لیست مقاالت پذیرفته شده به صورت پوستر در چهاردهمین همایش ملی الستیک ایران
كد مقاله

عنوان مقاله

3

بررسی رفتار ویسکواالستیک غیرخطی آمیختههای مختلف الستیک نیتریل در دماهای متفاوت

4

با مدل¬های ریاضی در سه دمای مختلف

الستیکی

19

روش های حذف پدیده شکفتگی ( )Bloomingدر الیههای تایر

179

استفاده از تسریع کننده های پخت در آمیزه آج تردسواری مورد تائیداستانداد

180

بهینه سازی فرموالسیون ترد باری با حذف روغن آروماتیک و جایگزینی

47
48
53
54

الستیکی

پیش بینی مدول نانوکامپوزیتهای برپایه نیتریل بوتادی¬ان -پلی وینیل کلراید -نانو گرافن

11

41

طراحی آمیزه های
طراحی آمیزه های

بهینه سازی فرموالسیون آمیزه ترد در راستای افزایش کارکرد تایر در سرویس

40

محور مقاله

طراحی آمیزه های
الستیکی
طراحی آمیزه های
الستیکی
طراحی آمیزه های
الستیکی
طراحی آمیزه های
الستیکی

اندازه گیری میزان گوگرد در دوده و تاثیر میزان بر خواص

طراحی آمیزه های

پختی آمیزه پر شده با دوده

الستیکی

اندازه گیری میزان مواد آلی فرار در دوده و تاثیر تاثیر این میزان بر خواص

طراحی آمیزه های

پختی آمیزه پر شده با دوده

الستیکی

بررسی استفاده از پرکنندههای سیلیکایی و ارتباط سطوح فعال آنها با خواص

طراحی آمیزه های

مکانیکی ترد تایر¬های سواری

الستیکی

شناسایی کیفی آنتی اکسیدان ها در نمونههای ولکانیزه شده به روش مهندسی معکوس با

طراحی آمیزه های

استفاده از آنالیز کروماتوگرافی گازی -طیف سنج جرمی

الستیکی

بررسی اثر استفاده از سیلیکای آمورف رسوبی در آمیزهی ترد رادیال سواری

طراحی آمیزه های
الستیکی

بهینه سازی میزان کائوچوی پلی بوتادی ان مصرفی در آمیزه رویه رادیال باری با هدف بهبود

طراحی آمیزه های

مقاومت سایشی

الستیکی

نویسنده اصلی
محمد برغمدی
محمد برغمدی

سایر نویسندگان

نام شركت/دانشگاه

محمد کرابی ،میرحمیدرضا قریشی ،سمیه

پژوهشگاه پلیمر و

محمدیان گزاز

پتروشیمی ایران

محمد کرابی ،میرحمیدرضا قریشی ،سمیه

پژوهشگاه پلیمر و

محمدیان گزاز

پتروشیمی ایران
تولیدی الستیک

مهدی سجودی

هاشم نیکخواه

هاشم نیکخواه

مهدی سجودی

هاشم نیکخواه

یعقوب صادقی  ،محمد علی بابایی

یعقوب صادقی

هاشم نیکخواه ،محمدحسن مهدویان

پرویز جعفری

آناهیتا هماوند

گروه صنعتی بارز

پرویز جعفری

آرش موسی زاده  ،محمد علی شیردل

گروه صنعتی بارز

پروانه آقارضایی
پروانه آقارضایی
علی دهقانی
فرشید ذوالعلی

هادی نجارزاده،درسا بیگلری،
دادموالموسی جعفرآباد
مرضیه روحی ،فرشید ذوالعلی،حسام الدین
هادی زاده
رضا سلطانی میثم عسکرپور کبیر ،علیرضا
امینی پور
هادی نجارزاده ،رسول عطارپور،
حسامالدین هادی زاده

