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5 فرآيند و ابزارهاي كليدي طراحي موتور

هدف از ارائه هر محصول جديدي پاسخ گويي به نيازمنديها و ايجاد ارزش براي  گروهها و 
افرادي است كه رضايتمندي آنها موجب افزايش سوددهي بنگاه اقتصادي است. اين افراد 
به طور مستقيم و يا غير مستقيم تائيد كننده خروجي هاي طرح اعم از محصول جديد و ديگر 
اقالم قابل ارائه آن هستند. اين موضوع نشان دهنده اهميت مديريت نيازمنديهاي طرح از 
شروع مراحل اوليه تا انتهاي آن است زيرا موفقيت طرح توسعه محصول متناسب با سطحي از 

نيازمنديهايي است كه طرح توانسته به آنها جوابگو باشد. 

شكل 1- كليات عملكردي فرايند مديريت نيازمندي هاي طرح توسعه قواي محركه

مديريت نيازمنديهاي طرح توسعه قواي محركه جديد
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امروزه، فرآيند توسعه يك محصول جديد به نحوي برنامه ريزي ميشود تا با بكارگيري  مهندسي 
همزمان بتوان تمام فعاليتها را از ابتدا ، يعني طرح نيازمنديها تا پايان يعني آغاز توليد انبوه 
پوشش داد و در كوتاه ترين زمان به اتمام رسانيد. در اين ميان ، فعاليتهاي گروه طراحي بسيار 
گسترده و تعيين كننده است. از اينرو فرآيند طراحي با پشتيباني مستمر گروه هاي فني ديگر 

مانند گروه محاسبات مهندسي، گروه توسعه احتراق و گروه مهندسي محصول همراه است.

مهمترين مسووليت مهندسين طراح، تعريف و طراحي تمامي زير مجموعه ها و قطعات محصول 
نهايي است كه اين محصول نهايي ميبايست پاسخگوي نيازمنديهاي تعريف شده مشتري مانند:

◊ مشخصات فني موردنظر
◊ جانمايي مناسب محصول 

◊ كيفيت مناسب و قابل قبول
◊ عملكرد مورد نياز

◊ مصرف سوخت مناسب 
◊ و قابليت توليد انبوه باشد.

طراحي در فرآيند توسعه محصول جديد

و  مديريت  برنامه ريزي،  شناسايي،  هدف  با  نيازمنديها  مديريت  فرايند  ايپكو  شركت  در 
صحه گذاري نيازمنديهايي كه ذي نفعان طرح توسعه محصول جديد ارائه ميكنند، طراحي و اجرا 

شده است.
اين فرايند:

- در مرحله آغازين، ارائه دهندگان نيازمنديهاي طرح را شناسايي مي كند.
- نيازمنديهاي آنها اعم از نيازمنديهايي كه آنها به طور مستقيم ارائه مي دهند يا نيازمنديهايي 

كه به طور غير مستقيم ارائه مي شود را شناسايي و به دقت تمام مستند مي نمايد
مجموعه  و  نموده  برطرف  را  مختلف  دهندگان  ارائه  نيازمنديهاي  بين  ها  ناسازگاري  كليه   -

نيازمنديهاي طرح را تشكيل مي دهد.
- نيازمنديهاي فني محصول و قطعات و مجموعه ها را بر اساس مجموعه نيازمنديهاي طرح توسعه 

داده و مجموعه نيازمنديهاي فني محصول و قطعات و مجموعه هاي آن را تشكيل مي دهند.
- تغييرات در  هر دو مجموعه نيازمندي هاي طرح و نيازمنديهاي قطعات و مجموعه ها را تا انتهاي 

طرح مديريت مي كند.
طرح  انتهاي  در  و  كرده  معين  تصديق  و  گذاري  صحه  آزمونهاي  در  را  نيازمنديها  ارضاء  سطح   -

گزارش مي نمايد.
مدل مفهومي شكل 1 نشان دهنده كليات عملكردي فرايند مديريت نيازمندي هاي طرح توسعه 

قواي محركه مي باشد.
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 (Advanced planning) 1. امكان سنجي اوليه و برنامه ريزي
(Concept development) 2. طراحي مفهومي

 (Function development) 3. توسعه عملكرد
(Production development) 4. توسعه براي توليد انبوه

فعاليتهاي طراحي داراي ويژگيها ي مهم و مراحل متفاوتي است كه در نخستين قدم اقدام به 
تهيه فهرست فني اوليه نيازمنديها و مدارك مورد نياز آن در سطح محصول مي شود.

 اين مدارك، ورودي نخست براي گروه طراحي است كه در مرحله طراحي مفهومي اين ليست 
مفاهيم  به  تبديل  و  شود  تشريح  تفضيل  به  قطعات  و  ها  زيرمجموعه  سطح  تا  بايد  نيازمنديها 

فني گردد.
در اين راستا از  تكنولوژيهاي نو و روشهاي توليد موجود و قابل دسترس استفاده مي شود تا 
بتوان به راه حل مناسب براي پاسخ گويي به نيازمنديهاي مورد نظر دست يافت .يكي از اين 
و  ها  زيرمجموعه  مشخصات  درآن  كه  است   TSM ( Technical specification manual  ) فني  مدارك 

قطعات به تفضيل آمده است در اين مرحله توسط گروه طراحي تهيه و انتشار مي يابد.
بعداز انجام محاسبات مهندسي و گرفتن بازخورد الزم، اولين انتشار مدلها و نقشه هاي مورد 

نياز براي تهيه اولين موتور آزمايشگاهي انجام مي پذيرد.

فرآيند توسعه محصول شامل چهار زير فرآيند اصلي است كه عبارتند از

بعد از انجام آزمونهاي توسعه اي احتراق و محاسبات سه بعدي CAE، اصالحاتي  بر روي نقشه ها 
و مدلها  صورت مي گيرد و  در مرحله بعدي اين مدارك به عنوان مدارك فني  موتورهاي نمونه،  

انتشار مي يابد تا با ساخت نمونه هاي اصالح شده اهداف مورد نظر بدست آيد.

