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ویــــرا پژوهـــان پویــــا

بیانیه مأموریت
تالش ما در شرکت ویرا پژوهان پویا ،مشارکت در توسعه پایدار ایران با نگاه منطقهای و با انجام
خدمات فنی و مهندسی ،تحقیقاتی ،مدیریتی و آموزشی در حوزه پروژههای صنعت احداث است.
در این راستا با رعایت بهروزترین استانداردهای جهانی ،بر مبنای جدیدترین مفاهیم علمی و
تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از دانش متخصصان خالق خود ،به ارائه خدمات حرفهای در دامنه
کاری مذکور از مرحله خلق ایده تا بهرهبرداری و نگهداری از پروژههای این صنعت میپردازیم.
ما باور داریم جهت تعالی خود و شکلگیری جامعهای توسعهیافته ،با پایبندی به اصول و اخالق
حرفهای در محیط سالم رقابتی ،میتوانیم ضمن ایجاد فضای یادگیری پویا و انجام کارهای تیمی،
با نوآوری و خالقیت از فرصتهای پیش رو بهترین استفاده را ببریم.
در همین راستا با شناسایی و جذب نیروهای متخصص در کنار ایجاد فضا و محیط کار مناسب
برای ایشان ،فرصتهای رشد و ارتقا را برای آنها فراهم نموده و نسبت به حفظ و مشارکت
کارکنان متعهد در موفقیتهای شرکت گام برمیداریم.
همچنین با توجه به دارا بودن زنجیره ارتباطات معتبر و دانش و تجربه خبرگان صنعت احداث
در تیم مدیریتی شرکت ،معتقدیم میتوانیم با مدیریت ریسک و ماندگاری در برابر تکانههای
اقتصادی و اجتماعی کشور ،خدمات شایستهای به مشتریان خود ارائه کرده و ضمن دستیابی
به اهداف خود در راستای حفظ و تأمین منافع جامعه حرکت نماییم.
ما در نظر داریم در افقی ده ساله ،با تأکید بر اصول و مبانی توسعه پایدار و صیانت از محیط
زیست و سازگاری با اقلیم ،به عنوان یکی از برترین شرکتهای مهندسی دانشمحور باشیم
که بر پایه تحقیق و توسعه با طرح ایدههای نو و کاربردی و ارائه خدمات مهندسی ،گامهای
مؤثری در سطح ملی و بینالمللی بردارد.

پاییـــز ۱۳۹۸
ویــــرا پژوهـــان پویــــا

2

تا ٔییدیه دانشبنیان شرکت ویرا:
 اخذذذ تذذایییذذدیذذه دانشبنیذذان از معذذاونذذت علمی و فنذذاوری
ریاسذذذذذذذذت جمهوری مرک شذذذذذذذذرکت ها و مؤسذذذذذذذذسذذذذذذذذات
دانشبنیان در حوزه خدمات تجاریسذذذذذذذذازی و زیرحوزه
خدمات سیاستگذاری
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افراد کلیدی
ردیف

نام و نام خانوادگی

۱

محمد کیافر

۲

جعفر غفاری شیروان

۳

سعید جاللی

۴

محمداسماعیل
ممانی

۵

جواد رمضانی

۶

مریم رجبی معماری
مهدیه پورشاد

۸

جالل شیری

۹

علیرضا مساح بوانی

۱۰

حامد کیافر

۱۱

حسین نایب

۱۲

وحید عظیمی

۱۳

سهیل جاللی

۱۴

رضا قاسمزاده

۱۵

عطیه وکیلیفرد

۱۶

نیما نظامی

۱۷

مائده رضائی
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تحصیالت
کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد
مهندسی آب

کارشناسی ارشد

برنامهری ی سیستمها
کارشناسی

مهندسی عمران
دکترای

علوم محیطزیست
کارشناسی

مهندسی عمران
دکتری برنامهری ی
شهری و روستایی
دکتری مهندسی
آبیاری و زهکشی
دکترای تغییر اقلیم
دکترای مهندسی

آبیاری و زهکشی
دکترای

مهندسی حیطزیست
کارشناسی ارشد

مدیریت سوانح طبیعی
دانشجوی دکترای

مدیریت منابع آب
دانشجوی دکترای

مهندسی محیطزیست
کارشناسی ارشد

مهندسی منابع آب
دانشجوی دکترای
مهندسی محیطزیست
کارشناسی ارشد
مدیریت فناوری
اطالعات

سابقه (سال)
 ۴۰سال
 ۴۰سال
 ۳۰سال
 ۳۰سال
 ۲۵سال
 ۲۵سال
 ۲۰سال

تخصص
مدیریت دولتی  /مدیریت صنایع /
مدیریت بهرهوری و سیستم
مهندسی آب  /مدیریت /
سیاستگذاری  /برنامهری ی
مدیریت  /برنامهری ی و تحلیل سیستم /
اقتصاد  /حقوق  /سیاستگذاری
مدیریت  /سازه  /آب
برنامه ری ی محیط زیست  /علوم محیط
زیست /منابع طبیعی  /شیالت
آب و فاضالب /آبیاری و زهکشی /راهسازی
مدیریت منطقهای /برنامهری ی شهری و
روستایی  /مطالعات اجتماعی و فرهنگی

