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بسوِ تعالی

سبصٞ ٜبی ػّٓ  ٚفٙبٚسی
ؿٕبس)96/3( ٜ
آًَچِ دس ایي هجوَعِ هی خَاًیذ:
الف) حَصُ تجْیضات ٍ یافتِ ّای پضضکی ٍ صیست فٌاٍسی
 -1سِٛیذ ٘ب٘ٛحؼٍشی ثشای سـخیق صٚدٍٙٞبْ ػشعبٖ سٚد ٜثضسي
ٛٔ -2فمیز ٔحممبٖ وـٛس دس ؿٙبػبیی طٖ ػبُٔ ثشٚص دبسویٙؼٖٛ
 -3دسٔبٖ ثیٕبسیٞبی ػف٘ٛی دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ ثب خٕیشد٘ذاٖ ٌیبٞی خٛسد٘ی
 -4اسائ ٝسٚؿی ٘ٛیٗ خٟز حزف آالیٙذٜٞبی آة دس یه دلیمٝ
 -5اثشىبس دظٞٚـٍشاٖ دس ػبخز داسثؼشی ثشای دسٔبٖ ػىش ٝلّجی
 -6اسائ ٝساٞىبسی ٘ٛیٗ خٟز وبٞؾ اثشال ث ٝػف٘ٛزٞبی ثیٕبسػشب٘ی
 -7سِٛیذ ٘ب٘ٛوبٔذٛصیشی ثشای حزف سشویجبر ػشعبٖصا اص دؼبة كٙؼشی
ٛٔ -8فمیز دظٞٚـٍشاٖ وـٛسٔبٖ دس دسٔبٖ سیضؽ ٔ ٛثب ػّٞ َٛبی ثٙیبدی
 -9سِٛیذ وٙؼش ٚدؼش ٝثب ٔٛاد ٍٟ٘ذاس٘ذٌ ٜیبٞبٖ داسٚیی
 -10اثشىبس ٔحممبٖ ایشا٘ی ثشای وبٞؾ ػٕیز ٘بلُ ٞبی داسٚیی ثب ٘ب٘ٛرسار
 -11ػبخز ٘ب٘ٛحؼٍشی ثشای سـخیق ٔشبػشبص ؿذٖ ػّ َٛػشعب٘ی
ب) حَصُ صٌعت ٍ ًشم افضاس
 -1افضایؾ ٔمبٔٚز ػبصٜٞب ثب ٘ب٘ ٛضذصً٘ ٔحممبٖ ایشا٘ی
 -2سِٛیذ ػبیكٞبی حشاسسی اص ثغشیٞبی دّیٕشی دس وـٛسٔبٖ
 -3اسائ ٝسٚؿی ٘ٛیٗ خٟز اػشفبد ٜدس ٕ٘بیـٍشٞبی ِٕؼی
 -4سِٛیذ دّیٕش خذیذ ثب اثشار ضذخٛسدٌی ثبال دس فّضار سٛػظ دظٞٚـٍشاٖ وـٛس
 -5اثشىبس كٙؼشٍشاٖ وـٛسٔبٖ دس اػشخشاج ٔٛاد ٔؼذ٘ی ثب حذالُ ػٛاسم خب٘جی
ج) حَصُ پتشٍضیوی ،اًشطی ٍ صٌایع ًفت ٍ گاص
 -1اثشىبس دظٞٚـٍشاٖ دس وبٞؾ ٔلشف ا٘شطی دس ػیؼشٓٞبی ػشٔبیـی ثب ٘ب٘ٛػیبالر
 -2اسائ ٝسٚؿی ٘ٛیٗ خٟز خذاػبصی ٌبصٞب سٛػظ ٔحممبٖ وـٛسٔبٖ
ٛٔ -3فمیز دظٞٚـٍشاٖ وـٛس دس ػبخز دٕخٞبی خالء وبسثشدی دس كٙؼز ٘فز
 -4ػبخز ػّ َٛخٛسؿیذی ٘ب٘ٛػبخشبس سٛػظ ٔحممبٖ وـٛس
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الف) حَصُ تجْیضات ٍ یافتِ ّای پضضکی ٍ صیست فٌاٍسی
 -1تَلیذ ًاًَحسگشی بشای تطخیص صٍدٌّگام سشطاى سٍدُ بضسگ
ٔحممبٖ دا٘ـٍبٔ ٜبص٘ذساٖ ٘ب٘ٛحؼٍشی آصٔبیـٍبٞی سا عشاحی وشد ٜا٘ذ و ٝلبدس اػز ػَّٞٛبی
ػشعب٘ی سٚد ٜثضسي سا ثب دلز  ٚػشػز ثبالیی ؿٙبػبیی وٙذ .سـخیق صٚدٍٙٞبْ ػشعبٖ سٚد ٜثضسي ٔٛخت
ػِٟٛز دسٔبٖ  ٚسـخیق ثٟششیٗ سا ٜدسٔب٘ی ٕٔىٗ ٔی ؿٛد .اػشفبد ٜاص ایٗ ٘ب٘ٛحؼٍش ػال ٜٚثش افضایؾ دلز
دس سـخیق ػشعبٖ سٚد ٜثضسيٞ ،ضی ٝٙآٖ سا ٘یض وبٞؾ ٔیدٞذ٘ .شبیح ایٗ سحمیمبر دس
ٔدّٙٔ Biosensors and Bioelectronics ٝشـش ؿذ ٜاػز.1
 -2هَفقیت هحققاى کطَس دس ضٌاسایی طى عاهل بشٍص پاسکیٌسَى
دظٞٚـٍشاٖ دا٘ـٍب ٜسٟشاٖ دس ٔغبِؼبر خٛد ٔٛفك ث ٝؿٙبػبیی طٖ ػبُٔ ثشٚص دبسویٙؼ ٖٛؿذ٘ذ  ٚاص
ایٗ س ٚأیذٚاس٘ذ ثب دسن ثٟشش ایٗ ثیٕبسی ث ٝسٚؽٞبی دسٔبٖ آٖ دػز یبثٙذ .دس ایٗ سٚؽ ٔبٞیز ٔبدٜ
ط٘شیىی  ٚسٛاِی  DNAافشاد ػبِٓ  ٚافشاد ثیٕبس ،ثشای دسن ثٟشش ٔؼبیُ ثیٛؿیٕیبیی  ٚفیضیِٛٛطی دخیُ دس
ثشٚص ایٗ ثیٕبسی خٟز دػشیبثی ث ٝسٚؽ دسٔبٖ ثشسػی ؿذ٘ .شبیح ایٗ سحمیك دس ٘ـشیٙٔ Science ٝشـش
ؿذ ٜاػز.

