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 جانیدر استان آذربا انیشرکت دانش بن کیسالمت سازان سهند)به اختصار صنام سهند(  یهوش مصنوع عیصنا
 تیفعال 1۳۹۳و محض در سال  یرشته ا انیعلوم م نیاز متخصص یباشد که با تالش جمع یم زیو شهر تبر  یشرق

خود  یخرد آغاز نمود. شرکت صنام سهند در دورنما یشرکت ها تیر یدر مد نیشیاز تجربه پ یخود را با کوله بار
 ی، گامنینو یهایبر فناور  ینوآورانه مبتن یها یپرداز دهیمستمر و ا تیخداوند متعال با  فعال یاریقصد دارد تا با 
 مرز و بوم بردارد. نیدانش ا یرا در جهت اعتال

 
 

 

 ده سال آیندهتا  نایراقطب هوش مصنوعی 

 قطب ایده پردازی و توسعه فناوری های همگرا و علوم شناختی در شمال غرب

 

 

 

 38859شماره ثبت: 
 10/08/1393تاریخ تأسیس: 

 10/09/1394تاریخ دانش بنیان شدن: 
 محور اصلی فعالیت: انفورماتیک پزشکی)دانش بنیان( 

 
  117دفتر مرکزی: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان آزادی، نبش گلگشت، پارک علم و فناوری، ط همکف، و 

 041- 33364060شماره تلفن تماس:  
 09904143139شماره موبایل:  
 www.sanamsahand.comسایت:  
 sanamsahandtabriz@gmail.comپست الکترونیک:   
 

 

اطالعات و  یفناور نینو یهایمتدولوژ  یو کاربرد یگسترش محاسبات یهدف و رسالت شرکت در راستا
 .باشد یم همگراعلوم در قالب و همچنین  های مختلفدر حوزه  انهیعلوم را

 بیانیه ماموریت
 

 هاچشم انداز و ارزش
 

 ارتباط  با ما

http://www.sanamsahand.com/
mailto:sanamsahandtabriz@gmail.com
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 تاریخچه، رشد و توسعه
 تاسیس شرکت
بصورت  1۳۹۳شرکت در سال 

از  یخاص با تالش جمع یسهام
و  یرشته ا انیعلوم م نیمتخصص

 یخود را با کوله بار تیمحض فعال
 تیر یدر مد نیشیاز تجربه پ
 خرد آغاز نمود. یشرکت ها

 ثبت به عنوان دانش بنیان
 یبا ارائه طرح ها 1۳۹4در سال 

به  لیتبد یتجار هینوآورانه و توج
نوپا در  انیشرکت دانش بن کی
 گسترش .دیگرد یپزشک کیانفورمات نهیزم

و با  یانستتتتتتتان یرویبا گستتتتتتتترش ن
و  یهتتتدف گستتتتتتتترش محتتتاستتتتتتتبتتتات

 یفناور نینو یهایمتدولوژ  یکاربرد
در حوزه  انتتتتهیتتتتاطالعتتتتات و علوم را

بهداشتتتت و درمان، در قالب رشتتتته 
 کیهمچون انفورمات ینوظهور یها

اطالعات ستتالمت  یو فناور یپزشتتک
را در  یشتتتتترکت توانستتتتتت گام بلند

 مرز و بوم بردارد. نیحوزه دانش ا

 آبان
1۳۹۳ 

 آذر
1۳۹4 

 اردیبهشت
1۳۹5 

 فروردین
1۳۹8 

 شکوفایی
پژوهش و توسعه  ت،یفیارتقاء کبا 

و  ریفراگ کیمداوم و ارتباطات آکادم
بستر اکتشاف  جادیا نیهمچن

دانش نو در حوزه سالمت و 
شرکت قصد دارد  یبهداشت عموم

به  لینه چندان دور تبد یا ندهیدر آ
در  یپزشک کیقطب برتر انفورمات

 فروردین شمالغرب کشور شود.
1۳۹۹ 

 ما در بحران کرونا
 زیمتتتا ن 1۹ دیتتتکوو یبتتتا وقوا پتتتانتتتدم

در جهتتت مقتتابلتته و  نیر یهمچون ستتتتتتتتا
. ممتتتتدیبرآ روسیو نیاز ا یریشتتتتتتتگیپ

 یدستتتتگاهها دیشتتترکت در ابتدا به تول
)در دو نوا  کیدست اتومات یضدعفون

 د،یتت( مبتتادرت ورز ستتتتتتتتتتادهیو ا یوارید
 دیتتالزم تول یمجوزهتتا اختت ستتتتتتت س بتتا 

ملت بلون و  یپزشتتتک هیماستتتک ستتته ال
ملت بلون در دستور  یماسک سه بعد
 کار قرار گرفت.

