
های اشتغالزایی،  به حوزه  مدیرعامل شرکت کاشی و سرامیک ستاره میبد   نوانبه ع  امین خالقیهاینجانب  

هستم.  براساس تجربه طوالنی مدت حضور در  رتباط علمی و فنی صنعت با دانشگاه عالقمند  سودآوری، برقراری  

های زیر را برای ادامه راه  بنیان برنامه دانش های  ها و مراکز علمی و شرکتصنعت و همکاری نزدیک با دانشگاه

 دهم: انجمن پیشنهاد می 

 ( با استفاده از اینترنت اشیاsmart industry) هوشمندسازی صنعت سرامیکحرکت به سمت  •

و    گرایی استعدادیابی به جای مدرک مواردی نظیر  و جا انداختن    های سنتی تغییر دیدگاه تالش برای   •

 فردگرایی 

متشکل از متخصصان چند دانشگاه و صنعت برای   های علمی و صنعتییل کارگروه تشک تالش برای  •

 ای و تخصصی مشکالت صنعت حل ریشه 

  با صنایع در زمینه سرامیک    های علمی و صنفیسو نمودن انجمن هماهنگ و همتالش در جهت   •

 ایع برد موثرتر اهداف صنفعال در این حوزه به منظور ایجاد یک نظام توانمند برای پیش

ریزی برای حل مشکالت تا جای ممکن با استفاده از  و برنامه   شناسایی مشکالت صنعت سرامیک •

 پتانسیل علمی داخلی و خارجی

به معنای واقعی کلمه در صنعت سرامیک با الگوبرداری از    رویکرد تحقیق و توسعه تالش برای ایجاد   •

 نمونه های موفق داخلی و خارجی  

 تسریع در رفع برخی موانع تولید انجمن سرامیک ایران برای  الزم از طریق  هایرایزنی انجام  •

به ویژه دانشجویان کارشناسی با راهکارهایی همچون    آموزش کاربردی و عملی دانشجویان تمرکز بر   •

دانشجویان با هدف تربیت مهندسان توانمند برای    موزی و کارورزیآهای کاربرگزاری موثرتر دوره 

 نعت سرامیکورود به عرصه ص



به عنوان    درآمدزایی بیشتر انجمنتالش برای استفاده بهینه از پتانسیل انجمن سرامیک ایران برای   •

 شرط اساسی بقای انجمن و انتفاع هر چه بیشتر اعضا

متخصصان خارج از  های خارجی و  انجمن در انجمن با هدف برقراری ارتباط با    کمیته بین الملل ایجاد   •

 سهیل عرضه محصوالت سرامیکی به کشورهای مختلف دنیا کشور و تالش برای ت

های نشست در کنار برگزاری   کنفرانس انجمن سرامیک ایرانتر  برگزاری هر چه موثرتر و با کیفیت  •

 حضوری و آنالین با یکی از افراد با تجربه و با دانش در حوزه سرامیک ماهانه 

برای   • موثرتر    های آموزشیبرگزاری دوره تالش  اساتید    ترجیحاً در محل صنایعبه شکلی  توسط 

 علمی و دانشگاهی ،برجسته فنی

و همه افراد مرتبط با صنعت سرامیک از    ارتباط مستمر و موثرتر اعضای انجمن تالش برای برقراری   •

 طریق بستر آنالین با توجه به تخصص و تحصیالت در این زمینه 

برای ایجاد بستری رقابتی بین انها به منظور    سرامیکبانک اطالعاتی تامین کنندگان صنایع  تشکیل   •

 ایجاد سود بیشتر برای فعاالن صنعت سرامیک 

برای کاهش آالیندگی صنعت سرامیک کشور و رفع علمی    راهکارهای زیست محیطی تالش برای ارائه   •

 این دغدغه 

 در صنعت سرامیک به شکل اقتصادی و فنی  بهینه سازی مصرف آب و انرژی تالش برای  •

و   • استاندارد  همکاری  کل  اداره  با  از  تعامل  استفاده  کردن  اجباری  و  بازنگری  تدوین،  زمینه  در 

 استانداردهای مرتبط با صنعت سرامیک 


