
 1فراخوان شماره     

 ملیپلتفرم حمایت از پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی طرح کالن 

 

 استفاده ازدانشگاه علم و صنعت ایران با هدف  مهندسی خودرورساند که پژوهشکده بدینوسیله به اطالع می 
در نظر دارد که از  "طراحی و ساخت پلتفرم ملی" طرح کالن ملی درهاي تحصیالت تکمیلی نامهپایاننتایج 
هاي ذیل بر طبق آیین نامه مصوب هیئت محترم رئیسه دانشگاه، زمینههاي تحصیالت تکمیلی در نامهپایان

باشند، خواهشمند است نامه میحمایت مالی نماید. لذا از اساتید راهنما که متقاضی بررسی حمایت مالی پایان
 ، به نشانیپلتفرم ملیاز آدرس اینترنتی  وسال شده که به پیوست این فراخوان ارهاي مربوطه فرم

http://platformmelli.ir  طرح کالن پلتفرم ملی  به دفتر 1/8/94 حداکثر تا تاریخ را باشدمی دریافتقابل نیز
  iust.np@gmail.com یا asod@iust.ac.irیا به آدرس پست الکترونیکی مهندسی خودرو،  پژوهشکدهواقع در 

تماس  09121553492 سوال با شماره هرگونه توانند در صورت داشتنمتقاضیان محترم میارسال نمایند. 
 حاصل فرمایند.

 مورد حمایت با تمرکز بر طرح کالن پلتفرم ملی هايزمینه
 رسانی خودرو، مولتی پلکسسازي سیستم توزیع و برقطراحی و شبیه 1
 طراحی مواد جایگزین براي ساخت قطعات سیستم تعلیق با رویکرد وزن و قیمت کمتر و بهبود عملکرد آن 2
 سیستم تعلیقفنرهاي نوین در طراحی استفاده از کمک 3
 ها ها و سایر دسترسیاستخراج منطق کنترلی قفل 4
 شور و محل نصب آن تحلیل نازل شیشه 5
 استخراج منطق کنترلی سنسور باران  6
 سازي هندسه بخاري بهینه 7
 سازي سیستم تهویه مطبوعبهینه 8
 سازي جریان هواي عبوري از کندانسور تهویه مطبوعشبیه 9

 در تهویه مطبوع 2Coامکان سنجی استفاده از سیال مبرد  10
 سازي سیستم مکش موتوربهینه 11
 سنجی استفاده از منیفولد طول متغییر در سیستم مکش موتورامکان 12
 بررسی تجربی و عددي پارامترهاي تزریق پالستیک بر رفتار ترموپالستیکهاي تزئینات داخلی  13
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 استخراج خواص ترموپالستیکهاي تزئینات داخلی  14
 دهی قطعاتپذیري ورقهاي فلزي در دماهاي باال با کاربرد در شکلتحلیل حد شکل 15
 ) براي بهبود خواص مکانیکی ورقهاي فلزيARBاستفاده از فرآیند نورد تجمعی( 16
 مدل پژکاشناسایی پارامترهاي مرتبط با رفتار دینامیکی تایر بر اساس  17
  EBDطراحی ترمز  18
 ESPطراحی ترمز  19
 Euro 6ارتقاء استانداردهاي آالیندگی به  19
 هاي پیشنهادي مرتبط با طراحی و ساخت پلتفرمسایر موضوعات و زمینه 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اساتیدمشخصات 
  نام استاد/اساتید راهنما:
  نام استاد/اساتید مشاور:

  دانشگاه/دانشکده:
  آدرس ایمیل استاد راهنماي اصلی:

 

 دانشجو مشخصات فردي
  :نام و نام خانوادگی

  شماره دانشجویی:  :مقطع تحصیلی
  شده:معدل واحدهاي گذرانده  شدهتعداد واحدهاي گذرانده

  :ایمیل
  همراه:شماره تلفن   :شماره تلفن ثابت

 دانشگاه/دانشکده: ................................... :مشخصات مقطع تحصیلی لیسانس
 معدل: ................................................

 نامه:............................................................................پایانموضوع 
صات مقطع تحصیلی مشخ

 :ویان دکترا)ارشد(مخصوص دانشج
 دانشگاه/دانشکده: ...................................

 معدل: ................................................
 نامه:............................................................................موضوع پایان

 

 نامه/رساله پیشنهاديپایانمشخصات کلی 
  :فارسی نامهپایان عنوان

  :انگلیسینامه پایانعنوان 
  :هاکلیدواژه

  :مرتبط با حوزه تحقیقاتی
  اهداف:

 طراحی و ساخت تست  عددي  تئوري روش انجام کار:
 ايتوسعه کاربردي نظري بنیادي نوع تحقیق:

 شماره: 

 تاریخ: 

 پیوست:

 بسمه تعالی
 

 طرح اولیه پیشنهادي
 

 



 :توضیح در مورد موضوع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


