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  جناب آقاي دكتر موسي زاده، مدير كل محترم دفتر امور پژوهش و فناوري  71/71/89روز سه شنبه مورخ

قربانيان رياست محترم دانشگاه جامع علمي دي كشور به همراه جناب آقاي دكتر دانشگاه جامع علمي كاربر

و جناب آقاي مهندس مکاري نسب كارشناس محترم امور پژوهشي دانشگاه جامع كاربردي استان سمنان 

 از مركز نوآوري شركت توليدي شيميايي كلران بازديد نمودند.علمي كاربردي استان سمنان 

  از مركز نوآوري شركت توليدي شيميايي كلران كه در مركز در اين بازديد، جناب آقاي دكتر موسي زاده

ت توليدي شيميايي كلران داير مي باشد بازديد نمودند و از نزديک با فعاليت هاي علمي كاربردي شرك

دو ايده مطرح شده توسط در خصوص  در اين بازديد. حققين مركز نوآوري آشنا شدندپژوهشگران و م

دكتر موسي زاده جناب آقاي پيشنهاداتي از طرف توضيحاتي داده شد و  محققين و پژوهشگران مركز نوآوري

 جناب آقاي دكتر موسي زاده ضمن تحسين و تمجيددر ادامه  .خصوص ايده هاي مطرح شده عنوان گرديد در

از استقرار واحد آموزش شركت توليدي شيميايي كلران در محل مركز آموزش علمي كاربردي شركت توليدي 

آموزشي اجرا شده و در و دوره هاي نمود  در حوزه آموزش بسيار اثربخش عنواناين اقدام را  شيميايي كلران

  حال اجراء شركت توليدي شيميايي كلران را گامي بلند در جهت پيشرفت و ترقي مركز نوآوري دانست.

  برگزاري المپياد حل مسائل صنعتي مركز نوآوري شركت توليدي شيميايي ايشان ضمن تقدير از در ادامه

نيز  "خوشه فناور نمک"بيان نمودند كه از برگزاري رويداد شتاب  "كلر و صنايع وابسته"كلران با عنوان 

توسط مركز نوآوري شركت توليدي شيميايي كلران حمايت خواهند كرد. چرا كه مركز نوآوري شركت 

 رويداد شتاب را خواهد داشت.     اين ل برگزارييپتانسبا توجه به ظرفيت هاي موجود توليدي شيميايي كلران 

  ر داشت: از همان آغاز به اظها را تشريح نمود و اهداف مراكز نوآوريجناب آقاي دكتر موسي زاده در ادامه

اين بوده كه مراكزي در دانشگاه جامع علمي كاربردي دفتر پژوهش و فناوري ، هدفگذاري مراكز نوآوري كار

خصوصي  گذار باشند،سرمايه دانشگاه جامع علمي كاربردي مجوز مراكز رشد و نوآوري دريافت كنند كه خود

سبب خواهد شد مراكز نوآوري محور اصلي انجام امور و اين امر  صي عمل كنندبوده و به صورت تخص

  تخصصي استاني و كشوري محسوب شوند

  و « وري در صنعتافزايش بهره»ها با دو هدف زاده با بيان اينکه استارت آپموسيجناب آقاي دكتر                      

در هر استان و شهرستان برگزار خواهد شد، تأكيد كرد: اميد است « اشتغالزايي با توليد محصوالت جديد»

جهت اشتغالزايي در  در دهي رويدادهاي شتاب گام موثريدانشگاه جامع علمي كاربردي بتواند با سامان

 .برداردسراسر كشور 

 ريعت مدير عامل محترم شركت توليدي شيميايي كلران و سركار خانم در اين بازديد جناب آقاي دكتر ش

شاطري رياست محترم مركز علمي كاربردي شركت توليدي شيميايي كلران حضور داشتند و در ادامه از 

الکترواليزر، اتاق كنترل، كلريد  توليد،همچون آزمايشگاه، توليدي شيميايي كلران هاي مختلف شركت واحد

 .و از نزديک با روند توليد محصوالت شركت آشنا شدند شدو ... بازديد  هيدراته آهکپرک، سود كلسيم، 
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