
شركت آزمون جاده اي خودرو

جاده ها مقصد نهايي 
همه آزمون ها

در اوضاع کنونی کشور و پس از رکود اقتصادی و خوش بینی ایجاد شده، واحدهای تحقیقاتی و 
آزمایشگاه های صنعتی در سرتاسر کشور رشد فزاینده ای داشته اند. بسیاری از شرکت هایی 
که طی رکود اقتصادی رنج می بردند؛ گسترش پیدا کردند به طوری که برای آنها فرصت های 
تجاری جدیدی ایجاد شد و از افزایش و رشد سازمان و تجهیزات جدیدشان خرسند بودند.

از سال 1382 شرکت آزمون جاده ای بنا به نیاز جامعه خودروسازی کشور آغاز به فعالیت 
نمود. دامنه ی وسیعی از آزمون های نویز، ارتعاشات، شبیه سازی جاده و تصادف، آزمون های 
سطح  آخرین  با   ... و  دینامومتری   ،  )EMC( الکترومغناطیس  امواج  تداخل  محیطی،  شرایط 

تکنولوژی در حال احداث و راه اندازی است.
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معرفي و تاريخچه
فعالیت  خودرو  جاده ای  شرکت آزمون  عامل  مدیر  فرشاد  شهرام  مهندس 
تخصصی  آزمایشگاه های  و  خودرو  مهندسی  زمینه ی  در  را  خود  تخصصی 
قطعات خودرو از سال 1376 با شرکت ساپکو آغاز نمود. وی از بنیانگذاران 
و  بوده  )ایتراک(  خودرو  مجموعه های  و  قطعات  تحقیقات  آزمایش،  شرکت 
بیشترین سابقه ي اجرایی وی در مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو می باشد.  
     در سال 1392 و با پیشنهاد مدیران وقت، ایشان به عنوان مدیر عامل 
شرکت آزمون جاده ای خودرو انتخاب شدند. وی وارث مجموعه ای از برنامه ها 
آزمون  مدیریتی شرکت  بدنه ي  بر  یازده سال  بر  بالغ  که  بود  فعالیت هایی  و 

جاده ای جاری بوده است. 
اطالعات  و  شناخت  ارزنده،  سابقه ي  و  دانش  بدلیل  فرشاد  مهندس       
به  اقدام  نخست  گام  در  وابسته،  قطعات  و  آزمون های خودرو  به  نسبت  باال 
طرح ریزی برنامه ي جامع که نیازمند صرف زمان زیادی بوده است بر اساس 
اولویت های مراکز صنعتی و درخواست سهامداران ) ایران خودرو، سایپا، گروه 
بهمن، آرتاویل تایر، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI ( نمود. 
از این طریق جزئیات و ابعاد فعالیت های شرکت در حوزه های مختلف آشکار 

گردید. 
با چندین شرکت  از مذاکره  بعدی در مهرماه سال 1393 پس       در گام 
 OBERMEYER اوبرمایر  آلمانی  شرکت  تکنولوژی،  و  نام  صاحب 
جاده ای خودرو  آزمون  مرکز  Planen+Beraten GmbH، جهت طراحی 
انتخاب شد. پس از عقد قرارداد با این شرکت، اقدام به فازبندی پروژه و تنظیم 
نقشه ی راه نمودند. یکی از دستاوردهای شرکت آزمون جاده ای در سال 93 که 
نشان دهنده ی حرکت رو به جلو پروژه می باشد، دریافت مسترپالن طرح است.

با بهره گیری از استانداردهای روز دنیا و برگزاری جلسات با حضور نمایندگان 
و  آزمونی  الزامات  گرفتن  نظر  در  با  جاده ها  کلیه ي  جانمایی  خودروسازان، 

یک چیز قطعی است؛ زمان بهتری وجود نخواهد داشت برای اینکه بخواهیم ساخت یک محل 
آزمون جاده ای را در دستور کار خود قرار دهیم.

مهندس فرشاد مدیر عامل شرکت آزمون جاده ای:

ارتباطات، فضاهای مورد نیاز برای احداث آزمایشگاه ها، زیر ساخت های اصلی 
آزمون جاده ای، نحوه ی جمع آوری و انتقال آب، تاسیسات الکتریکی  و خطوط 
پروژه  کلی  زمان بندی  و  تخمینی  هزینه های  و  خاک برداری  میزان  انتقال، 

مشخص گردیده است.
آزمون  مراکز  ساخت  طوالنی  نسبتًا  فرآیند  به  توجه  با  بین  این  در       
جاده ای خودرو در سراسر دنیا و با در نظر گرفتن نیازهای اساسی و ضروری 
خودروسازان در حوزه ی آزمون و به منظور پوشش بخش زیادی از نیازهای 
حال حاضر کشور، با انجام مطالعات گسترده، جاده ي منتخب به عنوان اولویت 
پروژه مطرح شد. این جاده ترکیبی از جاده ي عملکردی )Performance( و 
فضاهایی به منظور اجرای حداقل الزامات مورد نظر خودروسازان ) آزمون های 
صدا،  آزمون  سوخت،  مصرف  باال،  سرعت  آزمون های  تغییرالین،  ترمز، 
آزمون های فرمان پذیری و....( می باشد. طراحی های مربوط به این جاده نیز در 
انتهای سال 93 توسط شرکت اوبرمایر ارائه گردید. همچنین با توجه به منابع 
موجود اقدام به برآورده سازی و تامین زیرساخت های مورد نیاز پروژه نمودند. 
بار در کشور مانند  اولین  همچنین ساخت چندین آزمایشگاه تخصصی برای 
آزمایشگاه EMC ، تونل باد خودرو، آزمایشگاه Crash Test و آزمایشگاه 
Powertrain و تمرکزگرایی در انجام آزمون های خاص بر روی خودرو از 

