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فناوری نانو وارد خانهها میشود
کاربرد نانو در صنایع شیمیایی و مواد شوینده

گفتوگو با دکتر محمدرضا خانمحمدی
تهیه و تنظیم مصاحبه :سوده احمدیان راد

عضو خانه کارآفرینان ایران
سابقه صنایع شیمیایی و مواد شوینده در ایران به حدود  ۶۰سال میرسد .با
ورود پودرهاي شوينده خارجي در اوایل دهه سی شمسی ،برخي از شركتهاي
توليدکننده مواد شيميايي در پی تحقيق و سرمايهگذاري با هدف استفاده از
دانش فني و فناوری توليد مواد شوینده در داخل كشور برآمدند .در اين راستا،
شركت «توليددارو»  -از پيشتازان این صنعت  -با تاسيس واحدي تحت عنوان
«دترجنت» در ســال  ،۱۳۴۳اقدام به تولید پودر لباسشــويي «دريا» کرد و
نخستین محموله آن را طي مراسمي با عنوان كاروان دريا به بازار فرستاد.
با گسترش تقاضاي بازار و لزوم افزايش ظرفيت توليد و همینطور تنوعبخشی
به محصوالت شوينده ،واحد دترجنت توليددارو با عنوان شركت «تولي پرس»
(ســهامي خاص) و با ظرفيت ساالنه  ۷۵۰۰۰تن انواع پودر لباسشويي به ثبت
رسيد و در سال  ۱۳۵۲به شهر صنعتي البرز قزوين انتقال يافت .در ابتداي دهه
شصت ،یعنی زمانی که کشور با رشد  ۴درصدي جمعيت و ظرفيت نصبشده
پايين پودر مواجه بود ،شركت تولي پرس به افزايش ظرفيت تا  ۱۵۰۰۰۰تن در
سال اقدام کرد و با عرضه سهام خود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در
سال  ۱۳۷۹از سهامي خاص به سهامي عام بدل شد.
واحد تحقیق و توسعه شرکت پس از ســالها تحقیق و بررسی در خصوص
استفاده از فناوری نانو در محصوالت تولیدی ،موفق به بهکارگیری این فناوری
در محصوالت خود شده است .این واحد تحت مدیریت آقای دکتر خانمحمدی،
عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،موفق به تولید پودر

خــود را معرفی کنیــد و در مورد
فعالیتهایتان در صنعت و دانشــگاه
براي ما بگویید.

در ســال  ۱۳۴۳در شهرســتان خرمدره استان
زنجان متولد شــدم .پدرم بهعنــوان یک روحانی
بخشی از تحصیالت خود را در قم و بخش عمدهای
از آن را در نجف اشــرف سپری کردند .ایشان پس
از پایان تحصیالت به ایران آمدند و به فعالیتهای
آموزشــی و تدریس در حوزههای علمیه مشغول
شدند.
در خصــوص فعالیت در دانشــگاه باید بگویم که
پــس از پایــان تحصیالتم در مقطع کارشناســی
ارشــد ،بهعنوان مربی عضو هئیت علمی دانشگاه
امام خمینی (ره) قزوین شــدم .پس از اتمام دوره
دکتری نیز استادیار شــدم و با گذشت  ۴سال ،از
استادیاری به دانشیاری رسیدم .همزمان با تحصیل
در مقطع کارشناســی ارشد ،ریاست دانشگاه پیام
نور ابهر را نیز برعهده داشتم.
تاکنون مسئولیتهای مختلفی ازجمله مسئولیت
کتابخانــه مرکزی ،مدیریت پژوهشــی ،و معاونت
آموزشی دانشکده علوم پایه را در دانشگاه بینالمللی

