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 بیانیه مأموریت

ای و با انجام تالش ما در شرکت ویرا پژوهان پویا، مشارکت در توسعه پایدار ایران با نگاه منطقه
 صنعت احداث است.های خدمات فنی و مهندسی، تحقیقاتی، مدیریتی و آموزشی در حوزه پروژه

روزترین استانداردهای جهانی، بر مبنای جدیدترین مفاهیم علمی و در این راستا با رعایت به
ای در دامنه تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از دانش متخصصان خالق خود، به ارائه خدمات حرفه

 پردازیم.این صنعت می هایبرداری و نگهداری از پروژهکاری مذکور از مرحله خلق ایده تا بهره

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

 بریم.های پیش رو بهترین استفاده را ببا نوآوری و خالقیت از فرصت
در همین راستا با شناسایی و جذب نیروهای متخصص در کنار ایجاد فضا و محیط کار مناسب 

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

طات معتبر و دانش و تجربه خبرگان صنعت احداث همچنین با توجه به دارا بودن زنجیره ارتبا
های توانیم با مدیریت ریسک و ماندگاری در برابر تکانهدر تیم مدیریتی شرکت، معتقدیم می

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

ما در نظر داریم در افقی ده ساله، با تأکید بر اصول و مبانی توسعه پایدار و صیانت از محیط 
محور باشیم های مهندسی دانشزیست و سازگاری با اقلیم، به عنوان یکی از برترین شرکت

های گامهای نو و کاربردی و ارائه خدمات مهندسی، که بر پایه تحقیق و توسعه با طرح ایده
 . المللی برداردمؤثری در سطح ملی و بین

 

 ۱۳۹۸ زـــپایی
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 بنیان شرکت ویرا:تأییدیه دانش

 یییذذدیذذه دانش بنیذذان از معذذاونذذت علمی و فنذذاوری اخذذذ تذذا
ها و مؤسذذذذذذذذسذذذذذذذذات ریاسذذذذذذذذت جمهوری مرک  شذذذذذذذذرکت

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

 تخصص (سال)سابقه  تحصیالت خانوادگی نام و نام ردیف

کارشناسی ارشد  کیافرمحمد  ۱
 مهندسی صنایع

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

کارشناسی ارشد  جعفر غفاری شیروان ۲
 مهندسی آب

  /مدیریت  /مهندسی آب  سال ۴۰
 ری یبرنامه /سیاستگذاری 

 کارشناسی ارشد سعید جاللی ۳
 هاری ی سیستمبرنامه

 /ری ی و تحلیل سیستم برنامه /مدیریت  سال ۳۰
 سیاستگذاری /حقوق  /اقتصاد 

محمداسماعیل  ۴
 ممانی

 کارشناسی 
 مهندسی عمران

 آب /سازه  /مدیریت  سال ۳۰

 دکترای  جواد رمضانی ۵
 زیستعلوم محیط

علوم محیط  /ری ی محیط زیست برنامه  سال ۲۵
 شیالت /منابع طبیعی  /زیست

 کارشناسی مریم رجبی معماری ۶
 مهندسی عمران 

 راهسازی /آبیاری و زهکشی /آب و فاضالب سال ۲۵

ری ی دکتری برنامه مهدیه پورشاد 
 شهری و روستایی

ری ی شهری و برنامه /ایمدیریت منطقه سال ۲۰
 و فرهنگی مطالعات اجتماعی /روستایی 

دکتری مهندسی  جالل شیری ۸
 آبیاری و زهکشی

 اقتصاد /کشاورزی  / محیط زیست  / آب  سال ۲۰

 آبیاری و زهکشی /منابع آب  /تغییر اقلیم  سال ۲۰ دکترای تغییر اقلیم علیرضا مساح بوانی ۹