 دی
1400 

 رویکرد های جدید
 زاتیتجه دیورود به حوزه تول

 یها UPS دیبا تول یکیالکترون
 نترنتیکوچک، ورود به حوزه ا

و  یشگاهیدر حوزه آزما اءیاش
 گلخانه

 دی
1401 

 روند توسعهادامه 
حضتتتور موثرتر  ،ه های قبلیژ پروتکمیل 
 ،ه های هوش مصتتنوعی صتتنایعژ در پرو

ه هتتتای واقعیتتتت مجتتتازی در ژ اجرای پرو
ه هتتای ژ مشتتتتتتتتتارکتتت در پرو ،پزشتتتتتتتکی

 و ... کشوری همچون پزشکی قانونی
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پاسچر  یو درمان سه بعد یابیارز  ز،یآنال یکیسامانه مکاترون
سالمت مورد  ستمیستون فقرات در س کینامیو د کیاستات

مشکالت  صیتشخ یبرا یو به عنوان متمم ردیگ یاستفاده قرار م
 یها یماریمفاصل، استخوان ها، ضعف عملکرد عضالت و ب

 یپروسه  یبرا یشاخص مناسب نکهیاست و عالوه بر ا کینورولوژ 
 زین یدرمان یمداخله  یبرنامه  نیباشد در انتخاب بهتر  یدرمان م

 .کمک کننده است
 یاز قطعات و ماژول ها یمجموعه ا ت،یوضع نیا شیپا جهت
هوشمند پردازش  یدر کنار پلتفرم نرم افزار یکیو مکان یکیالکترون
باال  اریبا دقت بس ،یاختصاص کیو سامانه پرونده الکترون ریتصو

و  یرا انجام خواهد داد و امکان دسترس ازیمحاسبات مورد ن
عوارض،  نییرا در تع یپاسچرال پزشک ریپردازش آسان تصاو

 دینما یمبدن فراهم  یاعضا ریمشکالت و فرم ستون فقرات و سا
 گاهیپا تیر یسامانه مد کی یابیو ارز  جادیهدف، ا نیا ی. در راستا

شود. با  یبرآورده م زین مارانیداده جهت فالوآپ و ثبت اطالعات ب
مستند  لیاز قب یاهداف ن،یشیپ یتوجه به سابقه پژوهش ها

و استخراج  ماریمشکالت ب نییپردازش و تع مار،یب یها داده یساز
 یساز میتصم یدانش برا نیو استفاده از ا یو ریدانش از تصاو

 اری میتصم یمرتبط بصورت سامانه ها یهایمار یب تیر یبهتر در مد
 شده اند. یهدف گ ار یمراقبت بهداشت تیفیبهبود ک تایو نها

 

 

دقت 
بسیار 
باال

پردازش 
تصویر

ثبت 
اطالعات 
بیماران

فالوآپ

مکاترونیک
اپلیکیشن 
حرکات 
اصالحی

 محصوالت ما
 

 آنالیز سه بعدی پاسچر

 برای مشاهده محصول در آپارات کلیک کنید

https://www.aparat.com/v/CcN8x
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 یستریرج کی یزوفرنیاسک یداده ها شیو پا تیر یسامانه مد
مبتال به روان  مارانیب شیو پا لیثبت، تحل یبرا یحرفه ا

 .باشد یم یزوفرنیاسک ای یختگیگس
 :یسیبه انگل) یزوفرنیش ای یزوفرنیاسک ،یختگیگسروان

Schizophrenia)  که اکثر روان زشکان و روانشناسان به آن
است که  عیشا یاختالل روان کی ندیگویم زیسرطان خاموش ن

عاطفه  دن،یشیدر اند ییبارز آن فقدان توانا یهایژگیاز و
 تیواقعدر درک  ینامعقول و ناتوان یانجام رفتارها ف،یضع

