
برگشت خانم جوان خبرنگاری از او پرسید: چرا به ماه رفتید؟ رفتید در ماه قدم 
بزنید و میلیونها دالر خرج کنید؟

پاسخ  خبرنگار  کرده اید؟  ازدواج  خانم شما  پرسید  ابتدا  جواب  در  آرمسترانگ 
داد: "نه" آرمسترانگ گفت: شما ازدواج می کنید صاحب فرزند می شوید تمام 
فراهم  غذا  و  شیر  برایش  می شود،  فرزندتان  از  نگهداری  صرف  وجودتان 
می کنید. در نگاه اول می توانید بگویید این بچه به چه دردتان می خورد؟ حتی 
وقتی بزرگ هم شد برایتان چه می کند؟ حقیقت آن است که این فرزند در 
آینده با کسب دانش و تخصص جامعه بشری را خواهد ساخت. رفتن ما هم 
باعث دسترسی به تجارب و علوم جدیدی برای بشریت می شود؛ که آثار آن 

در آینده مشخص خواهد شد.
در حال حاضر در دانشگاه های مهندسی، تعداد مقاالت ایران در دنیا باالترین 
است. تعداد دانشجویان دکترای ما معادل کشور آمریکای 370 میلیونی است  

ولی چقدر این تحقیقات در خدمت مردم فقیر بوده است؟
دانشگاه MIT دارای بیست و شش هزار واحد دانش بنیان است، که درآمد 

آنها چند برابر تولید ناخالص داخلي )GDP( کشور ماست.
دانشگاه باید دانش را از مراکز دانش بنیان گرفته و متناسب با نیازهای صنعت 
کاربردی کند. هدف ما به عنوان یک سازمان کوچک در حقیقت ایجاد همین 
ارتباط است. ما باید زمینه های توسعه پژوهش های دانشگاهی را ابتدا فراهم 
کرده و سپس آنها را به تولید برسانیم. اصواًل حلقه مفقوده بین پژوهش نظری، 
 R&D آنها، مدیران هستند. واژه  پژوهش های توسعه ای و کاربردی کردن 
امروزه به RD&M یعنی پژوهش ـ توسعه و تولید تبدیل شده است. بسیاری 
حتی  نمی گیرند،  نظر  در  را  تولید  بخش  تنها  نه  ایران،  در   R&D مراکز  از 

اقدامات توسعه ای را نیز به فراموشی سپرده اند.
این  از خصوصیات من در دانشگاه صنعتی شریف که همه می شناسند  یکی 
است که من از روز اول با صنعت ارتباط داشته ام. حتی در آزمایشگاه هایی که 
در هنرستان نارمک ایجاد کردم، جمله ای از حکیم سخن، سعدی با خط درشت 
اضافه  را  جمله  این  البته  است."  بی بری  شاخه  عمل  بی  "علم  بودم:  نوشته 
می کنم که همیشه اینطور نیست. بسیاری از پژوهش های نظری امروز، تامین 

کننده نیازهای آینده ما خواهند بود.

و  صنایع  ساختاری  مشکالت  از  رفت  برون  برای  شما  حل  راه 
مدیریت در کشور چیست؟

من به سازمان یاد گیرنده اعتقاد دارم. در سازمان و مدیریت یادگیرنده شما 
باید همیشه در حال یادگیری باشید. وقتی وارد سازمان یادگیرنده می شوید، 
کاماًل این نگرش در آن دیده می شود. وقتی برای کیفیت، سیستمی تعریف 
شده باشد، باید به آن معتقد باشید. من فکر می کنم بزرگترین مشکل ما کمبود 

ارتباطات است. یعنی خالء ارتباطی بزرگترین مشکل جهان سوم است.
وجود  کشورها  دیگر  با  شایسته ای  علمی  ارتباط  سوم،  جهان  کشورهای  در 
ندارد. خالء ارتباطی دارند. یکی از عوامل نواقص توسعه صنعت در ایران نیز 
همین است. صنعت، موجود زنده ای است که برای رشد و ادامه حیات نیازمند 

