
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 در کشور   کرونا دوران  يدستاوردهامروري  بر 

 (تبادالت علميو  عتي صن ،در حوزه پزشکي)

 سياسيمعاونت 

 سياسي اهياداره ژپوهش

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده
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 تعاليبسمه

 *نکات برجسته
 

 

  افراد با احتمال ابتال به کرونا ییشناسا یفعال برا ژنیاکس زانیم عیسر صیتشخ شرفتهیدستگاه پساخت. 

 کرونا(. ۱۹ کوید روسیاستخراج ژنوم و تیانبوه ک دیتول( 

 التوریونت»پرتابل یدستگاه تنفس مصنوع دیو تول یطراح.» 

 ی.کرونا توسط دو جوان کردستان روسیو یرفع آلودگ تیاختراع گ 

 دانشمندان ایرانیاز سوی با سلول بنیادی  ترمیم بافت ریه بیماران کرونایی  

 
 

 

 مقدمه*

هاي دنيا به در ميان برترينتوان ميجايگاه کشورمان را  مختلف علمي و پژوهشي؛هاي همه جانبه کشورمان درحوزه هاي با تالش   

رار قهم بين المللي تحسين برخي مجامع رد ها موتا جايي که اين پيشرفت بود شاهدهاي مختلف لحاظ علمي و پژوهشي در حوزه

 گرفته است.

اي هاسالمي در حوزه جمهوري هايپيشرفت ترينمهماست  هشد الشکه با استفاده از منابع اسنادي صورت گرفته ت نوشتار اين در

ايان ذکر ش کنيم.ميصورت فهرست وار بيان به چند وقت اخير را  طي هاي بنيادي و...(اي، سلول)پزشکي، نانو، هسته علمي و صنعتي

 بوده است. و پس از شيوع کرونا ماه اخيردر چند عمدتا  ي که از اين پس به آنها اشاره مي شود؛ است معيار انتخاب دستاوردهاي

 

 در دوران شیوع بیماري کرونا پزشکي دستاوردهايِ*

 محور موضوع

فت ر میترم  مارانیب هیبا

 ۱یادیبا سلول بن ییکرونا

 خون بند ناف قیطر از هایماریاز ب یاریدرمان بس

 .در ايران انهيخاورمخون بند ناف  تيظرف نيبزرگتر* داراي 

 .رانياخون بند ناف کشور در بانک  11از  يينمونه ها ينگه دار *

 .هاي بنياديسلول قيطر از هايمارياز ب ياريسبدرمان * 

ــلول  ینیبال ییکارآزما س

ن ما ــا ا یدر نیواکس  یرا

 2کرونا

 .واکسا دیتول یبه دانش فنبنیان های دانششرکت یدسترس

 .يوانيح يهاتستپس از  يفاز انسان کرونا به مرحله يرانيورود واکسن ا*

 .دستگاه تنفس يهادر درمان التهابؤثر م ييدارو اهانياز گ يبرخ نهيدر زم انيبنشرکت دانش نيو پژوهش چند قيتحق* 

 یمواد ضـــدعفون دیتول

 3یعیمواد طب هیکننده بر پا

 ریرکبیام یدانشگاه صنعتوابسته به  انیمحققان شرکت دانش بنموفقیت 

 .روسيمقابله با کروناو يبرا يسم ريو غ يعيمواد طب هيسبز بر پا يهاکننده يضدعفون ديتول* 

شش شتپو به  دهنده انگ

یری از  گ لو ج ظور  ن م

 4آلودگی

 لکسیدهنده انگشت با ناثبت اختراع دستگاه پوشش

 .سطوح مشابه رياثرانگشت و سا يهاتيدر خودپردازها و کارتخوان ها و ک ياز انتقال آلودگ يريجهت جلوگ* 

 .کرونا روسيو وعيبا توجه به ش* مفيد بودن اين اختراع 

                                                           
 25/4/99؛ تسنيم، ياديبا سلول بن ييکرونا مارانيب هيبافت ر ميدر ترم يرانيدانشمندان ا تيموفق.  1
 25/6/99ي؛ ايسنا، سلول درمان ينيبال ييکرونا/ اخذ مجوز کارآزما يرانيواکسن ا تيوضع نيآخر.  2
  20/4/99، ريرکبيام يدانشگاه صنعت؛ سايت روسيمقابله با کرونا و يسبز برا يهاکنندهيضدعفون ديتول.  3
 4/4/99 سنا،يکرونا؛ ا هياختراع در سا.  4
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 محور موضوع

