
   

 گر پسادکتریلیست مسائل طرح شده جهت پذیرش پژوهش

   BCPD150شماره طرح:  ماه 12 مدت زمان اجرای طرح: 1 ردیف:

 TBRاثر عوامل پخت آمیزه بر بروز عیب پرنکردگی سایدوال تایرهای  عنوان چالش

     فنی مهندسی دسته بندی

 چکیده چالش
شود. از آنجا که این عیب در اکثر موارد کامپاند در ناحیه دیواره تایر )سایدوال( گفته می Flowعیب پرنکردگی سایدوال به نبود یا عدم 

در کارخانه بارز است لذا از نظر بعد هزینه، صرف زمان برای رفع عیب، بهبود کیفیت تایر  TBRبیشترین و پرتکرارترین عیب تایر 
 سازی اهمیت دارد.تولیدی و برند

   BCPD151شماره طرح:  ماه 12 مدت زمان اجرای طرح: 2 ردیف:

 طراحی و اجرای سیستم های آنالین اندازه گیری ضخامت در استیل كلندر  عنوان چالش

   یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش

جمله ضخامت کل استیل کورد، ضخامت پوشش های مختلف از در دستگاه استیل کلندر الزم است که بصورت آنالین ضخامت

الستیکی باال و ضخامت پوشش الستیکی پایین در تمام عرض کاری کلندر مشخص باشد تا اپراتور )و یا سیستم کنترل اتوماتیك 

رد، انجام امربوطه تصحیحات الزم را جهت تولید یکنواخت و مطابق با استاند فرایندهای آن و مطابق با کلندر( بتواند براساس داده

 دهد.

   BCPD152شماره طرح:  ماه 12 مدت زمان اجرای طرح: 3 ردیف:

 عنوان چالش
ی برخی مواد اولیه تایر جهت شناسایی و آنالیز كمی و كیفی مواد پایه IRهای سازی طیفآوری و آمادهجمع

 اولیه

  هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش

در بسیاری از مواد اولیه مورد استفاده در تایر درج شده  IR Identificationدر اسناد انتقال تکنولوژی کارخانه الستیك بارز، ویژگی 
 شود؛ وجودمواد نیز گرفته می IRباشد و طیف مجهز می FT- IRآزمایشگاه مواد اولیه گروه صنعتی بارز به  که یآنجائاست. از 

های خاص هر ماده پیك . چرا کهاستهای مرتبط الزم ی فعال و تحلیلمادهکیفی و  کمیهای مرجع مواد اولیه جهت آنالیزهای طیف
 مشخص باشد. بایدشناسایی و آنالیزهای کمی و کیفی  جهت و شدت آن،

 

   BCPD153شماره طرح:  ماه 12 مدت زمان اجرای طرح: 4 ردیف:

 های برش الیه و برش بلت سیمیطراحی و اجرای سیستم تشخیص انواع عیوب سیم در ماشین عنوان چالش

 هیعلوم پا یمهندس یفن بندیدسته 
 

 چکیده چالش

های بکار رفته در استیل کوردها شامل الیه سیمی و بلت سیمی بایستی ، سیمTBRبر اساس استانداردها و اسناد انتقال تکنولوژی تایر 
هایی از آمیزه الستیکی پوشانده شده است، دارای مشخصات و پارامترهای خاصی باشند. از آنجا که زیر و روی استیل کورد با الیه

سیستم تشخیص انواع عیوب سیم در ظور ها در درون استیل کورد به صورت ظاهری مشخص نیست. بدین منعمالً وضعیت سیم
های برش الیه سیمی و برش بلت سیمی ایجاد شده است که با استفاده از امواج الکترومغناطیس، موقعیت و رفتار سیم را در ماشین



مشخص ساخته و بر اساس استانداردهای از پیش تعریف شده، موارد نامنطبق را تشخیص داده و اعالم  (الیه و بلت)درون استیل کورد 
 های برش است. جزیی از دستگاه TBRهای تولید تایر کند. این سیستم در کارخانهمی

   BCPD154شماره طرح:  ماه 12 مدت زمان اجرای طرح: 5 ردیف:

 گیری عرض و تشخیص عیوب ظاهری استیل كورد در برش بلتطراحی و اجرای سیستم اندازه عنوان چالش

 علوم پایه یمهندس یفن دسته بندی
 

 چکیده چالش

ای نبود کامپاند( در سطح استیل کورد، پله)در مجموعه برش بلت پارامترهای کیفی گوناگونی همچون عرض محصول، عدم کچلی 
های کنترلی و پردازش تصویر به راحتی این موارد مطرح است. امروزه سیستم سایر مواردنبودن جوینت، نبود عدم تطابق در جوینت و 

دستگاه جهت به دلیل قدیمی بودن دستگاه و عدم حضور سازنده  TBRدهند. در خط های برش بلت روز دنیا ارائه میرا در دستگاه
 شود، الزم است تا سیستم فوق طراحی و اجرا شود.ساخته میروزآوری آن و نیز بروز عیوبی که منجر به خرابی محصول نهایی و نیمبه

   BCPD155شماره طرح:  ماه 12 مدت زمان اجرای طرح: 6 ردیف:

 طراحی و اجرای سیستم كنترل هوشمند اكسترودر عنوان چالش

     فنی مهندسی دسته بندی

 چکیده چالش

 وزنو  گیری پارامترهای مهم قطعات تولیدی اکسترودر همچون ابعادای است که با اندازهگونه سیستم کنترل هوشمند اکسترودر به
طور هوشمند تغییر دهد. بدین ترتیب دستگاه همواره در حال تولید قطعه مناسب بوده و نقش و دخالت تواند پارامترهای ماشین را بهمی

این )رسد. در نتیجه با اجرای کامل این سیستم، یکنواختی بسیار خوبی در قطعات تولیدی اکسترودر رخ خواهد داد اقل میاپراتور به حد
 .(های پیشرو تایرسازی در حال استفاده استسیستم هم اکنون در شرکت

   BCPD156شماره طرح:  ماه 12 مدت زمان اجرای طرح: 7 ردیف:

 طراحی و اجرای سیستم كنترل هوشمند كلندر سیمی عنوان چالش

     فنی مهندسی دسته بندی

 چکیده چالش

گیری پارامترهای مهم استیل کورد تولیدی کلندر همچون ضخامت ای است که با اندازهگونهکلندر سیمی بهسیستم کنترل هوشمند 
طور هوشمند تغییر دهد. بدین ترتیب همواره دستگاه در تواند پارامترهای ماشین را بهمی سایر مواردو  کل، ضخامت زیر، ضخامت رو

 رسد. نتیجه اینکه با اجرای کامل این سیستم، یکنواختی بسیاربه حداقل میحال تولید محصول مناسب بوده و نقش و دخالت اپراتور 
ال های پیشرو تایرسازی در حاین سیستم هم اکنون در شرکت)خوبی در استیل کوردهای تولیدی کلندر سیمی حاصل خواهد شد 

 .(استفاده است

   BCPD157شماره طرح:  ماه 12 مدت زمان اجرای طرح: 8 ردیف:

 سطح الستیک پخت شده IR–Reflectiveهای تدوین و اجرای فرایند تحلیل طیف عنوان چالش

   علوم پایه  فنی مهندسی دسته بندی

 چکیده چالش

سطح الستیك  IR–Reflective هایطیفتحلیل  و هیتجز توان از، میاست FT- IRاز آنجائی که گروه صنعتی بارز مجهز به 
، جهت آنالیز کیفی و در صورت امکان کمی مواد تشکیل دهنده استفاده کرد. لذا گروه صنعتی بارز در نظر دارد فرایند اجرا پخت شده

 تولید خود تدوین و اجرایی کند. بدیهی است این طرح نیاز به تدوینای بازگشتی از سطح الستیك پخت شده را برای هو تحلیل طیف
 .سازوکار علمی و ساخت و اجرای عملی دارد

   BCPD158شماره طرح:  ماه 12 طرح:مدت زمان اجرای  9 ردیف:

 ارزیابی و تعیین ارزش واقعی برند بارز عنوان چالش

 یاقتصاد/مال (تیری)مد یعلوم انسان یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش
سال، رقبای  10اقدام به تولید تایر در گروه محصوالت مختلف نموده است و بعد از گذشت کمتر از  1372گروه صنعتی بارز از سال 

روه در شود. حال این گهای صنعت تایر، به عنوان رهبر این صنعت شناخته میداخلی خود را کنار زده و ضمن قرار گرفتن بر فراز قله
ر شك عوامل مختلفی نظیرح حاضر با سازوکار و سیستمی مشخص اقدام به تعیین ارزش واقعی برند خود کند. بینظر دارد در ط



گذاری دخیل بوده و باید در نظر عواملی هستند که در این ارزش سایر مواردهای فیزیکی، پرسنل، قدمت، دانش، مشتریان و دارایی
 گرفته شوند.

