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تول�د آنت� بادی ر�توکس� مب
Production of Rituximab Antibodies

ر�توکس�ماب �ک آنت� بادی مونوکلونال کا�مر�ک
عل�ه آنت� ژن CD20 است که برای درمان
سرطان های شا�ع و خطرناک مانند لنفوم غ�ر
هوچک�ن استفاده م� شود. ا�ن محصول با نام های
تجاری RITUXAN، MABTHERA وZYTUX از طر�ق

فناوری DNA نوترک�ب تول�د م� شود.

موارد کاربرد
استفاده از سامانه گ�اه� تول�د شده (مهندس� شده با
س�ستم گل�کوز�الس�ون ت�پ انسان�) برای تول�د انواع

پروتئ�ن های نوترک�ب دارو��
امکان استفاده از PMR به عنوان داروی قابل رقابت با نمونه
تجاری ر�توکس� ماب، پس از ط� ارز�اب� های مقتض�، در

درمان لنفوم غ�رهوچک�ن.

دکتر مراد جعفری؛ دانش�ار گروه اصالح و ب�وتکنولوژی
گ�اه� دانشگاه اروم�ه

ت�م طراح�

نوترک�ب و مهندس� شده
تول�د بس�ار ارزان محصول نسبت به س�ستم را�ج تول�د

قابل�ت مق�اس پذ�ری سر�ع و با هز�نه های پا��ن
عاری بودن محصول از اندوتوکس�ن ها و هرگونه آلودگ� های

پاتوژن�ک انسان�-ح�وان�
سطح باالی ا�من� ز�ست�

مزا�ای رقابت�

1



هز�نه مناسب
م�زان تول�د قابل رقابت با مشابه خارج�

توليد آنت� بادي پل� كلونال بر عليه
ايمونوگلوبولين انسان� در خرگوش

Production of Polyclonal Antibodies Against Human
Immunoglobulin in Rabbits

معرف کومبس �ا آنت� ه�ومن گلوبول�ن، آنت� بادی پل�
کلونال� است که در بدن ح�وانات� مانند خرگوش و بر
عل�ه سرم انسان �ا فراکس�ون های غن� از ا�مونوگلوبول�ن
انسان� تول�د م� شود. ا�ن معرف کاربردهای تشخ�ص�

و آموزش� متعدد دارد.

ت�م طراح�
دکتر س�د م�ثم ابطح� فروشان�، عضو ه�ئت علم� گروه

ا�مونولوژی دانشکده دامپزشک� دانشگاه اروم�ه
دکتر نوروز دل�رژ عضو ه�ئت علم� گروه م�کروب�ولوژی

دانشکده دامپزشک� دانشگاه اروم�ه

موارد کاربرد
قابل استفاده در آزما�شات کومبس مستق�م، غ�ر مستق�م،

،DU کومبس را�ت و در بانک خون در تشخ�ص آنت� ژن
در صورت کنژوگه نمودن سرم کومبس، م� توان از آن در

تست ها�� از قب�ل اال�زا و ا�مونوفلورسنت استفاده نمود.

مزا�ای رقابت�

sm.abtahi@urmia.ac.ir
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FNZP@gmail.com

درجه خلوص باال وعدم وجود ل�گن�ن
هم� سلولز و پکت�ن

شاخص بلور�نگ� تا ۸۵ درصد
درجه پل�مر�زاس�ون باال و قدرت کشش قابل توجه

قدرت جذب و نگهداری آب باال تا ۲۰۰ برابر وزن خشک پل�مر
تجز�ه پذ�ری و سازگاری ز�ست� باال

مزا�ای رقابت�

نانوسلولز باکتر�ا�� 
Bacterial Nanocellulose

نانوسلولز اصطالح� است که به سلولز با ف�بری به قطر
کمتر از ۱۰۰ نانومتر اطالق م� شود و به سه ش�
نانوکر�ستال، نانوف�بر سلولز و نانوسلولز باکتر�ا�� قابل
تول�د است. نانوسلولز باکتر�ا��، توسط گونه های خاص
باکتری سنتز م� شود و اگرچه ساختار ش�م�ا�� آن
مشابه سلولز گ�اه� است اما تفاوت های ز�ادی با سلولز

گ�اه� دارد.

موارد کاربرد
تول�د زخم پوش جهت استفاده در پانسمان و ترم�م زخم

تول�د ماسک صورت
استفاده در صنا�ع نساج�

استفاده در بسته بندی مواد غذا��
تول�د حسگرهای ش�م�ا�� و م�کروب�

شرکت فناوران نانوز�ست پالست

ت�م طراح�



سامانه تگرگ شکن
Hailbreaker system

نحوه کار س�ستم به ا�ن صورت است که با در�افت
پ�امک توسط مودم، با توجه به تعداد شل�ک های ذکر
شده، ابتدا م�کروکنترلر دستور به روشن شدن آالرم داده
و با باز شدن ش�ر، گاز وارد مخزن م� شود. عمل جرقه
زن� اتفاق افتاده و با ا�جاد انفجار و تول�د موج در
محفظه رو به باالی س�ستم، حرارت در ارتفاع باال ا�جاد

شده و تگرگ تبد�ل به آب م� شود.

موارد کاربرد
امکان تعو�ض کد دستورات توسط شماره های مجاز

طراح� مدار با ضر�ب امن�ت باال
عمل�ات جرقه زن� در صورت قطع بودن ش�ر

الکترون�ک� گاز

دکتر ام�ر فتح�، عضو ه�ئت علم� گروه
مهندس� برق الکترون�ک دانشگاه اروم�ه

مهندس سرک�س عز�ز�ان

ت�م طراح�

تست شده بر روی سامانه تگرگ شکن زن�ت
قابل�ت نصب و سفارش� سازی بر روی سامانه های

تگرگ شکن
نصب و تست همراه با �ک سال پشت�بان� را�گان

امکان افزودن امکانات اضاف� و سفارش� سازی

مزا�ای رقابت�

a.fathi@urmia.ac.ir
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ربات کاوشگر و مانیتورینگ خطوط لوله گاز
Exploring and Monitoring Robot for Gas Pipelines

نمونه اول ربات کاوشگر لوله از نوع انعطافپذیر بوده
که به صورت کنترل سیمی میتواند وارد لوله شده، و
مسیر لوله را تا ۵۰ متر طی کند. این ربات مسیر لوله
را دنبال کرده، از خمهای استاندارد عبور کرده و
میتواند در لولههای شیبدار نیز به راحتی حرکت
کند. دارای یک دوربین در قسمت جلو و دوربین دیگر
در قسمت عقب خود است که تصاویر را به صورت
همزمان به بیرون مخابره میکند. همچنین این ربات

قابلیت برگشت مسیر طی شده را دارد.

ت�م طراح�
دکتر امیرموسی اباذری، عضو ه�ئت علم�
گروه مهندس� مکان�ک، دانشگاه اروم�ه
داود هاشمپور، دانشجوی کارشناس� ارشد،

دانشگاه اروم�ه

موارد کاربرد
بازرسی لولههای نفت، گاز و آب

عیبیابی لولههای نفت، گاز و آب

ب� س�م بودن ربات
دارای سنسورهای موقعیت
دارای سنسور اولتراسونیک
قابلیت عبور از سه راهیها

قابلیت برگشت به محل شروع

مزا�ای رقابت�

am.abazari@urmia.ac.ir



کنترل از راه دور آب�اری
Irrigation Remote Control

کشاورزان در ا�ران سابقه طوالن� در استفاده از
آب�اری قطره ای دارند. اما به دل�ل هز�نه باالی
نگهداری تجه�زات موجود، کشاورزان کمتر از آن
استفاده م� کنند. س�ستم های آب�اری قطره ای مدرن
راندمان را بهبود م� بخشد و عمر مف�د ا�ن
تجه�زات را افزا�ش م� دهد. آن ها همچن�ن بهره

وری ن�روی کار را افزا�ش م� دهند.

موارد کاربرد
آب�اری انواع مزارع و باغات به صورت اتومات�ک

دکتر س�دصدرا کاشف، عضو ه�ئت علم� گروه برق
مخابرات دانشگاه اروم�ه

ت�م طراح�

تنظ�م زمان دق�ق برای آب�اری جهت پ�شگ�ری از اتالف
آب

ا�من� باال برای س�ستم مخابرات�
نصب و تست همراه با �ک سال پشت�بان� را�گان

امکان افزودن امکانات اضاف� و سفارش� سازی بر
حسب درخواست کاربر

مزا�ای رقابت�

s.kashef@urmia.ac.ir ۶



پوشش های فوق آبگر�ز
Super-Hydrophobic Coatings

مزا�ای رقابت�
ا�جاد قابل�ت فوق آب گر�ز با زاو�ه ۱۵۰ درجه

ماندگاری باال
محصول منحصر به فرد

با کاهش منابع نفت و گاز، حفر چاه های عم�ق
افزا�ش �افته است. با عم�ق شدن چاه ها، فشار و
دما در کف چاه ها ن�ز افزا�ش م� �ابد. �ک� از
راه های مقابله با خوردگ� استفاده از پوشش های

فوق آبگر�ز است.