توجه و تعامل سازنده با دیگران است.
سیستم های  می کنید،  مطرح  را  ابزارها  این  مجله تان  در  وقتی  شما 
به  پر می کنید.  این خالء  را  را مطرح می کنید، در حقیقت  اندازه گیری 
نظر من، ما نیاز به انجام کارهای فرهنگی بیشتری از این گونه داریم. 
البته کارهای فرهنگی در کوتاه مدت پاسخ نمی دهند؛ بلکه باید در بلند 
مدت و روی نسل ها انجام شود. غرب به هیچ عنوان از لحاظ تاریخی و 
فرهنگی از ما جلوتر نیست. ایران پنج قرن مرکز خردورزی جهان بوده 
است. بنابراین سازمان یادگیرنده مفهومی است که بایستی در کشور 

ما شناخته شده و به کار گرفته شود.

کار  بخواهد  باورم که هرکس  این  بر  تجربه،  اساس دستاورد سال ها  بر  من 
ابتکار و روحیه  اعتماد،  قابلیت  درستکاری، تعهد،  باید خصوصیات  کند، 
یادگیرنده است. کیفیت  اساس یک سازمان  این  باشد.  داشته  را  کار جمعی 
باید نوآورانه و گروهی باشد؛ دیگر نوآوری فردی را قبول نمی کنند. در گذشته 
جایزه نوبل را یک نفر می برد و اختراعات را یک نفر انجام می داد، ولی االن 

اینگونه نیست. اگر طبق این عمل کنیم به مدینه فاضله می رسیم.

بر  را  نگرش  این  تاثیرات  لطفا  فرمودید.  اشاره  نکته مهمی  به 
اندازه گیری  و  آزمون  صنعت  حوزه  در  ویژه  به  صنایع  کیفیت 

بیشتر تبیین فرمایید.
در پاسخ باید عرض کنم در عصر گذشته، قدرت سخت، حاکم بود که منحصر 
ابزار و ماشین ها می شد. تحولی که در عصر حاضر رخ داده است، تسلط  به 
قدرت نرم یا همان تفکر و نگرش است. در کشورهای توسعه یافته قدرت فکر، 

اندیشه و نوآوری عامل پیشرفت آنها می باشد.
با نگرش  باید  پیدا می کند؛  آزمون، اهمیت کمی  انجام  این دیدگاه صرف  با 
تولید  مثال یک شرکت  عنوان  به  نمود.  برطرف  و  تحلیل  را  درست مشکل 
کننده پیستون خودرو، قطعه ای را برای آزمون نزد ما فرستاد. روز بعد با مدیر 
آن شرکت تماس گرفتم و بر مبنای آزمون ها و تحلیل های انجام شده، مشکل 
قطعه را که کشیدگی در قطعه بود به او گفتم و از او خواستم که تا قالب را 
جهت اصالح برایمان ارسال کند. یعنی انجام آزمون به تنهایی کافی نیست، 
تحلیل نتایج بسیار مهم است. یک دانشمند ژاپنی که امسال نوبل گرفته بود در 
سمیناری می گفت: "به پدرم گفتم که می خواهم دور از مسایل تجاری کار کنم 
و یک زندگی راحت و مفید برای جامعه انسانی داشته باشم. پدرم گفت بهترین 
راه این است که پزشکی بخوانی. به توصیه پدر جراح غده های سرطانی شدم 
و با تکنیک های مختلف این کار را انجام می دادم. اما بعد فهمیدم این کافی 
نیست؛ چون تعداد زیادی از بیمارانی که غده سرطانی آنها را خارج می کردم 
فوت می کردند. به این نتیجه رسیدم که باید سرطان را به صورت ریشه ای 
درمان کنم، پس وارد حوزه علوم شدم تا بتوانم این مشکل را ریشه ای حل کنم 

و امروز به خاطر تحقیقاتم جایزه نوبل پزشکی دریافت می کنم."
من همیشه خوشبین هستم به ویژه نسبت به جوانان. خیلی باهوش و با انگیزه 
هستند، به تازگی با خبر شدم که بودجه بزرگی برای شرکت های دانش بنیان 
تخصیص داده شده است. من خیلی به این شرکت های دانش بنیاد اعتقاد دارم.

