
 

 سا�ت ����زات ����ی و �مایت از ثبت ا��راع
 

 نام یا عنوان محصول:  -1
 خانه شهري بررسی روشهاي نوین حذف عوامل بیولوژیکی (جلبک) موجود در ورودي و خروجی تصفیه        : به فارسی 

 چارچوب استانداردهاي بهداشتی آب آشامیدنیبا استفاده از فرآیند ازوناسیون در                       
 Investigating the removal of the algae from input and output of                        :    به انگلیسی 

municipal water treatment plant using ozonation process 

 خانوادگی پژوهشگر(ان)، آدرس و تلفن محل کار و شماره تلفن همراه: نام و نام -2
دانشکده شیمی  -دکتر مهرانگیز فتحی نیا -استاد گروه شیمی کاربردي دانشکده شیمی دانشگاه تبریز -دکتر علیرضا ختائی

 بریزدانشکده شیمی دانشگاه ت -دکتر فاطمه وفائی -دانشگاه تبریز

 فاضالب شهري استان آذربایجان شرقی شرکت آب و: سازمان حامی -3

 شرکت آب و فاضالب شهري استان آذربایجان شرقی - 1395سال  سال و محل تولید محصول: -4

 -:  در صورت ثبت اختراع محصول یا اخذ مجوز استاندارد، شماره و تاریخ آن -5

 تصفیه خانه آب محل کاربرد محصول:  -6

 سطر:  10مشخصات محصول در حداکثر  -7

هاي انسانی بصورت ورود فاضالبهاي صنعتی، کشاورزي و وسایل  ها در نتیجه گسترش فعالیت رشد بی رویه جمعیت جلبک
نقلیه به منابع آب منجر به پیدایش معزل زیست محیطی موسوم به پدیده شکوفایی جلبکی (اوتریفیکاسیون) شده است کـه  

اکسیژن محلول در آب را در پی دارد. هدف اصلی پروژه حاضر، اثرات زیست محیطی قابل مالحظه اي بدلیل کاهش غلظت 
اي  هاي رشد یافته در ورودي و خروجی تصفیه خانه آب شهري با استفاده از فرآیند ازوناسیون در راکتور استوانه حذف جلبک



 

 سا�ت ����زات ����ی و �مایت از ثبت ا��راع
 

در راکتـور   جلبک هاي موجود در آب در مدت زمان مشخص طی فرآینـد ازوناسـیون  . لیتر می باشد 2پیوسته به حجم کل 
شوند و آب تصفیه شده از سیستم خارج می گردد. مالحظه دقیـق نتـایج حاصـل شـده نشـان       استوانه اي پیوسته حذف می

میدهد که فرآیند ازوناسیون به عنوان فرآیند موثر، کارا و امیدبخش و با استفاده از راکتور ناپیوسته و یا پیوسته جهت تخریب 
 .از جمله جلبکها بطور موفقیت آمیزي بکار برودکامل میکروارگانیسمهاي مختلف 

 
 

 
 ي حاضر.شمایی از دستگاه ازوناسیون مورد استفاده در پروژه

 
 
 

  



 

 سا�ت ����زات ����ی و �مایت از ثبت ا��راع
 

  :نام یا عنوان محصول -1
 ائت از راه دور کنتورهاي مشترکینسامانه قربه فارسی:  

 Remote Reading system for consumer's water meter          به انگلیسی:
 

 خانوادگی پژوهشگر(ان)، آدرس و تلفن محل کار و شماره تلفن همراه: نام و نام -2
 04135564991 -شرکت داده پردازان نواندیش سایمان تک -حامد نظیري و هاتف دباغیان مقدم آقایان 

 شرکت آب و فاضالب شهري استان آذربایجان شرقی سازمان حامی: -3

 شرکت آب و فاضالب شهري استان آذربایجان شرقی - 1395سال  سال و محل تولید محصول: -4

 در صورت ثبت اختراع محصول یا اخذ مجوز استاندارد، شماره و تاریخ آن:  -5

 11/08/92مورخه  – 80990شماره  

 کنتورهاي آب مشترکین : محل کاربرد محصول -6

 سطر:  10مشخصات محصول در حداکثر  -7

ف از اجراي این طرح قرائت مکانیزه کنتورهاي آب مشترکین خانگی و صنعتی بویژه مشترکین خاص و  ارسال آنهـا بـه   هد
باشد. سامانه پیشنهادي متشکل از سه بخـش   شرکت هاي آب و فاضالب جهت پایش میزان مصرف و نیز صدور قبض می

با توجه به تعداد بسیار زیـاد  باشد.  هاي مصرفی تحت وب می گیري مصرف آب، فرستنده و نرم افزار تحلیل داده عمده اندازه
برداري از  هاي شبکه آبرسانی شهري و در نتیجه هزینه باالي نصب و بهره مشترکین خانگی بعنوان یکی از مهمترین بخش

اشند ضروري می سیستم هاي قرائت از راه دور در این بخش ارائه راهکارهایی که از توجیه اقتصادي قابل قبولی برخوردار ب
نماید. این امر با در نظر داشتن بحران جاري آب در کشور از اولویت باالتري نیز برخوردار است. در طرح حاضـر عـالوه بـر    

هاي آب بدون درآمد، هزینه هاي مربوط به  حذف بخش اعظم هزینه هاي مربوط به هدررفت ظاهري از زیرمجموعه هزینه
ي آب مشترکین خانگی نیز حذف می شود و بدین ترتیب با توجه به قیمت اعـالم شـده   نیروي انسانی جهت قرائت کنتورها

 .ماه براي طرح حاضر قابل محاسبه است 36جهت اجراي طرح نرخ بازگشت سرمایه اي برابر با حداکثر 
 
 



 