پارس
تولیدی الستیک
پارس
تولیدی الستیک
پارس
تولیدی الستیک
پارس

گروه صنعتی بارز
گروه صنعتی بارز
گروه صنعتی بارز
گروه صنعتی بارز

كد مقاله

عنوان مقاله

55

تاثیر نمک کبالت در میزان چسبندگی سیم به آمیزه های رادیال باری

57

تأثیر نسبت سیلیکا/دوده بر خواص آمیزه الستیکی حاوی مخلوط این دو پرکننده

58

بررسی تأثیر دو روش متفاوت اختالط آمیزۀ رویه تایر بر خواص پختی و فیزیکی

59

تاثیر سطح فعال سیلیکای رسوبی بر خواص فیزیکی و مکانیکی یک آمیزه پرشده سیلیکایی

61

282
196

الستیکی
طراحی آمیزه های
الستیکی
طراحی آمیزه های
الستیکی

طبیعی

200

269

طراحی آمیزه های

الستیکی

تاثیر حضور دوده ،نانوخاکرس و نانوسیلیکا بر کامپاند سه گانه NR/BR/SBR

265

الستیکی

تاثیر دوده و سیلیکا برخواص فیزیکی -مکانیکی و رئولوژیکی کامپاندهای بر پایه کائوچو

189

191

طراحی آمیزه های

طراحی آمیزه های

استفاده از نانو سلولز به عنوان پر کننده

280

محور مقاله

طراحی آمیزه های
الستیکی
طراحی آمیزه های
الستیکی

بررسی جایگزینی کامپوزیت اکسید روی نانو متخلخل( )ZCFبه جای اکسید روی معمول در

طراحی آمیزه های

تایرسازی با صرفه اقتصادی

الستیکی

بهبود مقاومت ازونی با از آلیاژ  NR/BR/EPDMدر آمیزه سایدوال

طراحی آمیزه های

تایر رادیال و به روش اختالط واکنشی

الستیکی

محاسبه خواص تورمی و ضریب نفوذ ترد تایر های رادیال سواری

طراحی آمیزه های
الستیکی

مطالعه عوامل موثر بر سایش آمیزه رویه تایر سواری بر پایه  SBRمحلولی پر شده با

طراحی آمیزه های

سیلیکای با قابلیت پخش باال

الستیکی

بهبود مقاومت غلتشی کامپاند ترد بر پایه کربن بلک بوسیله عامل جفت کننده TESPT

طراحی آمیزه های
الستیکی

بررسی اثر ضریب پرشدگی در فرآیند تولید آمیزه بیوتیلی بر فرآیندپذیری و طول عمر

طراحی آمیزه های

سرویس دهی بالدر

الستیکی

نویسنده اصلی
فرشید ذوالعلی
محمد سعیدی
رضا سلطانی بناوندی
بیژن طاهری نیا
رضا مهدوی فر

سایر نویسندگان
پروانه آقارضایی ،فرحناز حاج ابراهیمی،
احسان نامجوی راد
رضا مهدوی فر ،فرشید ذوالعلی ،دادموال
موسی جعفرآباد
علی دهقانی ،میثم عسکرپور ،علیرضا
امینی پور
آرش موسی زاده
فرشید ذوالعلی ،محمد سعیدی ،محسن
زمانی ،حسام الدین هادی زاده

نام شركت/دانشگاه
گروه صنعتی بارز
گروه صنعتی بارز
گروه صنعتی بارز
گروه صنعتی بارز
گروه صنعتی بارز
مجتمع صنعتی