رختشــویی و مواد نرمکننده لباس با استفاده از نانوذرات شده است .اکنون
میتوان از فناوری نانو در محصوالتی مانند پودر رختشویی ،مایع ظرفشویی
و مایع شیشهشوی استفاده کرد.
فرمول مورد استفاده شــرکت برای تولید پودر رختشویی ،عالوه بر افزایش
کارایی پودر تا  ۲۰درصد ،موجب صرفهجویی در هزینههای شرکت و درنتیجه،
کاهش قیمت محصول شده است .بهعالوه ،ایده اســتفاده از فناوری نانو در
محصوالت شــوینده قابلیت ثبت پتنت جهانی این دستاورد را برای شرکت
فراهم آورده است.
آقای دکتر محمدرضا خانمحمدی خرمی ،عضو هیئت علمی گروه شــیمی
تجزیه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،دانشجویان ،بهویژه دانشجویان
مقطع دکتری ،را سرمایههای کشور در حوزه نانو معرفی میکند و موفقیتهای
کنونی در این حوزه را مرهون تالشهای آنها و همینطور راهنمایی استادان
توانمند میداند.
هماکنون ،محصوالت جدید برپایه فناوری نانو در این شــرکت در حال طی
مراحل نهایی کســب مجوزهای الزم از وزارت بهداشت است و بهزودی روانه
بازار خواهد شد.
آقای دکتر خانمحمدی در این مصاحبه به بیــان عقاید و تجربیات خود در
ت در حوزه نانو میپردازد و دیدگاههای خود را در زمینه صنعت
خصوص فعالی 
نانو بیان میکند.

امام خمینی (ره) برعهده داشــتهام .در حال حاضر
هم عضو کمیســیون تخصصی ،عضو هئیت علمی
دانشــگاه ،و نماینده ریاست دانشــگاه در کمیته
ترفیعات هستم .در دانشگاه بینالمللی امام خمینی
(ره) و چند دانشــگا ه دیگر در مقاطع کارشناسی،
ت آموزشی دارم.
کارشناســی ارشد و دکتری فعالی 
در حــوزه پژوهش ،در زمینه اسپکتروســکوپی و
در خصوص شــویندهها پروژههایی را انجام دادهام
و نزدیــک به  ۴۰پروژه تحقیقاتــی در صنعت در
کارنامهام ثبت شده است.
دوران تحصيالتتــان را چگونه طي
کردید؟

در سال  ،۱۳۷۱با مدرک کارشناسی رشته شیمی
محض از دانشــگاه شهید بهشــتی فارغالتحصیل
شدم .ســپس ،برای تحصیل در مقطع کارشناسی
ارشد ،وارد دانشگاه تهران شده و در سال  ۱۳۷۳در
رشته شیمی تجزیه فارغالتحصیل شدم .پس از آن،
تحصیالتم را در رشــته شیمی تجزیه ادامه دادم و
در سال  ۱۳۸۱در مقطع دکتری از دانشگاه شهید
بهشتی فارغالتحصیل شدم .در زمینه تحقیقات ،از

سال  ۱۳۸۱تاکنون بهعنوان پژوهشگر برتر انتخاب
شدهام.
زمانــی که من در دانشــگاه تحصیــل میکردم،
دســتیابی به منابع علمی به گســتردگی و آسانی
االن نبود .برای مثال ،دانشجویان از طریق سازمان
پژوهشهــا مقالههای مرتبط با موضــوع خود را
انتخاب کرده و بــا پرداخت هزینهای آنها را پس
از چند ماه دریافــت میکردند .اما اکنون امکانات
برای تحقیقات بســیار بهبود یافته است و کتابها
و مقاالت متعددی از طریق ســایتهای علمی در
دسترس دانشجویان قرار دارد.
چه زمانی وارد حــوزه فناوری نانو
شدید و چه فعالیتهای تحقیقاتی و
علمیای در این حوزه انجام دادهاید؟

