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رهنمود

نخبگان احساس بن بست نكنند
  در برنامه ريزي براي نخب��گان، هدف ما بايد 
چه باش��د؟ البته هدف نبايد به  هيچ وجه تحقيِر 
غيرنخبگان باشد؛ چون غيرنخبگان ممكن است 
كارهايي انجام دهند كه بسيار برجسته و ممتاز و 
واال باشد؛ اين بديهي است. اما يك جامعه بدون 
دارا بودن اس��تخوان بندي هاي ذهنِى قوي، در 
حركت جهاني نخواهد توانست از سربااليي هاي 
دش��وار و پيچ هاي س��خت عبور كند. بنابراين، 
جامعه همچنان كه به بدنه فك��ري نياز دارد، به 

نقطه ممتاز فكري هم نياز دارد. 
  هدف ديگري كه در خصوص برنامه ريزي براي 
نخبگان وجود دارد، اين اس��ت كه اينها احساس 
كنند مي توانند از اس��تعداد خود استفاده نمايند؛ 
احس��اس بن بس��ت نكنند. صحبت ف��رار مغزها 
مي ش��ود. فرار مغزها ابعاد گوناگون��ي دارد. يك 
بُعد بسيار زش��ت و بد آن اين است كه بيگانگاني 
مي خواهند بيايند از ثروت ملِى انسانِى يك كشور 

سوءاستفاده كنند. 
 بيانات رهبر انقالب 
در جمع نخبگان- مهر ۸1

  مترجم: علي طالبي
تيمي از محققان پيشرفت قابل توجهي 
را در زمين�ه تجهي�زات الكتروني�ك 
انعطاف پذي�ر گ�زارش كرده ان�د ك�ه 
مي ت�وان از اين اب�زار جديد ب�ه عنوان 
پوس�ت مصنوعي اس�تفاده كرد كه به 
يك دس�ت روباتي�ك اج�ازه مي دهد 
تفاوت بين سرما و گرما را احساس كند. 
عالوه براين، كش�ف جديد كاربردهايي 
براي دامنه گس�ترده اي از دستگاه هاي 
زيس�ت پزش�كي خواه�د داش�ت. 
اين تحقيق ساز و كار جديدي را براي توليد 
تجهيزات الكترونيكي انعطاف پذير توصيف 
مي كند. اين فرايند تولي��د مبتني بر مواد 
اوليه در دس��ترس است و مي توان مقياس 

آن را براي توليد تجاري افزايش داد. 
كيانجيانگ يو، استاديار مهندسي مكانيك 
و نويسنده ارشد مقاله در اين ارتباط گفت: 
ما براي اولين بار يك نيمه هادي را در قالب 
كامپوزيت الستيكي توليد كرديم. در اين 
ساختار جديد چنانچه قطعات الكترونيك 
حتي تا 50 درصد كشش داده شوند، كاركرد 
خود را حفظ مي كنند. اين اولين نيمه هادي 
در قالب كامپوزيت الس��تيكي اس��ت كه 
بدون نياز به هيچ ساختار مكانيكي خاصي، 
انعطاف پذيري ماده را امكان پذير مي كند. 

او اش��اره كرد كه نيمه هادي هاي س��نتي 
شكننده هستند و اس��تفاده از آنها در مواد 
انعطاف پذي��ر به سيس��تم پيچي��ده اي از 
انطباقات مكانيكي نياز داشته است. ساختار 
ما پيچيدگ��ي كمتر و پايداري بيش��تري 
نس��بت به نيمه هادي هاي س��نتي دارد و 

هزينه كمتري نيز خواهد داشت. 
او ادام��ه داد: اس��تراتژي م��ا مزاياي��ي از 
لحاظ ساخت س��اده، توليد مقياس پذير، 
يكپارچه سازي چگالي باال، تلرانس كرنش 

باال و هزينه پايين دارد. 
ي��و و ديگ��ر اعضاي تي��م تحقيق��ي كالج 
مهندس��ي كالن ش��امل هي جي��ن كيم، 
كيوس��ونگ س��يم و آنيس س��وكرال اين 
پوس��ت الكترونيكي را خل��ق كردند. اين 
پوس��ت مصنوعي به منظور نمايش دادن 
اين موضوع اس��تفاده ش��د كه يك دست 
روباتيك مي تواند دماي آب گرم و سرد در 
يك فنجان را احس��اس كند. عالوه براين، 
پوست توليد ش��ده مي تواند سيگنال هاي 
كامپيوتري ارسال شده به دست را تفسير و 
اين سيگنال ها را دوباره در قالب زبان اشاره 

امريكايي توليد كند. 
يو در اين ارتباط گفت: پوس��ت مصنوعي 
ما مي تواند اش��ارات را به حروف خوانايي 

تبديل كند كه براي فردي همچون من قابل 
فهم هستند. 

