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 همکاران صنعتی و اجرایی برتر

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان سازمان/ شرکت / 

 موسسه:
 مس دامغان 4 يشرکت تعاون

 آقاي مهندس رحیمي  نام مدیر عامل یا رئیس 

 دانشگاه دامغان نام دانشگاه یا پژوهشگاه 

 موسسه های کاری سازمان / شرکت / حوزه -

 اکتشاف و استخراج معاد  م    ❖

 را  يسنگ بشه ا ن يو مرغوبتر  یسنگ آهک، تي مرمر یسنگ ساختمان  د ياستخراج و تول ❖

 فرآوری سنگ معدنی م  و توليد شمش م   ❖

 

 محورهای همکاری مشترک  -

 همکاری با دانشگاه و تيم تحقيقاتی دانشکده علوم زمين جهت انجام اکتشاف محدوده های شرکت •

 تفاهم جهت استفاده از امکانات آزمايشگاهی و فرآوری   •

 فراهم شد  امکا  گذراند  کارآموزی دانشجويا  در معاد  و واحدهای فرآوری شرکت •

 همکاری مشتر  جهت بهبود فرآيند و همچنين بهينه سازی خطوط فرآوری •

 توسعه پايداربررسی راهکارهای عملی جهت حفظ منابع طبيعی، محيط زيست و توجه به   •
 
 

 هاها و نتایج حاصل از همکاری دستاورد -

 ميعقد قرارداد با دانشگاه و ت  قي شرکت از طر   از يمورد ن   ی دانشگاه دامغا  و شرکت چهار م  انجام امور اکتشاف  نيماب   ی با انعقاد تفاهم نامه سه ساله ف

قرارداد با شرکت فوق در ارتباط با انجام اکتشاف فلز م    نياست به اجراء درخواهد آمد. اول یعلم اتيعضو ه 6که مرکب از  ني دانشکده علوم زم یاکتشاف

اکتشاف در محدوده فوق در حدود هفت    ی برا  از يمورد ن   ینيدامغا  منعقد شده است. حجم اعتبار تخم  یحق نظر واقع در جنوب غرب   ی در محدوده معدن 

 است.  الي ر  و يليو هشتصد م ارديليم

 های آتی ها یا همکاریفعالیت -

معد  استا     یطرح اکتشاف جهت ارائه به سازما  نظام مهندس  هيمرحله آ  مربوط به ته  نيمرحله انجام خواهد شد. که اول  5  یمراحل انجام قرارداد ط

  ی مهندسسازما     اريو اعالم نظر در اخت  یشده جهت بررس  هياست و طرح ته  هسمنا  و اداره کل صنعت، معد  و تجارت استا  سمنا  است که صورت گرفت

کتشاف در سطح وسيع  در ادامه برنامه هايی جهت گسترش همکاری ها و استفاده از ظرفيت های دانشگاه جهت انجام ا  معد  استا  قرار داده شده است.

 تری از محدوده های شرکت مد نظر می باشد. 

 آدرس  سازمان/ شرکت / موسسه  -

  3، طبقه  ساختما  آرما  شهر ،  ی بلوار آزاد  استا  سمنا ، شهر دامغا ،

 3671716277 یکدپست ، 3واحد 

 تلفن: 

02335280391-2 

 فک :