دیگر اهداف برنامه ریزی شده در راه اندازی آزمون جاده ای بوده است.
     مواردی از قبیل هزینه های باالی اجرایی که رقمی بین یکصد تا یکصد 
و پنجاه میلیون دالر معادل 350 میلیارد تومان، فرآیند طوالنی انتخاب و اخذ 
زمین مورد نیاز پروژه و بروکراسی اداری سبب توقف پروژه در مراحل مختلف 
با  با تمرکز مدیریت جدید و تبیین استراتژی واحد  شده بود. که خوشبختانه 
صاحب  کشورهای  موفق  طرح های  از  الگوبرداری  و  تخصصی  مشاوره های 
ابالغ  اجرایی  برنامه های  و  تعیین گشته  راه  نقشه  این حوزه،   در  تکنولوژی 
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معرفي و تاريخچه
فعالیت  خودرو  جاده ای  شرکت آزمون  عامل  مدیر  فرشاد  شهرام  مهندس 
تخصصی  آزمایشگاه های  و  خودرو  مهندسی  زمینه ی  در  را  خود  تخصصی 
قطعات خودرو از سال 1376 با شرکت ساپکو آغاز نمود. وی از بنیانگذاران 
و  بوده  )ایتراک(  خودرو  مجموعه های  و  قطعات  تحقیقات  آزمایش،  شرکت 
بیشترین سابقه ي اجرایی وی در مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو می باشد.  
     در سال 1392 و با پیشنهاد مدیران وقت، ایشان به عنوان مدیر عامل 
شرکت آزمون جاده ای خودرو انتخاب شدند. وی وارث مجموعه ای از برنامه ها 
آزمون  مدیریتی شرکت  بدنه ي  بر  یازده سال  بر  بالغ  که  بود  فعالیت هایی  و 

جاده ای جاری بوده است. 
اطالعات  و  شناخت  ارزنده،  سابقه ي  و  دانش  بدلیل  فرشاد  مهندس       
به  اقدام  نخست  گام  در  وابسته،  قطعات  و  آزمون های خودرو  به  نسبت  باال 
طرح ریزی برنامه ي جامع که نیازمند صرف زمان زیادی بوده است بر اساس 
اولویت های مراکز صنعتی و درخواست سهامداران ) ایران خودرو، سایپا، گروه 
بهمن، آرتاویل تایر، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI ( نمود. 
از این طریق جزئیات و ابعاد فعالیت های شرکت در حوزه های مختلف آشکار 

گردید. 
با چندین شرکت  از مذاکره  بعدی در مهرماه سال 1393 پس       در گام 
 OBERMEYER اوبرمایر  آلمانی  شرکت  تکنولوژی،  و  نام  صاحب 
جاده ای خودرو  آزمون  مرکز  Planen+Beraten GmbH، جهت طراحی 
انتخاب شد. پس از عقد قرارداد با این شرکت، اقدام به فازبندی پروژه و تنظیم 
نقشه ی راه نمودند. یکی از دستاوردهای شرکت آزمون جاده ای در سال 93 که 
نشان دهنده ی حرکت رو به جلو پروژه می باشد، دریافت مسترپالن طرح است.

با بهره گیری از استانداردهای روز دنیا و برگزاری جلسات با حضور نمایندگان 
و  آزمونی  الزامات  گرفتن  نظر  در  با  جاده ها  کلیه ي  جانمایی  خودروسازان، 

یک چیز قطعی است؛ زمان بهتری وجود نخواهد داشت برای اینکه بخواهیم ساخت یک محل 
آزمون جاده ای را در دستور کار خود قرار دهیم.

مهندس فرشاد مدیر عامل شرکت آزمون جاده ای:

ارتباطات، فضاهای مورد نیاز برای احداث آزمایشگاه ها، زیر ساخت های اصلی 
آزمون جاده ای، نحوه ی جمع آوری و انتقال آب، تاسیسات الکتریکی  و خطوط 
پروژه  کلی  زمان بندی  و  تخمینی  هزینه های  و  خاک برداری  میزان  انتقال، 

مشخص گردیده است.
آزمون  مراکز  ساخت  طوالنی  نسبتًا  فرآیند  به  توجه  با  بین  این  در       
جاده ای خودرو در سراسر دنیا و با در نظر گرفتن نیازهای اساسی و ضروری 
خودروسازان در حوزه ی آزمون و به منظور پوشش بخش زیادی از نیازهای 
حال حاضر کشور، با انجام مطالعات گسترده، جاده ي منتخب به عنوان اولویت 
پروژه مطرح شد. این جاده ترکیبی از جاده ي عملکردی )Performance( و 
فضاهایی به منظور اجرای حداقل الزامات مورد نظر خودروسازان ) آزمون های 
صدا،  آزمون  سوخت،  مصرف  باال،  سرعت  آزمون های  تغییرالین،  ترمز، 
آزمون های فرمان پذیری و....( می باشد. طراحی های مربوط به این جاده نیز در 
انتهای سال 93 توسط شرکت اوبرمایر ارائه گردید. همچنین با توجه به منابع 
موجود اقدام به برآورده سازی و تامین زیرساخت های مورد نیاز پروژه نمودند. 
بار در کشور مانند  اولین  همچنین ساخت چندین آزمایشگاه تخصصی برای 
آزمایشگاه EMC ، تونل باد خودرو، آزمایشگاه Crash Test و آزمایشگاه 
Powertrain و تمرکزگرایی در انجام آزمون های خاص بر روی خودرو از 