رضا عابدی

آرتاویل تایر

جمال موثق

فاطمه اسمعیلزاده

سلمان امام جمعه زاده

یعقوب فرهنگ ،چنگیز جبراییلی پور

مهدیه احمدی

مجتمع صنعتی
آرتاویل تایر
مجتمع صنعتی
آرتاویل تایر
کویرتایر

ناصر ولی پور مطلق ،سیدیوسف احمدی بروغنی،

علی نیک اختر

محمدعلی یاسری¬نژاد ،خشایار خورشیدزاده ،مهدی

کویرتایر

کامکار-سید احمد سلیمانی-

حسین وارسته

رضاخسروی بیژائم

کویرتایر

علی جمالی نوذری

مهدی کامکار – احمد سلیمانی

کویرتایر

هادی روحی

محمدامین اسدینژاد

تولیدی کیان تایر

كد مقاله
311
258
205
5

عنوان مقاله

محور مقاله

بررسی تأثیر مقادیر اکسیدروی بر روی استحکامی ،رئولوژیک و حرارتیِ آمیزههای الستیکی

طراحی آمیزه های

در سیستم پخت گوگردی

الستیکی

بررسی پدیده اثرافزایی در موارد استفاده از چند شتابدهنده اسیدی بصورت همزمان،

طراحی آمیزه های

غالمرضا بزرگ پناه

در سیستم پخت گوگردی آمیزه های الستیکی

الستیکی

خراط

طراحی آمیزه های

محمد مهدی نماینده

الستیکی

نجار

بررسی اثر پپتایزر فیزیکی در کاهش ویسکوزیته کائوچوی طبیعی همراه با بهبود خواص و

طراحی آمیزه های

محمد مهدی نماینده

دیسپرژن آمیزه ی سایدوال

الستیکی

نجار

طراحی آمیزه های

محمد علی تفکری

الستیکی

بافقی

بررسی اثر کبالت برروی چسبندگی بلت تایرهای رادیال

6

بررسی اثر دما و میزان بار نانو اکسیدروی بر چسبندگی آمیزه و سیم بلت تایر

214

بکارگیری اکسید روی فعال شده ( )Active Zinc Oxideدر آمیزه ترد تایر سبز

237
310
312
313

طراحی آمیزه های
الستیکی

بررسی و مقایسه¬ ی خواص مکانیکی و سینتیک پخت اثر شتاب¬دهنده¬ی  MBTSو

طراحی آمیزه های

محافظت¬کننده¬ی  DTPDدر پخت آمیزه¬ی محتوی کلروبیوتیل¬ رابر

الستیکی

مطالعهی تأثیر افزودن سیلیکا به فرموالسون ترد به عنوان پرکننده در توزیع دمایی در تایر و

طراحی آمیزه های

مقایسه با دوده

الستیکی

بررسی اثرات نانو فلز روی بر روی میزان چسبندگی بین الیه کائوچو و سیم فلزی تایر

طراحی آمیزه های
الستیکی

بهبود مقاومت حرارتی ،زمانمندی و دوام بالدرهای پخت با استفاده ازرزینهای فنولیک

طراحی آمیزه های

برمینه شده

الستیکی

پیشرفت های نوین در
 16پیش بینی تاثیر مشخصه های سایدوال بر عیوب ناحیه ی دیواره تایر با استفاده از تحلیل ناپارامتریک
طراحی
17

طراحی و بهینه نمودن پروفایل ترد تایر

22

تاثیر تعداد المان های مدل اجزاء محدود بر ابعاد باد شده تایر رادیال سیمی

پیشرفت های نوین در
طراحی
پیشرفت های نوین در
طراحی

نویسنده اصلی

سایر نویسندگان

نام شركت/دانشگاه

کاوش عبدیزاده

غالمرضا بزرگپناه

تولیدی کیان تایر

ـــ

تولیدی کیان تایر

مهدی کفراشی -مرضیه اکرمی
مرضیه اکرمی مهدی کفراشی
لیال قائیدی

مجتمع صنایع
الستیک یزد
مجتمع صنایع
الستیک یزد
مجتمع صنایع
الستیک یزد

سیدعلی حسینی مهر

غالمرضا بخشنده

تولیدی الستیک دنا

سیدمحمد حسینی

سید بهنام اتابک

بارز کردستان

فرشاد عبدالملکی

پیمان عزتی

بارز کردستان

نعیم نذری

ایمان طاهری

دانشگاه بیرجند

مجتبی باقری

رضا لیموچی -حسین گلی زاده

تولیدی ایران تایر

مریم سلکی

محمد رضا مومنی

سید مجتبی دیهیم

امیرهوشنگ اعتمادی مهدی سجودی

محمد لشگری

ـــ

تولیدی الستیک
پارس
تولیدی الستیک
پارس
تولیدی ایران تایر

كد مقاله

عنوان مقاله

184

بررسی تاثیر ساختار  JLBدر  FOOT PRINTبه روش المان محدود

277

امکان جهش ویژگیهای عملکردی تایربا تغییررویکرد در طراحی آج تایر

65

HYDROPLANING SIMULATION USING
FLUID-STRUCTURE INTERACTION IN PARTICLEWORKS

66

تغییر شکل حرارتی مواد ریخته گری آلیاژ آلومینیوم برای قالب تایر بوسیله آنالیز عددی