دکترای مهندسی  حامد کیافر ۱۰
 آبیاری و زهکشی

امور حقوقی  /منابع آب  /آبیاری و زهکشی  سال ۱۵
 های مشاورو قراردادی شرکت

 دکترای حسین نایب ۱۱
 زیستمهندسی حیط 

  /مهندسی و مدیریت محیط زیست  سال ۱۰
 آب و فاضالب

کارشناسی ارشد  وحید عظیمی ۱۲
 مدیریت سوانح طبیعی

 /تغییر اقلیم  /مدیریت سوانح طبیعی  سال ۱۰
 محیط زیست

دانشجوی دکترای  سهیل جاللی ۱۳
 مدیریت منابع آب

های سازه /مهندسی و مدیریت منابع آب  سال ۸
 محیط زیست / هیدرولیکی

دانشجوی دکترای  زادهرضا قاسم ۱۴
 زیستمهندسی محیط

 /پسماند  /مدیریت محیط زیست  سال ۸
 بیوتکنولوژی

کارشناسی ارشد  فردعطیه وکیلی ۱۵
 مهندسی منابع آب

 کشاورزی / محیط زیست  / آب  سال ۶

دانشجوی دکترای  نیما نظامی ۱۶
 زیستمهندسی محیط

آب و  /مهندسی و مدیریت محیط زیست  سال ۶
 اقتصاد آب /فاضالب 

 مائده رضائی ۱۷
کارشناسی ارشد 
مدیریت فناوری 

 اطالعات
 /مهندسی و مدیریت فناوری اطالعات  سال ۶

 معماری سازمانی
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 ساختار سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 و توسعهدپارتمان تحقیق 

عه این مجموعه مفتخر  دپارتمان تحقیق و توسذذذذذذذذ
گیری از مهندسذذذذذذان و پژوهشذذذذذذگران اسذذذذذذت با بهره

خالق، متخصذذص و کارآمد، خدمات وسذذیعی را در 
های آب و فاضذذذذذذذذالب، مدیریت منابع آب و حوزه

 زیست ارائه نماید. کشاورزی و محیط
نیازســـــــنیی  خال یت و »این دپارتمان با شذذذذذذذذعار 

در نظر دارد با  «های جامعلحنوآوری و ارائه راه
بذذه  هذذای موجود در این حوزهه پتذذانسذذذذذذذذیذذلتوجذذه بذذ

ها با رویکرد تولید سمت پیشبرد اهداف این بخش
 اندازی بانک ایده قدم گذارد. ایده و راه

از طریق ارتباط مناسذذذذب با صذذذذنعت،  این دپارتمان
نیازهای صذذذنعت آب کشذذذور را شذذذناسذذذایی کرده و با 

گذای تجاری بر و نی  ارزش خالقیت در حل مسذذذائل
های علمی پژوهشذذذذذی و دانشذذذذذگاهی، مسذذذذذیر حوزه

مناسذذذذذذذذب جهت نیل به توسذذذذذذذذعه پایدار و زندگی 
هذذای مهم و غیرقذذابذذل هوشذذذذذذذذمنذذد را کذذه از دغذذدغذذه

اجتناب امروز کشور و جهان است، هموارتر گرداند 
و بتواند خالءهای موجود در این مسیر را با استفاده 

 ر کشور بهبود بخشد.های نهفته داز ظرفیت
 ۱۰۰مجموعذذذه در کنذذذار همکذذذاری بذذذا بیش از  این

های گوناگون مانند پژوهشگر و محقق در تخصص
زیســــــت  مهندســــــی و مدیریت مهندســــــی محی 

منابع آب  مهندسی عمران  مهندسی کشاورزی  
ـــابـــان زدایی  آبیـــاری و زه،شـــــــی  آبخیزداری  بی

ا تصــــــــــاد  حقوت  علوم اجتمــــاعی  مــــدیریــــت 
توان و ظرفیت  اســــتراتژید  مدیریت بحران و   

 های نو دارد.باالیی در پرورش و اجرای ایده
شذذذذذذذذذده در این حوزه هذذای انجذذامفعذذالیذذت از جملذذه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می
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 سال کارفرما عنوان ردیف

۱ 
 ری ی و تدوین برنامه اقدام ملی مشاوره طرح

 حفاظت از محیط زیست دریایی کشور
 ۱۳۹۹ سازمان حفاظت محیط زیست

  یمحوله قانون یهاو دستورالعمل نامهوهیش هیته ۲
 پسماندها تیر یدر حوزه مد

 ۱۳۹۹ سازمان حفاظت محیط زیست

۳ 
 توسعه و ...مجموعه قوانین برنامه ششم کتاب تدوین 

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

همکاری جهاد دانشگاهی  با
 صنعتی امیرکبیر

۱۳۹۶-
۱۳۹۹ 

۴ 
 طرح پژوهشی ارزیابی روند حکمرانی آب 

 در فرآیند احیای دریاچه ارومیه
 ۱۳۹۹ ستاد احیای دریاچه ارومیه

۵ 
 مطالعات آب و محیط زیست پروژه 

 ساختار کالن راهبری شبکه برق ایرانطراحی 
 ۱۳۹۸ پژوهشگاه نیرو

۶ 
های کشور و طرح بررسی تطابق منابع آب مصرفی نیروگاه

 اقلیمی و منابع آبی ایرانشرایط 

های تجدیدپذیر انجمن انرژی
 (اتاق بازرگانی)ایران 

۱۳۹۷ 

 ۱۳۹۷ اطالعات ایرانسازمان فناوری  تدوین کتاب قوانین و مقررات حقوقی دولت الکترونیک ۷

