اختراعات ثبت شده سال  5831دانشگاه تربیت مدرس
رديف

نام و نام
خانوادگي

نام
دانشكده

عنوان اختراع

سازمان محم
ثبت اختراع

أىٛباتٛس
دوتش ِحّذسضا
اداسٖ وً ثبت
آصِايؾگا٘ي تفشيخ
ِٕابعطبيعي
وٍباعي ِغجذ
ؽشوتٙا ٚ
تخُ ِا٘ي لضي آالي
1
ٔٛس
ؽا٘ي  ٚآلاي عٍي
سٔگيٓ وّاْ با عيغتُ ِاٌىيت صٕعتي
طا٘ضي
چشخؼ آب
آلاياْ :احّذ
اعّاعيٍي،
تٌٛيذ  ٚتعييٓ
دوتشِختاس جالٌي
اداسٖ وً ثبت
خصٛصيت ٔأ ٛبادي
جٛاساْ ،دوتش
ؽشوتٙا ٚ
اختصاصي ؽٕاعاگش
ِ 2حّذجٛاد سعائي ،وؾاٚسصي
تِٛٛس ِاسوشِٛعيٓ دس ِاٌىيت صٕعتي
خأُ دوتش فاطّٗ
گياٖ
س٘بشيصادٖ ٚ
حّيذ سجبي
ِعّاسي
دعتگاٖ فشآٚسي
بيٛديضي  BDI-88وٗ
اداسٖ وً ثبت
آلاياْ ِٙذي
واسبشد آْ فشآٚسي
ؽشوتٙا ٚ
 3خاتّيفش ٚ ،دوتش وؾاٚسصي
سٚغٕٙاي تاصٖ ٚ
پپغّأذ خٛساوي بٗ ِاٌىيت صٕعتي
بشات لبادياْ
بيٛديضي  ٚگٍيغيشيٓ
اعت
آلاياْ عبذاٌٗ
اداسٖ وً ثبت
ايّاِْٙش ،دوتش
ٔماٌٗ ٔيِٛاتيىي
ؽشوتٙا ٚ
وؾاٚسصي
بشات لبادياْ ٚ
4
دأٗ وٍضا
ِاٌىيت صٕعتي
دوتش ععيذ
ِيٕايي
آلاياْ عبذاٌٗ
اداسٖ وً ثبت
ايّاِْٙش ،دوتش
بزسپاػ ٔيِٛاتيىي
ؽشوتٙا ٚ
وؾاٚسصي
بشات لبادياْ ٚ
5
بِٛذاس
ِاٌىيت صٕعتي
دوتش ععيذ
ِيٕايي
جذاعاصي ِحصٛالت
آلاياْ جعفش
اداسٖ وً ثبت
وؾاٚسصي ِعيٛب بش
اِيش پشياْ ٚ
ؽشوتٙا ٚ
اعاط أذاصٖگيشي
وؾاٚسصي
6
دوتش ِحّذ٘ادي
چگاٌي بٗ سٚػ بٕيايي ِاٌىيت صٕعتي
خٛػ تماضا
ِاؽيٓ
عاخت گيشبىظ ِذٚالس
آلاياْ صادق
اداسٖ وً ثبت
بشاي دعتگا٘ٙاي
فٕي
ِشادي  ٚدوتش
ؽشوتٙا ٚ
7
تضسيك  ٚاوغتشٚژْ
ِٕٙٚذعي
ِحّذحغيٓ ٔٛيذ
ِاٌىيت صٕعتي
ِٛاد پٍيّشي
فاِيٍي
عاخت عيغتُ تٌٛيذ
آلاياْ صادق
اداسٖ وً ثبت
فيٍُ دِؾي چٕذ اليٗ
فٕي
ِشادي  ٚدوتش
ؽشوتٙا ٚ
8
با اعتفادٖ اص
ِٕٙٚذعي
ِحّذحغيٓ ٔٛيذ
ِاٌىيت صٕعتي
اوغتشٚدس د ٚپيچٗ
فاِيٍي
آلاياْ صادق
اداسٖ وً ثبت
عاخت گيشبىظ ٚ
فٕي
ِشادي  ٚدوتش
ؽشوتٙا ٚ
اوغتشٚدس بصٛست
9
ِٕٙٚذعي
ِحّذحغيٓ ٔٛيذ
ِاٌىيت صٕعتي
يىپاسچٗ
فاِيٍي
اعتفادٖ اص يه سٚػ
آلاياْ ِحّذسضا
اداسٖ وً ثبت
بيٌٛٛژيىي لاسچ
أصاسي ،دوتش
ؽشوتٙا ٚ
وؾاٚسصي
18
ّ٘ضيغت ِيىٛسيض
حغيٕعٍي بٙشاِي،
ِاٌىيت صٕعتي
آسبغىٛالس بشاي وا٘ؼ
فش٘اد سجائي،