 سا�ت ����زات ����ی و �مایت از ثبت ا��راع
 
 

 GSM/GPRSسامانه فرستنده دیتاتل مبتنی بر       یک کنتور آب مجهز به مبدل خروجی پالس تولید شرکت سایمان تک

 

 شماي کلی سایت در حال نمایش نمودار روزانه مصرفی

  



 

 سا�ت ����زات ����ی و �مایت از ثبت ا��راع
 

 نام یا عنوان محصول:  -1
 طراحی و بومی سازي برد الکترونیکی ابزار دقیق کلرزنی ( شیردرصدي ساخت انگلستان)     به فارسی: 

 Electronic board design and localization precision instruments chlorination  به انگلیسی:  
 

 خانوادگی پژوهشگر(ان)، آدرس و تلفن محل کار و شماره تلفن همراه: نام و نام -2
 09141212419صفیه خانه آب مراغه   ت  -مراغه -آذربایجان شرقی - جهان يرضا محمد

 )آذربایجان شرقیاستان مراغه ( شرکت آب و فاضالب شهري سازمان حامی: -3

 مراغه شرکت آب و فاضالب شهري  -1395  سال و محل تولید محصول:  -4

 -در صورت ثبت اختراع محصول یا اخذ مجوز استاندارد، شماره و تاریخ آن:  -5

 واحد کلرزنی گاز محل کاربرد محصول: -6

 سطر:  10مشخصات محصول در حداکثر  -7
گندزدایی بصورت دقیق باید انجام شده و چنانچه تزریق این ماده شیمیائی کمتر یا بیشتر تزریق گاز کلر به آب خام به جهت 

این کنترل تزریق توسط ابزار دقیق هاي منصوبی در این دایی دچار تنش فرایندي خواهد شد. از حد مجاز باشد پروسه گندز
مال انحصاري مـی باشـد و در صـورت بوجـود     واحد انجام شده که متاسفانه برند خارجی محصول کشور انگلستان بوده و کا

در همـین  شیر درصدي نو باید خریـداري بشـود.   آمدن اشکال فنی به هیچ عنوان قابل تعمیر و بازسازي نبوده و الزاما یک 
راستا براي تامین این سیستم و باال بردن توامندي در بهره برداري و بومی سازي این ابزار و نیز عملی نمودن فرمـان مقـام   

عظم رهبري در اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در صنعت و اقدام عمل مادر برد الکترونیکی  ایـن ابـزار بـا کمتـرین هزینـه      م
 ممکنه طراحی و در محل خود نصب و راه اندازي شد . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 سا�ت ����زات ����ی و �مایت از ثبت ا��راع
 
 نام یا عنوان محصول:  -1

 هوشمند آب نشت تشخیص دستگاه    به فارسی: 
 smart water leak detection systemبه انگلیسی:   

 
 خانوادگی پژوهشگر(ان)، آدرس و تلفن محل کار و شماره تلفن همراه: نام و نام -2

 09141212419 - 04137229430تصفیه خانه آب مراغه   -مراغه -آذربایجان شرقی - جهان يرضا محمد

 )شرقیاستان آذربایجان مراغه ( شرکت آب و فاضالب شهريسازمان حامی:  -3

 مراغه شرکت آب و فاضالب شهري  -1395  سال و محل تولید محصول: -4

 -: در صورت ثبت اختراع محصول یا اخذ مجوز استاندارد، شماره و تاریخ آن -5

 ساختمان مصارف عمومی محل کاربرد محصول: -6

 سطر:  10مشخصات محصول در حداکثر  -7

وظیفه یک ارگان یا نهاد براي کنترل و مهار نیست . این مسئله فراگیر بوده و مسئله بحران آب یکی از مشکالتی است که 
هر کسی که بتواند با کوچکترین ایده آن را مهار کند از ارزش خاصی برخوردار می باشد. امروزه علم الکترونیک با پیشرفت 

سان زیادي در زمینه مهار و کنترل آب حتی فوق العاده خود توانسته در زندگی بشر جایگاه بسزایی پیدا کند. شرکتها و مهند
کنند که با مطالعه و جستجو در میان تولیدات این عزیزان دستگاه مشابهی پیدا نشد و اینجانب در مقیاس کوچک فعالیت می

را ملزم به طراحی به روش نو نمود. روشهاي نشت یاب در بازار همه بصورت نقطه اي یا نصب در محل بخصوصـی فعـال   
و چنانچه آب نشتی به حسگر دستگاه نرسد دستگاه قادر به تشخیص نشتی نبوده و احتمال خطا وجود دارد . مجري هستند 

طرح با افزایش دقت دستگاه و جانمایی مناسب محل نصب حسگرهاي تشخیص نشت آب توانسته است کارایی دسـتگاه را  
 در حد مطلوبی افزایش دهد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 سا�ت ����زات ����ی و �مایت از ثبت ا��راع
 

 نام یا عنوان محصول:  -1
 سامانه قرائت کنتور و صدور قبض آنی آب    به فارسی: 

 On time water meter reading system and billing of waterبه انگلیسی:   

 خانوادگی پژوهشگر(ان)، آدرس و تلفن محل کار و شماره تلفن همراه: نام و نام -2
 09141150922 -شرکت آرمان طرح آبادگان

 استان آذربایجان شرقی شرکت آب و فاضالب شهري: سازمان حامی -3

 استان آذربایجان شرقی شرکت آب و فاضالب شهري  -1395  سال و محل تولید محصول: -4

 حوزه امور مشترکین محل کاربرد محصول: -5

 سطر:  10مشخصات محصول در حداکثر  -6
گیري از توان متخصصین بومی اقدام بـه طراحـی و توسـعه سـامانه       شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی با بهره