اما پوست مصنوعي تنها يكي از كاربردهاي 
اين كشف جديد است. محققان معتقدند 
كش��ف اي��ن م��اده ن��رم، انعطاف پذير و 
خم شدني بر پيشرفت هاي بعدي در حوزه 
تجهيزات الكترونيك پوش��يدني ش��امل 
مانيتوره��اي بهداش��تي، ايمپلنت ه��اي 
پزشكي و واسط هاي ماشين- انسان تأثير 

خواهد گذاشت. 
به منظ��ور آماده س��ازي اي��ن نيمه هادي 
كامپوزي��ت انعطاف پذي��ر، ي��ك پليم��ر 
سيليكوني با نام پلي ديمتيل سيلوكسان 
)PDMS( و نانوسيم هاي كوچك به منظور 
توليد تركيبي محلول استفاده شدند كه بعد 

به يك ماده سخت تبديل مي شود. در اين 
ماده نانوس��يم ها به منظور انتقال جريان 

الكتريكي استفاده مي شوند. 
محققان دراي��ن باره معتقدند: م��ا در اين 
كار از طري��ق پخش ك��ردن نانوفيبرهاي 
نيمه هادي در يك الس��تيك توانس��تيم 
نيمه هادي هاي االس��تومري توليد كنيم. 
اين استراتژي به پيشرفت حوزه نيمه هادي 
انعطاف پذير كمك خواهد كرد. عالوه براين، 
گس��ترش كاربرد تجهي��زات الكترونيك 
انعطاف پذير در زمينه هايي همچون پوست 
مصنوعي، ايمپلنت هاي زيس��ت پزشكي 
و دس��تكش هاي جراحي ني��ز امكان پذير 

خواهد شد. 
منبع: ساينس ديلي

پوست مصنوعي براي ایجاد حس المسه در دست روباتيك

پزشكی

فناوری

انتقال دارو به بدن با چسب زخم موبايلي 
محققان به تازگي چسب زخم هوشمندي را توليد كرده اند 
كه عالوه بر التيام جراحات قادر ب��ه انتقال تدريجي انواع 
دارو به بدن اس��ت و با تلفن همراه كنترل مي ش��ود. اين 
چسب زخم كه توسط پژوهش��گران توليد شده، مجهز به 
اليافي رساناست كه با اليه اي از هيدروژل پوشانده شده اند. 
ژل يادش��ده قابليت ج��ذب و هدايت ان��واع داروها مانند 
آنتي بيوتيك ها، داروهاي ضددرد و غيره را دارد. بنابراين مي توان با تغيير الياف مورد استفاده در 
اين چسب زخم، داروهاي مختلفي را با كاربردهاي گوناگون وارد بدن كرد. چسب زخم يادشده 
مجهز به يك ريزكنترل كننده در ابعاد يك تمبر پستي نيز هس��ت كه براي ارسال ولتاژ از طريق 
الياف منتخب در زمان هاي تعيين شده به كار مي رود. با اين كار الياف مذكور گرم مي شوند و ژل 
پوش��اننده خود را هم گرم مي كنند. همين ژل داروهاي موجود در خود را به درون زخم هدايت 
مي كند. ريزكنترل كننده اين چسب زخم به طور بي سيم و با استفاده از يك برنامه تلفن همراه يا 
تبلت قابل كنترل است و در صورت لزوم مي توان حسگرهاي بيشتري را به آن افزود تا شاخص هايي 
مانند گلوكوز، pH  و غيره نيز قابل اندازه گيري باش��ند. با اندازه گيري اين شاخص ها در صورتي 
كه چسب زخم احساس نياز كند، مي تواند به طور خودكار براي جذب دارويي خاص اقدام كند تا 
شاخص هاي حياتي بدن ارتقا يابد. اس��تفاده از اين چسب زخم ها به خصوص براي افراد مبتال به 
ديابت و انواع زخم هاي مزمن يا سربازان آسيب ديده در ميدان نبرد مفيد است. اين اولين چسب 
زخم موجود در دنياست كه قادر به انتقال خودكار دارو به بدن بر مبناي دوز مورد نياز است. از اين 
روش مي توان براي انتقال انواع دارو به بدن با يك چسب زخم استفاده كرد و اين پيشرفتي بزرگ 

