
 
  حرط هیداهنشیپ 1

 :حرط تاعالطا هصالخ )فلا

  :حرط عون و حرط ناونع )1
v یسراف هب ناونع: 

 چالک هحفص و کسید دیلوت و یحارط ،هعلاطم
v یسیلگنا هب ناونع: 

Studying, Designing, and Manufacturing Friction Materials and 
Counter Plate of Clutch 

v ياهعسوت/يدربراک/يداینب( حرط عون(: 

 ياهعسوت -يدربراک

 :)دوشیم لصاح هژورپ ياهتنا رد هک هچنآ( هژورپ فده و حرط فیرعت )2

 نآ هیلوا هنومن دیلوت و هنیهب شور باختنا يارب چالک هحفص و کسید دیلوت ياهشور هعلاطم حرط نیا فده
 اب تالوصحم نیا یتعنص دیلوت يارب دیلوت شور نیرتهب يزاسیموب و جارختسا هب رجنم همادا رد هک .دشابیم
 .ددرگیم تیفیک نیرتشیب

 :رظان هاگتسد )3
 ناریا ییایرد عیانص نامزاس

 :حرط يارجا لحم )4
 ریبکریما یتعنص هاگشناد ،نارهت

 :حرط ریدم )5

 يدمحم کلم یلع

 15/02/1399  :حرط هئارا خیرات )6
  هام 8  :حرط لک يارجا تدم )7



 
  حرط هیداهنشیپ 2

 :ناگدنهد حرط یلیصحت قباوس و یقیقحت ،یملع تاصخشم )ب

 :یهاگشناد تالیصحت .١
 ناریا تعنص و ملع هاگشناد – یتعنص یحارط دشرا یسانشراک -يدمحم کلم یلع سدنهم -1
 ناریا تعنص و ملع هاگشناد – داوم یسدنهم يرتکد -يرشع ینثا نیسح دمحم رتکد -2
 ریبکریما یتعنص هاگشناد – کینورتاکم/کیناکم دشرا سانشراک - قاقد دادرهم سدنهم -3

 :ناگدنهد حرط یتاقیقحت قباوس .٢

 :ناگدنهد حرط طسوت هدش ارجا ای ارجا تسد رد یتاقیقحت ياههژورپ .

o 1397 يربرفاسم راطق زمرت تنل هیلوا هنومن تخاس 
o 1398 نارهت ورتم یقرب هلپ لیردنه تفش ینف دنس نیودت 
o 1398 نارهت ورتم یقرب هلپ زمرت کسید ینف دنس نیودت 
o 1398 نارهت ورتم یقرب هلپ یموینیمولآ هحفص ینف دنس نیودت 
o 1396 اهراطق یکاکطصا تاودا هنیمز رد ناهج و ناریا یلمع تیعضو زا عماج شرازگ نیودت 
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 :حرط ینف و یتایلمع تاصخشم )ج
 کت تروص هب متسیس یلک یحارط و تسا ینغور و کشخ تلاح ود رد چالک متسیس درکلمع یلک روط هب
 ،چالک یکاکطصا هدام ،حرط نیا رد متسیس یحارط يارب رظن دروم ياهشخب .تسا ياهحفص دنچ و ياهحفص
 ،هنیمز داوم لماش یتیزوپماک یکاکطصا هدام .تسا نآ لباقم کسید و یکاکطصا هدام هدنرادهگن هحفص
 ماکحتسا اب ياهدام تخاس هب رجنم ،داوم نیا هعومجم .دوشیم هدننکرپ و راکناور ،هدنیاس ،هدنهد ماکحتسا
 روحم هب روتوم زا ورین لاقتنا يارب بسانم یکاکطصا طیارش دناوتیم هک دوشیم شیاس لباقم رد بسانم
 .دوشیم دیلوت ینبرک و یکیمارس ،يزلف همین ،کیناگرا فلتخم عاونا رد یکاکطصا هدام .دنک داجیا ار نارشیپ
 زا و دنکیم مهارف ار یکاکطصا هدام اب بسانم كاکطصا داجیا يارب دعاسم طیارش وس کی زا لباقم کسید
 و یندچ بیکرت ود اب الومعم کسید نیا .دوشیم لوصحم رد هدش داجیا يامرگ لاقتنا بجوم رگید يوس
 يارب مزال ماکحتسا دیاب بسانم یترارح تیاده رب هوالع زین هدنرادهگن هحفص .دوشیم هتخاس یموینیمولآ
 یگدمآرب و چرپ ،بسچ زا هدافتسا اب هحفص نیا .دشاب هتشاد ار ورین لاقتنا دنیارف نیح هدش لامعا يورین لمحت
 .دباییم لاصتا یکاکطصا هدام هب یحطس