موارد کاربرد
انواع سطوح فلزی

لوله ها، 
د� ها، 
صفحات

دکتر سجاد کش� پور، عضو ه�ئت علم� گروه
نانوفناوری دانشکده علوم پا�ه دانشگاه اروم�ه

ت�م طراح�

s.keshipour@urmia.ac.ir
۷



دستگاه الکترور�س�
Electrospinning Machine

الکترور�س� �ا برق ر�س� فرآ�ندی جهت تول�د نانو و
م�کروال�اف از محلول مواد پل�مری، سرام�ک� و
کامپوز�ت� متش� از پل�مر-نانوذرات است. ا�ن روش
برای تول�د نانوذرات از طر�ق فرا�ند الکترواسپری ن�ز
کاربرد دارد. روش الکترور�س� از �ک منبع تغذ�ه ولتاژ
باال جهت تول�د بار الکتر�ک� در جر�ان محلول �ا مذاب
پل�مری و در نت�جه تول�د رشته ها�� با قطر ز�ر م�کرون

استفاده م� شود.

مزا�ای رقابت�

طراح� و تول�د داخل�
طول عمر باال، ق�مت پا��ن

کاربری و نگهداری آسان
امکان شخص� سازی محصول

قابل�ت کنترل به صورت دست� �ا د�ج�تال

دکتر مهدی محمود�ان، عضو ه�ئت علم� گروه
نانوفناوری دانشگاه اروم�ه

سجاد ممقان�، دانشجوی دکتری ساخت و
تول�د دانشگاه اروم�ه

موارد کاربرد

صنا�ع پزشک�، دارو�� و بهداشت�
تول�د و ذخ�ره سازی انرژی

صنا�ع مربوط به ز�ست فناوری و مح�ط ز�ست
صنا�ع دفاع� و امن�ت�

ت�م طراح�

m.mahmoudian@urmia.ac.ir ۸



سل ف�لتراس�ون
Filtration Cell

سل ف�لتراس�ون انتهای بسته در آزما�ش غشاهای
صفحه استفاده م� شود. لوله از �ک محفظه با �ک
غشاء ثابت در پا��ن تشک�ل شده است. آزما�شات
را م� توان برای اندازه گ�ری نفوذپذ�ری، رنگدانه ها،
نمک ها، فلزات سنگ�ن و م�زان گرفتگ� غشاها

انجام داد.

مزا�ای رقابت�

متغ��ر بودن ابعاد و جنس بدنه
قابل�ت تعب�ه تجه�زات جانب� برای بررس� تغ��رات

دما��
تعدد تست های قابل انجام با ا�ن دستگاه

طول عمر بس�ار باال، ق�مت پا��ن

موارد کاربرد

تست تراوش آب خالص جهت بررس� سرعت تصف�ه
تست حذف رنگدانه ها و فلزات سنگ�ن در بررس�

عملکرد تصف�ه پساب
تست گرفتگ� جهت بررس� طول عمر غشای مصرف�

بررس� استحکام غشا

دکتر مهدی محمود�ان، عضو ه�ئت علم� گروه
نانوفناوری دانشگاه اروم�ه

سجاد ممقان�، دانشجوی دکتری ساخت و تول�د
دانشگاه اروم�ه

ت�م طراح�

m.mahmoudian@urmia.ac.ir
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نانوکپسول های خودترم�م در رنگ های صنعت�
Self-Healing Nanocapsules in Industrial Paints
پوشش های خود ترم�م شونده حاوی م�کرو/
نانوکپسول پل�مری اوره فرمالدئ�د حاوی مواد
ترم�م کننده. عامل ترم�م در مجاورت هوا خشک
م� شود و باعث بسته شدن ترک م� شود و در
نت�جه سطح فلز را م� پوشاند. ا�ن نانو کپسول ها را
م� توان به رنگ های صنعت� اضافه کرد در حال� که

تاث�ر ز�ادی در ق�مت تمام شده رنگ ندارد.

مزا�ای رقابت�

کارا�� مطلوب و اثبات شده در صنا�ع گاز
سهولت فرآ�ند ته�ه و تول�د

ق�مت پا��ن
قابل�ت استفاده در رنگ های صنعت�

دکتر مهدی محمود�ان، عضو ه�ئت علم�
گروه نانوفناوری دانشگاه اروم�ه

سجاد ممقان�، دانشجوی دکتری ساخت و
تول�د دانشگاه اروم�ه

موارد کاربرد

آب
نفت

گاز
صنا�ع دفاع�

رنگ سازی

تمام� صنا�ع از قب�ل: 

ت�م طراح�

۱۰



پانل های آموزش� پنومات�ک و الکتروپنومات�ک
Pneumatic and Electropneumatic Training

Panels
ا�ن دستگاه با در نظر گرفتن سرفصل های آموزش�
مقاطع دانشگاه�، جهت آموزش و آشنا��
دانشجو�ان با تمام المان ها، مدارهای پنومات�ک و
الکتروپنومات�ک از سطح مبتدی تا پ�شرفته، طراح�

و ساخته شده است.

مزا�ای رقابت�

برنامه آموزش� مبتن� بر آزما�شگاه
 PLC متمرکز بر الکتروپنومات�ک و مقدمات

استفاده از س�ستم متمرکز هوای فشرده
هز�نه تمام شده پا��ن

دکتر عارف مردان� کران�؛ دانش�ار گروه
مکان�ک ب�وس�ستم دانشگاه اروم�ه

مهندس اردالن غالمعل� زاده

موارد کاربرد

دانشگاه ها، 
هنرستان های فن�

مراکز آموزش�
دانشگاه های فن� و حرفه ای

ت�م طراح�

a.mardani@urmia.ac.ir۱۱



a.mardani@urmia.ac.ir

سو�ل ب�ن (انباره خاک)
Soil Bin

سو�ل ب�ن �ا انباره خاک �ک کانال خاک با شرا�ط
کنترل شده است، به گونه ای که خاک محتوی درون
آن، کامًال همگن و دارای شرا�ط �کنواخت� باشد. ا�ن
محصول، �ک سو�ل ب�ن از نوع ثابت است که به
صورت سازه ای فلزی بر روی سطح زم�ن قرار گرفته
است. خاک درون سو�ل ب�ن، به صورت جدا از سطح

زم�ن و در قالب �ک کانال خاک طراح� شده است.

مزا�ای رقابت�

عدم وجود رق�ب داخل�
ظرف�ت باال

قابل�ت تست انواع دنباله بند و چرخ

موارد کاربرد

تست ادوات کشاورزی با عرض کار تا ۲ متر و
عمق کار تا ۱ متر، 

تخم�ن ن�روی مورد ن�از برای راه اندازی
ماش�ن های کشاورزی قبل از ورود به مزرعه، 

طراح� و ارز�اب� عملکرد ماش�ن های
کشاورزی، 

راست� آزما�� ماش�ن های کشاورزی جهت
صدور مجوز استاندارد.

دکتر عارف مردان� کران�؛ دانش�ار گروه
مکان�ک ب�وس�ستم دانشگاه اروم�ه

ت�م طراح�

۱۲



نانونقاط کوانتوم� کربن�
Carbon Quantum Nanoparticles

نانوذرات کربن فلورسنت �ا کربن کوانتوم�، �ک� از
اعضای نوظهور خانواده کربن هستند که �ک رق�ب
بالقوه برای مجموعه داده های را�ج ن�مه رسانای
کوانتوم� در نظر گرفته م� شوند. �ک� از و�ژگ� های
ا�ن ساختارهای نوظهور در مقا�سه با نقاط
کوانتوم� ن�مه هادی و رنگدانه های آل�، عدم

سم�ت بس�ار کمتر آن ها است.

مزا�ای رقابت�

عدم وجود رق�ب داخل�
ظرف�ت باال

قابل�ت تست انواع دنباله بند و چرخ

دکتر مهران مرادی، عضو ه�ئت علم� گروه
بهداشت و مواد غذا�� دانشگاه اروم�ه

دکتر رح�م موال��، عضو ه�ئت علم� گروه
ش�م� دانشگاه اروم�ه

موارد کاربرد

سنجش ش�م�ا��
تصو�ربرداری، نشان دار کردن و پا�ش

م�کروب�
ممانعت از تابش فرابنفش
کاربرد در فنآوری ضد جعل

ت�م طراح�

m.moradi@urmia.ac.ir۱۳



m.nikoo@urmia.ac.ir ۱۴

مزا�ای رقابت�

عدم وجود رق�ب داخل�
مقاومت در برابر گرما و شوری در ماه� و م�گو

افزا�ش رشد و کاهش ضر�ب غذا�� در ماه� و م�گو
افزا�ش ا�من� و اشت ها در ماه� و م�گو

هضم پذ�ری باال

دکتر مهدی ن�کو، عضو ه�ئت علم� دانشکده
کشاورزی و منابع طب�ع� دانشگاه اروم�ه

موارد کاربرد

صنعت آبزی پروری
صادرات به سا�ر کشورها

ت�م طراح�

پودر پروتئ�ن ه�درول�ز از ضا�عات ماه�
Hydrolysis Protein Powder From Fish Waste

ا�ران با تول�د ب�ش از ۱۶۰۰۰۰ تن در سال دوم�ن
تول�د کننده ماه� قزل آال در جهان است. ۳۰ درصد
وزن بدن ماه� قزل آال ضا�عات است. تخم�ن زده
م� شود که حدود ۳۸ درصد از تول�د پودر ماه� در

جهان تا سال ۲۰۲۵ از ضا�عات ماه� تام�ن شود.