در درک  یانذکر است که منظور از ناتو انیاست. البته شا
 .باشدیم ماریفرد ب یتوهمات مغز ت،یواقع
پژوهش و  ق،یجهت تحق لیذ یها یژگیبا و یسامانه ا وجود

 یماریب نیاز ابتال به ا یریشگیجهت پ یاستخراج دانش کاربرد
 :است یضرور یامر

 نیو ب یرانیبرتر ا نیمتخصص تیر یبر نظر و مد منطبق
 ک،یدموگراف یفرم ها شاملاز هلند( چاردی)پروفسور ر یالملل
داشبورد  شامل، مربوطه یو پرسشنامه ها ینیبال ،ییدارو
 … و ها یماریبی بر استاندارد کدگ ار یمبتن، نیآنال
 زیتبر  یسامانه کوهورت ارس دانشگاه علوم پزشک نیا یطراح در

 نموده است. فاینقش ا

 

 
 

 

داشبورد

کد گ اری 
بیماری ها

سامانه ثبت 
بیماری

 اسکیزوفرنیا )سم اد اسکیزوفرنیا( داده های سامانه مدیریت و پایش
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سامانه جامع  کیاستروک  یداده ها شیو پا تیر یسامانه مد
 یم یمبتال به سکته مغز مارانیب شیو پا لیثبت، تحل یبرا

 .باشد
 :شود لیذ جیتواند منجر به نتا یسامانه م کور م یریکارگ به

 میت اریدر اخت کهیسامانه در صورت نیاستخراج شده از ا دانش
انجام شده  یدرمانها یابیتواند در ارز  یقرار داده شود، م یپزشک

 دیمربوطه مف مارانیب یبرا دیجد یدرمان ریو اتخاذ تداب یلقب
 .واقع گردد

 رانیمد یساز میو تصم یریگ میدر تصم تواندیدانش م نیا
 راتیگ اران نظام سالمت منطقه و کشور تاث استیو س ییاجرا
 .داشته باشد ییبسزا
در  تواندیم ستمیس نیحاصل از ا جیاطالعات و نتا نیهمچن

 هیو آزمودن فرض یمطالعات مختلف پژوهش یطراح ایانجام و 
 .مختلف مرتبط با آن سودمند باشد یها
 :اشاره نمود لیتوان به موارد ذ یسامانه حاضر م یها یژگیو از

ی، و پژوهش یآموزش ،ینیبال یتخصص لدیف 500از  شیب یدارا
 یها تمیبر اساس آ یریگ گزارش، ماریب یریو رهگ فالوآپ
 یبر فرم مل یاستاندارد مبتن یطراح، نیآنال داشبورد، مختلف

 … و امر نیمشاوره و نظر متخصصر استروک و منطبق ب
 یعلوم اعصاب و شناخت قاتیسامانه مرکز تحق نیا یطراح در

 نموده است. فاینقش ا زیتبر  یدانشگاه علوم پزشک

 

 

 

داشبورد
سامانه 
ثبت 
بیماری

طراحی 
فالوآپاستاندارد

 سم اد استروک
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سامانه جامع  کی تیواسکول یداده ها شیو پا تیر یسامانه مد
 .باشد یم تیمبتال به واسکول مارانیب شیو پا لیثبت، تحل یبرا

ها است که با التهاب و  یماریاز ب یشامل گروه تیواسکول
منجر  یعروق خون بیگردد. آس یمشخص م یعروق خون بیآس

امر به نوبه خود سبب  نیبه اختالل در عملکرد عروق شده و ا
 یزینکروز و خونر  ،یبافت یسکمیخون در بافت، ا انیکاهش جر 

 ردتب، د ،یشامل ضعف و خستگ تیواسکول میشود. عال یم
عضله و مفصل، کاهش اشتها و وزن بدن، درد شکم، مشکالت 

ضعف، درد(  ،یحس ی)ب یرنگ( و عصب رهیت ای ی)ادرار خون یویکل
متفاوت است. ثبت  یریباشد که بسته به نوا و محل درگ یم

در بر گرفتن حجم نمونه  لی( بدلیستریاطالعات )رج یکیالکترون
 ییامدهایبهتر پ یابیارز امکان  یریگیپ یباال و مدت زمان طوالن

 یآمار یزهایانجام آنال زیو ن ریارگان و مرگ و م بیآس رینظ
 .دینما یفراهم م مارانیاز ب یرگروهیرا در ز  یا سهیمقا
 :اشاره نمود لیتوان به موارد ذ یسامانه م نیا یها یژگیو از