 

 :حرط يارجا زا فده )د
 دنمزاین جراخ و لخاد رازاب رد عیزوت يارب روشک یتارداص و یتادراو تالوصحم دصرد 90 هکنیا هب هجوت اب
 ،دراذگیم لوصحم داصتقا رب ياهظحالم لباق ریثات تالاقتنا نیا بسانم يدنبنامز و تسا ییایرد لقن و لمح
 متسیس رد مهم ياهشخب زا یکی .تسا تیمها زیاح ییایرد لقن و لمح هکرحم متسیس صقن نودب درکلمع
 لامعا ياهمیرحت هب هجوت اب .تسا کسید و چالک هحفص لماش چالک یفرصم شخب .دشابیم چالک ،هکرحم
 يارب زاین نیا نیمات رد یتالکشم ،هنیمز نیا رد بسانم هدننک دیلوت دوجو مدع نینچ مه و روشک رب هدش
 هدش هئارا کسید و چالک هحفص دیلوت و هعلاطم يارب ،حرط نیا لیلد نیمه هب .تسا هدش داجیا ییایرد عیانص
 .دهد شهاک ار يزرا ياهدمآرد هب تاعطق یگتسباو هناوتشپ دناوتیم حرط نیا نینچمه .تسا
 

 :حرط يارجا زا لصاح جیاتن و لوصحم دربراک )ه 
 لاقتنا بجوم و دنکیم لمع یتشک نارشیپ يازجا هیقب و روتوم نیب طساو متسیس کی ناونع هب چالک متسیس
 اب یلوصحم دیلوت ناکما چالک متسیس یملع هعلاطم .دوشیم روکذم يازجا هب روتوم رد هدش دیلوت يورین
 .درک دهاوخ مهارف ییایرد عیانص لقن و لمح متسیس يارب ار ماود اب و تیفیک
 

 :دشابیم هدنیآ و لاح نامز رد روشک ياهزاین زا کیمادک يوگخساپ حرط جیاتن .١

 کت کت بسانم درکلمع هک تسا يراجت و یماظن زا معا ییایرد تازیهجت مامت هدنپت بلق نارشیپ متسیس
 يور رب حرط نیا هک نیا هب هجوت اب .دروآیم مهارف ار ییایرد زیهجت لک بسانم يربراک ناکما نآ يازجا
 درکلمع بجوم دناوتیم ،دراد زکرمت نارشیپ متسیس رد یلصا شخب کی ناونع هب چالک هحفص و کسید
 شهاک و يرادهگن و ریمعت اهدنیآرف رد لیهست ثعاب لوصحم نیا يزاسیموب و .دوش تازیهجت نیا بسانم
 .ددرگیم یفرصم تاعطق هنیزه

 :دشاب هتشاد تکراشم و روضح قیقحت اب ماگمه دناوتیم هک یتعنص .٢

 قیقحت نیا رد دناوتیم ناریا ییایرد عیانص یمامت ،ییایرد تازیهجت رد متسیس نیا زا هدافتسا هب هجوت اب
 .دشاب هتشاد تکراشم و روضح
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 :اهتیلاعف هکبش )ح
 تایئزج همادا رد هک تسا هدش یحارط V لدم هب موسوم یسدنهم یحارط یلک لدم ساسا رب هیداهنشیپ نیا
 .تسا هدش هدروآ نآ