دیگر اهداف برنامه ریزی شده در راه اندازی آزمون جاده ای بوده است.
     مواردی از قبیل هزینه های باالی اجرایی که رقمی بین یکصد تا یکصد 
و پنجاه میلیون دالر معادل 350 میلیارد تومان، فرآیند طوالنی انتخاب و اخذ 
زمین مورد نیاز پروژه و بروکراسی اداری سبب توقف پروژه در مراحل مختلف 
با  با تمرکز مدیریت جدید و تبیین استراتژی واحد  شده بود. که خوشبختانه 
صاحب  کشورهای  موفق  طرح های  از  الگوبرداری  و  تخصصی  مشاوره های 
ابالغ  اجرایی  برنامه های  و  تعیین گشته  راه  نقشه  این حوزه،   در  تکنولوژی 
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گردید.
مهندس  آقای  حمایت های  و  جدید  دولت  کار  به  آغاز  با  خوشبختانه       
نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت سازمان های مختلفی به اجرای 
مواجه  حرکت  کندی  یا  توقف  با  پیشتر  که  برنامه هایی  و  شدند  وارد  پروژه 
برنامه ریزی در جهت  با  به گونه ای که در حال حاضر  بودند، شتاب گرفتند. 
افزایش  بر  عالوه  شده  انجام  اقدامات  و  منابع  تامین  زیرساخت ها،  توسعه ی 
پی گیر  عنوان یک محرک،  به  نیز همواره  وزارت صنعت  تمایل سهامداران، 

وضعیت اجرایی جهت تسریع در عملیاتی شدن پروژه می باشد. 
توسعه  امکان  تا  است  شده  عمل  گونه ای  به  پروژه  اجرای  و  طرح ریزی  در 

زیرساخت ها و ارتقای سطح تکنولوژی در واحدهای مختلف فراهم آید.

استاندارد EEC/156/70  اروپا 
انجام آزمون های همولوگیشن و استانداردهای تائید نوع خودرو  .5

گسترش فرهنگ استانداردسازي  .6
ایجاد بستر مناسب جهت بهره گیري صنعت خودرو از آخرین دستاوردهاي   .7

تکنولوژیکي
کاهش تصادفات با ارتقای ایمنی در خودروهاي تولیدي  .8

کاهش مصرف انرژي )بهینه سازي مصرف سوخت(  .9
10. حفظ اسرار خودروسازان 

11. کاهش آلودگي محیط زیست با کمک به ارتقای کیفی محصول 
12. جلوگیري از واردات محصول بی کیفیت و کاهش وابستگی 

13. قابل دسترس بودن 
14. تحقیق و توسعه 

15. دستیابي و توسعه دانش طراحي 
16. بومي سازي محصول 

17. کاهش هزینه های خدمات پس از فروش برای مردم
18. تنوع بخشی در تولید خودروها با ایجاد بستر آزمایشگاهی و تحقیقاتی

تاريخچه ي راه اندازی مراکز آزمون جاده ای در جهان:
با شروع تولید خودرو در اروپا )دایلمر بنز( و آمریکا )جنرال موتورز(، شرکت های 
بزرگ اقدام به تأسیس مراکز آزمون خودرو برای آزمایش خودروهای تولیدی 
نظامی  آزمون خودرو در سال 1917 توسط صنایع  اولین مرکز  نمودند.  خود 
آمریکا و دومین مرکز در سال 1924 توسط شرکت جنرال موتورز ایجاد گردید. 
در سال های بعد، ایجاد مراکز آزمون خودرو در اروپا و آمریکا ادامه یافت. اولین 
مرکز آزمون خودرو در آسیا در سال 1984 توسط شرکت تویوتا در ژاپن احداث 
گردید. کشور چین نیز با توجه به پیشرفت چشم گیر صنایع خودروسازی خود 
و ورود به عرصه ی جهانی، اقدام به ایجاد مرکز آزمون وسیع و مجهزی نموده 

است.

DaimlerChrysler AG مرکز آزمون جاده ای
DaimlerChrysler AG :مشتری
پروسه ی احداث: 1997-1993
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انتظار مي رود مرکز ملی آزمون جاده ای خودرو به 
انجام  بین المللی جهت  شرکتی معتبر در سطح 

آزمون های مرتبط با خودرو تبديل گردد.

معرفی مرکز ملی آزمون جاده ای خودرو
جهت تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله ی کشور، صنعت خودرو نیازمند 
ایجاد »مرکز ملی آزمون جاده ای خودرو«  است که بتواند با انجام آزمون های 
و  زیست  محیط  آلودگی  کاهش  طراحی،  دانش  گسترش  ضمن  عملکردی 
مصرف انرژی، کمک به ارتقا و بهبود کیفیت،  نمونه سازی و ساخت قطعات و 
سیستم خودروها، تسهیل در کسب رضایت مشتری، ایمنی، گسترش فرهنگ 
استانداردسازی، تسهیل در امر صادرات و ایجاد بستر مناسب جهت بهره گیری 
صنعت خودرو از آخرین دستاوردهای فّناوری را نیز فراهم ساخته و زمینه ی 
از  نماید. پس  ایجاد  را  استانداردهای جهانی  با  تولیدات  بیشتر  انطباق هرچه 
اجرایي شدن این طرح متمرکز، انتظار مي رود مرکز ملی آزمون جاده ای خودرو 
به شرکتی معتبر در سطح بین المللی جهت انجام آزمون های مرتبط با خودرو 
تبدیل گردد. این مرکز انجام آزمون های عملکردی، همچنین بررسی چگونگی 
بین المللی،  و  استانداردهای ملی  اساس  بر  آن  متعلقات  و  پاسخگویی خودرو 
تعیین نقاط قوت و ضعف طراحی و همچنین تأیید انواع مدل  خودروهای سبک 
و سنگین پیش از ارسال به بازار و مراحل مختلف نمونه سازی تا تولید انبوه را 

در محدوده ی اهداف خود قرار داده است.  
و  امکانات سخت افزاری  به  مجهز  است  بستری  جاده ای،  آزمون  مراکز      
مخصوص،  کارگاه های  و  آزمایشگاه ها  آزمون،  جاده های  شامل  نرم افزاری 
داده های  و  اطالعات  انتقال  آزمایشی،  خودروهای  رهگیری  سیستم های 
آزمون، تکنسین ها و کارشناسان زبده و نرم افزارهای مهندسی، که با بکارگیری 
معتبر  رویه های  براساس  و  آزمایشگاهی  برنامه ریزی  و  مدیریت  سیستم های 
صنعت خودروسازی، آزمایش های تعریف شده را بر روی خودروهای گوناگون 

انجام می دهند.
     با توجه به حساسیت موضوع در سطح ملی و با توافق کلیه ی دست اندرکاران 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد، مقرر گردید که به 
منظور جلوگیری از ایجاد مراکز موازی، این مرکز به همین منظور تأسیس و با 
جهت گیری کلیه ی ذینفعان به عنوان یک طرح ملی مورد استفاده قرار گیرد.  

