
  



    
  

 

2 

 

گاهن انم هب گیتی مهنذش ی
 

 

 

کاراه ملی جشنواره نخستیه  احتراق و سوخت اهی اختراع و ابت

  ریاناحتراق ا انجمه

 3121بهمه  92
  



    
  

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کحاب:  ٌاـ

 احتراق ٍ سَخت ّبی اختراع ٍ ابتکبرّب هلی جطٌَارُ ًخستیي ّبی طرح خالصِ کتببچِ
 

:جٍظیو ك جِیَ  

 ایراى احتراق اًجوي تراعبتاخ کویتِ دبیرخبًِ
 

 :آرایی مفضَ ك ظؼاصی

 صبدقی صرافبى سرٍشهٌْذس 

 1393اٍل: اسفٌذ ٍیرایص 



    
  

 

4 

ّبی سَخت ٍ احتراق  اعضبی ّیئت داٍراى ًخستیي جطٌَارُ هلی ابتکبرّب ٍ اختراع

 ب( :)بِ ترتیب حرٍف الفب

 هحل کبر داٍر یخبًَادگًبم ٍ ًبم  ردیف

 افُای غهيی ك مٍػحی ایؼ ؿازىاف پژكُف ىٍِغس آذر اٌّری  .1

 داٌكگاق جؼةیث ىغرس  دکحؼ ُادی پاؿغار قِؼی  .2

 داٌكگاق جؼةیث ىغرس دکحؼ غهی زػفؼیاف  .3

 ُای غهيی ك مٍػحی ایؼاف ؿازىاف پژكُف ىٍِغس ؿِیال ظّقٍّیـاف  .4

 یـاتجأؿىغیؼ فٍی ك ىٍِغؿی قؼکث ةِیٍَ ؿازاف مٍػث  ىٍِغس ىیذو ریاصی  .5

 (عً )داٌكگاق اىاـ صـی دکحؼ ىضيغىِغی دكؿحغار  .6

 ُای صيم ك ٌلم فضایی ایؼاف پژكُكکغق ؿاىاٌَ ىٍِغس ؿؼكش مؼافاف مادكی  .7

 پژكُكکغق ظّدرك، ؿّظث ك ىضیط زیـث داٌكگاق جِؼاف زادق یمهّاجدکحؼ غهی   .8

 داٌكگاق جؼةیث ىغرس دکحؼ ىضيغ ضاةعیاف ظؼكی  .9

 داٌكگاق غهو ك مٍػث دکحؼ صسث كاؿيی  .10

 فداٌكگاق مٍػحی قؼی دکحؼ اىیؼ ىؼداٌی  .11

 داٌكگاق جؼةیث ىغرس دکحؼ کیّىؼث ىظاُؼی  .12

 داٌكگاق مٍػحی قؼیف دکحؼ کؼیو ىظاُؼی  .13

 داٌكگاق غهو ك مٍػث راد یىّصغدکحؼ ؿهياف   .14



    
  

 

5 

 

 :فْرست

 

 

 6 ....................................................................................................................................................... :هقذهِ

 7 ........................................... احتراق ٍ سَخت ّبی اختراع ٍ ابتکبرّب هلی جطٌَارُ ًخستیي هَضَعبت

 8 .................................. احتراق ٍ سَخت ّبی اختراع ٍ ابتکبرّب هلی جطٌَارُ ًخستیي عولکرد گسارش

 13 .................................................................................................................. اختراعی ّبی طرح اٍل بخص

 14 ..................................................................................................... چغف ذكب دكار کّرُای کؼدف ؿّز گاز .1

 15 ................................................................................................... مّت ىافّؽ ُّازی ىّجّرُای آزىایكگاق .2

 17 ................................................................. آف جـث جسِیؽات ك ىحعهعم ىضیط ىكػم ؿاظث ك ظؼاصی .3

 19 ............................................................................................... گؼـ ىافّؽ ُّای در اصحؼاؽ ىكػم ؿیـحو .4

 20 ......................................................................................... پیّؿحَ مّرت ةَ گازی قیؼُای کٍٍغق کٍحؼؿ .5

 21 .................... دیؽنی ُای ؿّظث ةؼای فهؽات اکـیغ جؼکیب پایَ ةؼ کاجانیـحی ؿّظحی افؽكدٌی ٌاٌّ یک .6

 23 .................................................................... ىػغٌی پهیيؼ از اؿحفادق ةا ةٍؽیً مافی در ىّزّد آب ؼصػ .7

 24 .................................................. ىعؽف ةغكف گازی ُای کً گؼـ آب کٍحؼؿ ُّقيٍغ انکحؼكٌیکی ؿیـحو .8

 25 ..................................................................................................... ز( ؿّ دركف) داظهی اصحؼاؽ زىاٌَ یک ىّجّر .9

 26 ................................................................. ىؽك ك ىیکؼك ُای ىضفظَ در اصحؼاؽ جـث آزىایكگاُی اؿحٍغ .10

 27 ................................................................................................................... ابتکبری ّبی طرح دٍم بخص

 28 .................................................................................. ای نّنَ چٍغ دجٌّیكً پانؾ ىّجّر ؿاظث ك ظؼاصی .1

 29 .......................................................................................... ىایع ؿّظث گؼ راٌف ریؽ غيهکؼد آزىّف ةـحؼ .2

 30 .................. قػهَ جنّیؼ پؼدازش ك ىنٍّغی ُّش از اؿحفادق ةا اصحؼاؽ پاراىحؼُای ةؼ ةالدرٌگ ٌظارت .3

 31 ................................................................................................................. کارق دك ىنؼؼ کو گازی ةعاری .4

 32 ............................................................. ىایع ؿّظث ىعازف از رؿّةات ك آب( جعهیَ) زػب ك زغاؿازی .5

 

 



    
  

 

6 

 

 

 

 :هقذهِ 

 

اىؼكزق در دٌیا ىّرد جّزَ كیژق  ،ُای ىِو جّؿػَ فٍاكری ىانکیث فکؼی ةَ غٍّاف یکی از زیؼ ؿاظث  

ؽ ایؼاف در دكىیً دَُ از فػانیث ظّد ُيؽىاف ةا كؼار گؼفحَ اؿث. در ُيیً راؿحا اٌسيً اصحؼا

  «ُای ؿّظث ك اصحؼاؽ ٌعـحیً زكٍّارق ىهی اةحکارُا ك اظحؼاع» گؼدُيایی ؿانیاٌَ اكغاـ ةَ ةؼگؽاری

گؼاف،  ایكاف ةا مٍػث ىّدؼُای ةؼگؽیغق، اىکاف ةؼكؼاری ارجتاط  از ىتحکؼاف ظؼح ، جا ضيً كغرداٌیٌيّد 

 ّظث ك اصحؼاؽ ایؼاف فؼاُو گؼدد.ىـئّالف ك فػاالف صّزق ؿ
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 :سَخت ٍ احتراق یّب جطٌَارُ هلی ابتکبرّب ٍ اختراع یيًخستهَضَعبت 
 

 ُای اظفاء صؼیق جسِیؽات ك ؿیـحو 

 ٌَُای اصحؼاكی جسِیؽات کٍحؼنی در ؿاىا 

 ی ىّقکی ك فضاییُا فاجسِیؽات اٌّاع پیكؼ 

 ُای فـیهی جسِیؽات ك ىّاد ةِتّد کیفیث ؿّظث 

 يٍی در فؼآیٍغُای اصحؼاؽ ك جتغیم اٌؼژیجسِیؽات ای 

 ُای زیـث جّدق جسِیؽات جّنیغ ك ةِتّد کیفیث ؿّظث 

 گیؼی ك ىاٌیحّریٍگ پاراىحؼُای اصحؼاكی ُای اٌغازق ؿیـحو 

 ُای ؿّظث رؿاٌی جسِیؽات ظاٌگی، مٍػحی ك ٌیؼكگاُی  ؿیـحو 

 جّدق ٌظیؼ ةایّدیؽؿ، ةایّ اجاٌّؿ ك ُای زیـث جسِیؽات اصحؼاكی ؿّظث ... 

 ُای گؼىایكی ك ... ُای گازی ك ٌفحی، پکیچ جسِیؽات گؼىایكی ىاٌٍغ: ةعاری 

 ُا جسِیؽات ىؼجتط ةا افؽایف راٌغىاف ك کاُف ىنؼؼ اٌؼژی، ؿّظث ك آالیٍغق 

 ُای اصحؼاكی ُا ك ىّاد کاُف آالیٍغق جسِیؽات جّنیغ ك ةِتّد کیفیث کاجانیـث 

 ىّجّرُای ةٍؽیٍی ك گازكئیهیُای اصحؼاؽ ىّجّرُای دركف ؿّز ُيچّف  ؿیـحو 

 ُای ةعار ُا، دیگ ُا، کّرق ؿّز ظاٌگی ك مٍػحی ٌظیؼ اٌّاع ىكػم جسِیؽات گازؿّز ك ىایع 

 َك دیؽؿ ك ... رـ زث، جّرةّفً، ىّجّر زثُای ىّجّرُای اصحؼاكی ُيچّف جّرةیً گاز،  زیؼىسيّغ 

 ًٌیؼكگاُی، پحؼكقیيی، ٌفث ك  ُای اصحؼاؽ ك جتغیم اٌؼژی در مٍایع پؼ ىنؼؼ ٌظیؼ مٍایع آكری ف

  گاز، فهؽی، ؿیياف ك ...
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 سَخت ٍ احتراق یّب برّب ٍ اختراعابتک یجطٌَارُ هل یيگسارش عولکرد ًخست

 
از ظؼح اظحؼاغی ك اةحکاری  27 ُای ؿّظث ك اصحؼاؽ در ٌعـحیً زكٍّارق ىهی اةحکارُا ك اظحؼاع

ظؼح پؾ  24 قغق، ُای ارؿاؿ از ىیاف ظؼح .یغارؿاؿ گؼددةیؼظاٌَ زكٍّارق  ةَؿؼاؿؼ ىیًِ غؽیؽىاف 

داكراف ىضحؼـ ةَ ةؼرؿی مضث غهيی ك  ،. در ىؼصهَ اكؿكؼار گؼفثىّرد جائیغ داكری  اكؿاز ظی ىؼصهَ 

ةا ىّضّغات زكٍّارق ُای ارؿانی  داقحً ظؼحك ارجتاط ُا  ظؼحىغارؾ ارؿانی پػیؼی ظؼح،  اىکاف

 پؼداظحٍغ.