البته صرف کمک های مالی کافی نیست. بایستی آموزش های الزم به آنان 
داده شود. تجربیات دیگران در اختیار آنها قرار گیرد. بستر الزم برای توسعه و 
رشد این گونه شرکت ها فراهم شود؛ و مهم تر از همه جایگاه ارزشی نقش تولید 
در زندگی مردم همانطوری که آموزه های کنفسیوس در تکریم تولید در ژاپن 
راه گشا بوده است، به درستی تفهیم گردد. بدون تردید ایجاد شرکت های دانش 

بنیان در کشور گام بزرگی در توسعه اقتصادی ایران است. 

      یکي از عوامل نقص توسعه صنعت درایران 
خالء ارتباطي است. صنعت موجود زنده اي است 
که براي رشد و حیات خود نیازمند توجه و تعامل 

با دیگران است.

طراحي صندلي خودروي دنا 
در شركت حديد مبتكران" 

ميوه شيرين انتقال تكنولوژي، توسعه تجهيزات آزمون و آزمايشگاه
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صندلی دنا
ایمنی بارزترین مشخصه صندلی ِدناست. طراحی، امکانات و زیبایی، این 
صندلی را از سایر محصوالت مشابه متمایز می گرداند. حرکت در هشت 
جهت مختلف با چهار الکتروموتور DC، لحاظ کردن ارگونومی بدن انسان 
هوای  کیسه  نصب  قابلیت  سرنشین،  راحتی  و  آسایش  حفظ  منظور  به 
جانبی، استفاده از مواد جدید جهت افزایش استحکام اتصاالت، تنظیم 
موقعیت ریل و سطوح در کف و پشتی صندلی برخی از ویژگی های منحصر 

بفرد این صندلی است.
آزمون های ECE R14 به منظور بررسی استحکام اتصاالت کمربند ایمنی 
استحکام  بررسی  منظور  به    R16 آزمون  و   )Seat Belt Anchorage(
سری  پشت  مقاومت  ارزیابی  جهت   R17 رو،  به  رو  تصادف  در  صندلی 
 R16 , R21, R25, R94 )Head Impact(  و سایر آزمون های  صندلی 
R95 بر روی صندلی دنا طراحی شده توسط شرکت حدید مبتکران انجام 

شده و کلیه الزامات استاندارد را برآورده نموده است. 

         مشکالت کیفی صندلی ها عمدتًا در قطعه ریل به شکل لقی و سفتی 
نامناسب  ارگونومی  و  پایین  استحکام  با  محسوس در پشت سری صندلی 
این  شده  انجام  آزمون های  از  بازخورد  با  دنا  صندلی  در  می افتد.  اتفاق 
قبیل  از  مهندسی محصول  برطرف شده است. اصالح مشخصات  مشکالت 
حرکت ریل روی ساچمه دوطرفه به جای یکطرفه، بهبود مواد و پروفیل ریل، 
طراحی قاب و طرح ارگونومیک پشت سری بخشی از برنامه های انجام شده 

در پروژه دناست. 

معرفی شرکت صنعتی حدید مبتکران
شرکت صنعتی حدید مبتکران از سال 1365 در زمینه تولید قطعات خودرو شروع 
به فعالیت کرده است و در سال 1374 برای اولین بار در داخل کشور به صورت 
 تخصصی اقدام به طراحی و تولید انواع صندلی خودرو برای ایران خودرو و سایپا کرد.