درمرحله طراحي براي توليد، مدلها و نقشه هاي مرحله قبل براساس نياز و محدوديت سازندگان 
توليد كننده قطعات و خط توليد به روز مي شود تا سازندگان، طراحي قالب و خطوط توليد را 

 (Tooling release).كامل كنند

شكل 2 - حلقه توسعه در مرحله توسعه عملكرد
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در اين مرحله ساخت ابزار نمونه آغاز مي گردد و درمرحله دوم انتشار نقشه ها، طراحي ابزار 
(Final tooling release).نهايي مي گردند

در مرحله نهايي، خطوط ماشينكارى و همبندي آخرين باز خوردهاي خود را كه از انجام عملي و 
تغذيه نمونه ها در خط حاصل  گرديده به گروه طراحي ارائه مي دهند تا اين تغييرات برروي 

نقشه ها اعمال شده و نهايتاً انتشار نهايي SOP صورت پذيرد .
در اين فرآيند توسعه محصول مدارك متنوع و مهمي انتشار مي يابد كه در اين ميان به تعدادي 

از آنها اشاره مي شود . 
- TSM (Technical Specification Manual)

-  DFMEA (Design Failure mode and effect analysis )

-  DVP&R (Design verification and reports)

- COST Pack

- 3D models of systems and components)

- 2D drawings

- BOM (Bill of Material)

اين مدارك بايد در فازهاي مختلف توسعه محصول در محيط نرم افزاري توافق شده با مشتري 
ارائه و به روز شود. 

شكل3- انتشار مدارك مهندسي در مقاطع توسعه محصول

طراحي قطعات و گروههاي طراحي
امروزه طراحي همزمان براي كاهش زمان توسعة محصول مطرح است، لذا ابعاد و اندازه هاي 
قطعات كه متأثر از ابعاد قطعات متصل و قطعات دروني در حال حركت هستند كه زمان طراحي 
قطعات را طوالني مي كند. محدوديت هاي خطوط ماشين كاري، ريخته گري و همبندي نيز بر طراحي 
وظايف  به  توجه  با  عنوان مثال  به  مي شود.  طراحي  پيچيدگي  باعث  كه  است  قطعات تأثيرگذار 
طراحي  در  استحكام  دارابودن  لنگ،  سازوكار  برگيرندة  در  كه  موتور  بدنه  قطعه  اهميت  با 



1213 فرآيند و ابزارهاي كليدي طراحي موتور رشكت تحقيق طراحي و توليد موتور ايران خودرو

آب گرد،  و  ياتاقان ها  روغن كاري  مسيرهاي  و  راهگاه ها  ايجاد  مزاحم،  سروصداي  كاهش  براي 
قطعه  اين  طراحي  پيچيدگي هاي  بر  است،  ديگري  بسيار  موارد  و  متصل  قطعات  حمايت  و  دوام 

مي افزايد.
و  ماشين كاري  كارگاه هاي  از  بازخوردهايي  اولية  نمونه هاي  ساخت  از  پس  و  طراحي  حين  در 
همبندي، محاسبات مهندسي، جانمايي، خطوط همبندي، خطوط ماشينكاري و ريخته گري دريافت 
مي شود كه به تصحيح و تغييرات جزئي و بهبود طرح اين قطعه مي انجامد. در طراحي بدنة موتور 
تعامل بين طراح، ريخته گر و قالب ساز بسيار با اهميت است تا قابليت هاي توليد در طراحي قطعه 
لحاظ گردد. ضخامت كمينة ديواره ها، شيب ديواره ها، ابعاد و مشخصات پاية ماهيچه، شعاع هاي 
كمينة امكان پذير در ريخته گري و سطوح جدايش ماهيچه ها را ريخته گر و طراح قالب مشخص 

مي كنند.
 قطعات و مجموعه هاي موتور در گروه طراحي به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند:

1- گروه قطعات پاييني موتور 

قطعات پاييني موتور شامل كلية قطعات زير آب بند بستار تا پايين ترين نقطة موتور است. بدنة 
موتور، ميل لنگ، سمبه، دسته سمبه، ياتاقان ها، قاب نردباني، محفظة روغن، تلمبة روغن، افشانة 

روغن، چرخ تسمة سر ميل لنگ و ميراكنندة نوسان از جمله قطعات اين مجموعه اند.

شكل 4 - ماهيچه هاي مجراهاي  بدنه موتور ملي

2- گروه قطعات بااليي موتور

آب بند  از  قطعات  كلية  شامل  موتور  بااليي  قطعات 
قاب  ميل بادامك،  بستار،  است.  موتور  باالي  تا  بستار 
زمان بندي  سازوكار  موتور،  درپوش  باال،  نردباني 
بادامك ها،  سرميل  تسمة  چرخ هاي   ، دريچه ها  متغير 
دريچه هاي ورودي و خروجي، نشيمنگاه دريچه ها، فنرها و 

آب بند بستار از جمله قطعات اين مجموعه اند.

شكل 5 - قطعات بااليي موتور
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3- گروه قطعات جانبي
كه  است  قطعاتي  كلية  شامل  موتور  جانبي  قطعات 
چندراهه هاي  مي شوند.  بسته  بستار،  و  بدنه  به 
برق،  مولد  شيميايي،  واكنشگر  خروجي  و  ورودي 
مجموعة خنك كنندة روغن و تلمبة آب، صافي روغن، 
دستة  و  سفت كن ها  تسمه  تسمه ها،  هرزگردها، 

موتور از جمله قطعات اين گروه اند.

الگوبرداري، ابزاري كارا در طراحي
قطعات  و  ها  مجموعه  طراحي  در  جديد  هاي  ايده  از  استفاده  و  فني  دانش  ارتقاي  راستاي  در 

موتور، اقدام به الگوبرداري از محصوالت به روز و جديد مي شود .
به اين ترتيب با ايجاد بانك اطالعاتي مناسب ، مي توان محصوالت در حال توليد و يا محصوالت 
مورد نظر OEM براي توليد و يا انتخاب را مورد ارزيابي قرار داد و بامقايسه مشخصات عملكردي 

و طراحي آن باديگر محصوالت موجود ، نقاط ضعف و قوت محصول مورد نظر را استخراج نمود. 