 ۲۰سال

آب  /محیط زیست  /کشاورزی  /اقتصاد

 ۲۰سال

تغییر اقلیم  /منابع آب  /آبیاری و زهکشی

 ۱۵سال
 ۱۰سال
 ۱۰سال
 ۸سال
 ۸سال
 ۶سال
 ۶سال

 ۶سال

آبیاری و زهکشی  /منابع آب  /امور حقوقی
و قراردادی شرکتهای مشاور
مهندسی و مدیریت محیط زیست /
آب و فاضالب
مدیریت سوانح طبیعی  /تغییر اقلیم /
محیط زیست
مهندسی و مدیریت منابع آب  /سازههای
هیدرولیکی  /محیط زیست
مدیریت محیط زیست  /پسماند /
بیوتکنولوژی
آب  /محیط زیست  /کشاورزی
مهندسی و مدیریت محیط زیست  /آب و
فاضالب  /اقتصاد آب
مهندسی و مدیریت فناوری اطالعات /
معماری سازمانی
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ساختار سازمانی

دپارتمان تحقیق و توسعه
دپارت مان تحقیق و توسذذذذذذذذ عه این مجموعه مفتخر

خالقیت در حل مسذذذائل و نی ارزشگذای تجاری بر

اسذذذذذذت با بهرهگیری از مهندسذذذذذذان و پژوهشذذذذذذگران

حوزههای علمی پژوهشذذذذذی و دانشذذذذذگاهی ،مسذذذذذیر

خالق ،متخصذذص و کارآمد ،خدمات وسذذیعی را در

مناسذذذذذذذذب جهت نیل به توسذذذذذذذذعه پایدار و زندگی

حوزه های آب و فاضذذذذذذذذالب ،مدیر یت منابع آب و

هوشذذذذذذذذمنذذد را کذذه از دغذذدغذذههذذای مهم و غیرقذذابذذل

کشاورزی و محیطزیست ارائه نماید.

اجتناب امروز کشور و جهان است ،هموارتر گرداند

این دپارتمان با شذذذذذذذذعار «نیازســـــــنیی خال یت و

و بتواند خالءهای موجود در این مسیر را با استفاده

نوآوری و ارائه راه حل های جامع» در نظر دارد با

از ظرفیتهای نهفته در کشور بهبود بخشد.

توجذذه بذه پتذذانسذذذذذذذذیذذلهذذای موجود در این حوزه بذذه

این مجموعذذذه در کنذذذار همکذذذاری بذذذا بیش از ۱۰۰

سمت پیشبرد اهداف این بخشها با رویکرد تولید

پژوهشگر و محقق در تخصصهای گوناگون مانند

ایده و راهاندازی بانک ایده قدم گذارد.

مهندســــــی محی زیســــــت مهندســــــی و مدیریت

این دپارتمان از طریق ارتباط مناسذذذذب با صذذذذنعت،

منابع آب مهندسی عمران مهندسی کشاورزی

نیازهای صذذذنعت آب کشذذذور را شذذذناسذذذایی کرده و با

آبیـــاری و زه،شـــــــی آبخیزداری بیـــابـــانزدایی
ا تصــــــــــاد حقوت علوم اجتمــــاعی مــــدیریــــت
توان و ظرفیت

اســــتراتژید مدیریت بحران و

باالیی در پرورش و اجرای ایدههای نو دارد.
از جملذذه فعذذالیذذتهذذای انجذذامشذذذذذذذذذده در این حوزه
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
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کارفرما

سال

عنوان

ردیف

سازمان حفاظت محیط زیست

۱۳۹۹

سازمان حفاظت محیط زیست

۱۳۹۹

تدوین کتاب مجموعه قوانین برنامه ششم توسعه و ...

با همکاری جهاد دانشگاهی

۱۳۹۶-

(چاپ اول تا ششم) و کتاب مجموعه قوانین بودجه ساالنه

صنعتی امیرکبیر

۱۳۹۹

ستاد احیای دریاچه ارومیه

۱۳۹۹

پژوهشگاه نیرو

۱۳۹۸

مشاوره طرحری ی و تدوین برنامه اقدام ملی

۱

حفاظت از محیط زیست دریایی کشور
تهیه شیوهنامه و دستورالعملهای محوله قانونی

۲

۳

در حوزه مدیریت پسماندها

طرح پژوهشی ارزیابی روند حکمرانی آب

۴

در فرآیند احیای دریاچه ارومیه
مطالعات آب و محیط زیست پروژه

۵
۶
۷
۸

طراحی ساختار کالن راهبری شبکه برق ایران
طرح بررسی تطابق منابع آب مصرفی نیروگاههای کشور و

انجمن انرژیهای تجدیدپذیر

شرایط اقلیمی و منابع آبی ایران

ایران (اتاق بازرگانی)

تدوین کتاب قوانین و مقررات حقوقی دولت الکترونیک

سازمان فناوری اطالعات ایران

تدوین کتاب قوانین و مقررات اقتصاد دانشبنیان در

معاونت علمی و فناوری

چارچوب اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ریاست جمهوری

۹

تدوین گ ارش قوانین و مقررات مرتبط با
مأموریتهای شورای رقابت در نظم نوین قانونی

بررسی تطابق منابع آب مصرفی
نیروگاههای کشـور و شرای
ا لیمی و منابع آبی ایران
زمستان ۱۳۹۷

