چهاردهمین همایش ملی الستیک ایران ( 19(-)IRNCو  )20دی ماه 1397
و دومین نمایشگاه بین المللی زنجیره تامین صنایع الستیک ( 20 ،19و  )21دی ماه 1397
تهران-هتل المپیک
توسعهی فناوری در صنعت تایر ،چالشها و فرصتهای پیشرو
چهاردهمین همایش ملی الستیک ایران همزمان با دومین نمایشگاه بین المللی زنجیره تامین صنایع الستیک ،توسط شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک و با حمایت انجمن صنفی
صنعت تایر  ،گروه صنعتی بارز و همکاری شرکتهای تایرسازی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،سازمان ملی استاندارد ایران ،دانشگاهها و مراکز پژوهشی ،در تهران برگزار میشود (فرم ثبتنام
پیوست است).
محورهای همایش :
-

شیمی مواد اولیهی نوین در راستای توسعهی فناوری

-

انرژی ،محیطزیست ،بازیافت الستیک و بهینهسازی مصرف منابع

-

طراحی آمیزههای الستیکی باهدف تولید تایرهای نسل جدید

-

رهبری و مدیریت در راستای توسعهی فناوری

-

ماشینآالت و تجهیزات برای تولید تایرهای با عملکرد بهبودیافته

-

راهکارهای توسعهی صادرات در صنعت تایر

-

پیشرفتهای نوین در شبیهسازی و طراحی تایرهای نسل جدید

-

روشهای پیشرفتهی پایش و سنجش عملکرد تایر در آزمونهای

-

مدیریت زنجیرهی تأمین و حملونقل در صنعت تایر

-

آیندهی تایر و خودرو در ایران و جهان

درون و برون میدانی
-

مقررات و استانداردهای الزامآور جهانی صنعت تایر
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آخرین مهلت دریافت مقاله 1397/8/15
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