2

 -3دسهاى بیواسیّای عفًَی دّاى ٍ دًذاى با خویشدًذاى گیاّی خَسدًی
ٔحممبٖ وـٛس ثب اػشفبد ٜاص ٌیبٞبٖ داسٚیی خٕیش د٘ذا٘ی ثب لبثّیز خٛسدٖ  ٚدسٔبٖ ثیٕبسیٞبی
ػف٘ٛی دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ ػشض ٝوشد٘ذ ؤ ٝیسٛا٘ذ ثٔ ٝذر عٛال٘ی دٞبٖ سا خٛؿج ٛوٙذ .اص ٔضایبی ایٗ ٔحلَٛ
ٔیسٛاٖ ث٘ ٝذاؿشٗ ٔٛاد ؿیٕیبیی ٔٛخٛد دس خٕیشد٘ذاٖٞبی فؼّیٔ ،یىشٚةصدایی ،لبثّیز خٛسدٖ ٛٔ ٕٝٞاد
ث ٝوبس سفش ٝدس خٕیشد٘ذاٖ ،اػشفبد ٜثشای سٕبْ ػٙیٗ ،لبثّیز اػشفبد ٜدس سٕبٔی دٔبٞب ،اص ثیٗ ثشدٖ
ػف٘ٛزٞبی دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ ِ ٚث ،ٝخٛؿجٛوشدٖ دٞبٖ ثشای ٔذر عٛال٘ی ،دسٔبٖ ػف٘ٛزٞبی ػی ،ٝٙػٓصدایی اص
ثذٖ  ٚافضایؾ سشؿحبر ثذٖ اؿبس ٜوشد.

