمهمترینعنوانبهالکتیکاسید

والکتوباسیلوسجنسدومیانایندرکههستند
وگوارشدستگاهطبیعیفلورجزوانتروکوکوس

برایخوبیهایوگزینهبودهتخمیریغذاهای
راتاثبالینیهایآزمون.شوندمیمحسوبپروبیوتیک

اثباتبسیاریموارددرراپروبیوتیکهایباکتریمفید
وانتمیهاپروبیوتیکمفیداثراتجملهاز.استکرده



یایمنهموستازیتعدیلایمنی،سیستمتحریکبه
تحملعدماصالحتوموری،ضدخاصیتسیستمیک،

ازپیشگیریروده،درغذاحرکتوهضمبهبودالکتوز،
رودهمیکروبیتعادلگرداندنباز،غذاییآلرژی

هارموهابیوتیکآنتیمصرفازبعد(رودهمیکروفلور)
مورددربسیاریهایفرضیه.کرداشارهرودههایپاتوژن

کهستامطرحهاپروبیوتیکباکتریالآنتیخواصدلیل
یژهومناطقبهاتصالبرایرقابتبهتوانمیجملهآناز

،رودههایسلولنفوذپذیریکاهشروده،اپیتلیالدر
سم،هایگیرندهتخریبغذایی،موادبرایرقابت

ازنندهمهارکمختلفموادتولیدایمنی،سیستمتحریک
،یزیستهایسورفکتانتتولیدآلی،هایاسید:جمله

وسیگنالیترکیباتترشحهیدروژن،پراکسید
اکسیدونیتریککوتاه،زنجیرهچرباسیدهای

آنتیمواداینمیاندر.کرداشارههاباکتریوسین
تخاباندرمهمیمعیارهاباکتریوسینتولیدباکتریال،

دهشگرفتهنظردرپروبیوتیکهایباکتریهایسویه
براین،بنا.شودمیمحسوبهاپروبیوتیکصفاتازویکی
یبررسوهاپروبیوتیکشناساییوجداسازیازهدف

هاییسویهمعرفیآنها،میکروبیوبیوشیمیاییخواص
تغذیهدراستفادهبرایباالپروبیوتیکیپتانسیلبا

.باشدمیداموانسان



سختی گیری و حذف فلزات سنگین از آب: عنوان طرح
آشامیدنی و صنعتی به روش پلت رآکتور دانه ای

دکتر مرتضی رحمان پور: نام مجری
تصفیه آب آشامیدنی و صنعتی:کاربرد

ابتوانمیآبدرشیمیاییتغییراتایجادبا:طرحشرح
بهراولمحلپایین،حاللیتضریبباترکیباتیتشکیل
وترکیباتایندادنرسوبباودرآورداشباعفوقصورت

ازیکی.آیدمیفراهمسختیکاهشآبازآنجداسازی
-انهدراکتورهایکارگیریبهگیری،سختینوینهایروش

Pellet)ای reactor)کارگیریبهباروشایندر.است
فلزاتاتترکیبتشکیلهستهوبسترایجادبرایهاییدانه

بهمنجراند،آمدهدراشباعفوقصورتبهکهسنگین
تشدبهگیریسختیبازدهوگرددمیآبزداییسختی
دلیلبهروشایندرشدهایجادسطح.یابدمیافزایش
درقمعلجامدبسترهایهستهباالیحجمبهسطحنسبت
انششایدانهراکتورهایدر.باشدمیزیادبسیارآبسیال
ربعالوه....وآهنمنیزیم،کروم،چونکاتیونهاییحذف

تورراکازاستفادهمزایای.داردوجودنیزمنیزیموکلسیم
اندازهکوتاه،واکنشزمان:استزیرشرحبهایدانه

زیستمشکلبدونپسماندیتولیددستگاه،کوچک
مصرفرسوبی،هاکریستالسادهحملقابلیتمحیطی،
اتالفکاهشطیور،دانعنوانبهتولیدیهایدانهصنعتی