مرک ملی رقابت

۱۳۹۷
۱۳۹۷
۱۳۹۶
۱۳۹۶

ارزیابی روند ح،مرانی آب در فرآیند
احیــــــای دریاچـــــه ارومیه
تابستان ۱۳۹۹
این طرح در دو فاز اصذذذذذذذلی مطالعاتی و جلسذذذذذذذذات

در این طرح کذذه بذذه سذذذذذذذذفذذارش انجمن انرژیهذذای

اندیشذذذذذگاهی و توسذذذذذط تیمهای خبرگان و مطالعاتی

تجدیدپذیر ایران انجام گرفت مطالعات جامعی بر

انجام شده است .در فاز مطالعات به بررسی مبانی

روی وضذذذذذذذعیت منابع آبی درون سذذذذذذذرزمینی جهت

حکمرانی آب و شناسایی مدلهای ارزیابی حکمرانی

مصذذذذذذذذارف نیروگاهی و کاهش منابع آب زیرزمینی

آب پرداخته شده و در فاز دوم جلسات اندیشگاهی

صورت گرفت.

برگ ار شذذده اسذذت .ویژگی اصذذلی این جلسذذات جمع

در این طرح مصرف آب نیروگاههای حرارتی کشور

اندیشذذذذذی و اسذذذذذتفاده از تخصذذذذذص و تجارب خبرگان

بررسذذی و با توجه به سذذیسذذتم خنککننده برجهای

عرصه سیاستگذاری آب است.

آنها عملکرد نیروگاهها مورد ارزیابی قرار گرفت.

تیم خبرگان سذذذه وظیفه اصذذذلی بر عهده داشذذذتهاند-۱ .

همچنین نقشذذذذذذذههای موقعیت مکانی نیروگاهها و

اعتبارسذذذذذذذنجی مطالعات و تأیید محتوای خروجیها-۲ ،

در پیوند با مناطق کمآب کشذذذذذذذذور جهت کمک به

پیشنهادهای برای ادامه کار احیا .در نهایت خروجیهای

تصذذمیمسذذازی و توسذذعه آبمحور بخش نیروگاهی

این طرح در سذذذذذذه سذذذذذذطح برای اسذذذذذذتفاده عموم مردم،

تهیه و پتانسذذیلهای اسذذتفاده از انرژی تجدیدپذیر

مذذذذدیران اجرایی (مذذذذدیران سذذذذذذذتذذذذاد و وزارتخذذذذانذذذذههذذذذا) و

در بخشهای کم آب کشور مطالعه و تعیین شد.

سیاستگذاران تنظیم و اراده خواهد شد.

صذذنایع آببر مانند فوالد ،سذذیمان و پتروشذذیمیها

ویــــرا پژوهـــان پویــــا

سذذذذذذذنجش وضذذذذذذذعیذذت موجود حکمرانی آب و  -۳ارائذذه
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تهیــــه شــــیوهنامه و دستورالعــــــملهای محـــوله
انونی در حوزه مدیریت پسماندها
خذذذذذذذرداد ۱۳۹۹
یکی از نقاط ضذذعآ آشذذکار
در نذذذذذحذذذذذوه نذذذذذظذذذذذارت بذذذذذر
فذذذذعذذذذالذذذذیذذذذتهذذذذای اجذذذذرایذذذذی
مدیریت پسذذذماندها توسذذذط
سذذذذذذذذازمذذان حفذذاظذذت محیط
زیست نداشتن دستورالعمل واحدی در بخشهای
مختلآ مدیریت اجرایی انواع پسماندها در سراسر
کشذذذذذذذور اسذذذذذذذذذت .وفق مذذاده  ۲۳قذذانون مذذدیری ذت
پسذذذذماندها سذذذذازمان وظیفه دارد نسذذذذبت به اجرای
صحیح قانون نظارت الزم و کافی داشته باشد .در
این طرح بناست تا دستورالعمل واحدی تهیه شود
تا سذذذذذذذذازمان در سذذذذذذذطح ملی و تمامی ادارات کل
حفاظت محیط زیسذذذذت اسذذذذتانها در عرصذذذذههای
عملیاتی در سذذطح اسذذتانی ضذذمن نظارت بر حسذذن
اجرای قانون توسذذذذذط متولیان امر ،برای انواع مختلآ پسذذذذذماندها از مرحله تولید تا دفع و دفن نهایی
نظارتهای الزم و کافی را اعمال نماید.
اهداف اصلی انیام طرح:

 -۱بررسی و تدوین دستورالعمل نحوه ارز یابی عملکرد مدیر یت پسماندها در دستگاههای اجرایی

 - ۲تهیه برنامه نحوه نظارت بر طرحهای جامع پسماندهای سواحل ،رودخانهها ،جنگلها و تاالبهای کشور
 - ۳تهیه شیوهنامه مدیر یت اجرایی پسماندهای مشمول ماده  ۱۵آییننامه اجرایی قانون مدیر یت پسماندها