۸ 
 بنیان در تدوین کتاب قوانین و مقررات اقتصاد دانش

 اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریچارچوب 

معاونت علمی و فناوری 
 ریاست جمهوری

۱۳۹۶ 

۹ 
 تدوین گ ارش قوانین و مقررات مرتبط با 

 شورای رقابت در نظم نوین قانونیهای مأموریت
 ۱۳۹۶ مرک  ملی رقابت

 

 

 یتطابق منابع آب مصرف یبررس
  یور و شراـکش یهاروگاهین

 رانیا یو منابع آب یمیا ل
 ۱۳۹۷زمستان 
هذذای در این طرح کذذه بذذه سذذذذذذذذفذذارش انجمن انرژی

تجدیدپذیر ایران انجام گرفت مطالعات جامعی بر 
روی وضذذذذذذذعیت منابع آبی درون سذذذذذذذرزمینی جهت 
مصذذذذذذذذارف نیروگاهی و کاهش منابع آب زیرزمینی 

 صورت گرفت. 
های حرارتی کشور آب نیروگاهمصرف در این طرح 

های برجکننده بررسذذی و با توجه به سذذیسذذتم خنک
 ها مورد ارزیابی قرار گرفت.ها عملکرد نیروگاهآن

ها و های موقعیت مکانی نیروگاهنقشذذذذذذذههمچنین 
ها بر مانند فوالد، سذذیمان و پتروشذذیمیصذذنایع آب

جهت کمک به  آب کشذذذذذذذذوردر پیوند با مناطق کم
محور بخش نیروگاهی سذذازی و توسذذعه آبتصذذمیم

پذیر ژی تجدیدهای اسذذتفاده از انر تهیه و پتانسذذیل
 های کم آب کشور مطالعه و تعیین شد.در بخش

 ارزیابی روند ح،مرانی آب در فرآیند
 ه ارومیهـــــای دریاچــــــاحی

 ۱۳۹۹تابستان 
این طرح در دو فاز اصذذذذذذذلی مطالعاتی و جلسذذذذذذذذات 

مطالعاتی  و خبرگان هایاندیشذذذذذگاهی و توسذذذذذط تیم
 مبانی. در فاز مطالعات به بررسی شده استانجام 

های ارزیابی حکمرانی حکمرانی آب و شناسایی مدل
جلسات اندیشگاهی  فاز دوم پرداخته شده و درآب 

. ویژگی اصذذلی این جلسذذات جمع برگ ار شذذده اسذذت
اندیشذذذذذی و اسذذذذذتفاده از تخصذذذذذص و تجارب خبرگان 

 گذاری آب است.عرصه سیاست
 -۱. اندداشذذذتهتیم خبرگان سذذذه وظیفه اصذذذلی بر عهده  

 -۲ ها،اعتبارسذذذذذذذنجی مطالعات و تأیید محتوای خروجی
ارائذذه  -۳سذذذذذذذنجش وضذذذذذذذعیذذت موجود حکمرانی آب و 

های پیشنهادهای برای ادامه کار احیا. در نهایت خروجی
 این طرح در سذذذذذذه سذذذذذذطح برای اسذذذذذذتفاده عموم مردم،

و  (هذذذذامذذذذدیران سذذذذذذذتذذذذاد و وزارتخذذذذانذذذذه)مذذذذدیران اجرایی 
.و اراده خواهد شد گذاران تنظیمتسیاس
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ولهـــمح یهاملــــــو دستورالع نامهوهیــــش هــــیته  
پسماندها تیر یدر حوزه مد ی انون  

 ۱۳۹۹ خذذذذذذذرداد                                           

از نقاط ضذذعآ آشذذکار  یکی
در نذذذذذحذذذذذوه نذذذذذظذذذذذارت بذذذذذر 

 یذذذذیاجذذذذرا یهذذذذاتیذذذذفذذذذعذذذذالذذذذ
پسذذذماندها توسذذذط  تیر یمد

 طیسذذذذذذذذازمذذان حفذذاظذذت مح
 یهادر بخش ینداشتن دستورالعمل واحد ستیز 

انواع پسماندها در سراسر  ییاجرا تیر یمختلآ مد
 تیذذر یقذذانون مذذد ۲۳کشذذذذذذذور اسذذذذذذذذذت. وفق مذذاده 

 یدارد نسذذذذبت به اجرا فهیپسذذذذماندها سذذذذازمان وظ
داشته باشد. در  یقانون نظارت الزم و کاف حیصح

شود  هیته یطرح بناست تا دستورالعمل واحد نیا
ادارات کل  یو تمام یتا سذذذذذذذذازمان در سذذذذذذذطح مل