شكل 6 - چندراهه  ورودي  موتور ملي

گزارشهاى مهندسى حاصل از الگو برداري عبارتند از:

و  قيمت  تعميرات،  بندي،  هم  ساخت،  ديدگاه  از  موتور  قوت  و  ضعف  نقاط  كلي  گزارش   -1
عملكرد (به صورت مقايسه اي)

شكل 7 - تهيه گزارش فني پس از الگوبرداي



1617 فرآيند و ابزارهاي كليدي طراحي موتور رشكت تحقيق طراحي و توليد موتور ايران خودرو

برطبق  موتور  هاي  مجموعه  و  قطعات  وزن  گيري  اندازه  موتور،  وزن  گيري  اندازه  گزارش   -2
Din 70020

شكل 8 - گزارش اندازه گيري پس از الگوبرداري

طراحي ابعادي و Concept در مجموع حدود  3- آماده سازي فايل مشخصات قطعات از ديدگاه 
1000 پارامتر از مشخصات موتور

شكل 11 - آماده سازي فايل مشخصات قطعات
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5- ترسيم مسير اصلي عبور روغن، مايع خنك كاري، هواي ورودي و دود خروجي در موتور و 
بررسي اصلي مدارهاي سياالت. 

شكل 13 - بررسي مدارهاي سياالت

شكل 12 -مقايسه مشخصه اصلي موتور (ابعادي و عملكردي)
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شكل 14 - اندازه گيري هاي تخصصي
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شكل 16 - تهيه گزارش تصويري از مراحل بازكردن موتور

شكل 15 - استخراج و تحليل موادي براي قطعات اصلي موتور

9- گزارش بازكردن موتور همراه با نكات اصلي و اندازه گيري هاي مورد نياز

شكل 17 - گزارش بازكردن موتور همراه با نكات اصلي و اندازه گيري هاي مورد نياز

كاهش  در  سعي  جديد  روشهاي  و  فناوريها  آخرين  از  استفاده  با  موتور  توليدكنندگان  امروزه 
آاليندگي بهبود عملكرد و كيفيت و همچنين ارزان تر كردن محصوالت كرده تا بتوانند در بازار 
رقابتي جهاني باقي بمانند. لذا الگوبرداري از اين فناوريها امكان پياده سازي آنها در محصول 

توسعه اي مورد نظر را فراهم مي كند. 

 فناوريهاي نوين در طراحي
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برخي از آخرين فناوريهاي موتور عبارتند از:

به  گشتاور  منحني  سازي  يكنواخت  و  سوخت  مصرف  كاهش  ها:  دريچه  متغير  بندي  زمان        
خصوص در دور و بارهاي مياني.

شكل 18 - زمان بندي متغير دريچه ها

ميل بادامك هاي تو خالي: كاهش وزن و اينرسي قطعات دوار

شكل 19 - ميل بادامك هاي تو خالي

كنترل  و  سازي  بهينه  برقي:  آب  تلمبه   
بهتر دماي موتور و كاهش زمان گرم شدن 
موتور و كاهش اصطكاك (خاموش كردن در 

صورت نياز)

گشودگي دريچه متغير: كاهش مصرف سوخت و يكنواخت سازي منحني گشتاور به خصوص در 
دور و بارهاي مياني.

شكل 21 - گشودگي دريچه متغير

شكل 20 - پمپ آب برقي
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شكست دسته سمبه: كاهش قيمت و انطباق مناسب تر براي ياتاقان متحرك

و  سوخت  مصرف  كاهش  متغير:  طول  راهه  چند 
در  خصوص  به  گشتاور  منحني  سازي  يكنواخت 

دور و بارهاي مياني.

شكل 22 – شكست دسته سمبه

شكل 23 - چند راهه طول متغير

وزن  كاهش  شده:  سبك  هاي  سمبه 
آن  طبع  به  و  برگشتي  و  رفت  قطعات 

كاهش مصرف سوخت.

مصرف  و  آلودگي  كاهش  و  سوزي  رقيق  قابليت  احتراق،  راندمان  افزايش  مستقيم:  پاشش 
سوخت.

شكل 24 -سمبه هاي سبك شده

شكل 25 - پاشش مستقيم
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پرخوران: كمك به كاهش حجم موتور و به طبع آن مصرف سوخت خودر

شكل 26 - پرخوران

فناوري ريخته گري هاي نوين: سبك سازي قطعات اصلي موتور در جهت كاهش وزن موتور
 

نرم افزار هاي مورد استفاده در واحد طراحي به دو بخش ذيل تقسيم بندي مي گردند:
(CAD) نرم افزار شبيه سازي سه بعدي يا مدل سازي ◊

(PLM يا PDM) نرم افزار مديريت داده ها ◊

نرم افزارهاي شبيه سازي در واحد طراحي عبارتند از:
◊ Pro/Engineer 

◊ CATIA

◊ Solid works

◊ AutoCAD

شكل 27 –فناوري ريخته گري هاي نوين

با  ها  داده  مديريت  و  محصول  طراحي  فرايند  در  نوين  روشهاي 
استفاده از نرم افزارهاي جديد
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نرم افزار مديريت داده ها عبارت است از:
 Pro/INTRALINK ◊

             

                                                                                    

امروزه، مدت زمان انجام طرح، يكي از موارد مهم در فرايند توسعه محصول مي باشد. از اينرو 
مهندسي هم زمان مطرح مي گردد.

تهيه مدلهاي سه بعدي و پارامتريك، از مهمترين مراحل طراحي قطعات و مجموعه ها در  توسعه 
محصول مي باشد.

به طور كلي دو روش در تهيه مدل هاي سه بعدي وجود دارد كه به شرح ذيل مي باشد:
(Bottom-up)  روش پائين به باال

(Top-down design) روش باال به پائين

 شكل 29 - نمونه موتور همبندي در نرم افزار 

Pro/Engineer

(Bottom-up)  روش پائين به باال
در اين روش قطعات و مجموعه ها به طور جداگانه توسط طراحان مربوطه، طراحي و مدل سازي 

شده و سپس هم بندي مي گردند. 

(Bottom-up)  شكل 30 - روش پائين به باال

در صورت عدم هم بندي صحيح، اصالحات مجدد در قطعات يا مجموعه مورد نظر بايد به صورت 
دستي صورت بگيرد. اين رفت و برگشت در مجموعه ها و قطعات بزرگتر، به مراتب بيشتر از 

مجموعه هاي كوچك مي باشد.
به روش فوق، روش سنتي نيز مي گويند.

Pro/Engineer روشهاي نوين در فرايند طراحي محصول  با استفاده از نرم افزار
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(Top-down design) روش باال به پائين
برعكس روش فوق، در اين روش اطالعات اصلي و مشترك در باالترين سطح قرار داده شده و 

اصالعات مورد نياز به صورت وراثتي به مجموعه ها يا قطعات مربوطه منتقل مي گردد.