پــس از اتمام دوره دکتری ،وارد فعالیت در حوزه
نانو شــدم و تا کنون راهنمایی چندین پایاننامه
را در مقاطع کارشناســی ارشــد و دکتری در این
زمینه برعهده داشــتهام .در خصوص پایاننامهها،
اقدام به تعریف موضوعــات میکنم و عالوه بر در
نظر داشــتن دیدگاه بنیادی در تحقیقات ،رویکرد
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توسعهای و کاربردی را نیز مورد توجه قرار میدهم
و بر این اســاس به هدایت پایاننامهها میپردازم.
تا کنون ،در حوزههــای میکرو و نانو تحقیقاتی را
با مراکز دانشگاهی مختلف  -ازجمله دانشگاههای
تهران ،شهید بهشــتی ،پیام نور و زنجان  -انجام
دادهام و پایاننامههای مختلفی را هدایت کردهام.
بهعالوه ،با موسسات پژوهشــی خارج از کشور -
ازجمله دانشگاه والنسیای اسپانیا و مرکز تحقیقات
ملی کانادا  -نیــز همکاری دارم و به تبادل علمی
با پژوهشــگران و دانشــمندان در این کشــورها
میپردازم .ازجملــه پروژههای ما در حوزه نانو که
نتایج آن بهصورت مقاله منتشر شده است استفاده
از فناوری نانو در تصفیه آب و همینطور استفاده
از این فناوری در دارورسانیهای تخصصی است که
حاصل پایاننامههای دانشجویان ،بهویژه در مقطع
دکتری ،است.
از دیگــر فعالیتهای تحقیقاتــیام در حوزه نانو
میتوانــم به چــاپ مقالهای با موضــوع نفت در
مجلــه  Trends in Analytical chemistryو تالیف
یکــی از فصلهای کتــاب Handbook of Green
 Analytical Chemistryاز مجموعــه انتشــارات
 Sons& John Wileyاشاره کنم .تالیف این فصل
کتاب با همکاری یکی از دانشجویان دوره دکتری
انجام گرفته و این کتاب اکنون به چاپ رســیده
است.
بهعنوان مدیر تحقیقات شــرکت
تولی پرس ،از چه زمانی با این شرکت
شــروع به همکاری کردید؟ درباره
استفاده از فناوری نانو در محصوالت
شرکت توضیح دهید.

من از ســال  ۱۳۸۰فعالیت خود را در شــرکت
تولی پرس آغاز کردم و مســئولیت بخش تحقیق
و توسعه این شرکت را برعهده گرفتم .این شرکت
چند ســالی بهصورت هلدینگ فعالیت داشــت و
مســئولیت تحقیقات مجموعهای از شرکتها در
زمینههای مختلف برعهده من بود.
این شــرکت که در ســالهای اخیــر به بخش
خصوصی واگذار شــده ،از امکانات آزمایشــگاهی
بسیار خوبی برخوردار است .بهتازگی ۴ ،محصول
نانویی توســط محققان در مرکز تحقیقات شرکت
تولی پــرس فرموله شــده و آماده ارائــه به بازار
اســت .پروژه شــویندههای نانو یکی از پروژههای
کاربردیای اســت که تا کنون در شــرکت پیاده
شده اســت .در این فرایند درصد کمی از نانومواد
جایگزین میشود .این محصول با قیمت تمامشده
پایین و کیفیت باال در حال کسب مجوزهای الزم
و آماده ورود به بازار است.
دریافت مجوزهــا در چه مرحلهای
قرار دارد؟

برخی مجوزهای مورد نیاز از ســتاد فناوری نانو
دریافت شــده است ،اما هنوز در حال طی مراحل
مختلف بــرای دریافت مجوزهــای الزم از وزارت
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بهداشت هستیم.
بدون شک ،تدوین استاندارد در حوزه نانو بسیار
بااهمیت اســت و الزم است که متخصصان نانو در
این زمینه با متخصصان سازمان استاندارد همکاری
داشته باشــند .در این زمینه دانشگاههای ما توان
الزم را برای همکاری دارند و بهعالوه می توانند با
ارتباطاتی که با مراکز علمی خارج از کشور برقرار
میکنند ،به تسهیل تحقق این امر کمک کنند.
هدف اصلي از کاربرد فناوری نانو در
محصوالت شرکت تولی پرس چه بوده
است؟

افزایش کیفیــت ،کاهش قیمــت ،و همینطور
داشــتن ســهمی در تولید محصوالت جدید که
درنهایت در شناســنامه علمی کشور ثبت خواهد
شد.
با پیشرفت دانش نانو ،آیا بازار خوبی
برای محصوالت نانویی در کشــور ما
وجود خواهد داشت؟