3

ساخت-نانوحسگر-برای-تشخیص-زودهنگام-سرطان-روده-بسرگ- http://www.mehrnews.com/news/3997850/
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- http://sinapress.ir/news/print/59355
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- http://www.isna.ir/news/96032010690/
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 -4اسائِ سٍضی ًَیي جْت حزف آالیٌذُّای آب دس یک دقیقِ
ٔحممبٖ دا٘ـٍب ٜلٓ ثب اػشفبد ٜاص دٛػز ٌشدٛ٘ ٚ ٚػی ٌیب٘" ،ٜب٘ٛوبسبِیؼشی" ثشای حزف آالیٙذٜٞبی
آثی ػشض ٝوشد٘ذ و ٝلبدس اػز دس ٔذر یه دلیم ٝآالیٙذٜٞبی آة سا حزف وٙذ .اص ٕٟٔششیٗ ٚیظٌی ٞبی
ایٗ عشح وبٞؾ ٞضی ٝٙػٙشض ،صیؼز ػبصٌبسی ثبال ،افضایؾ وبسایی ،ػبدٌی  ٚػذْ ٘یبص ث ٝحالَٞبی ػٕی
ٔی ثبؿذ .ایٗ ٘ب٘ٛوبسبِیؼز دس سلفیٝی فبضالةٞبی كٙبیغ ٔخشّف اص خّٕ ٝكٙبیغ ٘ؼبخی وبسثشد خٛاٞذ
داؿز٘ .شبیح ایٗ سحمیك دس ٔدّEnvironmental Science and Pollution Research ٝ
ٔٙشـش ؿذ ٜاػز.

4

 -5ابتکاس پظٍّطگشاى دس ساخت داسبستی بشای دسهاى سکتِ قلبی
ٔحممبٖ دا٘ـٍب ٜكٙؼشی أیشوجیش ٔٛفك ث ٝػشض ٝداسثؼشی ثشای دسٔبٖ ػىش ٝلّجی ؿذ٘ذ .ایٗ
داسثؼز سٛا٘بیی ثبصػبصی ثبفز لّت سا داسد  ٚلبدس اػز ث ٝػٛٙاٖ یه ٔبد ٜدـشیجب٘ی ثشای وبٞؾ ػالئٓ
٘بسػبیی لّجی دس وبسثشدٞبی ثبِیٙی ػُٕ ٕ٘بیذ٘ .شبیح ایٗ دشٚط ٜدس حٛصٜٞبی صیؼشی ثٚ ٝیظ ٜدس صٔیٞٝٙبی
ٟٔٙذػی ثبفز لّت  ٚػشٚق ٟٙٔ ٚذػی ثبفز ػلت لبثُ اػشفبد ٜخٛاٞذ ثٛد.

5

 -6اسائِ ساّکاسی ًَیي جْت کاّص ابتال بِ عفًَتّای بیواسستاًی
ٔحممبٖ دا٘ـٍب ٜآصاد ثب ثٟشٌٜیشی اص فٙبٚسی ٘ب٘ ،ٛسً٘ دٛدسی سا ثشای ضذػف٘ٛی وشدٖ سدٟیضار
ثیٕبسػشب٘ی ػشض ٝوشد٘ذ و ٝثش عیفی اص ثبوششیٞب ٔٛثش اػز  ٚسب صٔب٘ی و ٝاص سٚی ػغٛح خشاؿیذ٘ ٜـذٜ
ثبؿذ ،خبكیز آ٘شی ثبوششیبَ آٖ ثبلی خٛاٞذ ٔب٘ذ .اص ٕٟٔششیٗ ٔضایبی ایٗ سً٘ دٚػشذاس ٔحیظ صیؼز،
ٔب٘ذٌبسی ثبال ،خبكیز خزة ٘ٛس دس سٚص  ٚدسخـٙذٌی دس ؿت ٔی ثبؿذ .ایٗ سً٘ ث ٝكٛسر ٘ب٘ ٛػبخشبس
ثشای دٛؿؾدٞی سٕبْ سدٟیضار كٙؼشی فّضی  ٚثیٕبسػشب٘یِٛ ،اصْ خبٍ٘ی ،خٛدس ٚ ٚكٙبیغ وبسثشد داسد.