(Top-down design) شكل 31 - روش باال به پائين

با قرار دادن اطالعات در باالترين سطح اين امكان به طراحان داده ميشود كه به طور هم زمان 
طراحي مجموعه و قطعات را شروع نمايند. با اين روش ميتوان از مهندسي هم زمان بهره برد و 

مدت زمان انجام طرح را به صورت چشمگيري كاهش داد.
در اين روش طراحان مطمئني خواهند بود كه قطعات به طور صحيح هم بندي مي گردنند و در 
صورت نياز به تغيير، با تغيير ويژگي مورد نظر در سطح باالئي، آن تغييرات به طور اتوماتيك در 

تمام قطعات مربوطه اعمال مي گردد.
در اين روش كنترل، تحليل و تغييرات در طرحها با تعداد قطعات زياد، به راحتي قابل اجرا مي 

باشد.

شكل 32 - سير تكاملي استخوان بندي بستار در روش باال به پائين

شكل 33 - مراحل طراحي بستار در روش باال به پائين
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برتري ها و معايب دو روش فوق به شرح ذيل مي باشد.

 برتري هاي روش باال به پائين
Top-down design

معايب روش پائين به باال
Bottom-up design

عدم وجود اطالعات در سطح باالئي در شروع طرحمتمركز بودن اصالعات در باالترين سطح

مواجه شدن با اشكاالت و اشتباهات در سطح مهندسي هم زمان
باالئي بعد از گذشت زماني از طرح

عدم انعطاف پذير بودن در تغييرات ويژگي هاانعطاف پذير بودن در تغييرات ويژگي ها

عدم نياز به دانستن جزيئات بيشتر قطعات و 
مجموعه ها در شروع طرح

نياز به دانستن جزيئات بيشتر قطعات و مجموعه 
ها در شروع طرح

طوالني شدن مدت زمان انجام طرحكوتاه كردن مدت زمان انجام طرح

كنترل بهتر در اختصاص وظايف به گروه كاري

جدول 1 - مقايسه روش هاي  باال به پائين و پائين به باال

مقايسه روشهاي طراحي
مديريت داده ها يكي ديگر از موارد بسيار مهم در فرايند توسعه محصول مي باشد. از اينرو 
 CAD شركت هاي نرم افزاري، برنامه هائي براي كنترل داده هاي ايجاد شده توسط نرم افزار
ايجاد مي نمايند كه بتوان آن داده هاي سه بعدي، دو بعدي و مستندات مر بوط به محصول را 

با آن كنترل نمود.
با بهره گيري از نرم افزار Pro/INTRALINK امكان كنترل داده ها در طرحهاي مختلف مي باشد.

فوايد نرم افزار عبارتند از:

• كنترل و نگهداري تمام تغييرات در حين توسعه محصول
• ذخيره سازي اطالعات طراحي با امنيت باال

• تعيين سطح دسترسي براي افراد گروه كاري
• جلوگيري از تفييرات سهوي

• جستجوي آسان

مديريت داده هاي طراحي

Pro/INTRALINK شكل 34 -  نرم افزار مديريت داده ها
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بهينه سازي با هدف كاهش قيمت محصوالت در حال توليد يكي از مهمترين زمينه هاي توسعه 
محصوالت مي باشد. كاهش قيمت محصوالت توليدي با هدايت گروههاي طراحي از طريق تغيير 
در مواد مصرفي و همچنين تغيير فرآيند توليد با پشتيباني گروههاي محاسبات مهندسي، صحه 

گذاري و مهندسي توليد فراهم مي شود.
ريزي  طرح  ذيل  داليل  به  است  ممكن  قيمت  كاهش  بر  عالوه  موتورها  سازي  بهينه  همچنين 

شود:
◊ كاهش مصرف سوخت

◊ افزايش گشتاور و توان خروجي موتور
◊ كاهش گشتاور اصطكاكي موتور
◊ افزايش راندمان حجمي موتور

◊ تبديل موتورتنفس طبيعي به موتور پرخوران
◊ دوگانه سوز كردن ( گاز و بنزين) موتورهاي توليدي

◊ بهبود سامانه تهويه محفظه لنگ
◊ كاهش وزن قطعات متحرك در موتور

( Tumble و Swirl با افزايش ) طراحي پورت هاي بهينه در بستار ◊
◊ افزايش حجم موتور با كمترين تغييرات در موتور پايه

◊ كاهش آالينده هاي موتور
◊ كاهش صداهاي مزاحم موتور

كاهش قيمت و بهينه سازي محصوالت در حال توليد
◊ افزايش راندمان سامانه محرك تسمه اي موتور

◊ افزايش راندمان موتور در دورهاي مورد نظر مشتري
◊ تبديل موتورهاي 8 سوپاپ به 16 سوپاپ

◊ افزايش راندمان احتراق
در فرآيند كاهش قيمت و بهينه سازي،  شش معيار مهم ذيل در طراحي مفهومي مدنظر قرار 

مي گيرد، و معموال طرح بر اساس خواسته مشترى بايد به نحوى اين معيارها دست يابد:
(packaging) ابعاد موتور وجانمايي ◊

◊ عملكرد و مصرف سوخت
◊ رعايت استاندارد آلودگي

(… ، casting ، forging ، machining) فرآيند ساخت قطعه ◊
(service and maintenance requirements) تعمير و نگهداري ◊

◊ هزينه توليد 

شكل 35 - كاهش مصرف سوخت و ارتقاي 

نمودار مصرف انرژي 
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به منظور تطابق سامانه انتقال قدرت  با موتور و خودرو نياز به انجام مجموعه اي از آزمون 
متفاوت  شرايط  در  سامانه  اين  مناسب  عملكرد  از  اطمينان  به  منجر  نهايتا  كه  است  فعاليتها  و 
به  كه  است  اي  شده  تعريف  پيش  از  نيازمنديهاي  خودرو  تطابق  شود.  مي  موتور  عملكردي 
منظور دستيابي به ايمني خودرو، خصوصيات ديناميكي و آيروديناميكي بهينه خودرو مي  باشد. 
اطمينان از كاركرد صحيح قطعات الكترونيكي و الكتريكي سامانه انتقال قدرت در تبادل اطالعات 
و ارتباط با ساير اجزاي موتور و خودرو يكي از اين بخشها مي باشد. راحتي سرنشينان در خودرو 
و خصوصيات مناسب ديناميكي خودرو در شرايط متفاوت كاركرد موتور و جاده نيز قسمتي ديگر 
از اين فعاليتها را در بر مي گيرد و نهايتا زينه بندي مناسب واحد كنترل سامانه انتقال قدرت 
تغيير  و  خودرويي  متعدد  آزمونهاي  انجام  مستلزم  خود  كه  خودروست  تطابق  از  ديگر  بخشي 

متغيرهاي موجود مي باشد.

