
  دستاورد قابل توجھ اساتید دانشکده مھندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تھران:

 ساخت دستگاه ونتیالتور ارزان قیمت داده باز برای کاھش نرخ قربانیان کرونا
 

دکترھادی مرادی ودکتر سید کمال الدین ستاره دان از اساتید مھندسی دانشگاه تھران و مرتضی 
بھزادنسب از انستیتوی پلیمر و پتروشیمی ایران  با ھمراھی آقایان مھندس فرحناک ومھندس 

درفشیان از استارت آپ نوژان رباتیک در تھران طراحی خود را با اعضای IEEE بھ اشتراک می 
گذارند تا بتوانند تھویھ مناسب بسازند. 

در حال حاضر بیمارستان ھای سراسر جھان با کمبود دستگاه ھای تھویھ کننده مواجھ شده اند ، کھ معموالً 
برای مشکالت شدید تنفسی بیماران مبتال بھ COVID-19 استفاده می شود. آمارھای درمانی پزشکی نشان 
می دھد اگردستگاه تنفسی  بھ تعداد مناسب در اختیار مراکز درمانی برای بیماران COVID-19 قرار داده 
شود ، بسیاری از آنھا می توانند از این ویروس جان سالم بھ در ببرند. اما بھ دلیل ساختار پیشرفتھ و ھزینھ 

باالی تولید دستگاه ھا ی مورد استفاده ی حال حاضر ، امکان تولید سریع آنھا در مقادیر زیاد امکان پذیر 
نیست. طراحی ونتیالتورھای كم ھزینھ با قابلیت ساخت آسان بھ مھندسین در سراسر جھان این امکان را می 

دھد كھ ماشین آالت را برای جوامع محلی خود بسازند. 
بھ ھمین دلیل جمعی از اساتید دانشکده مھندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تھران در صدد ساختن دستگاه تنفس 

اتوماتیک ساده برای کمک بھ بیماران کرونایی برآمدند، آنھا قصد دارند مشخصات طراحی خود  را در 
اختیار شرکتھای تولید کننده در ایران قرار دھند. 

این فناوری از مکانیسمی تشکیل شده است کھ حجم مورد نیاز ھوا را با سرعت مشخصی بھ سیستم تنفسی 
بیمار می رساند. 

طبق گفتھ ی این گروه آنھا بھ جستجوی کارھای قبلی انجام شده مرتبط ، توسط مھندسین دیگر پرداختند و 
فھمیدند كھ الكساندر اچ اسلوكوم ، استاد مھندسی در MIT ، ده سال پیش پروژه مشابھی را آغاز كرد.آنھا 

در ادامھ افزودند :  ما با او تماس گرفتیم وSlucom سخاوتمندانھ طراحی خود را با ما بھ اشتراک 
گذاشت ، کھ باعث شد پایھ این محصول بھ خوبی طراحی شود وبا توجھ بھ شناخت کامل نیازمندی ھا و در 

کنار آن  امکانات در دسترس از تکنولوژی قابل استفاده در ایران استفاده کنیم. 

ایشان اضافھ کردند: 
یکی از چالش ھایی کھ با آن روبھ رو بودیم دریافت مجوز از وزارت بھداشت ایران برای آزمایش 

ونتیالتورھا در مدت زمان کوتاه بود. با توجھ بھ شرایط فعلی مراقبت ھای بھداشتی و این واقعیت کھ طرح 



اولیھ قبالً توسط تیم MIT آزمایش شده بود ، این وزارتخانھ بھ ما اجازه داد کھ نسخھ اول خود را در طول 
بازه ی یک ھفتھ از ١٧ فروردین ٩٩ آزمایش کنیم. 

الزم بھ ذکر است دیگر چالشی کھ با آن روبرو شدیم پیدا کردن کلیھ قطعات و خدمات مورد نیاز برای 
ساخت دستگاه ھای تھویھ بود. با توجھ بھ محدودیت ھایی کھ دولت ایران برای جلوگیری از شیوع 

COVID-19 در اختیار مشاغل قرار داده است ، پیدا کردن کلیھ قطعات و خدمات مورد نیاز دشوار شده 
است. با این حال ، ما با گروھی از کارآفرینان در دانشگاه تھران ھمکاری کرده ایم کھ می تواند ما را بھ 

شرکتھایی متصل کند کھ بتوانند آنچھ را کھ الزم داریم در اختیار ما قرار دھند. 

خبر خوب از محصول نھایی، 

این گروه تالشگر این نوید را دادند کھ امیدوارند  در بازه ی یک ھفتھ ای از ٢۴ فروردین  تست اولیھ خود 
را بھ پایان برسانند و در ھفتھ آینده اش تولید آن را بصورت محلی آغاز کنند. 

آنھا در صدد ھستند این طرح را بھ صورت open source تبدیل کنند و بھ سایرمراکز IEEE در 
سرتاسر جھان اطالع دھند. از آنجا کھ ساخت این دستگاه شامل ترکیبی از انرژی الکتریکی ، مکانیکی و 

مھندسی زیستی است ، مھم است کھ اعضای این ھمھ زمینھ برای ساخت آن با ھم ھمکاری کنند. 

 ٢٣ فروردین ٩٩
سپیده فھیمان.


