
برگزاری اولین رویداد شتاب صنعت کلر و نمک توسط                           

 مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران

 فرآیند برگزاری رویداد شتاب صنعت کلر و نمک

و  پیشنهاد مدیر کل محترم دفتر نوآوری، فناوریشروع فرآیند برگزاری رویداد شتاب صنعت کلر و نمک با 

مرکز آموزش علمی  پذیرفت که ابتدا در شورای پژوهش تجاری سازی دانشگاه جامع علمی کاربردی صورت

کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران مطرح گردید و پس از آن به شورای پژوهش و فناوری واحد استانی 

کتبی شورای پژوهش و فناوری واحد استانی روند اجرائی رویداد آغاز  سمنان ارجاع داده شد و با موافقت

                                                                                                                                                                                                           گردید. 

 رویداداولین و پوستر و سایت  شدرویداد مذکور وارد فاز اجرایی  ،برگزار کنندگان پس از تعیین حامیان و

و اطالع رسانی جهت ثبت نام عالقه مندان در کلیه مراکز علمی گردید طراحی شتاب صنعت کلر و نمک 

عالوه بر آن به منظور  .ز رشد  و ... صورت پذیرفتپارک های علم و فناوری، مراکشگاه ها، کاربردی کشور، دان

فی جهت معرفی رویداد شتاب نسبت به ساخت کلیپ و موشن گرااستفاده حداکثری از ظرفیت فضای مجازی 

                                                                                                                        گردید. اقدام صنعت کلر و نمک

در طول این مدت تعدادی  مه داشت.ااد 9911آذر  93و تا شروع  9911از ابتدای آبان ماه فرآیند ثبت نام ایده 

ه های و کارگا ایده از طریق دبیرخانه رویداد دریافت شد و پس از بررسی های اولیه، برگزاری پیش رویداد

 گردیدند. تائیدجهت حضور در رویداد نهایی ایده انتخاب و  8تعداد  ،آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

گاه جامع   دانش

 علمی کارربدی 



جناب با حضور ، 9911دی ماه  93وز سه شنبه مورخ در رپی ( صنعت کلر و نمک آ اولین رویداد شتاب ) استارت

ب جنا، کشور دفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه جامع علمیمحترم موسی زاده مدیرکل رتدکآقای 

ریعت ش دکترجناب آقای دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی سمنان،  محترم قربانیان رئیس دکترآقای 

 آموزشمرکز محترم شاطری رئیس سرکار خانم مهندس  شرکت تولیدی شیمیایی کلران و محترم مدیرعامل

اربردی می کعلآموزش مرکز محل صورت ویدئو کنفرانس در ایی کلران به علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمی

 شرکت تولیدی شیمیایی کلران برگزار شد.

  خیر مقدم و معرفی اولین رویداد شتاب صنعت کلر و سرکار خانم مهندس شاطری ضمن  ی مراسمابتدادر

نمک، از حضور ایده پردازان، داوران رویداد )جناب آقای دکتر شریعت، جناب آقای مهندس کمالی فرد و 

و همچنین حضور جناب آقای دکتر قربانیان و جناب آقای دکتر موسی زاده  خواجه نوری(دکتر سرکار خانم 

 در این رویداد تشکر و قدردانی نمودند.

  دکتر موسی زاده و های جناب آقای دکتر شریعت ضمن تشکر از همکاری و مساعدت همچنین جناب آقای

 هئگیری این رویداد ارابرگزاری چنین رویدادی، گزارشی از روند شکل دکتر قربانیان در خصوصجناب آقای 

 نمودند.

  شرکت تولیدی دکتر قربانیان ضمن تشکر از مجموعه شرکت و مرکز علمی کاربردی جناب آقای در ادامه

ز کاربرد نمک و نقش آن در اقتصاد تاریخچه ای ابه برگزاری این رویداد شتاب،  در خصوصکلران شیمیایی 

وران گذشته اشاره نمودند و گزارشی از مقدار تولید این محصول در دنیا و جایگاه ایران در بین کشورهای د

 تولید کننده بیان داشتند.

  از برگزارکنندگان رویداد شتاب صنعت کلر جناب آقای دکتر موسی زاده ضمن تشکر و قدردانی ویژه در انتها

بیان داشتند: باید دانست استان  ،تولیدی شیمیان کلراندر مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت و نمک 

امات فعالیتها، اقد که با توجه به وجود چنین ظرفیتهای باال و بالقوه ای، می توان بودهسمنان مهد کلر و نمک 

با ایجاد و راه اندازی  ایشان همچنین عنوان نمودند کهانجام داد.  گستردهو رویدادهای پژوهشی را در سطح 

ر به نتایج و اقدامات بسیا بین المللی  در سطح ملی ومی توانیم کلر و مشتقات آن در استان سمنان شهرک 

 . مهم و حیاتی دست یابیم

 این رویداد به بیان طرح ها، نظریات و ایده های نوآورانه خود پرداختندت کنندگان در ادامه هریک از شرک .

دانی به هدای لوح تقدیر و جایزه نقدی قدربا ا به مرحله نهایییافته به تمامی ایده های راه در این رویداد 

 ، عالوه بر دریافت لوح تقدیر و جایزه نقدی،رویداد شتاب صنعت کلر و نمک ایده برتر ورده شد. دوعمل آ

گردیدند.  برخورداریدی شیمیایی کلران از حمایت مرکز نوآوری شرکت تولجهت توسعه و تجاری سازی 

توسط شرکت  اتآزمایشانجام بعد از الزم برای خریداری محصول یکی از ایده دهندگان تصمیمات همچنین 

 اتخاذ گردید.و دریافت تاییدیه شرکت، تولیدی شیمیایی کلران 



 خالصه ای از مستندات 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