جانمايي وتطابق قواي محركه خودرو
از آنجايي كه طراحي قطعات درهر مجموعه مي بايست  با توجه به محدوديتها و موانع موجود در 
داخل محفظه موتور انجام گيرد لذا معموال گروه مشخصي به نام  Packaging  مسوليت اين امررا 

عهده دار مي باشد.

تطابق خودرو
 

از جمله فعاليتهاي اين مرحله اطمينان از قابليت دسترسي به قطعات موتوري  برروي خودرو 
وامكان بازوبست قطعات در اين محدوده وهمچنين تطابق قواي محركه با خودرو مي باشد دراين 
راستا استفاده از نرم افزارهاي كاربردي در اين زمينه مانند PRO/Engineer ,CATIA كه قابليت 

كار تحت شبكه را دارا مي باشند استفاده مي شود.                      

شكل 36 - جانمايي وتطابق قواي محركه خودرو
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شكل 37 - تعامالت گروه جانمايي با ديگر واحدهاي طراحي

: Packaging  مهمترين پارامترها و قطعات كنترلي از لحاظ

1- موقعيت مختصات موتور روي خودرو
2- سامانه محرك اجزاي جانبي موتور  accessory drive شامل:

- تلمبه هيدروليك فرمان
- دينام
- تنجار

3-  دسته موتورها وبراكتها
4- صافي هوا
5- پلوسها

ECU-ABS-6- باتري
7- سامانه ورودي هوا
8- سامانه خروجي دود
9- سامانه خنك كاري
10-راه انداز موتور

11-شيرهاي كاهنده فشار گاز
12-جعبه دنده

: Packaging ابزارها و راهكارهاي كليدي در
1- ايجاد فايلهاي قطعات بدنه خودرو با استفاده ازCMM  به روش ابر نقاط

براي  الزم  استانداردهاي  2-بكارگيري 
قطعات  موجود  فواصل  حداقل  وكنترل  طراحي 

موتوري با قطعات خودرويي

اين استانداردها شامل موارد ذيل مي باشد 
- فواصل قطعات ثابت با قطعات متحرك
- فواصل قطعات ثابت با قطعات ثابت

- فواصل قطعات متحرك با قطعات متحرك
-  فواصل قطعات محرك از بدنه خودرو 

شكل 38 - قطعات جانبي موتور

شكل 39 - موقعيت مختصات موتور روي خودرو
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 -  فواصل قطعات محرك از لوله هاي سوخت 
-  فواصل قطعات بااليي موتور از درب موتور

- فاصله رادياتور از قواي محرك موتورو... 
استفاده  با  موجود  خودروهاي  بدنه  روي  بر  مختلف  موتورهاي  از  استفاده  سنجي  امكان   -3

از مدل آنها
4- طراحي و اصالحات مورد نياز مربوط به قطعات درون محفظه موتور و كنترل جانمايي

5- كنترل وامكان همبندي قطعات درخط توليد
6- كنترل وامكان سنجي بازوبست قطعات در خدمات پس از فروش

7- كنترل فاصله شلنگهاي آب ،سوخت وروغن با قطعات خودرويي و موتوري

شكل 40 - كنترل فاصله شلنگهاي آب ,سوخت وروغن با قطعات خودرويي و موتوري

بهينه سازي  زمان  كاهش  ويژه  به  و  هزينه  كاهش  راهكارهاي  مهمترين  از  يكي  سازي  نمونه 
طرح  بهينه سازي  و  دقيقتر  بررسى  امكان  نمونه سازي  مي باشد.  جديد  موتور  يك  توسعه  يا 
ها و ايده ها را بدون نياز به ساخت قالب، قيدو بند و برنامه ماشينكاري ساخت قطعه، براى 
به  توجه  با  سازي  نمونه  موفق،  محصول  يك  توليد  براي  واقع  در  كند.  مى  فراهم  مهندسين 
كاهش زمان و هزينه  فرايندي حياتي بوده و نقش مهمي را در توسعه محصول ايفا مي كند.در 
فرايند طراحي و توسعه محصول جديد بطور سنتي از چرخه طراحي ،ساخت و آزمون استفاده 
مي شد. اين در حالي است كه در سالهاي اخير تالش هاي فراواني براي بهبود فرايند طراحي، 
كاهش زمان طراحى تا توليد و شناسايي مشكالت در مراحل اوليه طراحي صورت گرفته است. 
در اين ميان روش هاى نمونه سازى سريع (RAPID PORTOTYPING) موجب كاهش چشمگيرى 
در زمان و هزينه كلى طرح هاى توسعه محصول شده اند. قابليت روزافزون روش هاي نمونه 
سازي سريع منجر به استفاده و كاربرد وسيع آنها در جنبه هاي مختلف صنعتي، هنري و حتي 

پزشكي شده است.
از روش هاي نمونه سازي سريع مي توان به SLA ،SLS ،3D Print ،SGC ،LOM و FDM اشاره نمود.
گري  ريخته  فرايندهاي  گيري  شكل  به  منجر  توليد  هاي  روش  ديگر  با  ها  فناوري  اين  تلفيق 

سريع، ريخته گري دقيق سريع و قالب سازي سريع نيز شده اند. 

(Procurement of Prototype Parts) تامين قطعات نمونه
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ساخت هر نمونه براى كاربردى خاص صورت مى گيرد.  نمونه ها براي اهدافى نظير : 
- نمايشي (به منظور امكان سنجي توليد و بازاريابي)

- جانمايي ( بررسي شكل،ابعاد، و همبندي قطعه)
- آزمون هاى خاص ( عملكردى و برخى آزمون هاى صحه گذارى)

مورد استفاده قرار مي گيرند. براساس كاربردهاى فوق روش نمونه سازى مناسب انتخاب 
مى گردد.

