
 

 

 چاپ سه بعدی اندام های مصنوعی در سوریه 

 ندامبرای چاپ سه بعدی ارا اعالم کرد که آزمایشگاه خود  سه بعدیهای چاپگر تولید کننده ایتالیایی  یک شرکت

 .است کردهسوریه راه اندازی در های مصنوعی در دانشگاه دمشق 

 اختصاص داده است. مصنوعی پروتزهای  چاپ سه بعدیسوریه آزمایشگاهی را به در دانشگاه دمشق در حال حاضر 

 چاپ سه بعدی اندام های مصنوعی در سوریه برای کمک به آسیب دیدگان جنگی

Carlo Masgoutiere  افتخاراتاین ما با تمام . ردهیجان زیادی وجود دا": توضیح داد سه بعدی پرینتاز شرکت 

را آموزش داده و پروتزهای  بیشتری افراد تعداداین است که ما هدف  در حال حاضرمورد استقبال قرار گرفتیم. 

 یک نپیش از ای ه ایفضیلت است. به عنوان مثال، یک دختر سوری علم و دانشپیچیده تری تهیه کنیم. تبادل 

 ."را توسعه داده استمی شود  نصب بازوی که بر روی ده حرکت سیستم

 

https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-sls/
https://idesign3d.ir/3d-print/


 

 

 ، سازی شده قربانیان جنگ نه ساله پروتزهای شخصیبه  به صورت روزانه ده دانشجو و چهار معلم از دانشگاه

 .ارائه می دهندخدمات 

 ، متخصص قلب و عروق سوری و بنیانگذارJean Bassmaji و Masgoutiereتوسط ایده چنین آزمایشگاهی 

و ایده خود را  ه بودندشنید WASP شد. این دو در مورد آزمایشگاه ارتوپدی دیجیتال مطرحAMAR  شرکت

 .برای این شرکت مطرح کردند

 

 

 شده توسعه داده شده سه بعدی پروتزهای چاپ 

http://www.arche3d.it/


 

 

بازدید کردند تا از آزمایشگاه ارتوپدی  WASP دفتر مرکزی شرکت از Masgoutiereو Bassmajiدر ابتدا، 

 .درخواست تخفیف کننددر سوریه داشتند  را آن راه اندازیکه قصد  WASP دیجیتال

 ه منظورب را رایگان های های سه بعدی و آموزش چاپگر ،به جای ارائه تخفیفتصمیم گرفت   WASPشرکت

در یک   WASPشرکتارائه دهد. با این حال  های مصنوعیپروتز  توسعه جهتکمک به معلمان و دانش آموزان 

 ".نده اموانع برطرف شده در طول مسیر بیشمار بود"بیانیه مطبوعاتی توضیح می دهد که 

ن همچنیقرار است در دمشق کار کنند.  دو دستگاه چاپگر سه بعدیو  کار را با موفقیت انجام دادنداما این تیم 

 .یافتنداسکنر سه بعدی و سایر مواد فنی دسترسی  ، یککامپیوتر یک کارکنان این دانشگاه به

ز دست داده اند. خود را ا های اندام نه ساله هدف این آزمایشگاه کمک به افراد بی شماری است که در طول جنگ

را مورد استفاده قرار e-NABLE  پرونده های منبع باز پروژهها پروتز  توسعه این برایمعلمان و دانش آموزان 

 .دادند



 

 

.  

Jean Bassmaji در سوریه ما با کشوری که پس از نه سال جنگ خسته شده بود مالقات کردیم. اما ": افزود

کار ما هنوز قطعاً . اما هستنددوستانه و مهمان نواز این کشور  مردمسرسخت و پر از امید است.  هم چنانسوریه 

نی به یک مرجع علمی و همچنین یک هدف انسابیشتر و بیشتر آزمایشگاه باید رشد کند و  . اینپایان نیافته است

 " .تبدیل شود

 /https://all3dp.comمنبع: 

 

 

https://all3dp.com/4/wasp-o-digital-orthopedic-laboratory-opens-at-the-university-of-damascus/