قرائت کنتور و صدور قبض آنی آب در محل نمود. در این فرآیند، مامور قرائت کارکرد کنتور ( و یا اطالعات دیگر مشترك) 
گـردد.   مرکزي ارسال میرا در اپلیکیشن ثبت نموده و این اطالعات پس از پردازش اولیه از طریق شبکه اینترنت به سیستم 

پس از محاسبه هزینه آب بها توسط نرم افزارهاي مورد تایید شرکت آب و فاضالب در سیستم مرکزي، این اپلیکیشن پـس  
نماید. امکانات  از دریافت مبلغ محاسبه شده با استفاده از یک چاپگر حرارتی پرتابل اقدام به صدور و چاپ قبض در محل می

 د ذیل می باشد:نرم افزار شامل موار
 امکان تکمیل و اصالح اطالعات مشترك اعم از تلفن، کد پستی و سایر اطالعات مورد نیاز در محل 
  امکان تعریف کد مامور و تنظیمات مربوطه از طرف مدیر به طور آنی از طریق وبسایت بر روي همه دستگاه ها 
 ارسال لیست قرائت از طریق شبکه اینترنت با فرمت مناسب 
 ان طبقه بندي اشتراك ها بر اساس قرائت شده و نشدهامک 
 ... امکان جستجو بر اساس نام، کدپستی، کد اشتراك و 
 ارائه هشدار به مامور قرائت در صورت ثبت ارقام نامتعارف 
 تعیین محدوده زمان کاري براي مامور قرائت 
 امکان تعریف کد کاربري و رمز عبور 
 ارسال موقعیت مامور قرائت 
  تهیه و ارسال عکسامکان 
 صدور آنی قبض 



 

 سا�ت ����زات ����ی و �مایت از ثبت ا��راع
 

 نام یا عنوان محصول:  -1
 سامانه قطع و وصل از راه دور کنتور آب      به فارسی: 

 Remote Switching system in water meterبه انگلیسی:   
 

 خانوادگی پژوهشگر(ان)، آدرس و تلفن محل کار و شماره تلفن همراه: نام و نام -2
 و فاضالب شهري استان آذربایجان شرقیشرکت آب  -محمد طوسی

 شرکت آب و فاضالب شهري استان آذربایجان شرقیسازمان حامی:  -3

 شرکت آب و فاضالب شهري استان آذربایجان شرقی  -1395سال و محل تولید محصول:   -4

 -در صورت ثبت اختراع محصول یا اخذ مجوز استاندارد، شماره و تاریخ آن:  -5

 حوزه امور مشترکین محصول:محل کاربرد  -6

 سطر:  10مشخصات محصول در حداکثر  -7
با توجه به کمبود منابع آب شرب در جهان بویژه در کشور ما نیاز به اصالح الگوي مصرف بیش از پـیش قابـل توجـه مـی     

شـرفته در ارائـه   باشد. لذا شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی جهت اسـتفاده و بکـارگیري از فناوریهـاي نـو و پی    
خدمات به مشترکین گرامی اقدام به حمایت از افراد فنی  شاغل در شرکت جهت ساخت و بهره بـرداري از سـامانه قطـع و    

وصل از راه دور کنتورهاي آب با اقطار مختلف جهت تشخیص و اعالم نشتی آب و قطع 
و  ADSL ،GSM ،SMSو وصل هوشمند از طریق سامانه هاي ارتباطی از جملـه  

 سایر باندهاي مخابراتی (بسته به بستر موجود در محل) نموده است. 
این سامانه جهت مدیریت میزان مصرف آب با قطع بموقع آب در مـوارد مـورد نیـاز (در    
هنگام وقوع ترکیدگی در شبکه داخلی ساختمان و... )، با استفاده از ارسال متن دستوري 

 به سامانه عمل میکند.از طریق سیستم پیام کوتاه تلفن همراه 
 

  



 

 سا�ت ����زات ����ی و �مایت از ثبت ا��راع
 

 نام یا عنوان محصول:  -1
 لیتر بر ثانیه به روش کاویتاسیون  10طراحی، نصب و راه اندازي سیستم حذف فلزات سنگین به ظرفیت      به فارسی: 

  پالسمایی                   
  Design and construction of a heavy metal removal system with a capacity                به انگلیسی: 

of 10 liters per second by the method of plasma cavitation 

 خانوادگی پژوهشگر(ان)، آدرس و تلفن محل کار و شماره تلفن همراه: نام و نام -2
 09144113588  -دانشگاه تبریز -دکتر سیروس خرم

 شرکت آب و فاضالب شهري استان آذربایجان شرقی سازمان حامی: -3

 شرکت آب و فاضالب شهري استان آذربایجان شرقی  -1396  سال و محل تولید محصول: -4

 -در صورت ثبت اختراع محصول یا اخذ مجوز استاندارد، شماره و تاریخ آن:  -5

 تصفیه خانه آب محل کاربرد محصول: -6

 سطر:  10مشخصات محصول در حداکثر  -7
لیتر بر  10پالسمایی می باشد با حمایت شرکت آب و فاضالب استان در مقیاس این سیستم تصفیه که مبتنی بر کاویتاسیون

ثانیه ساخته شده است. در صورت اتمام پروژه و اخذ نتایج مورد نظر در این مرحله، سفارش ساخت براي مقیاس هاي کامال 
پساب بـه مـوارد    یا آب تصفیه در پالسمایی لیتر بر ثانیه انجام خواهد گرفت. از مهمترین مزایاي روش 50و در حد صنعتی 