با دو پروژه صندلی  توانست   CRH آلمانی  با مشارکت شرکت  این شرکت 
با وجود  این مهم جز  ایران معرفی کند.  را در  برند خود  تیبا  206 و صندلی 
یک آزمایشگاه قوی و تخصصی میسر نبود. ضمن این که بر اساس استراتژی 
مدیریت و برنامه ریزی های انجام شده شرکت حدید مبتکران با نظارت امور 
با پروژه های جدید  مهندسی در حال توسعه تجهیزات آزمایشگاهی متناسب 
همانند دنا است به گونه ای که قادر به انجام 90 درصد آزمون های عملکردی 
در  استراتژی  “بنابراین  باشد.  وابسته  قطعات  و  مجموعه صندلی  هر  دوام  و 
شرکت حدید مبتکران تولید بدون کیفیت یا تولید بدون آزمایشگاه معتبر قطعا 

قابل قبول نخواهد بود”.

پروژه های جدید و مهندسی تحقیق و توسعه
تالش این شرکت همواره در جهت تبدیل شدن به اولین منبع تأمین مجموعه 
راستا  این  در  است.  بوده  "دنا"  همانند  جدید  پروژه های  در  ویژه  به  صندلی 
ساخت  و  طراحی  مانند  خودروسازها  برای  صندلی  جدید  طرح های  پیشنهاد 

صندلی برقی خودروی تیبا در دستور کار قرار دارد به گونه ای که کل محصول 
طراحی، ساخته و مونتاژ گردد.

 U90 وارد شدن به زنجیره تأمین رنوپارس در صورت پذیرش طرح صندلی
می تواند گام مهمی در راستای توسعه بازار به خارج از کشور باشد. همچنین طی 
مذاکره با شرکت OVAZ در کشور روسیه مقرر شده که با تأسیس یک سایت 
در آن جا فاز مونتاژ صندلی با قطعاتی که در شرکت حدید مبتکران طراحی و 
ساخته خواهد شد، آغاز شود. با این کار بنا به مالحظات گمرک و حمل و نقل، 
طرح صادرات توجیه اقتصادی خواهد داشت. همه این ها در حالی است که در 
 بیشتر نمایشگاه های مرتبط حضور فعال شرکت حدید مبتکران مشهود است. 
فاز دیگر در توسعه صادرات مذاکره جهت قراداد سه ساله به منظور تولید حدود 
کشور  در  داینامیک  فیشر  شرکت  برای   )recliner( رکالینر  میلیون  یک 

آلمان است.

انتقال تکنولوژی از شرکت های خارجی
  CRH شرکت  با  فنی  دانش  و  تکنولوژی  سطح  در  ارتباط   1391 سال  تا 
آلمان برقرار بود که بنا به واگذاری آن به یک شرکت آمریکایی ادامه فعالیت 
قطع شد. با توجه به آن که همواره یکی از مهمترین برنامه های شرکت حدید 
مبتکران ارتباط و انتقال تکنولوژی از شرکت های اروپایی است، با ثبت یک 
شرکت در کشور آلمان به نام seat form ؛ کانال ارتباطی با اروپا به منظور 
به روز رسانی  و  توسعه  آزمون ها،  انجام  انتقال تکنولوژی،  طراحی محصول، 

تجهیزات آزمایشگاهی و فعالیت در امور بازرگانی برقرار شده است.

زمینه های غیر خودرویی
دستور  در  آلمان  بنز  تکنولوژی  با  چاپار  برند  با  کامیون  تولید  از سال 1385 
کار شرکت حدید مبتکران قرار گرفت که تا کنون بالغ بر 60 درصد؛ پروژه 
پیشرفت داشته است. با خودکفایی کابین و موتور این خودرو که امکان عرضه 
بازار مجموعه قطعات خودروهای سنگین همانند  و فروش مستقیم آن ها به 
ایران خودرو دیزل فراهم است عماًل امکان پیشرفت کامل تولید کامیون چاپار 

نیز برآورده می گردد. 