67

رویکردهای جدید در صنعت استیل کورد

68

فتیگ و شکست در کامپوزیت steel cord/ rubber

72
73
74
80
81
222
236

محور مقاله
پیشرفت های نوین در
طراحی
پیشرفت های نوین در
طراحی

پیشرفت های نوین در
طراحی
پیشرفت های نوین در
طراحی
پیشرفت های نوین در
طراحی

مدلسازی مقاومت غلتشی تایرهای رادیال باری با استفاده از نرم افزار المان محدود

پیشرفت های نوین در
طراحی
پیشرفت های نوین در
طراحی

بهینهسازی چندهدفه سفتی عمودی تایر بر اساس فرمان¬پذیری

پیشرفت های نوین در

و راحتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکNSGA-II -

طراحی
پیشرفت های نوین در
طراحی

شبیهسازی عملکرد استاتیکی و دینامیکی تایرهای نسل جدید بدون باد توییل ( )TWEELپیشرفت های نوین در

بررسی و شبیهسازی ناپایداری جریان مذاب در دای با نرم افزار کامسول

محمدصالح اسدی

جواد مهدی پور – سیامک اکبرزاده

گروه صنعتی بارز

فرحناز حاجابراهیمی

ندیمه فتحی زاده ،مهتاب سرمست

گروه صنعتی بارز

فرحناز حاجابراهیمی

ندیمه فتحی زاده ،مهتاب سرمست

گروه صنعتی بارز

محسن دادخواه

معین نورالهی ،آرش عبدالهی

گروه صنعتی بارز

مرتضی رشیدی مقدم

آرش عبدالهی

گروه صنعتی بارز

امین زارعی مقدم

محمد سلطانی نژاد

گروه صنعتی بارز

آرش عبدالهی

معین مسجدی

گروه صنعتی بارز

جواد مهدی پور

محمدصالح اسدی – عباس هوشمند

گروه صنعتی بارز

فرزانه برادران

پیمان مصدق

ماجد امینی

نادر زرین

طراحی

( )FFT

با استفاده از روش اجزای محدود

ــ

گروه صنعتی بارز

توحیدی

طراحی

طراحی قالب تایر بصورت پارامتریک به کمک کامپیوتر

علی حیدری کیا

ـــ

تولیدی ایران تایر

پیشرفت های نوین در

بررسی تاثیر ترتیب گام رویه تایر بر کاهش نویز تایر با استفاده از روش تبدیل فوریه سریع