ها تاورد ــ در  رانیا یدس

 ۱کرونا یپاندم

 ساخت و تولید داروهای ضد ویروس کرونا در داخل

 .ريراويپيفاو* ساخت و توليد داروي 

 .ريويرمدس* ساخت و توليد داروي 

 .رانيدر اکرونا ساخت واکسن  يبر رو يرانيبرجسته ا اريگروه بس 5حداقل * تالش 

ل ها دیتو لول  ح  یم

ن فو ع نده  یضـــد ن ک

 با استفاده از نانو یرالکلیغ

 2نقره دیکلوئ

 .روسیو یو آنت یباکتر یکننده آنت یمحلول ضد عفون دیتول

 .استنانوذرات نقره  لوسپت،يمحصوالت س يماده اصل* 

 است. يچند صد برابر فلز نقره درحالت عاد لوسپتيمحصوالت س يکروبيضد م تيفعال *

 ياقحاد استنش تيو سم ييزا کيتحربدون  ،يو سلول کيستميس تينانو ذرات نقره فاقد سمبر پايه محصوالت * توليد 

 نانو يفناوربا  يباکتر يو آنت روسيو يکننده آنت يواد ضد عفونمو عرضه  ديتول* 

ــدعفون دیتول  یمحلول ض

 3ستیز طیدوستدار مح

 از سوی محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ستیز طیکننده دوستدار مح یمحلول ضد عفون دیتول

 به افراد بيآس نکردن وارد و يمحلول ضد عفون ننبود ييايميش *

 زريال افراگميها توسط د وني يانتخاب يو بر اساس جداساز ونيزاسيوني-زيالکترول يندهايفرا هيمحصول بر پا ديتول* 

 سطوح ييشستشو و گندزدا يمحلول مناسب برا اين* کاربرد 

ــدعفون دیتول نده  یض کن

پا ییها ــبز بر  مواد  هیس

ــم ریو غ یعیطب  یبرا یس

 4روسیمقابله با کروناو

 یسم ریو غ یعیمواد طب هیمضر بر پا یها سمیکروارگانیکننده موثر بر م یمواد ضدعفون دیتول

 (SDC) تراتيس دروژنيه يو نقره د دياس کيالکت د،ياس کيپراست يسم ريو غ يعيمواد طب هيکننده سبز بر پا يضدعفون 3 هيته* 

 هاکننده يضدعفونس از استفاده از ÷ ماده مضر چگونهيه شتنجا نگذاه ب* 

 دياس کيترينقره در س وني زيبه روش الکترول SDC يتکنولوژ هيسبز پا يهاکننده يعفونضد هيته

 نقره وني هيپا يکننده ها يبرخالف اغلب ضدعفوندر اين ضدعفوني نقره  وني بودن داريپا *

 کيتريس ديدر حضور اس يکنندگ يضدعفونشدن اثر  مضاعف *

 ايکشور در دن 3در سبز  يتکنولوژ نيانحصار ا *

 کشور يبرا FDAو  EPA دييمورد تا ؛کيمحصول استراتژ نيامکان صادرات ا *

 المتدر حوزه س يجهان يپروتکل ها نيبر اساس آخر ريرکبيام اگهريميک يديمحصوالت سبز تول يسم ريمواد موثر کامال غ * 

 ها سميکروارگانياز م يگسترده ا فيبر ط يشنهاديپ يکننده ها يضدعفونبودن موثر * 

 ساعت 24مواد ضدعفوني سبز تا  ياثر حفاظت* 

 قهيدق کيدر زمان برنده کرونا ويروس  نياز ب  SDC هيکننده پا يضدعفون* مواد 

 دياس کيالکت يعيماده طب هيبر پا جاتيو سبز وهيکردن م يمحصول مختص ضدعفون هيو ته يطراح* 

 دياس کيالکت يعيماده طب هيبر پابا ماده ضدعفوني پس از شستشو  جاتيو سبز وهيم يبه آبکشنداشتن  ازين* 

 تسيز طيمح دون عوارض برايبو سبز  هايکننده يضدعفونغير سمي بودن * 
 

 

  کرونا يماریب وعیدر دوران ش يپزشک  - نعتيص يِدستاوردها *

 محور موضوع

 5یرانیهوا ا هیدستگاه تصف

 .سرد یپالسما ستمیکننده هوا با استفاده از س یدستگاه ضدعفونساخت 

 .آزاد در هوا يها وني جاديکردن و ا زهيوني نديفرآ جاديبا اها ها و قارچيها، باکترسميکروارگانيها، مروسيها، وندهيبردن آال نياز ب ييتوانا *

 .دستگاه نياقابل رقابت از لحاظ قيمت و کيفيت با نمونه فرانسوي  *

 .يدستگاه به صورت کامال داخل نيا ديو تول يطراح *

 .استاندارد و مجوز صنعت و معدن يدارا *

 زولهیالبسه ا دیو تول یطراح

 اهمارستانیب یکادر درمان ژهیو

 ریرکبیام یواحد صنعت یها در جهاد دانشگاه مارستانیب یکادر درمان ژهیو زولهیالبسه ا دیو تول یطراح

 .تهران يطالقان ديشه مارستانيببه دست  500به تعداد  دييپس از تا يديتول يهالباس نياول ليتحو* 

