
 نوآوري و پژوهش در صنعت كاشي و سراميك

  حسين سرپولكي

  دانشكده مهندسي مواد، دانشگاه علم و صنعت ايران -اميكگروه سر

  

 نوآوري  
 است. فرايند تفكر مجدد و پيوسته بر مبناي نيازهاي دروني و بيروني مشتريان  
 .نوآوري مركزيت استقرار و پايداري مزيت رقابتي شركت هاست  
 :ويژگي كليدي يك نوآور  
 از زمينه هاي مختلف به  توانايي ارتباط دادن  سواالت مشكالت يا ايده هاي به ظاهر غير مرتبط

  يكديگر است.

  در دو دهه اخير موضوع نوآوري و پژوهش نظر بسياري از مديران و دست اندركاران صنايع مختلف
  را بخود جذب كرده است.

 كت ها نمي توانند مديريت علمي را از حوزه محدود به دانش درون سيستم خود عالوه بر اين، شر
  بدست آورند.

  در اين راستا ارتباط با مراكز پژوهشي، دانشگاه ها يا مراكز تحقيق و توسعه، به عنوان عوامل مهمي
  يل منابع واحدهاي توليدي  ميباشند.براي توسعه و تكم

  توسعه پژوهش و نوآوري به عنوان يكي از عوامل مهم توسعه اقتصادي عمل مي كنند. در اين راستا
  نتيجه، ايجاد نوعي مزيت رقابتي براي شركت خواهد بود.

 :نوآوري هاي صنعتي دو مزيت اصلي ايجاد ميكند  

  ،بهبود محصول  
o هوم هردو بهبود در كيفيت مشخصات محصول و هم توليد محصول جديد به مف  

 كاهش هزينه هاي توليد  
 اي توليد از طريق افزايش ظرفيت توليد ميكنند.ابتدا توليد كنندگان مبادرت به كاهش هزينه ه  
 .اما بزودي با موضوع پرشدن انبارها و عقب ماندن فروش از توليد مواجه مي شوند  
 ادل بين توليد و فروش در نهايت منجر به ركود و كاهش بيشتر منابع مالي خواهد شد!عدم تع  
  نقش مهم خود را نشان ميدهند.» لميتحقيق, نوآوري و پژوهش هاي ع«اين نقطه اي است كه  
  لزوم توجه به ظرفيت و نقش نوآوري و پژوهش هاي علمي در سه دهه گذشته منجر به پيشرفت

  صنعت سراميك ايتاليا و بدنبال آن اسپانيا شده است.فوق العاده 



  توليد بهتر جاي توليد بيشتر را گرفته است و تالش براي تمركز بر ارزش افزوده ناشي از توليد راز
  نجات از بحران تشخيص داده شد.

  بعنوان مثال انقباض صنعت كاشي و سراميك اسپانيا در سالهاي اخيد مديران استراتژيست آن را

يگانه را خروج از اين بحران » پايبندي به نو آوري و كسب ارزش افزوده«متقاعد كرد كه تنها 

  است.

  نوآوري هاي تكنولوژيك توسط ايتاليا و اسپانيا عامل اصلي در توسعه رهبري جهاني در صنعت
سراميك بوده است كه بصورت عمده بر مبناي جذب نوآوري هاي توليد شده توسط صنعت كاشي و 

  . ماشين سازي ايتاليا است
 رده ميان توليد كنندگان مواد و رنگدانه هاي كاشي و لعاب به بروز از سوي ديگر با تعامل گست

نوآوري در توليد كنندگان كاشي منجر شده است كه موجب بهبود چشمگيري در بهره وري، 
  . كيفيت و رقابت در هر دو خوشه گرديده است

  بنابراين، كسب اين نتيجه موفقيت آميزبه دليل موفقيت نوآوري در نتيجه همكاري سازماني بين
  عوامل مختلف در خوشه هاي اسپانيايي و ايتاليايي است. 