آنالیز مقاومت غلتشی تایر رادیال سواری با استفاده از روش اجزاء محدود

پوریا صادقی بروجنی

علی اصغر سردارپور

تولیدی ایران تایر

سید محمد صالح

پیشرفت های نوین در

ABAQUS

نویسنده اصلی

سایر نویسندگان

نام شركت/دانشگاه

طراحی
پیشرفت های نوین در
طراحی

دانشگاه صنعتی
اصفهان
بارز کردستان

كد مقاله

عنوان مقاله

303

شبیهسازی عملکرد استاتیکی و دینامیکی تایرهای نسل جدید بدون باد توییل

28

مقایسه ساخت گرینتایر توسط فرایندهای دو مرحلهای و تک مرحلهای

نویسنده اصلی

سایر نویسندگان

فرزانه برادران

پیمان مصدق

ماشین آالت

علی میری

موسی الرضا رجبی -ابوالفضل امیرآبادی

کویرتایر

ماشین آالت

ابوالفضل امیرآبادی

رضا کمیلی  ،حسین کاووسی

کویرتایر

199

استفاده از تیغه های شناور در صنعت الستیک

ماشین آالت

رفیع رشیدی

امین رحیم زاده ،رضا کمیلی

کویرتایر

88

طراحی پروسس پخت جهت رسیدن به حالت بهینه پخت و اعمال هم پختی در تایر

ماشین آالت

آزاده انجمشعاع

محسن دادخواه فر

گروه صنعتی بارز

ماشین آالت

حسین حبیبی فر

علیرضا بابایی -محمد محمدی-اکبر نظری

گروه صنعتی بارز

90

بررسی مدارهای راه انداز فیلد موتور  DCبدون اتصال به درایو

ماشین آالت

میالد دالوری

محمد امینی زاده – علی دهقانی

گروه صنعتی بارز

92

چرخه دمینگ و ارتباط با روش های نگهداری و تعمیرات در راستای کاهش

ماشین آالت

سامان شفیعیان

محمدحسین هدایتی-احمد محمودی

ماهانی

مقدم

94

بررسی پخت تایر به روش ترکیبی بخاراشباع و گاز نیتروژن

ماشین آالت

صفیه انجم شعاع

95

تحلیل شرایط دمایی پخت تایر در راستای بهینه سازی زمان پخت

ماشین آالت

صفیه انجم شعاع

33

89

بررسی ارتقای عملکرد کیفی تجهیزات خط تولید شرکت کویرتایر با بهره گیری
از تکنیک¬های پوکایوکه

استفاده از روش کنترل گشتاور حلقه بسته موتور القایی جهت کشش یکنواخت سیم در
سیستم جمع کننده سیم طوقه

محور مقاله
پیشرفت های نوین در
طراحی

عباس نورالدینی ،امیرارسالن ابراهیمی،
محمدنبی طباخ زاده
عباس نورالدینی ،امیرارسالن ابراهیمی،
محمدنبی طباخزاده

نام شركت/دانشگاه
مجتمع صنایع
الستیک یزد

گروه صنعتی بارز
گروه صنعتی بارز
گروه صنعتی بارز

97

اصالح سطح رول های مربوط به کلندر ها توسط سنگزنی آنالین

ماشین آالت

محمد صادق عزیزی

میثم غالمپور

گروه صنعتی بارز

98

بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر فرآیند رولکاری کامپاند

ماشین آالت

ندیمه فتحی زاده

پویا خیاط زاده ،امیرارسالن ابراهیمی

گروه صنعتی بارز

99

بررسی تاثیر مونی بر نوسانات ضخامت کوتدکورد در فرایند کلندرینگ

ماشین آالت

ندیمه فتحی زاده

فرحناز حاجابراهیمی ،مهتاب سرمست

گروه صنعتی بارز

كد مقاله

عنوان مقاله

محور مقاله

100

تاثیر اضافه کردن سیستم کولینگ پاششی آب در کانوایر اینکالین اکسترودر

ماشین آالت

101
103
226
243
270
293

روشی جدید جهت حذف مرحله ی  Fillingدر پرس های پخت تایر با شیوه مبدل های
حرارتی هم سو
شکل دهی سریع تردرینگ(  )Tread Ringقالب پخت تایر با استفاده از روش ریختهگری
مستقیم فلز با لیزر()DMLS
بررسی ساختار اتصال فوالدهای غیرهمجنس با استفاده از تکنیک جوشکاری الیه واسط
ماشین آالت جدید تایر سازی و لزوم به سمت تلورانس صفر جهت تولید محصوالت با کیفیت
باال
بررسی امکان بهبودیافتگی تایر با ایجاد اصالحات ساختاری در ماشین آالت و تجهیزات خط
تولید شرکت کویرتایر
بررسی وارنیش ایجاد شده در روغن معدنی استفاده شده در کمپرسورهای اسکرو و راه حل
جلوگیری از آن