                                                           
 15/5/99؛ مهر، ساخت واکسن يگروه برا 5کرونا/ تالش  يدر پاندم رانيا يدستاوردها.  1
 23/1/99، ريرکبيام يدانشگاه صنعت؛ سايت ديو به بازار رس ديتول روسيو يو آنت يباکتر يکننده آنت يمحلول ضد عفون.  2
 21/2/99، ريرکبيام يدانشگاه صنعت؛ سايت ستيز طيدوستدار مح يمحلول ضدعفون ديتول.  3
 30/4/99، ريرکبيام يدانشگاه صنعت؛ سايت روسيمقابله با کرونا و يسبز برا يهاکنندهيضدعفون ديتول.  4
 7/5/99، ايرنا؛ هوا هيتصف يرانيمقابله با کرونا با دستگاه ا.  5
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 محور موضوع
 یجهاد دانشگاهاز سوی 

 1ریرکبیام یصنعت

 .طرف قرارداد يها مارستانيببه  يجهاد دانشگاه يديتمام محصوالت تول* در اختيار گذاشتن 

 * استفاده از منابع مالي موجود در جهاد دانشگاهي و کمک نگرفتن از مردم و دانشجويان در اين راستا.

دستاوردهای پزشکی در استان 

 2فارس

 .با مجموعه سالمت فارس در طول بحران کرونا يهمکار يماسک در راستا يديهفت کارخانه و کارگاه تولاندازي * راه

 يو استان يدر سطح عرضه( کشور ييمواد غذا يفراورده ها تيفي)کنترل ک PMSانجام برنامه * 

 يشاورزسموم دفع آفات ک يريسطح اندازه گ يسراسر کشور و ارتقا يها شگاهيآزما يدر برنامه رتبه بند شگاهيسطح آزما يارتقا* 

و داروخانه  ييدارو يهاشرکت ي( برايمردم SMS)سامانه  "سامک"کمبود دارو در قالب  يسامانه اطالع رسان يراه انداز* 

 ها

 HIXدر بستر سامانه  کيمخازن اسناد الکترون تيريبه سامانه مد کياتصال نرم افزار نسخه پرداز الکترون* 

 HIXداروخانه در بستر  تيريبه سامانه مد يدانشگاه يها مارستانيب HIS ياتصال سامانه ها *

داروخانه ها در بستر  تيريمد هبه سامان يردانشگاهيغ يها مارستاني( و ب يو دولت ياتصال مراکز عرضه دارو ) خصوص *

HIX 
 .الکل در فارس تريهزار ل25روزانه  ديتول* 

تاژ  ن ید مو ل تو گاه و  ت ــ دس

 رانیدر ا اریســ یربرداریتصــو

 3ایتالیا سانسیتحت ل

 تشخیص بیماری کرونا ارِیس یربرداریدستگاه تصو یها تیقابل

 اريس ربردار  يدستگاه تصو باکرونا  روسيو صيتشخ* 

 شود.  يو ضربات و ... استفاده م يتصادف مارانيانواع ضربات تروما، ب ن،يسنگ يهايانواع شکستگ صيتشخدستگاه در مواردي مثل  نيا يکاربر* 

 شود.ياستفاده م گاهدست نياز ا هيو ر نهيکرونا در قفسه س روسيو صيتشخ يکرونا برا روسيو وعيو ش يريگهمه ليبه دل *

 رود.يم ،ان حرکتيناتو مارانيه سراغ براي تشخيص بيماري کرونا بب مارستانيمختلف ب يبه بخش ها دن دستگاهوبقابل حرکت * به دليل 

 (X-ray digital mobile). پردازديم يپرداز ريبه کار تصو اريبه صورت س کسيبا اشعه ا يربرداريدستگاه تصو* 

 کرونا قبل از تست  صیتشخ یدستگاه برا ایا یکاربر

 تست تيجهت ک ياضاف يهانهيدستگاه قبل از انجام تست کرونا و تقبل هز نيااستفاده از * 

 وجود ويروس بيماريو اطالع از  روسياستخراج و يروزه برا 3 يال 2 يزمان نهيهزدستگاه قبل از انجام تست کرونا و  نيااستفاده از  *

 از سوي آزمايش دهندگانعوارض تست  و متحمل نشدن دستگاه قبل از انجام تست کرونا نيااستفاده از  *

 .کرونا هست روسيو ريدرگ هير ايافراد متوجه شوند آ براي اينکه دستگاه قبل از انجام تست کرونا نيااستفاده از  *

س ستاورد  ح،یربات امدادگر م د

م یروین تش ینیز مان  ار در ز

 4شیوع کرونا

  رانیا یاسالم یارتش جمهور ینیزم یرویدستاورد ن ،حیربات امدادگر مس

  يکنترل پرستار ستگاهيسامانه مجهز به ا نيا

  ماريبدن ب ياتيو کنترل عالئم ح افتيدر تيقابلداراي  *

 يو کادر درمان ماريب نيب يريو تصو يتماس صوت يبرقرار تيقابلداراي  *

  ماريب ازيدارو غذا و هرگونه ملزومات مورد ن ملح تيقابل داراي *

یت  گاه موفق ــ قان دانش محق

صفهان  یصنعت  دیتولبه دانش ا

 N۹55ماسک 

 افینانوال یسیدستگاه الکترور و ساخت یطراح

  شوديم جاديا يدو قطب مثبت و منف انيم يولت لويک 70 لياختالف پتانس لهيبه وس افينانوال* 