مزا�ای رقابت�

ق�مت مناسب
طراح� و ساخت توسط ن�روهای بوم�

قابل�ت شخص� سازی
قابل�ت اطم�نان باال

مج�د ن�کزاد عضو ه�ئت علم� گروه مهندس�
برق مخابرات دانشگاه اروم�ه

س�دصدرا کاشف عضو ه�ئت علم� گروه
مهندس� برق مخابرات دانشگاه اروم�ه

مرتض� ف�روزی

موارد کاربرد

گلخانه های هوشمند
آب�اری هوشمند مزارع کوچک و بزرگ

آب�اری هوشمند مح�ط های شهری
کنترل پارامترهای دما و رطوبت مح�ط های

آزما�شگاه�

ت�م طراح�

س�ستم مد�ر�ت هوشمند گلخانه
Intelligent Greenhouse
Management System

کشاورزی هوشمند، کشت ر�زاقل�م با س�ستم خودتنظ�م�
است که شرا�ط مناسب� را برای رشد گ�اه فراهم م� کند.
صنعت کشاورزی �ک� از تاث�رگذارتر�ن صنا�ع تحول د�ج�تال
و پ�شرفت فناوری است. برنامه های کاربردی کشاورزی
هوشمند نه تنها بهره برداری کشاورزی در مق�اس بزرگ را
هدف قرار م� دهد، بلکه م� تواند روندهای جد�د و رو به رشد
در بهره برداری کشاورزی مانند کشاورزی خانوادگ� را ن�ز

تقو�ت کند.

m.nikzad@urmia.ac.ir۱۵



مزا�ای رقابت�

دارای تا�مر و منبع نور
دارای دورهای آرام، متوسط و تند

دارای حالت اتومات�ک
تغ��ر رنگ دستگاه

دارای استاندارد
دارای ق�مت رقابت�

ب� صدا
دارای قفل کودک

تابش فرابنفش به منظور ضدعفون� کردن هوا
از ب�ن بردن و�روس کرونا

دارای ف�لتر سه ال�ه

دکتر وح�د رستم پور عضو ه�ئت علم� گروه
مهندس� مکان�ک ب�وس�ستم

موارد کاربرد

اتاق جلسات
ب�مارستان
اتاق کالس

منزل

ضدعفون� و تصف�ه مکان ها�� مانند: 

ت�م طراح�

دستگاه ضدعفون� و تصف�ه هوا
Disinfector and Air Purifier

ا�ن دستگاه بر اساس فناوری استفاده از اشعه ماورا
بنفش و نورUVC با استفاده از ف�لترها ساخته شده
است. هوا از قسمت های مشبک گرفته شده و از
ف�لترهای سه ال�ه عبور م� کند. و�روس ها و
باکتری ها و ناخالص� های هوا در ا�ن ف�لتر گرفته
شده و به قسمت فوقان� منتقل م� شود و اشعه

ماورا بنفش آن ها را از ب�ن م� برد.

v.rostampour@urmia.ac.ir ۱۶



مزا�ای رقابت�
افزا�ش عمر روسازی آسفالت

کمک به کاهش آلودگ� و حفظ مح�ط ز�ست
کاهش هز�نه اجرا، تعم�ر و نگهداری راه ها

افزا�ش درجه عملکردی ق�ر از ۵۸ درجه به ۷۰ درجه
قابل استفاده در مناطق با آب و هوای گرم

موارد کاربرد
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، 

شرکت ساخت و توسعه ز�ربناهای حمل و نقل
کشور، 

شهرداری های سراسر کشور، 
پ�مانکاران حوزه راهسازی، 

شرکت های تول�د کننده ق�ر و آسفالت.

دکتر نادر صولت� فر، عضو ه�ئت علم� گروه عمران
دانشگاه اروم�ه

ت�م طراح�

تول�د ق�ر اصالح شده با پودر الست�ک
Production of Modified Bitumen With

Rubber Powder
ق�ر اصالح شده پودر الست�ک با طرح اختالط به�نه به
روش سطح پاسخ (RSM) به طور همزمان در برابر
آس�ب های ناش� از ش�ارها، ترک های خستگ� و دمای
پا��ن تول�د م� شود. سنگ و ماسه با استفاده از
چسب های موجود در ا�ن محصول به هم چسبانده شده

و برای بازسازی معابر و معابر استفاده م� شود.

n.solatifar@urmia.ac.ir۱۷



مزا�ای رقابت�
کاهش چشم گ�ر م�زان آب مورد ن�از برای زراعت

مقابله با شوری و خشک� خاک
مبارزه با آفات و قارچ های مضر

منحصر به فرد بودن محصوالت
فاقد مواد مضر برای مح�ط ز�ست

m.tajbakhsh@urmia.ac.ir

موارد کاربرد
مزارع و زم�ن های کشاورزی دچار شوری،

خشک� و �ا کم آب�، 
زم�ن های زراع� دارای آب و هوای سرد، 

گ�اهان و محصوالت زراع� در معرض آفات و
قارچ ها

دکتر مهدی تاج بخش، عضو سابق ه�ات علم�
گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه اروم�ه

ت�م طراح�

بهبود دهنده محصوالت زراع�
Crop Enhancement Pack

۲۵ نوع ماده برای اصالح گ�اهان و محصوالت
کشاورزی تول�د و ته�ه شده است. مواد ضد شوری،
ضد خشکسال� و ضد سرما از جمله ا�ن محصوالت
هستند. سموم و کودهای آل� در وضع�ت� قرار

دارند که اثرات نامطلوب� بر مح�ط ز�ست ندارند.

۱۸



مزا�ای رقابت�
IEC ۶۱۴۰۰ - ۲ طراح� تورب�ن مطابق با استاندارد

کاهش وزن روتور و باله ها
کاهش هز�نه ساخت

قابل�ت تول�د در ابعاد و توان های نام� مختلف
کاهش اثر منف� بر عملکرد باله ها

کاهش تنش پ�چش�
بازده� باالی ۹۴٪ ژنراتور القا�� تورب�ن

افزا�ش سطح جاروب روتور
قابل�ت ترک�ب با س�ستم های خورش�دی

موارد کاربرد
قابل نصب در مناطق صعب العبور

قابل استفاده برای مصارف خانگ� در مناطق
بادخ�ر

قابل نصب در مزارع بادی واقع در در�ا و خشک�
قابل نصب و استفاده در ا�ستگاه ها و پا�گاه های

نظام� و غ�ر نظام�

دکتر مرتض� خل�ل�ان، عضو ه�أت علم� گروه
مکان�ک دانشگاه اروم�ه

مهندس محمد حسن حق�ق�ه
مهندس پاور بهرام�

ت�م طراح�

تورب�ن بادی
Wind Turbine

در A-MARK با افزودن عناصر جد�د به ساختار
روتور تورب�ن بادی محور عمودی نوع دار�وس، وزن
قطعات اصل� و گران ق�مت به م�زان قابل توجه�
کاهش �افته است. روتور عملکرد مشابه� را با
هز�نه تول�د بس�ار کمتر در مقا�سه با روتور

تورب�ن های حافظه معمول� ارائه م� دهد.

m.khalilian@urmia.ac.ir۱۹



مزا�ای رقابت�
کاهش تلفات و افزا�ش رشد الرو، م�گو و ماه�

ارزش غذا�� و انرژی باال (60% پروتئ�ن و 10% چرب�)
افزا�ش م�زان مقاومت و بقای م�گو

محصول استراتژ�ک در مراکز تکث�ر

موارد کاربرد
تغذ�ه م�گو در کل�ه مراحل رشد

تغذ�ه ماه�ان ز�نت�
تغذ�ه ماه�ان خاو�اری

تغذ�ه ماه�ان در�ا��

دکتر ناصر آق، عضو ه�ئت علم� گروه ب�ولوژی
و تکث�ر و پرورش دانشگاه اروم�ه - شرکت

دانش بن�ان آبز�ان فن آور پ�شرو

ت�م طراح�

پک�ج محصوالت آرتم�ا
Artemia Product Package

آرتم�ای دکپسوله
آرتم�ای خشک

جن�ن زنده منجمد آرتم�ا
ناپل� غن� شده زنده آرتم�ا

پودر آرتم�ا
پولک� آرتم�ا

ا�ن پک شامل محصوالت ز�ر م� شود: 

n.agh@urmia.ac.ir ۲۰



مزا�ای رقابت�
تول�د نانوذرات کربن� با منبع گازی

SPUTTERING ال�ه نشان� به روش کند وپاش
الکترور�س� نانو ال�اف

SPIN COATING ال�ه نشان� دوران�

دکتر محمدتق� احمدی، عضو ه�ات علم� گروه
ف�ز�ک، دانشکده علوم پا�ه دانشگاه اروم�ه

موارد کاربرد
تول�د نانو ذرات
تول�د نانو ال�اف

ال�ه برداری نانومتری سطوح
تول�د پالسمای سرد

ت�م طراح�

ست پژوهش� نانو فناوری
Nanotechnology Research Set

دستگاه ساخته شده از تکنولوژی پالسما برای سه
عملکرد عمده ز�ر طراح� و نمونه ن�مه صنعت� آن تول�د
شده است: رشد نانو ذرات با منبع گازی، رشد نانو ال�اف
با منبع پل�مری (الکترور�س�)، دستگاه ضد عفون� کننده
سطوح و ال�ه برداری نانو متری از سطوح. ا�ن دستگاه در
مرحله اول تجاری سازی بوده و از نظر ش� ظاهری و
دق�ق سازی مراحل کنترل ن�از به طراح� و باز آفر�ن�
دارد که از نظر ظاهری و کارکرد آن را منطبق بر سل�قه