6

 -7تَلیذ ًاًَکاهپَصیتی بشای حزف تشکیبات سشطاىصا اص پساب صٌعتی
دظٞٚـٍشاٖ دا٘ـٍب ٜوشٔبٖ ٘ب٘ٛوبٔذٛصیشی سا دس فبص آصٔبیـٍبٞی سِٛیذ وشد٘ذ و ٝلبثّیز خذاػبصی
سشویجبر ػشعبٖصا سا اص دؼبةٞبی آِٛد ٜكٙبیغ داسد .اص خّٕٚ ٝیظٌی ٞبی ایٗ ٔٛاد صیؼز ػبصٌبسی ثبال،

3

- http://tnews.ir/news/728787437315.html

4

- http://www.isna.ir/news/96030905131/
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- http://khabarfarsi.com/u/39452799
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ػِٟٛز اػشفبدٞ ،ٜضی ٝٙدبییٗ  ٚوبسایی ثبال دس حزف آالیٙذٜٞب ٔی ثبؿذ٘ .شبیح ایٗ دظٞٚؾ دس
7

ٔدّٙٔ Journal of Chromatography A ٝشـش ؿذ ٜاػز.

 -8هَفقیت پظٍّطگشاى کطَسهاى دس دسهاى سیضش هَ با سلَل ّای بٌیادی
ٔحممبٖ دظٞٚـٍب ٜسٚیبٖ ٔٛفك ؿذ٘ذ ثب ثشسػی ػّٞ َٛبی ثٙیبدی ٌبٔی دس ساػشبی اثذاع سٚؽ
ٞبیی ثشای دسٔبٖ سیضؽ ٔ ٛثش داس٘ذ .دس ایٗ عشح ٔحممبٖ ثب سشویت دٛ٘ ٚع ػّ َٛوٞ ٝش د ٚػبُٔ ایدبد ٚ
سٙظیٓ چشخ ٝسؿذ ٔٞ ٛؼشٙذ  ٚوـز دس ؿشایظ آصٔبیـٍبٞی ،سٛا٘ؼشٙذ سٚیؾ ٔحؼٛع ٔ ٛسا فشإ٘ ٓٞبیٙذ.
٘شبیح ایٗ دظٞٚؾ دس ٔدّ Cell Journal ٝث ٝچبح سػیذ ٜاػز.

8

 -9تَلیذ کٌسشٍ پستِ با هَاد ًگْذاسًذُ گیاّاى داسٍیی
ٔحممبٖ وـٛس ٔٛفك ث ٝسِٛیذ وٙؼش ٚدؼش ٝؿذ٘ذ و ٝث ٝوٕه ٔٛاد ٍٟ٘ذاس٘ذٔ ٜشـىُ اص ٌیبٞبٖ
داسٚییٔ ،ـىالر ثؼش ٝثٙذی ایٗ ٔحل َٛسا ث ٝؿىُ ٔٛثشی وبٞؾ ٔی دٞذ .اص ٕٟٔششیٗ ٔضایبی ایٗ سٚؽ
ایدبد اسصؽ افضٚد ٜثبال دس كبدسار ٔحل ،َٛوبٞؾ دسكذ آِٛدٌی ث ٝػٓ آفالسٛوؼیٗ ث ٝكفش ،لبثّیز ٍٟ٘ذاسی
ٔذر صٔبٖ ثیـشش  ٚعؼٓ  ٚثٛی ثٟشش ٔی ثبؿذ .لبثُ روش اػز ایٗ ٔحل َٛدس وـٛسٔبٖ ثجز اخششاع ؿذٜ
اػز.