مختلفپارامترهایهمزمانتعدیلپساب،بصورتآب
یگذارسرمایهکاهشبنا،زیرسطحکاهشآب،ناخواسته

انرژیمصرفکاهشاولیه،



ویژهزنرکابدوچرخهساختوطراحی:طرحعنوان
بستریهایتخت

دکتر رقیه فخرپور : نام مجری

ازرخیبوبستریتحتبیماراناینکهبهتوجهبا:کاربرد
درراتوجهیقابلزماندیالیزیمانندخاصبیماران

وهستنددرازکشحالتبهبیمارستانهایتختروی
بیماریازبسیاریمنشابیمارانایندرتحرکعدم
کهایوسیلهساختبنابراینباشد،میجدیدهای

ناینیازموردفعالیت،بودنبستریزماندربتواند
طرفیاز.استضروریوالزمکند،تامینرابیماران
مهمیبسترآموزشی–درمانیمراکزاینازبسیاری

وورزشیپزشکیتحقیقاتوهاطرحانجامبرای
بیماریبهبوددرفعالیتتاثیراتبررسیوپاتولوژیکی

هایمحلدرورزشیمطالعاتانجاموباشدمیها
یمارانبانتقالازترکاربردیوترعملیبسیاربستری

.باشدمیورزشیهایسالنوتحقیقاتیمراکزبه

زنرکابدوچرخهساختشاملطرحاین:طرحشرح
درمانیمراکزدربستریهایتختپایبرکهثابت



مهازتسمتشکلدستگاهاین.گرددمینصب
پایهنایکهباشدمیتختبهاتصالپایهوفولی

تخترویبربیمارکشدرازوضعیتاساسبر
هدوچرخاین.باشدمیتغییروتنظیمقابل

رکابدرکهاستتنظیمقابلفنریشامل
کاصطکاایجادطریقازکهشدهتعبیهدوچرخه

رفتپیشوبیمارتواناییاساسبرکاربارمیزان
لومترکیتوسطهمچنین.گرددمیتنظیمتمرین

تعدادشود،مینصبدوچرخهبهکهشماری
رابیمارتوسطشدهزدهرکابمسافتودورها
.می دهدنشان



بررسی کاربرد ریزجلبک دونالیال برای: عنوان طرح
(صنعت دام، طیور و کشت آبزیان)مصارف تجاری 

دکتر لیال زرندی: نام مجری

یغذایمکملبعنوانعرضهقابلنهاییمحصول:کاربرد
.میباشدبازاردرآبزیانوطیورودام

نساکتک سلولیسبزجلبکریزدونالیال:طرحشرح
اقتصادیاهمیتدلیلبه.باشدمیارومیهدریاچه

جملهازجلبکاینازاستحصالقابلمحصوالت
وبتاکاروتنلیپیدها،انواعقندها،انواعپروتین،

رد.باشدمیاهمیتحایزآنازبرداریبهرهگلیسرول
ردسلولیتکجلبکاینتعدادویژهمحیطیشرایط
نجینار-قرمزبهآنرنگویافتهافزایشبسیاردریاچه

یمکاروتنبتارنگدانهتجمعازناشیکهگرایدمی
میراخودخشکوزن%14تاجلبکریزاین.باشد
.دهداختصاصکاروتنبتابهتواند

1تامیلیون884حدوددرکاروتنبتاساالنهدرآمد
نایازاستفادهوفراوریبرداشت،.استدالربیلیون

وامدپرورشیصنایعدراستفادهمنظوربهجلبکحجم



بهبوددرموثریگامتواندمیآبزیانوطیور
(...ومرغتخمشیر،گوشت،)صنایعاینفراورده های

نههزیکمنیزجلبکبرداشتروشطرحایندر.باشد
موادموثرومفیداثراتهمچنین.باشدمیآسانو

مندیارزشعرصهنیزپزشکیدردونالیالزیستیفعال
کشتهمچنین.می باشدآزمایشوتحقیقبرای

هبهربرایجایگزیناستراتژیکفرصتدونالیال
ایجادرامزارعشورپسماندهایازاستفادهوبرداری

.کندمی
زاآورسوداستفادهبهمنجرطرحاینانجامصورتدر

وضعیتدر)ارومیهدریاچهارزشبابسیارمنبع
مستقیمکاربرداشتغال،ایجادجهتدر(کنونی
افزایشبرایآنازهاستفادودریاچههایجلبک
تمحصوالبهبودوآبزیانوطیورودامغذایکیفیت