بازار کند.

mt.ahmadi@urmia.ac.ir۲۱



m.rastgou@urmia.ac.ir

مزا�ای رقابت�
تام�ن آب، تهو�ه مطبوع و نور برای رشد گ�اه
ا�جاد مح�ط� عاری از حشرات برای رشد گ�اه
هشدار دستگاه در صورت بروز هرگونه مش�

ارائه بلوتوث، شارژ USB، راد�و، پخش کننده
MP3، اکوال�زر

موارد کاربرد
امکان پرورش سبز�جات و گ�اهان ز�نت� در

مکان های عموم�
استفاده در برنامه های تحق�قات گ�اه�

استفاده به جای گلخانه

محمدرضا اتابک�، دانشجوی کارشناس�
گ�اه پزشک�

دکتر م�نا راستگو، استاد�ار گروه گ�اه پزشک�،
دانشکده کشاورزی، دانشگاه اروم�ه

ت�م طراح�

گلدان هوشمند اتا
Ata Smart Pot

گلدان هوشمند آتا نفوذپذ�ری خاک را بهبود
م� بخشد، به رطوبت اجازه م� دهد از مکان های
مرطوب به خشک منتقل شود و ر�شه ها را قادر
م� سازد تا منبسط شوند. همچن�ن حشرات و
ناقل�ن ب�ماری را از ب�ن م� برد. گلدان هوشمند
داخل� آتا رطوبت و دما، رطوبت نسب� و دمای

اطراف گلدان را در زمان واقع� حس م� کند.

۲۲



v.rostampour@urmia.ac.ir

مزا�ای رقابت�
برداشت مکان�زه درختان بزرگ مانند درختان

گردوی سنت�
اتصال به درخت توسط �ک س�م بکسل با طول

بدون محدود�ت

موارد کاربرد

گردو
توت

بادام
ز�تون
سنجد

برداشت مکان�زه انواع محصوالت درخت� مانند:

دکتر وح�د رستم پور، عضو ه�ئت علم� گروه
گروه مکان�ک ب�وس�ستم

دکتر ماز�ار ف�ض اله زاده

ت�م طراح�

دستگاه تکاننده درخت
Tree Shaker

از دستگاه تکاننده درخت م� توان برای برداشت
مکان�زه محصوالت درخت� مانند گردو، توت، بادام،
ز�تون، سنجد و غ�ره استفاده کرد. ا�ن دستگاه با
تبد�ل حرکت دوران� محور توانده� تراکتور به حرکت
خط� کابل اتصال، منجر به ارتعاش شاخه های اصل�

درخت و ر�زش محصوالت م� شود.

۲۳



نرم افزار تحل�ل نقشه های ذهن�
Aram Mental Map Analyzer

هدف اصل� ا�ن پروژه تبد�ل مولفه های ک�ف� در زم�نه
نقشه های ذهن� به داده های عددی بر اساس مطالعات و
تحق�قات انجام شده در ا�ن زم�نه است که توسط �ک
برنامه کامپ�وتری انجام م� شود. نتا�ج ا�ن نرم افزار حاک�
از اهم�ت فضا برای برنامه ر�زان شهری برای تصم�م گ�ری
صح�ح و به�نه در طرح های شهری است به گونه ای که به
احساس هو�ت (هو�ت فضا��) و احساس تعلق ساکن�ن

آس�ب وارد نشود.

مزا�ای رقابت�
محاسبه داده ک�ف� و تبد�ل آن به داده های کم� در

قالب ۴ مولفه کاربردی 
تع��ن نقاط مهم و حساس شهری جهت برنامه ر�زی

صح�ح شهری
امکان مقا�سه نظر�ات متخصص�ن با مردم و تجز�ه و

تحل�ل نتا�ج حاصل از آن
افزا�ش سرعت پردازش داده ها
کاهش ضر�ب خطا و کارا�� باال

خروج� به دو صورت داده های تصو�ری گو�ا و جداول
EXCEL عددی به صورت فا�ل

موارد کاربرد
کاربری حرفه ای در رشته های معماری و شهرسازی

سادگ� کار با برنامه
مراکز دانشگاه� و تحق�قات�

دکتر فرش�د آرام، دکترای پا�داری و بازآفر�ن� شهری،
دانشگاه اروم�ه

ت�م طراح�

f.aram@urmia.ac.ir ۲۴



مزا�ای رقابت�
محصول بوم� شده

پوشش ده� محصول
مقاومت در برابر تغ��ر رنگ

مقاومت سا�ش� و حرارت� باال

دکتر ام�ن علمداری، عضو ه�ئت علم� گروه
مهندس� ش�م� دانشگاه اروم�ه

موارد کاربرد
تول�د انواع رنگ

ساخت سرام�ک و فوتوکاتال�ست
تصف�ه آب و فاضالب

ف�لتراس�ون گازها
کاغذسازی
کاتال�ست

ت�م طراح�

دی اکس�د ت�تان�وم
Titanium Dioxide

ت�تان�وم عمدتًا به دو صورت دی اکس�د ت�تان�وم و فلز به
منظور ته�ه آل�اژهای مختلف کاربرد دارد. سهم دی اکس�د
ت�تان�وم در تول�د آل�اژ 93 درصد است. مهم تر�ن کاربرد دی
اکس�د ت�تان�وم در ساخت رنگدانه ها است. خصوص�ات� نظ�ر
ضر�ب شکست نوری باال، پوشش ده� عال�، درخشندگ�،
خنث� بودن و مقاومت سا�ش� و حرارت� باالی آن، درجه
د�رگذاری باال، توان ز�اد در توز�ع و انتشار �کنواخت و
مقاومت در برابر تغ��ر رنگ باعث شده که از آن به عنوان

رنگدانه استفاده شود.

a.alamdari@urmia.ac.ir۲۵



r.darvishzadeh@urmia.ac.ir

مزا�ای رقابت�
کاهش هز�نه ها

جلوگ�ری از خروج ارز
تول�د محصول بوم� ا�ران

موارد کاربرد
توسعه کشت ذرت

دکتر رضا درو�ش زاده، عضو ه�ئت علم� گروه
تول�د و ژنت�ک گ�اه� دانشکده کشاورزی

دکتر ا�رج برنوس�، عضو ه�ئت علم� گروه
تول�د و ژنت�ک گ�اه� دانشکده کشاورزی

دکتر هادی عل�پور، عضو ه�ئت علم� گروه
تول�د و ژنت�ک گ�اه� دانشکده کشاورزی

ت�م طراح�

گروه بندی هتروت�ک و تول�د ه�بر�دهای با عملکرد
باال در ذرت 

Heterotic Grouping and Producing High-Performance
Hybrids in Maize

ذرت سوم�ن محصول مهم غذا�� بعد از گندم و برنج
م� باشد. تول�د ارقام ه�بر�د �ک� از روش های مهم اصالح
ذرت م� باشد. بر اساس نتا�ج، ه�بر�د جد�د حاصل از ا�ن
پروژه(H50 2×7) در ارز�اب� های ما در منطقه اروم�ه از نظر
عملکرد دانه خود را باالتر از س�ن� ۷۰۴ نشان داد. با توجه
به زودرس� ه�بر�د مذکور نسبت به س�ن� کراس ۷۰۴ به
عنوان ه�بر�د غالب منطقه در صورت تا��د در آزما�شات

تکم�ل� د�گر م� تواند به عنوان رقم جد�د معرف� شود.