 ذیل می توان اشاره کرد:
 سیستم نگهداري جهت تخصص به نیاز عدم 
 دقیقه 2 حدود در پایین بسیار تصفیه زمان 
 کاهش COD و BOD نامطبوع بوهاي و 
 تمسیس نصب جهت کم بسیار فضاي 
 سیستم نگهداري پایین بسیار هزینه 
 با راندمان باال سنگین فلزات حذف 
 شیمیایی مواد از استفاده عدم 
 بومی کامال تکنولوژي 
 کنترل PH نرمال حد تا 

 



 

 سا�ت ����زات ����ی و �مایت از ثبت ا��راع
 

 نام یا عنوان محصول:  -1
 ترین سیستم تصفیه هوازي با لجن پیشرفتهبرداري از پایلوت و بهره  ساخت، راه اندازي طرح،     به فارسی:     

                             گرانولهSBR گرانولی                      
 Design, construction and Setting up of the most advanced pilot plant for       به انگلیسی:        

aerobic granular sludge treatment system (SBR granules)  

 خانوادگی پژوهشگر(ان)، آدرس و تلفن محل کار و شماره تلفن همراه: نام و نام -2
       09143149527 -  صنعتی سهنددانشگاه  - سیروس ابراهیمیدکتر 

 شرکت آب و فاضالب شهري استان آذربایجان شرقیسازمان حامی:  -4

 استان آذربایجان شرقیشرکت آب و فاضالب شهري   -1396  سال و محل تولید محصول: -5

 -در صورت ثبت اختراع محصول یا اخذ مجوز استاندارد، شماره و تاریخ آن:  -6

 فاضالبتصفیه خانه محل کاربرد محصول:  -7

 سطر:  10مشخصات محصول در حداکثر  -9
بصـورت متـراکم و   براي غلبه بر مشکالت فرآیندهاي متداول تصفیه فاضالب، می توان شرایطی را ایجاد کـرد کـه لجـن    

گرانولی با قدرت ته نشینی باال (بدون استفاده از مواد حامل جهت ایجاد بیوفیلم) توسعه یابد که اجازه رشد زیسـت تـوده بـا    
 دانسیته باال و غلظتهاي باالي توده میکروبی در راکتور را می دهد. از مزایاي اجراي پروژه به موارد زیر میتوان اشاره نمود:

  در آمد حاصل از فروش پساب با کیفیت باالي خروجی، سرمایه احداث تصفیه خانـه ظـرف حـدود یکسـال     با توجه به
 برگشت داده می شود.

  با استفاده از این روش نوین دیگر نیازي به تانک هاي ته نشینی لجن نبوده و تمامی مراحل تصفیه فقط در یک راکتور
 .و در سیکل هاي زمانی سه ساعته تصفیه می شود

 ا حذف مواد آلی، نیتروژن و فسفر، فاضالبهاي شـهري از  ب
یک تهدید به یک فرصت تبدیل شده و براحتی مـی توانـد   

 براي آبیاري و یا استفاده در صنایع مختلف بفروش برسد.
   مساحت مورد نیاز براي احداث تصفیه خانه فاضالب حـدود

 درصد کاهش می یابد. 75
  ـ  50 –30یش از هزینه احداث واحدهاي تصفیه فاضالب ب

 درصد کاهش می یابد.



 

 سا�ت ����زات ����ی و �مایت از ثبت ا��راع
 

 نام یا عنوان محصول:  -1
 پمپاژ فاضالب ایستگاه در بو حذف پکیج     به فارسی: 

 Odor removal package from sewage pumping stationبه انگلیسی:   

 خانوادگی پژوهشگر(ان)، آدرس و تلفن محل کار و شماره تلفن همراه: نام و نام -2
       09143149527 -دانشگاه صنعتی سهند   -دکتر سیروس ابراهیمی 

 شرکت آب و فاضالب شهري استان آذربایجان شرقی سازمان حامی: -3

 شرکت آب و فاضالب شهري استان آذربایجان شرقی  -1395  سال و محل تولید محصول: -4

 -: تاریخ آن در صورت ثبت اختراع محصول یا اخذ مجوز استاندارد، شماره و -5

 ایستگاه پمپاژ فاضالب: محل کاربرد محصول -6

 سطر: 10مشخصات محصول در حداکثر  -7
با توجه به اهمیت تصفیه هواي آلوده منتشره از مراکز صنعتی و کشاورزي و همچنین مزایاي حذف بیولوژیکی نسـبت بـه    

روش شـده اسـت. از مهمتـرین مزیتهـاي پکـیج      سایر روشهاي حذف آلودگی هوا، در سالهاي اخیر توجه زیـادي بـه ایـن    
بیولوژیکی سادگی فرایند و امکان انجام آن در دما و فشار محیطی می باشد. حذف بیولوژیکی اصوال یک فرایند سه مرحلـه  
 اي است. ابتدا ماده یا مواد شیمیایی مورد نظر از فصل مشترك بین بیوفیلم و فاز گاز عبور کرده و وارد بیـوفیلم مـی شـود.   

سپس ماده شیمیایی درون بیوفیلم به طرف جمعیت میکروبی موجود نفوذ میکند و در نهایت میکروارگانیسم ها ماده مـذکور  
را جذب و آنرا اکسید می کنند. برخالف روشهاي فیزیکی و شیمیایی فرایندهاي بیولوژیکی فرایند سبز بـوده و محصـوالت   

می باشد. در این  نهایی آن آب، دي اکسید کربن و اسید سولفوریک
سیستم مصرف آب بسیار پایین بوده و بر خالف روشهاي فیزیکی و 

 .شیمیایی آلودگی ثانویه ایجاد نمی کنند
 

 
 
 
 
 
 



 

 سا�ت ����زات ����ی و �مایت از ثبت ا��راع
 

 نام یا عنوان محصول: -1

 طراحی و ساخت پکیج تصفیه گر آالینده هاي آلی فاضالب با استفاده از پلیت هاي نانو فتوکاتالیست        به فارسی:  