نانــو دانــش و مفهومــی قدیمی اســت .برخی
از کشــورها ســالها اســت که روی این فناوری
برنامهریزی کرده و پایگاههای علمی ایجاد کردهاند.
برخی کشورها نیز با انجام پروژههای اولیه و میانی،
ارزیابیهای اولیــهای از توان علمی خود در حوزه
نانو انجام دادهاند .در این میان ،برخی کشورها هم
هســتند که بهصورت مخفیانه در زمینه علم نانو
کار کردهاند.
در هــر مرحله و با هر هدفی ،نانو یک شمشــیر
دولبه است که اگر در کاربرد آن دقت الزم به عمل
نیاید ،میتواند از طریق ورود به بدن انسان یا باقی
ماندن در پسابها زیانآور باشد .خوشبختانه ،در
کشور ما متخصصانی وجود دارند که از دانش الزم
در این حــوزه برخوردارند و برای ارائه محصوالت
تــازه و حتی حرکت در مرز دانش جهانی آمادگی
دارند  -تا جایی که با حضور در مجامع علمی دنیا
مشــاهده میکنیم که گاهی آورده کشور ما بیش
از آورده همتایان خارجی اســت .بنابراین ،از نظر
سرمایه علمی و انسانی  -به عبارتی :دانشافزاری
و فکرافزاری  -کشور ما در جایگاه خوبی قرار دارد.
اما در خصوص این که آیا کشور در استفاده از این
دانش موفق بوده است یا خیر ابهاماتی وجود دارد.
با توجه به این که من مدیریت چندین آزمایشگاه
بزرگ تحقیقاتی را در صنعت و دانشــگاه برعهده
دارم ،با نیازهای این فناوری آشــنایی دارم .برای
مثال ،ما به مدت  ۳ســال نیاز خود را به نانوذرات
آهــن از طریــق تولیدکننــدگان داخلی برطرف
میکردیم ،اما اکنون آنهــا اعالم اتمام موجودی
کردهاند .این امر میتواند دالیل مختلفی داشــته
باشد ،ازجمله کم شدن تقاضا ،بهصرفه نبودن تولید
بهدلیل کاهش حمایتها ،خروج متخصصان از این
شرکتها و ادامه فعالیت در حوزههای دیگر و  ...که
هنوز بهدرستی مشخص نشده است .آنچه مشخص
اســت این اســت که نانو باید وارد زندگی مردم

میشد ،اما امروزه در حال گذشتن از این مرحله و
ورود به عرصه فمتو هستیم .امیدواریم که در این
حوزه نیز دانشــمندان ایرانی مرز دانش جهانی را
طی کنند و آغازگر کاربردی نمودن فمتو باشــند.
فعالیت ســتاد ویژه توسعه فناوری
نانو را در حوزه ایــن فناوری چگونه
ارزیابی میکنید؟

تا کنون ،متولیان  -ازجمله ســتاد فناوری نانو -
کارهای بزرگی را در این حوزه انجام دادهاند .با این
حال ،نتیجهای که تا کنون کســب شده است به
اندازه هزینههای تقبل شده نبوده است .بهتر است
در این زمینه بهنحوی برنامهریزی و سیاستگذاری
شود که عالمان واقعی نانو ،یعنی کسانی که وقت
خود را صرف این علم کرده و از ارتباطات علمی در
داخل و خارج از کشور برخوردارند ،حمایت شوند.
در این خصوص ،دسترســی بــه تجهیزات کافی
جهت آنالیز نیز بااهمیت اســت .البته ،الزم نیست
که همه مراکز برای انجام تستها از امکاناتی مانند
 TEM ،AFM ،STMو ...برخوردار باشــند .برخی
افراد فقط عالقهمند به فعالیت در حوزه نانو هستند
اما از وقــت و علم کافی در این حــوزه برخوردار
نیســتند ،یا به آزمایشگاههای مورد نیاز دسترسی
ندارند .بنابراین ،گاهی از این حقایق غفلت شده است
و به همیــن دلیل ،تا کنون از حمایتهای صورت
گرفته جواب مورد انتظار به دســت نیامده است.
ستاد فناوری نانو چگونه میتواند از
این افراد که بهگفته شما عالمان واقعی
در حوزه نانو هستند حمایت کند؟