در مقايسه با ديگر روش هاست. 
----------------------------------------------------------------------

بهبود كامل زخم با چسب مايع جديد جراحي در 60 ثانيه
گروه محققان موفق به س��اختن يك نوع چس��ب مايع 
مخصوص جراحي ش��ده اند ك��ه مي تواند زخ��م را در 
عرض 60 ثانيه بهبود بخشد. اين چسب مايع كه حالت 
سيليكوني دارد و »MeTro« نام دارد، توسط سرنگ 
داخل زخ��م ريخته ش��ده، آن را پر ك��رده و ظرف يك 
دقيقه موجب بهبود چشمگير زخم مي شود. چسب هاي 
پيشرفته جراحي كه زخم ها را سريع تر التيام مي بخش��ند، منفعت زيادي در پزشكي دارند؛ 
چراكه زمان ريكاوري بيمار را به طور چشمگيري كاهش مي دهند و عوارض كمتري نسبت 
به بقيه روش ها دارند كه اين يك مزيت فوق العاده اس��ت. اين محص��ول جديد از آنجايي كه 
قابليت تزريق مس��تقيم به داخل زخم را دارد و در 60 ثانيه زخم را بس��ته و التيام مي دهد، 
در اين زمينه موفقيت چش��مگيري داشته اس��ت. محققان دراين باره مي گويند: اين چسب 
مي تواند جايگزين نخ هاي جراحي معمول و ديگر روش هاي رايج براي بس��تن و بهبود زخم 
توسط پزشكان شود تا زخم ها را به طور كامل بسته و التيام دهد. اما مزاياي اين چسب جديد 
به اين مورد محدود نمي ش��ود. از آنجايي كه بسيار س��ريع عمل مي كند، مي تواند در شرايط 
اضطراري مانند صحنه هاي تصادف يا در مناطق جنگي مورد اس��تفاده قرار گيرد. چسب ژل 
مانند، پروتئين هاي طبيعي و بسيار منعطف را با مولكول هاي حساس به نور مخلوط مي كند 
كه وقتي در معرض نور ماوراء بنفش قرار مي گيرد، در عرض 60 ثانيه زخم را بهبود مي بخشد. 
اين تابش ماوراء بنفش، چسب را سفت مي كند، به طوري كه چسب بافت هاي آسيب ديده را 
التيام مي دهد. همچنين شامل يك آنزيم تضعيف كننده است كه مي تواند تعيين كند چسب 
تا چه اندازه در زخم باقي بماند؛ اين زمان مي تواند از ساعت ها تا ماه ها بسته به زمان الزم براي 

بهبودي، تنظيم شود.

توسعه يك نانوپچ كوچك براي درمان فلج اطفال
محققان موفق به توس��عه يك نانوپچ ارائه كننده واكسن 

شدند كه مي تواند به بيماري فلج اطفال خاتمه دهد. 
اين پچ كه توسط دانشمند استراليايى ساخته شده داراي 
س��وزن هاي ميكروسكوپي است كه واكس��ن را مستقيماً 
به س��لول هاي ارائه كننده آنتي ژن زير سطح پوست ارائه 
مي كند. اين يك مزيت بزرگ محس��وب مي شود چراكه 
نيازي به استفاده از سرنگ نبوده و واكسن به طور مؤثرتري به بدن رسيده و ميزان كمتري از آن 
مورد نياز است. طبق آخرين پژوهش انجام شده، اين نانوپچ توانسته پاسخ ايمني قوي را در موش ها 
در برابر بيماري فلج اطفال به وجود بياورد. اس��تفاده از اين پچ بسيار راحت بوده و در مناطقي كه 
بيماري فلج اطفال هنوز ريشه كن نشده، قابل حمل و توزيع مي شود. تاكنون اين فناوري تنها روي 
حيوانات آزمايش شده و فاز آزمايشات انساني آن به زودي انجام خواهد شد. استفاده از اين واكسن 
آسان بوده و ساخت آن هزينه زيادي ندارد و همچنين در ساخت آن از پودر خشك واكسن استفاده 
شده كه حمل آن آسان است. از اين پچ يك روز مي توان به عنوان يك روش استاندارد براي ارائه 

واكسن هاي فلج اطفال استفاده كرد.
----------------------------------------------------------------------