  يكي ديگر از ديدگاه هاي كمي براي مطالعه كنترل فن آوري كليدي، تجزيه و تحليل اختراعات ثبت
  شده توسط دفتر ثبت اختراعات اروپا است. 

  توسط توليدكنندگان لعاب، مينا و رنگدانه و  ٢٠٠٤تا  ١٩٨٨در سالهاي اين گزارش, ثبتاختراعات را
  در ايتاليا منتشر كرد.  ٢٠٠٧همچنين تامين كنندگان تجهيزات مكانيكي تا 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  آمار ثبت اختراعات يا پتنت هاي اسپانيا و ايتاليا

  
  ثبت اختراعات ايتاليا بطور آشکاری بيشتر از اسپانياست.

  شه از پارادايم های فن آوری مشابهی پيروی می کنند. هر دو خو

می توان ديد که چگونه توسعه تکنولوژيک (که منعکس کننده اختراعات بخش تجهيزات مکانيکی است)، منجر به توسعه و 
  ندگان محصول و فرايندهای لعاب و رنگ شده است.تکامل ثبت اختراعات مرتبط با توليد کن

  پيين تر بودن تعداد ثبت اختراعات لعاب و رنگ توجيه ديگری هم دارد:

ان کاشی عموما اختراعات خود را ثبت نمی کنند، زيرا بخصوص نوآوری های بخش لعاب عامل اصلی فناوری زيرا توليد کنندگ
  در فرايندهای آنها است.

  

  زمينه هاي نوآوري و پژوهش

  نوآوري هاي و پژوهش هاي نوين صنعت كاشي

  بطور كلي نوآوري هاي موثر:

  بهبود كيفيت مواد اوليه بدنه و لعاب 

  كنترل فرايند هاي توليد

  كاهش هزينه تمام شده

  تنوع سايز و كاربرد

  توسعه طرح و رنگ

  با كاربردهاي نوين Reveloutionary Innovation)نوآوري هاي شديد يا انقالبي(

 بكيفيت مواد اوليه بدنه و لعاب: (خلوص و كيفيت مواد بدنه, پرسالن و مواد با كاربرد خاص, لعاب شفاف, لعا

  پوليش, لعاب رنگ و چاپ ديجيتال و ...)



كنترل فرايند هاي توليد: (توسعه تكنولوژي, بهبود ماشين آالت, كنترل فرايند هاي سايش يا پخت و مانند آنها, 

  ز و ...)تغييرطراحي خطوط توليد, بهره گيري از ماشين آالت رو

  كاهش هزينه تمام شده: (كليه اقدامات منجر به صرفه جويي در هزينه مواد, فرايند ها و انرژي)

  سايز خاص براي كنترل بازار, اكشي هاي سايز بزرگ, كاشي نازك و ...)تنوع سايز و كاربرد: (انتخاب 

: (انتخاب طرح هاي متنوع براي سليقه هاي مختلف بازار, كنترل مصرف رنگ و لعاب, توسعه طرح و رنگ

  انتخابطرح هاي كم يا بدون تكرار, تغيير و تنوع طرح, لعاب و رنگ, الهام از طبيعت, چاپ با نماي سه بعدي و ...)

  

  نوآوري هاي شديد يا انقالبي

)(Reveloutionary Innovation  

  ورتزيين و دك -١

  بطور پيوسته موضوعات مربوط ٢٠٠٠با معرفي اولين دستگاه جوهر افشان براي دكور كاشي ها در سال ،

  به مكانيك، الكترونيك، جوهر و رنگدانه آنها وغيره به طور مداوم تكامل يافته اند.