 يکيو بار الکترواستات يکيالکتر دانيم نيباال، برهمکنش ب اريبودن و دقت بس کيبا شاخصه تمام اتومات يسيالکترور يدستگاه صنعت *

  .شودينانو م افيال ديها و تولسبب اعمال کشش به آن مريپل

 ديا تولب ريچشمگ يامکان ارزآور ،يمشابه خارج يهاقابل توجه نمونه ساخته شده با دستگاه متيبودن و اختالف ق کيتمام اتومات* 

 .دستگاه را فراهم کرده است نيانبوه ا

يآنت يها يضد آب و دستمال کاغذ يهمچون کاغذها يسلولوز عيصنا ل،يهمچون باند و گازاستر يمحصوالت پزشک ديتول* 

 افينانوال يسيدستگاه الکتروربا  اليکتربا

                                                           
 22/12/98، ريرکبيام يدانشگاه صنعت؛ سايت کردند ديتول يکادر درمان ژهيو زولهيالبسه ا ريرکبيام يواحد صنعت يجهاد دانشگاه.  1
اه علوم دانشگ؛ پورتال روسينقش موثر داروسازان در بحران کروناو نييدر حوزه غذا و دارو همزمان با هفته دولت/ تب رازيش يدانشگاه علوم پزشک يدستاوردها يمعرف.  2

 3/6/99، رازيش يپزشک
  30/6/99، کياسپوتن يخبرگزار؛ هيکرونا در ر روسيو صيجهت تشخ رانيدر ا اريس يربرداريدستگاه تصو ديتول.  3
 6/7/99؛ ميزان، حيگهر تا ربات امدادگر مس يکياز خودرو تاکت |ينظام ديجد ياز دستاوردها ييرونما.  4
 8/2/99، ميتسن يخبرگزار؛ N95ماسک  ديتول يبرا افينانوال يسيدستگاه الکترور دياصفهان / تول ياز محققان دانشگاه صنعت ديجد يدستاورد.  5
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 محور موضوع

ــدعفون دیتول ندهیمواد ض و  کن

سک  25۰ سوی N۹5هزار ما  از 

 ۱سپاه

 یخوارزم یکننده و ماسک واقع در  شرکت فناور یمواد ضدعفون دیکارخانه تول

 دافعان سالمت در سپاه * تهيه و توليد ماسک و مواد ضدعفوني از سوي م

 يمارستانيو ب يخاص مراکز درمان N99و  N95ماسک  ديتول* 

 يمارستانيو ب يمراکز درمانبه  گانيصورت راها بهماسک نيقرار گرفتن ا اريدر اخت* 

ساخت انعقا ستگاه  5د قرارداد  د

  N۹5ماسک  دیتول

 اردبیل اینم یدر شهرک صنعت یاقالم بهداشت دیتول

 ليدر استان اردب ياقالم بهداشت يهارفع کمبود* تالش کارآفرينان براي 

  N95ماسک  ديخط تول ياندازو راه يطراح* 

  n95هزار عدد ماسک  5روزانه  ديتول* 

 از سوي دولت تيهزار عدد در روز در صورت حما 20 ديتول *

 ماسک از داخل کشور  هيمواد اول نيتام* 

 2هیماسک پنج ال دیو تول یطراح

 اسپیری ساز ایماشاز سوی شرکت  هیدستگاه ماسک پنج ال دیتول

 نوع ماسک نيا ي درکاربرد عمومن نداشت* 

 نوع ماسک  نيادر  يمارستانيو ب يدرمان کاربردداشتن  *

  ييدارو عيشرکت فعال در بخش صنا کيسفارش به نوع ماسک  نياتوليد  *

 دستگاه نيا با هزار عدد ماسک 4روزانه  ديتول ييتوانا* 

سطوح یضد عفون  کردن هوا و 

 3در دوران شیوع کرونا

 با استفاده از ازن روسیبرنده و ایدستگاه از ب دیساخت و تول

 کرونا  يدمياپ وعيشدر زمان کردن هوا و سطوح  يضد عفون يبرا« ازن ژنراتور»دستگاه  ديتول* 

  يباکتر قارچ و روس،يچون و ييهازميکروارگانيبو و مبردن  نيب ي ازرابدستگاه ازن ژنراتور، در موجود در هوا به گاز ازن  ژنياکس ليتبد* 

 براي ضدعفوني محيط بدون دخالت و حضور انسان« ازن ژنراتور»بر روي دستگاه * نصب تايمر 

 دو منظوره ایکاب دیو تول یطراح

و  ۱۹-دیکوو روسیتســت و

 4سل یباکتر

 سل یو باکتر ۱۹-دیکوو روسیدو منظوره تست و ایکاب یشگاهینمونه آزما تولیدو  یطراح

 گرفتن مجوز از اداره بهداشت و درمانبراي  ينيبال يهاگذراندن تست *

  H14 يهپا رلتيمحافظت شخص و دارا بودن ف زاتيتجه دنيبه پوشنداشتن  ازين ليدلکادر درمان به يبرا يناراحت زانيحداقل رساندن مبه  *

