موضوعات نمایشگاه Automotive Engineering Expo
 .1اجسای خودرو __________________________________________________________________________
هَاد آب تٌذی ٍ عایق کاری ،هَاد کوکی ٍ هصزفی ،اجشای تذًِ ،هلحقات تذًِ (جلَی هاضیي ،درب ،سقف) ،اجشای کَچک ،دیگز اجشا
.2امکانات و اجسای خظ تولیذ خودرو ____________________________________________________________
تِ کوک کاهپیَتز /تَلیذ یکپارچِ ( ،)CAM/CIMسیستن هًَتاص /رتات ّای هًَتاص ،تَلیذ ٍ خط هًَتاص ،ایستگاُ ّای ٌّذسی ،رتات ّای
گذاضت ٍ تزداضت ،سیستن ّای جاتجایی ٍ تارتزی ،في آٍری ّای تَسیع ٍ اًتقال ،سیستن ّای اًزصی ،رساًِ عاهل ،سیستن ّای تاسیافت/
پزداسش ٍ ًظافت ،تجْیشات کٌتزل ،دیگز تجْیشات ٍ اجشای خط تَلیذ
.3عراحی و توسعه نرم افسار و سخت افسار ________________________________________________________
طزاحی تِ کوک کاهپیَتز( ،)CADکارخاًِ دیجیتل ،تَلیذ دیجیتال  /تَلیذ الکتزًٍیکیٍ ،اقعیت هجاسی ،ضثیِ ساسی فزآیٌذ ،ضثیِ ساسی جسن
صلة ،ضثیِ ساسی تار هکاًیکی ،ضثیِ ساسی حزارتی ،ضثیِ ساسی تست تصادفً ،زم افشار تزای ساخت هذل اٍلیِ ،پایگاُ ّای اطالعات هَاد،
دیگز ًزم افشارّا ٍ سخت افشارّا
 .4مواد و محصوالت نیمه آماده ________________________________________________________________
آلیاصّای فَالد ،آلیاصّای آلویٌیَم ٍ هٌیشین ،فلشات غیز آٌّی ،قسوتْای ًیوِ آهادُ تا آلیاصّای هختلط (ًَ ٍ )tailored blanksردی ،قسوت
ّای لَلِ ضکل ًیوِ آهادُ ( ،)tailored tubesپزٍفیل ّای قالة سدُ ضذُ تِ رٍش فطزدُ ساسی ،تزهَپالستیک ّا ٍ دٍرٍپالستیک ّا،
االستَهزّا ٍ راتزّا ،فیثزّای پلیوزی تقَیت ضذُ (فیثزّای کَتاُ) ،فیثزّای پلیوزی تقَیت ضذُ (فیثز ّای تلٌذ) ،هَاد کاهپَسیت ّیثزیذ
(پیًَذی هزکة) ،اس ام سی) ،)sheet molding compoundsفیثزّا ،پارچِ ّا ٍ هٌسَجات ( تزای تقَیت پالستیک ّا) ،دیگز هَاد ٍ
هحصَالت ًیوِ آهادُ
.5فن آوری شکل و فرم دهی (ابسار ،سیستم ها و اجساء) ________________________________________________
ریختِ گزی ضٌی ،ریختِ گزی تحت فطار ،ریختِ گزی تحت فطار ( ،)vacuumاکستزٍصى تزٍدتی ،اکستزٍصى حزارتی ،ریختِ گزی فلشات
ًیوِ جاهذ( تیکسَفزهیٌگ) ،قالة گیزی تشریقی ،اکستزٍصى ،پالتزٍصى ،تزًسفز هَلذیٌگ( ،)transfer moldingخن کزدىّ ،یذرٍفزهیٌگ،
ضکل دّی فلشات تا گاس داغ ،ضکل دّی ّیذرٍهکاًیک ،رٍل فزهیٌگ ،آّي ٍرسی ،کطص عویق ،رٍل کزدى ،عولیات حزارتی ،رٍش ّای دیگز
ضکل دّی ٍ فزم دادى ،گزیس ّا ،رساًاّای خٌک کٌٌذٍُ ،اکس ّا ٍ غیزُ
.6فن آوری های اتصال ( ابسار ،سیسم ها و اجساء) ____________________________________________________
پزچ ّا ،پزچ کزدى ،تکٌیک ّای لحین کزدى ٍ هَاد لحین کاری ،جَضکاری هقاٍهتی ،جَضکاری قَسی ،لیشرّا ٍ جَضکاری لیشری ،تکٌیک
ّای جَضکاری ّیثزیذی ،تکٌیک ّای پالس الکتزٍهغٌاطیسی ،تکٌیک ّای پیًَذ ٍ چسة ّا ،تکٌیک ّای پیًَذ چٌذگاًِ ،دیگز تکٌیک ّای
هتصل کزدى
.7فن آوریهای مربوط به سغوح (ابسار ،سیستم ها و اجساء) _____________________________________________
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تویشکاری ٍ آهادُ ساسی هکاًیکی سطَح فلشی ،رٍییٌگی فلشات (فسفاتِ ٍ کزٍهات) ،آتکاری ،آهادُ ساسی پالستیکی سطَح ،هَاد ضیویایی
آهادُ ساسی ،تکٌیک ّای درسگیزی ٍدرسگیزّا ،سیستن ّای ًقاضی ٍ اجشاء ،تکٌیک ّای استعوال رًگً ،قاضی ّا ٍ سیستن ّای ًقاضی ،فیلن
ّا ،خطک کزدى ٍ ًگْذاری ،هٌْذسی هحیط سیست ،پزداسش ٍ سیستن ّای احیا ،دیگز في آٍری ّای سطَح
 .8فن آوری های تضمین /تست کنترل کیفیت و انذازه گیری ____________________________________________
تست ّای تار هکاًیکی ،تست ّای تار حزارتی ،آًالیش هَاد ،آسهایص اجشای ٌّذسی /تصزیً ،ظارت اطالعاتی هاضیٌی ٍ پزداسضی ،تکٌیک ّای
تست سطَح ،سیستن ّای تست تصادف ٍ اجشای آى ،سٌسَرّا ٍ هثذل ّا ،اًذاسُ گیزی ٍآًالیش جوع آٍری دادُ ّا  ،دیگز في آٍری ّای تست
ٍ اًذاسُ گیزی
.9خذمات مهنذسی _______________________________________________________________________
هطاٍرُ ،آهَسش ،تَسعِ طزاحی ،تکٌیک ّای  ،CADخذهات هٌْذسی ،تکٌیک ّای  ،CAEضثیِ ساسی ،تَسعِ اهکاًات تَلیذ ،ساخت هذل ٍ
ًوًَِ اٍلیِ ،هٌْذسی اتشار ،ساخت تجْیشات ،تضویي کیفیت/تضویي ًاهِ  ،هَسسِ ّا ٍ داًطگاُ ّای تحقیقاتی ،دیگز خذهات