۲۶



مزا�ای رقابت�
تشخ�ص مارکرهای توموری

کاربرد های ا�مونو ب�وش�م�ا�� 
مونوکلونال آنت� بادی تراپ�

بررس� خصوص�ات آنت� ژن�ک بس�اری از پاتوژن ها

موارد کاربرد
استفاده در فلوسا�تومتری در تشخ�ص

(FACS) جمع�ت های مختلف سلول�
آزما�شگاه های تشخ�ص طب�

دکتر نوروز دل�رژ، عضو ه�ئت علم� گروه
م�کروب�ولوژی دانشکده دامپزشک�

دکتر س�د م�ثم ابطح�، عضو ه�ئت علم� گروه
م�کروب�ولوژی دانشکده دامپزشک�

مهسا خ�اط�، دانشجوی م�کروب�ولوژی

ت�م طراح�

HBSAG تول�د آنت� بادی منوکلونال عل�ه
Production of Monoclonal Antibody Against

Recombinant HBsAg

آلودگ� با و�روس هپات�ت B، متداول تر�ن عامل ب�ماری های کبدی در
سراسر جهان بوده که م� تواند از طرق مختلف تزر�ق�، جنس� و مادر
به جن�ن منتقل گردد. طبق برآورد، ب�ش از �ک سوم جمع�ت دن�ا
(ب�ش از ۲ م�ل�ارد نفر) به HBV آلوده اند که از ا�ن م�ان ۳۵۰ م�ل�ون
نفر به فرم مزمن مبتال و در خطر ابتال به ب�ماری های کبدی نظ�ر س�روز
و سرطان کبد (hepatocellular carcinoma) هستند. HBsAg �ک
ساختمان ماکرومولکول� پ�چ�ده شامل پروتئ�ن (۷۵٪)، کربوه�درات
(به فرم گل�کوپروتئ�ن) و چرب� (به فرم فسفات�د�ل کول�ن، کلسترول و
استرهای کلسترول) م� باشد. بنابرا�ن HBsAg مهمتر�ن هدف برای
تشخ�ص و پ�گ�ری ا�من� نسبت به آلودگ� با HBV است و مونوکلونال
آنت� بادی های ضد HBsAg بطور انحصاری برای مطالعه ساختمان
پ�چ�ده HBsAg، نقشه �اب� اپ� توپ های خنث� کننده و راه اندازی

تست های تشخ�ص� و ن�ز ا�مونوتراپ� HBV بکار م� روند.
n.delirezh@urmia.ac.ir۲۷
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مزا�ای رقابت�
نوترک�ب و مهندس� شده

دارای �ک قطعه اضاف� پروتئ�ن� به منظور
DNA افزا�ش پ�ش روندگ� آنز�م روی

موارد کاربرد
در مراکز پژوهش�

مراکز درمان�
مراکز تشخ�ص طب�

دکتر مهدی ا�مان� عضو ه�ئت علم� گروه علوم
پا�ه دانشکده دامپزشک� دانشگاه اروم�ه

دکتر حس�ن زارع� متخصص ب�وتکنولوژی پزشک�
دانشگاه علوم پزشک� شه�د صدوق� �زد
دکتر حامد ش�خ عل�شاه� دانشگاه تورنتو

ت�م طراح�

PFU پل�مراز DNA آنز�م
DNA Polymerase Enzyme Pfu

آنز�م Pfu، دی ان ای پل�مرازی است که باعث تکث�ر
DNA در واکنش زنج�ره ای پل�مراز (PCR) م� شود. ا�ن
آنز�م به حرارت بس�ار مقاوم بوده و کاربرد وس�ع� در
تکث�ر آزما�شگاه� DNA دارد. در تمام� آزما�شگاه های
تحق�قات� و تشخ�ص� که تست PCR انجام م� شود،
آنز�م Pfu از اجزای جدا�� ناپذ�ر واکنش م� باشد و در
مقا�سه با سا�ر آنز�م های مورد استفاده در PCR، دارای

فعال�ت تصح�ح خطای باالتری م� باشد.

۲۸



مزا�ای رقابت�
کاهش هز�نه ها

جلوگ�ری از خروج ارز
تول�د محصول بوم� ا�ران

رضا درو�ش زاده، عضو ه�ئت علم� گروه تول�د
و ژنت�ک گ�اه� دانشکده کشاورزی

س�د رضا علوی، عضو گروه اصالح نبات مرکز
تحق�قات توتون اروم�ه

موارد کاربرد
اصالح ژنت�ک� توتون

ت�م طراح�

اصالح ژنت�ک� توتون در راستای کاهش جذب کلر
Heterotic Grouping and Producing High-Performance

Hybrids in Maize

تنباکو �ک محصول عمده کشاورزی و صنعت� برای
کشورهای تول�د کننده آن است. محتوای کلر در برگ عامل
اصل� تع��ن ک�ف�ت توتون در نظر گرفته م� شود. از نظر
جغراف�ا�� و اقل�م�، منطقه شمال غرب� برای کشت
تنباکوهای شرق� و ن�مه شرق� ا�ده آل است. در ط� ۷
سال، ۴ خط تنباکو با قابل�ت جذب کلر کاهش �افته در �ک
پروژه مشترک با استفاده از نشانگرهای SSR ا�جاد شد. ا�ن
ال�ن ها ضمن قابل�ت جذب کمتر کلر (مقاومت به شوری) از
عملکرد ب�شتر در مقا�سه با وار�ته تجاری منطقه به نام

باسما سرس ۳۱ هستند.

r.darvishzadeh@urmia.ac.ir۲۹
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اتوکالو
Autoclave

اتوکالوها نمونه های آزما�شگاه� و صنعت� در اندازه های
مختلف را نگهداری م� کنند. ا�ن اتوکالو در تحق�قات،
واکنش های با دمای باال و فشار باال را انجام م� دهد. با
افزودن حرارت و تبخ�ر حالل �ا مواد خام، فشار داخل�
نمونه آزما�ش شده افزا�ش م� �ابد و واکنش در فشار
باالتر از اتمسفر رخ م� دهد. ا�ن فناوری برای سنتز
ه�دروترمال� نانوساختارها و نانومواد استفاده م� شود.
مهندس� عمران، ش�م�، ف�ز�ک، مهندس� انرژی،
مهندس� مواد و سا�ر رشته ها از راکتورهای گرماب�

استفاده م� کنند.

مزا�ای رقابت�
قابل�ت تحمل فشار و دمای باال، بدون خاص�ت

مغناط�س� 
بدنه عاری از مواد سازنده خطرناک و بدون انتشار

آلودگ� 
جنس بدنه است�ل ضد زنگ، ضد اس�د و ضدخوردگ�

طول عمر باال

موارد کاربرد
سنتز گستره وس�ع� از نانو ساختارها مانند اکس�دهای

فلزی، سولف�دهای فلزی، MOF و پل�مرها
ضدعفون� کردن محصوالت و ابزارهای پزشک�

دکتر مهدی محمود�ان، عضو ه�ات علم� گروه
نانوفناوری دانشگاه اروم�ه

سجاد ممقان�، دانشجوی دکتری ساخت و تول�د
دانشگاه اروم�ه

ت�م طراح�

۳۰
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مزا�ای رقابت�
روش� نو�ن برای تغ��ر ش� پالست�ک شد�د برای

تول�د نانوذرات بزرگ
از ب�ن بردن مشکالت در اکستروژن برش�

قابل�ت استفاده در مق�اس صنعت� به عنوان
جا�گز�ن� برای اکستروژن برش�
طراح� و هز�نه مقرون به صرفه

روش اکستروژن به عنوان �ک روش جد�د تغ��ر ش�
شد�د پالست�ک برای تول�د مواد نانوساختار حج�م برای
اول�ن بار توسط شهباز و همکاران در سال ۱۳۹۰ معرف�
شد. ا�ن روش بر پا�ه ی اکستروژن مستق�م م� باشد.
هندسه ی داخل� قالب ا�ن روش بگونه ای طراح� شد که
ماده در ح�ن عبور از آن و کاهش سطح مقطع، پ�چش
اعمال� را ن�ز تحمل کند. ا�ن روش قابل�ت اعمال مقاد�ر
کرنش باال با توز�ع �کنواخت بر روی ماده را در ط� �ک

مرحله دارد.

موارد کاربرد
صنا�ع مرتب با مواد پ�شرفته

صنا�ع ش� ده� به روش اکستروژن ساده

دکتر مهرداد شهباز، عضو ه�ئت علم� گروه مهندس�
مواد دانشگاه اروم�ه

ت�م طراح�

طراح� و ساخت قالب اکستروژن گرداب� 
Design and Production of Vortex Extrusion Die

۳۱
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مزا�ای رقابت�
دقت باال در تشخ�ص خستگ� راننده

ک�ف�ت باال
FPGA قابل�ت اتصال مان�تور به

قابل استفاده از طر�ق پاوربانک و �ا برق خودرو
دارای ابعاد کوچک و بدون ا�جاد مزاحمت برای

راننده
ق�مت پا��ن

س�ستم تشخ�ص خستگ� راننده م� تواند باز �ا بسته بودن
چشم و دهان راننده را با استفاده از الگور�تم شبکه عصب�
کانولوشن تشخ�ص دهد. س�ستم را م� توان در دو حالت
پ�اده سازی بر روی �ک برد FPGA با استفاده از �ک پردازنده
مبتن� بر RiscV �ا �ک برد Raspberry Pi استفاده کرد. ساالنه
تعداد ز�ادی از هموطنان در تصادفات رانندگ� جان خود را از

دست م� دهند.

موارد کاربرد
شرکت های خودروسازی و حمل و نقل

تمام� خودروهای داخل شهر اعم از سواری

دکتر مرتض� موس� زاده، عضو ه�ئت علم� گروه
مهندس� برق الکترون�ک

س�د ک�ان موسوی ک�ا

ت�م طراح�

س�ستم تشخ�ص خستگ� راننده بر مبنای پردازنده توسعه
RISCV افته�

Design and Implementation of a Driver Drowsiness
Detection System Based on Modified RiscV Processor

۳۲
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مزا�ای رقابت�
کاهش مصرف مقاد�ر قابل توجه مواد ش�م�ا�� �خ زدا از
جمله نمک برای برفروب� و در نت�جه جلوگ�ری از آلودگ�

هوا، آب و خاک
استفاده از ال�اف فلزی باز�افت� با کربن باال (RMF) و دو
نوع ق�ر متداول PG 58-22 و ق�ر اصالح شده با کربن
بلک (CBMB) برای طراح� روسازی آسفالت� رسانای

الکتر�ک� (ECAP) با قابل�ت ذوب �خ و برف

۳۳

روسازی آسفالت� رسانای الکتر�ک� (ECAP) با هدف
کاهش مصرف مقاد�ر قابل توجه� از مواد ش�م�ا��
�خ زدا از جمله نمک برای برف روب� و در نت�جه
جلوگ�ری از آلودگ� هوا، آب و خاک طراح� شده است.
در ا�ن محصول از ال�اف فلزی باز�افت� با کربن باال و

ق�ر اصالح شده استفاده شده است.