چشم انداز:
رویکرد  با  خاورمیانه  در  خودرو  جاده ای  آزمون  بین المللي  مرکز  اولین  ایجاد 

توسعه ی محصوالت جدید و عمق بخشی به خودکفایی و صادارات متنوع   

بیانیه ماموريت: 
انجام آزمون های خودرو جهت بهره گیری از آخرین دستاوردهاي فّناوری نوین 

با هدف افزایش کیفیت و گسترش فرهنگ استانداردسازي

اهداف طرح: 
ساخت  نمونه سازي،  خودرو،  طراحي  در  کیفیت  بهبود  و  ارتقا  به  کمک   .1
قطعات و سیستم های خودرو و کسب رضایت مشتري و تسهیل صادرات 

بیشتر خودرو
تأیید نهایي انواع مدل  خودروهاي سبک و سنگین پیش از ارسال به بازار   .2

در مراحل مختلف نمونه سازي تا تولید انبوه
بررسی اثرات متقابل خودرو با محیط داخل و خارجی   .3

اساس  بر   Type Approval کامل  خودرو  براي  تأیید  گواهي  صدور   .4
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جايگاه مرکز آزمون خودرو در صنعت خودروسازی: 
مراکز آزمون خودرو به عنوان یکی از حلقه های اصلی زنجیره ی صنعت خودرو، 

جایگاه ویژه ای یافته اند.
در طراحی و تولید خودرو موارد بسیاری باید مورد مالحظه قرارگیرند که رئوس 

آنها عبارتند از:
مصرفی،  مواد  نظر  نقطه  از  کامل  سیستم  یک  عنوان  به  خودرو  بررسی   -1

مسائل تولید، هزینه های تولید، راندمان و بهینه سازی
مسائلی  به  که  خارجی  و  داخل  محیط  با  خودرو  متقابل  اثرات  بررسی   -2
تولید، روش های تحقیق و  همچون جاده ها، شرایط محیطی، روش های 

سرنشین مرتبط است.
دولتی،  و  ملی  قوانین  استانداردها،  مانند  خودرو  صنعت  قانونی  الزامات   -3

آیین نامه ها و غیره
به کارگیری فّناوری های نوین با تمرکز بیشتر بر ایمنی، حفظ محیط زیست   -4

و صرفه جویی
رضایت مشتریان   -5

     آزمون قطعات و زیرسیستم ها به تنهایی موجب حصول اطمینان از عملکرد 
صحیح کل خودرو نخواهد بود. در صنعت خودرو این جایگاه به مرکز آزمون 
خودرو تعلق دارد که در آن، خودرو به عنوان سیستم یکپارچه مورد آزمایش 
در  یاد شده؛  تامین مالحظات  در  آزمون خودرو  مراکز  جایگاه  می گیرد.  قرار 

شکل باال مشخص گردیده است. 
    این مراکز با انجام آزمون های گوناگون و با ارائه گواهی تأیید محصول، 
مشاوره و پیشنهادات اصالحی، شرکت های تولیدکننده را در طراحی و ساخت 

خودروی مطمئن به بازار یاری می نمایند. 
اهداف اصلی آزمون های یاد شده به شرح زیر می باشد:

بررسی و اصالح ایده های طراحان خودرو و قطعات  	•
بررسی و اظهار نظر در مورد انطباق خودرو و اجزای آن با استانداردها 	•

بررسی جهت یافتن نقاط ضعف و اجرای اصالحات به منظور رفع نواقص  	•
خودرو

بررسی عملکرد خودرو در شرایط ویژه محیطی 	•
بررسی عملکرد خودرو در جاده های مختلف 	•

بررسی عملکرد خودرو از نظر ایمنی، آالیندگی، مصرف سوخت، ارتعاشات  	•
و سر و صدای داخلی و خارجی

     از دیگر خدمات ارائه شده توسط این مراکز می توان به آموزش رانندگان، 
مشابه  خودروهای  مقایسه ی  خودرو،  تولید  شروع  تأیید  آزمایش الستیک ها، 

برای رقبا و ارتقای سیستم های موجود در خودرو اشاره نمود.
برنامه ریزی  نحوی  به  خودرو  آزمون  مراکز  در  فعال  عوامل  مجموعه       
می گردند تا با رعایت قوانین و مقررات ویژه، دستورالعمل های مدون با استفاده 
از رانندگان ماهر و دارای گواهینامه ی ویژه ی مرکز آزمون خودرو در محیطی 
تحت کنترل و ایمن نسبت به انجام آزمون های الزم اقدام نموده و از نتایج 
آنها در جهت تامین اهداف اصلی استفاده شود. کلیه ی اقدامات در حال انجام 

در سایت، از طریق اتاق کنترل اصلی و برج دیده بانی تحت نظارت و کنترل 
بوده و همه ی امکانات در جهت تأمین ایمنی کارکنان و رانندگان و اطمینان 

از دقت آزمون های در حال انجام به کارگرفته می شود. 