  توسعه ماشين آالت جديد همچنين توليد انواع جوهر كه منجر به ظهور رقابت گسترده اي براي معرفي و

رزولوشن عكاسي، اجراي هرگونه )،دستيابي به  (dropwise ink depositionفن آوري جوهر افشان

  ...) توسعه يافته است.اي ديواري، ستون طراحي مورد نظر (نقاشي ه

  وجود دارد. رقابت بزرگي در توسعه ماشين آالت و جوهرهاي جديدبر اساس چاپ ديجيتال  

 ه و نقش موثري در افزايش ماشين آالت جوهر افشان به خوبي در خطوط لعاب براي دكوراسيون نصب شد

  بهره وري ايفا ميكنند.

 .در اين زمينه در آينده هم بطور پيوسته شاهد تحوالت و نوآوري هاي متعدد دگري خواهيم بود  

  برخي تحوالت در اين زمينه

 بدون تماس مستقيم با قطعه كار  

  واسط ابزارهاي حذف •

  .رنگدانه مصرف شديد كاهش •

  ح باال: رئاليسم بيشتر از طراحي يا عكس.وضو با چاپ •

  .باال چاپ سرعت •

  قابليت اجرادر بسياري از مواد. •

  .ها رنگ و ها طرح تغيير براي الزم زمان كاهش •

  طراحي قابل سطح از ٪١٠٠ دكوراسيون •



  كاربرد ليزر براي عمليات حرارتي كاشي

  متفاوتي استفاده شده است. اخيرا از تكنيك ليزر براي كاربردهاي  

 .حكاكي ليزري ليزر به عنوان يك روند معتبر براي به ايجان نقش ها و پروفيل ها در بدنه هاي سراميك  

 سنتز رنگدانه سراميكي بصورت درجا برروي بدنه  

  دقت در طرح و الگوي ايجاد شده و صرفه جويي درمصرف رنگدانه  

  در يك  هنگامي كه يك پرتو ليزر روي يك سطح نفوذ مي كند، انتقال انرژي اتفاق مي افتد كه فقط

حريك در سطح فرآيند تحريك و ت سطح كاشي انتقال انرژي صورت گرفته و موجبمنطقه انتخابي از 

  الكترونيكي اتم ها و / يا مولكول ها ميشود.

  مايش سريع بدون انتقال درجه بصورت موضعي و سر ٢٠٠٠دماي بسيار باال تا حدود اين منجر به ايجاد

  انرژي به بدنه كاشي بمنظور پيشبرد كاربردهاي دكوراسيوني خواهد شد.

 اده هاي يك رنگدانه با يك آئروسل، به طوري كه هنگامي كه يك اين نوع دكوراسيون با استفاده از پيشم

  ليزر بر روي آنهااعمال ميشود منجر به زينتر رنگدانه ميگردد.

 .اليه دكور در اين حالت بخوبي به بدنه متصل خواهد شد  

 .كاهش هزينه مواد و به حداقل رساندن اثرات زيست محيطي از مزاياي اين تكنيك است 

  

  دكوراسيون ليزري

  

  

  كاشي هاي(لعاب) آنتي باكتريال

  دي اكسيد تيتانيوم يك نيمه هادي نوعn .است كه داراي رفتار فتو كاناليستي است  

 2حفره منجر به تشكيل يون هاي سوپراكسيد (-ه ماوراء بنفش و تشكيل جفت الكترونبا جذب اشع-O (

  ) ميشود.OH-و راديكال هاي هيدروكسيل (



  تجزيه آنها كه نهايتا منجر به حذف باكتري ها از تركيبات آلي، واكنش با ميكرو ارگانيسم ها و تجزيه

  روي سطح ميشود.

  خاصيت فوتوكاتاليستي

 اكنش فوتوني بوده كه در حضور كاتاليست، تسريع مي فرآيند فوتوكاتاليستي به طور كلي بيانگر يك و

 گردد. 

   
  يك فرآيند اكسيداسيون از نوع فوتوكاتاليستي، فرآيندي است كه در آن نيمه هادي عالوه بر جذب

يست عمل نموده و راديكالهاي فعالي توليد نمايد كه فوتون با انرژي مناسب بتواند به عنوان يك فوتوكاتال

  قدرت اكسيد نمودن تركيبات آلي را دارا باشند. 