 Novel Immobilized Photo catalytic Reactor         انگلیسی:به 

 خانوادگی پژوهشگر(ان)، آدرس و تلفن محل کار و شماره تلفن همراه:نام و نام -2

 مسعود رستگار فرج زاده  –کامران رحمتی شادباد 

  شرکت آب  و فاضالب استان آذربایجان شرقی سازمان حامی: -3

 شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 1389سال محصول:سال و محل تولید  -4

 10/12/1389-69027   درصورت ثبت اختراع محصول یا اخذ مجوز استاندارد شماره و تاریخ آن : -5

 شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی (تصفیه فاضالب خانگی) محل کاربرد محصول :-6

 سطر:  10مشخصات محصول در حداکثر  -7
شرقی براي اولین بار درپژوهشکده شرکت آب و فاضالب استان  این پکیج با حمایت شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان

آذربایجان شرقی طراحی و ساخته شده است. در این طرح فرآیند حذف آالینده هاي آلی با استفاده از فرایند فتوکاتـالیزوري  
تثبیت شده بر روي صفحات بتنی، با استفاده از  (TiO2)انوذرات دي اکسید تیتانیوم انجام میگیرد. فرایند فوق با استفاده از ن

 2گیرد. این فتوراکتور شامل یک محفظه اصلی، مخزن نگهدارنده محلول آالینده به حجم فتوراکتور ساخته شده، صورت می
با کلیدهاي مجزا، پمپ پریستالیک، پمپ هوا جهت هوادهی و همزن مغناطیسی میباشد. بعد از  UV-Cلیتر، سه عدد المپ 

لیتر محلول نمونه فاضالب به داخل مخزن نگهدارنده  2قرار گرفتن بسترهاي فتوکاتالیزوري مورد نظر در محفظه فتوراکتور، 
سطح بسترهاي حـاوي نـانوذرات انجـام میگیـرد.از      تزریق می شود و طی فرایند فتوکاتالیزوري عمل تخریب آالینده ها بر

مزایاي طرح میتوان به  استفاده از نور خورشید بجاي نور 
uv    ــل ــفیه کام ــت تص ــتی و قابلی ــد فتوکاتالیس در فراین

 ) اشاره کرد.BODفاضالب (از طریق اندازه گیریهاي 
 
 
 
 
 



 

 سا�ت ����زات ����ی و �مایت از ثبت ا��راع
 

 نام یا عنوان محصول: -1

 ي ابزار سنجش  دیتا الگر جهت نصب بر رو     به فارسی:  

 Building  Data Logger for Installing  on Precision  Measurement  Toolsبه انگلیسی:      

 خانوادگی پژوهشگر(ان)، آدرس و تلفن محل کار و شماره تلفن همراه: نام و نام -2

 رحیم رنجبریان –رامین بنایی –حسن اکبري 

 ان آذربایجان شرقی شرکت آب و فاضالب است   سازمان حامی: -3

 شرکت آب  و فاضالب استان آذربایجان شرقی1391و  1390سال    سال و محل تولید محصول: -4

 ندارد در صورت ثبت اختراع محصول یا اخذ مجوز استاندارد، شماره و تاریخ آن: -5

 :  قرائت  و انتقال اطالعات کنتور ، مخازن و...محل کاربردمحصول  -6

 سطر:  10در حداکثر  مشخصات محصول -7
آب و فاضـالب  صد دستگاه فلومتر در کل تاسیسـات شـرکت   یکحدود  هاي موجود درحال حاضرآمار نظر به اینکه برابر

بـدون  گردد اما فلومترهـا   وده میافزبه این مجموعه  فلومتري بنا به ضرورت تعداد نیز هرساله واست  نصب شدهاستان 
بنابراین اقدامات وسیعی در راستاي مطالعه، تهیـه و تجهیـز    .دنشو می اي استفاده ابزار بالتبدیل به دیتاالگر تقریبا  وجود

 .صورت گرفت فلومترها به دیتاالگر 
ولی متاسفانه بنا به دالیل مفصـلی کـه از    صورت گرفتابتدا با مکاتبه و مذاکره از فروشندگان مرتبط درخواست خرید  

مطالعـه   جهـت سال زمان  حدود دو. لذا پس از صرف نشد سب نتیجه مناسبی کست موفق به اخارج  بحثحوصله این 
شـده   تولیـد  مشخصـات دیتـاالگر  نتیجه گردید کـه  هاي مختلف اعم از تولید داخلی و خارجی  انواع دیتاالگرها با مارك

از جملـه نـاهمخوانی بـا     ،. امـا بنـا بـه دالیلـی    باشـد  ی براي این منظور مـی آلمان گزینه مناسب میشرکت فلوکستوسط 
وضـعیت مـالی    –هـا  تحـریم  –قیمـت بـاال    –فلومترهـاي منصـوبی   

 بـا حجـم زیـاد    هـم   آن و و.... تهیه این ماركشرکتهاي آب وفاضالب 
نخبـه   ین. بنابرین پس ازطرح مسـئله بـا مختـرع   بودعمال غیر ممکن 

به نتیجـه رسـید و دو نمونـه    متعال  وندبا توکل به خدا استان ووجوان 
 . زمایشگاهی ساخته و مورد تست وارزیابی قرار گرفتآ
 
 
 



 

 سا�ت ����زات ����ی و �مایت از ثبت ا��راع
 

 نام یا عنوان محصول: -1

 به فارسی:   پایلوت راکتور ترکیبی تصفیه گر فاضالب شهري بدون تولید لجن با استفاده از فناوري نانو

 New Nanosystem Mixed Reactor for Urbn Wastewater Treatmentبه انگلیسی:          

