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توسط مركز علمي كاربردي شركت برتر  كاربردي علمي آموزش مركز عنوان كسب

 تجارت و معدن صنعت، پژوهش و فناوري جشنواره هفتمين درتوليدي شيميايي كلران 

استقالل  و اجتماعي رفاه توسعه، پيشرفت، به رسيدن براي جامعه يك نياز ترين اساسي نوآوري، و خالقيت پژوهش،
اصلي  گذرگاه كشور يك نيازهاي با آن نمودن هماهنگ و امر اين در گذاري سرمايه منظور همين به. است واقعي
به  رسيدن براي جوامع يافتگي توسعه شاخص مهمترين كه طوري به. است پيشرفت محوري عامل و پايدار توسعه
توسعه  چهارم برنامه خاطر همين به. باشد مي پژوهش و تحقيق امر در گذاري سرمايه ميزان محور، دانايي جامعه
 اين .شد استوار ))متخصص انساني نهادن ارج(( و فناوري و پژوهش پايه بر و ))محور دانايي(( اقتصاد بر مبتني كشور

 مبني بر رهبري معظم مقام فرمايش با كشور توسعه ششم برنامه در و يافت تداوم پنجم برنامه در ديگر طريقي به امر
 و فناوري تحقيقات علوم، وزارت توسعه، ششم برنامه در. است يافته ادامه آن به مربوط اعتبار تعيين و پژوهش تاكيد

 ها دانشگاهخود،  فراروي را جديدي مسير پژوهش، بر تاكيد با فناوري سوي به حركت و علمي پايدار توسعه منظور به
 .نمود ريزي طرح تحقيقاتي مراكز و

 : تجارت و معدن صنعت، فناوري و پژوهش جشنواره هفتمين

 در ،آفرين ارزش فناوري ، هدفمند پژوهش"با شعار  فناوري صنعت، معدن و تجارت و پژوهش جشنواره هفتمين
 : با محورهايو  "ملي توليد خدمت
 برتر پژوهشگر و تجاري و معدني صنعتي، پژوهشي طرح انتخاب 
 ها  سازمان برتر تجارت و معدن صنعت، سازمان انتخاب 
 برتر استاني صنعتي هاي شهرك شركت انتخاب 
 برتر توسعه و تحقيق واحد انتخاب 
 برتر توسعه و تحقيق محصول انتخاب 
 برتر تجاري و معدني و صنعتي هاي پژوهش مركز انتخاب 
 برتر مهندسي فني خدمات واحد انتخاب 
 برتر مهندسي فني انجمن انتخاب 
 برتر پيشرفته صنايع شركت انتخاب 
 برتر كاربردي علمي مركز انتخاب 
 برتر بنيان دانش شركت انتخاب 
 فناوري و پژوهش حوزه در برتر تجاري صنفي اتحاديه و صنفي واحد انتخاب 

 بخش هاي برترين از و گرديد برگزار تهران تجارت و معدن صنعت، سازمان در 1397 سال آذرماه 26 تاريخ در
 .آمد عمل به تجليل تجارت و معدن صنعت،
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  و معدني ، صنعتي مختلف هاي حوزه در فناوري و پژوهش و آموزش زمينه در منتخب 79 از در اين مراسم 
 .شد قدرداني تجاري

 
 برتر كاربردي علمي مراكز •

 
 كاربردي علمي آموزش مركز:  تجارت و معدن صنعت، هاي حوزه در برتر كاربردي علمي مراكز بخش در 

 مركز آموزش مينو، صنعتي عام سهامي شركتمركز آموزش علمي كاربردي  ،)تهران( كوشا صنعتي شركت
مركز  انتخاب، صنعتي گروهموزش علمي كاربردي آمركز  كلران، شيميايي توليدي شركتعلمي كاربردي 

 تحقيقات و مهندسي شركتمركز آموزش علمي كاربردي  اردبيل، آهن ذوب شركتآموزش علمي كاربردي 
 منتخبين) عاليس(خراسان نوشان چشمه شركت كاربردي علمي آموزش مركز و ،)تهران(الستيك صنايع
 .گرفتند قرار تقدير مورد كه بودند برتري

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