ك  ُااةحکارظؼح در ةعف  8راق یافحَ ةَ ایً ىؼصهَ،   ظؼح 24ز ىیاف اىؼصهَ دكـ داكری زكٍّارق  در

 یداكری ىؼصهَ دكـ ةؼ اؿاس ىػیارُا ىّرد ةؼرؿی ك داكری كؼار گؼفحٍغ. ُااظحؼاعظؼح در ةعف  16

 ةٍیاد ىهی ٌعتگاف، جّؿط جیو داكری مّرت گؼفث.ٌيایٍغق ُياٍُگی جغكیً قغق ةا 
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 دٍم:ّبی اختراعی در هرحل داٍری طرح ِ 

 كؼار گؼفث: (1زغكؿ )داكر زكٍّارق ةؼ اؿاس  3ظؼح اظحؼاغی ىّرد ةؼرؿی  ُؼدر ىؼصهَ دكـ 

 اظحؼاغی ُایظؼح یاةیارز یارُایىػ ( :1) زغكؿ

 ردیف داٍری یّب هالک حذاکثر ًورُ

  .1 ىیؽاف ٌّآكری ظؼح 20

  .2 كری ظؼحاؿعش فٍ 12

  .3 ؿازی جساریكاةهیث  16

  .4 زىایكگاُی، ٌیيَ مٍػحی، مٍػحی(ىیؽاف ةهّغ ظؼح )ىاکث، آ 8

  .5 ىیؽاف کارةؼدی ةّدف ظؼح 16

  .6 ىیؽاف ٌیاز ظؼح در کكّر 16

  .7 ةؼداری ظؼح در کكّر ةِؼقپػیؼی ك  اىکافىیؽاف  8

  .8 ظؼح از ىؼازع مالصیث دار ُای ییغیَجأ 12

  .9 قغق ظؼح )ىلاالت، کحاب ك ...( ىٍحكؼجّنیغات غهيی  4

 جوع اهتیبزّب 112
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  ّبی ابتکبری در هرحلِ دٍم: طرحداٍری 

 كؼار گؼفث: (2زغكؿ )داكر زكٍّارق ةؼ اؿاس  2اةحکاری ىّرد ةؼرؿی   ظؼحُؼ در ىؼصهَ دكـ داكری 

 اةحکاری ُایظؼح یاةیارز یارُایىػ ( :2) زغكؿ

 ردیف داٍری یّب هالک حذاکثر ًورُ

 1 كری ظؼحاؿعش فٍ 12

 2 ؿازی جساریكاةهیث  16

 3 ح )ىاکث، آزىایكگاُی، ٌیيَ مٍػحی، مٍػحی(ىیؽاف ةهّغ ظؼ 8

 4 ىیؽاف کارةؼدی ةّدف ظؼح 16

 5 ىیؽاف ٌیاز ظؼح در کكّر 16

 6 ىیؽاف اىکاف پػیؼی ك ةِؼق ةؼداری ظؼح در کكّر 8

 7 ظؼح از ىؼازع مالصیث دار ُای ییغیَجأ 12

 8 قغق ظؼح )ىلاالت، کحاب ك ...( ىٍحكؼجّنیغات غهيی  4

 بزّبجوع اهتی 92
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ةَ اةحکارُا ظؼح در ةعف  2ك ُا  اظحؼاعظؼح در ةعف  4 ،ةٍغی ك داكری ٌِایی زيعدر زهـَ ؿؼاٌساـ،  

زِث قؼکث در ةعف  ُاظؼح در ةعف اظحؼاع 10ُيچٍیً . گؼدیغاٌحعاب ُای ةؼجؼ  ظؼحغٍّاف 

 ایً ةٍیاد، ؿَ ىٍغی از جـِیالت ؿعش ةِؼقةَ ىٍظّر  ،ةٍیاد ىهی ٌعتگافجّؿط ٌيایكگاُی ك داكری 

 ،. در اداىَگؼدیغاٌحعاب  در ٌيایكگاق زِث قؼکث  ظؼح 5 ٌیؽ اةحکارُاف در ةع. ةؼگؽیغق قغٌغ

 گؼدد.ارائَ ىییافحَ ةَ ةعف ٌيایكگاُی  ُای راق ظؼح ای از ظالمَ
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 ّبی اختراعی برگسیذُطرح

 قؼکث قػهَ مٍػث(گازؿّز کؼدف کّرُای دكار ذكب چغف، ىٍِغس ایّب غادنی کّدُی )رتبِ اٍل: 

آزىایكگاق ىّجّرُای ُّازی ىافّؽ مّت، دکحؼ غهیؼضا ىضيغی، دکحؼ زػفؼ کاظيی رتبِ دٍم: 

 ُای صيم ك ٌلم فضایی( ؿاىاٌَ)پژكُكکغق 

ظؼاصی ك ؿاظث ىكػم ىضیط ىحعهعم ك جسِیؽات جـث آف، دکحؼ ىضيغ قفیػی دُر، رتبِ سَم: 

 ىیذو فؼزاٌَ )داٌكگاق مٍػحی ظّازَ ٌنیؼ ظّؿی(دکحؼ رضا اةؼاُیيی، دکحؼ ىِؼزاد قيؾ، ىٍِغس 

ؿیـحو ىكػم اصحؼاؽ در ُّای ىافّؽ گؼـ، ىٍِغس ىضيغرضا ةیگ ىضيغی، دکحؼ مادؽ رتبِ سَم: 

 جاةع زياغث )داٌكگاق مٍػحی اىیؼکتیؼ(

 

 ّبی ابتکبری برگسیذُطرح

غی غعارزادق، دکحؼ ای، ىٍِغس ىـػّد غی ظؼاصی ك ؿاظث ىّجّر پانؾ دجٌّیكً چٍغ نّنَرتبِ اٍل: 

 ىضيغ فؼقچی، ىٍِغس صسث ماةؼی ٌژاد، ىٍِغس صيیغ ىهکی )داٌكگاق مٍػحی قؼیف(

ةـحؼ آزىّف غيهکؼد ریؽ راٌكگؼ ؿّظث ىایع، ىٍِغس ىؼجضی فغاٌی نيؼاؿکی، ىٍِغس رتبِ دٍم: 

 ىضيغرضا ةیگ ىضيغی، دکحؼ مادؽ جاةع زياغث، ىٍِغس غهیؼضا فحضی )داٌكگاق مٍػحی اىیؼکتیؼ(
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 اولبخش 

   اختراعیاهی  رطح
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 ّبی اختراعی بخص طرح – 1طرح ضوبرُ 

 (اختراعی ّبی طرح بخص اٍل هقبم)

 گاز ؿّز کؼدف کّرُای دكار ذكب چغف

 76784 ضوبرُ ثبت اختراع:

 ایّب غادنی کّدُی  ًبم هخترع

 قؼکث جّنیغی ك ىٍِغؿی قػهَ مٍػث ًبم هَسسِ/داًطگبُ
 

 خالصِ طرح:

. ٌيایٍغ یى اؿحفادق ىنؼفی ؿّظث غٍّاف ةَ( ىازكت یا گازكئیم) ىایع ؿّظث از غفچ ذكب ُای کّرق

 کارگاُی» ییُا ىكػم چغف، ذكب دكار ُای کّرق در اؿحفادق ىّرد ؿّز ىازكت یا ؿّز گازكئیم یُا ىكػم

 جا ٌیؽ ىكػم ؿؼی ك ةّدق ةاز کاىالً ٌنب ىضم در ىكػم اظؼاؼ ،ُا ىكػم ٌّع ایً در. ُـحٍغ  «ؿاز

 ىـحلیو قػهَ دارای ىّرد ایً در قغق گؼفحَ ةکار ؿّز ىایع یُا ىكػم. دارد فامهَ قکّر ةغٌَ ةا غیص

 قػهَ امهی كیژگی دك. ٌغارد چؼظكی ك کؼدق صؼکث زهّ ؿيث ةَ جٍِا قػهَ کَ ىػٍا ةغیً .ُـحٍغ

 :از غتارجٍغ ُا ىكػم ایً در ىایع ؿّظث

 َ(ةاقغ یى ىایع یُا ؿّظث قػهَ غيغق ایُ یژگیك از ىّرد ایً) اؿث جكػكػی قغیغاً قػه 

 َىیؽاف کَ اؿث آف ىػٍای ةَ ایٍسا در ك اؿث ٌـتی ىفِّىی ،یاییاص ىفِّـ. )اؿث یاییاص قػه 

 ث(اؿ یّىحؼیاؿحّکقؼایط  زیؼ ُّا،

 کیفیث چغف، ذكب دكار ُای کّرق در قغق اؿحفادق ؿّز گازكئیم یا ؿّز ىازكت یُا ىكػم غيغق ضػف

 ؿاظحار یمةَ دن ؿّظث ٌاىٍاؿب قغف پّدر از ٌاقی غيغجاً کَ اؿث ُا ىكػم ایً در اصحؼاؽ ٌاىٍاؿب

 .ةاقغ یى کٍٍغق پّدر ُّای فكار ك قغگی پّدر صؼارت درزَ ةَ ؿّظث صؼارت درزَ ٌؼؿیغف ك ؿٍحی