ميكروسكوپی براي مشاهده مغز موجودات زنده
محقق��ان آلمان��ي موف��ق به توس��عه ن��وع جدي��دي از 
ميكروسكوپ ش��دند كه مي تواند بينش هاي جديدي را 
در مورد نحوه عملكرد مغز ارائه دهد. اينكه دانش��مندان 
نوع جديدي از ميكروسكوپ را توسعه دهند، كار جديدي 
محسوب نمي شود اما چيزي كه محققان آلماني در پروژه 
خود به آن دس��ت پيدا كردند يك كار كاماًل جديد است. 
توسعه اين ميكروسكوپ براي دانش��منداني كه مي خواهند درك بهتري از عملكرد مغز داشته 
باشند بسيار هيجان انگيز است چراكه نحوه رفتار نورون ها را به آنها نشان داده و در عين حال رفتار 

طبيعي آنها را نيز مي توان دنبال كرد. 

دستاورد

سالمت

 توليد مواد
 ترميم كننده دندان و استخوان 

با ضايعات زيستي در كشور
جمعي از پژوهش��گران موفق به اس��تخراج و 
فرآوري مواد ترميم كننده دندان و اس��تخوان 

نانومقياس از ضايعات زيستي شدند. 
عبدالرضا سيمچي در خصوص اين طرح گفت: 
اس��تخراج هيدروكس��ي آپاتي��ت از ضايعات 
زيستي )مانند استخوان گاو و ماهي( در دماي 
باال )۱۲00- 600 درجه سانتيگراد( به منظور 
حذف كالژن و مواد حساس��يت زا و اس��تفاده 
مجدد آن ب��راي درمان آس��يب هاي وارده به 
دندان و اس��تخوان انس��ان سال هاست كه به 
مرحله عمل رس��يده و در اين زمينه مطالعات 
گسترده اي انجام شده است. يك مشكل اساسي 
كه براي استخراج هيدروكسي آپاتيت در دماي 
باال وجود دارد، از بين رفتن ش��كل، س��اختار 
و خواص زيس��تي آن است. بررس��ي ساختار 
هيدروكسي آپاتيت استخوان و دندان با كمك 
ميكروس��كوپ الكتروني نش��ان داده است كه 
اين ماده به ش��كل نانوميله هاي سوزني است. 
در حاليك��ه ح��رارت دادن در دم��اي باال اين 
س��اختار را از بين برده و آنها را تبديل به ذرات 
درشت تر مي كند كه ديگر خواص قبلي خود را 

نخواهند داشت. 

 نقش باكتري هاي روده
 در فشارخون باال 

محققان دريافتند كه متابوليس��م باكتري هاي 
روده مي توان��د عام��ل فش��ار خون باال باش��د. 
فش��ارخون باال، بيماري خاموش��ي اس��ت كه 
بس��ياري از افراد با آن درگير هس��تند و ممكن 
است منجر به بيماري هاي مختلف و حتي مرگ 
شود. اين بيماري مي تواند در خانواده گسترش 
پيدا كند و عوامل مرتبط با سبك زندگي مانند 
سيگار كشيدن، رژيم هاي غذايي غني از سديم و 

استرس مي توانند اين خطر را افزايش دهند. 
در س��ال هاي اخير، دانشمندان كشف كرده اند، 
برخي از باكتري هاي روده نيز ممكن اس��ت به 
فش��ار خون باال كم��ك كنند. مطالع��ات انجام 
شده نش��ان داد، زماني كه باكتري هاي روده اي 
با آنتي بيوتيك از بين رفتن��د، بيماران مبتال به 
فشار خون باال، با كاهش فشار خون مواجه شدند 
و همچنين هنگامي كه باكتري هاي روده از افراد 
مبتال به فشار خون باال به موش هاي سالم پيوند 
زده ش��د، فش��ار خون باال در موش هاي سالم، 
باال گزارش ش��د. اين ش��واهد تاكنون نتوانسته 
اس��ت اين مكانيس��م را توضيح دهد كه چگونه 
باكتري ها فشار خون را افزايش مي دهد. ژن براي 
يك آنزيم در برخي باكتري هاي خاص است كه 
كورتيزول، هورمون اس��تروئيدي، به استروئيد 
ديگر كه به عنوان يك آندروژن ش��ناخته شده، 

تغيير مي كند. 
وقتي كه باكتري ها آن آندروژن را از بين ببرند، 
محصول نهايي ك��ه مولك��ول GALF ناميده 
مي شود، مانع از فرآيندي است كه انتقال سديم 
از سلول هاي كليه انس��ان انجام شود. وقتي اين 
اتفاق مي افتد، سديم در سلول ايجاد شده و فشار 

خون افزايش مي يابد. 