9

 -11ابتکاس هحققاى ایشاًی بشای کاّص سویت ًاقل ّای داسٍیی با ًاًَرسات
ٔحممبٖ دا٘ـٍب ٜآصاد ٚاحذ ػّ ْٛداسٚیی سٟشاٖ ثب ا٘دبْ ٔغبِؼبسی دس صٔی ٝٙوبٞؾ ػٕیز ٘ب٘ٛرسار
ثؼٛٙاٖ ػبٔب٘ٞ ٝبی داسٚسػب٘ی ٔٛفك ؿذ٘ذ ٘ب٘ٛٔٛادی سا ث ٝػٛٙاٖ حبُٔ داسٔ ٚؼشفی وٙٙذ و ٝػٕیز وٕششی
ثش سٚی ػیؼشٓٞبی صیؼشی داؿش ٝثبؿٙذ .وبٞؾ ػٛاسم خب٘جی داسٞٚب ثش سٚی ثبفزٞبی ػبِٕٓٔ ،ب٘ؼز اص
سغییشار ػبخشبسی ،سدٕغ دشٚسئیٗٞب ٚ ٚاوٙؾ ػٕی ػَّٞٛب اص ٔضایبی ایٗ سٚؽ ٔی ثبؿذ٘ .شبیح ایٗ
دظٞٚؾ دس ٔدّ Scientific reports ٝث ٝچبح سػیذ ٜاػز.

10

- http://www.isna.ir/news/96022717371/

7

- http://www.isw.ir/16748/

8

- http://www.mehrnews.com/news/3980801/

9

- http://www.ilandnews.ir/News/3587/
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 -11ساخت ًاًَحسگشی بشای تطخیص هتاستاص ضذى سلَل سشطاًی
دظٞٚـٍشاٖ دا٘ـٍب ٜسجشیض ٔٛفك ث ٝػبخز ٘ب٘ٛحؼٍشی صیؼشی ؿذ٘ذ ؤ ٝیسٛا٘ذ ٔیضاٖ سضؼیف
ػیؼشٓ ایٕٙی ثش اثش ػَّٞٛبی ػشعب٘ی سا ٔـخق وٙذ  ٚاص ایٗ عشیك سـخیق صٚدٍٙٞبْ ٙٔ ٚبػجی ثشای
ٕٔب٘ؼز اص ٔشبػشبص ؿذٖ ػشعبٖ دس اخشیبس لشاس دٞذ .ػبخز ػبد ٚ ٜثب ٞضی ٝٙدبییٗٚ ،اوٙؾ ػشیغ،
حؼبػیز ثبالٔ ،حذٚد ٜسـخیق خغی ٚػیغ  ٚلذسر ا٘شخبثی خٛة اص ٚیظٌیٞبی ایٗ ٘ب٘ٛحؼٍش صیؼشی ثٝ
ؿٕبس ٔیسٚد .ایٗ ٘ب٘ٛحؼٍش صٔی ٝٙسا ثشای ٔغبِؼ ٝاثش داسٞٚبی خذیذ ثش سٚی ػَّٞٛبی ػشعب٘ی دس ٔحیظ
آصٔبیـٍبٞی ،ثذ٘ ٖٚیبص ث ٝثذٖ ٔٛخٛد ص٘ذ ٜفشأ ٓٞیوٙذ٘ .شبیح ایٗ سحمیك دس ٔدّBiosensors and ٝ
 Bioelectronicsث ٝچبح سػیذ ٜاػز.