 خانوادگی پژوهشگر(ان)، آدرس و تلفن محل کار و شماره تلفن همراه:و نامنام  -2

 مسعود رستگار فرج زاده  –کامران رحمتی شادباد 

 شرکت آب  و فاضالب استان آذربایجان شرقی  سازمان حامی: -3

 شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 1389سال سال و محل تولید محصول: -4

 3/5/1390-70797  اختراع محصول یا اخذ مجوز استاندارد شماره و تاریخ آن :درصورت ثبت  -5

 شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی (تصفیه فاضالب خانگی) محل کاربرد محصول :-6
 سطر:  10مشخصات محصول در حداکثر  -7

هاي موجود در فاضالب  جام بهینه تصفیه آالیندهدر این رآکتور از سه فرآیند فتوکاتالیز، التراسونیک و اوزوناسیون براي ان
هاي راکتور ترکیبی دستیابی به فناوري تولیـد   از ویژگیشود.  که براي اولین بار در جهان مطرح میشهري استفاده شده 

 سازي آب خروجی با انجام پدیـده سـونولومینز، امکـان نصـب در     نانوذرات کاتالیستی با اثرگذاري بسیار باال، ضد عفونی
باشد. کـارکرد دسـتگاه بـدین     میها  هاي مسکونی، آموزشی، اداري، بیمارستان تمامی اماکن کم جمعیت از قبیل مجتمع

شـود .سـپس    لیتر پـر مـی   5فاضالب از طریق یک پمپ دیافراگمی وارد مخزن راکتور شده و تا حدود صورت است که 
شـود. در ادامـه    وقانی راکتور به داخل مخزن تزریـق مـی  نانوذرات فتوکاتالیست از طریقه دریچه تعبیه شده در قسمت ف

شـود. امـواج    دستگاه التراسونیک روشن شده و ذرات نانوکاتالیست در داخل فاضالب بـه صـورت همگـن پراکنـده مـی     
التراسونیک هم قابلیـت پراکنـدگی نـانوذرات را دارد و هـم باعـث تجزیـه       

سـاز از طریـق یـک     شود. دستگاه ازون هاي موجود در فاضالب می آالینده
دریچه وارد راکتور شده و توسط یـک دیفیـوزر در داخـل فاضـالب پخـش      

کارکرد دستگاه کامالً دیجیتال بوده و از طریق  الزم به توضیح استشود. می
 کلیدهاي نصب شده قابل کنترل است. 

 
 
 
 



 

 سا�ت ����زات ����ی و �مایت از ثبت ا��راع
 

 نام یا عنوان محصول: -1

 به فارسی: ربات ویدئومتري بازرسی شبکه فاضالب 

 خانوادگی پژوهشگر(ان)، آدرس و تلفن محل کار و شماره تلفن همراه: و نامنام  -2

 مهدي بابازاده –احد باقري  –فرهاد فرجی 

 شرکت آب  و فاضالب استان آذربایجان شرقی  سازمان حامی: -3

 شرکت آب  و فاضالب استان آذربایجان شرقی - 1389سال سال و محل تولید محصول: -4

   2/8/1390-73073   تراع محصول یا اخذ مجوز استاندارد، شماره و تاریخ آن:در صورت ثبت اخ -5

 بازرسی شبکه هاي فاضالب  محل کاربرد محصول:-6

 سطر:  10مشخصات محصول در حداکثر  -8

هاي تازه وصل شده  هاي فاضالب و آب و همچنین جهت تعیین شیب لوله براي تشخیص علت گرفتگی و ترکیدگی لوله
هـا و پسـماندهاي داخـل لولـه و بـراي ردیـابی        ها و اتصـاالت و نشـان دادن زبالـه    یدا کردن عیوب داخل لولهو براي پ

 گیرد. دقیق مورد استفاده قرار می هایی که درپوشهاي آنها گم شده است با تعیین متراژ منهول
هـاي ذکـر شـده بـه      سایز لولـه  متري قابلیت حرکت در سانتی 80تا  10هاي آب و فاضالب  ربات ویدئومتر بازرسی لوله
را بـا  22xتوانـد آنـرا کنتـرل کنـد و زوم تـا       طرفه باال و پایین و چپ و راست را دارد و می 4حرکت دوربین به صورت 

متـر در دقیقـه دارد . ایـن     78این ربات با سرعت بسیار باال با پیشبرد کار بازرسی را با سرعت   دهدشفافیت باال انجام 
و تصاویر توسـط کـامپیوتر    ها باشد که این پوروتکل ربات داراي سیستم بسیار پیشرفته شیب سنجی تعیین فشار هوا می

 باشد. اسر جهان را دارا میگردد و تصاویرضبط شده توسط اینترنت قابلیت پخش در سر صنعتی ضبط می
 

 

 

 

 

 



 

 سا�ت ����زات ����ی و �مایت از ثبت ا��راع
 

 نام یا عنوان محصول: -1

  FISCHER & PORTERساخت ترانسمیتر  واحیاي فلومتر الکترو مغناطیسی           به فارسی:

 << Building Electromagnetic Flow meter  Transmitter << FISCHER & PORTERبه انگلیسی:         

 خانوادگی پژوهشگر(ان)، آدرس و تلفن محل کار و شماره تلفن همراه: نام و نام -2

 رحیم رنجبریان، رامین بنایی، یاشار ناظر عدل

 شرکت آب  و فاضالب استان آذربایجان شرقی  سازمان حامی: -3

 شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی -1390سال  سال و محل تولید محصول: -4

 اختراع محصول یا اخذ مجوز استاندارد، شماره و تاریخ آن:در صورت ثبت  -5

 شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی ( ثبت میزان دبی) محل کاربرد محصول: -6