   BCPD159شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 10 ردیف:

 سازی فروشندگان نهایی تایر در سراسر كشورشبکه عنوان چالش

 یاقتصاد/مال (تیری)مد یعلوم انسان یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش

های تحقیقات بازار و جستجوی میدانی موفق به شناسایی تایر فروشان در سراسر کشور شده است. بر این اساس بارز بر اساس برنامه
. از سوی دیگر بارز کوشیده است با تأثیرگذاری از طریق فروش در کشور مشغول فعالیت هستندتایر  12000در حال حاضر بیش از 

کنندگان را برای فروش محصوالت بارز در قیاس با رقبای داخلی و خارجی افزایش هایی نظیر اهدای اقالم تبلیغاتی، انگیزه عرضهروش
یك سامانه آنالین برای کنار هم قرار دادن اجتماع فروشندگان تایر و فراهم ساختن زیرساخت دهد. بارز در این طرح به دنبال طراحی 

خواهد در این سامانه شرایطی فراهم کند که تایر فروشان به به عبارت دیگر بارز می؛ کسب سود مالی از حضور در این سامانه است
 ند. ها را نیز به صورت ضمنی دنبال کدهی به آنبتواند مدیریت و جهت دلیل سود مالی، در سامانه حضور داشته باشند و از این طریق

   BCPD160شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 11 ردیف:

 (Networkای )اندازی ساختار فروش شبکهطراحی و راه عنوان چالش

 یاقتصاد/مال (تیری)مد یعلوم انسان یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش

تایر فروش در کشور مشغول فعالیت هستند. بسیار از این فروشندگان عالوه بر برند بارز، سایر برندهای  12000در حال حاضر بیش از 
ی نند. از سوکفروشند و از این رو در بسیاری از مواقع با توجه به منفعت شخصی، اقدام به ارائه پیشنهاد به خریدار میدیگر را نیز می

فروشند. از این رو بارز در نظر دارد یك دیگر برای بارز مشخص نیست که کدامیك از فروشندگان به چه میزان از تایر بارز را می
 اندازی کند. هدف از این طرحای تایر بر مبنای تشکیل زیرمجموعه و دریافت سهم به ازای میزان فروش راهسیستم فروش شبکه

بت اطالعات خود در یك سامانه جهت دریافت سود است. از این طریق به صورت غیرمستقیم اطالعات ترغیب فروشندگان تایر به ث
 آوری خواهد شد.روشندگان نیز جمعمورد نیاز ف

   BCPD161شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 12 ردیف:

 بررسی و ارائه مدل اجرایی ارتقاء افقی بومی گروه صنعتی بارز   عنوان چالش

 (ی)روانشناس یعلوم انسان (تیری)مد یعلوم انسان یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش

در حال حاضر ارتقاء عمودی در گروه صنعتی بارز منطبق با کارراهه شغلی و ارتقاء افقی با پیشنهاد صاحبان فرایندها و تجربه کاری 
 های افراد نیست و اساساًهای کلیدی به طور کامل منطبق با شایستگیرسد انتخاب افراد برای پست. به نظر میگیردافراد شکل می

که اگر نظام ارتقاء افقی ایجاد شود  در حالی استتجربه مالک رشد افراد  ،. در حال حاضرشایستگی وجود ندارددر سازمان پروفایل 
 به کاری زیادی هم نداشته باشند.این در حالی است که شاید تجر کنند.های موجود را کسب توانند رتبههای الزم میافراد با شایستگی

   BCPD162شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 13 ردیف:

 های علمی مطرح دنیا ریزی نیروی انسانی و بازنگری ساختار سازمانی طبق مدلاجرای برنامه عنوان چالش

 (ی)روانشناس یعلوم انسان (تیری)مد یعلوم انسان یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش
ورد نیروی انسانی در کلیه سطوح آجهت بر در عین حال .فرایندهای سازمان شناسایی شده است در گروه صنعتی بارز در حال حاضر

وظایف و مدت زمان به چه تعداد نیروی انسانی احتیاج  ،هاسازمانی مدل درستی برای اینکه مشخص نماید هر فرایند بر اساس فعالیت
  شود.وری اقدام سازی منابع جهت افزایش بهرهجه به اهداف کالن سازمان نسبت به بهینهلذا ضروری است با تو .دارد وجود ندارد

   BCPD163شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 14 ردیف:

 عنوان چالش
های موفق دنیا و پیشنهاد و طراحی بهترین مدل متناسب با پروری در شركتبررسی و گزارش مقوله جانشین

 كسب و كار و فرهنگ سازمانی گروه صنعتی بارز 

 (ی)روانشناس یعلوم انسان (تیری)مد یعلوم انسان یمهندس یفن دسته بندی



 چکیده چالش

یعنی مدیریت ارشد سازمان با توجه به شناخت خود افراد را انتخاب  .پروری در گروه صنعتی بارز به صورت شهودی وجود داردجانشین
کل سازمان وجود  و های مدیران ارشددر الیه ( که خصوصاًسال 45باالی در حال حاضر به دلیل میانگین سنی ) کند.و منصوب می

 ،(شودسال فعالیت بازنشست می 20آور بوده و نیروی انسانی با مشاغل سخت و زیان ءین است که بارز جزنکته حائز اهمیت ادارد )
. همچنین الزم است ها برای پست مدیریت باشدسازی آنصدد انتخاب افراد شایسته و آمادهرسد که سازمان درضروری به نظر می

 . شودبرای کلیه مشاغل کلیدی اجرایی پروی ایند جانشینو فر شدهمشاغل کلیدی سازمان تا سه سطح استخراج 

   BCPD164شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 15 ردیف:

 طراحی و اجرای سیستم ارزیابی و روانشناسی صنعتی در دفتر مركزی بارز  عنوان چالش

 (ی)روانشناس یعلوم انسان (تیری)مد یعلوم انسان یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش

شاخه از دانش،  نی. اکندیم ادهیها پرا در سازمان یو اصول روانشناس هاهیاست که نظر یاز علم روانشناس یاشاخه یصنعت یروانشناس
ار و رفت کردهایکارمندان تمرکز دارد. مطالعه رو یو ذهن یکیزیمناسب ف طیهمچون شرا یکار و موارد طیدر مح یبارور شیبر افزا

در بدو استخدام و حین کار و یا مشکالتی که در خانواده کارکنان وجود دارد از وظایف روانشناسی صنعتی است که در دفتر  کارکنان
  .مرکزی گروه صنعتی بارز وجود ندارد

   BCPD165شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 16 ردیف:

 عنوان چالش
، دانش و رعایت مسائل ارائه مدل و اجرای برنامه گردش شغلی در سطوح كارگری با هدف ایجاد انگیزه

 ارگونومی و سالمت  

 (ی)روانشناس یعلوم انسان (تیری)مد یعلوم انسان یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش

شود هر کارگر بتواند . گردش شغلی باعث میدر حال حاضر در گروه صنعتی بارز در سطوح کارگری برنامه گردش شغلی وجود ندارد
. همچنین خواهد شد هاآنافزایش دانش  نیزچند مهارته شدن کارگران و  نجر بهم کند. این موضوع حداقل با سه نوع ماشین کار

 . به توجه به نوع فعالیت گروه صنعتیکندای تکراری در دراز مدت کاسته و ایجاد انگیزه میگردش شغلی در کارکنان از انجام کاره
   .توجه به سالمت کارکنان از بعد ارگونومی یکی از اهداف اجرای برنامه گردش شغلی خواهد بود است، یبارز که تولید

   BCPD166شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 17 ردیف:

 عنوان چالش
به  کوزیتهویس رئومتر هایدستگاه در نوسان كالیبراتور ودر دستگاه مونی ویسکوزیته  دور كالیبراتور ساخت

 روش لیزری

 علوم پایه یمهندس یفن دسته بندی
 

 چکیده چالش

که  تندهسهایی ترین دستگاهمهم ءهای اختالط و تحقیقات جزهای رئومتر و مونی ویسکوزیته مورد استفاده در آزمایشگاهدستگاه
، پارامترهای مختلفی شوندمیساخته  ISOو  ASTMی ها که بر اساس استانداردهاد. این دستگاهنکنرا بررسی میکیفیت کامپاند 

نی . یکی از این پارامترها دور در دستگاه موکرداز صحت عملکرد دستگاه اطمینان حاصل بتوان دارند که بایستی کالیبره شوند تا 
سیار پایین های بهای مهم این پارامترها، مقدار و تلرانسچالش جمله از .استویسکوزیته و زاویه و فرکانس نوسانات در دستگاه رئومتر 

 کند.با مشکل مواجه میکه چنین قابلیتی داشته باشد  را که این چالش پیدا کردن کالیبراتوری ،باشدها میآن

   BCPD167شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 18 ردیف:

 عنوان چالش
 هایدستگاه جهت كالیبراسیون دینامیک نیروی شعاعی و جانبی DAS ساخت كالیبراتور دینامیک همراه با

 یونیفرمیتی

 علوم پایه یمهندس یفن دسته بندی
 

 چکیده چالش

 3ر وضعیت فعلی د ای در صنعت تایر دارد.که اهمیت ویژه هستندگیری میزان یونیفرمیتی تایر های یونیفرمیتی سیستم اندازهدستگاه
کالیبره و تنظیم شوند طبق کاتالوگ پارامترهایی که در این دستگاه باید  .)ساخت آلمان( در کارخانه موجود است ZF دستگاه مدل

در وضعیت فعلی این دو پارامتر به صورت کامالً  .هستندشعاعی و جانبی  های، نیروهاترین آنپارامتر است که مهم 10سازنده حدود 
شود. ك انجام مییاما تست واقعی در شرایط دینام؛ شودهای مرجع، توسط مرکز کالیبراسیون بارز انجام میاستاتیك با استفاده از لودسل

شود که انجام می غیرهو  FFTی شعاعی و جانبی توسط دستگاه یونیفرمیتی مانند هاکه بر روی نیرو است هاییمسئله دوم پردازش
ها بایستی در حالت دینامیك و هنگام انجام آزمون باشد و با استفاده از یك پردازنده دوم مقایسه بین دو تصدیق خروجی این پردازش



الت دینامیك افزار، در حبنابراین وجود یك سیستم کالیبراتور و تصدیق نرم شود تا از خروجی نهایی اطمینان حاصل شود.خروجی انجام 
 ای برخوردار است.از اهمیت ویژه

   BCPD168شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 19 ردیف:

 برای تست صحت سنسورهای دمایی  ICE Bathساخت فالسک دوئر )دو جداره( یا عنوان چالش

 علوم پایه یمهندس یفن دسته بندی
 

 چکیده چالش

ر های پخت هسازی و پرسهای اختالط، آمادهای که دستگاهگونهبه .ای برخوردار استگیری دما در تولید تایر از جایگاه ویژهاندازه
ها و دن آنبر بوزمان گیریهای تائید صحت سیستم اندازهاز چالشگیری دما و سیستم کنترل دما دارند. کدام چندین سنسور اندازه

در صورتی  ISO 10012. طبق استاندارد استها از دستگاه و افزایش توقفات دستگاه مشکالت مربوط به عدم امکان جدا کردن آن
ای، خطای دورهکه پس از تست صحت تجهیز یا کنترل میان که تجهیزی یك بار کالیبره شود نیاز به کالیبره مجدد نیست، به شرط آن

در محلول آب و یخ  هاگیری دما قرار دادن آنهای تست صحت سنسورهای اندازهروشجمله از  سنسور در حدود مجاز آن قرار بگیرد.
های کالیبراسیون، دما در آزمایشگاهمحیط هم بااین دستگاه است.  ASTM E563-11 فالسك دوئر طبق استانداردمقطر که در 

 تواند مورد استفاده قرار بگیرد.یهای آزمون و حتی در قسمت تعمیرات مآزمایشگاه

   ICPD101شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 20 ردیف:

 ریخودكار تا زنیبرچسبو ساخت دستگاه  یطراح عنوان چالش

 یمهندس یفن دسته بندی
  

 چکیده چالش

پس از تولید تایر و پخت آن، محصول نهایی آماده شده و نیاز است که اطالعات مرتبط با آن به صورت دقیق روی تایر نصب شود تا 
کننده، اطالعات را به میزان کافی انتقال دهد. یکی های مختلف زنجیره ارسال تا فروش محصول و رسیدن به دست مصرفدر بخش
ی شود. نکته بعدها، برچسب پس از مدتی از تایر جدا میب به تایر است که در بسیاری از نمونههای موجود اتصال برچساز چالش

ها باید بتوانند در یك خط تولید، به صورت خودکار و سریع برچسب را روی سرعت باالی خط تولید تایر است. به همین دلیل دستگاه
 . دهنده برچسب به تایر مورد نظر استن و نیز ساخت دستگاه اتصالتایر نصب کنند. در این چالش طراحی برچسب و روش اتصال آ

   ICPD102شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 21 ردیف:

 هوشمند ونقلحمل لیو وسا هاپالتو ساخت  یطراح عنوان چالش

 یمهندس یفن دسته بندی
  

 چکیده چالش

های مختلف )مواد اولیه، کاالی نیمه ساخته و محصول نهایی( استفاده از انواع ظروف و وسایل جابجایی در بخش در کارخانه تولید تایر
این  ت کلی غالبشود. در زمینه مواد نیمه ساخته، انواع و تعداد زیادی ظروف و وسایل جابجایی در کارخانه تایر وجود دارد. به صورمی

هدف این چالش طراحی و ساخت ادواتی است که بتواند روی پالت نصب شده و برای مقاصدی نظیر شناسایی، موارد پالت هستند. 
ز لحاظ ، االزامات پروژهن دارا بودن ر عیمجموعه طراحی شده باید د یابی، پایش وضعیت محموله و ... مورد استفاده قرار گیرد.موقعیت

 برد در محیط صنعتی را دارا باشد.اقتصادی مقرون به صرفه بوده و عالوه بر این قابلیت استفاده و کار

   ICPD103شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 22 ردیف:

 و ارزهای دیجیتال با تمركز بر خریدهای خارجی چینبالکایجاد پلتفرم قراردادهای هوشمند بر مبنای  عنوان چالش

 /اقتصادیمال یمهندس یفن دسته بندی
 

 چکیده چالش

. شوندیم یسازادهیپ آن یاغلب بر رو تالیجید یارزها و است ریرناپذیی، شفاف و تغغیرمتمرکز یساختار یدارا نیچشبکه بالک
 به دلیل شرایط خاص تحریم وکنترل ندارد.  بر آن نظارت و یسازمان ایشخص، نهاد و  چیمعنا است که ه نیبد رمتمرکزیمفهوم غ

ای گسترده ه خرید با مشکالتوانتقال پول و در نتیجمشکالتی که کشور عزیزمان با آن دست به گریبان است، برخی موارد نظیر نقل
چین های ارزهای دیجیتال در بستر بالکتوان در این راستا به آن پرداخت، استفاده از قابلیتهایی که میروبرو است. یکی از گزینه

ای بر مبن اندازی یك پلتفرم قرارداد هوشمند با تمرکز بر خرید خارجیبرای انجام خریدهای خارجی است. در این چالش طراحی و راه
 وانتقال پول نیز با ارزهای دیجیتال انجام شود.چین مد نظر است که در آن عالوه بر ثبت و پیگیری سفارش، نقلبالک

   ICPD104شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 23 ردیف:



 ساخت دستگاه حکاكی با لیزر روی بدنه تایر عنوان چالش

 (زری)ل هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی
 

 چکیده چالش

شناسایی یکتای تایرهای تولید شده در یك کارخانه تایرسازی همواره یك چالش بزرگ است. به صورت استاندارد روی بدنه هر تایر 
دهنده سال تولید و دو رقم بعدی هفته تولید است اما محصوالت تولید شده در یك شود که دو رقم اول نشانرقمی درج می 4یك کد 

شوند. برای غلبه بر این چالش چندین راهکار مختلف ارائه شده است از جمله استفاده یی و تفکیك نمیهفته به صورت متمایز شناسا
ها در این چالش ساخت یك دستگاه حکاکی با لیزر مد نظر است که بتواند طرح. RFIDهای از بارکد روی بید تایر یا استفاده از تگ

 تم دریافت کرده و روی تایر حکاکی کند.های مورد نظر را به صورت خودکار از سیسو نوشته

   ICPD105شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 24 ردیف:

 پردازش تصویر تایر متحرک برای تشخیص ویژگی ها و مشخصات آن عنوان چالش

 یمهندس یفن دسته بندی
  

 چکیده چالش

را  (با تصویربرداری از یك خودرو در حال حرکت، بتوان برند تایر و مشخصات آن )سایز رینگ، عرض تایر، پهنای تایرفرض کنید 
 توان استخراج کرد تخمینشناسایی کرد و عالوه بر این برآوردی نیز از وضعیت تنظیم باد خودرو داشت. اطالعات دیگری که می

توانند برای بسیاری از عملیات نظیر تحقیق بازار در یك محدوده مشخص، آمارگیری ن اطالعات میمیزان عمر باقیمانده تایر است. ای
بسیار مفید باشند. لذا گروه صنعتی بارز در این چالش در نظر دارد با استفاده از پردازش  در خصوص درصد و میزان تنظیم باد تایر

 رکت با دوربین های معمولی یا گوشی موبایل، اطالعات مذکور را استخراج کند.تصویرهای گرفته شده از تایر خودروهای در حال ح

   ICPD106شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 25 ردیف:

 SAPاتصال به  تیپلتفرم كارخانه هوشمند با قابل سازیشخصیو  یطراح عنوان چالش

 یمهندس یفن دسته بندی
  

 چکیده چالش

ها در ه اجزای تولید است، بسیاری از نقششود با وقوع انقالب صنعتی چهارم که ماهیت آن در ارتباط و تبادل داده همبینی میپیش
د داده گونه که اشاره شهای دیجیتال و هوشمند در مرکز و قلب این تحوالت قرار دارند و همانجریان فرایند تولید تغییر کند. کارخانه

 فرم مختلف در سطحنقش اساسی در آن بازی خواهد کرد. برای مدیریت و کنترل جریان داده در یك کارخانه هوشمند چندین پلت
ها اختصاصی بوده و برخی دیگر به صورت منبع باز در اختیار هستند. در این چالش گروه صنعتی جهان توسعه یافته که برخی از آن

 سازی یك پلتفرم کارخانه هوشمند مطابق با شرایط و نیازهای کارخانه تولید تایر است.بارز به دنبال طراحی، توسعه و شخصی

   ICPD107شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 26 ردیف:

 SAP یو نقشه تبادل داده آن بر مبنا ریتا تالیجینقشه كارخانه د سازیمدلو  یطراح عنوان چالش

 /آمار(یاضی)علوم ر هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی
 

 چکیده چالش

کنند. در این )انقالب صنعتی چهارم( فعالیت می 4.0که بر مبنای اصول صنعت  هستندها های دیجیتال نسل جدید کارخانهکارخانه
ی سازهای دریافتی، اجرای جریان کاری و فراهمپردازند. سپس دادهها همه اجزا به یکدیگر متصل بوده و به تبادل داده میکارخانه

احی نقشه یك کارخانه دیجیتال تولید تایر است. به در این چالش هدف طر سازند.گیری ممکن میاطالعات الزم را برای تصمیم
 خواهیم نقشه اجزای مختلف وخواهد به صورت دیجیتال ساخته شود. میعبارت دیگر فرض کنید که یك کارخانه تولید تایر می

 سایر مواردو  SAPزمانی نظیر افزارهای ساهای ارتباطی، نقشه تبادل داده، نوع اطالعات مورد نیاز، نحوه ارتباط با نرمحال درگاهدرعین
 را طراحی و تعیین کنیم.