11

ب ) حَصُ صٌعت ٍ ًشم افضاس
 -1افضایص هقاٍهت ساصُّا با ًاًَ ضذصًگ هحققاى ایشاًی
دظٞٚـٍشاٖ وـٛسٔبٖ ٔٛفك ؿذ٘ذ ثب سِٛیذ  ٚافضٚدٖ ٘ٛػی ٘ب٘ٔ ٛحل َٛث ٝضذ صً٘ٔ ،حلِٛی ػشضٝ
وٙٙذ ؤ ٝمبٔٚز ػبصٜٞب سا دس ثشاثش خٛسدٌی سب  50دسكذ افضایؾ ٔیدٞذ .اص ٕٟٔششیٗ ٔضایبی ایٗ سٚؽ
افضایؾ ٔمبٔٚز ػبصٞ ٜب دس ثشاثش خٛسدٌی ،ػذْ ٘یبص ث ٝسً٘آٔیضیٞبی ٔدذد ٔ ٚمش ٖٚثٝكشف ٝثٛدٖ ٔحلَٛ
12

ٔی ثبؿذ ،ث ٝعٛسی وٞ ٝش یه ویّ ٛاص ایٗ ٘ب٘ٔٛبد ،ٜلبثُ اػشفبد ٜدس یه سٗ ضذصً٘ ػٙشی اػز.
 -2تَلیذ عایقّای حشاستی اص بطشیّای پلیوشی دس کطَسهاى

ٔحممبٖ وـٛسٔبٖ ٔٛفك ث ٝاسائ ٝسٚؿی ٘ٛیٗ خٟز ثبصیبفز ثغشی ٞبی دّیٕشی  ٚسجذیُ آٟ٘ب ثٝ
فْٞٛبی ػخز ثشای ػبیك وبسی ؿذ٘ذ .اص ٕٟٔششیٗ ٚیظٌی ٞبی ایٗ سٚؽ خٛاف ٔىب٘یىی  ٚحشاسسی ثبال،
سِٛیذ ٔحلٛالر ثب اسصؽ افضٚد ٜثیـشش ،وبٞؾ ٔـىالر ٔشثٛط ث ٝثبصیبفز ایٗ ٔٛاد ،وبٞؾ سِٛیذ ٌبصٞبی
ػٕی  ٚصیؼز ػبصٌبسی ٔی ثبؿذ .فٞ ْٛبی سِٛیذ ؿذ ٜدسایٗ عشح ث ٝػٛٙاٖ ػبیك دس ٔٛاسدی ٔب٘ٙذ دیٛاسٜ
13

یخچبَٞب وبسثشد داس٘ذ.

- http://www.ghatreh.com/news/nn37677183/

11

- http://www.isna.ir/news/96023119901/

12

- http://www.energyenergy.ir/index.php/fa/, http://www.isna.ir/news/96011605438/
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 -3اسائِ سٍضی ًَیي جْت استفادُ دس ًوایطگشّای لوسی
ٔحممبٖ دا٘ـٍب ٜآصاد ٚاحذ ؿیشاص ثب اػشفبد ٜاص یه سٚؽ ػجض ٔٛفك ث ٝاحیبی اوؼیذ ٌشافٗ ثٝ
ٌشافٗ ،خٟز اػشفبد ٜدس سِٛیذ ٕ٘بیـٍشٞبی ِٕؼی ؿذ٘ذ .اص ٕٟٔششیٗ خلٛكیبر ایٗ ٔبد ٜخبرة ٔٙبػت
دس سلفی ٝآة  ٚأٛاج اِىششٔٚغٙبعیؼی ،داسا ثٛدٖ خٛاف اِىششیىی ،حشاسسی ٔ ٚىب٘یىی ثبال ،سػب٘بی لٛی،
وبسایی ثبال  ٚصیؼز ػبصٌبسی ٔی ثبؿذ .ایٗ ٔبد ٜدس صٔیٞٝٙبی ٔشٛٙػی ٘ظیش داسٚػبصی ،رخیش ٜػبصی
ٞیذسٚطٖ ،دیُٞبی ػٛخشی ،اثش خبصٖٞب ،ثبسشیٞب ،ػَّٞٛبی خٛسؿیذی ،وبٔذٛصیزٞبی دّیٕشی ،دُٞٙبی
٘ٛسی  ٚوبٔذیٛسشٞب وبسثشد داسد.