شماره و
تاريخ ثبت
اختراع
34814
85/2/19

34963
85/2/27

36781
85/8/13

34888
85/2/19

35426
85/3/29

37782
85/9/19

38873
85/11/23
38874
85/11/23
38875
85/11/23

38772
85/11/16

دوتش ِحّذجعفش
ٍِىٛتي
آلاياْ ِحّذسضا
أصاسي ،دوتش
حغيٕعٍي بٙشاِي،
11
فش٘اد سجائي،
دوتش ِحّذجعفش
ٍِىٛتي

اثشات عٛء تشاوُ خان
بش سؽذ گياٖ رست (zea
)mays L

وؾاٚسصي

اعتفادٖ اص لاسچ
اداسٖ وً ثبت
ِيىٛسيض آسبغىٛالس
ؽشوتٙا ٚ
بشاي وا٘ؼ اثشات عٛء
ِاٌىيت صٕعتي
تشاوُ خان بش سؽذ
گياٖ گٕذَ

38773
85/11/16

12

آلاي ععيذ
د٘ذاسي ،دوتش
يٛعف حجت

فٕي
ِٕٙٚذعي

ِىأيضيُ ِٛلعيتد٘ي
دليك بٗ سٚػ ضشبٗ
پيٛعتٗ بٗ ِٕظٛس
اداسٖ وً ثبت
جابجايي دليك اؽياء
ؽشوتٙا ٚ
با گاِٙايي بٗ
ِاٌىيت صٕعتي
أذاصٖ چٕذ ِيٍيّتش
تا ٔ 7أِٛتش

38949
85/11/28

13

آلاياْ ِاصياس
ِحيطي اصٍي،
دوتش فشيذ
ؽشيعتّذاسي،
آلاي ٘ٛؽٕگ
ٌطفاٌٙياْ

وؾاٚسصي

14

آلاياْ عٍي
صٔٛسي ،دوتش
بشات لبادياْ،
ِٙذي خاتّيفش

وؾاٚسصي

اداسٖ وً ثبت
تٌٛيذ تخُِشغ غٕي اص
ؽشوتٙا ٚ
عٍٕيٚ ٚ َٛيتاِيٓ E
ِاٌىيت صٕعتي

39223
85/12/12

دعتگاٖ تحميماتي
تّاَ وٕتشٌي  ٚچٕذ
اداسٖ وً ثبت
ِٕظٛسٖ ،فشآٚسي
ؽشوتٙا ٚ
بيٛديضي  ٚگٍغيشيٓ
ِاٌىيت صٕعتي
اص سٚغٕٙاي گيا٘ي ٚ
سٚغٓ پغّأذ

39373
85/12/28

آلاياْ حّيذ
سجبي ِعّاسي،
دوتش ِختاس جالٌي
تٌٛيذ آٔتيبادي ته
اداسٖ وً ثبت
جٛاساْ ،دوتش
35278
دِٕٚي عٍيٗ  MUC1با
ؽشوتٙا ٚ
ِ 15حّذجٛاد سعائي ،وؾاٚسصي
اعتفادٖ اص أتماي
85/3/28
ِاٌىيت صٕعتي
خأُ دوتش فاطّٗ
ژْ دس تٛتْٛ
س٘بشي صادٖ،
آلاي احّذ
اعّاعيٍي
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