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.باشد می اختراع ثبت تاریخ یا پژوهشی طرح نهایی گزارش تصویب تاریخ یا نامه پایان دفاع تاریخ ایجاد، تاریخ از منظور
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خارجیخارجی  پژوهشیپژوهشی  طرحطرح                                                                                  پروژهپروژه//مخصوصمخصوص  مسئلهمسئله

سایرسایر  ........................................................................................................... 

  از پس .دھند می انجام تحقیقاتی مزارع در کھ دارند متفاوتی آماری و آزمایشی ھای طرح کشاورزی، جھاد تحقیقات مراکز و کشاورزی مختلف ھای رشتھ دانشجویان
 محصوالت عملکرد اجزای و عملکرد تعیین منظور بھ و شود، می انجام قیچی یا داس با معموًال کھ آزمایشی کرتھای از شده کشت زراعی محصوالت برداشت

 از ماشینی چنین تھیھ .نماید تمیز و کرده جدا ھادانھ از را کلش و کاه کوبیده، را محصول بتواند کھ است آزمایشگاھی کوچک کوبنده دستگاه یک بھ نیاز کشاورزی،
  کشور سیاستھای برخالف موضوع این .کشور کفایی خود و استقالل عدم جھت در است گامی نمود، خارج کشور از را زیادی ارز باید اینکھ ضمن خارجی، بازار

 است ضروری بنابراین .شود می تمام گران شود پیدا چنانچھ است، کمیاب اینکھ ضمن داخلی، بازار از آن خرید ھمچنین .است ایران اسالمی جمھوری مقتدر و پھناور

عکس  
صاحب اثر

...................................................................................................................  ::آموزشیآموزشی  گروهگروه

........................................................................................  ::))باشدباشد  شدهشده  ثبتثبت  کهکه  صورتیصورتی  دردر((  اختراعاختراع  ثبتثبت  شمارهشماره

    میزان؟میزان؟  چهچه  دارید؟دارید؟  آنآن    سازيسازي  تجارستجارس  صورتصورت  دردر  خودخود  دستاورددستاورد  فروشفروش  قیمتقیمت  برايبراي  پیشنهاديپیشنهادي  آیاآیا

017  32269320:     مدیریت امور فناوري و کارآفرینی دانشگاه

 است ضروری بنابراین .شود می تمام گران شود پیدا چنانچھ است، کمیاب اینکھ ضمن داخلی، بازار از آن خرید ھمچنین .است ایران اسالمی جمھوری مقتدر و پھناور
 در سپس طراحی، را انتقال قابل و کوچک آزمایشگاھی خرمنکوب ماشین دستگاه یک بومی، و موجود امکانات با و شده آموختھ مھندسی و فنی علوم از استفاده با

.شود آورده عمل بھ الزم اقدامات آن اصالح و ساخت جھت
.گردد              می تٌامین الکتروموتور از استفاده با آن قدرت کھ کھ است آزمایشگاھی خرمنکوب دستگاه یا ماشین یک مورد در حاضر بحث
:توان بھ موارد زیر اشاره کرد میویژگیھای بارز این دستگاه از 

نگھداری، راندمان قل سبک بودن، ارزان بودن، خومنکوبی محصوالت زراعی بھ اندازه تا بزرگی شالی، امکان حمل و نقل با موتورسیکلت، دوام و پایداری زیاد، حدا
.باال، مصرف انرژی کم و ساخت آن با استفاده از امکانات داخلی و دانش بومی

.دانشجویان و مراکز تحقیقات کشاورزی خواھد بود: استفاده کنندگان از این دستاورد
 

     