 یهاها در عرصذذذذهاسذذذذتان سذذذذتیز  طیحفاظت مح
ضذذمن نظارت بر حسذذن  یدر سذذطح اسذذتان یاتیعمل
 ییتا دفع و دفن نها دیاز مرحله تول اانواع مختلآ پسذذذذذمانده یامر، برا انیقانون توسذذذذذط متول یاجرا

 .دیرا اعمال نما یزم و کافال یهانظارت
 

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

 رارداد:ـــــــــشرح موضوع  

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

 (زیست دریایی کشوراقدام ملی حفاظت از محیط
 ایجاد سند پشتیبان برای برنامه هفتم توسعه 
 زیست دریاییاندرکاران در ارتباط با حفظ محیطاقدامات اساسی دست ارائه راهبردها و 
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 مهندسیفنی و دپارتمان  

 

شرکت دپارتمان فنی و مهندسی شرکت ویرا در کنار 
سذذال سذذابقه  ۴۰با بیش از  مهندسی مشاور آشناب

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

با سذذذذذذابقه و همت بلند همکاران کارآزموده و مجرب 
ری ی و تالش همه سذذذذذته با مدیریت، برنامهخود توان

های مهم جانبه نقش اسذذاسذذی را در تعدادی از پروژه
زیربنایی کشذذذور ایفا و سذذذهم و افتخاری را در توسذذذعه 

 ملی نصیب خود نماید. 
این مجموعه با دارا بودن کارشذذذذذذذذناسذذذذذذذذان مجرب و 

های تأسذذذذیات آب و فاضذذذذالب، متخصذذذذص در زمینه
آبیاری و  هایهزیسذذذذذذذذت، منابع آب، شذذذذذذذذبکمحیط

زهکشی، کشاورزی، سدسازی و ساختمان به ارائه 
هذذای طراحی، مذذدیریذذت بهترین خذذدمذذات در بخش

سذذذذاخت و اجرا، مهندسذذذذی ارزش، مطالعات تأمین 
ذمناب ذ ذ ارزیابی و مدیریت  هایع مالی، تدوین برنامهذ

زیسذذذذذذذذت، نظارت کارگاهی، مدیریت طرح و محیط
آب و فاضذذذذذالب برای  تأسذذذذذیسذذذذذات برداریامور بهره

پردازد. اعتقاد داریم که ضامن تداوم مشتریان می
موفق در بذذذذازار رقذذذذابتی امروز، جلذذذذب رضذذذذذذذذذذذایذذذذت 

هذذای کذذارفرمذذایذذان و متعهذذد بودن بذذه مسذذذذذذذذ ولیذذت
اجتماعی از طریق ارائه خدمات باکیفیت، مطلوب 

 ایبندی به اصول توسعه پایدار است.و پ
بذذه عنوان هذذای این دپذذارتمذذان کذذه فعذذالیذذت از جملذذه

ب،ارگیری خال یت همکار شذذرکت آشذذناب در زمینه 
بکارگرفته در ارائه خدمات فنی و مهندسی  و نوآوری

  توان به موارد زیر اشاره کرد:شده است، می

 

 سال کارفرما عنوان ردیف

۱ 
آوری و مدیریت روانابهای گروه شهرهای مطالعات مرحله اول و دوم جمع

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

سازمان همیاری 
های شهرداری

 استان همدان
۱۳۹۹ 

 انجام خدمات عامل چهارم در حیطه وظایآ  ۲
 ۱۱مصوب معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 

 شهرداری 
 تهران ۱۱منطقه 

۱۳۹۶ 

۳ 

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

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

سازمان حفاظت 
 محیط زیست

۱۳۹۵ 

۴ 
 محیطی مطالعات ارزیابی اثرات زیست

 کهک و خواف های بادی بینالود،نیروگاه

ABOWIND 
Company 

۱۳۹۵ 

۵ 
 محیطیارزیابی اثرات زیست مطالعات

 طرح توسعه مجتمع فوالد سپید فراب کویر

 مجتمع فوالد
 سپید فراب کویر

۱۳۹۵ 

۶ 
 خدمات مدیریت طرح انتقال آب از دریای عمان 

 های کرمان و هرم گانبه استان

سازمان عمران 
 کرمان

۱۳۹۴ 

 های  اخذشده شرکت ویرا:رتبه

  مهندسذذذذذی مشذذذذذاور تخصذذذذذص محیط زیسذذذذذت از  ۳رتبه
 سازمان برنامه و بودجه کشور

  تأسذذذذیسذذذذات آب و  تخصذذذذص مهندسذذذذی مشذذذذاور ۳رتبه
 برنامه و بودجه کشورفاضالب از سازمان 