 
 هیلوا تاعلاطم ؛دوش هدیجنس لوصحم کی هب دحاو کی زاین دیاب ادتبا ISO 15484 درادناتسا و لدم نیا قباطم
 و لوصحم ره دیلوت شور و هدش میسقت رتکچوک ياهشخب هب لوصحم ؛دریگ ماجنا لوصحم يور رب
 يور رب یتاحالصا جیاتن ساسا رب و دوش یبایزرا و هدش دیلوت لوصحم شخب ره ؛ددرگ نییعت نآ ياهیبایزرا
 فلتخم ياهشخب ،هیلوا لوصحم ندش ییاهن زا سپ ؛دوش رارکت هرابود هلحرم نیا دنیارف و دریگ ماجنا متسیس
 دیلوت هدامآ لوصحم بسانم هجیتن هب ندیسر زا سپ تیاهن رد ؛دوش یبایزرا نآ یلک درکلمع و هدش لبمسا نآ
 لوصحم هیلوا دیلوت و یجنسناکما و هیلوا هعلاطم ،یجنسزاین لحارم هیداهنشیپ نیا رد .ددرگ هوبنا
 رتشیب تاحیضوت .دوشیم حرط نیا مود زاف هب طوبرم ییاهن دیلوت هلحرم .تسا هدش هتفرگ رظن رد
 :تسا هدمآ ریز رد اهشخب نیا

 لقن و لمح متسیس یلک درکلمع رب ورین لاقتنا متسیس رد چالک تیمها هب هجوت اب        :زاین .1
 ،هنیمز نیا رد بسانم هدننک دیلوت دوجو مدع نینچ مه و روشک رب اهمیرحت لامعا و ییایرد
 .تسا هدش داجیا ییایرد عیانص يارب زاین نیا نیمات هنیمز رد یتالکشم

 

 فلتخم ياهمتسیس اب هطبار رد یلک تاعالطا ندروآ تسدب لماش تاعلاطم نیا :هیلوا تاعلاطم .2
 هب تاعالطا نیا هجیتن .دشابیم اهمتسیس نیا زا راظتنا دروم ياهرایعم و اهنآ درکلمع ،چالک
 .دوشیم رجنم چالک متسیس تخاس و یحارط یجنس ناکما

 رد متسیس نیا درکلمع یلک روط هب .تسا هدش ماجنا هژورپ نیا هیلوا تاعلاطم زا یشخب نونکا مه
 ياهحفص دنچ و ياهحفص کت تروص هب متسیس یلک یحارط و تسا ینغور و کشخ تلاح ود
 هحفص ،چالک یکاکطصا هدام ،حرط نیا رد متسیس یحارط يارب رظن دروم ياهشخب .دشابیم
 ،هنیمز داوم زا یتیزوپماک یکاکطصا هدام .دشابیم نآ لباقم کسید و یکاکطصا هدام هدنرادهگن
 ياهدام تخاس هب رجنم ،داوم نیا هعومجم .دشابیم هدننکرپ و راکناور ،هدنیاس ،هدنهد ماکحتسا
 لاقتنا يارب بسانم یکاکطصا طیارش دناوتیم هک دوشیم شیاس لباقم رد بسانم ماکحتسا اب
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 ،يزلف همین ،کیناگرا فلتخم عاونا رد یکاکطصا هدام .دنک داجیا ار نارشیپ روحم هب روتوم زا ورین
 كاکطصا داجیا يارب دعاسم طیارش وس کی زا لباقم کسید .دوشیم دیلوت ینبرک و یکیمارس
 رد هدش داجیا يامرگ لاقتنا بجوم رگید يوس زا و دنکیم مهارف ار یکاکطصا هدام اب بسانم
 هحفص .دوشیم هتخاس یموینیمولآ و یندچ بیکرت ود اب الومعم کسید نیا .دوشیم لوصحم
 هدش لامعا يورین لمحت يارب مزال ماکحتسا دیاب بسانم یترارح تیاده رب هوالع زین هدنرادهگن
 هب یحطس یگدمآرب و چرپ ،بسچ زا هدافتسا اب هحفص نیا .دشاب هتشاد ار ورین لاقتنا دنیارف نیح
 .دباییم لاصتا یکاکطصا هدام

 دیلوت و یحارط یجنسناکما ورشیپ ینادیم تاعلاطم و هدمآ تسدب تاعالطا ساسا رب همادا رد 
 دیلوت هوحن و شخب ره زا راظتنا دروم ياهرایعم نینچمه و دوشیم یسررب چالک هحفص و کسید
 .دوشیم صخشم لوصحم یبایزرا و تست هوحن هوالع هب .ددرگیم نییعت اهنآ

 

