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 بیانیه مأموریت

ا، مشارکت در توسعه پایدار ایران با نگاه ـــپوی انـــپژوه راـــوی بنیاندانش تالش ما در شرکت
سازی و تجاری فنی و مهندسی گذاری، مشاورهپژوهشی و سیاست خدماتای و با انجام منطقه

 است.صنایع مختلف  در حوزه کسب و کارها
روزترین استانداردهای جهانی، بر مبنای جدیدترین مفاهیم علمی و ایت بهدر این راستا با رع

ای در تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از دانش متخصصان خالق خود، به ارائه خدمات حرفه
داری و نگهداری از بر تا بهره و تأمین منابع مالی از مرحله خلق ایدهدامنه کاری مذکور 

 پردازیم.میهای صنایع مختلف پروژه

بندی به اصول و یافته، با پایای توسعهگیری جامعهما باور داریم جهت تعالی خود و شکل
توانیم ضمن ایجاد فضای یادگیری پویا و انجام ای در محیط سالم رقابتی، میاخالق حرفه

 های پیش رو بهترین استفاده را ببریم.کارهای تیمی، با نوآوری و خالقیت از فرصت
ن راستا با شناسایی و جذب نیروهای متخصص در کنار ایجاد فضا و محیط کار مناسب در همی

های رشد و ارتقا را برای آنها فراهم نموده و نسبت به حفظ و مشارکت برای ایشان، فرصت
 داریم.های شرکت گام برمیکارکنان متعهد در موفقیت

 تلفصنایع مخدانش و تجربه خبرگان دارا بودن زنجیره ارتباطات معتبر و همچنین با توجه به 
های توانیم با مدیریت ریسک و ماندگاری در برابر تکانه، معتقدیم میدر تیم مدیریتی شرکت

ای به مشتریان خود ارائه کرده و ضمن دستیابی اقتصادی و اجتماعی کشور، خدمات شایسته
 به اهداف خود در راستای حفظ و تأمین منافع جامعه حرکت نماییم.

با تأکید بر اصول و مبانی توسعه پایدار و صیانت از محیط ، مدتدر افقی میانما در نظر داریم 
 محور باشیمهای مهندسی دانش، به عنوان یکی از برترین شرکتزیست و سازگاری با اقلیم

 یهای مؤثر ، گاممذکورو ارائه خدمات های نو و کاربردی بر پایه تحقیق و توسعه با طرح ایدهکه 
 المللی بردارد. در سطح ملی و بین
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 بنیان شرکت ویرا:تأییدیه دانش

 یییــدیــه دانش بنیــان از معــاونــت علمی و فنــاوری اخــذ تــا
هــا و مؤســـــــســــــــات مرکز شـــــــرکــتریــاســــــــت جمهوری 

ســــــــازی و زیرحوزه بنیان در حوزه خدمات تجاریدانش
 گذاریخدمات سیاست
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 افراد کلیدی

 تخصص )سال(سابقه  تحصیالت خانوادگی نام و نام ردیف

 سهیل جاللی ۱
دکترای  کاندیدای

 مدیریت منابع آب
مهندسی و مدیریت منابع آب /  سال ۱۲
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 حسین نایب ۲
 دکترای مهندسی 

 محیط زیست 
 مهندسی و مدیریت محیط زیست /  سال ۱۵

 آب و فاضالب / مدیریت پسماند

 نیما نظامی ۳
دکترای  کاندیدای

 زیستمهندسی محیط
مهندسی و مدیریت محیط زیست / آب  سال ۱۰

 / پسماند و فاضالب / اقتصاد آب

 / یاتوسعه یطرح ها / میاقل رییتغ الس ۱۴ یر اقلیمتغی دکتری حسینی ساداتزهرا  ۴
 یطیمحستیز  یابیارز 

 کیافرمحمد  ۵
 کارشناسی ارشد 
 مهندسی صنایع

 دیریت دولتی / مدیریت صنایع / م سال ۴۰
 وری و سیستممدیریت بهره

 جعفر غفاری شیروان ۶
 کارشناسی ارشد 

 مهندسی آب
 مهندسی آب / مدیریت /  سال ۴۰

 ریزیسیاستگذاری / برنامه

 سعید جاللی ۷
 کارشناسی ارشد

 هاریزی سیستمبرنامه
ریزی و تحلیل سیستم / مدیریت / برنامه سال ۳۰

 حقوق / سیاستگذاریاقتصاد / 

 محمداسماعیل ممانی ۸
 کارشناسی 

 مهندسی عمران
 مدیریت / سازه / آب سال ۳۰

 جواد رمضانی ۹
 دکترای 

 زیستعلوم محیط
برنامه ریزی محیط زیست / علوم محیط  سال ۲۵

 زیست/ منابع طبیعی / شیالت

 جالل شیری ۱۰
دکتری مهندسی آبیاری و 

 زهکشی
 کشاورزی / اقتصاد / محیط زیست  / آب  سال ۲۰

تغییر اقلیم / منابع آب / آبیاری و  سال ۲۰ دکترای تغییر اقلیم علیرضا مساح بوانی ۱۱
 زهکشی

 حامد کیافر ۱۲
دکترای مهندسی آبیاری و 

 زهکشی
هکشی / منابع آب / امور آبیاری و ز  سال ۱۵

 های مشاورحقوقی و قراردادی شرکت

 وحید عظیمی ۱۳
کارشناسی ارشد مدیریت 

 سوانح طبیعی
مدیریت سوانح طبیعی / تغییر اقلیم /  سال ۱۰

 محیط زیست

 زادهرضا قاسم ۱۴
دکترای  کاندیدای

 زیستمهندسی محیط
مدیریت محیط زیست / پسماند /  سال ۱۰

 بیوتکنولوژی

 اسفندیار نائیجی ۱۵
کاندیدای دکتری 

 مهندسی محیط زیست
 سال ۱۰

مهندسی و مدیریت محیط زیست / 
پسماندهای شیمیایی و بیمارستانی / 

 مهندسی مکانیک و شیمی

 فردعطیه وکیلی ۱۶
کارشناسی ارشد 
 مهندسی منابع آب

 کشاورزی / محیط زیست  / آب  سال ۸

 مالی / حسابداریدیریت م سال ۵ حسابداریارشناسی ک جاللیارا س ۱۷
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 ستگذاریژوهش و سیاپدپارتمان 

