
 

 

 مرکز علمی، کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران آموزشی و پژوهشیرشد چشمگیر دستاوردهای 

 

 کاربردی، چاا اختراع  2، موفق به ثبت 6931در کمتر از شش ماه منتهی به سال کلران اساتید و دانشجویان دانشگاه 

در  مقالاه علمای، پژوهشایارائاه چنادی   و 9باالتر از  IFضریب تاثیربا  پژوهشی در مجالت معتبر علمی ISIمقاله  9

و  اخذ مجوز مرکز نوآوری و رشد در حوزه کلر و صانای  وابساته از وزارت علاو  گردیدند . همچنی   ی علمیکنفرانسها

نیز از اقدامات عملیاتی حوزه پژوهشی در ای  مرکاز در  ،  HSEمحیط زیست  و بهداشت ، ایمنی  تشکیل اولی  کلینیک

 ماههای اخیر بوده است.

، چا  اولای  کتاا  در مقط  کاردانی وکارشناسی در صنعت کلر آلکالی دانشگاهی تصویب دو رشته تخصصیتدوی  و

،کساب تنادی   در ساطح ملای " کلر " فرآیندهای کلر آلکالی در سطح کشور و اقدامات برگزاری اولی  استارت آ  

 یهفتاه پاژوهش وفنااور یدستاوردها یشگاهحضور در نما ولوح تقدیر در پنجمی  جشنواره درون دانشگاهی حرکت ،

کسب عنوان دفتر کارآفرینی برتردراستان، کسب تنادی  در ، غرفه شرکت کننده 22 ی استان وانتخا  غرفه برتر درب

اساتاندارد  9 ی در تدو یمشارکت وهمکار دانشجوی کارآفری  برتر،دومی  جشنواره کارآفرینان برتر استان وتقدیر از 

نیاز از اقادامات تجلیل به عنوان مرکز علمی برتر در چهارمی  کنگره ملی آموزش عالی مهارت،فنااوری واشاتلال ی ،مل

صانعت،  انتخا  مرکز بعنوان مرکز برتر ملی باه انتخاا  وزارتنهایت بوده است که در   6931برجسته مرکز در سال 

 برای ای  مرکز به ارملان داشته است.را ،  معدن و تجارت و تقدیر شده در هفته پژوهش در سطح ملی

                  آماوزش مهاارت محاور براساان داناش نظاا مشاوره پذیرش دانشجو در رشته های کاربردی صانعت باا اجارای 

                 وزشای دانشاجویان در محایط هاای صانعتی بارایروز رشته های دانشاگاهی و حضاور بااالتر از اساتانداردهای آم

از  ،در ای  مرکز آغاز و تورهای آینده نگری شللی براسان پیش ثبات ناا  6932، از ابتدای خرداد ماه 6932مهر ماه 

ی مقط  کاردانی فنای رشاته هاای صانای  شایمیایی تولیاد کلرآلکاالی، ایمنادر در سطح استان تیرماه برای اولی  بار

و در مقطا  کارشناسای ،شایمی آزمایشاگاهی  ،حساابداری صانعتیکاروحفاظت فنی ،برق صنعتی،مکانیک تاسیسات

ناپیوسته  شامل مهندسی فناوری صنای  شیمیایی تولید کلرآلکالی، کارشناسی حرفه ای ایمنی ،ساالمت،محیط زیسات 

مرکاز انجاا  در ایا   مدیریت تجاری سازی،کارشناسی حرفه ای مهندسی فناوری صنای  شیمیایی ، ،(HSE)صنای  

 خواهد گرفت.