  تولید، از تأسذذذذذذذذیسذذذذذذذذات  و نگهداری برداریبهره ۶رتبه
 انتقال و توزیع آب شرب از وزارت نیرو

  خانهشذذذبکه و تصذذذفیه برداری از تأسذذذیسذذذاتبهره ۴رتبه 
 (در دست اقدام) از وزارت نیروفاضالب 
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 جور ان   هاوند   انج یمر  یگروه شهرها یروانابها تیر یو مد یآور اول و دوم جمعمطالعات مرحله 
  آباد و مهاجران استان همدانصالح ن یاللی ن یاسدآباد  آج
  ۱۳۹۹ اردیبهشت

از منابع  یار یوارد آورده و بس عتیرا به طب یر یناپذخسارات جبران یشهر  یامروز ما، که زندگ یایدر دن
 تیشذذذهرها از اهمکالن طهیدر ح یسذذذطح یهاآب تیر یقرار داده اسذذذت، مد دیرا در معرض تهد یعیطب

مشکالت  لح یهرگونه اقدام الزم برا یبه معنا یشهر  یسطح یهاآب تیر یبرخوردار است. مد یخاص
 یار یسذذازمان هم ییپروژه که به کارفرما نیاسذذت. از اهداف ا دیاز بروز مشذذکالت جد یر یموجود و جلوگ

 ،یبه طراح توانیهکتار انجام خواهد شذذذذد م ۳۲۰۰ یبیاسذذذذتان همدان در مسذذذذاحت تقر  یهایهردار شذذذذ
 نگرجامع یکردهایبا در نظر گرفتن رو یسطح هایآب آوریشبکه جمع یاصالح و سامانده ،یساز مدل

 نحوه تا نمود اشذذذذذذذذاره هارواناب مهار منظوربه ییاجرا یهاتیوو با اول (ایو سذذذذذذذذازه یتیر یمد) کپارچهی و
غرقاب  ،گرفتگیاز خطر آب نیرا بهبود بخشد و همچن یعیمنابع طب ریمنابع آب و سا هیاز کل یر گیبهره

طرح کاهش  نیا یذکر اسذذذت اجرا ه. الزم بدینما یر یشذذذگیپ البیو سذذذ یدر مناطق شذذذهر  یشذذذدن اراضذذذ
 دارد. یمنظر شهر را در پ ییبایو ز  رندهیپذ هایبدر آ یآلودگ
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نحوه  یتخصص یهادستورالعمل هیته
 یطیمحستیز  یابیانیام مطالعات ارز 

  یآببرت یهاروگاهیسد و ن یهاپروژه
دفن پسماند  مراکزو  یبیترک ،لیس
 (و    یکشاورز   یعاد ژه یو  یصنعت)

 ۱۳۹۵مذذذذذذهر                                               

 
 اهداف طرح:

مطذذالعذذات تذذدوین نقش و جذذایگذذاه  -الآ
 محیطیارزیابی اثرات زیست

ارائه مباحث اختصذذذذذاصذذذذذی و عمومی  -ب
هذذذذای ارزیذذذذابذذی اثذذرات دسذذذذذذذذذذتذذورالذذعذذمذذذذل

محیطی شذذامل اهداف ضذذرورت و زیسذذت
هذذذذا و قوانین، ال مذذذذات مبحذذذذث آلودگی

محیطی پروژه، ال امات های زیسذذذتجنبه
مبحث بررسذذذذذذذی وضذذذذذذذع موجود، ال امات 

بینی و تحلیذذل آثذذار ث پیشمقرر در مبحذذ
و ال امذذذذات مبحذذذذث مذذذذدیریذذذذت و پذذذذایش 

 محیطی بوده است.زیست
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   کرمان و هرمزگان یهااستان به عمان یایطرح انتقال آب از در  تیر یخدمات مد
 یعیوس یهااست. در بخش شترینقاط ب ریجهان از سا خشکمهیارزش و اعتبار آب در مناطق خشک و ن

 منابع و مصارف آب وجود دارد، نیب یاز جمله استان کرمان که بحران کمبود آب و ناهمگون رانیا کشور از
 مشکالت اساسی بر سر راه توسعه پایدار وجود دارد.