 ىلایـَ در ىازكت ك گازكئیم كیيث جّزَ كاةم افؽایف ك ُا یاراٌَ کؼدف ُغفيٍغ كاٌّف ازؼای ةَ جّزَ ةا

 گازؿّز ةَ اكغاـ جّنیغ، ُای ُؽیٍَ کاُف ىٍظّر ةَ جا قغ آف ةؼ مٍػث قػهَ قؼکث ظتیػی، گاز ةا

 ةؼای ةهکَ جّنیغکٍٍغگاف ىكکم رفع زِث در جٍِا ٌَ اىؼ ایً .ٌيایغ چغف ذكبدكار  ُای کّرق ٌيّدف

 ًضي صاضؼ ظؼح در ،ىٍظّر ُيیً ةَ .ةاقغ ىی ىّدؼ ٌیؽ ىضیعی زیـث ُای آالیٍغق ىیؽاف کاُف

 جٍِا ك کّرق جغییؼ ةغكف ةحّاف جا اؿث قغق ظؼاصی ای گٌَّ ةَ اصحؼاكی ؿیـحو زغیغ، ىكػهی ظؼاصی

 .ٌيّد گازؿّز را چغف ذكب دكار ُای کّرق قغق، ظؼاصی یگازرؿاٌ ؿیـحو ك ىكػم یؼیةکارگ ةا
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ّبی اختراعی بخص طرح – 2طرح ضوبرُ   

 (اختراعی ّبی طرح بخص دٍم هقبم)

 ای ُّازی ىافّؽ مّتآزىایكگاق ىّجّرُ

 80580 ضوبرُ ثبت اختراع:

 غهیؼضا ىضيغی، زػفؼ کاظيی  )اى( ًبم هخترع

 صيم ك ٌلم فضایی ُایپژكُكکغق ؿاىاٌَ ًبم هَسسِ/داًطگبُ
 

 خالصِ طرح:

 رایر ركش یک. قّد آزىایف ؿکّ ركی ىّجّر کَ اؿث الزـ زثرـ ىّجّرُای ةؼرؿی ك قٍاؿایی ةؼای

 ةا ةؼاةؼ ؿکّ ركی زؼیاف ؿکّف فكار ك دىا ركش ایً در. اؿث ىـحلیو اجناؿ ركش از اؿحفادق آزىایف،

 ةَ نّنَ جّؿط زؼیاف ؿپؾ ؛قّدىی پؼكاز قؼایط در ىّقک ةَ ٌـتث ُّا زؼیاف ؿکّف فكار ك دىا

 .گؼددىی ُغایث ىّجّر داظم

 جـث، ؿکّی گؼـ، ُّای کّرق فكؼدق، ُّای ؿیـحو قاىم جسِیؽات آزىّف امهی ُای كـيث    

 از ىحكکم ،فكؼدق ُّای ؿیـحو. اؿث آزىایكگاُی ىّجّر ك ةؼداری دادق ؿیـحو کٍحؼنی، جسِیؽات

 ٌیاز ىّرد ُّای فكار ك دةی کَ ةاقغىی ىافّؽ مّت ٌازؿ ك فكار رگالجّر ُّا، ىعؽف ةاال، فكار کيپؼؿّر

 جسِیؽات ك قغق ظؼاصی اٌیَد ةؼ کیهّگؼـ 2 زؼىی دةی جأىیً ةؼای آزىایكگاق ایً. کٍغىی جأىیً را

 ىِو ازؽای از دیگؼ یکی گؼـ ُّای کّرق ُياف یا ُیحؼ. اٌغقغق اٌحعاب دةی ایً ةا ىحٍاؿب ٌیاز ىّرد

 ىّرد دىای. کٍغىی پػیؼ اىکاف را زث رـ ىّجّر كركدی ُّای دىای ؿازی قتیَ کَ اؿث آزىایكگاق ایً

 كارد کٍغ،ىی کار ىحاف گاز ةا کَ ىكػم قػهَ کّرق ًای در. ةاقغىی کهّیً 800 جا 500 ةیً ىػيّال ٌیاز

 دائو زىاف ك فكار افث افؽایف ىّزب کَ صؼارجی ُایپؼق ك جتادنی ؿعش ُیچ از ك قّدىی ُّا زؼیاف

 ُّا ةَ کّرق اصحؼاؽ ىضنّالت قغف كارد ركش ایً ىػایب از .گؼدد ٌيی اؿحفادق قٌّغ،ىی زؼیاف قغف

 ُّای اکـیژف درمغ جّافىی اصحؼاؽ ىضنّالت ةَ کّرق ىنؼفی اکـیژف ىلغار افؽایف ةا کَ ةاقغىی
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 از کَ ةاقغىی کٍحؼنی ؿیـحو یک ةَ ٌیاز ایيٍی، افؽایف ةؼای. کؼد جٍظیو را ُیحؼ ظؼكزی گؼـ

 .ٌيایغ زهّگیؼی ُیحؼ اصحيانی اٌفسارُای
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 ّبی اختراعی بخص طرح – 3طرح ضوبرُ  

 (اختراعی ّبی طرح بخص سَم هقبم)

 ىكػم ىضیط ىحعهعم ك جسِیؽات جـث آفث ك ؿاظ ظؼاصی

 45907 ضوبرُ ثبت اختراع:

 ىضيغ قفیػی دُر، رضا اةؼاُیيی، ىِؼزاد قيؾ، ىیذو فؼزاٌَ )اى( ًبم هخترع

 داٌكکغق ُّافضا، داٌكگاق ظّازَ ٌنیؼانغیً ظّؿی  ًبم هَسسِ/داًطگبُ
 

 خالصِ طرح:

ؼ زىاف دیگؼی اُيیث پیغا کؼدق اؿث ةَ ُيیً ىٍظّر ةیف از ُاٌؼژی در دٌیای کٌٍّی ىغیؼیث مضیش 

ةَ دنیم ؿازگار ةّدف ةا ىـایم زیـث  ىحعهعم ُای ىضیطاظیؼ جکٍّنّژی اصحؼاؽ در  ُای ؿاؿدر 

  ةـیار ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ اؿث.ك کاُف ىنؼؼ ؿّظث ىضیعی 

ؿّظث ك ُّا را در ُـحٍغ کَ ىعهّط  ُا ىكػمةا ىضفظَ اصحؼاؽ ىحعهعم ٌّع زغیغی از  ُای ىكػم

ىػيّنی پیف  ُای ىكػمةؼ ظالؼ  ُا ىكػم. غيم اصحؼاؽ در ایً ؿّزاٌٍغ ىییک ىضیط ىحعهعم 

ىٍافػ زـو  داظم درةهکَ ةَ قکم ؿَ ةػغی، ةغكف قػهَ ك  قّد ٌيیُای آزاد اٌساـ  قػهَىعهّط، ةا 

 . گیؼد ىیىحعهعم مّرت 

جّنیغ  کاُف كکاُف ىنؼؼ اٌؼژی  ُای ركشز ةا ىضفظَ اصحؼاؽ ىحعهعم، یکی ا ُای ىكػمکٍّنّژی ج

ةؼاةؼ  10) ةا قػهَ آزاد ك ةؽرگ ةّدف چگانی جّاف ُای ىكػمکيحؼ ٌـتث ةَ  NOx جّنیغ اؿث. ُایٍغقآال

، كری قػهَـحؼش ىضغكدق گ. دةؼ قيؼ ُا ؿاىاٌَىؽایای ایً  جؼیً ىِواز  جّاف ىیرا  ىحغاكؿ( ُای ىكػم

از  ،ُف صسو ىكػم، جّزیع یکٍّاظث صؼارت در ىضفظَ اصحؼاؽگـحؼش ىضغكدق دیٍاىیکی جّاف، کا

  .ركد ىیىػيّنی ةَ قيار  ُای ىكػمٌـتث ةَ  ُا ىكػمایً ٌّع  ُای ةؼجؼیدیگؼ 

ةؼای اكنیً ةار یک ىكػم ىضیط ىحعهعم ةا ىتغؿ صؼارجی ك جسِیؽات آزىایكگاُی ىؼجتط ظؼح در ایً 

اظحَ قغق در ایً ظؼح ةَ مّرت دك اؿحّاٌَ ىسؽا از ىكػم ؿك ؿاظحَ قغ.  ؿازی ىغؿ، ظؼاصیدر ایؼاف 

ةَ غٍّاف پّؿحَ داظهی ىكػم  ُا اؿحّاٌَ. یکی از اٌغ قغقُو اؿث کَ ةَ كؿیهَ پیچ ةَ ُو ىحنم 

. ایً ىكػم دارای ؿَ كـيث اؿث کَ قّد ىیك دكىی ةَ غٍّاف پّؿحَ ةیؼكٌی اؿحفادق  قّد ىیاؿحفادق 
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دكـ ىٍعلَ اصحؼاؽ پایغار ك كـيث ؿّـ ىتغؿ صؼارجی ٌاـ كـيث اكؿ ىٍعلَ پیف گؼىایف، كـيث 

کاری دیّارق داظهی ىكػم را  ظٍک ،دارد. آب در فامهَ ةیً دك پّؿحَ زؼیاف دارد. آب ةیً دك پّؿحَ

ك  گؼدد ىیاٌساـ دادق ك پؾ از گؼىایف اكنیَ كارد ىتغؿ )کّیم( صؼارجی کَ در اٌحِای ىكػم كؼار دارد، 

 .قّد ىیای ىنؼؼ ٌِایی گؼـ جا دىای ىّرد ٌیاز ةؼ

گیؼی  اٌغازق( NOxك غهظث گازُای آالیٍغق ) جغییؼات دىا، افث فكار در ىكػم، راٌغىاف صؼارجی ىكػم

