
نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاننمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

--TT    ساختساخت  وو  طراحیطراحی  ::عنوانعنوان vectorvector  محصولمحصول    کلونینگکلونینگ  جهتجهت      PCRPCR

    محصولمحصول  ■■                                                                فرموالسیونفرموالسیون  ::خدماتخدمات  نوعنوع

  روشروش  سایرسایر

پورپور  نوابنواب  سعیدسعید  --یامچییامچی  احداحد  ::مجریانمجریان

        ::ایجادایجاد  تاریختاریخ

.باشد می اختراع ثبت تاریخ یا پژوهشی طرح نهایی گزارش تصویب تاریخ یا نامه پایان دفاع تاریخ ایجاد، تاریخ از منظور

::ازاز  منتجمنتج

  نامهنامه  پایانپایان  داخلیداخلی  پژوهشیپژوهشی  طرحطرح

  خارجیخارجی  پژوهشیپژوهشی  طرحطرح  پروژهپروژه//مخصوصمخصوص  مسئلهمسئله

سایرسایر  ■■

 اولین براي کیت این .باشد می PCR واکنش در شده تکثیر DNAقطعات سازي همسانه جهت در مناسب محصولی T-vector کیت :محصول

.است کرده خارجی مشابه هاي کیت براي مناسب رقیب را آن باال، کیفیت و نازل قیمت و شود می تولید کشور در بار

...................................................................................................................  ::آموزشیآموزشی  گروهگروه

........................................................................................  ::))باشدباشد  شدهشده  ثبتثبت  کهکه  صورتیصورتی  دردر((  اختراعاختراع  ثبتثبت  شمارهشماره

    میزان؟میزان؟  چهچه  دارید؟دارید؟  آنآن    سازيسازي  تجارستجارس  صورتصورت  دردر  خودخود  دستاورددستاورد  فروشفروش  قیمتقیمت  برايبراي  پیشنهاديپیشنهادي  آیاآیا

017  32269320:     مدیریت امور فناوري و کارآفرینی دانشگاه

.است کرده خارجی مشابه هاي کیت براي مناسب رقیب را آن باال، کیفیت و نازل قیمت و شود می تولید کشور در بار

 

-Tکیت مصرف بازار حاضر حال در :مصرف بازار Vector گیاهی ، پزشکی زمینه در که دانشگاههایی و تحقیقاتی موسسات ، آزمایشگاهها ، 

.دارد نیز را دیگر کشورهاي به صادرات پتانسیل قوي بازاریابی  و موفقیت درصورت که باشد می دارند فعالیت میکروبی و جانوري

:رقبا  
ندارد :   داخل             

                          Promegaشرکت  ●:   خارج             

 Rocheشرکت  ●                          
Fermentasشرکت  ●                          

:مزایاي محصول تولیدي

Restrictionمحدودگر هاي آنزیم براي برشی جایگاههاي وجود -1 enzymes)( قیمت ارزان )Bam H I،Sma I، Xba I،Xho I و Hind III( 

.ندارد وجود جایگاههایی چنین خارجی مشابه هاي نمونه در که

cddB( مطمئن کشنده انتخابی ژن جدید طراحی -2 gene( مرسوم گري غربال سیستم مقابل در داخلی کیت در )در )سفید /آبی باکتري هاي کلونی 

 تایید براي الکتروفورز انجام حذف همچنین و X-Gal و IPTG جمله از شیمیایی مواد مصرف هاي هزینه کاهش باعث که خارجی هاي کیت

.گردد می سازي همسانه زمان کاهش نتیجه در و سفید هاي کلونی

.مصرف بازار به محصول سریع تحویل -3

.ارزان قیمت -4

اصالح نباتات و بیوتکنولوژي           