در  دیشده است که حرکت چرخه تول واقع مناطق نیو معادن کشور در ا عیصنا نیتر یاز غن یکی یاز طرف
مهاجرت   انیم کاهش ،یصنعت تیحفظ موجود یمنظور در راستا نی. بدباشدیم نیر یآب ش ازمندیآنها ن

انتقال آب  قیآب از طر  نیمأموضوع بحث ت دار،یپا توسعهی هااستیمنطقه و در جهت س تیو حفظ امن
 .باشدیم تیو حائ  اهم یضرور  اریبس

 به منظور توسعه نیسرزم شیآما ی، بر اساس ضوابط ملیاحوضه نیموضوع انتقال آب ب نیابنابر 
 منابع ن دیکترین به استان این زیاد بسیار فاصله به توجه با اما. باشدمی ریپذهیتوج کپارچهیجانبه و همه

  .باشدمی آن انتقال و دریا آب سازیشیرین ماندهباقی راهکار تنها باشد نیازها پاسخگوی که شیرین آب
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و مشاوره دانشجویان،  این دپارتمان با هدف آموزش
شــــــناخت و التحصذذذذذذذیالن و شذذذذذذذاغلین در جهت فارغ

تبیین ابعاد مختلف کســــــر و کار و توانمندســــــازی 
 صذذذذذذذنعت و دانشذذذذذذذگاه با برگ اری هایدر حوزه افراد
 کند. فعالیت میی آموزشی هاها و کارگاهدوره

انیمن علوم و بذذذا همراهی  اکنون شذذذذذذذذرکذذذت ویرا
با  مهندســــــی منابع آب ایران و جهاد دانشــــــ اهی

  داشذذذذذذذذتن سذذذذذذذذابقه قابل مالحظه و ارتباط قوی در
استفاده از تجارب و کارگیری افراد مجرب به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های فعال در عرصذذذذه مهندسذذذذی کشذذذذور از شذذذذرکت
سذذذوی دیگر در جهت برقراری ارتباط بین دانشذذذگاه 

 دارد.  و صنعت گام برمی
توسذذط این  آموزشذذی و کارگاه چندین دورهتاکنون  

دپارتمان برگ ارشذذذذذذذده اسذذذذذذذت که اسذذذذذذذتقبال خوب 
های خود و رسیدن مخاطبان ما را در انجام فعالیت

 از جمله تر کرده اسذذذذذت.به اهداف مجموعه دلگرم
توان می دپارتمانشذذذذذذذده در این های انجامفعالیت

 به موارد زیر اشاره کرد:
 

 

 سال کارفرما عنوان ردیف

۱ 
 آموزشی تصفیه فاضالب صنعتی  کارگاه

 استفاده مجدد از پساببا رویکرد مدیریت و 

 های صنعتی شرکت شهرک
 استان مرک ی

مرداد 
۱۳۹۸ 

۲ 
 خانه فاضالب شهریآموزشی تخصصی طراحی تصفیه دوره

 با رویکرد استفاده مجدد پساب در مصارف شهری
 شهرداری اصفهان

خرداد 
۱۳۹۸ 

۳ 
 اندیشی مدیریت یکپارچه منابع آب کارگاه آموزشی و هم

 دریای خ ر در محدوده استان مازندران حوضه آبری 

سازمان مدیریت و 
 استان مازندران ری یبرنامه

خرداد 
۱۳۹۸ 

۴ 
 و کارگاه تخصصی  ساعت دوره آموزشی ۴۰۰برگ اری بیش از  و  طراحی

 های علمی و جهادهای دانشگاهی برتربا همکاری انجمن

 

  

 مشاوره و آموزشدپارتمان 
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ــی و هم ــ ــدیشی مدیریت کارگاه آموزشـ انــ
 ی،پارچه منابع آب حوضه آبریز دریای خزر

  ۱۳۹۸رداد ذذذذذذذذخ
آب  شذذذذرکت این کارگاه با حضذذذذور نمایندگان

ای سذذذذذذذذراسذذذذذذذذر اسذذذذذذذذتذذان مذذازنذذدران، منطقذذه
های اسذذذذذتانی، اداره کل نمایندگان دسذذذذذتگاه

منابع طبیعی، سذذذذذذذازمان جهاد کشذذذذذذذاورزی، 
زیسذذذذت، سذذذذازمان شذذذذیالت، سذذذذازمان محیط

زمذذان اداره کذذل راه و شذذذذذذذذهرسذذذذذذذذذذازی، سذذذذذذذذذذا
هواشذذناسذذی، اداره کل بازرسذذی و معاونین و 

ری ی کارشذذناسذذان سذذازمان مدیریت و برنامه
 استان مازندران برگ ار شد.