 

شكل 47 - نمونه سازي سريع

- تامين قطعات موتورهاي نمونه براي پروژه هاي مختلف
چندراهه  موتور،بستار،  بدنه   : شامل  محركه  قواي  اصلي  قطعات  تامين  و  سازي  نمونه   -

ورودي و خروجي ،ميل لنگ ،ميل بادامك ، چرخ طيار و ديگر قطعات 
زمينه  در  همكارى  و  آنها  با  ارتباط   ، خارجي  ساز  نمونه  هاي  شركت  ارزيابى  و  شناسايي   -

انتقال فن آورى
- شناسايي و ارزيابى شركت هاي ارائه دهنده خدمات نمونه سازي در كشور، همكاري در 

خصوص ارتقا سطح فن آورى و استفاده از توانايي هاي آنها

شكل 48 – تامين كنندگان  در طرح هاي توسعه اي

توانمندي ها و سوابق
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- مشاوره در زمينه روش هاي نمونه سازي سريع و كاربرى آنها
SLA,SLS,3D Print تاًمين و ساخت قطعات براي اهداف مختلف با روش هاي  -

SLA,SLS,3D Print شكل 49 -  ساخت قطعات  با روش هاي

- ساخت قطعات ورقكاري بدون نياز به ابزار و قالب به تعداد محدود
- ساخت قطعات نمونه به روش ماشينكاري

- تامين قطعات نمونه ريختگي با روشهاي ريخته گري ماسه، ريخته گري با مدل فدا شونده، 
ريخته گري دقيق و ريخته گري در خالء و قالب هاي رزيني براي  توليد قطعات پالستيكي

شكل 50- ساخت قطعات ورقكاري بدون نياز به ابزار و قالب

 

-شكل 51 - ساخت قطعات نمونه به روش ماشينكاري
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شكل 52 - تامين قطعات نمونه ريختگي با روشهاي مختلف

طرحهاي انجام شده شركت تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو طي سالهاي اخير طرحهاي 
مختلفي را به انجام رسانده است كه از مهمترين آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1- طرح OHV (توسعه موتور پيكان با بستار آلومينيومي)
از 1800  موتور  حجم  كاهش  با  صادرات  براي   XU7-JPL3 موتور  (ويرايش   IP16 طرح  -2

سي سي به 1600 سي سي)

3- طرح خانواده موتور ملي EF7 با حق مالكيت ايراني (شامل موتور 1700 سي سي تنفس 
سي سي  موتور 1400   ، گازسوز  پايه  پرخوران  سي سي  موتور 1700  گازسوز،  پايه  طبيعي 

تنفس طبيعي پايه گازسوز)
4- طرح OHVG (توسعه موتور OHV با هدف بهبود عملكرد و طراحي بر مبناي پايه گازسوز)

كشورهاي  به  صادرات  براي  مطبوع  تهويه  سامانه  كننده  خنك  تنجار  (حذف   EL6 طرح   -5
سردسير).

طرح OHV (توسعه موتور پيكان با بستار آلومينيومي)
پس از توليد موتور پيكان و خودروي پيكان براي سالهاي متمادي، خودروي RD با همان موتور 
به بازار عرضه شد. هرچند اين خودرو از نظر ظاهري تغيير كرده بود، نياز به يك قواي محركه 
قوي تر به شدت احساس مي شد. از اين روي تصميم بر بهينه سازي موتور پيكان گرفته شد 
گرفت  صورت  موتور  اين  روي  بر  عمده اي  تغييرات  شد.  سپرده  ايپكو  شركت  به  مهم  اين  و 
طرح  با  دسته سنبه  و  سنبه  طراحي  چدني،  جاي  به  آلومينيومي  بستار  طراحي  به  مي توان  كه 
به روزآوري شده، طراحي چندراهه هواي بهينه شده و طراحي ميل بادامك بهينه اشاره نمود. 
پس از اعمال اين تغييرات كه تنها با افزايش قيمت جزيي همراه بود توان موتور حدود 20 
درصد و گشتاور بيشينه آن نيز حدود 15 درصد افزايش يافت كه اين تفاوت به راحتي براي 

رانندگان قابل لمس بود.

طرحهاي انجام شده 
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OHV شكل 53 - طراحي سنبه موتور

طرح IP16 (ويرايش موتور XU7-JPL3 براي صادرات)
به خاطر قانون خاص برخي كشورها از جمله سوريه براي واردات خودرو كه محدوديتهايي براي 
از  را  آن  XU7-JPL3حجم  موتور  در  جزيي  تغييرات  با  كه  شد  آن  بر  تصميم  قايلند،  موتور  حجم 
1800 سي سي به 1600 سي سي كاهش دهند. پس از سفارش اين طرح به ايپكو، تغييراتي 
در  اشكال  ايجاد  بدون  موتور  حجم  كاهش  باعث  كه  گرفت  صورت  موتور  بدنه  و  ميل لنگ  در 

عملكرد موتور گرديد.

طرح خانواده موتور ملي EF7 با حق مالكيت ايراني
با  محركه اي  قواي  داشتن  و  محركه  قواي  كامل  توسعه  و  طراحي  دانش  به  دستيابي  منظور  به 
حق مالكيت ايراني تصميم به طراحي و توسعه خانواده موتور ملي EF7 گرفته شد. اين خانواده 
پرخوران  سي سي  موتور 1700  پايه گازسوز،  طبيعي  تنفس  سي سي  موتور 1700  يك  شامل 
پايه گازسوز، و موتور 1400 سي سي تنفس طبيعي پايه گازسوز مي باشد. موتور 1700 سي سي 
تنفس طبيعي پايه گازسوز موسوم به EF7-NA مجهز به فن آوريهاي نوين و روز دنيا مي باشد. 
داخلي  سازندگان  توانايي  كه  است  بوده  آن  بر  سعي  نوين،  فن آوريهاي  از  استفاده  كنار  در 
كه  آنجا  تا  شود،  افزوده  ايشان  دانش  بر  سازندگان  از  حمايت  با  و  گيرد  قرار  نظر  مد  هماره 
قطعات اصلي اين موتور با تجهيز سازندگان توانمند داخلي در داخل كشور توليد مي گردند. از 
خصوصيات بارز اين موتور مي توان به طراحي بر مبناي گازسوز بودن، مصرف سوخت كم، توان 
باال و گشتاور باال به علت استفاده از زمانبندي متغير دريچه ها، و آلودگي بسيار پايين اشاره 
نمود. اين موتور براي خودروهايي با كالس C مناسب است كه هم اكنون بر روي سمند نصب 

شده است.
موتور 1700 سي سي پرخوران پايه گازسوز موسوم به EF7-TC نيز عالوه بر دارا بودن مزاياي 
EF7-NA ، موتوري قدرتمند با توان و گشتاور باال و مجهز به پرخوران است. اين موتور براي 

خودروهايي با كالس C و D مناسب است كه هم اكنون براي سمند سورن در نظر گرفته شده 
است.                                                  
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 20 قيمت  كاهش  هدف  با   EF4 به  موسوم  گازسوز  پايه  طبيعي  تنفس  سي سي  موتور 1400 
است  شده  طراحي   B اندازه  با  خودروهاي  براي  موتوري  طراحي  و   EF7-NA به  نسبت  درصدي 
اما در حال حاضر پس از توليد نمونه هاي اول و آزمون موفق، متاسفانه بر روي خودرويي نصب 
نشده است. در حاليكه اين موتور قابل رقابت و داراي مزيت نسبت به موتورهاي مشابه خارجي 

است.