این مجموعه مفتخر است  هش و سیاستگذاریژوپدپارتمان 
گیری از مهندســان و پژوهشــگران خالق، متخصــص و با بهره

اضــــــالب، های آب و فکارآمد، خدمات وســــــیعی را در حوزه
 زیست ارائه نماید. مدیریت منابع آب و کشاورزی و محیط

نیازســنجی، خالقیت و نوروری و »این دپارتمان با شــعار 
ـــ «هـــای عـــامعحـــ ارائـــه راه ـــا توجـــه ب ه در نظر دارد ب

به ســــــمت پیشــــــبرد  های موجود در این حوزهپتانســــــیل
انــدازی هــا بــا رویکرد تولیــد ایــده و راهاهــداف این بخش

 ایده قدم گذارد. بانک 
از طریق ارتباط مناسب با صنعت، نیازهای  این دپارتمان

صــنعت آب کشــور را شــناســایی کرده و با خالقیت در حل 
هــای علمی گــذای تجــاری بر حوزهمســـــــــائــل و نیز ارزش

پژوهشـــــی و دانشـــــگاهی، مســـــیر مناســـــب جهت نیل به 
های مهم توســعه پایدار و زندگی هوشــمند را که از دغدغه

یرقابل اجتناب امروز کشــــــور و جهان اســــــت، هموارتر و غ
گردانـــد و بتوانـــد خالوهـــای موجود در این مســـــــیر را بـــا 

 های نهفته در کشور بهبود بخشد.استفاده از ظرفیت
پژوهشـــــــگر و  ۱۰۰مجموعه در کنار همکاری با بیش از  این

ـــد محقق در تخصـــــــص ـــانن ـــاگون م مهنـــدســــــی هـــای گون
نابع رب، مهندســی زیســت، مهندســی و مدیریت ممحیط

ـــاری و زه شــــــی،  ـــدســــــی کشـــــــــاورزی، ربی عمران، مهن
زدایی، اقتصاد، حقوق، علوم اعتماعی، ربخیزداری، بیابان

توان و ظرفیت  مدیریت اســـــتراتژیی، مدیریت بحران و   
 های نو دارد.باالیی در پرورش و اجرای ایده

توان به شــده در این حوزه میهای انجامفعالیت از جمله
 د زیر اشاره کرد:موار 
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 سال کارفرما عنوان ردیف

های زمینآمایش سرزمین پیرامون فعالیتطرح مشاوره  ۱
 شناسی و اکتشافی حاکمیتی

شناسی و سازمان زمین
 اکتشافات معدنی کشور

۱۴۰۱ 

۲ 
های خورشیدی پذیری اجرای سامانهطرح تحقیقاتی امکان

کشاورزی و های فتوولئاتیک در واحدهای صنعتی، زمین
 های مسکونیساختمان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
 کشاورزی ایران

۱۴۰۰ 

 ۱۴۰۰ ازمان حفاظت محیط زیستس مواد شیمیاییمحیطی قانون مدیریت زیستتدوین  ۳

 ریزی و تدوین برنامه اقدام ملی مشاوره طرح ۴
 حفاظت از محیط زیست دریایی کشور

 ۱۳۹۹ زیستسازمان حفاظت محیط 

  یمحوله قانون یهاو دستورالعمل نامهوهیش هیته ۵
 پسماندها تیر یدر حوزه مد

 ۱۳۹۹ سازمان حفاظت محیط زیست

۶ 
 مجموعه قوانین برنامه ششم توسعه و ...کتاب تدوین 

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

همکاری جهاد دانشگاهی  با
 صنعتی امیرکبیر

۱۳۹۶-
۱۳۹۹ 

۷ 
 طرح پژوهشی ارزیابی روند حکمرانی آب 

 در فرآیند احیای دریاچه ارومیه
 ۱۳۹۹ ستاد احیای دریاچه ارومیه

 مطالعات آب و محیط زیست پروژه  ۸
 طراحی ساختار کالن راهبری شبکه برق ایران

 ۱۳۹۸ پژوهشگاه نیرو

۹ 
های کشور و طرح بررسی تطابق منابع آب مصرفی نیروگاه

 اقلیمی و منابع آبی ایران شرایط

های تجدیدپذیر انجمن انرژی
 ایران )اتاق بازرگانی(

۱۳۹۷ 

 ۱۳۹۷ سازمان فناوری اطالعات ایران تدوین کتاب قوانین و مقررات حقوقی دولت الکترونیک ۱۰

۱۱ 
 بنیان در تدوین کتاب قوانین و مقررات اقتصاد دانش

 جمهوری اهداف معاونت علمی و فناوری ریاستچارچوب 

معاونت علمی و فناوری 
 ریاست جمهوری

۱۳۹۶ 

۱۲ 
 تدوین گزارش قوانین و مقررات مرتبط با 

 شورای رقابت در نظم نوین قانونیهای مأموریت
 ۱۳۹۶ مرکز ملی رقابت

 

 

 یتطابق منابع رب مصرف یبررس
اقلیمی و شرایط و  ورـکش یهاروگاهین

  منابع ربی ایران

های حرارتی کشور بررسی آب نیروگاهمصرف در این طرح 
ها عملکرد های آنکننده برجو با توجه به سیستم خنک

های همچنین نقشه ها مورد ارزیابی قرار گرفت.نیروگاه
بر در پیوند با ها و صنایع آبموقعیت مکانی نیروگاه

و سازی ت کمک به تصمیمآب کشور جهمناطق کم
های محور بخش نیروگاهی تهیه و پتانسیلتوسعه آب

های کم آب کشور پذیر در بخشاستفاده از انرژی تجدید
 مطالعه و تعیین شد.