کَ دىای صغاکذؼ در اةحغای ٌاصیَ اصحؼاؽ ك اٌحِای ىٍعلَ پیف گؼىایف  دُغ ىیٌحایر ٌكاف اؿث.  قغق

. ةا افؽایف کٍغ ىیَ قػهَ ةَ ؿيث زهّ صؼکث كؼار دارد ك ةا افؽایف جّاف ك ٌـتث ُّای اضافی زتِ

، زیؼا ةَ غهث افؽایف دةی یاةغ ىیٌـتث ُّای اضافی در یک جّاف داةث دىای صغاکذؼ قػهَ کاُف 

قػهَ ةَ ؿيث زهّ  قّد ىیةا یک ىلغار ؿّظث داةث ىیؽاف پیف گؼىایف زؼیاف کو  یُّای كركد

داةث ةا افؽایف ٌـتث ُّای اضافی دةی کم  ف. در یک جّاقّد ىیك دىای ةیكیٍَ قػهَ کو  ركد ىی

. راٌغىاف صؼارجی در یک جّاف ظاص کٍغ ىیك ةَ دٌتاؿ آف افث فكار افؽایف پیغا  یاةغ ىیزؼیاف افؽایف 

ةاالجؼ ُّای اضافی  ُای ٌـتث، كنی ةؼای یاةغ ىیافؽایف  2/1ةا افؽایف ٌـتث ُّای اضافی از ا جا 

در  یةا افؽایف ٌـتث ُّای اضاف( NOxغهظث گازُای آالیٍغق )اف ای ٌغارد. ىیؽ ىالصظَجغییؼات كاةم 

 NOx کو ةـیارىكػم ك ىیؽاف  جؼةاالکهی ٌحایر، راٌغىاف ةـیار  ظّر ةَ. یاةغ ىییک جّاف داةث کاُف 

 .دُغ ىیىؼؿّـ ٌكاف  ُای ىكػمجّنیغی را ٌـتث ةَ 
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ّبی اختراعی بخص طرح – 4طرح ضوبرُ   

 (تراعیاخ ّبی طرح بخص سَم)هقبم 

 گرم هبفَق َّای در احتراق هطعل سیستن

 39911 قيارق دتث اظحؼاع

 ىضيغی ةیگ ىضيغرضا زياغث، جاةع مادؽ )اف( ٌاـ ىعحؼع

 داٌكکغق ُّافضا، داٌكگاق مٍػحی اىیؼکتیؼ ٌاـ ىّؿـَ/داٌكگاق
 

 خالصِ طرح:

 ُایآالیٍغق ىیؽاف کاُف زىیٍَ در ةؼجؼ ُایفٍاكری از یکی ةاال صؼارت درزَ ةا ُّای در اصحؼاؽ فٍاكری

 ك%( 25 از ةیف) ؿّظث ىنؼؼ ىیؽاف در ىالصظَ كاةم کاُف ةاال، دىا اصحؼاؽ ُایؿیـحو از جّنیغی

. ةاقغىی صسیو جٌّهی صؼارجی غيهیات ُایکّرق در ةَ ظنّص جّنیغی ىضنّالت کیفیث افؽایف ٌیؽ

 پایغار ك یظّد ةَ ظّد اصحؼاؽ ةؼ ریفٍاك ایً اكنیَ امّؿ کَ گفث جّافىی فٍاكری ایً ظنّص در

 ظؼح ایً ازؼای زِث الزـ قؼایط از راؿحا، ایً در. اؿث اؿحّار قغق گؼـ یفپ ىافّؽ ُّای در ؿّظث

 اؿاس، ایً ةؼ. ةاقغىی کارةؼد آف در دكدکف از ظؼكزی گازُای دىای ةّدف ةاال ظاص، کارةؼد یک در

 جّؿط اصحؼاكی ؿیـحو یک دكدکف از ركٌغق ُغر ظؼكزی گازُای صؼارت از اؿحفادق ةا صاضؼ ؿیـحو

 از قغق ركیق ُّای) كركدی قغق ركیق ُّای ةَ صؼارت ایً دادف پؾ ةاز ك ؿؼاىیکی صؼارجی یُا زاذب

 ىضفظَ ةَ كركدی ُّای گؼىایف پیف ىافّؽ ىّزب جٍاكةی غيهکؼد یک در( اکـیژف غهظث ىٍظؼ

 ةا کّرق، ةَ كركدی قغق ركیق اصحؼاؽ ُّای یفىاگؼ یفپ ىافّؽ ةا صاؿ. گؼددىی کّرق یا ك اصحؼاؽ

 ؿّظث یظّد ةَ ظّ اصحؼاؽ ك كركدی قغق یفگؼىا یفپ ُّای داظم ةَ ىؼصهَ چٍغ در ؿّظث پاقف

 از. قغ ظّاُغ ایساد کّرق داظم در پایغاری ك قٌّغق ظّد ىكحػم اصحؼاؽ قغق، ركیق گؼـ ىافّؽ ُّای ةا

 صاؿ غیً در ك قػهَ صسو ك ظّؿ افؽایف ةَ جّافىی فٍاكری ایً در قغق ایساد قػهَ امهی ُای یژگیك

 ةِحؼ جّزیع کَ ٌيّد، اقارق ىّزّد ُافٍاكری ؿایؼ ةا ىلایـَ در قػهَ ظّؿ در ىالیو دىایی گؼادیاف

 یک ؿاظث ك ظؼاصی ىؼاصم جؼجیب، ةغیً. داقث ظّاُغ ةَ ُيؼاق را ةؽرگ کّرق داظم در صؼارت

 ظی در کكّر در ةار اكنیً ةؼای کٍٍغ،ىی اؿحفادق فٍاكری ایً زا کَ مٍػحی کّرق ك ىكػم ىسيّغَ

 ُّافضای ىٍِغؿی داٌكکغق جّرةّالٌؾ ك اصحؼاؽ جضلیلاجی آزىایكگاق جّؿط 1389 انی 1383 یُا ؿاؿ

 .اؿث یغقرؿ اٌساـ ةَ اىیؼکتیؼ مٍػحی داٌكگاق
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 ّبی اختراعی بخص طرح – 5طرح ضوبرُ 

 پیّؿحَ ةَ مّرتکٍٍغق قیؼُای گازی  کٍحؼؿ

 73730 ضوبرُ ثبت اختراع:

 غهی ىّیغ، غالىؼضا ىؼاىی  )اى( ًبم هخترع

 قؼکث آكا ىکاجؼكٌیک ًبم هَسسِ/داًطگبُ
 

 خالصِ طرح:

ةا جّزَ ةَ اُيیث ىنؼؼ ةِیٍَ اٌؼژی کٍحؼؿ انکحؼكٌیکی قیؼُای گاز ةـیار ضؼكری اؿث. ایً ؿیـحو 

اىکاف کٍحؼؿ دكیق قػهَ ةؼ صـب دىا را ؛ ك گؼددىیةَ راصحی ةؼ ركی کهیَ قیؼُای گاز ىّزّد ٌنب 

انکحؼكٌیکی ك جّؿط یک کٍحؼؿ کٍٍغق  ةَ مّرت جّاف یى. آكرد یىفؼاُو  PIDةؼ اؿاس انگّریحو 

گؼدد ُّقيٍغ ٌـتث ةَ کو ك زیاد کؼدف قػهَ گاز اكغاـ ٌيّد. ایً ؿیـحو ةؼ ركی ىضّر قیؼ ٌنب ىی

کحؼكٌیکی ك یا جّؿط یک ریيّت کٍحؼؿ ك یا از ظؼیق کٍٍغق ان کٍحؼؿك ةَ کيک کهیغُای ةعف 

کٍٍغق  کٍحؼؿکَ ؿیـحو  مّرجیقّد ك در پیّؿحَ ك دكیق کٍحؼؿ ىی ةَ مّرتکاىپیّجؼ ىیؽاف قػهَ 

 پػیؼد.ُّقيٍغاٌَ اٌساـ ىی کاىالًریؽی قّد ایً غيم  ةؼٌاىَةؼای صانث ظّدکار 
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 ّبی اختراعی بخص طرح – 6طرح ضوبرُ 

 دیؽنی یُا ؿّظثؿّظحی کاجانیـحی ةؼ پایَ جؼکیب اکـیغ فهؽات ةؼای  یٌٌاٌّ افؽكدیک 

 83965 ضوبرُ ثبت اختراع:

 یغ زياؿ اقؼفی، ؿيغ زػفؼىغار، مصـیً ؿّظث ؿؼایی )اى( ًبم هخترع

 ---- ًبم هَسسِ/داًطگبُ
 

 خالصِ طرح:

 کاُفك ىتاصخ ىعؼح قغق در مٍػث ظّدركؿازی، کاُف ىنؼؼ ؿّظث  یًجؼ ىِویکی از 

 .ةاقغ ىیىّجّرُای دیؽنی  ةَ ظنّص، ُای صامم از اصحؼاؽ در ىّجّرُای اصحؼاؽ داظهی آالیٍغق

ىفِّـ اضافَ کؼدف ىّادی ةؼای  .ةاقغ یىاٌساـ ایً اىؼ  یُا ركشیکی از  یؿّظح ُای یافؽكدٌاؿحفادق از 

از ٌاٌّجکٍّنّژی ةؼای در ُو قکـحً  جّاف ىی در ایً راؿحاؿاؿ كغىث دارد.  30ةِحؼ ؿّظحً ةیف از 

ی اصحؼاكی ژدر ایً ىیاف فهؽات ةَ دنیم داقحً اٌؼ افؽكدٌی ك پعف یکٍّاظث آف در ؿّظث ةِؼق گؼفث.