 -۴بررسی و آسیبشناسی نحوه مدیر یت پسماندهای پ شکی و وابسته
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تهیــــه مشـــــاوره طـــرحریزی و تدوین برنامه ا دام ملی حفاظت از محی

زیست دریایی کشور
شهریور ۱۳۹۹

شرح موضوع ـــــــــرارداد:
 اجرای تکلیآ سند محیطزیست برنامه ششم توسعه مرتبط با بند  ۳اهداف کلی
(حفاظت و احیای تنوع زیستی کشور) و هدف کمی ردیآ ( ۹تدوین و اجرای برنامه
اقدام ملی حفاظت از محیطزیست دریایی کشور)
 ایجاد سند پشتیبان برای برنامه هفتم توسعه
 ارائه راهبردها و اقدامات اساسی دستاندرکاران در ارتباط با حفظ محیطزیست دریایی

ویــــرا پژوهـــان پویــــا
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رتبههای اخذشده شرکت ویرا:
 رتبه  ۳مهندسذذذذذی مشذذذذذاور تخصذذذذذص محیط زیسذذذذذت از

دپارتمان فنی و مهندسی

سازمان برنامه و بودجه کشور
 رتبه  ۳مهندسذذذذی مشذذذذاور تخصذذذذص تأسذذذذیسذذذذات آب و

دپارتمان فنی و مهندسی شرکت ویرا در کنار شرکت

فاضالب از سازمان برنامه و بودجه کشور

مهندسی مشاور آشناب با بیش از  ۴۰سذذال سذذابقه

 رتبه  ۶بهرهبرداری و نگهداری از تأسذذذذذذذذیسذذذذذذذذات تولید،

درخشذذذذذذذان فعالیت در عرصذذذذذذذه پروژههای عمرانی به

انتقال و توزیع آب شرب از وزارت نیرو
 رتبه  ۴بهرهبرداری از تأسذذذیسذذذات شذذذبکه و تصذذذفیهخانه

ویژه صنعت آب کشور ،با برخورداری از توان مدیران

فاضالب از وزارت نیرو (در دست اقدام)

با سذذذذذذابقه و همت بلند همکاران کارآزموده و مجرب
خود توانسذذذذذته با مدیریت ،برنامهری ی و تالش همه

محیطزیسذذذذذذذذت ،نظارت کارگاهی ،مدیریت طرح و

جانبه نقش اسذذاسذذی را در تعدادی از پروژههای مهم

امور بهرهبرداری تأسذذذذذیسذذذذذات آب و فاضذذذذذالب برای

زیربنایی کشذذذور ایفا و سذذذهم و افتخاری را در توسذذذعه

مشتریان میپردازد .اعتقاد داریم که ضامن تداوم

ملی نصیب خود نماید.

موفق در بذذذذازار رقذذذذابتی امروز ،جلذذذذب رضذذذذذذذذذذذایذذذذت

این مجموعه با دارا بودن کارشذذذذذذذذناسذذذذذذذذان مجرب و

کذذارفرمذذایذذان و متعهذذد بودن بذذه مسذذذذذذذذ ولیذذتهذذای

متخصذذذذص در زمینههای تأسذذذذیات آب و فاضذذذذالب،

اجتماعی از طریق ارائه خدمات باکیفیت ،مطلوب

محیطزیسذذذذذذذذت ،منابع آب ،شذذذذذذذذبکه های آبیاری و

و پایبندی به اصول توسعه پایدار است.

زهکشی ،کشاورزی ،سدسازی و ساختمان به ارائه

از جملذذه فعذذالیذذتهذذای این دپذذارتمذذان کذذه بذذه عنوان

بهترین خذذدمذذات در بخشهذذای طراحی ،مذذدیریذذت

همکار شذذرکت آشذذناب در زمینه ب،ارگیری خال یت

سذذذذاخت و اجرا ،مهندسذذذذی ارزش ،مطالعات تأمین

و نوآوری در ارائه خدمات فنی و مهندسی بکارگرفته

مناب ذذذذع مالی ،تدوین برنامههای ارزیابی و مدیریت

شده است ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

ردیف
۱

۲

۳

۴
۵
۶
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عنوان

کارفرما

مطالعات مرحله اول و دوم جمعآوری و مدیریت روانابهای گروه شهرهای

سازمان همیاری

مهاجران استان همدان

استان همدان

مریانج ،جورقان ،قهاوند ،اسدآباد ،آجین ،اللجین ،صالحآباد و
انجام خدمات عامل چهارم در حیطه وظایآ

مصوب معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱۱
تهیه دستورالعملهای تخصصی نحوه انجام مطالعات ارزیابی

زیستمحیطی پروژههای سد و نیروگاههای برقآبی ،سیکل ترکیبی و
مراک دفن پسماند (صنعتی ،ویژه ،عادی ،کشاورزی و)...
مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی

شهرداریهای
شهرداری

منطقه  ۱۱تهران
سازمان حفاظت
محیط زیست

نیروگاههای بادی بینالود ،کهک و خواف

ABOWIND
Company

مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی

مجتمع فوالد

طرح توسعه مجتمع فوالد سپید فراب کویر

سپید فراب کویر

خدمات مدیریت طرح انتقال آب از دریای عمان

سازمان عمران

به استانهای کرمان و هرم گان

کرمان

سال
۱۳۹۹

۱۳۹۶

۱۳۹۵

۱۳۹۵
۱۳۹۵
۱۳۹۴

ویــــرا پژوهـــان پویــــا

مطالعات مرحله اول و دوم جمعآوری و مدیریت روانابهای گروه شهرهای مریانج جور ان

هاوند

اسدآباد آجین اللیین صالحآباد و مهاجران استان همدان
اردیبهشت ۱۳۹۹
در دنیای امروز ما ،که زندگی شهری خسارات جبرانناپذیری را به طبیعت وارد آورده و بسیاری از منابع
طبیعی را در معرض تهدید قرار داده اسذذذت ،مدیر یت آبهای سذذذطحی در حیطه کالنشذذذهرها از اهمیت
خاصی برخوردار است .مدیر یت آبهای سطحی شهری به معنای هرگونه اقدام الزم برای حل مشکالت
موجود و جلوگیری از بروز مشذذکالت جدید اسذذت .از اهداف این پروژه که به کارفرمایی سذذازمان همیاری
شذذذذهرداریهای اسذذذذتان همدان در مسذذذذاحت تقر یبی  ۳۲۰۰هکتار انجام خواهد شذذذذد میتوان به طراحی،
مدلسازی ،اصالح و ساماندهی شبکه جمعآوری آبهای سطحی با در نظر گرفتن رویکردهای جامعنگر
و یکپارچه (مدیر یتی و سذذذذذذذذازهای) و با اولویتهای اجرایی بهمنظور مهار روانابها اشذذذذذذذذاره نمود تا نحوه
بهرهگیری از کلیه منابع آب و سایر منابع طبیعی را بهبود بخشد و همچنین از خطر آبگرفتگی ،غرقاب
شذذذدن اراضذذذی در مناطق شذذذهری و سذذذیالب پیشذذذگیری نماید .الزم به ذکر اسذذذت اجرای این طرح کاهش
آلودگی در آبهای پذیرنده و ز یبایی منظر شهر را در پی دارد.

ویــــرا پژوهـــان پویــــا
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تهیه دستورالعملهای تخصصی نحوه
انیام مطالعات ارزیابی زیستمحیطی
پروژههای سد و نیروگاههای برتآبی
سی،ل ترکیبی و مراکز دفن پسماند
(صنعتی ویژه عادی کشاورزی و

)

مذ ذ ذذهر ۱۳۹۵
اهداف طرح:
الآ -تذذدوین نقش و جذذایگذذاه مطذذالعذذات
ارزیابی اثرات زیستمحیطی
ب -ارائه مباحث اختصذذذذذاصذذذذذی و عمومی
دسذذذذذذذذذذتذذورالذذعذذمذذذذلهذذذذای ارزیذذذذابذذی اثذذرات
زیسذذتمحیطی شذذامل اهداف ضذذرورت و
قوانین ،ال مذذذذات مبحذذذذث آلودگیهذذذذا و
جنبههای زیسذذذتمحیطی پروژه ،ال امات
مبحث بررسذذذذذذذی وضذذذذذذذع موجود ،ال امات
مقرر در مبحذث پیشبینی و تحلیذذل آثذذار
و ال امذذذذات مبحذذذذث مذذذذدیریذذذذت و پذذذذایش
زیستمحیطی بوده است.
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ویــــرا پژوهـــان پویــــا

خدمات مدیریت طرح انتقال آب از دریای عمان به استانهای کرمان و هرمزگان
ارزش و اعتبار آب در مناطق خشک و نیمهخشک جهان از سایر نقاط بیشتر است .در بخشهای وسیعی
از کشور ایران از جمله استان کرمان که بحران کمبود آب و ناهمگونی بین منابع و مصارف آب وجود دارد،
مشکالت اساسی بر سر راه توسعه پایدار وجود دارد.
از طرفی یکی از غنیتر ین صنایع و معادن کشور در این مناطق واقع شده است که حرکت چرخه تولید در
آنها نیازمند آب شیر ین میباشد .بدین منظور در راستای حفظ موجودیت صنعتی ،کاهش می ان مهاجرت
و حفظ امنیت منطقه و در جهت سیاستهای توسعه پایدار ،موضوع بحث تأمین آب از طر یق انتقال آب
بسیار ضروری و حائ اهمیت میباشد.
بنابراین موضوع انتقال آب بین حوضهای ،بر اساس ضوابط ملی آمایش سرزمین به منظور توسعه

همهجانبه و یکپارچه توجیهپذیر میباشد .اما با توجه به فاصله بسیار زیاد این استان به ن دیکترین منابع
آب شیرین که پاسخگوی نیازها باشد تنها راهکار باقیمانده شیرینسازی آب دریا و انتقال آن میباشد.

ویــــرا پژوهـــان پویــــا
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دپارتمان مشاوره و آموزش

این دپارتمان با هدف آموزش و مشاوره دانشجویان،

شذذذذرکتهای فعال در عرصذذذذه مهندسذذذذی کشذذذذور از

فارغالتحصذذذذذذذیالن و شذذذذذذذاغلین در جهت شــــــناخت و

سذذذوی دیگر در جهت برقراری ارتباط بین دانشذذذگاه

تبیین ابعاد مختلف کســــــر و کار و توانمندســــــازی

و صنعت گام برمیدارد.