 ارزیابی روند ح مرانی رب در فرریند
 ه ارومیهـــــای دریاچــــــاحی

 

 
این طرح در دو فاز اصلی مطالعاتی و جلسات اندیشگاهی 

 مبانی. در فاز مطالعات به بررســـــــی شـــــــده اســـــــتانجام 
های ارزیابی حکمرانی آب حکمرانی آب و شــــناســــایی مدل

جلســـــات اندیشـــــگاهی برگزار  فاز دوم پرداخته شـــــده و در
های این طرح در سه سطح در نهایت خروجی .شده است

مدیران اجرایی )مدیران ســتاد و  برای اســتفاده عموم مردم،
.گذاران تنظیم و اراده خواهد شدتها( و سیاسوزارتخانه
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ولهـــمح یهام ــــــو دستورالع نامهوهیــــش هــــیته  
پسماندها تیر یدر حوزه مد یقانون  

 ۱۳۹۹ خـــــــرداد                                              
از نقاط ضــعف آشــکار  یکی

در نـــــحـــــوه نـــــظـــــارت بـــــر 
 یــــیاجــــرا یهــــاتیــــفــــعــــالــــ

پســماندها توســط  تیر یمد
 طیســــــــازمــان حفــاظــت مح

 یهادر بخش ینداشتن دستورالعمل واحد ستیز 
انواع پسماندها در سراسر  ییاجرا تیر یمختلف مد

 تیـــر یقــانون مــد ۲۳کشــــــور اســـــــــت. وفق مــاده 
 یدارد نســــبت به اجرا فهیپســــماندها ســــازمان وظ

داشــته باشــد. در  یقانون نظارت الزم و کاف حیصــح
ود ش هیته یطرح بناست تا دستورالعمل واحد نیا

ادارات کـل  یو تمـام یتـا ســـــــازمـان در ســــــطح مل
 یهاها در عرصـــــهاســـــتان ســـــتیز  طیحفاظت مح

ف انواع مختل یامر، برا انیقانون توســط متول یاجراضــمن نظارت بر حســن  یدر ســطح اســتان یاتیعمل
 .دیرا اعمال نما یالزم و کاف یهانظارت ییتا دفع و دفن نها دیاز مرحله تول اپسمانده

 

 اهداف اصلی انجام طرح:
 ییاجرا یهاپسماندها در دستگاه تیر یعملکرد مد یابیدستورالعمل نحوه ارز  نیو تدو یبررس -۱
 کشور یهاها و تاالبها، جنگلسواحل، رودخانه یجامع پسماندها یهانظارت بر طرح برنامه نحوه هیته  -۲
 پسماندها تیر یقانون مد ییاجرا نامهنییآ ۱۵مشمول ماده  یپسماندها ییاجرا تیر یمد نامهوهیش هیته  -۳
 و وابسته یپزشک یپسماندها تیر ینحوه مد یشناسبیو آس یبررس -۴
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    ریزی و تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از محیط زیست دریایی کشور رحـــاوره طـــــمش هیــــته
 ۱۳۹۹ شهریور

 رارداد:ـــــــــشرح موضوع ق

 اهداف کلی  ۳زیست برنامه ششم توسعه مرتبط با بند اجرای تکلیف سند محیط
 )تدوین و اجرای برنامه ۹)حفاظت و احیای تنوع زیستی کشور( و هدف کمی ردیف 

 زیست دریایی کشور(اقدام ملی حفاظت از محیط
 ایجاد سند پشتیبان برای برنامه هفتم توسعه 
 زیست اندرکاران در ارتباط با حفظ محیطارائه راهبردها و اقدامات اساسی دست

های مردمی، رسانی، مدیریت و مشارکتسازی، آگاهیمحور ظرفیت ۴در  دریایی
 و تنوع زیستیهای دریایی، تغییر اقلیم آلودگی
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 فنی و مهندسی مشاوره دپارتمان

 

ت شرکدپارتمان فنی و مهندسی شرکت ویرا در کنار 
سال سابقه  ۴۰با بیش از  مهندسی مشاور رشناب

های عمرانی به پروژه درخشـــــــان فعالیت در عرصـــــــه
با برخورداری از توان مدیران  ،ویژه صنعت آب کشور

موده و مجرب با ســـــابقه و همت بلند همکاران کارآز 
ریزی و تالش همه خود توانســـــته با مدیریت، برنامه

های مهم جانبه نقش اســاســی را در تعدادی از پروژه
 زیربنایی کشور ایفا نماید. 