  هايي با كيفيت پايين هوا درصد جمعيت جهان در محيط ٨٠طبق اعالم سازمان جهاني بهداشت بيش از

 .كنندزندگي مي

 ترين نقاط آورتصوير زير نيز كه بر اساس داده هاي سازمان فضايي آمريكا ناسا گرد آوري شده است مرگ

طور كه نشان مي دهد. همان ٢٠٠٠تا  ١٩٨٥طي سال هاي مرگ در هر نفر را آلوده جهان بر اساس مقياس 

  شود، متاسفانه ايران نيز جزو كشورهايي است كه درگير معضل آلودگي هوا است.در مشاهده مي

  ها به شمار آمده و هاي مورد توجه در حذف آلودگيها يكي از فناورياستفاده از فتوكاتاليستامروزه

  ها هستند. محققين بسياري در حال مطالعه روي اين ويژگي مواد و افزايش كارآيي آن

  براي اكسيد شدن تركيبات آلي و غير آلي، عالوه بر نياز به فوتوكاتاليست نيمه هادي، فقط در اين روش

ا در هكننده و نور با انرژي مناسب براي ترويج انتقال الكترونبه آب، اكسيژن اتمسفري به عنوان اكسيد

  .شكاف انرژي فوتوكاتاليست نياز است

 دهد و حتي در غلظتاين روش در دماي معمول كاركرد دارد و انجام فرايند تحت شرايط محيطي رخ مي-

  هاي كم آلودگي نيز موثر است. 



  به عالوه امكان معدني شدن كامل مواد آلي به آب، دي اكسيد كربن و اسيدهاي معدني از ديگر مزاياي

  اين روش مي باشد

  

   
  

  

  

  (Air Purification)كاشي هاي با قابليت تميز كردن هوا

  هوا  توسط كاشي ها.قابليت تصفيه  

  ،كاشي هايي هستند كه قادر به تبديل ذرات آالينده موجود درمحيط زيست به مواد بي ضرر اين محصول

  براي سالمت انسان ميشود.

  اين تكنيك با استفاده از فوتوكاتاليز،به كمك اشعهUV  در تابش خورشيدي و رطوبت محيط انجام مي

  شود.

  اشي مناسب، واكنش فوتوكاتاليستي را تشويق مي كند، و گازهايزآالينده در هما مانند لعاب كتركيبات

NOx  نيتروژن) حذف ميشوند.(اكسيد  

 تونلUmberto I در رم پوشش داده شده با مواد فتوكاتاليست. 



   
 خيابان-هاي بتني پياده رو در شهر سيتاما، ژاپن(سمت راست) شهرداري منطقه برگامو در ايتاليابلوك 

   پ)چ(سمت بورگو

  

  

  

  

  معماري زيست آب و هوايي
(BIOCLIMATIC ARCHITECTURE)  

  

 ه صرفه نوعي كاشي كه انرژي را بصورت گرما ذخيره ميكند و در مواقع لزوم بازپس ميدهد كه منجر ب

  جويي مهم و بهينه سازي انرژي مي شود.

 ) اين مواد، به نام مواد تغيير فازPCM شناخته شده اند. اخيرا تالشهايي بمنظور افزايش ظرفيتدحرارتي (

  اين مواد بازا واحد حجم صورت گرفته است.



  هنگامي كه درجه حرارت محيط بيش از حد افزايش مي يابد، اتصال شيميايي در ماده جامد شكسته و

  جامد به مايع تبديل ميزشود.