   ICPD108شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 27 ردیف:

 بارز یو حوزه داده در سطح گروه صنعت سازیدیجیتالنقشه راه  نیتدو عنوان چالش

 (تیری)مد یعلوم انسان یمهندس یفن دسته بندی
 

 چکیده چالش
عصر جدید صنایع، عصر دیجیتال بوده و قرار داشتن انقالب صنعتی چهارم بر بستر تحوالت دیجیتال، خود مؤید همین امر است. یکی 

ها ستمآالت، سیافزاری )ماشینهای سختهای تحوالت دیجیتال و تغییرات وابسته به آن در صنایع، عدم سازگاری زیرساختاز چالش
اجرای  تدوین یك نقشه راه برای گروه صنعتی بارز نیز با اشراف به این موضوع به دنبالافزاری )فرهنگی، افراد و ...( است. ..( و نرمو .



وقت  اسرع ای که حداکثر سازگاری با شرایط موجود را داشته باشد و درتحوالت دیجیتال و حوزه داده در سطح سازمان است، به گونه
 بتواند به نتیجه برسد.

   ICPD109شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 28 ردیف:

 عنوان چالش
 نیهترب شنهادیموجود و پ هایدستگاه جدیدترینبا  سهیو مقا آالتماشین یفعل تیو گزارش وضع یبررس

 بارز یبرا نهیگز

 (تیری)مد یعلوم انسان یمهندس یفن دسته بندی
 

 چکیده چالش

آالت ماشین تر و بیشتری ازها نیز بیشتر شود، انواع گستردههای صنعتی بیشتر شده و حجم و گستردگی کار آنهر چقدر عمر کارخانه
 تواند مانع بزرگی در ایجاد یکپارچگیآالت میماشینها در کارخانه به چشم خواهد خورد. همین تفاوت نسل های گوناگونی از آنو نسل

ابی از های قابل دستی، خروجیگروه صنعتی بارزآالت در چالش پیش رو هدف بررسی وضعیت کنونی ماشین. در سطح کارخانه باشد
آالت صنعتی مشابه در سطح جهان و روزترین ماشینی از بههای اصلی هر کدام برای خط تولید و در مقابل بررسها و ویژگیآن

 ها است.های آنویژگی

   ICPD110شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 29 ردیف:

 ی و پایش افراد )لباس هوشمند(ابیمکان ی سامانهاجراطراح و  عنوان چالش

 یمهندس یفن دسته بندی
  

 چکیده چالش

ای های هوشمند در هر ردهاند، که منجر به ظهور لباسانواع مختلفی از شرکت های بزرگ و کوچك ادغام فناوری خود را آغاز کرده
استفاده کند که این موضوع خود  افرادی و پایش ابیمکانجهت  لباس هوشمندبر آن است تا از تکنولوژی  گروه صنعتی بارزشده است. 

با ود. یابی افراد به کار گرفته شتواند برای مکاناز سوی دیگر این سامانه میاست.  صنعت هوشمند یسازهادیپیك گام در راستای 
ئناً در که مطم پی برددر هر عملیات  رفتاری کارکنان، دینامیك حرکت افراد و نوع تقسیم زمان یبه الگو توانیماستفاده از این ابزار 

و حتی  کلیدی افراد تواند در جهت شناساییتولید کاربردی است. در سطوح باالتر کنترلی، این ابزار می خط یسازنهیبهکنترل و جهت 
ی ابیمکانی ای است که توانایهدف از این پروژه دستیابی به سامانه افزارها کارایی داشته باشند.آالت یا نرمسطوح دسترسی به ماشین

 را داشته باشد. آنالین و ترسیم مسیر عبور صورتبهافراد 

   ICPD111شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 30 ردیف:

 استفاده از یادگیری ماشین با X-Rayآزمون پردازش تصاویر مركز  عنوان چالش

 یمهندس یفن دسته بندی
  

 چکیده چالش

ایر تولیدی و جهت حفظ کیفیت ترا تایرهای تمام سیمی باری، رسالتی سنگین  دکنندهیتولتنها شرکت  عنوانبهگروه صنعتی بارز 
عملکرد  جهیرنتدی مکانیکی و هاتنش نظر نقطه ازدر بستر تایر  هامیسی ریقرارگآرایش  ی خارجی بر عهده دارد.هادکنندهیتولرقابت با 

ر با استفاده در تای قرارگرفته یهامیسبررسی آرایش  ازجملهی کنترلی بسیاری هاندیفرا. به همین جهت استاتی و طول عمر تایر حی
فاده با است است که قیعم یریادگی سیستمتوسعه  این پروژه هدف. ردیپذیم( بر محصول نهایی صورت X-Rayاز تابش اشعه ایکس )

 ی پردازش تصویر توانایی تشخیص عیوب تایر با دقت باال را ممکن سازد.هاروشاز 

   ICPD112شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 31 ردیف:

 عنوان چالش
(( Z4) ی دینامیکهایروینتحلیل و بررسی پارامترهای یونیفورمیتی )ارتباط نتایج حاصل از دستگاه تست تحلیل 

 استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی با ابیبیعو 

 یمهندس یفن دسته بندی
  

 چکیده چالش

چرخش  آن دارد. در حینپذیری  بسزایی بر دینامیك خودرو و فرمان ریتأث ،یك قطعه متحرک در تماس با جاده عنوانبهدینامیك تایر 
ها ذاتی و ناشی از ساختار اجزاء و طراحی تایر هستند. گروه دیگر ناشی برخی از آنشود که تایر، نیرو و گشتاورهایی در آن ایجاد می

دینامیك مورد ارزیابی قرار  نیروهای باالنس نظر از از هرگونه ناهمگونی وزنی و ساختاری در نواحی مختلف تایر است. تمامی تایرها
به ارتباط بین  توانیما تحلیل این پارامترها ب .شودارش میبه صورت نیروها و همچنین یك موج آنالوگ گز نتایج حاصل گرفته و

ای است که هدف از این پروژه دستیابی به سامانه .افتی دستخط  یابیبیع تیدرنهادینامیك تایر و هریك از اجزاء تایر و  ینیروها



در اجزاء و ساخت تایر را داشته باشد.  داده رخو تشخیص نوع ارتباط این نیروها با تغیرات  آزمونی هادستگاهی هادادهتوانایی تحلیل 
 شود.این ارتباط با استفاده از یادگیری ماشین استخراج می

   ICPD113شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 32 ردیف:

 زهایسای در تماماكسترودر جهت تولید اجزاء میانی  (Dieای )دطراحی هوشمند  عنوان چالش

 یمهندس یفن دسته بندی
  

 چکیده چالش

. دستیابی به پروفایل دقیق اجزاء چون ترد و سایدوال نیازمند طراحی قالب شودیماستفاده  ستروژنکادر تولید اجزاء میانی تایر از روش 

(Die )ها بر اساس در حال حاضر طراحی قالبباشد. ی به جریان مذاب خروجی از اکسترودر میدهشکلوظیفه اصلی این جزء  .است

ی احاست که مرحله طر مدنظردر این پروژه شود. تجربه فرد طراح و بر پایه شرایط خط انجام شده و پس از بررسی عملی تصحیح می

دف از این هبه بیان دیگر بهینه صورت پذیرد.  صورتبه شده اشارهو با در نظر گرفتن پارامترهای قالب با استفاده از هوش مصنوعی 

ی خط داشته تپروژه دستیابی به سیستمی است که توانایی پیشنهاد سایز و هندسه قالب جدید را بر اساس پارامترهای مواد و عملیا

 باشد.

   ICPD114شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 33 ردیف:

 ینبورایجاد امکان مانیتورینگ آنالین و كنترل هوشمند دستگاه ب عنوان چالش

 یمهندس یفن دسته بندی
  

 چکیده چالش

سیستم اصلی  ینبوری بهادستگاهبسزایی بر عمر تایر و عملکرد آن دارد.  ریتأثری، اولین مرحله تولید تایر است که رابتولید آمیزه 
 که در واقع خوراک،در مراحل مختلف و تحت شرایط عملیاتی متفاوت را که روزانه تعداد زیادی آمیزه هستنداختالط و تولید آمیزه 
یت چشمگیری بر کیف ریتأث. امکان کنترل صحیح و همراه با جزئیات این مرحله کنندیم، تولید باشندیمولید تایر تمامی مراحل بعدی ت

ی و همچنین کنترل نبورای است که بتواند امکان مانیتورینگ آنالین بهدف از این پروژه دستیابی به سامانه محصول خواهد داشت.
 هوشمند آن را ممکن سازد.

   ICPD115شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 34 ردیف:

 داخلی GPSصنعتی با استفاده از سیستم  ی تجهیزات متحرک در طول خط تولیدابیمکان عنوان چالش

 یمهندس یفن دسته بندی
  

 چکیده چالش

ی بارز در گروه صنعتکنند. آالت و تجهیزات متحرک استفاده میآالت ثابت از تعداد زیادی ماشینکارخانجات تولیدی عالوه بر ماشین

ا استفاده از بنیز به کار گرفته شود. خانه هوشمند رراستای کاتواند در می متحرک را پیاده سازی کند که آالتنیماشجایابی نظر دارد 

 این امر در مرحله اول نمود. یسازنهیبهرا ارزیابی و  هاانتقالسرعت  مشخصات و ،آالتنیماشحرکت  جریان توانیمسامانه این 

 پلتفرم کنترل در رساختیز عنوانبه تواندیمگام بعدی در  وو ایمنی به کار گرفته شود  بهبود عملکردی و سطح کنترلیتواند در می

و  مبدأمتحرک، گزارش  آالتنیماشی ابیمکانای است که توانایی هدف از این پروژه دستیابی به سامانه پیشرفته کارآیی داشته باشد.