 کسید و هدنرادهگن هحفص ،یکاکطصا هدام لماش هدش نییعت شخب هس هب هجوت اب :متسیس یحارط .3
 يرادربهشقن لماش یحارط نیا .دریگیم ماجنا ازجم تروص هب تمسق ره یسدنهم یحارط ،لباقم
 .دشابیم دیلوت دنیارف یحارط و ییایمیش بیکرت یحارط ،تمسق ره زا

 

 ياهشخب رد لوصحم ،لبق هلحرم رد هتفرگ ماجنا ياهیحارط هب هجوت اب :ندرک لبمسا و دیلوت .4
 .دوشیم لبمسا مه يور رب و هدش دیلوت فلتخم

 

 شخب رد هدش نییعت تست ياهشور و اهرایعم ساسا رب لوصحم فلتخم ياهشخب :لوصحم یبایزرا .5
 جیاتن ساسا رب دیاب لوصحم نیا ياهتست شریذپ ياهرایعم( .دریگیم رارق یبایزرا دروم یتاعلاطم
 اب .)دیآ تسدب ،تعنص نیا رد هدافتسا دروم هباشم يراجت تالوصحم ندرک تست زا هدمآ تسدب
 هاگشناد رد زمرت عجرم هاگشیامزآ اب يدایز یشهوژپ و يراک تاطابترا ییارجا میت هکنیا هب هجوت
 یتعنص هاگشناد و ناریا تعنص و ملع هاگشناد يزکرم عجرم هاگشیامزآ و ناریا تعنص و ملع
 هوالع زکارم نیا رد یللملا نیب ياهدرادناتسا طیارش ساسا رب لوصحم نیا یبایزرا ،دراد ریبکریما
 .دشاب لوصحم نیا بولطم درکلمع هدننک دییات دناوتیم ،اهنآ براجت زا يریگهرهب رب

 نییعت یتاعلاطم هلحرم رد شریذپ ياهرایعم و یلیمکت ياهتست( زا دنترابع هدش ینیبشیپ هیلوا ياهتست
 :)دوشیم

 :یکاکطصا هدام شخب )فلا
 .دریگ ماجنا نآ لداعم ای ISO 15484 درادناتسا قباطم یلاگچ تست -
 .دریگ ماجنا نآ لداعم ای ISO 15484 درادناتسا قباطم لخلخت تست -
 .دریگ ماجنا نآ لداعم ای ISO 247 درادناتسا قباطم رتسکاخ نازیم تست -
 درادناتسا قباطم ترارح لاقتنا تست و ندش مروتم تست ،مرگ و درس تلاح رد يریذپمکارت تست -

ISO 6310 دریگ ماجنا نآ لداعم ای. 
 .دریگ ماجنا نآ لداعم ای ISO 6312 درادناتسا قباطم یشرب ماکحتسا تست -
 نآ لداعم ای SAE J2694 درادناتسا قباطم هدنرادهگن هحفص هب یکاکطصا هدام یگدنبسچ تست -

 .دریگ ماجنا
 .دریگ ماجنا نآ لداعم ای JIS D4421 درادناتسا قباطم یتخس تست -
 .دریگ ماجنا نآ لداعم ای ISO 2812-1 درادناتسا قباطم یگدروخ تست -
 ماجنا SAE J286 درادناتسا قباطم گرزب سایقم و کچوک سایقم تلاح رد )شیاس( يدرکلمع تست -

 .)دوش هتفرگ رظن رد ییازجم حرط رد دیاب هک دراد هاگتسد تخاس هب زاین تست ماجنا يارب( .دریگ

 :هدنرادهگن هحفص شخب )ب
 .دریگ رارق ژایلآ نآ هب طوبرم درادناتسا رد هدش نایب سنارلت رد دیاب یفرصم هدام بیکرت هب هتسباو -
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 .دریگ ماجنا نآ لداعم درادناتسا ای ISO 6892 درادناتسا قباطم ششک تست -
 .دریگ ماجنا نآ لداعم درادناتسا ای ASTM E10 درادناتسا قباطم یتخس تست -
 .دریگ ماجنا نآ لداعم درادناتسا ای ASTM E23 درادناتسا قباطم هبرض تست -
 .دریگ ماجنا نآ لداعم درادناتسا ای ASTM E3 درادناتسا قباطم يراتخاسزیر یسررب تست -
 .دریگ ماجنا نآ لداعم درادناتسا ای ISO 16539 درادناتسا قباطم یگدروخ تست -
 EN ياهدرادناتسا قباطم لاثم يارب زاین دروم تست عون ساسا رب برخم ریغ یسرزاب ياهتست -