  :برخي از ويژگي هاي مطلوب در اين نوع محصول عبارتند از  

  .دارند سراميك مواد صفربا يا كم بسيار پذيري واكنش و باال پايداري شيميايي، نظر از •

  ط محل نصب باشند.شراي محدوده در مناسب فاز تغيير يك داراي بايد مواد اين حرارتي، ديدگاه از •

 و ينپاي حجم تغيير ضريب با همراه باشند بااليي چگالي داراي بايد محصوالت اين فيزيكي، ديدگاه از •

  .فاز تغيير حين زياد گرمايش تغيير

 ورد مطالعه قرار گرفته است.در حال حاضر مواد مختلفي (مواد آلي و غير آلي) م  

 آوری حل می شودشناسايی انواع محصوالتی که می توانند  يكي از مسائلي كه در حال حاضر در اين فن

  درماده زمينه(بدنه کاشی) معرفی شوند.

  

  كاشي هاي حرارتي

 كاشي هاي استاندارد كه  يك نوع كاشي است كه براي توليد گرما طراحي شده است، در برخالف سردي

  معموال نمايش داده مي شود. 

 لكتريسيته اعمال مي شود كه بر مبناي اثر ژول براي اين منظور، يك اختالف ولتاژ به يك لعاب رسانا ا

  توليد حرارت كرده و كاشي را گرم ميكند.

 مل كرده بنابر اين پرت توان رخ نخواهد داد و تمامي بدنه كاشي برخالف لعاب بعنوان عايق حرارت ع

  جريان اعمال شده صرف توليد حرارت مي شود.

  همچنين عايق حرارت بودن بدنه نوعي شاخص ايمني يعني عايق الكتريسيته كردن سطح كاشي را هم

  تامين ميكند. 

  مستقل از اين ويژگي ها، اين نوع كاشي ها ويژگي هاي ديگري همچون مانند دوام، تميز بودن و آب

 بندي مناسب را دارا هستند.

  

  سطح هوشمند(كاشي هاي هوشمند)سامانه 
  

 .سطح اين كاشي ها با مواد هوشمندي پوشش داده شده اند كه حضور انسان ها را تشخيص مي دهند  

 هايي را فعال مي كنند كه چراغ هاي ترافيكي را در گذرگاه هاي عابر پياده را تنظيم مي  آنها دستگاه

  كنند.

  بعنوان بازي هاي دوطرفه (interactive) .عمل ميكنند  

 .دسترسي ها و ايمني را در محيط افزايش ميدهند  



  درصد جمعيت در مناطق شهري زندگي خواهند كرد كه  ٧٠، حدود٢٠٥٠تخمين زده مي شود كه در سال

  نيازمند خدمات ناشي از مواد هوشمند هستند.

 ست به كار شد! براي تامين نياز به اين تقاضا و توسعه مواد هوشمند از امروز بايد د  

  

  

  PHOTOLUMINESCENTكاشي هاي فتولومينسنت 

   

نوعي رنگدانه فلورسنت است كه وقتي در لعاب وارد شده و روي سطح نوع كاشي مبتني بر توسعه  اين

سراميك ها اعمال ميشود ميتواند با جذب انرژي نوراني و و آنرا مجددا به محيط بازگرداند بدون تغيير 

  دنه كاشي در طول زمان.اساسي در ب

  اين ويژگي هاي جديد سراميك در حال ظهور است كه مي تواندهمچنين گزينه هاي جديد تزئيني مانند

  مسيرهاي فرار در سيستم هاي شهريو مسكوني از طريق ارايه سيگنال ها را باز كند! 

 ... هنگامي كه دسترسي به انرژي نباشد مثل زلزله، جنگ  و يا قطع ناگهاني برق در متروها و  

 دوره هاي خاص زمان قابل توجه است و همچنين مي  اين محصوالت بدليل صرفه جويي در انرژي در طول

  تواند كمك كند.

 كاشي هاي آنتي الكترواستاتيك  

 اين نوع كاشي با هدايت الكتريكي سطحي امكان جابجايي شارژ را فراهم ميكنتد  

  بيمارستان ها و يا مناطق با يا  در محيط هاي خطرناك مثال در فروشگاه هاي مواد منفجره خطرناك باشد

  فعاليت الكتريكي باال  بكار گرفته مي شوند.