موارد کاربرد
شرکت فرودگاه های کشور؛ 

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور؛ 
ادارات � راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل

جاده ای استان ها؛ 
شهرداری ها؛ 

پ�مانکاران و کل�ه دست اندرکاران حوزه راهسازی و ا�من�.

دکتر نادر صولت� فر، عضو ه�ئت علم� گروه مهندس�
عمران

مهندس احسان احمدی

ت�م طراح�

روسازی آسفالت� رسانای الکتر�ک� با خاص�ت
(ECAP) خ زدا���

Electrically Conductive Asphalt Pavement
with Deicing Properties (ECAP)
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مزا�ای رقابت�
گاردر�ل ساخته شده با سازه النه زنبوری و ف�بر کوالر؛ 

عملکرد برتر نرده محافظ کامپوز�ت� جاذب انرژی نسبت
به گاردر�ل موج� (معمول) در برخوردهای با سرعت باال. 
اتالف انرژی در اثر برخورد انحراف جاده ۴۳ درصد ب�شتر
از نرده های محافظ معمول� است و خسارات تصادفات

رانندگ� را کاهش م� دهد. 

تلفات رانندگ� هشتم�ن علت مرگ و م�ر در جهان است.
بر اساس آمار، بخش قابل توجه� از تلفات رانندگ�
مربوط به انحراف از مس�ر خودرو است. در محصول
فعل� سع� شده است از قابل�ت های ساختار النه زنبوری
و ال�اف کوالر به طور همزمان برای دست�اب� به گاردر�ل

کامپوز�ت� جاذب انرژی استفاده شود.

موارد کاربرد
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور؛ 

شرکت ساخت و توسعه ز�ربناهای حمل و نقل کشور؛ 
ادارات � راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل

جاده ای استان ها؛ 
شهرداری ها؛ 

پ�مانکاران و کل�ه دست اندرکاران حوزه راهسازی و ا�من�.

دکتر نادر صولت� فر، عضو ه�ئت علم� گروه مهندس�
عمران

مهندس رضا محمودی ش�خ سرمست
مهندس� ائل�ار سلمانزاده

ت�م طراح�

گاردر�ل کامپوز�ت� جاذب انرژی
Energy Absorbing Composite Guardrail

۳۴



g.jalilzadeh@urmia.ac.ir

ترک�ب گ�اه� سندرم زخم معده اسب
Herbal Composition of Equine

Gastric Ulcer Syndrome

مزا�ای رقابت�
راهکاری موثرتر نسبت به محصوالت رق�ب

دسترس� آسان
ق�مت مناسب تر نسبت به رقبا

بدون ن�از به ماده نگهدارنده
ماندگاری باال

ا�ن اختراع �ک ترک�ب گ�اه� برای درمان و پ�شگ�ری از
سندرم زخم معده تکسم�ان طراح� کرده است. ا�ن ترک�ب
عوارض جانب� کاهش اس�د�ته معده را ندارد و از طرف� با از
ب�ن بردن باکتری های اوره آز مثبت، اثرات هم افزا�� ضد زخم
ا�جاد م� کند. اکثر کشورهای پ�شرفته حما�ت از طب سنت� و
عمدتًا داروهای گ�اه� را با جد�ت دنبال م� کنند. راه حل
پ�شنهادی �ک ترک�ب خوراک� گ�اه� با خاص�ت قابل توجه�

در درمان سندرم زخم معده تکسم�ان است.

موارد کاربرد
پ�شگ�ری و درمان زخم های گوارش� در تک

سم�ان
تقو�ت س�ستم ا�من� ذات�

افزا�ش کارا�� ورزش�

دکتر قادر جل�ل زاده ام�ن، عضو ه�ئت علم�
گروه ب�ماری های درون� و کل�ن�کال پاتالوژی

دکتر مسعود احمدنژاد

ت�م طراح�

۳۵
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مزا�ای رقابت�
کاربری سر�ع

راحت� استفاده
قابل�ت اطم�نان

شرکت مهندس�ن مشاور اروم ز�ست کاوان مفتخر
است که اول�ن و تنها تول�د کننده ک�ت های اندازه
گ�ری ازن م� باشد. ا�ن محصول با حساس�ت
بس�ار ز�ادی م�زان ازن موجود در هوا را تشخ�ص
داده و تشخ�ص م� دهد. به دو زبان فارس� و

انگل�س� صد و ب�ست هزار تومان ق�مت دارد.

موارد کاربرد
تمام سازمان ها و مناطق� که ن�از به سنجش

ازن هوا دارند.

شرکت دانش بن�ان اروم ز�ست کاوان

ت�م طراح�

ک�ت سنجش اوزون
Ozone Assessment Kit

۳۶



مزا�ای رقابت�
تع��ن عمر روغن موتور

تع��ن وضع�ت باتری و د�نام
اعالم هشدار در صورت خراب�

تست زمان شروع موتور، کارکرد موتور،
مسافت پ�موده شده و سرعت

موارد کاربرد
تع��ن وضع�ت موتور

تست نمودن روغن موتور
تست نمودن سالمت د�نام

سنجش کارکرد موتور

شرکت دانش بن�ان اروم نوآوران صنا�ع
الکترون�ک�

ت�م طراح�

ا�ن سنسور بر مبنای محاسبه ک�لومتر واقع� کار کرد
موتور خودرو عمل م� کند و با در نظر گرفتن
پارامترهای مدت زمان روشن بودن موتور، درجا کار
کردن موتور، ک�لومتر حرکت، سرعت حرکت، دمای
موتور، دفعات روشن و خاموش شدن موتور در دما و
فواصل مختلف عمر روغن موتور را تا��ن م� کند.
همچن�ن با تحل�ل پارامترهای باتری و د�نام وضع�ت
آن ها را توسط رنگ LEDها نشان م� دهد و در صورت
خراب� د�نام �ا اضافه شارژ و پا�ان عمر باتری آالرم بوق

هشدار به صدا در خواهد آمد.

دستگاه تست روغن
Oil Testing System
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مزا�ای رقابت�
مکان �اب� هوشمند و خودکار

آنتن اکت�و برای اتصال به ماهواره
تغ��ر ساعت رسم� کشور و سال کب�سه

به صورت اتومات�ک
محاسبه اوقات شرع� بر اساس

مختصات جغراف�ا��
پخش اتومات�ک و دق�ق اذان و ب� ن�ازی

از اپراتور انسان�
دارای باتری پشت�بان

مجهز به نما�شگر جهت نما�ش اطالعات
صدای د�ج�تال استر�و

موارد کاربرد
پخش اذان به صورت هوشمند

شرکت ا�ده پردازان نو�ن

ت�م طراح�

دستگاه مجهز به ماژول ج� پ� اس از خانواده
neo م� باشد که بر اساس اطالعات در�افت� از
ماهواره (ساعت، تار�خ، طول و عرض
جغراف�ا��) اوقات شرع� بر اساس موقع�ت
مکان� همان منطقه را محاسبه م� کند و
ن�ازی به تنظ�مات اضاف� توسط کاربر �ا

جداول ساالنه اوقات شرع� ندارد.

موذن هوشمند نو�ن
Smart Moazin Device
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مزا�ای رقابت�
دارای نما�شگر سه رد�فه 

تماس با شماره مورد نظر، تنظ�م مجدد،
تنظ�م صدای صفحه کل�د

برد س�ستم در فضای باز ۵۰ متر است.

موارد کاربرد

ادارات، 
بانک ها

موسسات، 
فروشگاه ها
رستوران ها

مراکز درمان�

قابل استفاده در

شرکت ا�ده پردازان نو�ن

ت�م طراح�

تم نوبت ده� قابل�ت استفاده در ادارات، بانک ها و موسسات،
فروشگاه ها و رستوران ها، مراکز پزشک� و مطب ها م� باشد. ا�ن
دستگاه دارای نما�شگر سه رد�فه است که م� تواند در �ک نما، عدد
فراخوان� شده و دو عدد قبل� را نما�ش دهد. همچن�ن با استفاده
از صفحه کل�د تعب�ه شده روی قسمت فراخوان دستگاه م� توان
اعمال� چون کم و ز�اد کردن تک� نوبت، فراخوان� عدد دلخواه،
ر�ست کردن، تنظ�م صدای صفحه کل�د و … را انجام داد. ال س�
دی استفاده شده در ا�ن بخش از نوع کاراکتری ۱۶*۲ م�باشد. برد
س�ستم در فضای آزاد ۵۰ متر است. ارسال کاال توسط ت�پاکس و

بصورت پس کرا�ه م� باشد.