سایر نویسندگان

نام شركت/دانشگاه

نویسنده اصلی

امین محمدصادقی

گروه صنعتی بارز

ماشین آالت

آزاده انجمشعاع

پروانه آقارضایی ،زهره عباسی شکیباپور

گروه صنعتی بارز

ماشین آالت

محمدصالح اسدی

سیامک اکبرزاده  -علیرضا نیکپور

گروه صنعتی بارز

ماشین آالت

مهدی سرخیل

ــ

ماشین آالت

حمید پیربدلی

اتابک غفارزادگان ،فرهاد اعظمی

ماشین آالت

عباس عظیمی

ماشین آالت

سیدعلیرضا هاشمی

عباس نورالدینی شاه
آبادی

محمد وظیفهشناس

ابوالفضل امیرآبادی،رضا کمیلی ،سید
همایون حمیدزاده ،امین رحیم زاده
رضا کرمی

تولیدی الستیک
پارس
مجتمع صنعتی
آرتاویل تایر
کویرتایر
تولیدی الستیک
پارس

304

بررسی اثر جهت مونتاژ نوار نایلونی صفر درجه بر مؤلفههای یکنواختی تایر

ماشین آالت

20

نسل جدید تایرهای طراحی شده دنیا و نگاهی به آینده تایر در جهان

مقررات و استانداردها

محمّد هوشیار افین

32

بررسی روشهای جدید بازاریابی کاربردی و صادرات در صنعت تایرسازی

مقررات و استانداردها

علی احسانی

سید رضا سرفرازی

187

طراحی و بهره برداری از نرم افزار اندازه گیری و پایش عملکرد تایر در تست درام

مقررات و استانداردها

علی فارسی

ـــ

کویرتایر

223

بررسی و مطالعه تاثیر ترد سیلیکایی بر میزان گرمازایی نواحی مختلف تایر در سرویس

مقررات و استانداردها

سعید غالمحسینپور

عماد ضیائی

کویرتایر

314

تفکر استراتژیک ،متضمن بقا و توسعه پایدارِ شرکت های تایرسازی در شرایط تحریم

مقررات و استانداردها

محمد حسن فخـار

ــــ

کویرتایر

درمیان

حمیدرضا گنجی ،حمیدرضا صادق

کویرتایر

علیرضا مومن ،رضا اسدزاده

کویرتایر
کویرتایر

كد مقاله

عنوان مقاله

29

آزمون های صحه گذاری تایر بر اساس استانداردهای  85گانه تایید نوع خودرو سواری

154

چشم انداز صادرات تایر در ایران وراهکارهایی جهت توسعه این صنعت

155

تاریخچه و بررسی استانداردهای تایر

156

بررسی عوامل سوانح رانندگی درایران ونقش تایروخودرو و استاندارد ها درآن

مقررات و استانداردها

158

تصدیق راه اندازی کار با استفاده از نمودار کنترلی مقدماتی ()Pre Control Chart

مقررات و استانداردها

صدیقه فارسی زاده

159

بررسی تجربی رفتار سیستم ترمز گیری خودرو تحت ضرایب مختلف اصطکاک

مقررات و استانداردها

محمد امینی

امین رحیمی صادق  ،هادی سرحدی

162

مقاومت غلتشی تایر به زبان ساده

مقررات و استانداردها

آرش آقاسینیا

عبدالمهدی ابراهیمی

گروه صنعتی بارز

163

رابطهی دما با سطوح مختلف در اندازه گیری نوفه

مقررات و استانداردها

سعید بهرامی

هادی سرحدی

گروه صنعتی بارز

164

پنج راه بهبودی یونیفرمیتی تایر

مقررات و استانداردها

مصطفی انصاری ،رضا نوری بیاضی

گروه صنعتی بارز

165

بررسی تاثیر ضریب فنریت مماسی تایر بر مقاومت غلتشی

مقررات و استانداردها علی حسینی ساالری

آرش آقاسی نیا  -عبدالمهدی ابراهیمی

گروه صنعتی بارز

166

بهینه سازی ضریب فنریت تایر به منظور دستیابی به ایده آل ترین حالت

مقررات و استانداردها علی حسینی ساالری

هادی سرحدی

گروه صنعتی بارز

مقررات و استانداردها

امین رحیمی صادق

علی حسینی ساالری ،محمد امینی

گروه صنعتی بارز

مقررات و استانداردها

سید معین سجادی

علی حسینی ساالری

گروه صنعتی بارز

168
169

تعیین رابطه بین عدد پاندول انگلیسی و ضریب اصطکاک دینامیکی سطح خیس مطابق با
استاندارد برچسبگذاری تایر ECE R117
اندازه گیری نوفه تایر و جاده با روش اندازه گیری OBSI