 سطر:  10مشخصات محصول در حداکثر  -8
قانونی مربوط بـه  هاي اعمال شده؛ موانع  نظر به وجود برخی مشکالت در امر خرید ابزارهاي سنجش دقیق از جمله تحریم

هاي آب و فاضالب از یک طرف و لزوم وجود و نصـب   خریدهاي خارجی؛ نوسانات نرخ ارز و همچنین وضعیت مالی شرکت
در دسترس قرار دادن اطالعـات دقیـق بـه منظـور      اینگونه  ابزارها در تاسیسات شرکتهاي آب و فاضالب جهت سنجش و

هاي تولید کننده داخلی بـه خواسـت مشـتریان خـود      وجه کافی معدود شرکتریزي ؛همچنین عدم ت کنترل؛ تحلیل و برنامه
گیـري از   مبنی بر ضرورت ارتقاء کیفیت تولیدات خود ما را برآن داشت تا با الهام از فرمایش مقام عظماي والیت و با بهـره 

 توجهی فلومتر الکترومغناطیسی از نوع امکانات موجود نسبت به رفع این نقیصه اقدام نماییم. لذا با توجه به وجود تعداد قابل 
 PORTER & FISCHER اخت کشور آلمان در تاسیسات شرکت آب و فاضالب استان که بیش از دو دهـه از تـاریخ   س
 گیري از توان فنی شـرکتهاي داخلـی   گذرد و بدلیل فرسودگی از مدار بهره برداري خارج گردیده بودند و بهره نصب آنها می

هاي فنی؛ اقـدام بـه    انجام بررسی غرب) وشرکت ایفاء صنعت (
احیاء و بازسازي این مدل از فلومترها نمودیم که در حال حاضر 

انـد و از طریـق    برداري قرار گرفتـه  تعدادي از آنها در مدار بهره
 .نمایند اقدام به ارسال اطالعات می GPRSسیستم 

 
 
 
 
 



 

 سا�ت ����زات ����ی و �مایت از ثبت ا��راع
 

 نام یا عنوان محصول: -1
 مصرف و کنتور تمام دیجیتالی قرائت از راه دورسامانه مدیریت   به فارسی: 

 Low Power and Error  Reduced Remote Reading  for Water Meterبه انگلیسی: 

 خانوادگی پژوهشگر(ان)، آدرس و تلفن محل کار و شماره تلفن همراه: نام و نام -2

 عبداله فرهادي –امین فرهادي  -دکتر اسماعیل نجفی اقدم

 : شرکت آب  و فاضالب استان آذربایجان شرقی حامیسازمان  -3

 شرکت آب  و فاضالب استان آذربایجان شرقی 1389سال سال و محل تولید محصول : -4

 9/5/1391-76282  در صورت ثبت اختراع محصول یا اخذ مجوز استاندارد، شماره و تاریخ آن: -5

 شرکت آب  و فاضالب استان آذربایجان شرقی ( ثبت میزان مصرف آب مشترکین) محل کاربرد محصول: -6

 سطر:  10مشخصات محصول در حداکثر  -7
و  ،بدون نیـاز بـه منبـع تغذیـه مـداوم     بصورت دیجیتال و  کنتور آبخاموش طراحی و تست نمونه قابل تولید سامانه قرائت 

در  باشـد.  از نتایج اصلی مورد انتظار این طرح می دازش اطالعات دریافتیافزاري پر فرستنده اطالعات و سامانه نرممجموعه 
مجهـز بـه     اي منطقـه  آوري مکانیزه مرکز جمعاین طرح با نصب یک سامانه قرائت کنتورهاي خانگی و انتقال اطالعات به 

 سیم یا بی بیسیمیا مخابرات و  GSM/Zigbeeکنندگان و ارسال آنها به صورت  افزاري پردازش اطالعات مصرف سامانه نرم
و پـردازش اطالعـات دریـافتی بـه      اي به سرور مرکزي سازمان آب منطقـه 

اقـدام  صورت عددي و نمودار مصرف روزانه و ماهیانـه هـر مصـرف کننـده     
هاي  گردد. روش کار در بخشی از این فرایند کامال متفاوت از دیگر فعالیت می

ان این امر در خارج کشور هـم  گزارش شده خواهد بود و حسب اطالع مجری
توسعه نیافته است و لذا در صـورت اجـراي موفقیـت آمیـز و تـامین اهـداف       

تواند ابتکاري نو  و گامی مفید محسوب شود. تفاوت اصلی روش  کارفرما می
پیشــنهادي در نحــوه قرائــت و مصــرف تــوان بســیار کــم و تطــابق  آن بــا 

و کنتورهاي نصـب شـده فعلـی     هاي بومی تولید انبوه کنتورهاي آب  فنآوري
 خواهد بود.

 
 



 

 سا�ت ����زات ����ی و �مایت از ثبت ا��راع
 

 نام یا عنوان محصول: -1
 اتمسفر 25 باالي فشار با آبرسانی هاي شبکه به کلر تزریق پکیجبه فارسی: 

 خانوادگی پژوهشگر(ان)، آدرس و تلفن محل کار و شماره تلفن همراه: نام و نام -2
 حیدرعلی عیوض زاده کیهان

  فاضالب استان آذربایجان شرقی شرکت آب  وسازمان حامی:  -3

 شرکت آب  و فاضالب استان آذربایجان شرقی 1393سال  سال و محل تولید محصول: -4

 04/07/1389 -66672  در صورت ثبت اختراع محصول یا اخذ مجوز استاندارد، شماره و تاریخ آن: -5

  شرکت آب  و فاضالب استان آذربایجان شرقی محل کاربرد محصول: -6

 سطر:  10مشخصات محصول در حداکثر  -7
مکانیزم عملکرد این سیستم بدین گونه است که با عبور جریان آب از خط لوله و با ایجاد مکش این عمل توسط یک عـدد  
شیلنگ از قطعه کنترل کننده عبور کرده و بدین طریق محلول کلردار وارد جریان آب میگردد. تا زمانی کـه جریـان آب در   