 مهندس مهدي فالح؛ 
قائم مقام مدیرعامل در 

شرکت حدید مبتکران

مهندس فالح:

پیشنهاد من به سایر قطعه سازان این است که اگر آنها هم بخواهند به شکل اصولی در طراحی و ساخت یک 
محصول فعالیت کنند، داشتن یک آزمایشگاه تخصصی و کامل الزامی است و صرف این هزینه دور ریز منابع 
نیست؛ حتی شاید بتوان گفت مهم تر از هزینه ساخت قالب ها، ابزارها و یا راه اندازی خطوط تولید است. چون 
الزمه تولید، شناخت عملکرد و مشخصات محصول از طریق انجام آزمون های گوناگون است. شرکت هایی که 
می خواهند در آینده حرفی برای گفتن داشته باشند و در اندیشه بازارهای صادراتی هستند ناگزیر به توسعه 

فناوری های آزمون و تجهیزات آزمایشگاهی هستند.

 آزمایشگاه
در آزمایشگاه شرکت حدید مبتکران بیش از 40 دستگاه آزمون تخصصی و عمومی جهت انجام 
با  آنها  از  آزمون های عملکرد، دوام و استحکامی صندلی خودروهای داخلی وجود دارد که برخی 
بهره مندی از دانش روز دنیا برای اولین بار در کشور طراحی و ساخته شده است. این آزمایشگاه 
طی سالیان متمادی با دارا بودن کارشناسان متخصص، باتجربه و آشنا با استانداردهای صندلی و 
آزمون های مرتبط توانسته است نقش مهمی در تولید و ارتقاء کیفیت محصوالت ایفا نماید. همچنین 
با برنامه ریزی انجام شده اخذ گواهینامه استاندارد ISO 17025 در دستور کار آزمایشگاه قرار دارد. 
در برخی از تولیدکنندگان داخل کشور آزمایشگاه جنبه تزئینی دارد؛ این در حالی است در شرکت 
حدید مبتکران نقطه آغاز و زیرساخت طراحی و توسعه محصول آزمایشگاه است. در پروژه صندلی 
دنا طراحی تمام اجزا با بهره گیری مستقیم از تجهیزات مناسب آزمون میسر گردید. یعنی استراتژی 
نتایج  از  فیدبک  بدون دریافت  نیست.  آزمایشگاه مقدور  بدون  توسعه محصول  آنست که  صحیح 
بیراهه  به  قطعا  آزمایشگاه  بدون  و  نیست  شدنی  محصول  طراحی  و  فرآیند  پایش  امکان  آزمون 

خواهیم رفت. 

      آزمون های ECE R14 به منظور بررسی استحکام 
)Seat Belt Anchorage( اتصاالت کمربند ایمنی

      تعیین نقطه H-Point صندلی دنا توسط مدل 
SAE J826 در آزمایشگاه شرکت حدید مبتکران

معرفي بیشتر امکانات آزمایشگاهي و سطح تکنولوژي و توانمندي مهندسي 
شرکت حدید مبتکران در شماره هاي آتي پي گرفته خواهد شد.
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صندلی دنا
ایمنی بارزترین مشخصه صندلی ِدناست. طراحی، امکانات و زیبایی، این 
صندلی را از سایر محصوالت مشابه متمایز می گرداند. حرکت در هشت 
جهت مختلف با چهار الکتروموتور DC، لحاظ کردن ارگونومی بدن انسان 
هوای  کیسه  نصب  قابلیت  سرنشین،  راحتی  و  آسایش  حفظ  منظور  به 
جانبی، استفاده از مواد جدید جهت افزایش استحکام اتصاالت، تنظیم 
موقعیت ریل و سطوح در کف و پشتی صندلی برخی از ویژگی های منحصر 

بفرد این صندلی است.
آزمون های ECE R14 به منظور بررسی استحکام اتصاالت کمربند ایمنی 
استحکام  بررسی  منظور  به    R16 آزمون  و   )Seat Belt Anchorage(
سری  پشت  مقاومت  ارزیابی  جهت   R17 رو،  به  رو  تصادف  در  صندلی 
 R16 , R21, R25, R94 )Head Impact(  و سایر آزمون های  صندلی 
R95 بر روی صندلی دنا طراحی شده توسط شرکت حدید مبتکران انجام 

شده و کلیه الزامات استاندارد را برآورده نموده است. 

