
 

 پرینت سه بعدی دستگاه های کمک شنیداری

 یازهاینجهت پاسخ به  یبعد سه پرینت تکنولوژی از که DP4ME3به نام اردن  در یرانتفاعیسازمان غ کی

 ،World Wide Hearing (WWH)یک سازمان غیر انتفاعی دیگر به نام با همکاری  استفاده می کند یانسان

 هانیدر خاورمشده  یسه بعد پرینت یداریشن کمک یقالبها تولید یدالر برا هزار 200 به دنبال جمع آوری مبلغ

 .دنمی باش

 عدیسه ب پرینتساخت دستگاه های کمک شنیداری به صورت سفارشی با استفاده از تکنولوژی 

کمک شنیداری در توسعه و ساخت هزاران قالب ، جهت دالر 100،000 به مبلغ پیشین این دو سازمان هدف

ین در سرار جهان بود. جهت انجام ابرای افراد مبتال به مشکالت شنیداری سال با پتانسیل در دسترس قرار گرفتن 

 .شده است جمع آوری یمال یکمک هادالر  50.567پروژه تا کنون مبلغ 

 Hearing Express پروژه

 شوند. یا توجه به کاربر سفارشب دیبا ییشنوا لیوسا ،یصدا و فراهم آوردن حداکثر راحت انتشاراز  یریجلوگ یبرا

توانایی اصالح دستگاه های مرسوم به منظور ایزوله سازی  سه بعدی شده شخصی سازی شده پرینت یسمعک ها

 .نشان داده اند را از خود نهیپس زم یکاهش سر و صداصدا و 

در  انیاز مشتر Lantos 3D Ear Scanner یک اسکنر قابل حمل مدل از WWH  و  3DP4MEسازمان های

وسایل کمک شنوایی قالب ساخت  یبرا ی مورد نیازداده ها یجمع آور به منظور هاخانه، روستاها و اردوگاه 

 شده شخصی سازی شده استفاده می کنند.پرینت سه بعدی 

یک که ما  یهنگام": اظهار داشت  DP4MEسازماندر   Hearing Expressپروژه سیکارپنتر، رئ یاندرو د

 نی. در هممی شود جادیما ا یابر نترنتیدر اسه بعدی  مدل کی تهیه کردیم، یمشتراسکن سه بعدی کامل از 

https://idesign3d.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


 
سه  پرینت جهت انجام عملیات STL یها لیفا طراحان ما در آزمایشگاه با سرعت شروع به آماده سازی، زمان

 . "می کنند یبعد

 ستمیس نیشوند. ا یم دیتول  SLAتکنولوژی پرینت سه بعدی  استفاده ازبا و  سه بعدی رپرینت یها بر رو قالب

 ادجیا نسبت بهبهبود قابل توجه عدد قالب گوش در ساعت می باشد که نشان دهنده  35به تولید حداکثر تا قادر 

 .استقالب گوش با دست در روز چهار  ایسه 

 

 ییبا اختالالت شنوا مبارزهپرینت سه بعدی و 

می به سمعک  مندازینفر ن 4000 برایسمعک عدد  12،000 جادیا  3DP4MEو  WWHهدف سازمان های 

مشابه مدل های پیشین باقی می  کمک شنیداری یقالب هاطبق گفته این دو سازمان، تکنولوژی داخل . باشد

 ماند.

https://idesign3d.ir/%da%86%d8%a7%d9%be%da%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


 
جهت موفقیت در حوزه های تحصیلی و در  کمک به کودکان مبتال به مشکالت شنواییپروژه  نیا یینها هدف

افراد به   Hearing Expressپروژه  ن،یعالوه بر ا نهایت افزایش پتانسیل اشتغال این کودکان در آینده است.

حضور، اشتغال و مشارکت کامل در جامعه  لیشوند، به منظور تسه یدچار مشکل م ییرا که از نظر شنوا یسالمند

 .کند یم کمک

 

به  مبتالکودکان و بزرگساالن  در یزندگبه  دیام شیباعث افزا یریامر به طور چشمگ نیشود که ا یم گفته

نند. کمک ک پیشرفت آن بهدر جامعه شرکت و  به طور موثرترسازد تا  یآنها را قادر مو شود  یمشنوایی اختالالت 

کارکنان، مواد و آموزش  شگاه،یآزما هزینه های یدالر برا 200،000قصد دارد   3DP4MEسازمان  ب،یترت نیبه ا

 . جمع آوری کند
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https://3dprintingindustry.com/news/3dp4me-and-world-wide-hearing-seek-funds-to-develop-3d-printed-ear-molds-in-the-middle-east-153940/