 .دریگ ماجنا EN 13018 و 571-1

 :کسید شخب )پ
 .دریگ رارق ژایلآ نآ هب طوبرم درادناتسا رد هدش نایب سنارلت رد دیاب یفرصم هدام بیکرت هب هتسباو -
 .دریگ ماجنا نآ لداعم درادناتسا ای ISO 6892 درادناتسا قباطم ششک تست -
 .دریگ ماجنا نآ لداعم درادناتسا ای ASTM E10 درادناتسا قباطم یتخس تست -
 .دریگ ماجنا نآ لداعم درادناتسا ای ASTM E23 درادناتسا قباطم هبرض تست -
 .دریگ ماجنا نآ لداعم درادناتسا ای ASTM E3 درادناتسا قباطم يراتخاسزیر یسررب تست -
 .دریگ ماجنا نآ لداعم درادناتسا ای ISO 16539 درادناتسا قباطم یگدروخ تست -
 EN ياهدرادناتسا قباطم لاثم يارب زاین دروم تست عون ساسا رب برخم ریغ یسرزاب ياهتست -

 .دریگ ماجنا EN 13018 و 571-1

 .دنشاب زین هدش یحارط ياههشقن قباطم دیاب تاعطق مامت *
 

 ماجنا هتسویپ تروص هب یبایزرا و دیلوت ،یحارط لحارم  :یشخب دوبهب و ییاهن لوصحم دیلوت .6
 اب هجوت اب همادا رد ییاهن لوصحم .دنک نیمات ار رظن دروم ياهرایعم لوصحم ات دریذپیم
 .دوشیم دیلوت و یحارط زاب درکلمع دوبهب ياتسار رد ،هدمآ تسدب ياهدروخزاب

  زاین دروم نامز مامضناهب حرط يارجا لحارم لودج .١
   )هام( حرط يدنبنامز

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
             

اعلاطم -1
ت  

            1-1 
            2-1 
            3-1 
            4-1 
            5-1 
            6-1 
            7-1 
            8-1 
            9-1 
             

حارط -2
 دیلوت و ی

            1-2 
            2-2 
            3-2 
            4-2 
            5-2 
            6-2 
            7-2 
            8-2 
            9-2 
             

3- قوقح 
ی  

            1-3 
            2-3 
            3-3 
            4-3 
            5-3 



 
  حرط هیداهنشیپ 7

 لوا شخب – لوا زاف

 هام 3 :ییارجا نامز

 050و000و000 :تازیهجت هنیزه / لایر 060و000و000 :یلنسرپ هنیزه :زاین دروم هنیزه

 لوا هام زا :عورش
 :لحارم حرش

 لوا زاف لحارم حرش

 زایندروم نامز

 

 لوا شخب – لوا زاف رد قیقحت لحارم

 تعاس - رفن

 یسررب تهج رازاب رد دوجوم چالک هحفص و کسید يور رب هعلاطم 1-1
 255 )یبایزرا و تست ،دیرخ( یفرصم داوم و صاوخ

 چالک هحفص و کسید هنیمز رد یللملانیب ياهدرادناتسا هعلاطم 2-1
 90 یللملانیب ياهتیدودحم و اهرایعم نییعت تهج

 دروم ياهبیکرت یسررب روظنم هب تاعارتخا و بتک ،تالاقم هعلاطم 3-1
 315 اهنآ مهم ياهرایعم و چالک هحفص و کسید رد هدافتسا

 210 دیلوت ياهشور یسررب روظنم هب تاعارتخا و بتک ،تالاقم هعلاطم 4-1

 45 دیلوت يارب چالک هحفص و کسید هیلوا بیکرت نییعت 5-1

 45 چالک هحفص و کسید شجنس ياهرایعم نییعت 6-1

 زاین دروم تازیهجت و چالک هحفص و کسید تخاس شور نییعت 7-1
 30 تخاس يارب

 يارب زاین دروم تازیهجت و چالک هحفص و کسید تست شور نییعت 8-1
 30 تست

 300 یفیک لرتنک و ینف دنس نیودت 9-1

 1و320 لوا شخب – لوا زاف عمج

  