14

 -4تَلیذ پلیوش جذیذ با اثشات ضذخَسدگی باال دس فلضات تَسط پظٍّطگشاى کطَس
ٔحممبٖ وـٛسٔبٖ ٔٛفك ث ٝسِٛیذ دّیٕش خذیذ ثب ثبصدٞی ثؼیبس ثبال ؿذ٘ذ و ٝاثشار ضذخٛسدٌی
فٛقاِؼبٜای سا ثش سٚی ػغح فّضار ثٛیظ ٜاػشیُ دس ؿشایظ آة دسیب ٘ـبٖ ٔیدٞذ .ثبصدٞی ثؼیبس ثبالی دّیٕش
خذیذ سِٛیذ ؿذ٘ ٜؼجز ثٛٔ ٝاسد ٔـبث ،ٝاػشفبد ٜاص سٚؽٞبیی ثؼیبس آػبٖ  ٚوٓ ٞضی ٝٙاص ٕٟٔششیٗ ٚیظٌی
15

ٞبی دّیٕش سِٛیذ ؿذٔ ٜی ثبؿٙذ.

 -5ابتکاس صٌعتگشاى کطَسهاى دس استخشاج هَاد هعذًی با حذاقل عَاسض جاًبی
ٔحممبٖ دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ؿٟشوشد ٔٛفك ث ٝعشاحی سٚؿی ؿذ٘ذ و ٝثش اػبع آٖ ٔیسٛا٘ٙذ ٔٛاد
ٔؼذ٘ی سا ثب وٕششیٗ دخُ  ٚسلشف ،ثشٚص حذالُ ػٛاسم خب٘جی دس ا٘ؼبٖ ٕٞ ٚب ًٙٞثب ثذٖ ا٘ؼبٖ اػشخشاج
اِمبیی وٙٙذ .اص ٔضایبی سٚؽ اػشخشاج اِمبیی وبٞؾ ثشٚص ػٛاسم خب٘جی ٕٞچ ٖٛسػٛة وشدٖ دس ثذٖ ٚ
افضایؾ غّظز خ ٚ ٖٛػذْ سغییش دس اػشخشاج أالحی ٕٞچ ٖٛوّؼیٓ ،آ ،ٗٞسٚی ٔ ٚغ ٔی ثبؿذ .أالح
اػشخشاج ؿذ ٜدس كٙبیغ دضؿىی ٔ ٚلبسف داسٚیی وبسثشد داس٘ذ.
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- http://www.isna.ir/news/96021308256/

14

- http://www.ghatreh.com/news/nn37601440/

15

- http://parsipoo.ir/news/1495395000781079/
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ج ) حَصُ پتشٍضیوی ٍ صٌایع هشتبط با ًفت ٍ گاص
 -1ابتکاس پظٍّطگشاى دس کاّص هصشف اًشطی دس سیستنّای سشهایطی با ًاًَسیاالت
ٔحممبٖ وـٛسٔبٖ ٔٛفك ث ٝسِٛیذ ٘ٛػی ٘ب٘ ٛػیبَ ؿذ٘ذ وٛٔ ٝخت وبٞؾ ٔلشف ا٘شطی دس ػیؼشٓ
ٞبی ػشٔبیـی ٔی ؿٛد .ایٗ ٘ب٘ ٛػیبَ ٞب ثب وبٞؾ  2دسكذی دٔبی سٚغٗ دس ػیؼشٓ ٞبی ػشٔبیـی ٚ
وِٛشٞب دس اٚج ٌشٔبٔ ،لشف ا٘شطی سا وبٞؾ ٔی دٙٞذ٘ .ب٘ٛػیبَ خٙه وٙٙذ ٜلبثّیز اػشفبد ٜدس ٘یشٌٚبٜٞب،
وٕذشػٛسٞب  ٚچیّشٞبٛٔ ،سٛسخب٘ ٚ ٝسبػیؼبر سا داسد.

