
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان آوری،، معاونت تحقیقات و فنکمیته ابداعات و اختراعات 1

                               

                                                                                              

 لرستان  دانشگاه علوم پزشکی   محققین لیست اختراعات و ابداعات  

 زمان ثبت  المللی ملی / بین   مخترع / مخترعین  عنوان اختراع  ردیف 

 1390 ملی  مرضیه رشیدی پور دکتر   مفاصل  درد   ضد   ژل  1
 1391 ملی  مرضیه رشیدی پور دکتر   تبخال  ویروس   ضد   رژلب مایع  2
 1395 ملی  مرضیه رشیدی پور، دکترستاره سروش  دکتر     درد   ضد   ژل  3
  با   ریحان   گیاه   از   استفاده   با   گیاهی   دمنوش  4

 آروماتراپی   خاصیت 
 1391 ملی  مرضیه رشیدی پور دکتر  

  کاهش   بر   موثر  گیاهی   ترکیبات  حاوی   پماد  5

 مفاصل   درد   شدت 
 1392 ملی  مرضیه رشیدی پور دکتر  

 1391 ملی  مرضیه رشیدی پور دکتر   گیاهی   سونوژل  6
 1391 ملی  مرضیه رشیدی پور دکتر   ساخارین   از  عاری   دندان   خمیر  7
  و   فنول   از   استفاده   با   RNAاستخراج محلول  8

 استات   آمنیوم 
 1395 ملی  دکتر حسن احمدوند 

  به   کاربرد   قابلیت   با   بیولوژی   آب   ساخت  9

 DNA و  RNA استخراج   منظور 
 1395 ملی  دکتر حسن احمدوند 

  اسید   از   استفاده  با   RNA  نگهدارنده   محلول  10

 گالسیال   استیک 
 1395 ملی  دکتر حسن احمدوند 

  عصاره   از   استفاده   با   نقره   ذرات   سنتزنانو  11

 سبز   سنتز   روش   به   بلوط   گال 
 1392 ملی  مرضیه رشیدی پور دکتر  

  ترمیم  و   التهاب   ضد   پماد  فرآوری  و   تهیه  12

  گیاهی   های   عصاره   پایه   بر   زخم   کننده 

 کافور 

 1396 ملی  دکتر امین حسنوند 

  کننده   دستگاه مسدود   ساخت   و   طراحی  13

 حیوانات   در   قلب   کننده   تغذیه   عروق 
 1390 ملی  افشین نظری دکتر  

 1393 ملی  دکتر فاضل ترخان، دکتر اصغر سپهوند  مخمری   باتری   زیست  14
15 N,N   ریدینیوم پی  بی  4،4 - متیل  دی 

 )علف ضد  ژل( خطر کم کلراید
 1395 ملی  مرضیه رشیدی پور دکتر  
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 99/ 09/ 25تاریخ  تاریخ به روز رسانی:  

  رهش   آهسته   ساکارید   پلی   پکتیک   های   پایه  16

 ایمز  مدل   با   موتاژنیسیته   بدون 
مرضیه رشیدی پور، دکتر ناصر پژوهی، دکتر بهرام  دکتر  

 رسولیان 

 1396 ملی 

17 Hyperbranched polyester and a 

method of synthesizing a 

heperbranched polyesterz 

 بین المللی  دکتر بهرام رسولیان 

US patent 

1391 

 1391 ملی  مژگان آزادپور  دستگاه تاثیر دود در محیط کشت سلولی  18
-UIO-66و  UIO-66سنتز جاذب های  19

NH2   به منظور حذف فلوراید از منابع آب 

 1396 ملی  دکتر منصور قادر پوری 

چمبر مناسب مدلسازی سمیت تنفسی   20

 حیوانات 

 1397 ملی  مرضیه رشیدی پور، دکتر ناصر پژوهی، دکتر بهرام رسولیان 

  اسید   تانیک  و   کوئرستین   حاوی   هیدروژل  21

  عفونت   و   مثانه  سرطان   سلول   کننده   مهار 

 باکتریایی 

 1397 ملی  مرضیه رشیدی پور، دکتر مصطفی مرادی سرابی 

سنتز بیولوژیک نانوذره اکسید تیتانیوم با   22

استفاده از عصاره هیدروالکلی گیاهان گل  

 راعی و هیپریسین 

 1397 ملی  دکتر مجتبی خاکساریان، دکتر مروت طاهری کالنی 

کپسول اندوسکوپی با تصویربرداری با   23

 دوربین دیجیتال و بی سیم 
 1397 ملی  دکتر طاهره طوالبی 

سنتز ذرات کیتوسان بارگذاری شده با   24

داروی سیلی بینین جهت دارو رسانی کارا  

 C6بر علیه سلول های توموری 

 1398 ملی  دکتر مجتبی خاکساریان 

 1398 ملی  دکتر معصومه ویس کرمی  کمربند آناتومیک کنترل کننده پاسچر  25
 1398 ملی  دکتر کبری رشیدی   سوپاپ ساز پنبه   ک یدستگاه اتومات 26
 1399 ملی  دکتر کبری رشیدی   ی رتهاجم ی قند خون غ  ی ری دستگاه اندازه گ  27