شكل 55 - موتور 1400 -1700سي سي و 1700TC پايه گازسوز

طرح OHVG (با هدف بهبود عملكرد و طراحي بر مبناي پايه گازسوز)

پس از اينكه قانون منع شماره گذاري خودروهاي بنزين سوز در ايران اعالم شد، ايران خودرو 
و  طراحي  با  داد.  ايپكو  شركت  به  را   OHVG پايه گازسوز  موتور  به   OHV موتور  تبديل  سفارش 

ميل لنگ،  دسته سنبه،  و  سنبه  بستار،  ويرايش 
سامانه دريچه ها و افزايش حجم موور از 1600 
در  چشمگيري  بهبود  سي سي  به1700  سي سي 
حاصل  موتور  سوخت  مصرف  و  گشتاور  و  توان 
گشتاور  و  به 63/5  از 58  موتور  توان  گرديد. 
به  يافت.  افزايش  به 140  از 130  آن  بيشينه 
نياز  هيدروليكي،  استكاني  از  استفاده  با  عالوه 
خاطر  به  همچنين  گرديد.  مرتفع  فيلرگيري  به 
مشكالت متعدد جعبه دنده و ديفرانسيل از قبيل 
كه  سروصدا  ايجاد  و  دنده  نسبت  تناسب  عدم 
باعث نارضايتي مشتري مي گرديد، اين سامانه ها 
اصالح  چشمگيري  حد  تا  اساسي  تغييراتي  با  نيز 

شدند. 

OHVG به موتور OHV شكل 57 - توسعه موتور
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(XU7-JPL3 توسعه موتور پژو) XUG طرح
طرح EFD (طراحي و توسعه اولين موتور ديزل سواري پردور ايران)

(XU7-JPL3 توسعه موتور پژو) XUG طرح
در   XU7-JPL3 پژو  موتور  بهبود  هدف  با  طرح  اين 
دست اجراست. اين موتور پژو كه سالها از طراحي 
آن گذشته است، نياز به تغييراتي دارد كه بتواند 
جديد،  طرح  در  كند.  رقابت  جديد  موتورهاي  با 
ميل  دسته سنبه،  و  سنبه  بستار،  مانند  قطعاتي 
اساسي  تغييرات  دچار  دريچه ها  سامانه  و  لنگ 
شده  اند. از مزاياي اين موتور نسبت به طرح قبلي 
گازسوز  پايه  سوخت،  مصرف  كاهش  به  مي توان 
گازسوز  حالت  در  گشتاور  و  توان  حفظ  با  بودن 
نسبت به موتور قبلي و افزايش 8 درصدي توان و 
گشتاور در حالت بنزين سوز اشاره نمود. در ضمن 
اين موتور نسبت به موتور قبلي افزايش قيمتي 

ندارد و در خطوط موجود قابل توليد است.

طرح EFD (طراحي و توسعه اولين موتور ديزل سواري پردور ايران)
داده  اختصاص  خود  به  سواري  خودروهاي  در  را  بااليي  رشد  ديزل  موتورهاي  توسعه  امروزه 
است كه برخي از داليل آن عبارتند از افزايش بازده گرمايي موتورهاي ديزل تا حدود 42,5 
درصد، كاهش دي اكسيد كربن در حدود 30 درصد نسبت به موتورهاي بنزيني، كاهش مصرف 
سوخت و افزايش گشتاور. با توجه به مزاياي بيان شده، شركت ايپكو طراحي موتور ديزل ملي 

را با نيل به اهداف زير مورد توجه قرار داد:
◊ داشتن حق مالكيت ايراني 

◊ حداكثر استفاده از دانش فني طراحي و توسعه موتورهاي احتراقي كسب شده در داخل 
كشور

EFD و موتور  EF7حداكثر استفاده از قطعات مشترك بين موتور ملي ◊
◊ حداكثر استفاده از خطوط توليد قطعات و كاهش سرمايه هاي اوليه 

◊ كاهش زمان و هزينه بواسطه سوابق و اسناد طراحي موتور پايه ( اسناد طراحي شامل 
مدلهاي سه بعدي، نقشه هاي دو بعدي و محاسبات مهندسي دقيق و ...)

با توجه به اهداف ذكر شده، طراحي موتور ديزل ملي با استفاده از تكنولوژيهاي روز دنيا در 
شركت ايپكو آغاز شد. برخي از مشخصات خاص موتور ديزل به شرح ذيل مي باشد:

(Direct Injection) موتور ديزل با پاشش مستقيم ◊

طرحهاي در دست اجرا

XUG شكل 58 - دسته سنبه موتور
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(Common Rail) داراي فن آوري فشار باالي سوخت 1600 بار با استفاده از ريل سوخت ◊
(Glow Plug) داراي شمع گرمكن ◊

(Variable Geometry Turbine) پرخوران هندسه متغير ◊
◊ سطح استانده آلودگي يورو5

(EGR) مجهز به مجموعه بازخوراني دود ◊
◊ مجهز به خنك كن دودهاي بازخوراني

(DOHC) موتور دو ميل بادامك ◊
(Particulate filter) مجهز به جدا كننده ذرات معلق ◊

(DOC) مجهز به واكنشگر ◊

شكل 59 - اولين موتور ديزل سواري پردور ايران

روزافزون  استفاده  و  فسيلى  منابع  كاهش  به  باتوجه 
از ساير منابع انرژى در توليد قدرت , شركت ايپكو با 
همكارى  به  قادر  توانمند  و  متخصص  نيروهاى  به  اتكا 
به  باشد.  مى  قدرت  مولدهاى  ساير  توسعه  زمينه  در 
عنوان طرح امكان سنجى طراحى موتورهاى استرلينگ 