 کند. نیتأمداخلی  GPSو خوانش در محل را با استفاده از  آنالین صورتبه هاآنمقصد 

   ICPD116شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 35 ردیف:

 ایجاد امکان كنترل هوشمند و مانیتورینگ آنالین دستگاه اكسترودر عنوان چالش

 یمهندس یفن دسته بندی
  

 چکیده چالش

 لیاها تحت پروفاز آن كیاست که هر  شدهلیتشک یمحصول از کنار هم قرار گرفتن اجزاء متعدد نیا رها،یتا کپارچهیبرخالف ظاهر 
 یو وزن یدقت ابعادبه  یابی. دستشوندیم دیاکستروژن تول وستهیپ ندیاجزاء با استفاده از فرا نیاز ا یادی. تعداد زشوندیم دیتول یمتفاوت

به ابعاد  افتنیدر سرعت دست  ی. در حال حاضر تجربه اپراتور  نقش پررنگدارد ریتا كینامیبر عملکرد د یمهم ریتأث حلهمر نیدر ا
مراه و ه دهیچیکنترل را پ نیمتفاوت ا یزهایدر سا یخواص مواد ورود رییتغ زیو ن یو اجزاء خروج یمواد ورود ادیدارد. تعداد ز حیصح

ژه پرو نیاز ا هدفداشته باشد.  یمطلوب ریخط تأث یکل یبر بازده تواندیم عاتیبخش با حداقل ضا نیساخته است. کنترل ا عاتیبا ضا
 ازد.س سریرا م ستمیدستگاه اکسترودر و کنترل هوشمند س نیآنال نگیتوریاست که امکان مان یبه سامانه ا یابیدست



   ICPD117شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 36 ردیف:

 ی پیشرفتهزیربرنامهپلتفرم  عنوان چالش

 یمهندس یفن دسته بندی
  

 چکیده چالش

یم میتنظ دی( خط تولكی)مواد و لجست یازهایو ن هایشرکت و بر اساس موجود مدتانیبر اساس اهداف بلند و م دیتول یزیربرنامه
به  دنیزمان رس جهیو درنت دیتول ریمس تواندیم دیداده در خط تولرخ راتییتغ گرید یبر است. از سوحساس و زمان یندیکه فرآ شود

بر اساس  جهیرا رصد و درنت دیخط تول ایصورت پوبه ستمیاست تا س ازین نیدهند. بنابرا رییرا تغ یو مصرف موجود ازهایاهداف، ن
که  هوشمند است یزیرصنعت هوشمند سامانه برنامه یاساس یهااز بخش یکی. دیالزم را اعمال نما راتییو تغ ماتیتصم هایموجود

به  یابیپروژه دست نیهدف از اصوالت بر عهده دارد. مح یگذارو هدف هایازمندین صیخط، تشخ یرا در هماهنگ ینقش حساس
و افراد  آالتنیارتباط با ماش ك،یمواد و لجست یهاگاهیارتباط با پا مدت،انیم یهاو برنامه بلندمدتاست که بر اساس اهداف  یپلتفرم

 کند. یزیربرنامه و الزامات آن را نییرا تع ندیفرا ریمس

   ICPD118شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 37 ردیف:

 یكاودادهی با استفاده از ابیبیع( و Z4) تحلیل و بررسی پارامترهای یونیفورمیتی عنوان چالش

 (علوم كامپیوتر/یاضی)علوم ر هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی
 

 چکیده چالش

 یتمام نیآن دارد. بنابرا یریپذخودرو و فرمان كینامیبر د ییبسزا ریقطعه متحرک در تماس با جاده، تاث كیعنوان به ریتا كینامید
 زیو نوسانات و ن یکیزیف ریحاصل شامل مقاد جی. نتارندیگیقرار م یابیمورد ارز كینامید یروهایشده ازنظر باالنس ن دیتول یرهایتا

 یکاو. با استفاده از دادهکنندیم دیرا تول یداده بزرگ گاهیاست که پا روهایآنالوگ ن اگرامیشده از داستخراج  یپارامترهاو  روهایشامل ن
و  روهاین نیپروژه استخراج ارتباط ب نیهدف از ا استخراج کرد. یترقیعم یهاهیپارامترها را در ال گریو د روهاین نیارتباط ب توانیم

 است. یکاوبا استفاده از داده كینامیآزمون د یهااز دستگاه یخروج یپارامترها

   ICPD119شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 38 ردیف:

 یكربن هایلولهخودرو با استفاده از نانو تایر  یکیخواص مکان ءارتقا عنوان چالش

 نانو (یمی)ش هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش

هاست که از سال. هستندخودرو  تایرهای هیکنندگان مواد اولنیبه تأم قیدر حال توسعه و تزر دینانومواد جددهد ها نشان میبررسی
نانومواد و  نیو تأم دیبا تول نهیزم نیدر ا دیجد یهایخودرو استفاده شده است. نوآور یهاتایر تیفیبهبود ک یبرا یمواد نانوساختار

است.  یوتص ی، طول عمر و آلودگیمنیشامل ا "تیفیمثلث سه گانه ک"به  شتریهرچه ب یابیجهت دست تایرهابه  دیجد یهایافزودن
 هیچند ال ای كیدوخت از  بدون ییهااستوانههای کربنی اشاره کرد. این مواد توان به نانولولهاز جمله جدیدترین مواد در ابعاد نانو می

هدف پروژه حاضر . در دسترس هستند( MWNT) وارهیدچند ای( SWNT) وارهیدتك بوده و در دو نوعبسته  ایباز  یبا انتها یگرافن
 این است که با استفاده از این نوع مواد، خاص مکانیکی تایر را به طور عملی افزایش داد.

 

   ICPD120شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 39 ردیف:

 استفاده از ساختارهای نانومتری الماس در تایر عنوان چالش

 نانو (یمی)ش هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش

ام شده های میکروسکوپی انجشود. از بررسیمحسوب می پودر نانومتری الماس نوع جدیدی از پودرهای سنتزی نانومتری بسیار سخت
بوده و شکل  (Clusterه )بر روی پودر نانومتری الماس مشخص شده است که ذرات پودر نانومتری الماس به صورت یك مجموع

 دی، قلیایی، مواد اکسیدکننده وهای اسیاین پودر نانومتری الماس از نظر شیمیایی در برابر محیط .تذرات نانو الماس کروی اس
انومتری الماس در تایر ر این پروژه هدف بر این است تا بتوان از پودر ند .های آلی در شرایط محیطی و دمای باال مقاوم استحالل

 استفاده کرد.

   ICPD121شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 40 ردیف:



 تولید و استفاده از رابر مایع در تایر عنوان چالش

 (یمی)ش هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی
 

 چکیده چالش

 عیابر مار. ابدیکاهش  یقابل توجه زانیاختالط به م ای یریپذندیشود زمان فرآیباعث م یکیزیف اتیضمن حفظ خصوص عیرابر ما

 ،یزنچنگ ،یریپذندیبا عملکرد باالست که ضمن بهبود فرآ ییرهایتا دیتول یمورد عالقه برا ءجز كی این ماده .( استLBR) نیبوتاد
و طول  ریتا یبا عملکرد باال یارتباط خوب عیما آمیزهساخت  یبخشد. به طور کلیبهبود منیز و راندمان سوخت را  یشیمقاومت سا

 هدف این پروژه استفاده از رابر مایع در تایر است. عمر آن دارد.

  

   ICPD122شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 41 ردیف:

 (هیانوثپركننده  عنوانبه و ارگانو كلی هیپركننده اول عنوانبه کایلیاستفاده از س) یدیبریه پركننده عنوان چالش

 نانو (یمی)ش هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش

قابل  زین ریتا باتیها، که در ترکنانوپرکننده توان به. از آن جمله میکننده در دسترس استتیتقو یهااز پرکننده یدیامروزه نسل جد
ها قابل توجه است. استفاده از حاصل از پرکننده یایبدست آوردن مزا یها برابا نانوپرکننده کایلیس بیترک ، اشاره کرد.استفاده است
ممکن است منجر به پراکنش بهتر،  بر این است استفاده از این موادشود. تصور یم دهینام یدیبریه کنندهپر گر،یبا نوع د هیپرکننده ثانو

 یهااز پارامتر یکیکه بهبود در عملکرد  ستا نیمواد ا نیخاص ا یژگیوشود.  یعملکرد اتیاز خصوص یتعادل بهتر جهیو در نت
ه جمل کامپاند از گریخواص د کایلیبخشد. با استفاده از سیها را بهبود مآن یشود و تمامینم یگریموجب کاهش عملکرد د ریمثلث تا

 کند.یم دایو مقاومت در برابر ورقه شدن بهبود پ ییزا، حرارتیو پارگ یمقاومت کشش

   ICPD123شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 42 ردیف:

 تولید گوگرد پلیمری عنوان چالش

 (یمی)ش هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی
 

 چکیده چالش

رایجشود. ای میو موجب تشکیل ساختار شبکه دادهها اتصاالت عرضی تشکیل پلیمرها بین آن هزنجیربین در گوگرد با قرار گرفتن 
شوند که بین و دسته معمولی و پلیمری تقسیم میترین سیستم پخت در صنعت الستیك سیستم پخت گوگردی است. گوگردها به د

 از جمله است. تریا نفوذ گوگرد به سطح قطعه مطلوبل شکفتگی ها گوگرد پلیمری به دلیل همخوانی با پلیمر و عدم ایجاد مشکآن
و خواص مکانیکی بهتر، امکان پخت با هوای داغ، کاریانعطاف بیشتر در آمیزه توان بهمی دالیل استفاده از گوگرد در صنعت تایر

 اشاره کرد. های عرضیامکان کنترل طول اتصال

   ICPD124شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 43 ردیف:

 سازی پراكنش پلیمر نانو سیلیکا در اختالط با رابرسازی و مدلشبیه عنوان چالش

 نانو (یمی)ش هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش

را در سطح  ریتا دیو تول کرده جادیدر محصوالت خود ا ییافزوده باالارزش سازدیرا قادر م ریصنعت تاسازی پراکنش نانو ذرات مدل

 رساند.میمواد، راندمان مصرف سوخت را به حداکثر  یریپذندیفرآ یهاكیتکن یبا تمرکز بر رو نیکند. همچن تیریمد یمولکول

در  كیمقاومت الست توانیم ،ی. عالوه بر پراکندگپردازدیبعد م در سه یپراکندگ قیو مشاهده دق یبه بررس سازی پراکنش پلیمرمدل

و  یکیالست مواد یبعدمشاهده سه ی،سازهیشب قیاز طر شده است که ینیبشیپمدل  نیکرد. در ا یابیارز زیو دوام را ن شیبرابر سا

 .شودانجام  دینامیکی طیدر مح كیالست یساختار داخل لیتحل و هیتجز

   ICPD125شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 44 ردیف:

 یورتان مصرفی در تولید تایرهای ایرلس و تقویت آن به منظور افزایش میزان تحمل بارسنتز پلی عنوان چالش

 نانو (یمی)ش هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش
 ی مثال،کنند. براهای برتر تایرسازی دنیا به شدت آن را دنبال میاز جمله مواردی است که شرکت رهایتا دینسل جدطراحی و تولید 

این ه از گذشته مورد توج شیب رلسیا یرهایتا ،رقابتی یبازارها حضور درحال  نیو در ع كیپنومات یرهایتا بیاز معا رخیب دلیل هب
 واسطه بهعنوان شده است.  ورتانییپلها در مقاالت موجود، دارند که جنس آن یاساختار پرهاین تایرها اغلب . اندقرار گرفتهها شرکت



صورت اال بهب یریپذو انعطاف یسخت از یستیها باپره نیا ،یفشار -یکشش یتناوب یتحت بارگذار ریتااین نوع  هایقرار گرفتن پره
صورت  به افیالماده با استفاده از  نیکه اشود یم شنهادیپیورتان، منظور افزایش هر چه بیشتر خواص پلی بهتوامان برخوردار باشند. 

 خصوص مدولبه ورتانییپل یهایژگیمنظور بهبود و به شهیکربن و ش افیما، استفاده از ال شنهادی. پردیمورد استفاده قرار گ تیکامپوز
یورتان مناسب با کارایی بهینه در تولید تایرهای ایرلس و همچنین تقویت آن به ، سنتز پلیپروژههدف از این . استآن  و استحکام

 باشد.می تحمل بار آن زانیم ودببه منظور

   ICPD126شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 45 ردیف:

 ریبه ترد تا ورتانییپل یچسبندگ یباال برا اریچسب با قدرت بس هیته عنوان چالش

 نانو (یمی)ش هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش

 یسوار یدر خودروها رهایتا نیاز ا ندهیپنج سال آ یبتوان ط رسدیاما به نظر م ستندین یدیجد دهیپد رلسیا یرهایامروز تا یایدر دن
 آمدهواحد در ریتا كیدور تا دور آن را پوشانده و به شکل  تردکه  است شده لیتشک یمشبک یهااز شبکه رلسیا ریاتاستفاده کرد. 

ده است گزارش ش. داشته باشند یمطلوب پذیریو انعطاف باال یداریاند که مقاومت و پاشده یطراح یمشبك به طور یها. شبکهاست
تایر  شود. از آنجایی که جنس این دو بخشیورتان ساخته شده و در نهایت ترد تایر به روی آن چسبانده میکه این شبکه از جنس پلی

ای ای همچون چسب وجود دارد. این چسب باید به گونهبا یکدیگر متفاوت است برای اتصال این دو، نیاز به استفاده از ماده واسطه
که بتواند در مقیاس مولکولی این دو بخش را در کنار یکدیگر نگه داشته و آنقدر قدرتمند باشد که عالوه بر تحمل بارهای اعمالی  باشد

و تولید  سازی، تحلیل رفتار مکانیکیشبیه هدف این پروژههای باال چسبندگی را حفظ کند. ناشی از وزن ماشین، بتواند در دینامیك
ای باشد که دو الیه به هیچ عنوان از چسب مورد نیاز در تولید تایر ایرلس اختصاص دارد. قدرت چسباندن این چسب باید به اندازه

 یکدیگر جدا نشده و توانایی تحمل بار داشته باشد.

   ICPD127شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 46 ردیف:

 وندهش میخودترم یرهایكاربرد در تا یبرا زینوک ت ءایدر برابر ورود اش یریبا قدرت نفوذناپذ یازهیآم هیته عنوان چالش

 نانو (یمی)ش هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش

 لیعادل اتومبرفتن ت نیو به طبع آن از بها ناشی از فرو رفتن اشیاء نوک تیز در آن هالیاتومب ریسوراخ شدن تا ایساالنه در سراسر دن
را دارند که پس از سوراخ شدن  تیقابل نیا شوندهمیخودترم یهاریتا .شودیم یو مال یباعث حوادث گوناگون و خسارات متعدد جان

یم دهستفاا شوندهمیترمخود یرهایتا هیکه در ته یاز موارد یکی. خود را ترمیم نمایند سرعتبه  زیو انواع ابزار ت شهیش خ،یتوسط م
صورت  قیطر نیاز ا یشوندگمیخودترمو ویژگی را دارد  یاریکه تحمل کشش بساست با خواص قابل توجه  ایهیاستفاده از ال شود،

ل داشتن خواص به دلیاین الیه . است ریتا هیال نیعنوان آخربه نرینرالیا یباال بر رو یکیبا خواص مکان هیال یری. محل قرارگردیگیم
دستیابی به دانش فنی تولید این الیه، یکی از موضوعاتی است . کندیو پاره شدن مقاومت م زیدر برابر ورود شئ نوک ت مکانیکی باال،

وع تایر را نتواند گروه صنعتی بارز را در تولید تایرهای خودترمیم شونده خودکفا نموده و اولین تولید کننده داخلی باشد که این که می
 کند.تولید می

   ICPD128شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 47 ردیف:

 ریفرآورش و خواص در صنعت تا دگاهیاز د کایلیمصرف نانوس یسازنهیبه عنوان چالش

 نانو (یمی)ش هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش

به جای  موادکردن نانو نیگزیجا نانو، یبا توسعه فناوراست.  دودهگیرد، یکی از موادی که در تولید تایر بسیار مورد استفاده قرار می
موجب دوده  نیگزیعنوان جا استفاده از نانوسیلیکا در آمیزه به. ه بسیاری را به خود جلب کرده استتایرسازی توج یهاشرکتدوده در 

سیلیکا در را به دنبال دارد. در مقیاس صنعتی، استفاده از نانو ریتا تیفیرتقاء کشده و ا ریدر تا یمریپلآمیزه به  میس یچسبندگ شیافزا
 یل. به همین دلع از دستیابی به حداکثر خواص شودو یا مان کندتواند مصرف آن را محدود هایی را به دنبال دارد که میآمیزه چالش

ر مقیاس سازی مصرف سیلیکا در آمیزه تایر دهم از نظر فرآورش و هم از نظر دستیابی به خواص بهبود یافته در آمیزه تایر، نیاز به بهینه
سازی، مصرف نانوسیلیکا از دیدگاه فرآورش و خواص در صنعت تایر را در مقیاس صنعتی این طرح نیز با هدف بهینهصنعتی وجود دارد. 

 دهد.یپیشنهاد م

   ICPD129شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 48 ردیف:



 یصنعت اسیدر مق زهیخواص آم بهبودبا استفاده از نانومواد ضمن  ریتا نرینرالیا زهیآم یریپذنفوذ زانیكاهش م عنوان چالش

 (یمی)ش هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی
 

 چکیده چالش

ودرو خ تایرو باعث عدم خروج هوا از  کردهعمل  وبیاست که در نقش ت وبیتبدون یرهایشده در تا استفاده هیال نیتریداخل نرینرالیا
درهم در  دهیتن یداشتن ساختار مولکول لیدلبهکلروبیوتیل است که  نرینرالیا هیالیکی از پلیمرهای مورد مصرف در تهیه . شودیم

ه منظور کاهش بدارد.  یکاربرد فراوان نرینرالیمورد استفاده در ا آمیزه دیدر تول لیدل نیو به هم بودهمقاوم  اریهوا بس یریمقابل نفوذپذ
ی این رسد، عملکرد نهایال آنچه مهم به نظر میحگردد. هرچه بیشتر میزان نفوذپذیری هوا، در تولید این الیه از نانومواد استفاده می

الیه از منظر خواص مکانیکی، دینامیکی و پخت است که اگر بتوان همزمان میزان نفوذناپذیری و خواص آن را بهینه کرد، از هر دو 
 سازی مقدار آن با توجه به دستیابی به میزانت به عملکرد اینرالینر اطمینان حاصل خواهد شد. انتخاب نوع نانو و بهینهجهت نسب

 نفوذپذیری و خواص بهینه یکی از موضوعاتی است که برای پژوهش پسادکتری در نظر گرفته شده است. 