ناســــــــان مجرب و  این مجموعه با دارا بودن کارشـــــــ
های تأســـــیات آب و فاضـــــالب، متخصـــــص در زمینه

آبیــاری و  هــایزیســــــــت، منــابع آب، شـــــــبکــهمحیط
کشـاورزی، سـدسـازی و سـاختمان به ارائه  زهکشـی،

هـــای طراحی، مـــدیریـــت بهترین خـــدمـــات در بخش
ســــــاخت و اجرا، مهندســــــی ارزش، مطالعات تأمین 

ــمناب ـــ ـــ ـــ  ارزیابی و مدیریت  هایع مالی، تدوین برنامهـ
 

زیســــــــت، نظارت کارگاهی، مدیریت طرح و محیط
آب و فاضــــــالب برای  تأســــــیســــــات برداریامور بهره

پردازد. اعتقاد داریم که ضـــامن تداوم میمشـــتریان 
موفق در بازار رقابتی امروز، جلب رضایت کارفرمایان 

های اجتماعی از طریق و متعهد بودن به مســـــئولیت
ایبندی به اصـــول ارائه خدمات باکیفیت، مطلوب و پ

 توسعه پایدار است.
ــه ــه عنوان فعــالیــت از جمل ــارتمــان کــه ب هــای این دپ

ب ارگیری خالقیت و در زمینه همکار شــرکت آشــناب 
بکارگرفته در ارائه خدمات فنی و مهندســـــــی  نوروری

  توان به موارد زیر اشاره کرد:شده است، می

 

 سال کارفرما عنوان ردیف

۱ 
ها و تأسیسات آب و فاضالب خانهبرداری از تصفیهنظارت بر بهره

 های صنعتی استان مرکزیشهرک
های شرکت شهرک
 رکزیصنعتی استان م

۱۴۰۰-
۱۴۰۱ 

۲ 
های شهرهای آوری و مدیریت روانابمطالعات مرحله اول و دوم جمع

آباد و مریانج، جورقان، قهاوند، اسدآباد، آجین، اللجین، صالح
 استان همدان مهاجران

سازمان همیاری 
استان  هایشهرداری

 همدان

۱۳۹۹-
۱۴۰۱ 

۳ 
 انجام خدمات عامل چهارم در حیطه وظایف 

 ۱۱ت فنی و عمرانی شهرداری منطقه مصوب معاون
 شهرداری 

 تهران ۱۱منطقه 
۱۳۹۶ 

۴ 

های تخصصی نحوه انجام مطالعات ارزیابی تهیه دستورالعمل
آبی، سیکل ترکیبی و های برقهای سد و نیروگاهمحیطی پروژهزیست

 مراکز دفن پسماند )صنعتی، ویژه، عادی، کشاورزی و...(

سازمان حفاظت 
 محیط زیست

۱۳۹۵ 

۵ 
 محیطی مطالعات ارزیابی اثرات زیست

 های بادی بینالود، کهک و خوافنیروگاه

ABOWIND 

Company 
۱۳۹۵ 

۶ 
 محیطیارزیابی اثرات زیست مطالعات

 طرح توسعه مجتمع فوالد سپید فراب کویر

سپید  مجتمع فوالد
 فراب کویر

۱۳۹۵ 

 ژهیسازمان منطقه و یآب یهاو نظارت پروژه یخدمات مهندس ۷
 پارس یاقتصاد

۱۳۹۳-
۱۳۹۶ 

 ۱۳۹۴ سازمان عمران کرمان های کرمان و هرمزگانبه استان خدمات مدیریت طرح انتقال آب از دریای عمان  ۸

 های  اخذشده شرکت ویرا:رتبه

  رتبه مهندسی مشاور تخصص محیط زیست از سازمان
 برنامه و بودجه کشور

  تأسیسات آب و فاضالب  تخصص مهندسی مشاوررتبه
 برنامه و بودجه کشوراز سازمان 

  خانهشـــــبکه و تصـــــفیه برداری از تأســـــیســـــاتبهرهرتبه 
 تولید،از تأســـیســـات  و نگهداری برداریبهرهو فاضـــالب 

 انتقال و توزیع آب شرب از وزارت نیرو
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 های صنعتی استان مرکزیها و تأسیسات رب و فاضالب شهرکخانهبرداری از تصفیهنظارت بر بهره
 ۱۴۰۰ آذر  

 رارداد:ـــــــــموضوع قخدمات شرح بخشی از 

  برداری و نظارت بر عملكرد شركت خدماتی شهرک یا ناحيه صنعتی در قبال بهره
نشانی خانه فاضالب و كليه تأسيسات و تجهيزات ايمنی آتشنگهداری از شبکه و تصفيه

 زيستهای چاه، امور مرتبط با آب و محيطهای فاضالب و اتاقکخانهتصفیه
 نامه بر  یتهيه و نظارت شايسته بر اجراPM  پيشگيرانه یتعميرات و نگهدار 
 متخلف یمديريت بر نحوه مدیریت پساب واحدها 
 يندآفر  و نظارت بر كيفيت عملكرد ناظرين برق، مكانيكال و الكترومكانيكال 
 یصنعت یپيش تصفيه واحدها یهانظارت بر عملکرد سيستم 
 یصنعت ینظارت بر برآورد ميزان فاضالب واحدها  
 تهيه نرم افزار س( رویس و نگهداریPMو بهره برداری ) 
 کكه منابع آب مازاد بر شهر  یپر مصرف آب و واحدهاي یواحدها ینظارت بر شناساي 

  .دارند یو ناحيه صنعت
 

 مجتمع دامداری لبن فاضالب خانهبرداری از تصفیهاصالح، ارتقا و نظارت بر بهره
 
 

 

کزیصنعتی استان مر  اهیشرکت شهرک  
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 عورقان، قهاوند،  انج،یمر  یگروه شهرها یروانابها تیر یو مد یرور مطالعات مرحله اول و دوم عمع
  رباد و مهاعران استان همدانصالح ن،یاللج ن،ید، رعاسدربا
  ۱۳۹۹ خرداد
از منابع  یار یوارد آورده و بســـ عتیرا به طب یر یناپذخســـارات جبران یشـــهر  یامروز ما، که زندگ یایدر دن

 تیشـــــهرها از اهمکالن طهیدر ح یســـــطح یهاآب تیر یقرار داده اســـــت، مد دیرا در معرض تهد یعیطب
مشــکالت  لح یهرگونه اقدام الزم برا یبه معنا یشــهر  یســطح یهاآب تیر یاســت. مدبرخوردار  یخاصــ

