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 1صفحه |    کنندهفرصت طراحی و ساخت جعبه ضدعفونی شرح  

 قدمه م
در   بیماری بشر  معرض  در  همواره  تاریخ  داشتهطول  قرار  گوناگونی  مهمترین  های  از  است. 

ها از ها و قارچ ها، ویروس ها اشاره کرد. باکتری توان به میکروارگانیسم ها، میعوامل این بیماری 
گروه  میکروارگانیسم مهمترین  محیط های  اکثر  در  که  هستند  مختلف  ها  سطوح  ویژه  به  و  ها 

های مختلف و خطرناک شوند. از این رو مبارزه با توانند باعث بروز بیماری و میندکنزندگی می
های این عوامل و بهبود سطح بهداشت فردی و اجتماعی همواره در دستور کار افراد و سازمان 

از اواخر سال  مختلف بوده  با عوامل 19گیری کوویدبا توجه به همه  2019است.  ، اهمیت مبارزه 
ترین راه های انتقال کرونا، آلوده شدن سطوح از است. یکی از اصلیو چندان شدهزا دبیماری 

های میکروبی ساالنه  بطور کلی بیماری  طریق فرد آلوده و سپس انتقال آن به افراد سالم است.
ها چه در  شوند. بنابراین مبارزه با میکروب میلیون نفر در سطح جهان می  50الی    30باعث مرگ  

 شود.های بشر برای سالمت جوامع محسوب میری و چه در زمان غیر، از اولویت گیزمان همه 
 

 
 متر(میلی 2/0نوک سوزن حدود  یقطر مقطع مخروط ا)ه یسوزن و تجمع باکتر کینوک 

 تعریف مسئله
تصویر باال تصویر میکروسکوپی تهیه شده از نوک یک سوزن است که تجمع باکتری ها روی آن به  

قابل   باکتری خوبی  است.  ویروس مشاهده  و  کمتری ها  میزان  به  و  توانایی  قارچ   ها  ها 
ماندن روی هر سطحی را دارند. از این رو، اکثر لوازم فردی نظیر کلیدها، اسکناس و کارت  زنده

ها هستند. با توجه به این  بانکی، کیف، مدارک و اسناد و غیره مستعد میزبانی و انتقال میکروب 
کنند و احتمال انتقال بیماری از طریق  ول روز بطور مداوم این اشیا را لمس میکه افراد در ط

شود، ما نیازمند ها زندگی مختل مییابد و در صورت محدود کردن استفاده آن ها افزایش میآن
را روی اشیاء مذکور    ترین زمان ممکن بیشترین ضدعفونی ممکنای هستیم تا در کوتاه وسیله

ها و هر  ها، بانک توان از این وسیله در ادارات، مدارس و دانشگاه این صورت، می  انجام دهد. در 
 محلی که انسان با اشیا سر و کار دارد استفاده کرد.  
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فناوری گندزدایی و ضدعفونی با ازن، مدت هاست که برای تصفیه آب و هوا، ضدعفونی اجسام  
اصیت اکسندگی بسیار باال در غلظت های  رود. ازن با خبزرگ و حتی سالن ها و غیره به کار می 

کم نیز می تواند تمام میکروارگانیسم ها را از بین ببرد. منبع تولید ازن، گاز اکسیژن می باشد که 
دهد و به وفور در دسترس است. از این رو استفاده از فناوری  جو کره زمین را تشکیل می  29%

ویژگی های یک ضدعفونی کننده خوب این  باشد. از طرفی  ضدعفونی با ازن بسیار مناسب می
است که: بر خالف اکثر مواد ضدعفونی کننده سرطان زا نیست، در مقادیر مصرف خود خطری 

تر و مطمئن تر از مواد مشابه خود عمل می کند و از لحاظ تولید و  برای کاربر ندارد، بسیار قوی 
نین گاز ازن به علت نیمه عمر  مواد اولیه قابل مصرف به لحاظ اقتصادی به صرفه است. همچ

 باشد. های زیست محیطی نمیپایین دارای پساب و آسیب
 

هدف ما ساخت یک جعبه ضدعفونی کننده بر پایه گاز ازن است. جعبه ضدعفونی کننده  
( متشکل از یک محفظه منزوی برای قرار دادن اشیاء،  Ozone Disinfection boxبا ازن )

ن و یک سیستم جمع آوری و یا دفع پسماند است. اشیاء و  منبع گاز ازن و سیستم پخش آ
گیرند و سپس گاز ازن توسط یک تولیدکننده ازن و یا یک  لوازم در درون محفظه قرار می 

  شوند. شود و در مدت زمان معین اشیاء ضدعفونی می منبع در فضای جعبه پخش می
  روش  این  باید .  باشد  دارا  را  انسان   با  حداکثری   تعامل  و  جابجایی   سهولت  باید  محفظه  این

اشیاء مورد    سطوح  متقابال  و  انسان  برای   را  آسیب  کمترین  که  شود  گرفته  کار   به  نحوی   به
 . باشد داشته استفاده

 معیارهای شایستگی محصول
 معیارهای ارزیابی محصول به شرح زیر است: 

 ابعاد و وزن محصول  •
o  سانتی متر 40حداکثر طول هر وجه 
o    کیلوگرم  5حداکثر وزن خالص دستگاه 

 محصول  ساخت و عملکرد کیفیت •
 قیمت نهایی محصول  •
   ی در کاربر سهولت •
 برق  مصرفمیزان  •
  نهیتوان به هز نسبتو  کارکرد  توان •
 د یبعد از تولازن  امحاء کیفیت  •
 دقیقه(   30مدت زمان ضدعفونی )حداکثر  •
 های خالقانه و زیبایی محصول قابلیت  •
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 و مصرف کنندگان هدف جامعه
جعبه، این  کاربردهای  به  توجه  می  با  محصول  این  و  ند:  توانمشتریان  مدارس  خانوارها، 

های دولتی و در کل هر محلی که نیاز به ضدعفونی ها، ادارات و سازمان ها، کتابخانه دانشگاه 
  باشد. ،وجود دارد  در آن کردن اشیاء شخصی و اسناد

 فرآیند مسابقه 
مرحله   ت در  مسابقه،  آموزش   هامیاول  گذراندن  کنار  مفهومدر  طرح  آماده    دهیا  یها،  را   خود 

طرح   ل یتکم  ی برتِر فاز اول برا  ی هام یشده، ت  افتیدر  یمفهوم  ی هاطرح   ی. پس از بررسکنندیم
  ده یاز ا  یفن  ات یو با جزئ  تر ق یدق   یطرح  هام ی. در فاز دوم، تشوندیخود وارد مرحله بعد م  دهیو ا

طرح  ی اجرا طیمرحله، شرا نیبرتر ا ی هام یت ی ها، براطرح  نیا ی . پس از داورکنندیخود ارائه م
 خواهد شد. فراهم هیو ساخت نمونه اول

 
 

 تخصص مورد نیاز برای ایجاد و توسعه محصول 
مهندسی پزشکی و  و مکانیک، برق  های مهندسی به ویژه در رشته های دانشجویانی که در حوزه 

جعبه توانند در حوزه ساخت  کنند میتحصیل و فعالیت میهای مرتبط با موضوع  دیگر رشته 
 . پا به عرصه بگذارندکننده ضد عفونی



  
 