 ایجاد دنبال به آب منابع یکپارچه مدیریت

 و اقتصذذادی بازده اف ایش اجتماعی، عدالت
های باشذذذذد. در سذذذذالمی اکولوژیکی پایداری

 طور به آب منابع روی بر فشذذار اخیر اف ایش

 بیشذذذذذذذذتر رقابت به منجر اجتنابی غیرقابل

 نهادهای مناطق، بین حتی و برانآب مابین

 گردیذذذذده مختلآ هذذذذای و وزارتخذذذذانذذذذه دولتی

 جهذذت درگیر، اقشذذذذذذذذذار تمذذام اسذذذذذذذذذت. لذذذا

 نیاز جامع، مدیریتی به تصمیمات دستیابی

 نظر دارند. تبادل و مذاکره به
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 رویدادهای تخصصیواحد 

هذذذذا، ری ی و برگ اری همذذذذایشطراحی، برنذذذذامذذذذه
های علمی و ها، سذذذذذمینارها، نشذذذذذسذذذذذتکنفرانس

های های تخصذذذذذصذذذذذی در حوزههمچنین نمایشذذذذذگاه
فنی و مهندسذذذی و تحقیقاتی از جمله خدمات این 

سذذذذذذذذاله واحد بوده که با تکیه بر تجارب بیش از ده
 گردد.همکاران شرکت ویرا ارائه می

بذذا بکذذارگیری زنجیره همکذذاران  نون این شذذذذذذذرکذذتاک
، آمذذذذاده طراحی و برگ اری رویذذذذدادهذذذذای ویژه خود
های دولتی صورت حضوری و مجازی برای سازمانبه

 های مختلآ است. های خصوصی در زمینهو شرکت

  

شذذذذذذذذذده و رویذذدادهذذای هذذای انجذذامفعذذالیذذت از جملذذه
توان به تخصذذذذذذصذذذذذذی برگ ارشذذذذذذده در این واحد می

 د زیر اشاره کرد:موار 

 

 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 
 ۱۳۹۹آبان  محیط زیست

۲ 
 منابع آب ایرانهشتمین کنفرانس ملی مدیریت 

 (دانشگاه فردوسی مشهد)
انجمن علوم و مهندسی 

 منابع آب ایران
بهمن 
۱۳۹۹ 

۳ 
ها و محصوالت نوآورانه برای احیای دریاچه ایده جشنواره

 (به همراه رویداد استارتاپی)ارومیه با مشارکت مردم 

 سازمان حفاظت 
 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 ی د)

انجمن علوم و مهندسی 
 منابع آب ایران

 ۱۳۹۷آبان 
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 نوآورانه ها و محصوالتجشنواره ایده
 برای احیای دریاچه ارومیه با مشارکت مردم

 ۱۳۹۸آبذذذذذذذذذذان                                           

 کشاورزی بخش توجه قابل سهم به توجه با
 ال وســــازی موضــــوع حوضذذذذه، آبی منابع از

 اســتقرار و هاتاالب احیا در مردم مشــارکت
 طریق از تاالبی مناطق در پایدار کشــــاورزی
 مانند هاییسذذذذذذازمان و ذینفعان مشذذذذذذارکت

 برخوردار خاصذذی اهمیت از کشذذاورزی جهاد
مشذذذذذذذارکت طرح  با راسذذذذذذذتا این در .اسذذذذذذذت

 در با جشنواره های ایران،حفاظت از تاالب
 بذذخذذش دو در زیذذر اهذذذذداف گذذرفذذتذذن نذذظذذر

 شذذذذرکت توسذذذذط ایده دریافت و اسذذذذتارتاپی
 گردید. برگ ار و ری یبرنامه طراحی، ویرا

 آنان از حمایت و مخترعان و نوآوران شناسایی  -
 الگوی اصالح هایروش ترویج و شناسایی  -

 آب و طبیعی منابع مصرف
 موضذذذذذذذوع پژوهشذذذذذذذگران با بیشذذذذذذذتر تعامل  -

 محیط هایحوزه در مردمی هایمشارکت
 زیست

 کاربرد راسذذذذتای در کشذذذذاورزی و آب منابع   -
 موجود مشکالت حل در هاپژوهش نتایج

 نوآورانه هایطرح سازیتجاری بستر ایجاد   -
 نوین هایفناوری و

 اقذذدامذذات و هذذابرنذذامذذه از بخشذذذذذذذذیآگذذاهی   -
 محیطیزیست اثرات و دریاچه احیای

 دریاچه شدنخشک اجتماعی و اقتصادی   -
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 واحد انتشارات

این واحذذذذد افتخذذذذار دارد زیر نظر افراد مجرب و 
پرسذذذذذذابقه در حوزه تألیآ، تدوین و انتشذذذذذذار کتب 
تخصذذذذذذصذذذذذذی و ملی و با همکاری انتشذذذذذذارات جهاد 
دانشذذذذذذذذگاهی صذذذذذذذذنعتی امیرکبیر به عنوان یکی از 
برنذذدهذذای ملی این حوزه فعذذالیذذت کنذذد. سذذذذذذذذذابقذذه 

اثر  ۱۰۰مذذذکور امروز بذذه تذذألیآ و تذذدوین بیش از 
های مختلآ منجر شذذده اسذذت. تگاهملی برای دسذذ