ذرات فهؽی یا  ،جؼکیب ؿّظحی ٌاٌّ قاىم یک ؿّظث ىایع .ةاقٍغ یىةاال، گؽیٍَ ىٍاؿتی ةؼای اؿحفادق 

ك ىـاصث ؿعش  ٌاٌّىحؼ 100جا  1اٌغازق  ك در ppm500 جا 0.01غهظث در  ُا آفاکـیغ فهؽی یا جؼکیب 

2mجا 50
g 1000  ُا كظیفَ ىػهق کؼدف  . ؿّرفکحاٌثةاقغ ىیدرمغ كزٌی ؿّرفکحاٌث  0.5جا  0.001ك

ذرات ك افؽایف ؿازگاری ةیً ذرات ك ؿّظث ىایع  یـتٍغگچزهّگیؼی از ةِو ، ذرات در جؼکیب ؿّظث

جضلیلات اٌساـ  قٌّغ یىىفّجؼی( ك غیؼ یٌّی جلـیو ، آٌیٌّی، آکاجیٌّی) یُای یٌّ دؿحَرا ایفا کؼدق ك ةَ 

ىّرد اؿحفادق كؼار  جّاٌٍغ یىگؼفحَ در ةعف اصحؼاؽ ٌكاف داد کَ ٌاٌّ ذرات در فؼآیٍغُای اصحؼاكی ٌیؽ 

 گیؼٌغ.

در  یؼجأظغالكق ةؼ داقحً ظامیث ىـاصث ؿعش ىعنّص ةاال، از ظؼیق کاُف ىؼصهَ  ُا یفؽكدٌاٌاٌّ 

از ظؼیق كاکٍف ةا  ُا یٍغقآالك کاُف  جؼ کاىميک ةَ اٌساـ اصحؼاؽ ، کاُف زىاف ؿّظحًک ،اقحػاؿ

گػار ؿّظث ركی آنّدگی از كتیم  یؼجأد ُای یژگیك. کٍٍغ یىةَ ةِتّد غيهکؼد ؿّظث کيک  ُا آف

ةَ  جّاف یىاٌّ ذرات را . ٌکٍٍغ یى، چگانی ك ىضحّای ؿّنفّر در ؿّظث ةا افؽكدف ٌاٌّ ذرات جغییؼ اریثفؼ

جّاٌایی ىعهّط قغف ةا ؿّظث را َ اىا صانث کهّییغی، ک .پّدر ك کهّییغ ىّرد اؿحفادق كؼار داد مّرت
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جِیَ ىعهّط  یُا دؿحگاقك  یٍغُافؼاداقحَ ةاقغ ك جكکیم یک ؿّؿپاٌـیّف پایغار دُغ ىا را از ةؼظی 

 .کٍغ یىةی ٌیاز 

، ؿپؾ ىادق ىّرد ٌظؼ در اؿحفادق را داقحٍغ ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث طاةحغا ىّاد ىّرد ٌظؼ کَ قؼای

ؿازی ك كاةهیث افؽكدف ةَ  آىادقگػقحً از ىؼصهَ  كاز جػییً مضث ىكعنات  ك پؾَ ىلیاس ٌاٌّ جِی

ُای ىّرد ٌظؼ ك اضافَ کؼدف  اٌغازقك  غهظثدر  ،sonicator ultra ؼیٌظؿّظث ةا اؿحفادق از كؿایهی 

ایً ث. ةَ ؿّظث افؽكدق قغ ك غيهکؼد آف در اجاؽ جـث ىّجّر ىّرد جسؽیَ ك جضهیم كؼار گؼفث ؿّرفکحاٌ

از ٌاٌّ  ،در ایً راؿحا ث.ؿٍـّرُای ىّزّد در اجاؽ جـث مّرت پػیؼف ك گیؼی اٌغازقُای  دؿحگاقکار جّؿط 

ةَ غٍّاف ؿّرفکحاٌث زِث ؿاظث ایً  DDSAك ىادق امهی ك اکـیغ آًُ  َ غٍّافةاکـیغ ؿؼیو ذرات 

ُيچٍیً کاُف ىنؼؼ ز ك گازُای آالیٍغق ظؼكزی از اگؽكجؼکیب ؿّظحی ٌاٌّیی اؿحفادق گؼدیغ. کاُف 

ةیاٌگؼ جّاٌایی جتغیم ایً جؼکیب ؿّظحی ةَ یک اظحؼاع ك ىضنّؿ  ،ىعحهف یُا یةارگػاردر ؿّظث 

 .ةاقغ ىیجساری 
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 ّبی اختراعی بخص طرح – 7طرح ضوبرُ 

 صػؼ آب ىّزّد در مافی ةٍؽیً ةا اؿحفادق از پهیيؼ ىػغٌی
 82211 ضوبرُ ثبت اختراع:

 ؿیغ صـً کاظيی ریاةی، ٌاُیغ ةِيغی، ؿیغق کّدؼکاظيی ریاةی )اى( ًبم هخترع

 ---- ًبم هَسسِ/داًطگبُ
 

 خالصِ طرح:

، ةٍؽیً اؿث. از گیؼد یىىّنغ اٌؼژی ىػيّنی ىّرد اؿحفادق كؼار  ایُ یـحوؿؿّظحی کَ در  یًجؼ ىحغاكؿ

 ُای یماف. داردکٍٍغق ُّای پایحعث ك قِؼُای ةؽرگ را  آنّدقجؼیً غّاىم  ظؼفی ةٍؽیً زایگاق دكـ ىِو

ةٍؽیً فػهی، فلط جّاٌایی صػؼ ىّاد زاىغ را دارٌغ. ایً در صانی اؿث کَ كزّد ٌاظّاؿحَ آب، ُيؼاق 

. ادؼات ةاقغ ىیٌاپػیؼ  ازحٍاب کٍٍغ یىاز ةٍؽیً اؿحفادق  کَ ای یاٌؼژىّنغ  ُای یـحوؿ ؿّظث ىنؼفی

ٌاىعهّب فؼاكاف ایً ىیِياف ٌاظّاٌغق ةؼ کـی پّقیغق ٌیـث. ةٍاةؼایً یافحً ركقی ةؼای صػؼ آب 

در  ایً اىؼ غالكق ةؼ مغىَ زدف ةَ ؿیـحو ىػکّر، ةاغخ اصحؼاؽ ٌاكل ؿّظث ك. اؿثىػکّر ةـیار ىفیغ 

 .قّد ىیزیـث ىضیعی  ُای یآنّدگٌحیسَ جكغیغ 

 ةا ىکاٌیـو ٌفّذ  -جّاٌغ یىةؼای دؿحیاةی ةَ ایً ىِو از یک پهیيؼ ىػغٌی کَ ةغكف صم قغف در ةٍؽیً 

ةغكف ٌیاز ةَ جغییؼ چكيگیؼ در ؿاظحياف . قغق اؿثةؼاةؼ زؼـ ظّد، آب زػب ٌيایغ، اؿحفادق  ُا دق

كركد  .قّد ىیظانی آف، ىلغار کيی از پهیيؼ ىػغٌی ىػکّر زای دادق  مافی ةٍؽیً در ةؼظی از فضاُای

. ةٍاةؼایً ةا اؿحفادق از آف اداىَ صؼکث آب ةَ کٍغ یىای ىحّرىی جتغیم  ژنَآب، پهیيؼ ىػغٌی را ةَ جّدق 

کَ از  دُغ یىایً پهیيؼ ىػغٌی در مّرجی آب ظّد را از دؿث  .قّد ىیؿيث ىضفظَ اصحؼاؽ ىعحم 

ظارج قغق ك در ىػؼض ُّای آزاد كؼار گیؼد. ایً ىضنّؿ ایً كاةهیث را دارد کَ در مافی  داظم ةٍؽیً

، ىاٌٍغ کٍٍغ یىاز ةٍؽیً ةَ غٍّاف ؿّظث اؿحفادق  کَ ای یاٌؼژىّنغ  ُای یـحوؿةٍؽیً جياـ 

صػؼ آؿاف آب ىّزّد در مافی ةٍؽیً ةاغخ  پاش ةَ کار ركد ك ةا ؿوىّجّرؿیکهث، ظّدرك، ىّجّر ةؼؽ، 

، ُا یٍغقآالمافی ةٍؽیً ك در ىلاةم، کاُف مغىات كاردق ةَ ؿیـحو ىػکّر ك ُيچٍیً  ییکارافؽایف ا

 .قّد ىی
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ّبی اختراعی بخص طرح – 8طرح ضوبرُ   

 گازی ةغكف ىعؽف یُا کً گؼـ آبؿیـحو انکحؼكٌیکی ُّقيٍغ کٍحؼؿ 

 60409 ضوبرُ ثبت اختراع:

 ىِؼداد كدّؽ ًبم هخترع

 ----- ًُبم هَسسِ/داًطگب
 

 خالصِ طرح:

گازی ةغكف ىعؽف ىػؼفی گؼدد ك ضػيً  یُا کً گؼـ آبٌـم زغیغی ةؼای  ةَ غٍّاف جّاٌغ یىایً ظؼح 

 ُػا آففػهی ىكکالت ىكؼكصَ ذیم را در  یُا کً گؼـ آبىکاٌیکی زیاد ك پیچیغق  یُا كـيثؿازی  ؿادق

 ؿازد. ىؼجفع ىی

 یىکػاٌیک یُا كـػيثىحكػکم اؿػث از  ،یگازی دیّاری یا ةغكف ىعؽف فػهػ یُا کً گؼـ آب -1

ةاغخ کاُف ةیكحؼ فكار  م،ای کَ غالكق ةؼ اؿحِالؾ زیاد ك كاةـحگی ةَ فكار آب ىض پیچیغق

 .قّد یىآب گؼـ ظؼكزی 

کَ ىنؼؼ  مّرجیةاز قّد ك در  زیادالزـ اؿث کَ قیؼ آب گؼـ  کً، گؼـ آبةؼای ركقً قغف  -2