ورود به عرصه های جهانی:
از  مناسبی  برآورد  باید  به عرصه های جهانی  ورود  برای  داخلی  خودروسازان 
راهبردهای  تدوین  با  تا  باشند  داشته  جامعه  و  دولت  مشتری،  خواسته های 
مناسب و به موقع، بتوانند در عرصه های جهانی گام بردارند. از منظر مشتری، 
خودروساز باید کیفیت و ایمنی مشتریان را تأمین نموده و خودرو را با قیمت 
مناسب و هزینه های بهره برداری کم در اختیار مشتریان قرار دهد. همچنین با 
توجه به اهمیت حفاظت از محیط زیست و تمرکز تمامی کشورها به کاهش 
آالینده های زیست محیطی و آلودگی های ناشی از سوخت های فسیلی و اشاره 
به این نکته که بخش قابل توجه ای از این آلودگی ها ناشی از وسایل نقلیه و 
صنعت حمل و نقل می باشد، یکی از مهم ترین انتظارات جامعه از خودروساز 
تولید خودروهایی کم مصرف و با کمترین اثر مخرب بر محیط زیست می باشد.
ایمنی،  مقرارات  و  خودروها  عملکرد  و  ایمنی  کنترل  برای  نیز  دولت 
ایمنی خودروهای  اجرایی،  الزامات  اعمال  با  و  نموده  را وضع  استانداردهایی 
تولیدی را مورد بررسی قرار داده و از ورود خودروهای غیر ایمن و غیرمنطبق 
با این استانداردها جلوگیری می نماید. لذا با ایجاد مرکز آزمون خودرو و الزامات 
این  در  جهش  و  جهانی  خودروسازی  سمت  به  گامی  شده  ایجاد  حاکمیتی 

صنعت برداشته خواهد شد.

کاهش هزينه های کیفیت : 
صنعت خودرو و به تبع آن صنعت قطعه و مجموعه سازی در جهان تحوالت 
اساسی داشته و هر روز این تحول چشم گیرتر می شود. خودروسازان جهانی 
با تولید انبوه خودروهای با کیفیت، متنوع و با قیمت مناسب همواره سعی در 
افزایش رضایت مشتری دارند. با گذشت زمان خودروهایی ایمن تر، ارزان تر، با 
آالیندگی و سوخت مصرفی کمتر و با عملکرد باالتر روانه ي بازارهای جهانی 
شده  خودروسازان  بین  فشرده  بسیار  رقابت  ایجاد  موجب  امر  این  می گردند. 
تولید،  روش های  و  تجهیزات  مستمر  پیچیده شدن  همپای  رو  این  از  است. 
سیستم های پشتیبانی تولید و ابزارهای علمی مرتبط با آن نیز توسعه یافته اند 
تا با اتکا به آنها، همزمان با افزایش مستمر کیفیت و کارایی محصوالت، قیمت 

آنها به طور مداوم کاهش یابد.
     صنعت خودروسازی کشور نیز به منظور دستیابی به جایگاه خودروسازان 
کیفیت  سطح  افزایش  راستای  در  را  گسترده ای  برنامه های  باید  جهانی، 
محصوالت، ایجاد امکان خرید نزد مشتریان و گسترش خدمات در نظر گیرد. 
در این راستا سیاست خودروسازان باید در جهت دستیابی به تولید در مقیاس 
انبوه و اقتصادی، استفاده از خطوط تولید اتوماتیک، تولید ناب و انعطاف پذیر، 
خطاناپذیرِی فرآیندهای تولیدی و همچنین بهبود و اصالح طراحی محصول، 
بهبود و اصالح فرآیند، کاهش هزینه های سربار تولید، تقلیل ضایعات و کاهش 
دوباره کاری ها تدوین گردد. کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروها مستلزم 
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آن است که در زنجیره ی تامین قطعات و مجموعه های خودرو نیز چنین هدفی 
مد نظر قرار گیرد. نگرش نظام مند به هزینه های کیفیت، رهیافتی اثربخش در 
مقوله ی کیفیت و قیمت در محصوالت تولیدی صنعت خودرو می باشد. تمرکز 
بر کیفیت در صورتی که در چارچوب شاخص های مالی اعمال گردد؛ نه تنها 
دستاوردهای حاصله را برجسته می سازد، بلکه هزینه های انجام شده در این 
بخش را نیز موثرتر ساخته و یا کاهش می دهد. کاهش هزینه های کیفیت از 
طریق جلوگیری از بروز اتالفات، ضایعات و دورریزها، دوباره کاری ها، توقفات 
و همچنین کاهش مربوط به هزینه های کنترل صورت می پذیرد که این امر 
محل  از  می تواند  و  نموده  تولیدی کمک  واحد  سودآوری  به  خود  نوبه ی  به 

صرفه جویی حاصله به ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی بیانجامد.
آزمون های  انجام  با  آزمون خودرو« در کشور، می توان  ایجاد »مرکز ملی  با 
همچنین  و  انبوه  تولید  از  پیش  البته  و  تولیدی  خودروهای  روی  بر  مختلف 
ابتدایی  بررسی عملکرد آنها به صورت یکپارچه، نواقص را در همان مراحل 
شناسایی نموده و بسیاری از هزینه های کیفیت از جمله هزینه های برگشت 
محصول، از دست دادن مشتریان، ضایعات فرآیند تولید، دوباره کاری در فرآیند 

ساخت و ... که خودروساز متحمل می شود را تا حد امکان تقلیل داد.
هزینه های کیفیت در صنعت خودروسازی شامل هزینه های پیشگیری، ارزیابی 

و کنترل، شکست بیرونی و شکست درونی می شود. 

     در نمودار زیر هزینه های کیفیت به تفکیک آورده شده است:

مشخصات و ويژگی های زمین طرح: 
	 زمین یکپارچه در نزدیکی پایتخت به مساحت 850 هکتار•
	 سطح • از  متري   950 یکنواخت  ارتفاع  زمین،  اعظم  قسمت  بودن  هموار 

آب هاي آزاد و کاهش هزینه هاي تسطیح
	 ابعاد مناسب 1/9 × 4/6 کیلومتر•
	 در مجاورت فرودگاه حضرت امام خمیني)ره(، حدود 11 کیلومتر•
	 در مجاورت اتوبان تهران، قم )500 متر(•
	 همجواري با ریل راه آهن سراسري، 60 متر•
	 امکان توسعه ی ابعادي متناسب با فّناوري روز دنیا و نیازمندي هاي آینده ی •

صنعت خودروی کشور
	 همجواري با کارخانجات تولیدخودرو، ایران خودرو و سایپا•

اهم فعالیتها تا به امروز: 
امور زيربنايی و اخذ مجوز:

	 اخذ موافقت اجرای طرح از استانداری و سازمان های مرتبط•
	 تهیه ی طرح ارزیابی زیست محیطی•
	 شناسایی منابع آب زیرزمینی منطقه، اخذ موافقت حفر چاه آب و حفاری •

     :      چاه آب
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	 توپوگرافي با مقیاسه ای مختلف،  نقشه برداری و اجرای عملیات ژئوتکنیک •
در کل سایت 

	 در • گیاهی  پوشش  ایجاد  مطالعات  انجام  و  سایت  خاک  نقشه ی  تهیه ی 
سایت

	 مذاکره با شرکت فاضالب استان تهران و سازمان آب اخذ موافقت اولیه •
برای انتقال آب به سایت

	 ایجاد حریم پیرامون سایت و احداث جاده در محیط سایت•
	 اخذ مجوز یک مگاوات برق•

طراحی و احداث جاده ها و تاسیسات مربوطه
	 • RFQ )Request forتهیه ی بین المللي،  طراح  شرکتهاي  با   مذاکره 

Proposal(  پروژه و انتخاب مشاور خارجی در حوزه ی طراحی جانمایی، 
جزئیات طرح و نظارت عالیه

	 برگزاری مناقصه انتخاب شرکت مشاور داخلی•
	 طراحی جاده ي منتخب جهت سازماندهی نیازهای تسریع شده ي صنعت •

خودروسازی در فاز اول اجرای طرح 
	 انتخاب مدیر پیمان جهت عملیات اجرایی سایت و طرح آزمون جاده ای •
	 در • طرح  این  دادن  قرار  و  پروژه  اول  اولویت  بعنوان  منتخب  جاده  طرح 

الزامات  در  تغییر  بدون  که  صورت  بدین   Performance جاده  قالب 
مربوط به این جاده، با افزودن سطوح و بخش هایی قابلیت اجرای بخش 
قابل توجه ای از آزمون های اجباری خودرو )آزمون های ترمز، تغییرالین، 
آزمون های  صدا،  آزمون  سوخت،  مصرف  باال،  سرعت  آزمون های 

فرمان پذیری و....(  در این جاده گنجانده شده است.
	 ارائه مسترپالن پروژه )Master Plan( مرکز ملی آزمون جاده ای خودرو •

جاده ها،  کلیه ي  دقیق  محل  طرح  این  در   .93 سال  پایانی  روزهای  در 
آزمایشگاهی  اساس دستورالعمل های  بر  آنها  ارتباطات  و  آزمونی  الزامات 
مشخص و ارائه شده است. فضاهای مورد نیاز برای احداث آزمایشگاه ها، 
انتقال و  الکتریکی و مکانیکی، خطوط  تاسیسات  زیر ساخت های اصلی، 
همچنین میزان خاک برداری، هزینه ی تخمینی و زمان بندی کلی پروژه 

مشخص گردیده است.
	 آغاز • و  خارجی  مشاور  توسط  منتخب  جاده ي  اولیه ي  طراحی های  ارائه  

فرآیند طراحی جزئیات این جاده توسط مشاور داخلی 
	 برگزاری مناقصه تعیین پیمانکار جهت فاز اول پروژه•
	 یکی از موضوعات محوری در زمینه طراحی مرکز آزمون جاده ای خودرو، •

راستا  این  در  است.  بوده  طراح  معتبر  شرکت های  دانش  از  بهره گیری 
قرار  مذاکره  و  بررسی  مورد  و  ارزیابی  متعددی  بین المللی  شرکت های 
عنوان  به  ابرمایر  آلمانی  ارزیابی، شرکت  پروسه های  از طی  گرفتند. پس 
مشاور در پروژه انتخاب و در مهرماه سال 93 با عقد قراردادی طراحی مرکز 

آزمون جاده ای را آغاز نمود.
	 شرکت مهندسی ابرمایر در سال 1958 در شهر مونیخ تاسیس شده و هم •

اکنون یکی از بزرگترین شرکت های مشاور مهندسی آلمان می باشد. شرکت 
آلمان و سرتاسر  تابعه در  از 1200 کارمند در شرکت های  با بیش  ابرمایر 
جهان در حوزه های ساختمان، حمل و نقل، انرژی و محیط زیست فعالیت 
می کند. دفاتر این شرکت و همچنین گستره ی پروژه های در حال اجرای 

ابرمایر درکشورهای مختلف در نقشه  مشخص شده است:

	 آزمون • مراکز  طراحی  زمینه ی  در  باال  سابقه ی  با  همچنین  شرکت  این 
از مراکز  این حوزه می باشد. برخی  از پیشگامان در  جاده ای خودرو یکی 

آزمون جاده ای طراحی شده توسط این مشاور عبارتند از:

شرکت Obermeyer  مشاور طراح مرکز آزمون جادهای خودرو ایران

	 با توجه به حضور مشاور طراح با تجربه ی باال و هم اندیشی با شرکت های •
خودروسازی بخصوص کارشناسان حوزه ی آزمون، مهندسی و تحقیق و 
آزمون  این زمینه  نیازهای حال حاضر کشور در  از  زیادی  توسعه، بخش 
خودروهای مختلف، بررسی و در این پروژه گنجانده شده است. در ادامه 
برخی از امکانات جاده ای در نظر گرفته شده در مرکز ملی آزمون جاده ای 

خودرو آورده شده است.
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	 توپوگرافي با مقیاسه ای مختلف،  نقشه برداری و اجرای عملیات ژئوتکنیک •
در کل سایت 

	 در • گیاهی  پوشش  ایجاد  مطالعات  انجام  و  سایت  خاک  نقشه ی  تهیه ی 
سایت

	 مذاکره با شرکت فاضالب استان تهران و سازمان آب اخذ موافقت اولیه •
برای انتقال آب به سایت

	 ایجاد حریم پیرامون سایت و احداث جاده در محیط سایت•
	 اخذ مجوز یک مگاوات برق•

طراحی و احداث جاده ها و تاسیسات مربوطه
	 • RFQ )Request forتهیه ی بین المللي،  طراح  شرکتهاي  با   مذاکره 