   ICPD130شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 49 ردیف:

 نیسرنش یراحت یزمان روبه صورت هم ریخودرو و تا قیتعل ستمینقش س یبررس عنوان چالش

   یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش

وارد  آنمعلق  جرمه سطوح ناهموار ب ینوسانات حاصل از حرکت خودرو بر رو شودیاز خودرو است که باعث م یقسمت قیتعل ستمیس
بگذارد،  ریتاث نانیسرنش یتواند بر راحتیکه م یگرید مورد .استخودرو و جاده  نیارتباط ب جادیا قیتعل ستمیس فهیوظ نیترنشود. مهم
 یرا برا نیو حرکت ماش زدهتماس خشك آب را کنار  كیحفظ  یترد برا یالگوها س،یناهموار و خ یها. در جادهاست ریکامفورت تا

به  نیبا زم ریرا در محل تماس تا یکوچک یهاسطح جاده، تالطم یهایشکل و ناهموار رییتغ نیا بی. ترککنندیم منیا نانیسرنش
و  یکی)کامفورت( مکان یبهبود راحت لیدل نیبه هم. و خودرو شود ریباعث لرزش )ارتعاشات( تا دتوانیم تیکه در نها آوردیوجود م
 یراحت زانیم یشتریهرچه ب شیبارز به منظور افزا یصنعت گروه .کندیتر مموارد ذکر شده را کم ریتاث ر،یتا یدر طراح یکیآکوست
مطرح  موضوعی برای پژوهشرا به عنوان  نیسرنش یراحت یرو ریخودرو و تا قیتعل ستمیهمزمان نقش س یخودرو، بررس نانیسرنش

 .دهدارتعاشات را در محدوده فرکانس درک انسان کاهش  تواندیاست که م یستمیس یطراح یبه معنا یکند. بهبود راحتیم

   ICPD131شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 50 ردیف:

 سازی رفتار تایر در حالت دینامیکشبیه عنوان چالش

   یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش

آید. این مسئله به شمار می حوزهموضوعات این  نیزتریبرانگاز چالشهای آن در حالت دینامیك یکی و ویژگیتایر رفتار  یسازهیشب
مختلف  فیزیکی و مکانیکی خواص که در آن از مواد گوناگون با استتایر  ختارپیچیدگی ساو  آن عملکرد شرایطاز  ناشی طور عمدههب

بینی مقاومت غلتشی تایر ت دارد، پیشاهمی نظر داشتن رفتار وابسته به زمان بسیار رهایی که در آن دزمینه جمله از .شودیاستفاده م
خوبی  شده باشد، به گرفته نظر ردهنده دتشکیل یاجزا ویسکواالستیكدر آن رفتار  نکهیا شرط بهدر حالت دینامیك  یسازهیاست. شب

 ایکاهش دهد  طراحی گیری این کمیت را در طول چرخههای آزمون اندازهو هزینه کرده تعیین مقاومت غلتشی کمك تواند بهمی
نند از جمله توانیز می سایر مواردزنی، اندرکنش تایر با سطح جاده و چنگ پارامترهای نویز،عالوه بر مقاومت غلتشی،  حتی حذف کند.

 ها مورد استقبال است.سازی آنمواردی باشند که شبیه

   ICPD132شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 51 ردیف:

 عنوان چالش
توسط  ارائه شده یهاگنالیبا استفاده از س مانده آنو عمر باقی ریتا شیسا نیجهت تخم یتمیتوسعه الگور

 هوشمند ریتا

 (علوم كامپیوتر/یاضی)علوم ر هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی
 

 چکیده چالش

ها جهت توان از ظرفیت بالقوه آنیکی از عوامل تاثیرگذار در عمر تایر، میزان سایش آن است. به دنبال توسعه تایرهای هوشمند می
رای ب طراحی و توسعه روشیهدف این پروژه بینی میزان عمر باقی مانده تایر استفاده کرد. از این رو بررسی این پارامتر و پیش

است که  تمرکز اصلی بر این تایر است.تست  های حاصل ازداده برمبنایمانده آن بینی عمر باقیو پیشتایر  ج )سایش(آگیری اندازه
سعه تو یبه عنوان نقطه شروع برا ،هینقل لیدر طول جلسات تست در وسا ای یتست داخل یهانیماش های ضبط شده توسطاز سیگنال

 .شودها استفاده تمیالگور



   ICPD133شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 52 ردیف:

 به طور همزمان ریجهت ساخت سنسور و ترد تا یبعدسه نتیاستفاده از پر عنوان چالش

 هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی
 

 چکیده چالش

نهیو به یمرحله طراح رتواند بیم یمختلف رانندگ طیدر شرا ریتا كیمکان به های مربوطتست به دست آمده درهای سنجش داده

روی  پرینت( آن به این ترتیب است که تایر ازگیری مکانیك تایر از جمله ترد )فوت. در حال حاضر روش اندازهاثرگذار باشد. ریتا یساز

رانندگی محدودیت دارد، زیرا پد فشار باید بر روی جاده نصب  کند. این روش در انعکاس شرایط واقعییك پد )تشك( فشار عبور می

مروزه به جای این اشود. شود. این موضوع همچنین باعث محدودیت تست دینامیك تایر، به علت نصب سنسور روی جاده، می

مانند تعبیه شده در تایر استفاده کرد. اخیراً سنسورهای االستومر توان از سنسورهای فشار الستیكهای فشار همراه با پد میسنسور

اند. عالوه بر این از پودر الستیك تایرهای بازیافتی گیری فشارهای اعمالی بر تایر توسعه پیدا کرده( برای اندازهTPEترموپالستیك )

هی حاصل خواهد توجپذیری قابلشود. بدین ترتیب در طراحی ترد تایر انعطافز برای پرینت ترد تایر استفاده میو میکرونیز شده نی

ن یشد. گروه صنعتی بارز بر آن است تا روشی را توسعه دهد تا با استفاده از آن بتواند سنسور و ترد تایر را به طور همزمان تولید کند. بد

ها با آوری شده با استفاده از این سنسور برای تست ترد تایرهای تولیدی خود از نظر انطباق آنهای جمعدهترتیب قادر خواهد بود از دا

 مشخصات خاص استفاده کند.

   ICPD134شماره طرح:  ماه 12 طرح: مدت زمان اجرای 53 ردیف:

 یهوش مصنوع یهاتمیدر مركز آزمون با استفاده از الگور ریتست تا یهاداده بینیپیش عنوان چالش

 (/علوم كامپیوتریاضی)علوم ر هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی
 

 چکیده چالش

 ریزی تولید بهینه کند. این امر سبب پاالیشطور برنامههای کیفیت را در انتهای خط تولید و همینتواند تستهوش مصنوعی می
ناپذیر از روند جداییها، کاهش زمان عرضه محصول و در نهایت کاهش هزینه خواهد شد. امروزه توسعه مجازی بخشی بینیپیش

. از این رو گروه صنعتی بارز بر آن است تا با استفاده از مفاهیم هوش مصنوعی تایر را به دنیای دیجیتال منتقل توسعه محصول است.
هش زمان تر شدن تست و کاپذیر، که شرایط جدید را نیز برآورده کند، به واقعییاسکرده و با توسعه یك محیط آزمایشی ماژوالر و مق

 تری جهت تست تایر دست پیدا کرد.های مجازی به دامنه گستردهتوان با توسعه محیطآن کمك نماید. بدین ترتیب می
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 نیماش یریادگی یهاتمیالگورو  ستمیشاخص سالمت س فیتعربینانه با استفاده از داری پیشنگه عنوان چالش

  (علوم كامپیوتر/یاضی)علوم ر هیعلوم پا فنی مهندسی دسته بندی

 چکیده چالش

مربوط به پایش وضعیت است. ارزش واقعی در این باره زمانی حاصل خواهد  4،0برای بسیاری از صنایع، بیشترین پتانسیل از صنعت 
ررسی ای از سنسورها برای ببینانه عمل کند. در پایش وضعیت معمولی مجموعهداری پیششد که پایش وضعیت به عنوان یك نگه

 توانند کاربردهایی بیش از هشدارآوری شده توسط این سنسورها میهای جمعشوند. دادهبه کار برده می خطرزات و اعالم مستمر تجهی
طرح شده است، م بینانهداری پیشیش وضعیت و نگههای اخیر در زمینه پایکی از جدیدترین مفاهیمی که طی سالدادن داشته باشند. 

شود. آالت مختلف استفاده میماشین است. از این شاخص برای ارزیابی و گزارش منظم وضعیت درایور ماشین تعریف شاخص سالمت
و اقدامات  سیرتوانند علت آن را تفبدین ترتیب هنگامی که انحرافی در شاخص سالمت عملکرد درایور مشاهده شود، متخصصان می

 گروه صنعتی بارز نیز تصمیم داردکند. ها را دریافت میای از توصیهمناسب را انجام دهند. در نتیجه به جای هشدار، مشتری مجموعه
های تولیدی ستمیآالت افزایش یافته و سآالت خود از این روش استفاده کند. در نتیجه دسترسی به ماشینبرای پایش وضعیت ماشین

 به روز خواهد شد.
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 ریتا زهیجهت توسعه آم یاستفاده از هوش مصنوع عنوان چالش

  (علوم كامپیوتر/یاضی)علوم ر هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش
ر حالت کلی دفرایند توسعه آمیزه تایر به دلیل در بر داشتن مواد مختلفی شامل رابر طبیعی، رابر مصنوعی و دوده بسیار پیچیده است. 