افراد در حوزههای صذذذذذذذنعت و دانشذذذذذذذگاه با برگ اری

تاکنون چندین دوره و کارگاه آموزشذذی توسذذط این

دورهها و کارگاههای آموزشی فعالیت میکند.

دپارتمان برگ ارشذذذذذذذده اسذذذذذذذت که اسذذذذذذذتقبال خوب

اکنون شذذذذذذذذرکذذذت ویرا بذذذا همراهی انیمن علوم و

مخاطبان ما را در انجام فعالیتهای خود و رسیدن

مهندســــــی منابع آب ایران و جهاد دانشــــــ اهی با

به اهداف مجموعه دلگرمتر کرده اسذذذذذت .از جمله

داشذذذذذذذذتن سذذذذذذذذابقه قابل مالحظه و ارتباط قوی در

فعالیتهای انجامشذذذذذذذده در این دپارتمان میتوان

بهکارگیری افراد مجرب و استفاده از تجارب

به موارد زیر اشاره کرد:

ردیف
۱

۲

۳

۴
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عنوان

کارفرما

سال

کارگاه آموزشی تصفیه فاضالب صنعتی

شرکت شهرکهای صنعتی

مرداد

با رویکرد مدیریت و استفاده مجدد از پساب

استان مرک ی

۱۳۹۸

دوره آموزشی تخصصی طراحی تصفیهخانه فاضالب شهری
با رویکرد استفاده مجدد پساب در مصارف شهری

شهرداری اصفهان

خرداد
۱۳۹۸

کارگاه آموزشی و هماندیشی مدیریت یکپارچه منابع آب

سازمان مدیریت و

خرداد

حوضه آبری دریای خ ر در محدوده استان مازندران

برنامهری ی استان مازندران

۱۳۹۸

طراحی و برگ اری بیش از  ۴۰۰ساعت دوره آموزشی و کارگاه تخصصی
با همکاری انجمنهای علمی و جهادهای دانشگاهی برتر

ویــــرا پژوهـــان پویــــا

کارگاه آموزش ـ ــی و همانـ ــدیشی مدیریت
ی،پارچه منابع آب حوضه آبریز دریای خزر
خذذذذذذذذرداد ۱۳۹۸

این کارگاه با حضذذذذور نمایندگان شذذذذرکت آب
منطقذذهای سذذذذذذذذراسذذذذذذذذر اسذذذذذذذذتذذان مذذازنذذدران،
نمایندگان دسذذذذذتگاههای اسذذذذذتانی ،اداره کل
منابع طبیعی ،سذذذذذذذازمان جهاد کشذذذذذذذاورزی،
سذذذذازمان محیطزیسذذذذت ،سذذذذازمان شذذذذیالت،
اداره کذذل راه و شذذذذذذذذهرسذذذذذذذذذذازی ،سذذذذذذذذذذازمذذان
هواشذذناسذذی ،اداره کل بازرسذذی و معاونین و
کارشذذناسذذان سذذازمان مدیریت و برنامهری ی
استان مازندران برگ ار شد.
مدیریت یکپارچه منابع آب به دنبال ایجاد
عدالت اجتماعی ،اف ایش بازده اقتصذذادی و
پایداری اکولوژیکی میباشذذذذد .در سذذذذالهای
اخیر اف ایش فشذذار بر روی منابع آب به طور
غیرقابل اجت نابی منجر به رقابت بیشذذذذذذذذتر
مابین آببران و حتی بین مناطق ،نهادهای
دولتی و وزارتخذذذذانذذذذه هذذذذای مختلآ گردیذذذذده
اسذذذذذذذذذت .لذذذا تمذذام اقشذذذذذذذذذار درگیر ،جهذذت
دستیابی به تصمیمات مدیریتی جامع ،نیاز
به مذاکره و تبادل نظر دارند.
ویــــرا پژوهـــان پویــــا
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واحد رویدادهای تخصصی
طراحی ،برنذذذذامذذذذهر ی ی و برگ اری همذذذذایشهذذذذا،
کنفرانسها ،سذذذذذمینارها ،نشذذذذذسذذذذذتهای علمی و
همچنین نمایشذذذذذگاههای تخصذذذذذصذذذذذی در حوزههای
فنی و مهندسذذذی و تحقیقاتی از جمله خدمات این
واحد بوده که با تکیه بر تجارب بیش از دهسذذذذذذذذاله
همکاران شرکت ویرا ارائه میگردد.