 یار یســــازمان هم ییپروژه که به کارفرما نیاســــت. از اهداف ا دیاز بروز مشــــکالت جد یر یموجود و جلوگ
 ،یبه طراح توانیهکتار انجام خواهد شـــــد م ۳۲۰۰ یبیاســـــتان همدان در مســـــاحت تقر  یهایشـــــهردار 

 نگرجامع یکردهایبا در نظر گرفتن رو یسـطح هایآب آوریشـبکه جمع یصـالح و سـاماندها ،یسـاز مدل
بهره نحوه تا نمود اشـــــاره هارواناب مهار منظوربه ییاجرا یهاتیو( و با اولایو ســـــازه یتیر ی)مد کپارچهی و

غرقاب شدن  ،گیگرفتاز خطر آب نیرا بهبود بخشد و همچن یعیمنابع طب ریمنابع آب و سا هیاز کل یر گی
 در یطرح کاهش آلودگ نیا یذکر اســت اجرا ه. الزم بدینما یر یشــگیپ البیو ســ یدر مناطق شــهر  یاراضــ

 دارد. یمنظر شهر را در پ ییبایو ز  رندهیپذ هایبآ
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نحوه  یتخصــــــصــــــ یهادســــــتورالعم  هیته
 یطیمحســـــــتیز  یابیــمطــالعــات ارز  انجــام
 ،یرببرق یهـــاروگـــاهیســـــــــد و ن یهـــاپروژه
ـــد  مراکزو  یبیترک  ـــ یســــــ دفن پســــــمـــان

 و   ( یکشاورز  ،یعاد ژه،یو ،ی)صنعت

 ۱۳۹۵مــــــهر                                            
 

 اهداف طرح:
مطــالعــات تــدوین نقش و جــایگــاه  -الف

 محیطیاثرات زیستارزیابی 

ارائه مباحث اختصــــــاصــــــی و عمومی  -ب
هــــای ارزیــــابـــی اثـــرات دســـــــــتـــورالـــعـــمــــل

محیطی شـــامل اهداف ضـــرورت و زیســـت
لزمــــات مبحــــث آلودگی هــــا و قوانین، ا

محیطی پروژه، الزامات های زیســـــتجنبه
مبحث بررســـــــی وضـــــــع موجود، الزامات 

بینی و تحلیل آثار و مقرر در مبحث پیش
یــریــــت و پــــایــش الــزامــــات مــبــحــــث مــــد

 محیطی بوده است.زیست
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 و تجربه تخصصبر  پارتمان با تکیهدن ای
 با عنایت ومدیران  زنجیره ارتباطاتو  کارشناسان

از  سازیبنیان خدمات تجاریدانشأییدیه تبر 
بنیان انشد ، فناوری و اقتصادنت علمیاومع

 ونوآوری  ارگزاری صندوقو ک ریاست جمهوری
 دانشگاه شهید و فناوری  پارک علمدر  ،یشکوفای

 
 

 

 

 

 
 اسالمی واحد زادآ وآوری دانشگاه بهشتی و مرکز ن

بودن  ضمن داراو فعال بوده و تحقیقات علوم 
های متعدد با صندوقهای همکاری نامهمهتفا
 ، خدمات زیر راگذاریو سرمایه یمین منابع مالتأ

 نماید:می رائها شخاص حقوقی بخش خصوصیبه ا

  

 ازی کسب و کارسجاریت پارتماند   

 به شرح زیر است: خدمات این دپارتمانح رش
  با عنایت به  خالقانه و طراحی و ارائه خدمات راهبری تولید نمونه آزمایشگاهی محصولمشاوره و

 های خالقنامه ارزیابی شرکتو آیین بنیانها و مؤسسات دانششرکتنامه ارزیابی آیین
  در صورت عدم وجود شخصیت حقوقیثبت شرکت مشاوره و راهبری ایجاد و 
  منتخب و یا خدمت با عنایت به محصول و یا خالق انیبنانشد هیدییتأ افتیدر 
  در گردش، فروش  هیسرما ،نمونه و صنعتی های تولیدبدر قال یو اعتبار  یمال التیتسه افتیدر

های تمرتبط با شرک یو شتابده ینوآور  یتوسعه فضاها ،زاییو استصناع(، اشتغال نگیز ی)ل یاقساط
 های خالقبنیان و دریافت تسهیالت و لیزینگ برای شرکتدانش

  انجام کار حسن و پرداختشیشرکت در مناقصه، پ یهانامهضمانت افتیدر 
  التیتسه ،یو گمرک یامهیب ،یاتیمال یهاتیو حما هاتیشامل معاف یتیحما یهابرنامه ریسا افتیدر 

 یهاشگاهیو حضور در نما یغاتیتبل ،یاستقرار، خدمات صادرات یکارکنان، مجوزها فهینظام وظ
ب متناس موارد ریو سا یر و ثبت تجا یمعنو تیمجوزها و استانداردها، مالک ها،هیدییاخذ تأ ،یتخصص

 های خالقبنیان و شرکتهای دانشبا ضوابط شرکت
  افزایی و سازی و هماز طریق شبکه و خالق بنیانی دانشهاشرکت توسعه بازار یمشاوره و راهبر

 استفاده از توان مشترک
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های ه کارگاهمجموعاز  تخصصیرگاه کاولین ا
صفر تا صد  با عنوان بنیانسازی دانشتجاری

با بیش  ۱۴۰۱ شهریور ۱۶در تاریخ  شدننیانبانشد
صورت ترکیبی کننده بهنامشرکت ثبت ۲۵۰از 

دانشگاه  فناوری ارک علم وپ حضوری و مجازی در
شهید بهشتی برگزار گردید و با توجه به نظرسنجی 

بین رضایت خود را از مطالب پس از دوره اکثر مخاط
 کارگاه اعالم نمودند.

