
تاریخ ثبت داخلیشماره ثبت اختراع داخلیعنوان اختراع ثبت شده

1046711400/4/2تهیه و فرموالسیون پلت خوراکی از معجون اطریفل صغیر

1065101400/12/25تخت بیمارستانی چند منظوره برای شستشو ،خشک کن، دفع ادرار ومدفوع و جابجایی

1054951400/8/11دستگاه انودسکوپی دستی اجسام مسدود کننده گلوی انسان

1053101400/7/12لوله آزمایش دو کاناله ساده و لخته

1054871400/8/11سرنگ سه کاناله تزریقات چند دارویی

بافل هوشمند برای راکتور همزن دار

1011201399/2/23نانو بستر هیبریدی حاوی کالژن برای باز سازی زخم های پوستی

76301400/4/6دمپایی جورابی محافظتی بهداشتی الکترومغناطیسی تشخیص دهنده گرم کننده و خنک کننده دیابتی

1046711398/10/10تهیه و فرموالسیون پلت خوراکی از معجون اطریفل صغیر

987471398/3/20فرایند تمایز سلول های بنیادی پالپ دندان انسانی به سمت سلول های پیشتاز عصبی

993981398/7/2جعبه حمل نمونه خون شریانی

Enhancement Of Agitation By An Innovative Blender

DPPH832881393/4/21فرایند نوین برای بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی مواد مختلف با استفاده از 

831921393/4/7فرایندی جهت فعالیت آنتی اکسیدانی مواد مختلف با استفاده از بتا کاروتن و لینولئیک اسید

822581392/12/10فرایند آنالیز کمی سمیت ژنتیکی مواد ژنوتوکسیک و اثرات محافظتی آنتی ژنوتوکسیک بوسیله ی روش کامت قلیایی

819701392/11/19تولید محلول شیس برای استفاده در دستگاه فلوسایتومتر

831941393/4/7فرایند تولید نانوذرات سلنیوم با استفاده از سیستم بیولوژیکی و میکروارگانیسم مهندسی شده پیچیا پاستوریس حاوی آنزیم احیاکننده مقاوم به فلزات سنگین

545281387/8/20فرایند تهیه فیلم پلی یورتان به روش ریخته گری

556621387/10/1فرایند ساخت محلول شیمیایی جهت جلوگیری از خوردگی و کدر شدن نقره

544581387/8/19فرایند بررسی تاثیر هیدروکسید منیزیوم بر الگوی بر الگوی تخریب فیلم های پلیمری پلی الکتیک کوگلیکولیک اسید

528631387/6/27فرایند اصالح ترموپالست االستومر پلی یورتان با انجام عمل پیوند زنی مونومواکریل آمید به روش پرتودهی با پالسما

528821387/6/27افزایش رشد و بهبود چسبندگی سلول های فیبروبالست بر روی پرتان با انجام عمل گرافت آکریل آمید

993981398/7/2جعبه حمل نمونه خون شریانی

987431398/3/20ژل موضعی آویشن دنایی برای بهبود درد زانو در مبتالیان به استنوآرتریت

820901392/11/27سیم پالک استرنوم

891451395/4/5سیم پالک ضربدری استرنوم با قابلیت استفاده در دو سایز

875011394/9/28تورنیکه پایه دار و قالب رومل جهت سفت کردن پرس های جراحی

893001395/4/22استوانه مدرج پایه دار نرم و برش پذیر جهت حفظ طول مفید طناب مصنوعی در روشهای جراحی ترمیم دریچه میترال

858671394/3/19پروتز ویرایش ناحیه ای محدب و زینی شکل برای ترمیم نارسائی عملکردی دریچه تریکوسپید

893251395/4/27بطری خال درناژ با مولد خال اکاردنونی

982531398/1/19تهیه و فرموالسیون قطره گیاهی ضد انفوالنزا

974921397/10/2جهت کاهش حمالت میگرن (عصاره گیاهان اسطوخودوس، زنجبیل و بابونه گاوی)بخور میکریکا 

968021396/11/22فرایند تهیه فرموالسیون بخور استنشاقی موثر بر بهبود سردرد های سینوزیتی متشکل از عصاره های هیدروالکلی گیاهان اسطوخودوس، دانه گشنیز، آویشن شیرازی و نعناع فلفلی

"وکیوفیوژ خشکجام"دستگاه تغلیظ و خشک کن تحت خال نمونه های بیولوژیک موسوم به  939041396/7/25

890311395/3/29ظرف شیشه ای دو طبقه مخصوص اسانس گیری

803301392/5/30کالوس جنین زای گیاه دارویی کرفس کوهی

BNCTطراحی، ساخت و بکارگیری سیستم اتوماتیک برای انتقال نمونه های آزمایشگاهی و صنعتی مقابل ستون نوترونی راکتور هسته ای با قابلیت توزیع دز یکنواخت و بکارگیری در فرایند دزیمتری روش درمان  828181394/2/17

890121395/3/29تخته پشتی دو الیه با قابلیت عبور اشعه ایکس و تصویر برداری دیجیتالی

831111393/3/26پنس نگهدارنده سرویکس

798691393/1/26تهیه و فرموالسیون کرم گیاهی آجی ام تی جهت درمان اگزمای پوستی

839051393/7/1تهیه و فرآوری داروی گیاهی ضدبرونشیت بر پایه عصاره گیاهی شهیر و زنجبیل

834241393/5/5دستگاه ضدعفونی کننده آلتراسونیک تجهیزات پزشکی

813701392/9/19دستگاه اطالع دهنده درجه حرارت بدن



737131390/11/17پماد گیاهی درمان سوختگی و زخم های جراحی بر پایه عصاره الکلی گیاه چای سبز

840431393/7/27 درصد در درمان دیاپر راش2کرم منیزیوم 




