ارزشباماهیومرغتخموگوشتجملهازآنها
.شدخواهد،باالترغذایی



تکشطریقاززمینیسیبریزغدهتولید:طرحعنوان
ماسهدرکشتهیدروپونیکسیستموبافت

محمدیحمید:مجرینام

ازیعارگیاهچهانبوهتکثیرفنیدانشانتقال:کاربرد
همنطقزمینیسیبریزغدهتامینومزرعهدرویروس

نیازموجود،آمارهایبربناحاضرحالدر:طرحشرح
ششحدوددرزمینیسیبغدهریزبهکشورساالنه

ازآندرصد80ازبیشکهباشدمیغدهریزمیلیون
سهیادوازپسکهآنجااز.شودمیواردکشورازخارج
واهدخناچارکشاورززمینی،سیببذرازاستفادهنوبت

تولیدمیزانکاهشوبذرهاشدنآلودهدلیلبهبود
بذرهبنیازلذانماید،اقدامخودبذرتعویضبهنسبت
.بخشیدخواهدتداومراغدهریزوارداتبهنیازجدید،
زایورومیلیونپنجازبیشخروجضمنمذکورواردات
فارغبرایشغلیفرصتصدهارفتنبینازباعثکشور

ردراهکارتنها.گرددمیکشاورزیبخشالتحصیالن
زاحمایتطریقازباطلدوراینشکستنزمینه،این

تکوینبرایگاماولینعنوانبهداخلدرتولید
.استایراندرپیشرفتهتحقیقات



گیاهتکثیربااولمرحلهدرطرح،ایندر
اییانتهمریستمکشتطریقاززمینیسیب

باهایگیاهچهشده،بهینهکشتمحیطدر
یدتولآلودگیفاقدکامالیاوآلودگیحداقل
اآنهتوانمینیزمرحلهایندرکهشدخواهد

رحلهمدر.نمودتوزیعکنندگانتولیدبینرا
هیدروپونیکسیستمبههاگیاهچهدوم،

دروکنندمیپیداانتقالماسهدرکشت
سیبتیوبرمینیعبارتیبهیاغدهریزنهایت
.شددخواهتولیدباالتکثیرضریببازمینی



شروباارکیدهزینتیگیاهانبوهتولید:طرحعنوان
ایشیشهدرونکشت

احمدآبادیمحمددکتر:مجرینام

زینتیگیاهانارزانوسریعتکثیر:کاربرد

طمحیوایشیشهدرونکشتازاستفادهبا:طرحشرح
درارکیدگیاهاناست،شدهسازیبهینهکهمناسب

ردبازاربهعرضهآمادهوتکثیرکوتاهیبسیارمدت
.باشندمیمختلففرمهای



نی تولید هورمون رشد شبه انسولین انسا: عنوان طرح
در گیاه

احمدآبادیمحمددکتر:مجرینام

گیاهاندرداروهاارزانوسریعتولید:کاربرد

انسانیسلولهایازانسولینشبهژن:طرحشرح
قالانتگیاهسلولهایبهژنیتفنگروشبهوهمسانی

.گردیدتولیدوبیانموفقیتباوشدهداده

ی از  باززایی گیاه تراریخته در محیط گزینش
است برگهای شلیک شده با پالسمید حاوی ک

بیان ژن شبه انسولین انسانی

شبه شلیک برگها شده با پالسمید حاوی کاست بیان ژن
تفنگ ژنیانسولین انسانی بوسیله 

رشد گیاهان تراریخت حاوی کاست بیانی ژن شبه  
در مقایسه با نوع طبیعی یا وحشی  ( IGF1)انسولین 

(Wt)

۱

۲