 دستاورد

اميدواري در درمان ديابت با سلول هاي بنيادي
محققان دارويي را براي معالجه ديابت معرفي كرده اند كه موجب مي شود مبتاليان به اين بيماري 
بيش از اين نيازمند تزريق روزانه انس��ولين نباش��ند. ديابت نوع يك، سيس��تم ايمني سلول هاي 
پانكراسي را مورد حمله قرار مي دهد و در نتيجه توليد انسولين و تنظيم قند خون مختل مي شود. 
افراد مبتال به اين بيماري نيازمند تزريق روزانه انسولين هس��تند تا سطح قند خونشان را تنظيم 
كنند. اين درمان يا دارو از سلول هاي بنيادي مش��تق از مغز استخوان براي درمان ديابت نوع يك 
اس��تفاده مي كند و محققان آن را  Prochymal مي نامند كه مي تواند مانع از تخريب پانكراس 
به وسيله سيستم ايمني شود. به گفته اين محققان اين دارو ظرف دو سال آينده وارد بازار خواهد شد. 
مطالعات اوليه نشان داده است كه سلول هاي بنيادي موجود در Prochymal مي توانند سدي در 
برابر سيستم ايمني باشند. نتايج اوليه اين مطالعه كه روي 60 بيمار آزمايش شده نشان داده است 

كه اين سلول هاي بنيادي مي توانند پانكراس را نجات دهند. 

  مترجم: نادر يارمحمدي
 محققان يك نمونه دس�تگاه پزش�كي 
كوچك طراحي كرده اند كه مي توان در 
نهايت از آن در قرص هاي هوشمند براي 
تش�خيص و درمان بيماري ها اس�تفاده 
كرد. يكي از ويژگي هاي منحصر به فرد 
فن�اوري جديد آن اس�ت ك�ه مي توان 
موقعي�ت ريزتراش�ه را به ط�ور دقيق 
در داخل ب�دن تعيين كرد. در گذش�ته 
دستيابي به اين قابليت دشوار بوده است. 
محقق��ان مى گوين��د: آرزوي ما توس��عه 
تجهيزات پزشكي در مقياس كوچك است 
كه بتوانند در داخل بدن ما گردش داشته 
باشند و مش��كالت مختلف را شناسايي يا 
برطرف كنند. يك��ي از چالش هاي مرتبط 
با اين فن��اوري در گذش��ته تعيين كردن 
موقعيت دستگاه در داخل بدن بوده است. 

شاپيرو محقق طرح در ارتباط با اين تحقيق 
گفت: يكي از اصول كليدي تصويربرداري 
تشديد مغناطيس��ي )MRI( آن است كه 
يك گراديان مي��دان مغناطيس��ي باعث 
مي شود اتم هاي موجود در دو محل متفاوت 
با فركانس هاي متفاوتي تش��ديد داش��ته 
باشند. در نتيجه پيدا كردن موقعيت مكاني 
آنها آسان مي شود. ما قصد داشتيم اين اصل 
را در يك مدار مجتمع فشرده پياده سازي 
كنيم. دس��تگاه ATOMS نيز وابسته به 
موقعيت خود در يك ميدان مغناطيسي در 

فركانس هاي مختلفي تشديد مي كند. 

محققان ادع��ا مي كنند كه اين دس��تگاه 
هنوز در مراحل مقدماتي خود قرار دارد، اما 
مي توان روزي از آن به عنوان يك محافظ 
روباتيك كوچك براي نظارت بر دس��تگاه 
معده روده اي، خون يا مغز بيمار اس��تفاده 
كرد. اين دس��تگاه مي تواند ش��اخص هاي 
 ،pH نشان دهنده س��المتي بيمار شامل
دما، فشار، غلظت قند خون و موارد ديگر را 
اندازه گيري كند و اين اطالعات را به دكتر 
انتقال دهد. حتي مي توانيم اين دستگاه ها 
را طوري طراحي كنيم كه داروي مورد نياز 

