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                    مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلراندانشجویان حضور 

 سومین دوره مسابقات مناظره دانشجویی مراکز علمی کاربردی استان سمناندر 
                  هاي دوشنبه و علمي كاربردي استان سمنان در روزسومين دوره مسابقات مناظره دانشجويي مراكز 

به ميزباني مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي سمنان  8998آبان ماه  78و  72سه شنبه مورخ 

كيفي هدفمند و گسترش گفتمان گام دوم دانشگاه، توسعه "برگزار گرديد. محور مسابقات در اين دوره 

                  ،مهديشهر غرب استيل ،شركت توليدي شيميايي كلران كز علمي كاربرديابود. در اين مسابقات مر "مهارتي

، شهرداري بيارجمند)خواهران و شاهرود پالنده صاف، هنرآفرين پويان، البرز شرقي جهاد دانشگاهي،

 )خواهران و برادران( حضور داشتند و با يکديگر به رقابت پرداختند.شهميرزاد برادران( و مون گارشو

)تيم موافق( با مركز علمي  مركز علمي كاربردي شركت توليدي شيميايي كلران ،در روز اول مسابقات

دليل افزايش گرايش جمعيت دانشجويي به دانشگاه "كاربردي شهرداري بيارجمند )تيم مخالف( با موضوع 

به رقابت پرداختند. كه به دليل عدم حضور تيم مخالف،  "جامع علمي كاربردي، اشتغال پذيري باال است

                                                                            .ودپيروز اين مسابقه شست توانمركز علمي كاربردي شركت توليدي شيميايي كلران 

)تيم مخالف( با مركز علمي  مركز علمي كاربردي شركت توليدي شيميايي كلران ،در روز دوم مسابقات

ب سي در روز جمعه موجبرگزاري كالس هاي در" )تيم موافق( با موضوع مون گارشو خواهرانكاربردي 

به رقابت پرداختند كه مركز علمي كاربردي شركت توليدي  "شود كاهش كيفيت آموزش هاي مهارتي مي

                   .و با كسب اين نتيجه به مسابقات فينال راه يابد شيميايي كلران توانست پيروز اين مسابقه شود

( با مركز علمي كاربردي وافق)تيم ممركز علمي كاربردي شركت توليدي شيميايي كلران در مسابقات فينال 

خروجي دانشگاه جامع علمي كاربردي فارغ التحصيالني است كه "( با موضوعخالفهنرآفرين پويان )تيم م

ميايي مركز علمي كاربردي شركت توليدي شي كه به رقابت پرداختند "نقش اساسي در توليد و اشتغال دارند

 كلران توانست پيروز اين مسابقه شود و به مرحله كشوري راه يابد.

 

 

 

 

 

 