 سالمندان  يبرا يکاف يو داشتن فضا عيسر يريگنمونه *

 پس از هربار مصرف  UVبا استفاده از المپ  نيکاب لياستر *

 يفشار مثبت و منف دوگانهاستفاده از عملکرد  *

 کشور  يمارستانيو ب يمراکز درمان يارزشمند برا اريبس يهايژگيو يدارا *

ــرکت یهاتیفعال دانش  های ش

در راستای مبارزه با بیماری  انیبن

 5کرونا

 ۱۹بنیان برای کمک به ریشه کا کردن ویروس کوید  دانشهای شرکت یهاتیفعال

 در بخش کرونا تيربات کمک پرستار جهت فعال نيو ساخت اول يطراح* 

 يکادر درمان ازين نيجهت تام لترداريهزار ماسک ف 10روزانه  ديتول* 

  جانيو آذربا ياندونز يهمچون مالز ييبه کشورها لترداريصادرات ماسک ف *

  n95و ساخت دستگاه بدنه زن ماسک  يطراحبراي  شرفتهيپ زاتيو تجه آالتنيدر بخش ماش يتفعال* 

  يکنندگان اقالم بهداشت ديتول ازيخطوط مورد ن نيدر تام ليتسه *

  n95بدنه زن ماسک  شرفتهيپآالت ماشيندستگاه  40از  شيفروش ب* 

 ستميس نگوسکوپ،يالر دئويمخصوص کادر درمان و دستگاه و زولهيکننده، لباس ا يضدعفون نيکاب و ساخت يطراح* 

  هير يدما شيافزا يحرارت

 کرونا يغربالگر ينترنتيسامانه ا يراه انداز* 

  کسيبا اشعه ا 19 ديکوو روسيو صيسامانه تشخ يراه انداز *

 کرونا يريشگيکنترل و پ نهيدر زم نيآنال يسامانه خدمات پزشک يراه انداز *

  روسياز انتقال و يريشگيپ يبرا زيآسانسور ن يايسنسور گو* ساخت 

  هابانک atm يهاستميس يکفش و دست، براکننده  يضدعفون يهاو ساخت دستگاه يطراح* 

                                                           
 18/1/99، ميتسن يخبرگزار؛ توسط سپاه گانيصورت رابه N95هزار ماسک  250و  کنندهيمواد ضدعفون يهزار بطر 30روزانه  ديتول.  1
 5/7/99، يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق؛ يغرب جانيآذربا يتوسط فناوران پارک علم و فناور هيماسک پنج ال ديو ساخت دستگاه تول يطراح.  2
 3/6/99، يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق؛ شد ديتول ياماکن عموم يبرا يو باکتر روسيبرنده و نيدستگاه از ب.  3
 1/6/99، يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق؛ شد ديتول ياماکن عموم يبرا يو باکتر روسيبرنده و نيدستگاه از ب . 4
 25/5/99، يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق؛ لياستان اردب يمحصوالت و خدمات فناورانه و نوآورانه به همت محققان پارک علم و فناور ديتول.  5
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 محور موضوع
 هينقل ليکننده سطوح وسا يو هوشمند ضدعفون نهيبه ستميسو ساخت  يطراح *

 يدست ايکننده دست و اش يدستگاه ضدعفونو ساخت  يطراح *

 کننده هوشمند يتونل ضد عفونو ساخت  يطراح *

  uvبر المپ  يمبتن ايکننده اش يضدعفونکننده پالسما ازون،  يساخت دستگاه ضدعفون *

ننده در ک ياز مواد ضدعفون ياستفاده حداقل تيبا قابل يشهر کيکننده تمام اتومات يو ساخت دستگاه ضدعفون يطراح* 

 حداکثر سطح يضد عفون با حداقل زمان ممکن

 نکيمحافظ صورت و ع زولهيا لديکمک به کادر درمان مانند ش زاتيو تجه ياهيگ هيکننده بر پا يژل ضد عفون ديتول* 

 مصرف  بارکي يهاو دستکش يطب

نل  ایمجهزتر یبردار بهره تو

شگاه  یضدعفون شور در ورز ک

 ۱یآزاد

 فاز 2در  یورزشگاه آزاد یتونل ضد عفون یبرداربهره

  يالبرز در ورزشگاه آزاد يپارک علم و فناور انيشرکت دانش بن از سويکشور  يتونل ضدعفون نيمجهزتر يبردار بهره* 

ن شد يضدعفون و همزمان از تونل ورزشکارانشدن از اتوبوس  ادهيپس از پ ها،ميت يکادر فن يو اعضا کنانيد بازورو* 