بيمار را در داخل بدن او آزاد كنند. 
ش��اپيرو در اين ارتباط مي گويد: چندين 

دستگاه كوچك مي توانند در نقاط مختلف 
بدن گ��ردش كنن��د و وظايف��ي همچون 
اندازه گيري ي��ا مداخل��ه در بيماري ها را 
  ATOMS برعهده بگيرند. دستگاه هاي
مي توانند ش��ما را از موقعي��ت خود مطلع 
كنند و همزمان با همه آنه��ا ارتباط برقرار 
كنيد. او فناوري جديد را ب��ا فيلم علمي- 
تخيلي »fantastic Voyage«  مقايسه 
مي كند. در اين فيلم يك زيردريايي و خدمه 
آن تا مقياس ميكروسكوپي كوچك و داخل 
جريان خ��ون يك بيمار تزريق مي ش��وند 
تا بيم��اري او را برطرف كنند. ش��اپيرو به 
اين نكته اش��اره مي كند كه ب��ه جاي يك 

زيردريايي مي توانيم يك ناوگان از آنها را به 
داخل بدن ارسال كنيم. 

مانوئل مون��گ در ارتباط با اي��ن فناوري 
جديد گفت: اين تراش��ه كاماًل منحصر به 
فرد است. تراشه هاي ديگر بر پايه اين اصول 
كار نمي كنند. يك��ي از چالش هاي اصلي 
يكپارچه سازي همه قطعات در داخل يك 
دستگاه بسيار كوچك و پايين نگه داشتن 
مصرف انرژي بود. او اين تحقيق را به عنوان 
بخشي از رساله دكتراي خود انجام داد كه 
اخيراً جايزه چارلز ويلتز دپارتمان مهندسي 
برق در مؤسسه فناوري كاليفرنيا را دريافت 

كرد. 
آخرين نمونه اين تراشه روي موش آزمايش 
شد. اين تراشه مساحت سطح 4/۱ميلي متر 
مربعي دارد كه ۲50 بار كوچكتر از مساحت 
سطح يك س��كه است. اين تراش��ه داراي 
يك سنسور ميدان مغناطيسي، آنتن هاي 
يكپارچه، قطعه تأمين كننده برق و مداري 
است كه س��يگنال فركانس راديويي آن را 
بر اساس قدرت ميدان مغناطيسي تنظيم 
مي كند تا موقعيت مكاني تراشه را به صورت 
بي سيم اعالم كند. محققان مي گويند هدف 
نهايي ما ساخت وسيله اي است كه بتواند از 
دستگاه معده روده اي بيمار عبور كند. اين 
دستگاه بايد موقعيت مكاني خود و همچنين 
اطالعاتي در مورد بخش هاي مختلف بدن و 

عملكرد آنها را ارسال كند. 
منبع: ساينس ديلي

فناوري جديد ريزتراشه براي رديابي قرص هاي هوشمند 
روز

ير 
صو

ت

يك محقق دانش بنيان از دس�تيابي ب�ه فناوري 
س�اخت روبات ه�اي ن�رم در كش�ور خب�ر داد. 
دكتر اميرس��االر جعفرپيش��ه گفت: توسعه فناوري 
روبات ه��اي ن��رم )Soft Robotics( انقالب��ي در 
بهبود كيفي��ت زندگي معلوالن ايج��اد مي كند. اين 
محصوالت با هدف بهبود ADL آس��يب ديدگان در 
اندام فوقاني طراحي و س��اخته شده اس��ت و در دو 

شكل درماني و كمكي جهت استفاده كلينيك هاي 
توان بخش��ي جهت توانخواهان خصوصاً افراد مبتال 
به اس��تروك، فلج مغزي، ضايعه نخاع��ي و آرتريت 
روماتوئي��د توليد مي ش��ود. اين محصوالت ش��امل 
بيوفيدب��ك فش��ار، پاس��چر، نيرو و EMG اس��ت 
كه اين دس��ته از محص��والت يك مجموع��ه كامل 
سخت افزاري و نرم افزاري براي اجراي طيف وسيعي 

از حركات تمريني فيزيكي پركاربرد در توانبخش��ي 
اخت��الالت و ناتوانايي هاي مختلف اس��ت. مجموعه 
نرم افزاره��اي اي��ن مجموعه مش��تمل ب��ر تكاليف 
يادگيري حركتي، سنجش كيفيت و كميت اجراي 
تمرينات و محيط هاي بازي گونه تعاملي اس��ت كه 
 امكان اج��راي پروتكل هاي توانبخش��ي مختلف را

 براي متخصصان فراهم مي كند. 

دستيابي محققان ايراني به فناوري ساخت روبات هاي نرم