         مشکالت کیفی صندلی ها عمدتًا در قطعه ریل به شکل لقی و سفتی 
نامناسب  ارگونومی  و  پایین  استحکام  با  محسوس در پشت سری صندلی 
این  شده  انجام  آزمون های  از  بازخورد  با  دنا  صندلی  در  می افتد.  اتفاق 
قبیل  از  مهندسی محصول  برطرف شده است. اصالح مشخصات  مشکالت 
حرکت ریل روی ساچمه دوطرفه به جای یکطرفه، بهبود مواد و پروفیل ریل، 
طراحی قاب و طرح ارگونومیک پشت سری بخشی از برنامه های انجام شده 

در پروژه دناست. 

معرفی شرکت صنعتی حدید مبتکران
شرکت صنعتی حدید مبتکران از سال 1365 در زمینه تولید قطعات خودرو شروع 
به فعالیت کرده است و در سال 1374 برای اولین بار در داخل کشور به صورت 
 تخصصی اقدام به طراحی و تولید انواع صندلی خودرو برای ایران خودرو و سایپا کرد.

با دو پروژه صندلی  توانست   CRH آلمانی  با مشارکت شرکت  این شرکت 
با وجود  این مهم جز  ایران معرفی کند.  را در  برند خود  تیبا  206 و صندلی 
یک آزمایشگاه قوی و تخصصی میسر نبود. ضمن این که بر اساس استراتژی 
مدیریت و برنامه ریزی های انجام شده شرکت حدید مبتکران با نظارت امور 
با پروژه های جدید  مهندسی در حال توسعه تجهیزات آزمایشگاهی متناسب 
همانند دنا است به گونه ای که قادر به انجام 90 درصد آزمون های عملکردی 
در  استراتژی  “بنابراین  باشد.  وابسته  قطعات  و  مجموعه صندلی  هر  دوام  و 
شرکت حدید مبتکران تولید بدون کیفیت یا تولید بدون آزمایشگاه معتبر قطعا 

قابل قبول نخواهد بود”.

پروژه های جدید و مهندسی تحقیق و توسعه
تالش این شرکت همواره در جهت تبدیل شدن به اولین منبع تأمین مجموعه 
راستا  این  در  است.  بوده  "دنا"  همانند  جدید  پروژه های  در  ویژه  به  صندلی 
ساخت  و  طراحی  مانند  خودروسازها  برای  صندلی  جدید  طرح های  پیشنهاد 

صندلی برقی خودروی تیبا در دستور کار قرار دارد به گونه ای که کل محصول 
طراحی، ساخته و مونتاژ گردد.

 U90 وارد شدن به زنجیره تأمین رنوپارس در صورت پذیرش طرح صندلی
می تواند گام مهمی در راستای توسعه بازار به خارج از کشور باشد. همچنین طی 
مذاکره با شرکت OVAZ در کشور روسیه مقرر شده که با تأسیس یک سایت 
در آن جا فاز مونتاژ صندلی با قطعاتی که در شرکت حدید مبتکران طراحی و 
ساخته خواهد شد، آغاز شود. با این کار بنا به مالحظات گمرک و حمل و نقل، 
طرح صادرات توجیه اقتصادی خواهد داشت. همه این ها در حالی است که در 
 بیشتر نمایشگاه های مرتبط حضور فعال شرکت حدید مبتکران مشهود است. 
فاز دیگر در توسعه صادرات مذاکره جهت قراداد سه ساله به منظور تولید حدود 
کشور  در  داینامیک  فیشر  شرکت  برای   )recliner( رکالینر  میلیون  یک 

آلمان است.