17

 -2اسائِ سٍضی ًَیي جْت جذاساصی گاصّا تَسط هحققاى کطَسهاى
ٔحممبٖ دا٘ـٍب ٜكٙؼشی اكفٟبٖ ٔٛفك ث ٝسِٛیذ ٘ب٘ٛخبرةٞبیی ثشای سلفی ٚ ٝخذاػبصی ٌبص ػِٛفیذ
ٞیذسٚطٖ ؿذ٘ذ .غیش ػٕی ثٛدٖ ،لبثّیز ثبصیبثی  ٚاػشفبدٔ ٜدذد ،وبسایی ثبال ٞ ٚضی ٝٙػّٕیبسی وٓ اص
ٕٟٔششیٗ ٔضایبی ٘ب٘ ٛخبرة سِٛیذ ؿذٔ ٜی ثبؿذٔ .حل َٛسِٛیذی دس كٙبیغ ٔخشّف اص خّٕ ٝكٙؼز ٘فز،
دبالیـٍبٜٞبی ٌبص عجیؼیٚ ،احذٞبی دششٚؿیٕی ،سلفیٝخب٘ٞٝبی فبضالة ؿٟشی ٘ ٚیض دأذاسیٞب وبسثشد داسد.
٘شبیح ایٗ دظٞٚؾ دس ٔدّٙٔ Chemistry Engineering & Industrial Research ٝشـش ؿذٜ
اػز.

18

 -3هَفقیت پظٍّطگشاى کطَس دس ساخت پوپّای خالء کاسبشدی دس صٌعت ًفت
ٔحممبٖ وـٛسٔبٖ ٔٛفك ث ٝسِٛیذ دٕخٞبی خالء لبثُ وبسثشد دس كٙبیغ ٘فز  ٚدششٚؿیٕی ؿذ٘ذ .اص
ٕٟٔششیٗ وبسوشد ایٗ دٕخٞب ایدبد خألٛٞ ،اٌیشی ،فیّششاػی ٚ ٖٛسخّیٔ ٝخّٛطٞبی ٌبص  ٚثخبس اص ػیؼشٓٞب
ٔی ثبؿٙذ .ایٗ دٕخٞب دس كٙبیغ ٔخشّف دیٍشی اص خّٕ ٝكٙؼز چبح ،كٙبیغ غزایی ،ؿیٕیبیی ،دضؿىی ٚ
آصٔبیـٍبٜٞب ٘یض وبسثشد داس٘ذ.

19

 -4ساخت سلَل خَسضیذی ًاًَساختاس تَسط هحققاى کطَس
دظٞٚـٍشاٖ ٚاحذ ػّ ٚ ْٛسحمیمبر دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٔٛفك ث ٝػبخز ػّ َٛخٛسؿیذی
٘ب٘ٛػبخشبس خذیذی ؿذ٘ذ .اص ٕٟٔششیٗ ٚیظٌی ٞبی ایٗ ٔحلٞ َٛضی ٝٙدبییٗ ػبخز ٛٔ ٚاد ٔلشفی ،ثبصدٜ
- http://www.isna.ir/news/96030703654/

17

- http://nano.ir/index.php?ctrl=news&actn=news_view&site_id=1&lang=1&id=58561

18

- http://www.ghatreh.com/news/nn37633068/
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ٔٙبػت ،وبٞؾ ٔلشف ػٛخشٟبی فؼیّی ،صیؼز ػبصٌبسی ثبال  ٚاػشفبد ٜاص ا٘شطی خٛسؿیذی ث ٝػٛٙاٖ یىی
20

اص ا٘شطیٞبی سدذیذدزیش ٔی ثبؿذ.

- http://www.isna.ir/news/96031608198/
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