  

 پارتماند اریهای عپروژه
 کارفرما عنوان ردیف

 تصفیه هوشمند آویسارکت ش  دستگاه تصفیه پسابنیان در حوزه بتأییدیه دانشاخذ  ومشاوره  ۱

 نوآوران مهان آیرینروه گ های ساختمانیزهاسبنیان در حوزه شنه داو اخذ تأییدیشاوره م ۲

 هرمسکادمی آ اییز اشتغالر حوزه آموزش و دو اخذ تأییدیه خالق  هشاور م ۳

 اه هوشمند افقر مهرکت ش تجدیدپذیر هایانرژیبنیان در حوزه و اخذ تأییدیه دانششاوره م ۴

 میعاد نوین دیناشرکت  ملزومات پوشاکأییدیه خالق در حوزه و اخذ تمشاوره  ۵

 پرشان آرمانقائم شرکت  تجهیزات خودرور حوزه و اخذ تسهیالت مالی دوره مشا ۶

 رسانهپردازان دهایرکت ش عاملی و آموزشیویزیون تت مالی در حوزه تلو اخذ تسهیالشاوره م ۷

 فناوری و شتابدهی اولروه گ العاتوزه شتابدهی فناوری اطتسهیالت مالی در ح و اخذمشاوره  ۸

۹ 
 اجرایی  صالحیت نظام فنی وو اخذ مشاوره 

 ت و نفتا، تأسیسآب پیمانکاری وزهدر ح
 محیط زیست آوشرکت 

 
 دپارتمان نو هم ارا گانکنندنأمیتب ه ش    
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و مشـــــــاوره دانشـــــــجویان،  با هدف آموزش احدواین 
 شناخت و تبیینالتحصیالن و شاغلین در جهت فارغ

 در ابعاد مختلف کســـــب و کار و توانمندســـــازی افراد
ها و دوره صـــــــنعت و دانشـــــــگاه با برگزاری هایحوزه

 کند. فعالیت میآموزشی ی هاکارگاه
انجمن با همراهی  ویرا بنیاندانش اکنون شـــــــرکت

عـلـوم و مـهـنــــدســــــــی مـنــــابـع رب ایـران و عـهــــاد 
با داشتن سابقه قابل مالحظه و ارتباط  دانشگاهی

 اسـتفاده و رب ـــکارگیری افراد مجوی در بهـــق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های فعال در عرصه مهندسی کشور شرکتتجارب 
در جهت برقراری ارتباط بین دانشگاه  از سوی دیگر

 دارد.  گام برمیو صنعت 
توســـط این  آموزشـــی و کارگاه چندین دورهتاکنون  

دپارتمان برگزارشـــــــده اســـــــت که اســـــــتقبال خوب 
های خود و رســیدن مخاطبان ما را در انجام فعالیت

 از جمله تر کرده اســـــــت.به اهداف مجموعه دلگرم
توان به می دپارتماناین  شده درهای انجامفعالیت

 موارد زیر اشاره کرد:
 

 

 سال کارفرما عنوان ردیف

۱ 
 آموزشی تصفیه فاضالب صنعتی  کارگاه

 با رویکرد مدیریت و استفاده مجدد از پساب

 های صنعتی شرکت شهرک
 استان مرکزی

مرداد 
۱۳۹۸ 

۲ 
 خانه فاضالب شهریآموزشی تخصصی طراحی تصفیه دوره

 فاده مجدد پساب در مصارف شهریبا رویکرد است
 شهرداری اصفهان

خرداد 
۱۳۹۸ 

۳ 
 اندیشی مدیریت یکپارچه منابع آب کارگاه آموزشی و هم

 دریای خزر در محدوده استان مازندران حوضه آبریز

سازمان مدیریت و 
 استان مازندران ریزیبرنامه

خرداد 
۱۳۹۸ 

۴ 
 و کارگاه تخصصی  ساعت دوره آموزشی ۴۰۰برگزاری بیش از  و  طراحی

 های علمی و جهادهای دانشگاهی برتربا همکاری انجمن

 

 ش و رویدادهارموز  احدو   
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ــی و هم ــ ــدیشی مدیریت کارگاه رموزشـ انــ
 ی پارچه منابع رب حوضه ربریز دریای خزر

  ۱۳۹۸رداد ــــــــخ

این کارگاه با حضــــور نمایندگان شــــرکت آب 
ای ســـــــراســـــــر اســـــــتــان مــازنــدران، منطقــه

های اســـــتانی، اداره کل نمایندگان دســـــتگاه
ســـــــازمان جهاد کشـــــــاورزی،  منابع طبیعی،

زیســــت، ســــازمان شــــیالت، ســــازمان محیط
اداره کــل راه و شـــــــهرســـــــــازی، ســـــــــازمــان 
هواشــناســی، اداره کل بازرســی و معاونین و 

ریزی کارشــناســان ســازمان مدیریت و برنامه
 استان مازندران برگزار شد.

 ایجاد دنبال به آب منابع یکپارچه مدیریت

 و تصــادیاق بازده افزایش اجتماعی، عدالت
های باشــــد. در ســــالمی اکولوژیکی پایداری

 طور به آب منابع روی بر فشار اخیر افزایش

 بیشـــــــتر رقابت به منجر اجتنابی غیرقابل

 نهادهای مناطق، بین حتی و برانآب مابین

ـــه دولتی ـــده مختلف هـــای و وزارتخـــان  گردی

ــذا  جهــت درگیر، اقشـــــــــار تمــام اســـــــــت. ل

 نیاز مع،جا مدیریتی به تصمیمات دستیابی

 نظر دارند. تبادل و مذاکره به
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 رویدادهای تخصصی

هــــا، ریــزی و بــرگــزاری هــمــــایــشطــراحــی، بــرنــــامــــه
های علمی و ها، ســــــمینارها، نشــــــســــــتکنفرانس