انتقال تکنولوژی از شرکت های خارجی
  CRH شرکت  با  فنی  دانش  و  تکنولوژی  سطح  در  ارتباط   1391 سال  تا 
آلمان برقرار بود که بنا به واگذاری آن به یک شرکت آمریکایی ادامه فعالیت 
قطع شد. با توجه به آن که همواره یکی از مهمترین برنامه های شرکت حدید 
مبتکران ارتباط و انتقال تکنولوژی از شرکت های اروپایی است، با ثبت یک 
شرکت در کشور آلمان به نام seat form ؛ کانال ارتباطی با اروپا به منظور 
به روز رسانی  و  توسعه  آزمون ها،  انجام  انتقال تکنولوژی،  طراحی محصول، 

تجهیزات آزمایشگاهی و فعالیت در امور بازرگانی برقرار شده است.

زمینه های غیر خودرویی
دستور  در  آلمان  بنز  تکنولوژی  با  چاپار  برند  با  کامیون  تولید  از سال 1385 
کار شرکت حدید مبتکران قرار گرفت که تا کنون بالغ بر 60 درصد؛ پروژه 
پیشرفت داشته است. با خودکفایی کابین و موتور این خودرو که امکان عرضه 
بازار مجموعه قطعات خودروهای سنگین همانند  و فروش مستقیم آن ها به 
ایران خودرو دیزل فراهم است عماًل امکان پیشرفت کامل تولید کامیون چاپار 

نیز برآورده می گردد. 

 مهندس مهدي فالح؛ 
قائم مقام مدیرعامل در 

شرکت حدید مبتکران

مهندس فالح:

پیشنهاد من به سایر قطعه سازان این است که اگر آنها هم بخواهند به شکل اصولی در طراحی و ساخت یک 
محصول فعالیت کنند، داشتن یک آزمایشگاه تخصصی و کامل الزامی است و صرف این هزینه دور ریز منابع 
نیست؛ حتی شاید بتوان گفت مهم تر از هزینه ساخت قالب ها، ابزارها و یا راه اندازی خطوط تولید است. چون 
الزمه تولید، شناخت عملکرد و مشخصات محصول از طریق انجام آزمون های گوناگون است. شرکت هایی که 
می خواهند در آینده حرفی برای گفتن داشته باشند و در اندیشه بازارهای صادراتی هستند ناگزیر به توسعه 

فناوری های آزمون و تجهیزات آزمایشگاهی هستند.

 آزمایشگاه
در آزمایشگاه شرکت حدید مبتکران بیش از 40 دستگاه آزمون تخصصی و عمومی جهت انجام 
با  آنها  از  آزمون های عملکرد، دوام و استحکامی صندلی خودروهای داخلی وجود دارد که برخی 
بهره مندی از دانش روز دنیا برای اولین بار در کشور طراحی و ساخته شده است. این آزمایشگاه 
طی سالیان متمادی با دارا بودن کارشناسان متخصص، باتجربه و آشنا با استانداردهای صندلی و 
آزمون های مرتبط توانسته است نقش مهمی در تولید و ارتقاء کیفیت محصوالت ایفا نماید. همچنین 
با برنامه ریزی انجام شده اخذ گواهینامه استاندارد ISO 17025 در دستور کار آزمایشگاه قرار دارد. 
در برخی از تولیدکنندگان داخل کشور آزمایشگاه جنبه تزئینی دارد؛ این در حالی است در شرکت 
حدید مبتکران نقطه آغاز و زیرساخت طراحی و توسعه محصول آزمایشگاه است. در پروژه صندلی 
دنا طراحی تمام اجزا با بهره گیری مستقیم از تجهیزات مناسب آزمون میسر گردید. یعنی استراتژی 
نتایج  از  فیدبک  بدون دریافت  نیست.  آزمایشگاه مقدور  بدون  توسعه محصول  آنست که  صحیح 
بیراهه  به  قطعا  آزمایشگاه  بدون  و  نیست  شدنی  محصول  طراحی  و  فرآیند  پایش  امکان  آزمون 
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