محور مقاله

سایر نویسندگان

نام شركت/دانشگاه

نویسنده اصلی

ـــ

ایران خودرو

ایمان حمیدی

گروه صنعتی بارز

آرش آقاسینیا

گروه صنعتی بارز

امین امیری زرندی

مسلم صادقی گوغری

گروه صنعتی بارز

علی حسنی

گروه صنعتی بارز
گروه صنعتی بارز

مقررات و استانداردها سید حسین طباطبایی
مقررات و استانداردها

فرامرز شیخ زاهدی

مقررات و استانداردها عبدالمهدی ابراهیمی

امیرحسین جنگجوی
وطن

كد مقاله

عنوان مقاله

171

تست  subjective handlingخودرو و بررسی پارامتر های مهم با دیدگاه تایری

محور مقاله

نویسنده اصلی

مقررات و استانداردها مسلم صادقی گوغری

سایر نویسندگان

نام شركت/دانشگاه

امین امیری زرندی

گروه صنعتی بارز

جواد مهدیپور  -درسا بیگلری

گروه صنعتی بارز

173

بررسی نرخ نسبی کاهش فشار هوا با تغییر در آمیزه اینرالینر ،در دمای ثابت

مقررات و استانداردها

مریم عربپور

201

آینده قانون ریچ و تاثیر آن بر صنعت تایر

مقررات و استانداردها

آناهیتا هماوند

207

مقایسه روشهای آزمایشگاهی و جاده ای اندازه گیری نویز تایر

مقررات و استانداردها

مهرداد کریمیان پور

240

کاهش نویزتایر با تعیین الگوی بهینه دنباله گام های ترد تایر

مقررات و استانداردها

فردین یوسفی نیا

نادر زرین ،ماجد امینی

262

بررسی و مقایسه روشها و هزینه¬یابی کیفیت برای کاهش هزینه های کیفیت

مقررات و استانداردها

مهدی موالیی

یاسر جودی ،سعید لطفی اقلیم

271

راهکارهای توسعه صادرات در صنعت تایر

مقررات و استانداردها

جواد زارع حسنی

263

انقالب صنعتی چهارم و تاثیر آن برکارخانجات وشرکت های تولیدی

مقررات و استانداردها

حمیدرضا احمدنژاد

محمد افراه

9

بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری تولید تایرهای بازیافت شده

حمید صائبنیا

ــــ

تک تایر آذر

134

طرح مفهومی مدیریتی تولید بدون عیب

امیر بابایی

صدیقه فارسی زاده  -مجید پورابولی

گروه صنعتی بارز

136

پایه گذاری زیرساخت های بازاریابی اجتماعی درگروه صنعتی بارز

محسن جلیلی

ــ

گروه صنعتی بارز

137

شناسایی و تحلیل ریسکهای استقرار SAPدر گروه صنعتی بارز

علی دارابی نژاد

مسعود کرمی  ،جعفر زنگنه

گروه صنعتی بارز

مهنوش مومنی لندی

احمد سپهری؛ رسول عطار پور

گروه صنعتی بارز

145

رهبری ،مدیریت و
کیفیت
رهبری ،مدیریت و
کیفیت
رهبری ،مدیریت و
کیفیت
رهبری ،مدیریت و
کیفیت

ایجاد چارچوبی برای مدیریت دانش پروژههای تحقیقاتی با استفاده از تکنیک After

رهبری ،مدیریت و

( Action Reviewمورد مطالعه :اداره تحقیقات و توسعه گروه صنعتی بارز)B161+

کیفیت

گروه صنعتی بارز
شرکت مهندسی و
تحقیقات صنایع الستیک

بارز کردستان
مجتمع صنعتی
آرتاویل تایر
مجتمع صنعتی
آرتاویل تایر
دانشگاه صنعتی
امیرکبیر

كد مقاله

عنوان مقاله

146

ارضاء شغلی در راستای کیفیت زندگی کاری

149

عارضهیابی تولید به موقع در یک واحد تولیدی خاص توسط روش پویاییشناسی سیستم

150

طراحی مدل سیستم تولید بر گرفته از تولید چابک در صنعت تایر

151

رهبری کارا و موثر یک تیم چند تخصصی با به کارگیری اصول مدیریت ناب

193

سیستم نرم افزار یکپارچه  ،مدیریت تولید و کاهش ضایعات حین

273

رهبری ،مدیریت و
کیفیت
رهبری ،مدیریت و
کیفیت
رهبری ،مدیریت و
کیفیت
رهبری ،مدیریت و
کیفیت
رهبری ،مدیریت و
کیفیت

