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مرکز علمی کاربردی کلران، با هدف تربیت متخصصان کار آزموده که بتوانند در رشد و بالندگی صنعت نقشی 

. جامعه کاری حال حاضر کشور، به خصوص جامعه صنعتی کشور از نبود دارد گام برمیمفید ایفا کنند 

تکنسین های قدرتمند رنج می برد. با نگاهی ریزبینانه به صنایع موفق دنیا به این مطلب می رسیم که در 

 کنار مهندسان طراح، همیشه تکنسینهایی وجود دارند که در اجرای پروژه ها نقش اصلی را دارند. حال آنکه

در کشور ما رویکرد دانشگاهی کامال متفاوت می باشد. از این رو مرکز علمی کاربردی کلران با هدف تربیت 

تکنسین های متخصصی که بتوانند در کنار مهندسان طراح در اجرای پروژه ها نقش آفرین باشند راه اندازی 

 شده است.

رشته مدیریت ین زمینه عوامل و دانشجویان در او افزایش اطالعات به منظور آگاه سازی در همین راستا 

مرکز ، بازدیدی از 44/04/0969، مورخ  دوشنبه روزدر ، کسب و کار علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا

 انجام دادند.شرکت تولیدی شیمیایی کلران  علمی کاربردی کلران و 

 09 این بازدید حضور داشتند.اساتید خود در  هاز دانشجویان به همرا نفر 

  هدایت شدند.مرکز در ابتدا ضمن خوشامد گویی از ایشان مدعوین به سالن اجتماعات 

  کلیپ مربوط به معرفی مرکز علمی کاربردی و شرکت تولیدی شیمیایی کلران برای حضار نمایش

 داده شد.

  فایل مربوط به مرکز علمی  سرکار خانم اصغری ،معاون آموزشی مرکز علمی کاربردی کلرانسپس

 و دانشجویان سواالت خود را مطرح کردند. نمودند ارائهکاربردی و شرکت تولیدی شیمیایی کلران را 

  در ادامه با همراهی کارشناس آموزش مرکز و کارشناس واحدHSE  شرکت کلران، از خانه بهداشت

شرکت تولیدی بهداشت و ایمنی  چک لیست های واحددر این واحد  شرکت بازدید به عمل آورده شد.

این چک لیست ها عبارت بودند از  .ه شدبه دانشجویان نشان دادشیمیایی کلران توسط کارشناسان واحد 

چک لیست بازدید ایمنی و زیست محیطی واحد آزمایشگاه، چک لیست مدیریت انرژی، مدیریت پسماند، 

و زیست محیطی واحدهای ستادی، چک لیست آب، پساب و پایش آلودگی هوا ، چک لیست بازدید ایمنی 

ها و نحوه استفاده و انجام آن ها  واحد سایت تولید و ... همچنین در مورد هر کدام از این چک لیست

 .ی داده شدتتوضیحا

از دیگر توضیحات داده شده به دانشجویان نحوه استفاده از ماسک های تنفسی و طرز قرار گرفتن صحیح آن 

 بر روی صورت بود.

  ضمن پذیرایی از ایشان بازدید کنندگان به سالن کنفرانس شرکت راهنمایی شدند و در انتها

کارشناس واحد بهره وری و تعالی شرکت جناب آقای پاکدامن به توضیح فایل کنترل مستندات 

در این واحد در مورد ساختار سازمانی، نظامنامه، چشم انداز شرکت تولیدی شیمیایی کلران پرداختند. 

 توضیحاتی داده شد.برنامه های مدیریتی در خصوص صحبت گردید و 
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 خالصه ای از مستندات این بازدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