هم اكنون در شركت تحت بررسى است. 
عنوان  به  كه  است  هايي  جمله موتور  Stirling از  موتور 
استفاده  مورد  سبز  هاي  انرژي  يا  و  نوين  هاي  انرژي 
به  موتور  اين  كار  طرز  ميگيرد.  قرار  دنيا  در  گسترده 
منبع  يكي  سيلندر  دو  داراي  كه  ميباشد  صورت  اين 
ميباشد.  گرما  دادن  دست  از  محل  ديگري  و  گرما 

سيلندر گرم توسط يك گرم شونده كه معموال انرژي خورشيدي ميباشد گرم شده و پس از به 
حركت در آوردن پيستون به سيلندر سرد كه توسط هوا و يا آب خنك شده , منتقل ميشود. نوع 
اتصالي كه بين شاتون هاي دو سيلندر و حركت پيستون ها وجود دارد باعث چرخش ميل  لنگ 

و ايجاد حركت دوراني ميشود.

 Stirling موتور
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از مزاياي اين چرخه ترموديناميكي ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
◊ اين چرخه بدون مصرف سوخت و انرژي هاي فسيلي بوده و فاقد هيچ گونه آلودگي زيست 

محيطي ميباشد.
موجود  حرارتي  ديگر  منابع  از  ميتوان  خورشيدي  رايگان  انرژي  از  استفاده  بر  عالوه   ◊

(اتالفي)
مانند گرماي زمين ، گرماي بييولوژيكي ، حرارت هاي هسته اي ، گرماهاي اتالفي خروجي از 

چرخه هاي موجود در صنايع مختلف بهره برد.
◊ ميتوان از اين چرخه بصورت مجموعه هاي CHP(Combined heat and power)  در زمستان و 

تابستان استفاده نمود.
◊ نيروگاه هايي با قابليت توليد برق به ميزان 850مگاوات در كشور هاي مختلف راه اندازي 

شده است كه از اين موتور و چرخه استفاده ميكنند.

مشاوره در زمينه توليد و كمك به بهبود فرايند براي خطوط توليد ماشينكاري و مونتاژ خطوط 
قواي محركه و ديگر سازندگان شامل: 

■ تدوين و محاسبه مراحل انجام فرآيند به منظور روان سازي و پايش فرايند  
■ پشتيباني فني طرح توسعه يافته و تطبيق نيازمنديهاي طرح با ساختار فرآيند موجود

■ پياده سازي استانداردهاي فرايند و كيفيتي مورد نياز حاكم بر توليد قطعه 
■ كمك در انتخاب سازنده، ارزيابي توانمندي، كيفيت و قيمت تمام شده

بهبود  براي  راهكار  ارائه  و  محركه  قواي  اصلي  قطعات  توليد  خطوط  ارزيابي  و  پشتيباني   ■
فرايند

از  استفاده  منظور  به  فني  پشتيباني   ■
سازندگان جايگزين براي توليد قطعات با لحاظ 
كاهش  توليد،  ريسك  كاهش  همچون  عواملي 

قيمت يا افزايش كيفيت
■ پشتيباني فني به منظور ايجاد چيدمان خطوط 
مونتاژ توليد مجموعه قواي محركه و شناسايي 

و بهينه سازي فرايند هاي قابل ارتقا
تكميل  منظور  به  مشاوره  و  دانش  تدوين   ■

مشاوره مهندسي در زمينه بهبود كيفيت ، خطوط توليد سازندگان داخلي

شكل 62 -  خط توليد موتور ملي
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فرايند هاي توليد يا همبندي در توليد قطعات قواي محركه 
كمك  با  آنها  توليد  بودن  انحصاري  لحاظ  با  قطعات  سازي  داخل  براي  فني  دانش  تدوين   ■

سازندگان داخلي
■ ايجاد تغييرات در توليد قطعه با حفظ نوع عملكرد و ملحوظ داشتن توانايي سازنده داخلي

■ پياده سازي تغييرات در طرح و اجراي آن با توجه به بازخورد هاي كيفيت از توليد يا خدمات 
پس از فروش

■ برگزاري دوره هاي فني مرتبط با توان افزايي پرسنل خدمات پس از فروش  

■ طراحي و ساخت ابزارهاي خاص مورد نياز در ايستگاه هاي توليد يا مونتاژ

■ ايجاد كيفيت در توليد و ارتقاء آن در طول فرايند توسعه، توليد و پشتيباني آن در زمان 
استفاده مشتري  
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مهارتهاي  و  دانش  سطح  ارتقاء  راستاي  در  طراحي  گروه  در  كه  مباحثي  مهمترين  از  يكي 
پرسنل شاغل انجام مي شود، بحث دوره هاي آموزشي است. اين دوره ها در سطوح مختلف و 
براساس نوع نيازمنديهاي آموزشي افراد و از بين ارائه دهندگان داخلي و خارجي انتخاب و 

پس از تاييد كميته آموزش، اجرايي مي گردد.
اما از سوي ديگر با توجه به مهارتهاي كسب شده و موجود در ميان شاغلين گروه طراحي، 
توسط  دوره ها  اين  دارد.  وجود  كاربردي  كامال  صورت  به  آموزشي  دوره هاي  ارايه  امكان 
مهمترين  عناوين  سرفصل  مي باشد.  ارايه  حال  در  طراحي  گروه  در  شاغل  مجرب  مدرسين 

دوره ها به شرح زير است:

1- دوره آموزشي نرم افزار Pro/E – مقدماتي
2- دوره آموزشي نرم افزار Pro/E – پيشرفته

Pro/ Intralink 3- دوره آموزشي نرم افزار
4- دوره آشنايي با تلرانس هندسي (GD&T) – مقدماتي/پايه

5- دوره آشنايي با تلرانس هندسي (GD&T)  – پيشرفته/كاربردي
6- دوره انباشتگي تلرانس (سطح آشنايي با روش محاسبه انباشتگي تلرانس در قطعات و 

مجموعه هاي ساده)

شد.  خواهد  ارايه  ايپكو  شركت  طرف  از  دوره  پايان  گواهينامه  دوره ها  اين  كليه  براي 
در ضمن به منظور آگاهي از سرفصل مطالب ارايه شده دراين دوره ها مي توان به واحد 

آموزش شركت ايپكو مراجعه كرد.

آموزش نيروي انساني