  

  كاشي هاي ضد لغزش

  .كاشي هاي ضد لغزش متداول داراي يك بافت سطح خشن هستند  

  كاشي ها براي ترافيك عابر ايمن و پايدار پياده  بكار ميروند.اين  

 بنابراين در فضاهاي عمومي، آسفالت، بيمارستان ها، رمپ ها و سالن هاي ورزشي استفاده مي شود  

  ر خانه هاي شخصي استفاده ميشوند. و همچنين د

 مي شو. نصب كاشي ضد لغزش بسيار مفيد است و مانع ازحوادث  

  نوع ديگر اين كاشي هاي ضد لغزش انواع لعاداري هستند كه سطح ظاهري شفافي مانند ديگر كاشي ها

حمام ها و سرويس هاي . پوشش هاي نانوساختار اين كاشي ها را بحدي مورد توچه كرده اند كه در دارند

  بهداشتي حتي در حضور صابون و مايعات لغزاننده امكان سر خوردن وجود ندارد.

 .اين نوع كاشي ها از حداكثر نقش و دكور بهره مند هستند  

  از ديدگاه زيبايي شناسي، استفاده از كاشي ضد لغزش مستلزم هيچ مشكل خاصي نيست.



  

  كاشي هاي محيط زيستي

  

  .اين محصول بيشتر ناظر به نوع فراوري بر اساس احترام به محيط زيست است  

   

بهينه سازي منابع طبيعي، استفاده از ضايعات طبيعي و صنعتي اعم از ضايعات كاشي خام يا پحته، 

لعابدار يا بدون لعاب، شيشه يا كاغذ، همچنين استفاده از پساب لعاب سازي و يا شستشو در اين نوليد 

  رار دارد.مد نظر ق

  البته سالهاست كه بخش سراميك چنين دوغاب ها و مواد غيرقابل استفاده را معرفي كرده و به كار

  گرفته است.

 كاشي فتوولتاييك  

  سلول فوتوولتائيك بعنوان يك اليه تازك برروي كاشي توسعه داده شده است كه امكان تبديل انرژي

  خورشيد به الكتريسيته را فراهم كرده است.

 .اين محصوالت بصورت المانهاي معماري در ساختمان و سازههاي مشابه بكار گرفته شده اند  

  اين كاشي بصورت يك زمينه اي است كه توسط يك اليه هادي و سپس يك اليه نيمه هادي نوعp   

  پوشانده شده است كه جفت الكترون حفره توليد ميكند.

  تحت پوشش يك فيلم هدايت شده، و پس از آن يك فيلم ديگر از نيمه هادي نوعP  (به نام جذب)، كه

در آن الكترون سوراخ جفت ها توليد مي شوند مواد جذب كننده به طور گسترده اي استفاده مي شود به 

 .طور عمده از ساخته شده است

  

  

  



  چاپ سه بعدي يا شكل دادن افزايشي

  چاپ سه بعدي روند توليد افزودني يا فزايشي به معناي ايجاد يك شيء سه بعدي با استفاده از افزودن

  است. تدريجي مواد

  .در يك افزايشي, يك شيء با چاپ و روي هم قرار گرفتن پي در پي اليه هايي از مواد درست مي شود  

  .قرار دادن اليه ها تا زماني كه كل شيء ايجاد شود ادامه مي يابد  

 هستند. هر كدام از اين اليه ها درواقع يك مقطع نازك افقي از جسم نهايي  

  

  Flash Sinteringروش هاي زينتر در دماي محيط  

  

 "فقط با نظري چگالي ٪٩٨ تا تراكم به دستيابي و آّب بكمك ها سراميك "نتريا زينتر ناگهانيفلش زي 

