
 

 

 (32/23/2231بروز رسانی ) اختراعات ثبت شده

 مرجع تاییدکننده ثبت اختراع شماره تاریخ عنوان ردیف

طراحی وساخت ستونهاي بسترجذب  2

سيال ـ ان بی جی براي خالص سازي نانو 

 محصوالت زيستی

سازمان مالکيت هاي  33032 31/2/78

 صنعتی ايران

ساخت دستگاه نمايشگر خطوط ميدان  3

الکتريکی با استفاده از قطبش اجسام 

 نارسانا سبك

سازمان مالکيت هاي  - 33/23/33

 صنعتی ايران

دستگاه رگ ياب ليزري قابل حمل با  2

 سرعت نمايش باال

 ساير موارد  72087 33/2/32

سازمان پژوهشی علمی  - 7/1/32 خميدهدستگاه متراژ طول هاي  3

 و صنعتی ايران

سازمان پژوهشی علمی  3303215 28/1/33 عرشه كامپوزيتی سبك با مقاومت باال 5

 و صنعتی ايران

سازمان پژوهشی علمی  3203530 27/1/32 پنجره بالکنشو با پايه هاي ايمن 1

 و صنعتی ايران

يله وسدستگاه ارزيابی ريزساختار فوالد به  8

 امواج الکترومغناطيس

 ساير موارد   72753 33/1/32

دستگاه قفل كن و نگهدارنده براي  7

 استقرار درپوش آبگيرها و آدمروها

 ساير موارد 73582 31/3/32

 ساير موارد  7521 27/3/35 ربات مسيرياب 3

غشاي پليمري زمينه مختلط مقاوم  20

مکانيکی اصالح شده با استفاده از نانو 

 كامپوزيت سلولز سيليکا

سازمان مالکيت هاي  77730 28/2/35

 صنعتی ايران

ساخت بيوراكتور جذبی غشايی با عملکرد  22

باال براي تصفيه پساب در مقياس نيمه 

 صنعتی

سازمان مالکيت هاي  77321 23/2/35

 صنعتی ايران

غشاء پليـمري نانوفيلتراسيون كامپوزيتی  23

 حرارت و اسيـداليه نازك مقاوم به 

سازمان مالکيت هاي  73250 38/3/35

 صنعتی ايران

ساخت زيست حسگر دي ان آ ي خودكار  22

و قابل حمل براي تشخيص نقصهاي 

ژنتيکی با استفاده از سيستم پيل سوختی 

 ميکروبی

سازمان مالکيت هاي  022222 1/5/35

 صنعتی ايران



 

 

غشاهاي ماتريس آميخته بر پايه پلی  23

 براي حذف فلزات سنگينكربنات 

سازمان مالکيت هاي  - 22/8/35

 صنعتی ايران

سازمان پژوهشی علمی  3503851 23/8/35 پيل شيرين ساز ميکروبی 25

 و صنعتی ايران

سازمان پژوهشی علمی  3502320 2/22/35 تشك هواي انتقال  21

 و صنعتی ايران

ساخت نانولوله هاي اكسيد تيتانيوم به  28

هيدروترمال جهت حذف روش سنتز 

 فلزات سنگين از محيط هاي آبی

سازمان مالکيت هاي  - 2/22/35

 صنعتی ايران

طراحی يك دستگاه آبگرمکن خورشيدي  27

ن به جاي صفحات آصفحه تخت كه در 

 شود هاي جاذب استفاده میجاذبه از لوله

سازمان مالکيت هاي  223350230002002 30/3/31

 صنعتی ايران

پروب پريودنتال مکانيکی با قابليت اعمال  23

 نيروي ثابت 

سازمان مالکيت هاي  223150230002003 33/3/31

 صنعتی ايران 

سازمان پژوهشی علمی  32523 38/1/31 نوري -پردازنده موازي الکترونيکی  30

 و صنعتی ايران

طراحی يك دستگاه رطوبت گير با جاذب  32

مايع مجهز به مبدل پليمري فيتيله 

گذاري شده جريان مخالف براي خشك 

 كردن هوا

سازمان مالکيت هاي  223550230002002 31/3/31

 صنعتی ايران

 