ك ؿػؼد ك گػؼـ  . ُيیً ىعهػبقّد یىؿؼد قػهَ ظاىّش قغق ك آب  غ،کٍٍغق قیؼ را کو کٍ

 .گؼدد یىةاغخ ىنؼؼ زیاد آب ك گاز  ؼ،قغف ىحٍاكب آب غالكق ةؼ آزار کارة

ةاز قغف قیؼ آب ؿؼد )ةؼای ىعهّط کؼدف ك جٍظیو دىای آب( ةاغخ فكار ىػکّس آب  غانتاً -3

 .کٍغ یىقغق ك قػهَ را ظاىّش  کً گؼـ آبدر 

 د.اىکاف جٍظیو دكیق دىای آب كزّد ٌغار -4

ىکػاٌیکی ك زػایگؽیٍی آف ةػا جسِیػؽات انکحؼكٌیکػی ك ُّقػيٍغ  یُا كـيثایً ؿیـحو ةا صػؼ اکذؼ 

 .دُغ یى ارائَىؽایای ىكؼكصَ در كـيث دؿحاكردُا را 

 



    
  

 

25 

ّبی اختراعی بخص طرح – 9طرح ضوبرُ   

 (ؿّز دركفىّجّر یک زىاٌَ اصحؼاؽ داظهی )

 84086 ضوبرُ ثبت اختراع:

 ضيغ ىسحتی ظغائی، ىف مهّات ةعفىِؼا )اى( ًبم هخترع

 ------- ًبم هَسسِ/داًطگبُ
 

 خالصِ طرح:

 قٌّغ، ادغاـ ُو در ُازىاف ك یاةغ کاُف اصحؼاؽ ؿیکم ظّؿ اؿث قغق ؿػی زىاٌَ یک ىّجّر ظؼح در

 كاكع در. آیغ كزّد ةَ پیـحّف ُؼ ركی ةؼ ىفیغ کار ضؼةَ دك نٍگ ىیم گؼدش دكر یک در کَ ظّری ةَ

 ىّجّر در. قّد ـاٌسا پیـحّف ُؼ ركی ةؼ ىفیغ کار ضؼةَ یک نٍگ ىیم چؼظف درزَ 180 ؼُ ازای ةَ

 پیـحّف اصحؼاؽ یک ىضفظَ در کَ ٍُگاىی. دارد كزّد پیـحّف اصحؼاؽ ةؼای ُؼ ىضفظَ دك زىاٌَ، یک

 ةاال ىؼگ ٌلعَ از پیـحّف. اؿث پاییً ىؼگ ٌلعَ در دیگؼ اصحؼاؽ ىضفظَ در اؿث، ةاال ىؼگ ٌلعَ در

 پاییً ىؼگ ٌلعَ ظؼؼ ةَ اصحؼاؽ ایساد ك گاز ٌيّدف ىحؼاکو از پؾ یک قيارق اصحؼاؽ ىضفظَ در

 نٍگ ىیم ةَ اصحؼاؽ از ٌاقی كغرت اٌحلاؿ غيم، ایً ظی در. کٍغىی صؼکث یک قيارق اصحؼاؽ ىضفظَ

ارق قي اصحؼاؽ ىضفظَ در ُيؽىاف ظّر ةَ. آیغىی در چؼظف ةَ درزَ 180 نٍگ ىیم ك گیؼدىی مّرت

 ٌلعَ قيارق یک ةَ اصحؼاؽ ىضفظَ در پیـحّف کَ ٍُگاىی ك قّدىی اٌساـ جؼاکو ك ةارگیؼی ىؼصهَ دك

 اٌحلاؿ ك اصحؼاؽ یآىادق ك اؿث ةاال ىؼگ ٌلعَ قيارق دك در اصحؼاؽ ىضفظَ در رؿغ،ىی پاییً ىؼگ

-ىی جکؼار ؼآیٍغف ایً ك قّدىی راٌغق ىلاةم ؿيث ةَ پیـحّف قيع زدف زؼكَ ةا ك اؿث ةػغی كغرت

 ةّدف ىٍظو دنیم ةَ پیـحّف یک ركی ةؼ نٍگ ىیم چؼظف درزَ 180 در ىفیغ کار ُؼ ایساد ةا. قّد

 ىّجّر ىكاةَ زىاٌَ، یک ؿیهٍغر جک ىّجّر. کٍغىی کار جؼىٍظو ىّجّر نٍگ، ىیم ةَ قغق اغياؿ گكحاكر

 فؼآیٍغ دُغ،ىی اٌساـ فیغى کار یک نٍگ ىیم چؼظف درزَ 180 ُؼ در کَ زىاٌَ چِار ؿیهٍغر چِار

 ك اؿث کيحؼ ةـیار ُایاجاكاف ك كعػات در امعکاؾ ىیؽاف کَ جفاكت ایً ةا دُغ،ىی اٌساـ را ٌیؼك اٌحلاؿ

 ةـیار كزف ظؼاصی ایً ةا ىّجّر. اؿث یافحَ افؽایف ایىالصظَ كاةم ظّر ةَ ىّجّر كزٌی كغرت ُيچٍیً

 زىاٌَ یک ىّجّر اصحؼاؽ ُایىضفظَ از یک ُؼ در ركةف فؼآیٍغ. دارد ىّزّد ىّجّرُای ةَ ٌـتث کيحؼی

( Uniflow Scavenged) زؼیاٌی یک ٌّع از ركةف فؼآیٍغ. اؿث زىاٌَ دك چؼظَ ةا ىّجّرُای ىكاةَ

 .اؿث ؿیهٍغر دیّارق در كركدی دریچَ ك ؿیهٍغر ؿؼ در ظؼكزی ؿّپاپ کَ اؿث،
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ّبی اختراعی بخص طرح – 10طرح ضوبرُ   

 ىؽك ك ىیکؼك ُای ىضفظَ در اصحؼاؽ جـث یآزىایكگاُ اؿحٍغ
 80027 ضوبرُ ثبت اختراع:

 ىضيغی ةیگ ىضيغرضا زياغث، جاةع مادؽ مادكی، مؼافاف ؿؼكش )اى( ًبم هخترع

 داٌكکغق ُّافضا، داٌكگاق مٍػحی اىیؼکتیؼ ًبم هَسسِ/داًطگبُ
 

 خالصِ طرح:

کاری  ُای ىاقیً یغ ىّاد ٌیيَ رؿاٌا ك فٍاكریُای مّرت گؼفحَ در زىیٍَ جّن اىؼكزق ةا جّزَ ةَ پیكؼفث

ُای  ىحؼ ك ىیکؼكٌی، ُيچٍیً جّؿػَ ؿؼیع ؿیـحو در اةػاد ىیکؼك ةؼای جّنیغ جسِیؽات در اةػاد ىیهی

ُای ىحضؼؾ  ُا از كتیم ؿیـحو ىیکؼك انکحؼكىکاٌیکی، جلاضاُا ةؼای ظؼاصی ك جّنیغ ایً گٌَّ از ؿیـحو

فضایی، ىیکؼك  ُای پیكؼافُای ُّافضایی اةػاد کّچک، ىیکؼك  یـحوُا، ؿ ةـیار کّچک، ىیکؼك ركةات

ُای جّنیغ جّاف ىیکؼك دارای جّاٌایی جّنیغ اٌؼژی زیاد در اةػاد کّچک، ةؼای اؿحفادق  ىّجّرُا ك ؿیـحو

ُای جّنیغ جّاف ةؼ پایَ  ةاقغ. ؿیـحو در دك ةعف مٍػحی ك ٌظاىی ةَ ؿؼغث در صاؿ گـحؼش ىی

جؼیً ىٍاةع جّنیغ جّاف در  ُای اظیؼ ةَ غٍّاف یکی از ىٍاؿب ٍی در ؿاؿُای ُیغركکؼة ؿّظث

اٌغ. از آٌسا کَ ةؼای اؿحعؼاج اٌؼژی  ُای جّنیغ جّاف ىیکؼك ةَ مّرت زغی ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ ؿیـحو

ةاقغ، از ایً رك،  ُای ُیغركکؼةٍی ٌیاز ةَ ظؼاصی ىضفظَ ُای اصحؼاكی در اةػاد کّچک ىی از ؿّظث

ُای اصحؼاكی  گٌَّ از ؿیـحو از ىضللاف در ؿؼاؿؼ دٌیا در جالش زِث ةِیٍَ ؿازی ك ارجلاء ایً ةـیاری

ُا در  ةاقٍغ، ةا جّزَ ةَ ایً ىِو قٍاظث ىاُیث ك پغیغق ةَ غٍّاف ىٍاةع جّنیغ اٌؼژی در آیٍغق ٌؽدیک ىی

داقحً اةؽار ك كؿایم ةاقغ ك ایً ىِو ٌیازىٍغ  اصحؼاؽ در اةػاد ىیکؼك ك ىؽك دارای اُيیث ةـیار ىی

ةاقغ کَ در ایً ظؼح اكغاـ ةَ ظؼاصی ك ؿاظث ایً اؿحٍغ آزىایكگاُی  ىٍاؿب زِث اٌغازق گیؼی ىی

ُای کَ كاةم  دُغ. جػغادی از آزىایف ُا را پّقف ىی ای کَ گـحؼق كؿیػی از جـث گٌَّگؼدیغق اؿث ةَ 

ُای ىیکؼك ك ىؽك، ةؼرؿی ادؼ  ىضفظَدر  ةاقٍغ غتارجٍغ از: پغیغق قٍاؿی اصحؼاؽ ازؼا در ایً اؿحٍغ ىی

ؿازُای ىعحهف ةؼ اصحؼاؽ ىیکؼك ك ىؽك، ةؼرؿی ادؼ پیف گؼىایف ةؼ اصحؼاؽ ىیکؼك ك  ركیقؿازی ك  ركیق

ىغٍاظیـی ك  ُای ىیغاف ادؼ، ةؼرؿی ای اؿحّاٌَجعث ك   ُای اصحؼاؽ ىضفظَىؽك، ةؼرؿی اصحؼاؽ در 