 .هارختکنآنها و وارد شدن به 

مسابقه با گذشتن  نيموقع ورود و خروج از زم هاميت ييداوران و عوامل اجرا کنان،يباز ان،يطرح، مرب نيفاز اول ا* در 

  .دونشمي يتونل، کامالً ضدعفون نيمرتبه از ا نيچند

نا گاه از ت ــ خت دس  زریســا

 2 یضد عفون یبرا)محفظه(

 ریرکبیما یدانشگاه صنعتمستقر در  انیشرکت دانش بناز سوی  «کننده یضد عفون یو دستگاها زریازنا»عرضه انواع 

نسور و س لي( استرنيکاب ايتونل )  ل،يمحفظه استر ت،يآب ازن ديجهت تول زريهوا، ازنا يجهت ضدعفون زريانواع ازنا هيارا *

 داريشرکت شاره فراز پااز سوي شرکت غلظت ازن  شينما يها

منزل  يها، هواادارات، اتاق جلسات و کنفرانس، مجلس، بانک ها،مارستانيب يضد عفون يبرا هوا يضدعفون يزرهايازنا* توليد 

 يمسافربر يهاانهيقطار و پا ،يها، اماکن عموممحل کار، هتل اي

  يو جامعه انسان ييمنسوجات، مواد غذا زات،يمانند سطوح، تجه يموارد يضدعفون به منظور «تيآب ازن» ديتول* 

   يو پزشک يهشگايآزما ليالبسه و وسا ،يپزشک يهاماسک لياستر يدر راستا ي؛مارستانيب ياتوکالوها با ليمحفظه استر ينيگزيجا* 

را  يو هر مورد مشکوک به آلودگ جاتيو سبز وهيم ،ييالبسه، مواد غذا توان)مي يمصارف خانگاستفاده از ازنايزر به منظور * 

 (شود يمحفظه ضد عفون اتيشده در دستورالعمل دستگاه محتو ديمحفظه قرار داد  که پس از مدت زمان ق نيدر ا

 طرز کار دستگاه ازنایزر یا تونل ضدعفونی

 ،يدرمان مراکز يورود يتهايدر گ يکاال و جامعه انسان يضدعفون ييتوانا تيبا پاشش  آب ازن يضدعفون يهانيتونل و کاب* 

 را دارند. يمسکون يهامجتمع ها وها، زندانادارات، وزارتخانه ها، کارخانه ها، هتل

 با ازن   یضد عفون ایمزا

 عموما پرتابل و با وزن کم  «زريازنا»دستگاه  *

 ييايميبه مواد ش ازيبدون ن *

  تيگاز ازن به صورت آنسا و توليد رامونيپ يموجود در هوا ژنياز اکساستفاده  *

  جيرا يکننده ها يبا ضدعفون سهيدر مقاسطوح  يازن رو نشدن رهيذخ* 

 در اثر پاشش مواد ضدعفونيدر بلند مدت  هيسرماو هدر رفت  ياثرات خوردگ * نداشتن

 يت جانبگونه اثرا چيگردد و ه يم ژنيبه اکس ليدوباره تبد يمولکول پس از مدت کوتاه نيازن، ا نييعمر پا مهيبا توجه به زمان ن* 

 با ازن است. يضدعفون يايمزا گريسطوح و البسه از د يلک رو جاديمخرب و ا ريعدم تاث نيرا ندارد. همچن يپس از ضدعفون

ه ب يضد عفون اتيرا درانجام عمل يانسان يروين يخطا سکير ،ينواح يو پوشش کامل تمام زريسهولت استفاده از ازنا *

کها، سطوح، منافذ، تر يتواند به تمام يکند. در واقع گاز ازن م يم نيرا تضم يضد عفون اتيعمل يو اثربخش دهيحداقل رسان

از  يدعفونض يکنواختيو  يضدعفون يباال، سرعت باال شيکند. قدرت اکسا يفونبرسد و آنها را ضد ع رهيو غ هيتهو يلترهايف

 استفاده از ازن است. يايمزا گريد

 استفاده از ازن یضد عفون پروتکل

                                                           
 13/5/99، يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق؛ يکشور در ورزشگاه آزاد يهاومياستاد يتونل ضدعفون نياز مجهزتر يبرداربهره . 1
 17/3/99، ريرکبيام يدانشگاه صنعت؛ سايت ريرکبيام يکردن توسط محققان صنعت يضد عفون يبرا «زريازنا»ساخت دستگاه .  2
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 محور موضوع
با  منيا يضدعفون اتيعمل نيتضمو پروتکل استاندارد خاص به استفاده از هر دستگاه  تيرعاو آموزش به مصرف کننده * 

