
گزارش کارگاه موفقيت در صنعت و بازار پليمر ايران

برديا ايراجيان

کارگاه يک روزه موفقيت در صنعت و بازار پليمر ايران، در روز پنج شنبه 6 ام مهرماه 1400 به همراه تعدادی از

دانشجويان و با رعايت پروتکل های بهداشتی در شرکت دايان پليمر برگزار شد.

سخنرانی با معرفی حضار و زمينه فعاليتشان و سپس شرکت دايان پليمر و آقای گلزار، مديرعامل محترم آغاز شد. آقای حامد حسينی به عنوان 

رييس هيات مديره شرکت، جلسه را ادامه دادند.

در ابتدا به بررسی عوامل اثرگذار در انتخاب شغل پرداخته شد. اين عوامل شامل:

تيپ شخصيتی: يکی از فاکتور های مهم است. تست هایی وجود دارد که نتايج را در قالب يک Disk نشان می دهد و می تواند 1) 

بسيار مناسب باشد.

را 2)  خودش  هوش  قوی  جنبه های  بايد  فرد  هر  و...  القایی  موسيقایی،  دارد:  قسمت  چند  انسان  هوش  استعداد:  و  هوش 

شناسایی کند تا بتواند از آن بهره بگيرد.

عالقی: فردی عالقه به ارتباط و برخورد با آدم ها دارد، در حاليکه يک نفر به کار با دستگاه عالقه مند است و شايد نفر به کار در 3) 

آزمايشگاه عالقه مند باشد. شغلی که در نظر می گيريم بايد متناسب با عالقی ما باشد.

منابع در دسترس: وسايل و مواردی که می توانيم از آن برای رسيدن به شغل و اهداف مورد نظر استفاده کنيم. يکی از رايج ترين 4) 

آنها گوشی تلقن همراه است که با يک جست و جوی ساده می توان اطالعات زيادی بدست آورد.

ارتباط ها: افرادی که می شناسيم و می توانيم از آنها کمک بگيريم. بهتر از ليستی از اين افراد و راه ارتباط به آنها به همراه زمينه 5) 

کاريشان در Excel داشته باشيم.

پس از اين، در مورد اهداف صحبت شد. اهداف به 3 دسته تقسيم می شوند:

 (1)Target( کوتاه مدت

 (2)Goal( ميان مدت

 (3)Objective( بلند مدت

سپس از دانشجويان خواسته شد تا اهدافی برای خود در 1 سال، 3 سال و 10 سال آينده انتخاب کنند. در ليست بدست آمده برخی اهداف به 

خاطر ارزش هایی که هر فرد تعريف کرده حذف می شود.  برای رسيدن به اهداف بايد چرایی کامل داشته باشيم. در اين مسير آموزش ضروريست. 

نکته مهم بعدی صبور بودن است. نتيجه برخی کارها بعد از  چند سال مشخص می شود. برای مثال اگر امروز ما کاری را برای کمک به کسی انجام 

می دهيم، ممکن است 7 يا 8 سال بعد نتيجه آن را ببينيم و آن فرد بتواند به ما کمک کند. همچنين اگر تالش و نتيجه را به صورت يک نمودار 

متصور شويم، منحنی خطی نيست. بنابراين نبايد انتظار داشت در ابتدای کار متناسب با تالشمان نتيجه بگيريم. 

اگر رسيدن به هدف دشوار است، بهتر است مسير رسيدن به هدف را عوض کنيم و نه هدف را. در مسير رسيدن به اهداف مهارت هایی مثل 

هوش مالی و ICDL ضروريست. 

در هر کار می بايست سبک کاری خود را پياده کنيم. اگرچه در ابتدا شايد بتوان با تقليد از کار ديگران به موفقيت رسيد، اما در ادامه چنين نيست 

و بايد از اسم خودمان برند بسازيم. هر حوزه از بازار پليمر ادبيات خاص خودش را دارد. ادبيات بازار الستيک، چسب، پالستيک و... با هم متفاوت 

است. در بازار از سر به ته می آييم. يعنی بهتر است ابتدا محصولی که قصد توليد آن را داريم، بخريم و ببينيم آيا امکان فروش آن را داريم يا خير؟
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در ادامه به بررسی صنايع مختلف پليمری پرداخته شد. اين ليست با همفکری حضار تکميل شد. مواردی از آن شامل: 

	 استفاده • غذایی  مواد  داری  نگه  برای  بسته بندی چند اليه  انواع مختلف  است.  کرده  پيشرفت  بسيار  دنيا  در  بندی  بسته  بسته بندی: 

می شود که متاسفانه در ايران به اندازه کافی پيشرفت نکرده است.

	 چسب: اين صنعت نياز به دانش کافی در زمينه فرموالسيون دارد.•

	 کامپاند های پالستيکی: قابليت تغيير خواص مواد اوليه توليدی پتروشيمی بسيار کم است. مهندسين پليمر می بايست بتوانند با •

کامپاند کردن و افزودن مواد مختلف به اين مواد اوليه، خواص مطلوب را ايجاد کنند.

	 پالستيک: شامل قطعات و ظروف تزريقی و اکسترودی•

	 بازيافت•

	 ساختمان: در ساخت در و پنجر، واشر، لوله و ساير اجزای ساختمان و حتی چسب ساختمانی، از پليمر استفاده ميشود.•

	 نفت و گاز: تمرکز پليمر در اين صنعت بيشتر روی لوله ها و پوشش هاست.•

	 خودرو•

	 راه سازی•

	 رنگ و رزين•

	 نساجی•

	 صنايع هوایی•

	 اشتغال می بايست در دوران تحصيل صورت گيرد، نه زمانی که دانشجو فارغ التحصيل شده است. کار کردن برای مجموعه های مختلف و به قصد ياد صنايع دارویی و بهداشتی•

گرفتن )بدون اهداف مالی( برای کارفرما بسيار دلچسب است و اين درحاليست که دانشجو تجربيات زيادی کسب می کند. اين تجربيات در دروس 

دانشگاه بدست نمی آيد. در پايان نيز تعدادی از مواد مورد استفاده در صنعت پليمر را از نزديک مشاهده و لمس کردند و توضيحاتی در مورد اين مواد 

ارائه شد.
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