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 سمه تعالیب 

را  برای  خود قسمت یا تمامی قدرت حرکتی ، بیماری حوادث و قبیل از مختلف دالیل به افرادی زندگی، در

بر شمـار است و عالوهدهند. عواقب از بیـن رفـتـن ایـن تـوانـمنـدی بیمی دست از همیشهمدتی یا 

سازد. گذران زندگی برای این افراد و تاثیـرات روانـی، سیستـمهـای حیاتی بدنشان را مختـل می

آنها به ادامه ، عالقه "باری سنگین بدوش دیگران بودن"احساس  اطرافیانشان با سختی فراوانی همراه است.

 52 از بیش 2010 سال در افراد این تعداد ملل، جهانی سازمان آمارهای زندگی را کاهش می دهد. بنا بر

 .برسد نفر میلیون 150 از بیش بعد به سال  50در بینی شده است کهبود و پیش نفر میلیون

و خارج  فرساطاقتکاری دشوار، ، های حرکتیهای ناشی از معلولیتتا به امروز، پیشگیری و یا درمان پیامد

هایشان و حتی جامعه تحمیل کرده است. شرکت از توان اکثر مردم بوده و هزینه زیادی را به آنها ، خانواده

سال سابقه و نوآوری در صنایع مختلف موفق به طراحی  40بیش از پشتوانه با  ستین یارنوپای  بنیاندانش

افراد با  کیفیت زندگی که بکارگیری آنها، عالوه بر ارتقاء محسوسای شده است و ساخت تجهیزات ویژه

 دهد.می معلولیت حرکتی و سایر کسانی که با آنها سروکار دارند ، امید به زندگی در آنها را نیز افزایش
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 بر جاوهاشین باالم

انتقال این  ،که با بکارگیری آن ،شده استگرفته « همت -واال -آسان -ابجاییج » جاوه از ابتدای کلمات نام

-حداقل کمک و به آسانی انجام می با ،مانند صندلی اتومبیل به مکانی دیگر افراد از مکانی همانند ویلچر

در سازمان ثبت  89الف/ 004758به شماره اختراع  «نصب جاوهخودرو»این ماشین با عنوان  یرد.ذپ

 اسناد و امالک کشور به ثبت رسیده است و مراحل ثبت آن در ایاالت متحده آمریکا با نام

 VEHICLE MOUNT LIFT FOR HANDICAPPED ACCESS .در حال پیگیری است 

 : مشخصات فنی دستگاه باالبر جاوه

  : کیلوگرم 5/9وزن 

  : ولت 12ولتاژ DC 

  : کیلوگرم 100حداکثر ظرفیت  

  (18)تصویر  دون نیاز به اتصال دایمبج های ساخت داخل و خاراکثر خودرو دربا قابلیت نصب  

 

 

 206: ماشین باالبر جاوه نصب شده در پژو2تصویر  
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 بیسیمقابلیت کنترل  اراید 

 (19)تصویر  دارای کیف مخصوص جهت حمل و نگهداری آسان 

 

 

 سانتی متر 51×38×14بر جاوه به ابعاد مخصوص حمل و نگهداری ماشین باال: کیف 19تصویر

 بخشد، زیرا با استفاده از آن: اش آزادی عمل میبر جاوه به دارندههای منحصر به فرد ماشین باالقابلیت

  .زمان رفت و آمد را خود تعیین می کند 

 رفت و آمد عمومی از قبیل تاکسی  نیاز به خودرو مخصوصی  نخواهد داشت و می تواند از وسایل

 استفاده کند.

  کیلو گرم فرد معلولی به وزن  42نیاز به راننده خاص ندارد )در آزمایشهای عملی فردی به وزن

 کیلوگرم را به راحتی و چندین بار از ویلچر به درون خودرو و بالعکس منتقل کرده است(. 102

  شود.او آسان میحمام دادن واستفاده از سرویس بهداشتی برای 

 منظوره که در انتهای این نوشتار معرفی خواهد شد، خواب ارتوپدیک چندبا کمترین کمک، به تخت

 یابد.انتقال می
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 ایجاد زمینه تولید تجهیزات جدید

های خود برای ساخت اجزاء تجهیزات درراستای فرایند عملی کردن ایدهآستین یار شرکت دانش بنیان 

مورد نظر، عالوه بر استفاده از محاسبات مهندسی و تکنولوژی های روز در طراحی ، روش سعی و خطا را نیز 

های مختلفی ساخته شده ساخت برخی از اجزای تخت خواب، باالبر و یا آغوشگر، مکانیزمبکار گرفت. برای 

بود ولی در هنگام بکـار گیـری در مجموعه، برخی از آنها با اجـزای دیگـر سازگاری مطلوب و مورد نظر را 

ار گرفته شدن در نداشته و مورد استفاده قرار نگرفتند. البته مکانیزم های کنار گذاشته شده قابلیت به ک

های استفاده ساخت ابزار و ادوات دیگر را دارند. به پشتوانه تجربه بدست آمده از طراحی و ساخت مکانیزم

آمادگی خود برای ساخت تجهیزات دیگری که تامین کننده انواع نیاز های  آستین یارشده یا نشده، شرکت 

رای تامین نیازهای خاص و... (  باشد را به جامعه حرکتی )از قبیل انواع تخت های جراحی، انواع باالبر ب

 دارد.کنند، اعالم میمعلولین حرکتی، پزشکی و سایر موسساتی که به آنها خدمات رسانی می