 مرتبط با ازن  يهاياز فناور کياستفاده از هر

شخیص یمولکول تیکساخت   ت

 ۱ویروس

 تشخیص ویروس شد یمولکول تیکموفق به ساخت « انیبهشت دا اریسالمت » انیشرکت دانش بن

 real-time pcrبه روش  ي مولکول تيک* ساخت و طراحي 

 .زانيم نيزمان و با کمتر نيدر کمتر ماريدر مخاط ب روسيو ييشناسا* 

گ تراع  خ گ تیا لود فع آ  یر

ــط دو جوان  روسیو کرونا توس

 2یکردستان

 کرونا روسیو یرفع آلودگ تیعملکرد دستگاه گ

 يمتر ميشدن فرد به فاصله ن کيدستگاه با نزد يکيچشم الکترون نفعال شد *

 بر روي فرد عابر از زير دستگاه تيدر داخل گ ييکرويپخش محلول به صورت قطرات م *

 محلول يس يس 5فقط با پخش از لباس دست، صورت و کفش ها ي رفع آلودگ* 

 نزایم عیسر صیتشخدستگاه 

س سا یفعال برا ژنیاک  ییشنا

 3بتال به کرونامافراد 

 دانشگاه تهران یدانشکده فن اریدانشخون توسط  ژنیاکس زانیم عیسر صیدستگاه تشخ دیو تول یطراح

 افراد با احتمال ابتال به کرونا ييشناسا* 

 يجهان هيدييتا افتيدر* 

 مقابله با کرونا يستاد مل دييمورد تا* 

 استخراج ژنوم تیکتولید انبوه 

 4Covid  ـ ۱۹ روسیو

 Covidـ  ۱۹ روسیاستخراج ژنوم و تیک دیتول

 Covidـ  19 روسياستخراج ژنوم و ساخت کيتبا ها نهيهز * کاهش

 ي آن.خارج يبا نمونه ها تيفيک يبرابر* 

 ي است.اکره يها تيدرصد کمتر از ک 50 بايتقر تيک متيق *

 است. ييو اروپا ييکايآمر يهاتيپنجم ک کي بايتقر تيک متيق *

ــت بل  التوریونت اینخس تا پر

 5کشور

 پرتابل یدستگاه تنفس مصنوع دیو تول یطراح

 هستند. استنشاق و بازدم هوا يها برا هيبا کمک به ر التورهايونت* 

 وند.ش ياستفاده م يو سکته مغز يمغز بي، آس هياز جمله ذات الر يطيمبتال به شرا مارانيدرمان ب يدستگاه ها برا نيا *

که ا زیحذف نو ــاو یل با  ریتص

 6یمدل آمار

 دندش یآمار یبا مدل ساز ریتصاو یالکه زیموفق به حذف نو یاپروژه یط ریرکبیام یمحققان دانشگاه صنعت

 ريتصاو يالکه زيحذف نو يکاربرد پزشکو  ريتار شدن تصو* حذف نويز و جلوگيري از 

 پروژه ایهدف ا

 .ريتصو يهاوضوح لبه شيو افزا ينگه دار* 

 .ريهمگن تصو يوضوح نواح شيافزا* 

 .سالم هيو بافت ناح رهمگن مانند بافت تومو هيو بافت سالم و ناح يتومور سرطان نيمانند مرز ب يپزشک ريلبه در تصاو* 

ستاوردها  یحوزه نانوفناور ید

ــگیری در  خدمت درمان و پیش

 7کرونا از

 کرونا در درمان و پیشگیری از ینانوفناور

 .مرهاياز انواع پل يو برخ "ومينانو سلن"، "ينانو رو"، "نانو نقره"و عاري از الکل عبارتند از: بر نانو  يمبتن يهايضد عفون باتيترک* 

 .در کشور يينانو يکننده ها يتن انواع ضد عفون 200روزانه  ديتول* 

 .در کشور يينانو يهاهزار عدد انواع ماسک 200روزانه  ديتول* 

 به کشورهاي ديگر مثل چين. افينانوالتوليدي  يهانيماشو صادرات  ديتول* 

 

 

                                                           
 11/3/99 ،ايرنا ر؛يرکبيام يتوسط محققان دانشگاه صنعت قهيدق 55کرونا در  يمولکول صيتشخ تيساخت ک.  1
 19/12/98ايسنا، ؛ اختراع شد يکرونا توسط دو جوان کردستان روسيو يرفع آلودگ تيگ.  2
 3/6/99 باشگاه خبرنگاران جوان،؛ گرفت يجهان هيدييکرونا تا عيسر صيتشخ يرانيدستگاه ا.  3
 6/5/99ي، انقالب اسالم يدستاوردها ياطالع رسان گاهيپا؛ به توليد انبوه رسيد Covidـ  19کيت استخراج ژنوم ويروس .  4
 2/5/99ي، انقالب اسالم يدستاوردها ياطالع رسان گاهيپا؛ ساخت نخستين ونتيالتور پرتابل کشورفيلم .  5
 19/3/99، ريرکبيام يدانشگاه صنعتي؛ سايت /کاربرد در پزشکيآمار يبا مدل ريتصاو يلکه ا زيحذف نو.  6
  14/5/99؛ ايرنا، کرونا يو درمان يصياقدامات تشخ ،يريشگيدر پ يحوزه نانوفناور يدستاوردها.  7
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  کرونا يماریب وعیدر دوران ش تبادالت علمي يِدستاوردها *