قرار باشد تزریق کلر به صورت اتوماتیک ادانه خواهد داشت. مقدار عمل مکش جهـت تزریـق کلـر متناسـب بـا      خط لوله بر
  سرعت عبور جریان آب در داخل سیستم می باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 سا�ت ����زات ����ی و �مایت از ثبت ا��راع
 

 نام یا عنوان محصول: -1
 آب مصرف کاهنده رابطبه فارسی: 

 به انگلیسی: 

 خانوادگی پژوهشگر(ان)، آدرس و تلفن محل کار و شماره تلفن همراه: نام و نام -2

 حیدرعلی عیوض زاده کیهان

  شرکت آب  و فاضالب استان آذربایجان شرقیسازمان حامی:  -3

 شرکت آب  و فاضالب استان آذربایجان شرقی 1393سال  سال و محل تولید محصول: -4

 استاندارد، شماره و تاریخ آن:   در صورت ثبت اختراع محصول یا اخذ مجوز -5

 شرکت آب  و فاضالب استان آذربایجان شرقی محل کاربرد محصول:  -6

 سطر:  10مشخصات محصول در حداکثر  -7
سیستم کاهنده مصرف آب هیدرووکیوم در منازل که در تصاویر نیز مشاهده می گردد به شکل یک قطعه رابط بـین راهـی   

 باشد:  طراحی و ساخته شده  و عملکرد آن به شرح ذیل می
سیستم مورد نظر طوري طراحی شده که آب از یک طرف این قطعه وارد شده و از طرف دیگر خارج می شود در ضمن یک 

زنه جانبی دارد. زمانی که آب از داخل این سیستم عبور می کند در اثر جریان آب پدیده مکـش ایجـاد شـده و از روزنـه     رو
این قطعه به عنوان کاهنده مصرف آب هیدرو وکیوم در منازل و غیره بـا   موجود در این قطعه شروع به مکش هوا می کند.
ظر در نقطه مابین علمک و دوش حمام نصب شده و آب از این قطعه عبور روش زیر مورد استفاده قرار میگیرد: قطعه مورد ن

%  30کند و در اثر عبور آب پدیده مکش ایجاد شده و هواي محیط را با آب مخلوط کرده و حجم آب را به میزان حدود  می
 افزایش می دهد و با این روش عمالً در مصرف آب کاهندگی چشمگیر به وجود می آید. 

 

 



 

 سا�ت ����زات ����ی و �مایت از ثبت ا��راع
 

 نام یا عنوان محصول: -1

 هاي منطقه هاي تهیه شده از کانی هاي آلوده بوسیله نانو کامپوزیت حذف آرسنیک از آببه فارسی: پایلوت  
  Arsenic removal from water/wastewater using nano-composites                به انگلیسی:    

prepared from local minerals  
 خانوادگی پژوهشگر(ان)، آدرس و تلفن محل کار و شماره تلفن همراه: نام و نام -2

 بهارك دیوبند (دکتري شیمی معدنی) -معصومه خاتمیان (دانشیار دانشگاه تبریز)

 شرقی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجانسازمان حامی:  -3

 شرقی انو شرکت آب و فاضالب استان آذربایج 1390سال سال و محل تولید محصول:  -4

 12/06/93 - 83729   در صورت ثبت اختراع محصول یا اخذ مجوز استاندارد، شماره و تاریخ آن: -5

 شرقی (تصفیه خانه هاي آب) شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان محل کاربرد محصول: -6

به دلیل حفظ محیط زیست و سالمتی انسانها و قابل استفاده کردن   سطر: 10مشخصات محصول در حداکثر  -7
آبهاي آلوده پس از تصفیه آنها، انجام این پروژه از نظر اقتصادي بسیار حائز اهمیت است. در این کار از مـواد معـدنی ارزان   

درصد انجـام مـی شـود.     95 قیمت موجود در یکی از معادن استان آذربایجان شرقی استفاده شده و حذف آرسنیک بیشتر از
است. هدف پروژه حاضر، حذف اکسی آنیون هاي   pbb 30-100مقدار آرسنیک در آب هاي طبیعی مناطق مختلف ایران 

(مقدار مجاز) میباشد.  ppb10وکاهش غلظت آن ها به مقدار کمتر از  (-AsO33)وآرسنیت معدنی  (-AsO43)آرسنات 
کـرده و کـارایی   تهیـه    ز کانیهاي منطقهی ایهابراي این منظور نانوکامپوزیت 

آنها در حذف آرسنیک ارزیابی می شود. کامپوزیت تهیه شـده از کلینوپتیلولیـت   
منطقه آذربایجان براي اولین بار جهت حذف آرسـنیک از آبهـاي آلـوده بـه آن     
استفاده شده است. تهیه ي این کامپوزیت به دلیل استفاده از کانی هاي منطقه، 

و ارزان قیمت بـوده و نیـاز بـه مـواد وارداتـی نـدارد. کـارایی ایـن         بسیار ساده 
% از آرسنیک موجود در آب را حذف می 96کامپوزیت بسیار باال بوده و بیشتر از 

کند. کامپوزیت مذکور از لحاظ آسیب رسانی به سالمتی انسان و محیط زیست 
راینـد حـذف   نیز مطالعه شد و کامال بی ضرر می باشد. مدت زمان الزم براي ف

نسبتا کوتاه وظرفیت جاذب براي حذف آرسنیک بسیار زیـاد میباشـد. لـذا ایـن     
  جاذبها به مدت طوالنی قابل استفاده میباشند.

 


