
سال   مخترع  نام اختراع  ردیف
  ثبت

شماره 
  ثبت

وضعیت 
تجاري 
  سازي

دستگاه الکترومکانیکی هشدار دهنده   1
  و مسدودکننده لوله سرم

  پایلوت  67130  88  علی اکبر شاکري

جهت سنج صوتی جهت ناشنوایان   2
  در رانندگی

  -  63309  88  حسین معین

  -  67150  89  علی اکبر شاکري  گوش پاك کن معاینه طبی  3
دستگاه الکترومکانیکی محرك   4

  ادراري
علی اکبر شاکري ،محمد 

  رحمانیان کوشککی
90  71628  -  

طراحی و ساخت آتل مخصوص   5
افرادي که دچار شوك ناشی از افت 

  فشارخون شده اند.

  -  71624  90  علی اکبر شاکري

تولید   75831  91  محمد نادري زاده  میز مخصوص دستگاه سی آرم  6
نمونه 
  صنعتی

نگهدارنده بیمار در وضعیت به پهلو   7
  (لترال)

تولید   75839  91  محمد نادري زاده
نمونه 
  صنعتی

مرحله   75837 91 محمد نادري زاده  ترالی پانسمان و شستشو  8
تجاري 
  سازي

روبات کشش دهنده پاي بیمار حین   9
  عمل جراحی

تولید   75824 91 محمد نادري زاده
نمونه 
  صنعتی

انتقال بیمار در اتاق عمل با سکوي   10
  استفاده از غلطک

  -  78275 91 محمد نادري زاده

  -  78244 91 محمد نادري زاده  نگهدارنده ابزار اکسپورزر ارتوپدي  11
چراغ سقفی جراحی با نور ال اي دي   12

و دوربین با قابلیت چرخش و زوم 
  کردن

تولید   78245 91 محمد نادري زاده
نمونه 
  صنعتی



برانکارد با قابلیت حمل و نقل بیمار   13
  و قابلیت عبور اشعه

  -  78252 91 محمد نادري زاده

دستگاه تورنیکت دیجیتال هوشمند   14
  با قابلیت جابه جایی

  -  78274 91 محمد نادري زاده

تخت اتاق عمل با قابلیت استفاده از   15
  دستگاه سی آرم و رادیولوژي

 تولید  78246 91 محمد نادري زاده
نمونه 
  صنعتی

دستگاه رنگ آمیزي کننده   16
اسالیدهاي آزمایشگاهی (پاتولوژي 

  ،سیتولوژي ،میکروبیولوژي )

29 سعید محمدي نژاد مرحله   82521 
تجاري 
  سازي

سوزن تخلیه فضاي جنب (کاتتر   17
  توراسنتز)

39 محمدحسن امیرساالري  84825  -  

جهرمی ، علی  حسین معین  دستگاه واردکننده نیرو به وریدها   18
 زارعی

93 82931  -  

دستگاه هیدروحرارتی وارد کننده   19
  فشار دودي به عضالت

تولید   84834 93 حسین معین
نمونه 
  صنعتی

وحید سعادتمند ، محمدحسن   ویدئو گاید فایبر اوپتیک  20
 امیرساالري

94 86563  -  

آنژیوکت هوشمند(مجهز به تراشه   21
 هشداردهنده برگشت خون از رگ به

  لوله سرم )

  -  85848 94 علی اکبر شاکري

دستگاه نشان دهنده صداي ریه بر   22
  روي صفحه نمایشگر

  -  86304 94 رحیم رئوفی

دستگاه رقیق کننده داروهاي ویالی   23
  پودري 

محمد دالئی میالن ، ابولفضل 
 حسامی نیا

95 96096  -  

ست اپیدورال جهت کاهش خطر   24
 سوراخ شدن پرده سخت شامه و
  افزایش شانس بی حسی اپیدورال

حسن علی عابدي ، کاوس 
 صلح جو

تولید   88648 95
نمونه 
  صنعتی



ساخت کیت هاي تشخیصی بقایاي   25
  آنتی بیوتیک در شیر

  پایلوت  88641 95 علیرضا لقمانی ، مهران صیادي

سعید نیکوئی، ابولفضل   دستگاه تراکشن اتوماتیک  26
 حسامی نیا

96 94149  -  

سفیدکننده دندان و پودر   27
  خوشبوکننده دهان و تقویت لثه

مرحله   91906 96 مصطفی کمائی
تجاري 
  سازي

دستگاه ارائه دهنده ماساژ قلبی   28
ARM_C با قابلیت افزودن ونتیالتور  

دکتر محمد صادق صنیع 
 جهرمی

96 94452  -  

  

  اختراعات فایل شده

  وضعیت   شماره اظهارنامه  مخترع  نام اختراع  ردیف
 اتصال قابلیت با آمبوبگ  1

  تنفسی اسپري
فرزاد رحمانیان 
کوشککی ، الهام 

رحمانیان 
کوشککی ، وحید 

سعادتمند ، 
محمدحسن 
  امیرساالري

  فایل شده  139550140003003639

تخته پشتی بلند چند   2
  منظوره

 فایل شده  139450140003001570  امین نیک نهاد

دستگاه اتوماتیک جهت   3
خونی بر تهیه گسترش هاي 

اساس میزان هموگلوبین 
  بیماران

پژمان حامدي اصل 
و آقاي یوسف 

  حسینی

 فایل شده  139550140003007068

ساخت بیوسنسورهاي   4
تشخیص سریع آنفوالنزاي 
مرغی براي تمامی سروتیپ 

  ها

علیرضا لقمانی ، 
  مهران صیادي

 فایل شده  139450140003012504



سامانه هوشمند و قابل حمل   5
حافظه و کمک  تقویت

درمانی براي بیماران مبتال 
  به آلزایمر

محسن رحمانیان و 
خانم لیلی مصلی 
نژاد و آقاي سعید 

  عبداللهی فرد

 فایل شده  139550140003005619

-سرنگ پمپ تداومی  6
تسریعی با قابلیت تنظیم 

  لگوهاي مختلفا-جریان

 فایل شده  139450140003013960  علی اکبر شاکري

  