درواقع ،دانشــجویان دکتری ســرمایه اصلی در
این حوزه هســتند ،زیرا در حوزههایی که ورود به
آنها ناممکن به نظر میرســد شجاعانه وارد شده
و به دســتاوردهای تازه دست مییابند .الزم است
در کشــور از چنین سرمایههایی استفاده شود و از
آنها حمایت به عمل آید ،بهنحوی که به ســوی
انجام پروژههای کاربــردی جهتگیری کنند .در
این خصوص ،ســتاد فناوری نانو میتواند عالوه بر
حمایت از پایاننامهها ،با دانشــجویان و استادان
آنهــا همکاری کند و حتی در هزینههای تولید و
عرضه محصول تازه به بازار مشارکت داشته باشد.
ذکر این نکته الزم است که داوری پایاننامهها در
دانشــگاهها نیز باید عالمانه صورت بگیرد؛ داوران
باید خود را بهروز و مشــکالت کشور را رصد کرده
باشــند .این امر سبب میشود که ظرفیت فناوری
نانو در صنایع مختلف شناسایی و به کاربردهای آن
در این صنایع پی برده شود .آگاهی از این موضوع
که نانو بهتر است در چه صنایعی مورد استفاده قرار
گیرد مسئوالن را به این مسیر هدایت میکند که
از فناوری نانو در حوزههای خاصی حمایت کنند؛
درنتیجه ،از پراکندهکاری جلوگیری میشود.
با توجه بــه فعالیت تعداد زیادی از
شرکتهای کوچک در حوزه نانو ،ستاد

فناوری نانو چگونه میتواند فعالیتهای آنها را هدایت
کند؟

در این خصوص ،الزم است فعالیت شرکتها برای تامین نیازهای خاص
صنعت و مردم جهتدهی شــود و با توجه به قابلیت شرکتها و میزان
عالم بودن اعضا از آنها حمایت به عمل آید .حمایت از ایدهپردازان در
این حوزه میتواند از طریق آگاه کردن مردم از ورود محصوالت نانویی
به بازار و بیان مزیتهای این محصوالت انجام گیرد.
برای توســعه بازار محصوالت نانویی الزم اســت اطمینــان مردم را
نســبت به این محصوالت باال ببریم ،بهنحوی که آنها حتی به مصرف
محصوالت نانویی تولید شــده در صنایــع غذایی نیز تمایل پیدا کنند.
برای دســتیابی به این هدف ،مردم باید احساس کنند که مراکز علمی
قوی و دانش برپایه تحقیقات متخصصان پشت این محصوالت قرار دارد.
متاســفانه ،یکی از آفتهایی که ممکن اســت این حوزه از دانش با آن
مواجه شود ،ورود افراد یا شرکتها با دانش سطحی است .بنابراین ،باید
از شــتابزدگی پرهیز کرد و شرکتها باید سطح دانش خود را باال ببرند
و تیمهایی قوی تشکیل دهند.
اکنون که بهعنوان نماینــده مردم خرمدره در مجلس
شورای اســامی فعالیت مینمایید ،با کمبود زمان برای
انجام کارهای تحقیقاتی مواجه نمیشوید؟

بهطور متوسط ۲۰ ،ساعت در روز کار میکنم .هر دو هفته یا سه هفته
یــک بار به حوزه انتخابیه میروم و  ۳تا  ۴روز را تنها به رســیدگی به
مسائل مردم اختصاص میدهم .اما هنگامی که در تهران هستم ،زمان
زیادی را بــه مطالعه اختصاص میدهم ،بهطــوری که اکنون در حال
تشکیل یک تیم تحقیقاتی برای کاربردی نمودن ایدهای تازه هستم.
آيا تا كنون در مســير فعالیتهای خــود ،بهویژه در
تحقیقات ،با شكســت مواجه شدهايد؟ در صورت مثبت
بودن پاســخ ،لطف ًا توضيح دهيد كه چه واکنشی در برابر
مشكالت و شكستها نشان داديد.

شکســت در تحقیقات امری عادی است و بسیار پیش میآید ،بهویژه
برای محققانی که در ابتدای مسیر خود قرار دارند .اکنون که من تجربه
بیشتری کســب کردهام و امکانات بیشــتری در اختیار دارم ،کمتر با
مشکل مواجه میشوم .به هر روی ،در صورت شکست ،الزم است راهی
برای گریز از آن پیدا شــود .در ایــن خصوص ،ارتباط با محققان خارج
از کشــور نیز کمک میکند که سریعتر به پاسخ سواالت دست یابیم و
راهی برای حل مسائل پیدا کنیم.
عوامل موثر در موفقيت يك شركت نوپاي نانو چيست؟
در مرحله نخست الزم است شرکتها موضوع فعالیت خود را مشخص
کنند و تنها در یک زمینه خاص فعالیت داشــته باشــند .برای مثال،
فردی که در حوزه خودرو خبره اســت و سابقه کار دارد بهتر است در
این زمینه وارد شود و تالش کند فناوری نانو را در این صنعت کاربردی
نماید .باید توجه داشت که ممکن است دانش نانو در صنعتی مفید باشد
و در صنعتی دیگر نهتنها مفید نباشــد بلکه خطرناک نیز باشد .احاطه
به این دانش به مطالعه مســتمر نیازمند است .در ضمن ،الزم است در
زمینه مستندســازی و استانداردسازی کارهایی جدی از سوی متولیان
صورت گیرد.
چه عواملی را در بروز خالقیــت در حوزه فناوی موثر
میدانید؟