Proposal(  پروژه و انتخاب مشاور خارجی در حوزه ی طراحی جانمایی، 
جزئیات طرح و نظارت عالیه

	 برگزاری مناقصه انتخاب شرکت مشاور داخلی•
	 طراحی جاده ي منتخب جهت سازماندهی نیازهای تسریع شده ي صنعت •

خودروسازی در فاز اول اجرای طرح 
	 انتخاب مدیر پیمان جهت عملیات اجرایی سایت و طرح آزمون جاده ای •
	 در • طرح  این  دادن  قرار  و  پروژه  اول  اولویت  بعنوان  منتخب  جاده  طرح 

الزامات  در  تغییر  بدون  که  صورت  بدین   Performance جاده  قالب 
مربوط به این جاده، با افزودن سطوح و بخش هایی قابلیت اجرای بخش 
قابل توجه ای از آزمون های اجباری خودرو )آزمون های ترمز، تغییرالین، 
آزمون های  صدا،  آزمون  سوخت،  مصرف  باال،  سرعت  آزمون های 

فرمان پذیری و....(  در این جاده گنجانده شده است.
	 ارائه مسترپالن پروژه )Master Plan( مرکز ملی آزمون جاده ای خودرو •

جاده ها،  کلیه ي  دقیق  محل  طرح  این  در   .93 سال  پایانی  روزهای  در 
آزمایشگاهی  اساس دستورالعمل های  بر  آنها  ارتباطات  و  آزمونی  الزامات 
مشخص و ارائه شده است. فضاهای مورد نیاز برای احداث آزمایشگاه ها، 
انتقال و  الکتریکی و مکانیکی، خطوط  تاسیسات  زیر ساخت های اصلی، 
همچنین میزان خاک برداری، هزینه ی تخمینی و زمان بندی کلی پروژه 

مشخص گردیده است.
	 آغاز • و  خارجی  مشاور  توسط  منتخب  جاده ي  اولیه ي  طراحی های  ارائه  

فرآیند طراحی جزئیات این جاده توسط مشاور داخلی 
	 برگزاری مناقصه تعیین پیمانکار جهت فاز اول پروژه•
	 یکی از موضوعات محوری در زمینه طراحی مرکز آزمون جاده ای خودرو، •

راستا  این  در  است.  بوده  طراح  معتبر  شرکت های  دانش  از  بهره گیری 
قرار  مذاکره  و  بررسی  مورد  و  ارزیابی  متعددی  بین المللی  شرکت های 
عنوان  به  ابرمایر  آلمانی  ارزیابی، شرکت  پروسه های  از طی  گرفتند. پس 
مشاور در پروژه انتخاب و در مهرماه سال 93 با عقد قراردادی طراحی مرکز 

آزمون جاده ای را آغاز نمود.
	 شرکت مهندسی ابرمایر در سال 1958 در شهر مونیخ تاسیس شده و هم •

اکنون یکی از بزرگترین شرکت های مشاور مهندسی آلمان می باشد. شرکت 
آلمان و سرتاسر  تابعه در  از 1200 کارمند در شرکت های  با بیش  ابرمایر 
جهان در حوزه های ساختمان، حمل و نقل، انرژی و محیط زیست فعالیت 
می کند. دفاتر این شرکت و همچنین گستره ی پروژه های در حال اجرای 

ابرمایر درکشورهای مختلف در نقشه  مشخص شده است:

	 آزمون • مراکز  طراحی  زمینه ی  در  باال  سابقه ی  با  همچنین  شرکت  این 
از مراکز  این حوزه می باشد. برخی  از پیشگامان در  جاده ای خودرو یکی 

آزمون جاده ای طراحی شده توسط این مشاور عبارتند از:

شرکت Obermeyer  مشاور طراح مرکز آزمون جادهای خودرو ایران

	 با توجه به حضور مشاور طراح با تجربه ی باال و هم اندیشی با شرکت های •
خودروسازی بخصوص کارشناسان حوزه ی آزمون، مهندسی و تحقیق و 
آزمون  این زمینه  نیازهای حال حاضر کشور در  از  زیادی  توسعه، بخش 
خودروهای مختلف، بررسی و در این پروژه گنجانده شده است. در ادامه 
برخی از امکانات جاده ای در نظر گرفته شده در مرکز ملی آزمون جاده ای 

خودرو آورده شده است.
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جاده ي منتخب   .1
)ترکیبی از جاده عملکردی )Performance( و فضاهایی به منظور اجرای حداقل الزامات مورد 

نظر خودروسازان(
     مسیری با طول کلی 8/5 کیلومتر به  منظور بررسی دوام در سرعت های باال، عملکرد رانندگی، 

پایداری در مسیر مستقیم، اندازه گیری های مصرف سوخت و شتاب گیری، آزمون رهاشدگی
    گنجاندن بخش هایی در این مسیر به منظور اندازه گیری صدای داخل خودرو، آزمون رانندگی 
در حالت پایدار، آزمون های ترمز، آزمون های فرمان پذیری، آزمون تغییر الین، آزمون سطح صدا، 

آزمون ماکسیمم سرعت

  

  

  

                    
                      

  .             :      

1.    