س�ستم نوبت ده�
Queuing System
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مزا�ای رقابت�
تع��ن وضع�ت باتری خودرو
تع��ن وضع�ت د�نام خوردو

نشانگر د�ج�تال هوشمند باتری خودرو
دارای نما�شگر وضع�ت

شرکت دانش بن�ان اروم نوآوران صنا�ع
الکترون�ک�

ت�م طراح�

ا�ن چشم� به صورت اختراع با عناو�ن چشم� و
سنسور هوشمند باتری، نشانگر د�ج�تال هوشمند باتری
خودرو، نما�شگر وضع�ت باتری خودرد و باتری های
هوشمند نسل جد�د م�کروکنترولرهای AVR-AFLM و
PIC و هرگونه م�کروپروسسور مشابه د�گر تحت
ز�رشاخه (اتصال و ارتباط هرگونه نما�شگر وضع�ت
باتری و د�نام خودرو به باتری) طراح� و پ�اده شده

است.

دستگاه تست باتری
Battery Testing Device
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مزا�ای رقابت�
بوم� سازی ساخت کل�ه قطعات دستگاه

راندمان و طول عمر باال
گارانت� �کساله

خدمات پس از فروش ده ساله

شرکت دانش بن�ان اروم ز�ست کاوان

ت�م طراح�

بهره برداری از خط تول�د انبوه ازن مولدهای خانگ� و
صنعت� با برند کارا اوزون توسط شرکت اروم ز�ست
کاوان، در سال ۱۳۹۸ محقق شده است. ژنراتورهای ازن
به عنوان �ک ضد عفون� کننده قوی در سالمت جامعه،
بهداشت آب، سالم سازی م�وه و سبز�جات و غ�ره کاربرد
فراوان� دارند. دستگاه های ازن ژنراتور در بخش صنعت�
در زم�نه تصف�ه آب و فاضالب، کودهای آل� و آفت

کش ها بس�ار موثرم� باشند.

دستگاه ازن ژنراتور
Ozone Generator

موارد کاربرد

مصارف بهداشت� و درمان�

تصف�ه هوا
تصف�ه آب و فاضالب

سالم سازی م�وه و سبزی جات

info@ukz-co.ir
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info@petronam.co

مزا�ای رقابت�
نانوحالل بدون اس�د

حل کننده رسوبات داخل موتور
اح�ای کاتال�زور

شرکت پترونام سهند واحد تول�دی مرکز
رشد دانشگاه اروم�ه تول�د کننده
محلول های مکمل موتور و س�ستم محرک

خودرو��

ت�م طراح�

ا�ن محصول در واحد تول�دی شرکت پترونام سهند مستقر در
مرکز رشد دانشگاه اروم�ه ته�ه م� شود که با تالش ت�م
علم� شرکت، موفق به تول�د ا�ن نانو محلول شده ا�م.
محصول فوق کامًال غ�ر اس�دی و بدون ضرر برای اجزای
موتور خودرو م� باشد و قابل�ت حل رسوبات روغن موتورهای
قبل� را در موتور خودرو دارد و ن�ز اح�ا کننده کاتال�زور خودرو

م� باشد.

محلول موتورشو
Motor Wash Solutionموارد کاربرد

از ب�ن بردن رسوبات داخل موتور
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مزا�ای رقابت�
نانومحلول مکمل سوخت�

تم�ز کننده مس�ر سوخت رسان�
تم�ز کننده محفظه احتراق

شرکت پترونام سهند واحد تول�دی مرکز
رشد دانشگاه اروم�ه تول�د کننده
محلول های مکمل موتور و س�ستم محرک

خودرو��

ت�م طراح�

انرژکتور شوی نانوی پارانوکس در واحد تول�دی
شرکت پترونام سهند واقع در مرکز رشد
دانشگاه اروم�ه تول�د و بسته بندی شده است.
ا�ن محصول به عنوان باال برنده سطح ک�ف�ت
سوخت، تم�ز کننده و رسوب زدا�� مس�ر

سوخت رسان� و محفظه احتراق م� باشد.

محلول انژکتور
Injector Treatment

موارد کاربرد
باال بردن ک�ف�ت سوخت

تم�ز کننده و رسوب زدا�� مس�ر سوخت
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مزا�ای رقابت�
طراح� ز�با و منحصر به فرد

طراح� شده برای دستگاه های ۱۹ ا�نچ
قابل�ت برداشتن پنل های جانب� با قفل

سو�چ� جهت امن�ت ب�شتر
پا�ه و چرخ های قابل تنظ�م

قفل گردش� پ�شرفته
ورودی کابل ها از باال و پا��ن و پشت

دارای فن قابل نصب در سقف

شرکت داده گستر سانا

ت�م طراح�

از باال و پائ�ن ا�ن نوع رک ها م� توان کابل ها را عبور داد
و همچن�ن از چهار طرف درب ها باز م� شوند. ارتفاع
ا�ن رک ها م� تواند ۱۶.۲۱، ۲۸.۳۶، ۴۰ و ۴۲ �ون�ت و با
عمق های ۶۰.۸۰ و ۱۰۰ سانت� متر تول�د م� شوند. در ا�ن
نوع رک ها امکان نصب ۱ تا ۸ فن، (۴ عدد فن در سقف
İndoor و ۴ عدد فن در کف) وجود دارد. کل�ه رک های
فوق دارای درب فر�م دار به همراه ش�شه/طلق، �ک

بسته پ�چ و مهره م� باشند.

DGS رک های ا�ستاده
DGS Standing Racks

موارد کاربرد
قابل استفاده برای انواع سرور و د�تاسنتر
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مزا�ای رقابت�
چهار مورد از روغن های استری ا�من

ترانسفورماتور موجود است. 
ا�ن روغن ها برای افراد و مح�ط ز�ست
غ�ر سم� بوده و باعث خوردگ� مس

نم� شوند. 
س�ستم های جد�د امکان نظارت بر داخل

ترانسفورماتور را فراهم م� کنند.

دکتر سجاد کش� پور، دانش�ار گروه فناوری
نانو، دانشکده علوم، دانشگاه اروم�ه

ت�م طراح�

روغن ترانسفورماتور �ا روغن عا�ق، روغن� با خواص
عا�ق عال� و مقاومت در برابر دمای باال است.
عملکرد روغن ترانسفورماتور عا�ق بندی، جلوگ�ری از
COVID-19 و جرقه زدن و انجام خنک سازی است.
روغن ترانسفورماتور قسمت تصف�ه شده روغن
معدن� است که پس از تصف�ه از نظر ش�م�ا�� کامًال

خالص و حاوی پاراف�ن و ترک�بات نفت� است.

روغن های ز�ست سازگار ترانسفورماتور بر پا�ه استرها
Sustainable Transformer Oil Based on Estersموارد کاربرد

ترانسفورماتورهای شبکه توز�ع



مزا�ای رقابت�
طراح� ز�با و منحصر به فرد

قابل تعو�ض بودن قسمت و�ال ک�ت
ط�ف رنگ� واضح

شرکت دانش بن�ان اروم ز�ست کاوان

ت�م طراح�

ا�ن ک�ت به گونه ای طراح� و ساخته شده است
که کوچکتر�ن کمپلکس رنگ� تشک�ل شده در
داخل و�ال به دل�ل دارا بودن و�ال شفاف و
زم�نه کامال سف�د به راحت� قابل تشخ�ص
است. از د�گر نکات قابل توجه ا�ن ک�ت، ط�ف
رنگ� واضح و بازه وس�ع آن از دو دهم تا پنج

پ� پ� ام است.

کلر سنج استخر
Pool Chlorine Meterموارد کاربرد

ا�ن ک�ت برای سنجش کلر آزاد باق�مانده در
آب استخرهای شنا کاربرد دارد.

info@ukz-co.ir
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مزا�ای رقابت�
دقت بس�ار باالی ک�ت

دامنه وس�ع
استفاده از مواد ارگان�ک

ق�مت مناسب نسبت به نمونه های مشابه

شرکت دانش بن�ان اروم ز�ست کاوان

ت�م طراح�
اند�کاتورهای ا�ن تست استر�پ، کامًال از مواد ارگان�ک ته�ه
شده است. در دامنه ۱۴-۰ پ هاش، کاربرد دارد. شناساگرهای
ا�ن ک�ت دقت بس�ار باال�� در شناسا�� اس�دها و بازهای
قوی دارند و رنگ استاندارد در هر واحد بس�ار متما�ز از هم
بوده و به راحت� قابل تشخ�ص م� باشند. همچن�ن در
غلظت های �ون� ضع�ف، عملکرد قابل قبول� دارند و در زمان
کمتر از سه ثان�ه شاهد تغ��ر رنگ و ثبات آن با توجه به

تعادل واکنش ش�ما�� شناساگرها هستند.