اکنون این شذذذذذذذرکذذت بذذا بکذذارگیری زنجیره همکذذاران

از جملذذه فعذذالیذذتهذذای انجذذامشذذذذذذذذذده و رویذذدادهذذای

خود ،آمذذذذاده طراحی و برگ اری رویذذذذدادهذذذذای ویژه

تخصذذذذذذصذذذذذذی برگ ارشذذذذذذده در این واحد میتوان به

به صورت حضوری و مجازی برای سازمانهای دولتی

موارد زیر اشاره کرد:

و شرکتهای خصوصی در زمینههای مختلآ است.
ردیف
۱

۲
۳
۴
۵
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عنوان
دومین جشنواره ایدهها و محصوالت نوآور با تأکید بر جلب
مشارکت مردم در حفاظت و احیا تاالبهای کشور
(به همراه رویداد استارتاپی)

سال

کارفرما
سازمان حفاظت

آبان ۱۳۹۹

محیط زیست

هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

انجمن علوم و مهندسی

جشنواره ایدهها و محصوالت نوآورانه برای احیای دریاچه

سازمان حفاظت

نشست تخصصی بررسی درسآموختههای سیالب

شرکت توسعه منابع آب

هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

انجمن علوم و مهندسی

(دانشگاه فردوسی مشهد)

ارومیه با مشارکت مردم (به همراه رویداد استارتاپی)
فروردین  ۱۳۹۸از نگاه مدیریت جامع سیالب
(دانشگاه ی د)

منابع آب ایران

۱۳۹۹

آبان ۱۳۹۸

محیط زیست
و نیروی ایران

منابع آب ایران

بهمن

مهر ۱۳۹۸
آبان ۱۳۹۷

ویــــرا پژوهـــان پویــــا

جشنواره ایده ها و محصوالت نوآورانه
برای احیای دریاچه ارومیه با مشارکت مردم
آبذ ذ ذ ذ ذذان ۱۳۹۸
با توجه به سهم قابل توجه بخش کشاورزی
از منابع آبی حوضذذذذه ،موضــــوع ال وســــازی
مشــارکت مردم در احیا تاالبها و اســتقرار
کشــــاورزی پایدار در مناطق تاالبی از طریق
مشذذذذذذارکت ذینفعان و سذذذذذذازمانهایی مانند
جهاد کشذذاورزی از اهمیت خاصذذی برخوردار
اسذذذذذذذت .در این راسذذذذذذذتا با مشذذذذذذذارکت طرح
حفاظت از تاالبهای ایران ،جشنواره با در
نذذظذذر گذذرفذذتذذن اهذذذذداف زیذذر در دو بذذخذذش
اسذذذذتارتاپی و دریافت ایده توسذذذذط شذذذذرکت
ویرا طراحی ،برنامهری ی و برگ ار گردید.
 -شناسایی نوآوران و مخترعان و حمایت از آنان

 شناسایی و ترویج روشهای اصالح الگویمصرف منابع طبیعی و آب

 تعامل بیشذذذذذذذتر با پژوهشذذذذذذذگران موضذذذذذذذوعمشارکتهای مردمی در حوزههای محیط
زیست

 منابع آب و کشذذذذاورزی در راسذذذذتای کاربردنتایج پژوهشها در حل مشکالت موجود

 ایجاد بستر تجاریسازی طرحهای نوآورانهو فناوریهای نوین

-

آگذذاهیبخشذذذذذذذذی از برنذذامذذههذذا و اقذذدامذذات
احیای دریاچه و اثرات زیستمحیطی

 -اقتصادی و اجتماعی خشکشدن دریاچه

ویــــرا پژوهـــان پویــــا
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واحد انتشارات
این واحذذذذد افتخذذذذار دارد زیر نظر افراد مجرب و

چذذذذه در حوزه چذذذذاپ آثذذذذار بذذذذا کیفیذذذذت عذذذذالی در

پرسذذذذذذابقه در حوزه تألیآ ،تدوین و انتشذذذذذذار کتب

کوتاهترین زمان ممکن و با ه ینههای مناسذذذب به

تخصذذذذذذصذذذذذذی و ملی و با همکاری انتشذذذذذذارات جهاد

نحوی اسذذذذذذذذذت کذذه بسذذذذذذذذیذذاری از کذذارفرمذذایذذان را بذذه

دانشذذذذذذذذگاهی صذذذذذذذذنعتی امیرکبیر به عنوان یکی از

همکاری با این مجموعه سذذذذذذذذوق داده اسذذذذذذذذت .در

برنذذدهذذای ملی این حوزه فعذذالیذذت کنذذد .سذذذذذذذذذابقذذه

ادامه نی فعالیت اثربخش در جهت تولید و نشذذذذذذر

مذذذکور امروز بذذه تذذألیآ و تذذدوین بیش از  ۱۰۰اثر

م فاهیم مورد ن یاز کشذذذذذذذذور در حوزه های قولنین و

ملی برای دس ذتگاههای مختلآ منجر شذذده اسذذت.

مقررات ،آموزش و پژوهش و فنی و مهنذذذدسذذذذذذذذی

توان فنی این مجموعه چه در زمینه آمادهسذذذذذذذذازی

بهصورت کاربردی از جمله مهمترین مأموریتهای

کتب مختلآ در حوزههای طراحی و صفحهآرایی و

این واحد خواهد بود
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ویــــرا پژوهـــان پویــــا

عناوین برخی از کتر تهیهشده توس

تیم خبرگان و کارشناسان شرکت ویرا در دو دهه اخیر
سال

ردیف

عنوان کتاب

صاحر اثر

۱

مجموعه قانون بودجه سال  ۱۳۹۹کل کشور

ویرا پژوهان پویا

۱۳۹۹

۲

مجموعه قانون بودجه سال ۱۳۹۸

ویرا پژوهان پویا

۱۳۹۸

ویرا پژوهان پویا

۱۳۹۸

ویرا پژوهان پویا

۱۳۹۸

۳
۴

مجوعه قانون برنامه ششم توسعه ،احکام دائمی و ...
الحاقات ان در  ۶ویرایش و تیراژ  ۱۵۰۰۰نسخه
مجموعه قوانین و مقررات