بررسی فرهنگ سازمانی (مدل کوئین) با امکان پذیری بهره برداری از خالقیت و نوآوری در

رهبری ،مدیریت و

ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت آرتاویل تایر

کیفیت

232

اجرای تکنیک خودکنترلی و بررسی اثربخشی آن با تحلیل شاخص های کیفی

295

تولید چابک (  ) Agile Manufacturingو بررسی آن در مدیریت صنعت

298

محور مقاله

رهبری ،مدیریت و
کیفیت
رهبری ،مدیریت و
کیفیت

بررسی اثرات مخرب نوسانات ولتاژ شبکه بر کیفیت و کمیت تولید در شرکت الستیک پارس

رهبری ،مدیریت و

و ارائه چندین راهکار عملی و کاربردی

کیفیت

306

بومی سازی مدل تدوین و جاریسازی استراتژی ها در مجتمع صنایع الستیک یزد

308

جاریسازی مدیریت دانش در مجتمع صنایع الستیک یزد

105

شناسایی شاخص ها و رتبه بندی تامین کنندگان سبز در صنعت

108

محاسبه احتمال وقوع ریسکهای سازمان

نویسنده اصلی

سایر نویسندگان

نام شركت/دانشگاه

امین میرزا مطلبی زاده

سعید بهرامی

گروه صنعتی بارز

محمدرضا نوری بیاضی

محمدجواد سلطانی نژاد

گروه صنعتی بارز

آزاده وجودی

محمد ضیایی

گروه صنعتی بارز

محمدرضا حسینخانی

عبدالرسول عاشورزاده

گروه صنعتی بارز

مهران رحمتی

ـــ

شهریار توفیقی

یاسرجودی

ادریس عبدی

فرهاد رحمانی چیانه ،فرشاد میرکی

مرضیه میرگلوبیات

سید علیرضا نمازی

سید علیرضا نمازی

داوود بیرامی

رهبری ،مدیریت و

نجمه السادات بهشتی

کیفیت

بافقی

رهبری ،مدیریت و
کیفیت
مدیریت زنجیره ی
تامین
مدیریت زنجیره ی
تامین

ــــ

مجتمع صنعتی
آرتاویل تایر
مجتمع صنعتی
آرتاویل تایر
بارز کردستان
تولیدی الستیک
پارس
تولیدی الستیک
پارس
مجتمع صنایع
الستیک یزد
مجتمع صنایع

شراره اعتصامی صدری

نجمه السادات بهشتی بافقی

زهرا اعتباری

دکترنقی شجاع

گروه صنعتی بارز

مجید پورابولی

امیر بابایی

گروه صنعتی بارز

الستیک یزد

كد مقاله

عنوان مقاله

109

بهینه سازی مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تجزیه و تحلیل برخط اطالعات مشتریان

110

بررسی فرایند بسته بندی تایر در ناحیه فینیشینگ رادیال سواری

113

مدیریت قالب های پخت تایر

115
116

تامین
مدیریت زنجیره ی
تامین

موردی :گروه صنعتی بارز)
اولویت بندی عناصر اصلی زنجیره تامین با استفاده از Analytical Hierarchy

مدیریت زنجیره ی

processدر صنعت تایر

تامین

244

مدیریت زنجیره ی
تامین
مدیریت زنجیره ی
تامین

ارائه مدل بهینه سازی جریان کارگاهی چندایستگاهی باماشین های موازی بادر نظرگیری

مدیریت زنجیره ی

محدودیت بافر و محدودیت مصرف منابع به کمک الگوریتم SA

تامین

2

افزایش کیفیت آب دیگهای بخار( )water tubeبا تغییرطراحی در سیستم تصفیه آب

12

کاربرد ریکلیم بیوتیل در اینرالینر تایر

279

مدیریت زنجیره ی

تامین

زنجیره تامین هوشمند بر مبنای تکنولوژی RFID

250

تامین

دستهبندی ظروف نگهداری و حمل در صنعت تولید تایر بر بر اساس تکنیک ( ABCمطالعه

239
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