 محور موضوع

ما ایتدو ن ه چه را ب تا  یک

کرونا در  روسیاز و یریشگیپ

 ۱صنعت برق

که دانشگاه شب مایا یبهره بردار قاتیمرکز تحقاز سوی  کرونا در صنعت برق روسیاز و یریشگیپ یکتابچه راهنما ایو تدو هیته

  ریرکبیام یصنعت

 آنها در صنعت برق  يريبکارگ طيکننده و شرا يزدا و ضدعفوندرخصوص مواد گند يديارائه اطالعات مف* 

  کشور  يلير عينامشابه در ص اتيبراساس تجرب يحساس برق زاتيبه تجه دنيرس بياز آس يريپرسنل و جلوگ يمنيحفظ ا يبرا يشنهاداتيارائه پ* 

ها تاورد ــ بادل دس  یعلم یت

سپان ران،یا سه و ا ه دربار ایفران

 2کرونا

  ایو اسپان رانیا اتیکرونا  با هدف تبادل تجرب ینیبال صیتشخ یالملل ایب ناریوب یبرگزار

کرونا  يريهمه گ رامونيپ يعلم يدستاوردها نيتبادل آخرمنظور به  رازيش يمتخصصان دانشگاه علوم پزشک يعلم ناريوب* برگزاري 

 و فرانسه ايبا استادان و متخصصان اسپان

آن  گاهياسکن و جا يت يس ،يربرداريکرونا در حوزه تصو يماريمرتبط با ب نيطرف يو درمان يصيتشخ يدستاوردها نيآخر يبررس* 

ه کار ب يها استيو س انيمبتال کياطالعات دموگراف ژه،يتحت مراقبت و مارانياز ب ژهيدر مراقبت و ديجد يها افتهي ص،يدر تشخ

  اتيدخان صرفگرفته شده در خصوص م

    يعلم داديرو نيدر ا يبه صورت مجاز ايسراسر کشور و کشور اسپان يعلوم پزشک يکننده از دانشگاه هاشرکت  150حضور حدود * 

جهش  یتخصــصــ شــگاهینما

ستاوردها دیتول مقابله با  یو د

 3کرونا

  یخصوص یهامقابله با کرونا با مشارکت شرکت یو دستاوردها دیجهش تول یتخصص شگاهینما

 داخل  ديتول يمبارزه و کنترل عفون ،يريشگيمرتبط با پ يمحصوالت و کاالها دادنقرار * در معرض نمايش 

آالت وابسته و  نيو ماش يو سلولز يبهداشت نده،يمواد شو ييو در دو گروه کاال يشرکت داخل 150حضور با  شگاهينما يبرگزار *

 کرونا  روسيدر حوزه مبارزه با و ييو دارو يشگاهيآزما ،يدندانپزشک ،يپزشک زاتيتجه ييگروه کاال نيهمچن

 ارتش  ينيزم يروين يدستاوردها يبرا شگاه،يسالن در نما کياختصاص * 

  شگاهينمااز  دنيدبراي مستقر در تهران  يهاسفارتخانه يو اقتصاد يبازرگان يهازنيدعوت از را* 

  شگاهينمادر محصوالت ارائه شده  ي داشتنجنبه صادرات* 

      سخن آخر*

هاي پيشرفت در هر حوزه با وجود تحريمها؛ ظرفيت دهد کههاي مختلف نشان ميها و موفقيت کشورمان در حوزهمرور پيشرفت

توانيم با همت و پشتکار مي ؛دهددر چند ماه اخير نشان مياي با کرونا مرور دستاوردهاي مقابله. وجود داردهمچنان اي براي ما 

  .بوده و حرفي براي گفتن داشته باشيم پيشرومربوط به آن صنايع حوزه هاي مختلف پزشکي و  در ؛جوانان نخبه

ابله حوزه مقدهد که موفقيت هاي کشورمان در همچنين مرور عملکرد ساير کشورهاي توسعه يافته در مقابله با کرونا نشان مي

تر بوده ايم که همه آنها مرهون تالشهاي شبانه روزي با کرونا نه تنها از آنها کمتر نبوده بلکه در مواردي از آنها هم موفق

ا ههاي ساير حوزهو موفقيتهاي دانش بنيان شرکت در معرفي هارسانه نقشهمچنين  فرهيختگان در حوزه هاي مختلف است.

 ضروري به نظر مي رسد. و صنعت در کشوربه عنوان پيشقراوالن علم  شکيزغير پاعم از پزشکي و 

 

 

                                                           
 25/12/98 ،ريرکبيام يدانشگاه صنعت؛ سايت شد نيتدو ريرکبيدانشگاه ام ديکرونا در صنعت برق توسط اسات روسياز و يريشگيپ يکتابچه راهنما.  1
 29/4/99؛ ايرنا، درباره کرونا ايفرانسه و اسپان ران،يا يعلم يتبادل دستاوردها.  2
 24/3/99؛ ايرنا، مقابله با کرونا يو دستاوردها ديجهش تول يتخصص شگاهيآغاز به کار نما.  3