ؿی ىیؽاف قغت ركقٍایی ٌاقی از اصحؼاؽ ىیکؼك ك ىؽك، انکحؼیکی ةؼ ركی اصحؼاؽ ىیکؼك ك ىؽك، ةؼر

ُای ٌّؿاٌی، ةؼرؿی ك ایساد ضؼةاف ك پانؾ در زؼیاف ةؼ اصحؼاؽ ىیکؼك ك ىؽك،  ةؼرؿی فؼکاٌؾ قػهَ

 پؼدازش جنّیؼ قػهَ اقارق کؼد.
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 ّبی ابتکبری بخص طرح – 1طرح ضوبرُ 

 (یکبرابت یّب طرح بخص اٍل هقبم) 

 ای ظؼاصی ك ؿاظث ىّجّر پانؾ دجٌّیكً چٍغ نّنَ

 ىضيغ فؼقچی، ىـػّد غیغی غعارزادق، صسث ماةؼی ٌژاد، صيیغ ىهکی اىًبم هبتکر

 داٌكکغق ُّافضا، داٌكگاق مٍػحی قؼیف ًبم هَسسِ/داًطگبُ
 

 خالصِ طرح:

در ىغؿ ؿادق از یک نّنَ ةا اؿث ك  5ىّجّر پانؾ دجٌّیكً، ىّجّری ةا كاةهیث کارکؼد از ؿکّف جا ىاخ 

گیؼی از پغیغق اصحؼاؽ  ةِؼقٌـتث ظّؿ ةَ كعؼ ةاال جكکیم قغق اؿث کَ یک ظؼؼ آف ةـحَ ةّدق ك ةا 

اؿث از کٍحؼؿ . ىؽایای ایً ىّجّر غتارت کٍغ یىىحّانی جّنیغ ٌیؼكی جؼاؿث  ُای یکمؿدجٌّیكً ك در 

چؼظَ ُاىفؼی ٌـتث ةَ چؼظَ ةؼایحّف، صسو کو ؿؼیع ىیؽاف جؼاؿث جّنیغ، ةازدق جؼىّدیٍاىیکی ةاالجؼ 

 یچیغگیپ ةاال، Ispپػیؼی ةاال، كاةهیث کارکؼد ىّجّر از ؿؼغث مفؼ جا ىاكراء مّت ةا  ك كاةهیث قکم

کو  یچیغگیپ یمةَ دنجؼ ٌـتث ةَ ىّجّرُای ىحغاكؿ ك ُؽیٍَ ؿاظث ك ٌگِغاری کو  ؿاظث ةـیار کو

 ؿاظث.

ای ةا ؿّظث  نّنَگاق قؼیف، یک ٌيٌَّ ىّجّر پانؾ دجٌّیكً چٍغ در آزىایكگاق ؿّظث ك اصحؼاؽ داٌك

ُؼجؽ ةَ مّرت  10اکـیژف ظؼاصی، ؿاظحَ ك آزىایف قغق اؿث. ایً ىّجّر جا فؼکاٌؾ -ُیغركژف

، پؾ از جؽریق ٌیّجً جّنیغ کؼدق اؿث. در نّنَ اكؿ ایً ىّجّر 8پیّؿحَ آزىایف قغق ك جؼاؿحی در صغ 

صحؼاؽ ایساد قغق جّؿط ىارپیچ ةَ دجٌّیكً جتغیم قغق اؿث. دجٌّیكً در پیكؼاف، قيع زؼكَ زدق ك ا

آىغق اؿث. ایساد دجٌّیكً جّؿط اٌكػاب ةاغخ ایساد دجٌّیكً آٌی  ةَ كزّدنّنَ ةػغی جّؿط اٌكػاب 

ُای ةػغی، ؿیـحو جغػیَ ارجلاء  قغق ك راٌغىاف کاری ىّجّر را ةَ قغت افؽایف دادق اؿث. در فػانیث

 ث.دادق قغق اؿ
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 ّبی ابتکبری بخص طرح – 2طرح ضوبرُ 

 (یابتکبر یّب طرح بخص دٍم هقبم) 

 ؿّظث ىایع گؼ راٌفةـحؼ آزىّف غيهکؼد ریؽ 

 هیؼضا فحضی، غادؽ جاةع زياغث، مضيغرضا ةیگ ىضيغی، ىىؼجضی فغاٌی نيؼاؿکی اىًبم هبتکر

 داٌكکغق ُّافضا، داٌكکغق مٍػحی اىیؼکتیؼ ًبم هَسسِ/داًطگبُ
 

 صِ طرح:خال

ةا ٌیؼكی پیكؼاف کيحؼ از یک ٌیّجً ك ٌیؽ  یا ىؤنفَةـحؼ آزىّف غيهکؼد جؼاؿحؼ ؿّظث ىایع ك گاز دك 

ایساد یک  ةَ ىٍظّرجؼاؿحؼ آزىایكگاُی ىؼةّظَ، زِث ةؼرؿی غيهکؼد آف ظؼاصی ك ؿاظحَ قغق اؿث. 

داظم ىضفظَ اصحؼاؽ  ىعهّط كاةم اقحػاؿ ك ٌیؽ کاُف زىاف اظحالط ىاةیً ؿّظث ك اکـیغ کٍٍغق در

در یک ىعهّط کٍٍغق ةا  گؼ راٌف، ؿّظث ك اکـیغ کٍٍغق كتم از كركد ةَ ىضفظَ اصحؼاؽ گؼ راٌفریؽ 

قٌّغ. در ةـحؼ آزىّف ىػکّر ؿّظث ةَ ؿَ ظؼیق پاقف ىـحلیو ةَ كؿیهَ اٌژکحّر، ُو جؼکیب ىی

هیث اظحالط ةا اکـیغ کٍٍغق را اؿحفادق از زـو ىحعهعم ك ٌیؽ جتعیؼ كتم از كركد ةَ ىعهّط کٍٍغق كاة

ُایی ُياٌٍغ ىحاٌّؿ، اجاٌّؿ، ةّجاف، ظؼاصی قغق كاةهیث اؿحفادق از ؿّظث گؼ راٌف یؽدر رةاقغ.  دارا ىی

، 40، 21ُای ىعحهف در ٌظؼ گؼفحَ قغق اؿث. غهظث اکـیژف ةا درمغ یُا ؿّظثپؼكپاف ك جؼکیتات 

عحهف جؼکیب قغق ك پاراىحؼُایی ُياٌٍغ رژیو ُای ىایع ىدركف اکـیغ کٍٍغق ةا ؿّظث 100ك  80

گؼدد ك در ، ٌاپایغاری قػهَ در دركف ىضفظَ اصحؼاؽ ةؼرؿی ىیگؼ راٌفقػهَ، ىضغكدق غيهکؼد ریؽ 

ُای ىعحهف اکـیژف ةؼای جكکیم قػهَ ٌِایث دةی ك ٌـتث ؿّظث ةَ اکـیغ کٍٍغق ىٍاؿب در درمغ

 قّد. ىی در صانث ةغكف ٌازؿ ىػؼفی گؼ راٌفپایغار دركف 
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 ّبی ابتکبری بخص طرح – 3طرح ضوبرُ 

 اصحؼاؽ ةا اؿحفادق از ُّش ىنٍّغی ك پؼدازش جنّیؼ قػهَ یپاراىحؼُاٌظارت ةالدرٌگ ةؼ 

 ىضيغ اؿؼاردؿ، ركزةَ ریاضی اىًبم هبتکر

 ----- ًبم هَسسِ/داًطگبُ
 

 خالصِ طرح:

ةکار جؼ قغف ُؼچَ ةیكحؼ ؿاظحارُای  رقغ ك جّؿػَ ركزافؽكف فؼایٍغُای مٍػحی ك از ظؼفی پیچیغق

ٌظارت  ُای یـحوؿقغق در ركٌغ جّنیغ ىضنّالت مٍػحی، ؿتب قغق جا ٌیاز ةَ اؿحفادق از  گؼفحَ

ظّدکار ةیف از پیف اصـاس قّد. در ركیکؼدُای گػقحَ، ةؼای کٍحؼؿ کیفی یک فؼایٍغ مٍػحی، ٌیاز 

ُای ىّزّد ةؼای اپؼاجّر از صیخ  جّزَ ةَ ىضغكدیثةَ یک اپؼاجّر ةا جسؼةَ ةؼای ٌظارت ك کٍحؼؿ ةّد. ةا 

كضػیث غيهکؼدی  كارد قغفگیؼی ك ُيچٍیً ظعای اٌـاٌی، ظعؼ  دكث، ؿؼغث ٌظارت ك جنيیو

زغی ةَ ؿاىاٌَ مٍػحی ك ُيچٍیً  ُای یبآؿفؼایٍغ مٍػحی ةَ ىضغكدق ةضؼاٌی کَ ؿتب ایساد 

ؼیً فؼایٍغُای پؼکارةؼد فیؽیکی، مٍػحی ك ج قّد، كزّد دارد. اصحؼاؽ یکی از ىِو ىضنّؿ جّنیغی ىی

ةاقغ. ةا  ةاقغ کَ اؿاس، كهب جپٍغق ك ىٍتع اٌؼژی ةـیاری از کالف فؼآیٍغُای مٍػحی ىی ظغىاجی ىی

ىّزّد در اصحؼاؽ ك جضّالت ةـیار ؿؼیع در آف،  یٍغُایفؼا یؼزجّزَ ةَ ىاُیث پیچیغق ك غیؼظعی 

اظیؼ، اؿحفادق از  یُا ؿاؿ. در ةاقغ يیی اٌـاٌی اىکاف پػیؼ ٌٌظارت ك کٍحؼؿ دكیق آف ةا اؿحفادق از ٌیؼك