های فنی های تخصصی در حوزههمچنین نمایشگاه
ت این واحد و مهندســـی و تحقیقاتی از جمله خدما

ان ساله همکار بوده که با تکیه بر تجارب بیش از ده
 گردد.شرکت ویرا ارائه می

 

 ،با بکارگیری زنجیره همکاران خود اکنون این شـــرکت
صـــــــورت آمــاده طراحی و برگزاری رویــدادهــای ویژه بــه

 هـــای دولتی و حضـــــــوری و مجـــازی برای ســـــــــازمـــان

 های مختلف است. های خصوصی در زمینهشرکت

  
 

شـــــــــده و رویــدادهــای هــای انجــامفعــالیــت از جملــه
توان به موارد تخصصی برگزارشده در این واحد می

 زیر اشاره کرد:
 

 سال کارفرما عنوان ردیف

۱ 
با تأکید بر جلب  ها و محصوالت نوآورایده جشنوارهدومین 

 های کشورتاالب احیا مشارکت مردم در حفاظت و
 )به همراه رویداد استارتاپی(

 سازمان حفاظت 
 محیط زیست

 ۱۳۹۹آبان 

۲ 
 هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

 )دانشگاه فردوسی مشهد(
انجمن علوم و مهندسی 

 منابع آب ایران
 ۱۳۹۹بهمن 

۳ 
ها و محصوالت نوآورانه برای احیای دریاچه ایده جشنواره

 ارومیه با مشارکت مردم )به همراه رویداد استارتاپی(

 ان حفاظت سازم
 محیط زیست

 ۱۳۹۸آبان 

۴ 
 های سیالب آموختهنشست تخصصی بررسی درس

 از نگاه مدیریت جامع سیالب ۱۳۹۸ فروردین 

 شرکت توسعه منابع آب 
 و نیروی ایران

 ۱۳۹۸مهر 

۵ 
  هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

 (دانشگاه یزد)

انجمن علوم و مهندسی 
 منابع آب ایران

 ۱۳۹۷آبان 
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 ها و محصوالت نورورانهعشنواره ایده
 برای احیای دریاچه ارومیه با مشارکت مردم

ــان                                                 ــ ــ ــ  ۱۳۹۸آبــ
 یکشاورز  بخش توجه قابل سهم به توجه با
 الگوســــازی موضــــوع حوضـــــه، آبی منابع از

 راراســـتق و هاتاالب احیا در مردم مشـــارکت
 طریق از تاالبی مناطق در پایدار کشــــــاورزی
 مانند هاییســـــــازمان و ذینفعان مشـــــــارکت

 برخوردار خاصـــی اهمیت از کشـــاورزی جهاد
مشـــــــارکت طرح  با راســــــتا این در .اســـــــت

 در با جشــــنواره های ایران،حفاظت از تاالب
 بـــخـــش دو در زیـــر اهـــداف گـــرفـــتـــن نـــظـــر

 یراو شرکت توسط ایده دریافت و استارتاپی
 گردید. برگزار و ریزیبرنامه راحی،ط

 آنان از حمایت و مخترعان و نوآوران شناسایی  -
 الگوی اصــالح هایروش ترویج و شــناســایی  -

 آب و طبیعی منابع مصرف
 موضـــــــوع پژوهشـــــــگران با بیشـــــــتر تعامل  -

 محیط هایحوزه در مردمی هایمشــارکت
 زیست

 کاربرد راســـــتای در کشـــــاورزی و آب منابع   -
 موجود مشکالت حل در هاپژوهش یجنتا

 نوآورانه هایطرح سازیتجاری بستر ایجاد   -
 نوین هایفناوری و

 احیای اقدامات و هابرنامه از بخشیآگاهی   -
 محیطیزیست اثرات و دریاچه

 دریاچه شدنخشک اجتماعی و اقتصادی   -
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 واحد انتشارات

یر نظر افر  اد مجرب و این واحــــد افتخــــار دارد ز
پرســـــــابقه در حوزه تألیف، تدوین و انتشـــــــار کتب 
تخصـــــــصـــــــی و ملی و با همکاری انتشـــــــارات جهاد 
دانشـــــــگــاهی صـــــــنعتی امیرکبیر بــه عنوان یکی از 
برندهای ملی این حوزه فعالیت کند. سابقه مذکور 

اثر ملی برای  ۱۰۰تألیف و تدوین بیش از امروز به 
ن فنی منجر شـــده اســـت. توا های مختلفدســتگاه

سازی کتب مختلف این مجموعه چه در زمینه آماده
در حوزه چه آرایی و حهــــــــهای طراحی و صفدر حوزه

ترین زمان ممکن چاپ آثار با کیفیت عالی در کوتاه
های مناســـب به نحوی اســـت که بســـیاری و با هزینه

از کارفرمایان را به همکاری با این مجموعه ســـــــوق 
فعالیت اثربخش در جهت داده اســـت. در ادامه نیز 

های تولید و نشــــر مفاهیم مورد نیاز کشــــور در حوزه
نــیــن و مــقــررات، رمــوزش و پــژوهــش و فــنــی و اقــو

صـــــــورت کاربردی از جمله مهمترین به مهندســــــی
 .های این واحد خواهد بودمأموریت
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  ویرا در دو دهه اخیر شرکتخبرگان و کارشناسان شده توسط تیم عناوین برخی از کتب تهیه