فعالیت من در حوزه نانو بر اساس ایدههایی بوده که خودم ارائه دادهام
و توسط دانشجویان مستعد مقطع دکتری پرورانده شده است .در این
خصوص ،ارتباط با مراکز علمی داخلی و همینطور مراکز علمی خارج

از کشور بسیار مهم است .بهطور کلی ،برای دستیابی به دانش باید سیر
و سفر کرد و از تجربیات عالمان در نقاط مختلف جهان استفاده نمود.
مهمترين موانعي را كه ممكن است يك شركت تازهتاسيس
نانو با آن مواجه شود بيان کنید.

دشواری دریافت مجوزها از عمدهترین مشکالتی است که شرکتها با
آن مواجهاند .متاســفانه ،برخی ارگانها ،بهدلیل نداشتن امکانات الزم،
آمادگی صدور برخی مجوزها را ندارند و اســتانداردهای الزم را تدوین
نکردهاند .این مســائل سبب شده است که دریافت مجوز به مراجعه به
مراکز مختلف نیاز داشته باشد و روند کار به تاخیر بیفتد .زمانبر بودن
سرویسهای اقماری ،مانند دریافت پاسخ حاصل از تستهای مختلف،
از دیگر مشکالت است .این در حالی است که محققان مشتاقاند نتایج
حاصل از تالشهای خود را بهســرعت دریافت کنند .مشکل دیگر این
اســت که گاهی شــرکتها در وارد کردن برخی از مواد با محدودیت
مواجه میشوند.

بهتازگی ۴،محصول
نانوییتوسطمحققان
درمرکزتحقیقات
شرکت تولی پرس
فرموله شده و آماده
ارائه به بازار است.

افــراد برای ایجاد کســب و کار در حــوزه نانو به چه
تخصصها و مهارتهایی نیاز دارند؟

اکنون تفکیک رشتهها همچون فیزیک ،شیمی ،مکانیک و ...سبب شده
اســت که نتوان پروژههای بزرگی را در مرز دانش جهانی انجام داد .در
این زمینه ،ایجاد علوم بین رشــتهای الزم اســت تا برای مثال ،ریاضی
به کمک رادیولوژی بیاید یا الکترونیک در علوم دیگر اســتفاده شــود.
خروجی چنین رویکردی میتواند دستاوردهای ارزشمند و بدیعی برای
جامعه داشــته باشد .خوشبختانه ،بیشتر رشتهها امکان درگیر شدن با
فناوری نانو و کار در زمینه آن را دارند .به اعتقاد من ،ایجاد رشــتههای
نانو در مهندسی ضروری است؛ با این کار ،افراد متخصص در حوزههای
متالوژی ،مهندسی مواد ،مهندسی شیمی و ...که با فناوری نانو نیز آشنا
هستند تربیت میشوند.
برنامه و طرح و ايده كاريتان برای آينده چیست و چه
اهدافي را دنبال ميكنيد؟

علم نانو بهصورتی است که در آن میتوان محصولی نانویی را مستقیماً
ارائه کرد یا ســرویس نانو ارائه داد .ســرویس در مقیاس نانو در موارد
بسیاری ،همچون کیفیت تصاویر حاصل از  ،MRIکاربرد فراوان خواهد
داشــت .در صورتی که این تصاویر در ابعاد ریزتری تفکیک شوند ،برای
تشــخیص بیماریها اطالعات بیشــتری در اختیار پزشــکان خواهند
گذاشــت .بنابراین ،یکی از اهداف ما باال بردن تشــخیص دستگاههای
پزشــکی مثل  MRIاست .بهتازگی ،با تشــکیل تیمی در دانشگاه ،در
زمینه رهایش هوشمند دارو نیز مشغول ب ه کار هستیم و قدمهایی را در
این زمینه برداشتهایم.
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