ةا كؼارگؼفحَ اؿث.  ىّرد جّزَةـیار  یکهُای ُّقيٍغ ةؼای ٌظارت ةؼ فؼایٍغُای مٍػحی ةَ ظّر  ؿیـحو

ةؼ فؼایٍغُای  ةالدرٌگُای ُّقيٍغ ةؼای ٌظارت  ةَ دكث ك ؿؼغث پاؿط ةاالی ایً ؿیـحو جّزَ

کيک قایاٌی ةَ ٌظارت ةؼ اصحؼاؽ ك کٍحؼؿ آف ةؼای دؿحیاةی ةَ قؼایط  ُا آفاصحؼاكی، اؿحفادق از 

غيهکؼدی ةِیٍَ، ةغكف دظانث ٌیؼكی اٌـاٌی، ظّاُغ ٌيّد. غيهکؼد یک ؿازكکار اصحؼاؽ مٍػحی در 

قؼایط ةِیٍَ ؿتب افؽایف راٌغىاف اصحؼاؽ، افؽایف غيؼ ىفیغ ىضفظَ اصحؼاؽ، کاُف جّنیغ آالیٍغق 

ُای ؿّظحَ ٌكغق ك کاُف ؿّظث  ك ُیغركکؼةً NOx ،CO ،CO2 یعی ٌظیؼُای ىعؼب زیـث ىض

یاةغ ك  ُای ىؼجتط ةا جّنیغ ىضنّؿ مٍػحی ىّرد ٌظؼ کاُف ىی ُؽیٍَ، یسَدر ٌح. قّد ىیىنؼفی در آف 

ٌظارجی ُّش  ُای یـحوؿ اؿحفادق از، ظؼح. ُغؼ ایً یاةغ یارجلا ىاز ٌظؼ ىضیط زیـحی ٌیؽ ؿیـحو 

ىٍسؼ ةَ  جّاٌغ یى. اؿحفادق از ایً ایغق ٌّآكر ةاقغ ىیجنّیؼ قػهَ در ىضفظَ اصحؼاؽ ىنٍّغی ةؼ ىتٍای 

ىؼجفع قغف ٌیاز ةَ اؿحفادق از ؿٍـّرُای گؼاف كیيث ك پیچیغق ةؼای ؿٍسف پاراىحؼُای ؿیـحو 

   اصحؼاكی قّد.
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 ّبی ابتکبری بخص طرح – 4طرح ضوبرُ 

 ةعاری گازی کو ىنؼؼ دك کارق

 ف زالنٌّغی، غتاس زالنٌّغیرىضا اىًبم هبتکر

 ---- ًبم هَسسِ/داًطگبُ
 

 خالصِ طرح:

ُای ظتیػی ك  ؿازی ىنؼؼ ؿّظث ك صغاکذؼ اؿحفادق از اٌؼژی ك ؿّظث ةِیٍَدر زىیٍَ  ظؼحایً 

ُای ىّزّد در ةازار ةؼای ىنارؼ  . زىاٌی کَ از ةعاریةاقغ ىیٌاپػیؼ ىاٌٍغ ؿّظث فـیهی جسغیغ

ؿّظث ىنؼفی ةازدق پاییٍی دارد ك ُيیً ىّضّع  ،ىیكّددیگؼ اؿحفادق  گؼىایكی در ىٍؽؿ یا ىنارؼ

 از ایً ؿّظث ىنؼفی ةازدق ةاالجؼی اؿحضناؿ گؼدد. ةؼ ایً اؿاسکَ  كاداقثای  را ةَ ٌکحَ ىتحکؼ ظؼح

 ةاقغ ك از ٌّر صامهَ ةؼای جّنیغ اٌؼژی انکحؼیـیحَ ىیةاالیی  قػهَ دارای جكػكعدر صیً جّنیغ گؼىا 

ُای گاز ؿّز كؿایم ىّرد اؿحفادق در ىٍؽؿ کَ ٍُگاـ كعع  کَ از ركقٍایی کؼداؿحفادق  ُيؽىافجّاف  ىی

در صیً جّنیغ ٌّر دارای گؼىای ةاالیی  ُا یركقٍایً  گؼفثةِؼق الزـ را  قّد یىاؿحفادق  ُا آفةؼؽ از 

 .اؿثٌكغق ةّد ك گؼىای صامهَ ةغكف کار ةؼد  ُا آفای از  ةاقغ کَ ُیچ اؿحفادق ىی

ةاقغ در ىضفظَ  ُای ىّزّد در ةازار اؿحفادق قغق کَ از زٍؾ كرؽ آٍُی ىی کاكر یا ُياف ةغٌَ ةعاری

داظهی جػغادی ركقٍایی گاز ؿّز ٌنب قغق کَ ةّؿیهَ گاز کپـّؿ ركقً قغق کَ از ؿّظث صامهَ ٌّر 

م اٌؼزی جاةكی را کَ در ىلاةم ٌّر كؼار گؼفحَ کَ كظیفَ جتغی انکحؼیکاز پٍم فحّ كیغ آ ىیكگؼىا ةغؿث 

انکحؼیکی ةَ ةیؼكف از ی ژاٌؼکكی ىّزّد در ایً دؿحگاق  ؿیوةَ انکحؼیـیحَ ىیـؼ ىی ٌيایغ ك ةَ كؿیهَ 

 .ةاقغ ىیؿازی ىنؼؼ ؿّظث ك جّنیغ ةؼؽ رایگاف  ةِیٍَاز ىؽایای اظحؼاع  یاةغ یىدؿحگاق اٌحلاؿ 
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 ّبی ابتکبری بخص طرح – 5طرح ضوبرُ 

 آب ك رؿّةات از ىعازف ؿّظث ىایع زغاؿازی ك زػب )جعهیَ(

 ىضيغ زياؿ ةنؼكی، ىضيغ ىِغی ةنؼكی اىًبم هبتکر

 ----- ًبم هَسسِ/داًطگبُ
 

 خالصِ طرح:

از زيهَ غّاىم امهی افؽایف آنّدگی ُّا ك ىنؼؼ ؿّظث، از جٍظیو ظارج قغف، فؼؿّدگی ك ظؼاةی 

جَ ٌكیً قغق در  ك رؿّةاتٌفّذ آب  ، مٍػحی ك گؼىایكی ةؼ ادؼظّدركرؿاٌی ىّجّرُای  ؿّظثؿیـحو 

ةؼداری از ىعازف ك فلغاف ظؼصی  ةِؼق، کَ غهث آف قیّق ٌاكل ةاقغ ىیىعازف ةَ داظم ؿّظث ىنؼفی 

پػیؼی  آؿیبةَ داظم ؿّظث ىنؼفی اؿث. ةیكحؼیً  ك رؿّةاتمٍػحی ةؼای زهّگیؼی از ٌفّذ آب 

ری، ةَ دنیم دارا ةّدف كعػات ةـیار رؿاٌی اٌژکحّ ؿّظث ُای یـحوؿىحّزَ  ك رؿّةاتٌاقی از آب 

دكیق ك صـاس اؿث، کَ آؿیب دیغف ایً كعػات ىٍسؼ ةَ کاُف در فكار جؽریق ؿّظث، ایساد ٌلل 

در ٌضّق اجيیؽق کؼدف ؿّظث در ُّای ىحؼاکو قغق داظم ؿیهٍغر، افؽایف ىلغار جؽریق ؿّظث، چکَ 

ظث ك آالیٍغگی ك دكدزایی اگؽكز ؿّظث، اصحؼاؽ ٌاكل، ظاـ ؿّزی ك در ٌحیسَ افؽایف ىنؼؼ ؿّ

 .گؼدد یى

ك از ىعازف ؿّظث ىایع، ةا اٌساـ غيم زغاؿازی، از ٌفّذ آب  ك رؿّةاتآب  ك زػبدر ظؼح زغاؿازی 

زغاؿازی  ك رؿّةاتجعهیَ(، آب ب )ةَ داظم ؿّظث ىنؼفی زهّگیؼی ك ةا اٌساـ غيم زػ رؿّةات

ةّدف، کو ُؽیٍَ ةّدف، کارایی ةاال، كاةهیث ازؼا ةؼ  . ؿادگی ؿاظحار، دائيیگؼدد یىقغق، از ىعؽف جعهیَ 

 .ةاقغ ىیایً ظؼح  ُای كیژگی ركی اٌّاع ىعازف ك دارا ةّدف اؿحاٌغاردُای ىهی از
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کار  صذور گواهیناهم اتئیذهی علمی اختراع و ابت

ش رسالت خود رسذ. انجمه احتراق اریان رب اسا هب لطف رپوردگار و با امکل مسرت و خوشبختی هب استحضار می
مبنی رب حمایت و کمک هب توسعو علمی و گسترش نوآوری و خالقیت رد جامعو اریانی توانستو است گام دیگری رد 

اهی فعالیتی خود ربدارد. ایه انجمه موفق رگدیذه  اهی توسعو علمی و نوآوری اپیذار رد حوزه راستای تکمیل حلقو
رد اداره ثبت رماجع علمی جهت صذور اتییذهی علمی اختراع یکی از  است ات رد دومیه دهه از فعالیت خود هب عنوان

اختراعات انتخاب شود. بذون کش ایه موفقیت را دمیون تمامی شما دلسوزان و عالهق منذان علمی و صنعتی ایه 
 باشیم. رمز و بوم می

صذور گواهیناهم اتئیذهی  انجمه احتراق اریان آمادگی دارد ات اقذام هب داوری و اکنون  هم ،بنارب ایه رسالت
 علمی و نوآوری جهت اداره ثبت اختراعات نمایذ.

و  محققان اهی ات جهت انجام ایه رسالت میسبان رطح ریان است ا باعث افتخار انجمه احتراق 
 .ذباش کشور  احتراقی نوآوران سخت کوش