فیرد  صاحب اثر عنوان کتاب 
سال 
 انتشار

 
 بنیان های دانششرکتقوانین و مقررات ه مجموع

 جلد( ۲) در نظم نوین قانونی
 ۱۴۰۱ نوآوری و شکوفاییوق صند

۱ 
زیست مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر حفاظت از محیط

 دریایی کشور در نظم نوین قانونی
۴۰۱۱ ویرا پژوهان پویا  

۴۰۱۱ ویرا پژوهان پویا کل کشور ۱۴۰۱مجموعه قانون بودجه سال  ۲  

۳ 
های تهران، البرز، استان مجموعه اسناد ملی آمایش و

 قزوین، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان، بوشهر
-۱۴۰۰ ویرا پژوهان پویا

۱۴۰۱ 

۴ 
 و  ۱۴۲۴مجموعه سند ملی آمایش سرزمین در افق 

 ۱۴۰۰قانون بودجه 
 ۱۴۰۰ ویرا پژوهان پویا

 ۱۳۹۹ ویرا پژوهان پویا کل کشور ۱۳۹۹مجموعه قانون بودجه سال  ۵

 ۱۳۹۸ ویرا پژوهان پویا  ۱۳۹۸انون بودجه سال مجموعه ق ۶

۷ 
 ...مجوعه قانون برنامه ششم توسعه، احکام دائمی و 

 نسخه  ۱۵۰۰۰ویرایش و تیراژ  ۶الحاقات ان در 
 ۱۳۹۸ ویرا پژوهان پویا

۸ 
 مجموعه قوانین و مقررات 

 هاریزی و توسعه استانر بر شورای برنامهظنا
 ۱۳۹۸ ویرا پژوهان پویا

۹ 
 انین و مقررات نظام پولی و بانکی قو

 دوم و سوم  های اول وویرایش
 بانک مرکزی 

 جمهوری اسالمی ایران
۱۳۹۷ 

 مجموعه قوانین و مقررات اقتصاد دانش بنیان ۱۰
 معاونت علمی و فناوری 

 رییس جمهور
۱۳۹۶ 

 ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار بازار سرمایه در نظم نوین قانونی ۱۱

۱۲ 
 وعه قوانین و مقررات شورای رقابتمجم

 در نظم نوین قانونی 
 ۱۳۹۶ مرکز ملی رقابت

۱۳ 
 مجموعه اسناد و قوانین

 فناوری اطالعات در نظم نوین حقوقی 
 ۱۳۹۶ سازمان فناوری اطالعات

۱۴ 
 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 

 و ارتقای نظام مالی کشور در نظم نوین قانونی
در  موسسه عالی پژوهش

 ریزی و توسعهبرنامه
۱۳۹۵ 

۱۵ 
ها قوانین و مقررات مدیریت و برنامه ریزی استان  

قانونی در نظم نوین  
شرکت تعاونی توزیعی سازمان 

ریزی کشورمدیریت و برنامه  
۱۳۹۴ 

 ۱۳۹۴ وزارت نیرو مدیریت منابع آب در نظم نوین قانونی ۱۶
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فیرد  صاحب اثر عنوان کتاب 
سال 
 انتشار

 ۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت (۴ ویرایش)صنعت و معدن در نظم نوین قانونی  ۱۷

 ۱۳۹۱ صندوق توسعه ملی نگاهی به صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی ۱۸

قانون اساسی ۴۴های کلی اصل مستندات قانون سیاست ۱۹  
 وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی
۱۳۹۱ 

۲۰ 
 قوانین و مقررات حمایتی از سازندگان 

 صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
سازندگان تجهیزات  انجمن

 صنعت نفت ایران
۱۳۹۱ 

۲۱ 
 مجموعه برنامه چهارم توسعه 
 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 سازمان مدیریت و 
ریزی کشوربرنامه  

۱۳۹۰ 

برنامه و بودجهسازمان  مجموعه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران  ۲۲  ۱۳۸۹ 

یونقان نیاطالعات و ارتباطات در نظم نو یفناور  ۲۳ یرساناطالع یعال یشورا   ۱۳۸۸ 

و اجرا کیاستراتژ  لیو تحل هیتجز  ۲۴  
یجهاد دانشگاه  

ریرکبیام یصنعت   
۱۳۸۵ 

رانیا یعموم مانکارانیبانک اطالعات پ نیاول ۲۵  
 یجهاد دانشگاه

 ریرکبیام یصنعت 
۱۳۸۴ 

جلد( ۱۱) رانیا ییایدر  یهابنادر و سازه یطراح یراهنما ۲۶  
 یز یر برنامهو  تیر یسازمان مد

 کشور
۱۳۸۴ 

اطالعات و ارتباطات یو مقررات فناور  نیمجموعه قوان ۲۷ یرساناطالع یعال یشورا   ۱۳۸۳ 

کشور ییو اجرا یفرهنگ نظام فن ۲۸  
و  تیر یسازمان مد  

کشور یز یر برنامه  
۱۳۸۳ 

یو مهندس یکارنامه قانون حداکثر استفاده از توان فن ۲۹ و معادن عیوزارت صنا   ۱۳۸۳ 

۰۳ اصالحات نیقانون برنامه سوم توسعه با اعمال آخر    
و تیر یسازمان مد  

کشور یز یر برنامه   
۱۳۸۲ 

یشهر  یز یر در برنامه کیانتخاب استراتژ  ۳۱  
  یجهاد دانشگاه

ریرکبیام یصنعت  
۱۳۸۲ 

(۱۰۱ هیراه )نشر  یعموم یمشخصات فن ۳۲  
و تیر یسازمان مد  

کشور یز یر برنامه   
۱۳۸۲ 

(۵۵ هیساختمان )نشر  یومعم یمشخصات فن ۳۳  
و  تیر یسازمان مد  

کشور یز یر برنامه  
۱۳۸۲ 

 بهداشت و درمان در نظم نوین قانونی ۳۴
درمان و ، وزارت بهداشت

پزشکی آموزش  
۱۳۸۱ 



   

اــــپوی انـــپژوه راــــوی   27 

 

 

 

 

 