  ثانيه ٣٠

 يم تحقيقاتي از يك ميدان الكتريكي كاربردي براي فشرده سازي راي نشان دادن پتانسيل تكنيك، ت

اجراي فلش زينتر بكمك استفاده كردند. در مقايسه با فلش زينتر متداول در سيستم  ZnOقطعات خام 

  آب, با اعمال يك جريان 

  معتقديم كه بخار آب جذب شده بر روي سطوحZnO،  به طور قابل توجهي هدايت مادهZnO  را افزايش

داده به طوري كه در تكنيك فلش زينتر مي تواند در دماي بسيار پايين تر, و در اين مورد در دماي اتاق 

  "انجام شود.

  ايت بار هد ١٠،٠٠٠در حقيقت، نويسندگان در مقاله خود گزارش دادند كه بخار آبZnO  را افزايش داده و

موجب فلش در دماي اتاق مي شود. اما، دقيقا همانطور كه واكنش هنوز ادامه دارد، يك رمز و راز باقي 

 .مي ماند

  

  ؟آينده رقابت چگونه است؟

 توسعه روز افزون تكنولوژي  

 ر طرح و رنگنوآوري د  

 نوآوري در تلفيق كاربردهاي جديد در صنعت كاشي  

 توسعه نانوتكنولوژي  

 توسعه كاربرد مواد هوشمند در كاشي و سراميك  

 مصرف كاشي ضايعاتي در سيمان  

 بحث ضايعات  



 بحث بازيابيرآب و مواد  

 كاهش مصرف انرژي  

 لعاب اپك بدون زيركن  

  هيدروفوب و سوپرهيدروفيلكاشي هاي با سطح سوپر  

 پژوهش و نوآوري در صنعت كاشي  

 وضعيت تحقيق و توسعه در صنايع چگونه است؟  

 مراكز تحقيق و توسعه تا چه حد گسترش يافته اند؟  

 ارتباط صنايع با مراكز پژوهشي و دانشگاه ها چگونه است؟  

  چه تعداد از پروژه ها و پايان نامه هاي در حال تصويب و اجرا در صنعت كاشي و موضوعات مرتبط با آنها

  ست؟

  آيا ليستي از موضوعات و عناوين مورد نياز صنعت كاشي وجود دارد كه در خصوص حل مشكالت جاري و

  يا به توليد هاي جديد با ارزش افزوده باالتر اشاره داشته باشد؟

 .نوآوري در متن ميازها و خواست هاي صنعت و بازار متولد ميشود  

  

  ضرورت طراحي استراتژي پژوهش و نوآوري(راهبردي)

 شركت ها حتي شركت هاي كوچك نيازمند يك طرح كوچك چشم انداز پژوهش و نوآوري هستند. كليه  

  شركت هاي بزرگ با توجه به تحليل وضعيت فعلي در بازار و نقش آتي در بازار آينده محتاج برنامه

  نوآوري هستند. جامعتر راهبردي پژوهش و

 .انجمن توليد كنندگان بريا آينده صنعت كاشي نياز مبرم به تدوين برنامه راهبردي پژوهش دارد  

 نوان بازوي علمي الزمست نشست هايي را براي تبيين برنامه راهبردي و انجمن علمي سراميك به ع

  همچنين پشتيباني جدي علمي تدارك ببيند.

  ه ارايارتباط با مراكز پژوهشي و دانشگاهها براي تعريف پروژه هاي كاربردي براي حل معضالت و همچنين

  محصوالت نوين.

 .تعريف و تهيه ليست نيازهاي مشترك پژوهشي و همچنين نيازهاي اختصاصي هر صنعت  

 انشجويان با حداقل حمايت مالي.حمايت و پشتيباني از پروژه هاي د  

 !!توسعه نوآوري و پژوهش نياز جدي براي بقاي آينده در بازار است  

  

  

  !!اسنپ صنعت كاشي در راه است!

 حسين سرپولكي  -با تشكر  و احترام