 یها یریگ گزارش، چابک با مشارکت پزشکان متخصص یطراح
 … و عناصر داده سبر اسا شرفتهیپ یجستجو، قیدق یآمار

 

آنالیز 
های 
آماری

سامانه 
ثبت 
بیماری

گزارشات
ارزیابیدقیق

 سم اد واسکولیت
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در مورد  یاورژانس و نگران یبار مراجعه به بخش ها شیافزا
موجب شد  انیم نیبدحال در ا مارانیگرفته شدن ب دهیناد

و افتراق  ییشناسا عیتسر  یمسؤوالن بخش اورژانس برا
 یفور ریغ یها تیکه شکا یمارانیبدحال از ب مارانیمجروحان و  ب

 نیباشند و از ا ییو مزمن دارند، به دنبال راهکار مناسب و اجرا
بخش  مارانیب یبند تیبه منظور اولو اژیرو استفاده از سامانه تر 

 .دیمسأله مطرح گرد نیاورژانس به عنوان راهکار مناسب ا
 تینه تنها بر اساس سنجش فور  اژیروش، پرستاران تر  نیا در
و  یذهن ،ینیبر شواهد ع ی)مبتنیبه اقدام درمان ماریب ازین

در بخش،  ازیمنابع مورد ن زانیمختصر( بلکه بر اساس م نهیمعا
 نیکنند. همچن یم یبند تیخدمات اولو افتیدر  یرا برا ماریب
مناسب  یخدمات، در فواصل زمان افتیدر  یمنتظر برا مارانیب

شوند تا در صورت  یابیمجددا ارز  دیبا ینیبال تیبر اساس اولو
 .کند رییتغ زیبه آنان ن یدگیرس تیاولو ،ینیبال تیوضع رییتغ
سرعت و  یادیز  زانیبه م یظاهر یسادگ نیافزار حاضر در ع نرم

 حهیداده و در نت شیرا افزا ماریب ینیبال تیوضع صیدقت تشخ
 نیا یدهد. در طراح یرا بهبود م یاورژانس ماتیتصم ییکارا

 زیتبر  یطب اورژانس دانشگاه علوم پزشک نیسامانه متخصص
 نقش داشته اند.

 

کاربر 
پسند

سنجش 
دقیق

تصمیم 
سرعتیار

 تریاژ هوشمند
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 ،یاز محاسبات علم یریبا بهره گ یبیسامانه بصورت ترک نیا
و  یابتال به سرطان تخمدان را بررس زانیدرصد م یتخصص
  .دهد یم صیتشخ

 رینسبت به سا رانیبروز سرطان دهانه رحم در ا زانیم
 ریخطر مرگ و م زانیحال م نیجهان کمتر است، با ا یکشورها
 نیاست، به هم شتریمنطقه ب نیدر ا یماریب نیبه ا انیمبتال
سرطان  یبرنامه منظم غربالگر کیرسد که  یبه نظر م لیدل

 .است ازیدهانه رحم مورد ن
است  ییآنکه سرطان دهانه رحم از معدود سرطان ها لیدل به

توان ابتال  یباشد و نم یزودرس م صیو تشخ یریشگیکه قابل پ
نفر در  ۲40از  شیسرطان و مرگ ب نینفر به ا 400-500ساالنه 

 افتهیبرنامه سازمان  یاجرا نیگرفت، بنابرا دهیسال را ناد
ضرورت مطرح  کی انبعنو یرانیزنان کم خطر ا یبرا یغربالگر

زنان کم خطر  یغربالگر یمطرح شده برا یشنهادیاست. برنامه پ
( است که از ری)پاپ اسم کیتولوژ یس یبه روش بررس یرانیا

شود. سن  یسال تکرار م 5شروا شده و هر  یسالگ ۳0سن 
 یبه انجام غربالگر یازیسال است. ن ۶۹ یدادن به غربالگر انیپا
قرار گرفته  یسترکتومیکه تحت عمل ه یزنان باردار و زنان یبرا

 .اند وجود ندارد
دقت و سرعت  شیجهت افزا یسامانه ا نیوجود چن ل ا

 باشد. یم یضرور یامر یماریب نیا صیتشخ

 