انجامد. همچنین با توجه به تغییر فراوان منابع مواد اولیه و سال به طول می 3ماه تا  6ین توسعه یك آمیزه جدید به طور متوسط ب



ها دارای رفتارهای گوناگونی به هنگام تولید هستند؛ ساختهسازی جهت تولید نیمهای ورودی به قسمت آمادهحتی نوع مواد اولیه، آمیزه
یی همچون اکسترودر افزایش داده و در نتیجه تولید محصول نامنطبق، راندمان تولید هاکاری را در ماشینای که میزان دوبارهگونهبه

بینی نموده و بر اساس آن فرایند را اصالح کرد، یابد. در نتیجه اگر بتوان رفتار آمیزه را قبل از ورود به خط تولید پیشکاهش می
 های مبتکرانهی بارز در نظر دارد در جهت تسریع فناوریصنعتو گروه ها و هدررفت منابع را کاهش داد. از این رکاریتوان دوبارهمی

ی خواص بینهای جدید استفاده کند. هدف از این پروژه توسعه مدلی جهت پیشمبتنی بر داده، از هوش مصنوعی در جهت توسعه آمیزه
عی را یجه مرحله تست واقزه را کاهش داد و در نتآمیزه با استفاده از هوش مصنوعی است تا بتوان با استفاده از آن فرایند توسعه آمی

 حذف کرد.
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 یاو لحظه قیبه صورت دق یداخل یسنسورها گنالیس یبر مبنا ریبه هر تا یاعمال قیبار دق یریگاندازه عنوان چالش

 (علوم كامپیوتر/یاضی)علوم ر هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی
 

 چکیده چالش

ت. ها شده اسای از سنسورها در آنتوسعه تایرهای هوشمند در جهت افزایش ایمنی خودرو و سرنشینان آن باعث به کار بردن مجموعه
بدست آورد. از  توان اطالعات مفیدی از آنها حاصل خواهد شد که میای از دادهمختلف سنسور، مجموعهدر نتیجه به کار بردن انواع 

ها و توسعه الگوریتمی جهت استخراج حداکثر اطالعات این رو یکی از مهمترین نکاتی که باید به آن توجه شود پردازش مناسب داده
( برای تجسم عمکلرد تایر در هنگام راندن خودرو real timeنجش بالدرنگ )هدف این پروژه توسعه یك فناوری سها است. از آن

های هوش مصنوعی و دیجیتال برای تشخیص اطالعات در مورد وضعیت تایر شامل سطح سایش ترد، است. این سیستم از فناوری
 شرایط بار و شرایط جاده استفاده خواهد کرد.
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 ریشکل تا رییهوشمند با استفاده از دوران و تغ یرهایتا یانرژ نیتام عنوان چالش

 نانو هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش

های مرتبط با آن از جمله فشار، دما، ضریب اصطکاک، شرایط جاده آوری دادهجمع های گذشته تعبیه سنسور در تایر به منظوردر سال

توجه به این نکته ضروری است که به منظور رصد پارامترهای موردنیاز باید چندین  و سایش تایر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

ایده  نشود. همین موضوعات باعث شده است تا محققاسنسور در تایر نصب شود که خود منجر به نیاز به منبع انرژی بزرگتری می

فی دهد که در کاربردهای تایر هوشمند انواع مختلموضوع نشان میادبیات  .استفاده از تکنیك برداشت انرژی را در تایر به کار بگیرند

و  كی، الکترواستاتسیالکترومغناط یهاها را به دستهتوان آنیم یبطور کل از برداشت انرژی مورد مطالعه قرار گرفته است که

رفته در تایر با استفاده از روش برداشت . هدف از این پروژه تامین انرژی موردنیاز سنسورهای به کار کرد یبندطبقه كیزوالکتریپ

 انرژی است.
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 یارتعاش یهاگنالیجهت ثبت س ریداخل تا یبرا ییسنسورها یطراح عنوان چالش

 نانو یمهندس یفن دسته بندی
 

 چکیده چالش

هستند که با سطح جاده در ارتباط بوده و اطالعات مهمی از خودرو و جاده مانند  اعضاییترین اجزای خودرو و تنها تایرها یکی از اصلی
جهت افزایش ایمنی فعال خودرو، استفاده از سنسورها در تایر  دنبال توسعه تایرهای هوشمند بهگیرند. را در بر می بار چرخ و فشار

ارکرد آن، کترین منابع موجود برای تحلیل پارامترهای مؤثر بر تایر و دهد یکی از مهمها نشان میبررسی گسترش پیدا کرده است.
انده آن به دست متوان تخمینی از میزان سایش تایر و عمر باقیرفتار ارتعاشی تایر است. برای مثال با آنالیز مودهای ارتعاشی تایر می

گروه صنعتی بارز در این چالش می خواهد سنسوری برای ثبت سیگنال های ارتعاشی تایر در حین حرکت تولید شود تا بتواند با  آورد.
 .صب آن درون تایر، برخی اطالعات عملکردی تایر را دریافت و تجزیه و تحلیل کندن
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 دهوشمن ریاز تا یافتیدر یها گنالیس یراننده بر مبنا یجهت گزارش نحوه رانندگ یتمیتوسعه الگور عنوان چالش

   یمهندس یفن دسته بندی



 چکیده چالش

ان در توان به ارزیابی رفتار رانندگ. از آن جمله میشده استبیش از پیش مطرح  هاآن گستردههای با توسعه تایرهای هوشمند قابلیت
ایر و تهای مختلف آوری دادهگروه صنعتی بارز نیز در نظر دارد با جمع آوری شده اشاره کرد.های جمعحین رانندگی با استفاده از داده

ل شهری های حمل و نقها به آنالیز رفتار راننده بپردازد. موضوعی که در نهایت عالوه بر افزایش ایمنی رانندگی، به شرکتتحلیل آن
آوری شده معهای جو بین شهری نیز کمك بسیاری خواهد کرد. ارزیابی رفتار راننده و کمك به بهبود سبك آن نیاز به تعامل بین داده

 حرکت خودرو )سرعت، شتاب، کاهش سرعت( و اطالعات مربوط به موقعیت دارد.در مورد 
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 طراحی نانوسنوری جهت پایش ضخامت ترد تایر عنوان چالش

 نانو (یمی)ش هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش

ه وجود آمده رینت شده بهای اخیر در زمینه طراحی انواع سنسورها، به ویژه سنسورهای الکترونیکی پبا توجه به پیشرفتی که در سال
 به عنوان تنها فصل مشترک آن با سطح جادهتوان با استفاده از سنسورهای مناسب اطالعات بسیار مفیدی را از تایر خودرو است، می
 متیقارزان یاز سنسورها یامجموعهترین موارد در ایمنی تایر، ضخامت ترد آن است. در واقع به کار بردن آورد. یکی از مهم به دست

. هدف خواهد بود خودرو یمنیاافزایش  یبزرگ برا شرفتیپ كی، ترد تایر هستندخراب شدن عمق  صیو چاپ شده که قادر به تشخ
تواند با این پروژه طراحی و ساخت نانوسنسوری است که بتوان با استفاده از آن تغییر در ضخامت تایر را تشخیص داد. این فناوری می

ای از سنسورها در یك شبکه برای پوشاندن عرض تایر، اطالعاتی را در مورد سایش ناهموار آن فراهم کرده و زمان اتصال مجموعه
 ض تایر را به راننده اعالم کند.تعوی
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 گیری نیرو/فشار وارد بر تایربه منظور اندازه یمریپلپایه  نسورپرینت سه بعدی س عنوان چالش

  هیعلوم پا یمهندس یفن دسته بندی

 چکیده چالش

ه واسطه ب ی هوشمندتایرها. گیردقرار میاده است که همواره در تماس با جتایر عنصر اصلی انتقال نیروها به خودرو، سطح کوچکی از 

. ستندهبه راننده  خود طیشرای همچون فشار، دما و میزان سایش تایر قادر به اعالم هایداده ها و گردآوریسنسورهای تعبیه شده در آن

، این مزایاافزون بر تمام  .شوندیبالقوه خودرو م یمنیعملکرد و ا شیمنجر به افزا خود یهایژگیو یریگاندازهین تایرها از طریق ا

کی تواند به دنبال داشته باشد. یهایی است که استفاده از این سنسورها میافزایش وزن تایر و برهم زدن تعادل آن یکی از محدودیت

در جهت تولید تایرهای هوشمند، طراحی و تولید سنسورهای پلیمری است. استفاده از پلیمرها  های پیشنهادی برای بهبود شرایطاز راه

وژی شود. این سنسورها با استفاده از تکنولدر تولید این سنسورها اقدام بزرگی در جهت کاهش وزن سنسور و تایر هوشمند محسوب می

ری کنند. گروه گید و قادر هستند میزان نیروی اعمال شده به تایر را اندازهگیرنپرینت سه بعدی تهیه شده و بر روی اینرالینر قرار می

صنعتی بارز در نظر دارد به منظور گسترش مفهوم هوشمندسازی تایرها، تهیه و تولید این گونه سنسورهای پایه پلیمری را به عنوان 

 موضوع پژوهش پسادکتری معرفی نماید. 
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 سامانه خودكار تولید محتوای سازمانی و انتشار آن در فضای مجازی عنوان چالش

 (تیری)مد یعلوم انسان یمهندس یفن دسته بندی
 

 چکیده چالش

عتی بسیار های صنوکارها تبدیل شده است. در شرکتناپذیر کسبامروزه اخبار سازمانی و ارتباط با مشتریان و مخاطبان به جزء جدایی

نعتی شود. حال اگر محصول تولیدی یك شرکت صافتد که به دلیل تمرکز بر تولید، از ایجاد و ارائه محتوای مناسب غفلت میاتفاق می

حال گروه  شود.ر میتکند، تولید محتوای مناسب بسیار پیچیدهکننده هر دو سال یك بار به آن نیاز پیدا میبیه تایر باشد که مصرفش

های ای برای شناسایی و ثبت و تولید محتوای مناسب ایجاد کند به شکلی که این سامانه مرتبط با بخشصنعتی بارز در نظر دارد سامانه

 یستماتیك در نظر گرفته شده باشد.ها و راهکارهایی برای فعالیت سباشد و در آن مشوقمختلف سازمان 

 