)    Performance          (  
 

    5/8                 
       

                   
           

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

100  

35 m 

20 m 

100  

   

     
       

 )High Speed Track( جاده ي آزمون سرعت باال  .2
مسیری با طول 9/8 کیلومتر به منظور بررسی دوام خودرو، میزان آالیندگی خودرو، عملکرد ترمز 
خودرو در سرعت های باال، بررسي شتاب کندشوندگي خودروها ناشي از ترمزگیري، آزمون هاي 
عملکرد  بزرگراه ها،  در  شبیه سازی حرکت  رهاشدگی،  آزمون  خودرو،  نیروی  انتقال  سیستم های 
اندازه گیری  فرمان پذیري،  و  هدایت  سیستم  خودرو،  پایداري  و  دینامیکي  وضعیت  الستیک ها، 

صدای بیرونی، آزمون مصرف سوخت

 

مسیر عمومی آزمون دوام  .3
 ) Public Durability Road / Endurance Track( 

مسیری با طول تقریبی 6/5 کیلومتر به منظور آزمون های دوام، ارزیابی خودرو 
بر روی جاده های نرمال و ویژه

جاده ي آزمون دوام شتاب يافته/ مسیر آزمون خستگی   .4
)  Accelerated durability road / Fatique track(   

شرایط  اثرات  دوام،  آزمون های  انجام  جهت  کیلومتر   9 طول  به  مسیری 
جاده روی سیستم تعلیق، شاسی و کمک فنرها و رفتار سیستم ترمز، آزمون 
نفوذپذیری بدنه ي خودرو و اتاقک، مکش هوا و موتور، بررسي مقاومت عمومی 
سرعت هاي  با  آزمون هایي  انجام  مکرر،  ترمزگیري  آزمون  بررسي  خودرو، 
تغییر  قابلیت  بررسی  محرکه،  نیروي  انتقال  سیستم  بررسي  جهت  مختلف 

مسیر، آزمون الستیک

)Iso noise surface( جاده آزمون صدا  .5
جاده ای به طول 700 متر جهت آزمون صدای خودرو، آزمون صدای اگزوز 

NVH )Noise Vibration Harshness( جاده آزمون  .6
جاده ای با طول کلی 2/8 کیلومتر برای ارزیابی راحتی حین راندن روی سطوح 

مختلف )صدا، ارتعاش، راحتی(

) Dynamic Pad( جاده ي آزمون دينامیکی  .7
سطحی دایره ای به قطر 300 متر جهت بررسي وضعیت دینامیکي و پایداري 
فرمان  و  هدایت  سیستم  و  الستیک ها  عملکرد  چگونگي  بررسي  و  خودرو 
پذیري، آزمون بررسي حالت پایداري خودرو، آزمون پایداري در حالت چرخش
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مسیر عمومی آزمون دوام  .3
 ) Public Durability Road / Endurance Track( 

مسیری با طول تقریبی 6/5 کیلومتر به منظور آزمون های دوام، ارزیابی خودرو 
بر روی جاده های نرمال و ویژه

جاده ي آزمون دوام شتاب يافته/ مسیر آزمون خستگی   .4
)  Accelerated durability road / Fatique track(   

شرایط  اثرات  دوام،  آزمون های  انجام  جهت  کیلومتر   9 طول  به  مسیری 
جاده روی سیستم تعلیق، شاسی و کمک فنرها و رفتار سیستم ترمز، آزمون 
نفوذپذیری بدنه ي خودرو و اتاقک، مکش هوا و موتور، بررسي مقاومت عمومی 
سرعت هاي  با  آزمون هایي  انجام  مکرر،  ترمزگیري  آزمون  بررسي  خودرو، 
تغییر  قابلیت  بررسی  محرکه،  نیروي  انتقال  سیستم  بررسي  جهت  مختلف 

مسیر، آزمون الستیک

)Iso noise surface( جاده آزمون صدا  .5
جاده ای به طول 700 متر جهت آزمون صدای خودرو، آزمون صدای اگزوز 

NVH )Noise Vibration Harshness( جاده آزمون  .6
جاده ای با طول کلی 2/8 کیلومتر برای ارزیابی راحتی حین راندن روی سطوح 

مختلف )صدا، ارتعاش، راحتی(

) Dynamic Pad( جاده ي آزمون دينامیکی  .7
سطحی دایره ای به قطر 300 متر جهت بررسي وضعیت دینامیکي و پایداري 
فرمان  و  هدایت  سیستم  و  الستیک ها  عملکرد  چگونگي  بررسي  و  خودرو 
پذیري، آزمون بررسي حالت پایداري خودرو، آزمون پایداري در حالت چرخش
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Offroad جاده  .8
مسیری با طول 5/5 کیلومتر جهت ارزیابی رفتار خودرو، پایداری حین راندن 

خودروهای دو دیفرانسیل، قابلیت شیبروی خودروها تحت شرایط دشوار

 

                       ) Handling Course (  مسیر آزمون هدايت پذيري خودرو  .9
مسیر آزمون هدایت پذیری خشک و خیس با طول کلی 5000  متر به منظور 
بررسي الستیک هاي  توسعه اي،  تعلیق و شاسی و طرح هاي  بررسي سیستم 
تحقیقاتي، آزمون میزان راحتي خودرو براي سرنشین ، ارزیابي نحوه ی عملکرد 
میزان  کنترل  درمورد  آزمایش  خودرو،  فرمان پذیری  بررسي  فنرها،  کمک 

کششASP، آزمایش سرخوردن روي سطوح خیس و ارزیابی کلي خودرو

 )Brake testing( جاده ي آزمون ترمز  .10
مسیری با طول کلی 1000 متر و شامل سطوح با ضرایب اصطکاک مختلف و 

قابلیت خیس شدن برخی از سطوح جهت اجرای آزمون ترمز 

 )Slope Road( مسیر شیبدار  .11
ارزیابی  به منظور  درصد   70 تا  درصد   10 شیب  از  مختلف  شیب دار  سطح 
عملکرد  ارزیابی  دستی،  ترمز  عملکرد  ارزیابی  کالچ،  از  نادرست  استفاده ي 
خودرو در سرباالیي، ارزیابی کشش و قدرت خوردو، ارزیابی  قابلیت کشاندن 
بکسل و یدک، ارزیابي دوام خودرو، ارزیابي توانایي و قابلیت هدایت خودرو   

    

) City Traffic( مسیر ترافیک شهری  .12
مسیری به طول 1/6 کیلومتر به منظور شبیه سازی ترافیک و محیط شهری

)Skid Pads(  مسیر  .13
آزمون  فرمان،  تصحیح  بدون  متر   100 قطر  به  دایره ای  مسیر  در  رانندگی 
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