 
  حرط هیداهنشیپ 8

 مود شخب – لوا زاف

 هام 5 :ییارجا نامز

 080و000و000 :تازیهجت هنیزه / لایر 009و000و000 :یلنسرپ هنیزه :زاین دروم هنیزه

 مود هام زا :عورش

 :لحارم حرش

 مود زاف لحارم حرش

 زایندروم نامز

 

 مود شخب – لوا زاف رد قیقحت لحارم

 تعاس - رفن

 70 هیلوا داوم هیهت 1-2

 690 چالک هحفص و کسید هیلوا ياههنومن تخاس 2-2

 230 چالک هحفص و کسید هیلوا ياههنومن تست 3-2

 تهج چالک هحفص و کسید هیلوا ياههنومن يور رب هعلاطم 4-2
 160 لوصحم يزاسهنیهب

 70 چالک هحفص و کسید هیلوا ییاهن هنومن تخاس 5-2

 45 یتعنص سایقم رد چالک هحفص و کسید هیلوا ییاهن هنومن یبایزرا 6-2

 390 دیلوت طخ تازیهجت یحارط 7-2

 140 دیلوت طخ يرازفامرن یحارط 8-2

 90 لوصحم يزاسلدم 9-2

 1و885 مود شخب – لوا زاف عمج

 

  



 
  حرط هیداهنشیپ 9

 موس شخب – لوا زاف

 هام 7 :ییارجا نامز

 5و000و000 :تازیهجت هنیزه / لایر 025و000و000 :یلنسرپ هنیزه :زاین دروم هنیزه

 لوا هام زا :عورش

 :لحارم حرش

 موس زاف لحارم حرش

 زایندروم نامز

 

 موس شخب – لوا زاف رد قیقحت لحارم

 تعاس - رفن

 170 راک و بسک حرط نیودت 1-3

 30 تکرش تبث 2-3

 30 دشر هلحرم رد دشر زکرم رد رارقتسا 3-3

 90 )یتعنص تیکلام تبث هرادا( لوصحم یقوقح تبث 4-3

 80 تکرش هزوح رد ناینبشناد تیحالص یسررب تساوخرد 5-3

 400 موس شخب – لوا زاف عمج

 

  



 
  حرط هیداهنشیپ 10

 

 ییارجا ياههورگراک .٢

 
 .دهدیم ناشن ار هورگراک ره تامدخ حرش تایئزج تسرهف و تامدخ هصالخ ریز لودج

 دادعت اه شخب فیدر
 تارفن

 عومجم
 تامدخ هصالخ تعاسرفن

 ،9-1 ،8-1 ،7-1 ،6-1 ،5-1 ،4-1 ،3-1 ،2-1 ،1-1 ياهدنب يارجا 1و900 3 داوم 1
1-2، 2-2، 3-2، 4-2، 5-2، 6-2، 7-2، 1-3، 3-3، 4-3، 5-3 

 4-3 ،5-2 ،2-2 ،4-1 ياهدنب يارجا 345 1 یجاسن 2

 ،3-3 ،9-2 ،7-2 ،9-1 ،8-1 ،7-1 ،4-1 ،2-1 ،1-1 ياهدنب يارجا 840 2 کیناکم 3
4-3 

 4-3 ،8-2 ياهدنب يارجا 220 1 رتویپماک 4
 5-3 ،4-3 ،2-3 ،1-3 ياهدنب يارجا 300 1 یبایرازاب و یلام 5

  3و605 8 عومجم

 

  



 
  حرط هیداهنشیپ 11

 نآ زایندروم هجدوب و يرازفا تخس تازیهجت دروآرب .٣

 

 یتادراو یلصا یفرصم مالقا

 مالقا حرش فیدر
 هنومن چالک هحفص و کسید دیرخ 1
 درادناتسا دیرخ 2

 یللملا نیب هدش تیحالص دییات زکارم ناسرزاب اب طابترا 
 هیلوا داوم دیرخ 3
 تست هاگتسد تخاس / تست ماجنا هنیزه 4

 .ددرگیم شرازگ و حالصا قیقد تروص هب یموهفم یحارط لیمکت زا سپ حرط ياهتنا رد قوف دراوم *


