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 راه اندازي پايلوت چندمنظوره تست و کنترل کیفی کفپوش هاي ورزشی  طرح به فارسیعنوان 

 Establish of Multi-Functional Center for Test and Quality Control عنوان طرح به انگلیسی

of Sports Flooring  
 

 ای از آنچه که باید انجام، بررسی یا تعیین شود()توضیح روشن، صریح و خالصه تعریف پروژه .1

وگشتاورهاي اعمالی برمفاصل مختلف  میزان نیروها و به تاثیر غیرقابل انکارکفپوش هاي ورزشی روي سالمت شخص ورزشکار نظر

 اهمیت می باشد. بیومکانیکی بسیارحائز موادي و کانیکی،آنها لزوم پرداختن به موضوع کفپوش هاي ورزشی ازديدگاه هاي م

بتوان  تا هدرا در ايران انجام د ي تست و کنترل کیفی کفپوش هاي ورزشیآزمايشگاهی که بتواند آزمايش ها فقدان به با توجه 

 واه اندازي مرجعی واحد، ر يقین پیدا کرد، و واردکنندگان تولیدکنندگان به طور صد در صد به مهندسی بودن و علمی بودن کار

از ضرورت  ،چارچوب آخرين استانداردهاي موجود درپارامترهاي کفپوش هاي ورزشی،  و کنترل کیفی ارزيابیبه نگاهی تخصصی 

 ويژه اي برخوردار است.

تهیه ارزيابی و  طراحی و ساخت دستگاههاي تست و کنترل کیفی با اولويت ارزيابی پارامترهاي مشترک در استانداردها،

، تحلیل شرايط حاکم بر بازار) تولید داخل و وارداتی(، ارزيابی نرخ تدوين استانداردهاي ملی مربوطهبررسی  دستگاههاي وارداتی ،

 بازگشت سرمايه از جمله موارد کلیدي در تهیه پروپوزال می باشد. 

 شوند، همراه با تعریف مختصر از هر کدام(پروژه مربوط میهایی که به نوعی به ها و واژه)اشاره به کلیدواژههای اصلی و محوری واژه .2

شامل انواع کفپوش هاي داخل سالن، کفپوش هاي فضاي باز، کفپوش هاي پیست هاي دومیدانی)تارتان(، انواع  :کفپوش ورزشی

 چمن هاي مصنوعی، انواع کفپوش هاي پارکی و....

 BS EN 14904 ،BS EN 14877 ،IAAF Protocols ،FIFA  Standard، BS EN 1177 :استاندارد

 (های مشابه داخلی و خارجیاشاره مختصر به سوابق پروژهسوابق پروژه ) .3

  پژوهش هاي صورت گرفته در دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در قالب رساله هاي کارشناسی ارشد

 مهندسی ورزش

 اکن ورزشیطرح ملی کفپوش هاي ورزشی شرکت توسعه و نگهداري ام 

  تدوين استاندارد ملی کفپوش هاي ورزشی داخل سالن 

 ئی پروژهاهداف کلی و جز .4

 که شامل موارد ذيل باشد: براي انجام تست هاي کنترل کیفی کفپوش هاي ورزشی )پايلوت چندمنظوره(ايجادمرکزي

  (R&D)توسعه تحقیق و واحد -1

 ساخت وتولید واحد -2

 استانداردسازي وکنترل کیفی واحد -3

 مدلسازي کامپیوتري حدوا -4

                      صنعت ارتباط با واحد -5

گاه رتبیت بدنی و علوم ورزشی  ژپوهش



 آوری اطالعات()اشاره به گستردگی پروژه در ابعاد سازمانی، مکانی، زمانی و دامنة منابع جمعقلمروی سازمانی، مکانی و زمانی  .5
ي مشترک در میان استانداردهاي مختلف می کلیه پارامترهاي اصلی موجود در استانداردهاي بین المللی با اولويت پارامترها

نظر به ارتباط نزديک موضوع موردنظر با صنعت، تعامل موجود بین مرکز تست و کنترل کیفی با بايست تحلیل و بررسی گردد. 

ز مصرف ، سازمان حمايت ا انجمن تولیدکنندگان لوازم ورزشی ايرانارگانهايی نظیر سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران، 

 می بايست تبیین شود. کنندگان،

 ها و تجارب مورد نیاز برای اجرای پروژهتخصص .6

 .می باشد مهندسی ورزش، مهندسی مکانیک و مهندسی پلیمر بکارگیري علوم مختلف از جمله اين پروژه نیازمند
 

 (ها و . . . برای انجام پروژه)اشاره به ابزارها، امکانات، حمایتابزارهای پروژه  .7

 و ترکیبی کفپوش هاي ورزشی منعطف نقطه اي و سطحی 

 ...استفاده از نرم افزارهاي شبیه ساز رايانه اي از قبیل آباکوس، متلب و 

 و ماشینکاري امکانات کارگاه ساخت و تولید 

 حمايت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران 
 

ای نامهدادهای مختلف عملی، اجرایی، مستندسازی و آیین)اشاره به برونها و مستندات نهایی ها، کاربستخروجی .8

 نتایج پروژه(
خروجی کار بصورت آزمايشگاهی مرجع که مجوز تست و کنترل کیفی کلیه کفپوش هاي ورزشی را از سازمان استاندارد و 

 تحقیقات صنعتی ايران بگیرد، می باشد.
 

 و خارجی های داخلیانتظارات پروژه در موضوع پیوند با سازمان .9

 انتظار می رود پروژه مذکور بتواند پیوندي میان ارگان ها و نهادهاي ذيل برقرار نمايد:

 ،سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران 

 انجمن تولیدکنندگان لوازم ورزشی ايران ، 

 اتحاديه فروشندگان لوازم و تجهیزات ورزشی 

 سازمان حمايت از مصرف کنندگان 

 نانوزارت ورزش و جوا 

 مالحظات اساسی )اقدامات مورد انتظار( در انجام پروژه .11

 طراحی و ساخت دستگاههاي تست و کنترل کیفی کفپوش هاي ورزشی بر اساس اولويت هاي موجود در استانداردها 
 بررسی و تهیه دستگاههاي تست و کنترل کیفی کفپوش هاي ورزشی از خارج از کشور 

 ز در ارتباط با کفپوش هاي ورزشیتدوين استانداردهاي ملی مورد نیا 

 سازی و درآمدزایی برای پژوهشگاه(سازی و درآمدزایی )اشاره به دستاوردهای تجاریتجاری .11

براي کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان کفپوش هاي ورزشی جهت  درامدزايی از طريق انجام آزمون هاي تست و کنترل کیفی

 يرانانجام هرنوع مناقصه عمومی در سطح ا

 پیش بینی زمان و هزینة انجام پروژه .12
 بیش از دو سال  بین يک تا دوسال  کمتر از يکسال

 
 