برنامه 
منظم

دقت

سرعت

 غربالگری سرطان تخمدان
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مراکز مشاوره ازدواج  یداده جامع برا گاهیپا جادیسامانه با ا نیا
به مرکز و  نیمراجع یپرونده ها ویبه آرش یبه منظور نظم بخش

 یاز آنها، طراح یریبه داده ها و گزارش گ یدر امر دسترس لیتسه
 یپرونده ها یاصول مستندساز تیکه رعا ییآنجا از .شده است

از آنها  یو درمان یآمار ،یپژوهش ،یآموزش یو استفاده ها ینیبال
کامل و به  ح،یبرخوردار است ل ا ثبت صح ییباال تیاز اهم

را در برآوردن  یتواند نقش مهم و اساس یها م هنگام داده
داده  یاصل. منبع دینما فایمراقبت سالمت ا ستمیس یازهاین

 یمربوطه، پرونده پزشک یدر سازمانها یمراقبت بهداشت یها
 .باشد یم ماریب

شوند.  زیو آنال تیر یدر سطوح چندگانه مد دیبا ماریب یها داده
و طرح مراقبت  ماریمشکالت ب یسازمانده یبرا یدر سطح فرد

مراقبت چگونه به  ستمیس نکهیا نییتع یبرا یو در سطح گروه
 یها را مورد استفاده قرار م کند، داده یم یخدمت ده مارانیب

 ندیفرآ دیداده با تیفیاز ک نانیحصول اطم یبرا نی. بنابرامیده
مستلزم  زیخوب ن یرا اصالح نمود که مستندساز یمستندساز

اطالعات  یستمهایس نیباشد. از ب یکارا م یاطالعات ستمیس
اطالعات  یستمهایس ،یاطالعات کاغ  یها ستمیو س یوتریکام 
 عیوس یداده ها زیبوده و ن یشتریب لیپتانس یدارا یوتریکام 
داده  یگردآور یروشها نیکنند، همچن ینگهدارتوانند  یرا م یتر

 یداده را برا تیر یتر بوده و امکان مد قیها دق ستمیس نیدر ا
 .کند یما فراهم م

 

تصمیم 
یار

مستند 
سازی 
دقیق

ثبت 
اطالعات

داده های 
با کیفیت

 مشاوره پیش از ازدواج
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 یسامانه جامع برا کی یانرژ یحامل ها شیو پا تیر یسامانه مد
)برق، آب، یمصرف انرژ زانیو کنترل م لیتحل ت،یر یثبت، مد

 .باشد یادارات و سازمانها مدر …( گاز و 
مختلف  یمصرف واحد ها زانیمکرر م نگیتور یبا مان عتایطب

نموده و صرفه  یریجلوگ یتوان از هدر رفت انرژ یسازمان م
 .سازمان به ارمغان آورد یرا برا ییباال یمال ییجو
تواند  یم یانرژ یمصرف حامل ها یکنترل دائم نکهیتوجه به ا با

 تیر یمد جهیدر مصرف و در نت ییمنجر به صرفه جو یادیتا حد ز 
سازمانها و ادارات و  یبرا یسامانه ا نیشود، وجود چن نهیهز 

 یبزرگ و کوچک دارا یخصوص یشرکت ها یدانشگاهها و حت
سامانه  نیدر ا نکهیبا توجه به ا نیاست. همچن ییباال تیالو
 زیمشاهده اطالعات و وار  یها سیارتباط با سرو رساختیز 

قبوض را  تیر یتواند ثبت و مد یشده است م دهید زیقبوض ن
  .دینما عیو تسر  لیتسه

 

 

  

جلوگیری 
از هدر 
رفت 
انرژی

تسهیل 
مدیریت 
قبوض

 حامل های انرژی
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 نام پروژه

 رجیستری غدد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 دانشگاه علوم پزشکی تبریزرجیستری سوختگی 

 رجیستری تروما در سوانح ترافیکی
 کودکان تبریز NICUرجیستری 
 مرکز تحقیقات علوم اعصاب تبریز CVTرجیستری 

 رجیستری لوسمی بیمارستان شهید قاضی تبریز
 (در زمان بحران کرونا )ضدعفونی اتوماتیک دست کلینل دستگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سایر پروژه ها
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 یسامانه ها یو طراح لیتحل
 یاطالعات