تست استر�پ پ هاش ۰ - ۱۴
0-14 PH Test Strip

موارد کاربرد
مراکز تحق�قات� و آموزش�، 

آزما�شگاه های تخصص� آب و فاضالب
آزما�شگاه های تخصص� صنا�ع غذا��

info@ukz-co.ir
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مزا�ای رقابت�
تسر�ع در فرآ�ند خشک شدن شن و ماسه

قابل�ت خشک کردن شن و ماسه در حجم ز�اد
در مدت زمان کوتاه

علت اختالط شن و ماسه با مواد د�گر (مانند
س�مان)

دکتر عارف مردان� کران�، عضو ه�ئت علم�
گروه مکان�ک ب�وس�ستم

ت�م طراح�

س�ستم تول�د مالت خشک ساخت شرکت دانش گستران
ابزار آزما جهت تسر�ع در فرآ�ند خشک شدن شن و ماسه
جهت استفاده در صنا�ع� مانند بتن آماده و مالت های
ساختمان� طراح� و ساخته شده است. ا�ن دستگاه از �ک
واحد خشک کن و �ک واحد مخلوط کن تشک�ل شده است
که از قطعات مکان�ک� و الکتر�ک� تشک�ل شده است. دل�ل
اختالط شن و ماسه با مواد د�گر (مانند س�مان) در دو
دستگاه مجزا، تأث�ر منف� حرارت مورد ن�از برای خشک

شدن ماسه بر روی مواد درگ�ر است.

موارد کاربرد
صنا�ع بتن آماده و صنا�ع مالت های

ساختمان�
کارخانجات تول�د شن و ماسه

واحدهای تول�د و بسته بندی مالت خشک

خشک کن صنعت� شن و ماسه
Industrial Sand Dryer

a.mardani@urmia.ac.ir
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مزا�ای رقابت�
دقت باال در تشخ�ص رگ

ک�ف�ت باال
بهره گ�ری از نور مادون قرمز نزد�ک (NIR) و

تلف�ق آن با �ک SBC و دورب�ن
ق�مت مقرون به صرفه

دکتر بهبود مشعوف�، عضو ه�ئت علم� گروه
مهندس� برق الکترون�ک

دکتر مرتض� مجرد، عضو ه�ئت علم� گروه
مهندس� برق الکترون�ک

ت�م طراح�
در تزر�قات ور�دی مشخص نبودن رگ های هدف (بطور و�ژه ساعد
دست) برای تزر�ق دارو �ا خونگ�ری در تمام افراد مراجعه کننده به
مراکز درمان� و آزما�شگاه� امری محتمل بوده و ا�ن مساله
م� تواند در بس�اری از موارد ب�مار و کادر درمان را با مشکالت جدی
مواجه کند. محصول تول�دی با استفاده از نور مادون قرمز نزد�ک
(NIR) و ترک�ب آن با SBC و دورب�ن از سطح پوست عکس
م� گ�رد. م� توان از آن برای دانستن محل دق�ق رگ استفاده کرد.
سخت افزار ا�ن محصول شامل قسمت کنترل س�ستم و درا�ورهای

مربوطه و مدارهای رابط فرستنده و گ�رنده NIR م� باشد.

موارد کاربرد
مراکز درمان�، 

مراکز انتقال خون، 
آزما�شگاه های مرتبط با پزشک�، 

پا�گاه های امداد و نجات

رگ�اب پزشک� با استفاده از ط�ف سنج� NIR و کامپ�وترهای تک بردی
Cathodic Protection Voltage Reading Wireless System for Gas

Pipelines

b.mashoufi@urmia.ac.ir
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مزا�ای رقابت�
کاهش دمای عمق روسازی

کاهش دمای مح�ط
جلوگ�ری از تشد�د جز�ره گرما�� شهری

کاهش هز�نه های ترم�م و بهسازی
جلوگ�ری از به وجود آمدن جز�ره گرما��

در ا�ن محصول، با استفاده از مواد با قدرِت بازتاب اشعه
خورش�دی باال، تا جا�� که موجب خ�ره کنندگ� چشم راننده
نشود، م� تواند در کاهش دمای عمق و مح�ط تأث�ر بسزا��
داشته باشد. ال�ه های آسفالت� رنگ� با سپ�دا�� باال و
بازتابش اشعه خورش�دی، دارای دمای پا��ن تری نسبت به
ال�ه آسفالت� متداول م� باشند. همچن�ن دمای ال�ه های
آسفالت� رنگ� نسبت به دمای ال�ه آسفالت� متداول، به
دمای هوای مح�ط نزد�ک تر است که در نت�جه تبادل
حرارت� آن ها با دمای هوای مح�ط اطراف به مراتب کاهش

چشمگ�ری م� �ابد.

روسازی آسفالت� رنگ�
Colored Asphalt Pavement
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موارد کاربرد
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور؛

ادارات � راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان ها؛

شهرداری ها؛
پ�مانکاران و کل�ه دست اندرکاران حوزه راهسازی و انرژی.

دکتر نادر صولت� فر، عضو ه�ئت علم� گروه عمران
دانشگاه اروم�ه

مهندس فرهاد طباطبائ�

ت�م طراح�

n.solatifar@urmia.ac.ir



مزا�ای رقابت�
تشخ�ص موقع�ت س�ستم نصب شده از طر�ق
بررس� GPS و استفاده از آن به عنوان شناسه

س�ستم
ذخ�ره اطالعات محدود در خود س�ستم برای مواقع

اضطراری
مقاومت ورودی ۲۰ مگا اهم در ورودی

دسترس� به ضرا�ب کال�براس�ون به صورت ف�ز�ک�
و دق�ق تر با ۴ رقم اعشار از طر�ق سرو�س پ�امک

روش حفاظت کاتدی (CP) در حال حاضر برای جلوگ�ری از
زنگ زدگ� و خوردگ� تاس�سات و خطوط لوله نفت و گاز
فلزی استفاده م� شود. مشخصه ی اصل� مورد سنجش،
پتانس�ل خط لوله هنگام روشن بودن منبع تغذ�ه است، که
پتانس�ل روشن نام دارد. دستگاه با استفاده از قابل�ت
ا�نترنت اش�ا (IOT) به قابل�ت ارسال اطالعات نمونه به
همراه موقع�ت مکان� از طر�ق وب سرور و نظرسنج�

اختصاص� APN مجهز است.

موارد کاربرد
واحد حفاظت کاتد�ک شرکت گاز 

شرکت ها�� که از تجه�زات مدفون در خاک استفاده
م� کنند از قب�ل: 

شهرداری ها
شرکت آب و فاضالب

شرکت مخابرات

س�ستم قرائت ولتاژ حفاظت کاتدی خطوط لوله گاز به صورت ب� س�م
Medical Tracer Using Nir Spectroscopy and Single Board

Computers

دکتر بهبود مشعوف�، عضو ه�ئت علم� گروه
مهندس� برق الکترون�ک

مهندس م�راحسان م�رقاسم�
دکتر ام�ر فتح�، عضو ه�ئت علم� گروه مهندس�

برق الکترون�ک

ت�م طراح�

b.mashoufi@urmia.ac.ir
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مزا�ای رقابت�
کاهش آس�ب  به بدنه و رنگ خودرو

قابل�ت ساخت و نصب در فضا های ب�رون� و
درون�

تا چهل و پنج درصد ارزان تر از نمونه واردات�
هز�نه نگهداری پا��ن

دارای چهار برنامه شستشو

کارواش های هوشمند بدون تماس iWash، همگام با
تکنولوژی روز دن�ا، در جهت حل ا�ن مشکالت گام نهاده و
موفق به ساخت س�ستم اتومات�ک شست و شوی بدون
تماس خودرو شده است. بکارگ�ری قطعات با ک�ف�ت و
مهندس� دق�ق در طراح� و ساخت ا�ن محصول موجب
تول�د دستگاه� مطمئن و به روز شده که در کمتر�ن زمان و
برنامه های شست و شوی مختلف، قابل�ت شست و شوی
خودرو را دارد. از طرف� ن�ز به دل�ل عدم وجود تماس
مستق�م م�ان ابزارهای شست و شو مانند لنس و دستمال،
امکان ورود آس�ب به بدنه و رنگ خودرو را ن�ز به صفر

رسانده است.

موارد کاربرد
کارواش های خودرو

پا�انه های حمل و نقل
iWash کارواش بدون تماس

iWash Touchless Carwash

دکتر عارف مردان� کران�، عضو ه�ئت علم�
گروه مکان�ک ب�وس�ستم

مهندس پو�ا کر�ملو

ت�م طراح�

a.mardani@urmia.ac.ir
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مزا�ای رقابت�
قابل�ت های منحصر به فرد پ�ش ب�ن� پد�ده

سرمازدگ�
مقابله با هر دو نوع سرمازدگ� زمستانه و

بهاره

ا�ن دستگاه قابل�ت پ�ش ب�ن� تا ۸ ساعت قبل
از وقوع سرمازدگ� و ارسال پ�ام هشدار همراه با
اطالعات را دارد. م�زان انرژی مورد ن�از ا�ن
دستگاه باعث شده تا انرژی مورد ن�از نسبت به
بخاری باغ� افزا�ش �ابد. ا�ن دستگاه قادر به
مقابله با هر دو نوع �خبندان معکوس و جبهه

هوای سرد خواهد بود.

موارد کاربرد
پ�ش ب�ن� و هشدار پد�ده سرمازدگ�

مقابله با هر دو نوع سرمازدگ� زمستانه و
بهاره

سامانه هوشمند ضد سرمازدگ� باغات
Intelligent Frost Guard System

دکتر وح�د رستم پور، عضو ه�ئت علم� گروه
مکان�ک ب�وس�ستم

دکتر ماز�ار ف�ض ا� زاده
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