ناظر بر شورای برنامهری ی و توسعه استانها
قوانین و مقررات نظام پولی و بانکی

۵

ویرایشهای اول و دوم و سوم

۶

مجموعه قوانین و مقررات اقتصاد دانش بنیان

۷

بازار سرمایه در نظم نوین قانونی
مجموعه قوانین و مقررات شورای رقابت

۸

در نظم نوین قانونی

مجموعه اسناد و قوانین

۹
۱۰

فناوری اطالعات در نظم نوین حقوقی
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

بانک مرک ی

جمهوری اسالمی ایران
معاونت علمی و فناوری
رییس جمهور

انتشار

۱۳۹۷
۱۳۹۶

سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۳۹۶

مرک ملی رقابت

۱۳۹۶

سازمان فناوری اطالعات

۱۳۹۶

موسسه عالی پژوهش در

۱۳۹۵

و ارتقای نظام مالی کشور در نظم نوین قانونی

برنامهری ی و توسعه

قوانین و مقررات مدیریت و برنامه ری ی استانها

شرکت تعاونی توزیعی سازمان

۱۲

مدیریت منابع آب در نظم نوین قانونی

وزارت نیرو

۱۳۹۴

۱۳

صنعت و معدن در نظم نوین قانونی (ویرایش )۴

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

۱۳۹۲

۱۴

نگاهی به صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی

صندوق توسعه ملی

۱۳۹۱

۱۵

مستندات قانون سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی

۱۱

در نظم نوین قانونی

۱۶
۱۷
۱۸

مدیریت و برنامهری ی کشور

وزارت امور

اقتصادی و دارایی

قوانین و مقررات حمایتی از سازندگان

انجمن سازندگان تجهی ات

صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی

صنعت نفت ایران

مجموعه برنامه چهارم توسعه

سازمان مدیریت و

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

برنامهری ی کشور

مجموعه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران

سازمان برنامه و بودجه

ویــــرا پژوهـــان پویــــا

۱۳۹۴

۱۳۹۱
۱۳۹۱
۱۳۹۰
۱۳۸۹
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سال

ردیف

عنوان کتاب

صاحر اثر

۱۹

فناوری اطالعات و ارتباطات در نظم نوین قانونی

شورای عالی اطالعرسانی

۲۰

تج یه و تحلیل استراتژ یک و اجرا

۲۱

اولین بانک اطالعات پیمانکاران عمومی ایران

۲۲

راهنمای طراحی بنادر و سازههای در یایی ایران ( ۱۱جلد)

۲۳

مجموعه قوانین و مقررات فناوری اطالعات و ارتباطات

۲۴

فرهنگ نظام فنی و اجرایی کشور

۲۵

کارنامه قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی

۲۶

قانون برنامه سوم توسعه با اعمال آخر ین اصالحات

۲۷

انتخاب استراتژ یک در برنامهر ی ی شهری

۲۸

مشخصات فنی عمومی راه (نشر یه )۱۰۱

۲۹

مشخصات فنی عمومی ساختمان (نشریه )۵۵

۳۰

بهداشت و درمان در نظم نوین قانونی

۳۱

قانون مالیاتهای مستقیم با اعمال آخر ین اصالحات

۳۲

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در
نظم حقوقی کنونی

۳۳

طرحهای عمرانی در نظم نوین قانونی

۳۴

قانون برنامه سوم توسعه در نظم حقوقی کنونی

۳۵
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صنعت و معدن در نظم نوین قانونی
ویرایشهای ۳ ،۲ ،۱

انتشار

جهاد دانشگاهی

صنعتی امیرکبیر

جهاد دانشگاهی

صنعتی امیرکبیر

سازمان مدیر یت و برنامهر ی ی
کشور

شورای عالی اطالعرسانی
سازمان مدیر یت و
برنامهر ی ی کشور

وزارت صنایع و معادن
سازمان مدیر یت و
برنامهر ی ی کشور

جهاد دانشگاهی
صنعتی امیرکبیر
سازمان مدیر یت و
برنامهر ی ی کشور

سازمان مدیر یت و
برنامهر ی ی کشور

وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پ شکی

جهاد دانشگاهی

صنعتی امیرکبیر

سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران

سازمان مدیر یت و
برنامهر ی ی کشور

سازمان مدیر یت و
برنامهر ی ی کشور

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

۱۳۸۸
۱۳۸۵
۱۳۸۴
۱۳۸۴
۱۳۸۳
۱۳۸۳
۱۳۸۳
۱۳۸۲
۱۳۸۲
۱۳۸۲
۱۳۸۲
۱۳۸۱
۱۳۸۱
۱۳۸۱
۱۳۸۱
۱۳۸۰
۱۳۸۰

ویــــرا پژوهـــان پویــــا

ویــــرا پژوهـــان پویــــا
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