 
 تحلیل سامانه با متد های نوین 
  توسعه با جدیدترین چهارچوب های

 موجود در دنیا
 رابط های کاربری زیبا و کاربرپسند 

 
داده  ،یمصنوعهوش 

 داده لیو تحل یکاو
 
  تیم تخصصی هوش مصنوعی و یادگیری

 عمیق
 تحلیل داده ها و داده کاوی 

 
 توسعه برنامه های کاربردی

  استفاده از به روز ترین چهارچوب های
 توسعه

 زیبا و حرفه ایکاربری  های رابط 

 
 اینترنت اشیا

 تیم چند تخصصی 
 تجربه چندین پروژه 
  پ یرتوسعه مقیاس 

 خدمات ما
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 فعالیت هنام شرکت / حوز  لوگو

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز

 
 مرکز تحقیقات علوم اعصاب

 
 مرکز تحقیقات پیشگیری از سوانح رانندگی

 
 مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری

 
 سرطانموسسه تحقیقات آموزش و درمان 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل

 

Connective Tissue Diseases Research Center (CDTRC) 

 

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا

 

 غدد درون ریزمرکز تحقیقات 

 

 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

 

 

 

 ما همکاران و مشتریانبرخی از 
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 ساختار سازمانی

پیمان رضایی
عضو هیئت مدیره

طاها صمدسلطانی
رییس هیات مدیره

حامد پاکزاد
مدیر عامل و

نایب رئیس هیئت مدیره

مهرداد محمدپور
گرافیست و تحلیلگر آزمایشگاه

مهرداد محمدپور
گرافیست و تحلیلگر آزمایشگاه

محسن شفیعی
مدیر بازاریابی و فروش

مهدی وکیلی
مسئول اداری و مالی

سید علی آقامالی
مدیر تیم اپلیکیشن

علی فتحی
توسعه دهنده اپلیکیشن

یوسف غیبی
مدیر فنی

فاطمه خوشکام
برنامه نویس رابط کاربری

شیوا اسالمی
برنامه نویس رابط کاربری

حامد ارفعی
برنامه نویس و تحلیلگر

علیرضا غالمی
طراح سخت افزار

زهرا صالح زاده
عضو هیات مدیره
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 طاها صمدسلطانیدکتر 
 رییس هیئت مدیره

  انفورماتیک پزشکیدکتری 

samadsoltani@tbzmed.ac.ir  

 پژوهش و توسعه  ریو مد زیتبر  یدانشگاه علوم پزشک یعلم ئتیعضو ه 

 

 

 پیمان رضاییدکتر 
 هیئت مدیره عضو

  مدیریت اطالعات سالمتدکتری 

rezaeip@tbzmed.ac.ir 

 و مشاور انفورماتیک شرکت زیتبر  یدانشگاه علوم پزشک یعلم ئتیعضو ه 

 

 

 مهندس حامد پاکزاد
 نائب رئیس هیئت مدیره

 و هوش مصنوعی MBAکارشناس ارشد 

Hamed pakzad@yahoo.com  

 مدیر عامل شرکت 

 

 دکتر زهرا صالح زاده 
 هیئت مدیره عضو

  فیزیوتراپیدکتری 

 

 

 اعضای هیئت مدیره
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در تولید 13485گواهینامه ایزو 
تجهیزات پزشکی

تندیس تقدیر کمیته تحقیقات 
فکت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تندیس تقدیر همایش فناوری 
95اطالعات سالمت در سال 

گواهینامه شرکت دانش بنیان گواهی خروج موفق از مرکز رشد 
تجهیزات پزشکی آذربایجان شرقی مجوز نظام صنفی رایانه ای 

 و افتخارات مجوزها
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سامانه مدیریت مشتریان صنایع 
 امین صنعت آورین )یونارآک(

 اپلیکیشن موبایل 
 پنل مدیریت 

 

 میکروسکوپ آموزشی

 بینایی ماشین 
 یادگیری عمیق 
 علوم آزمایشگاهی 

 

 یریت دستگاه هشدار سرقتمداپلیکیشن 

  ارس مکاترونیکمهندسی اکسیر 

 اپلیکیشن موبایل 
 پنل مشاوره 
  محتواتیم تولید 

 

 سیستم دیتا الگر

 اینترنت اشیا 
 اپلیکیشن موبایل 
 پنل مدیریت 
 سخت افزار اختصاصی 

 و ...

 

 

 

 

 

 پروژه های در دست اجرا