سذذذذذذذذازی توان فنی این مجموعه چه در زمینه آماده
آرایی و های طراحی و صفحهکتب مختلآ در حوزه

چذذذذه در حوزه چذذذذاپ آثذذذذار بذذذذا کیفیذذذذت عذذذذالی در 
های مناسذذذب به ترین زمان ممکن و با ه ینهکوتاه

نحوی اسذذذذذذذذذت کذذه بسذذذذذذذذیذذاری از کذذارفرمذذایذذان را بذذه 
ه سذذذذذذذذوق داده اسذذذذذذذذت. در همکاری با این مجموع

ادامه نی  فعالیت اثربخش در جهت تولید و نشذذذذذذر 
یاز کشذذذذذذذذور در حوزه های قولنین و مفاهیم مورد ن

مقررات، آموزش و پژوهش و فنی و مهنذذذدسذذذذذذذذی 
های صورت کاربردی از جمله مهمترین مأموریتبه

 این واحد خواهد بود
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  ویرا در دو دهه اخیر خبرگان و کارشناسان شرکتشده توس  تیم عناوین برخی از کتر تهیه

فیرد  صاحر اثر عنوان کتاب 
سال 
 انتشار

 ۱۳۹۹ ویرا پژوهان پویا کل کشور ۱۳۹۹مجموعه قانون بودجه سال  ۱

 ۱۳۹۸ ویرا پژوهان پویا  ۱۳۹۸مجموعه قانون بودجه سال  ۲

 ...مجوعه قانون برنامه ششم توسعه، احکام دائمی و  ۳
 ۱۳۹۸ ویرا پژوهان پویا نسخه  ۱۵۰۰۰ویرایش و تیراژ  ۶الحاقات ان در 

۴ 
 مجموعه قوانین و مقررات 

 ۱۳۹۸ ویرا پژوهان پویا هاری ی و توسعه استانر بر شورای برنامهظنا

 قوانین و مقررات نظام پولی و بانکی  ۵
 دوم و سوم  اول وهای ویرایش

 بانک مرک ی 
 ۱۳۹۷ جمهوری اسالمی ایران

 معاونت علمی و فناوری  مجموعه قوانین و مقررات اقتصاد دانش بنیان ۶
 رییس جمهور

۱۳۹۶ 

 ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار بازار سرمایه در نظم نوین قانونی ۷

 مجموعه قوانین و مقررات شورای رقابت ۸
 ۱۳۹۶ مرک  ملی رقابت در نظم نوین قانونی 

 مجموعه اسناد و قوانین ۹
 فناوری اطالعات در نظم نوین حقوقی 

 ۱۳۹۶ سازمان فناوری اطالعات

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر  ۱۰
 و ارتقای نظام مالی کشور در نظم نوین قانونی

موسسه عالی پژوهش در 
 ۱۳۹۵ ری ی و توسعهبرنامه

ها قوانین و مقررات مدیریت و برنامه ری ی استان ۱۱  
قانونی در نظم نوین  

شرکت تعاونی توزیعی سازمان 
ری ی کشورمدیریت و برنامه  

۱۳۹۴ 

 ۱۳۹۴ وزارت نیرو مدیریت منابع آب در نظم نوین قانونی ۱۲

 ۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت (۴ ویرایش)صنعت و معدن در نظم نوین قانونی  ۱۳

 ۱۳۹۱ صندوق توسعه ملی نگاهی به صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی ۱۴

قانون اساسی ۴۴های کلی اصل مستندات قانون سیاست ۱۵  وزارت امور  
 ۱۳۹۱ اقتصادی و دارایی

۱۶ 
 قوانین و مقررات حمایتی از سازندگان 

 صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
انجمن سازندگان تجهی ات 

 صنعت نفت ایران
۱۳۹۱ 

 مجموعه برنامه چهارم توسعه  ۱۷
 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 سازمان مدیریت و 
ری ی کشوربرنامه  ۱۳۹۰ 

برنامه و بودجهسازمان  مجموعه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران  ۱۸  ۱۳۸۹ 
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فیرد  صاحر اثر عنوان کتاب 
سال 
 انتشار

یقانون نیاطالعات و ارتباطات در نظم نو یفناور  ۱۹ یرساناطالع یعال یشورا   ۱۳۸۸ 

و اجرا کیاستراتژ  لیو تحل هیتج   ۲۰  
یجهاد دانشگاه  

ریرکبیام یصنعت   ۱۳۸۵ 

رانیا یعموم مانکارانیبانک اطالعات پ نیاول ۲۱  یجهاد دانشگاه 
 ریرکبیام یصنعت 

۱۳۸۴ 

(جلد ۱۱) رانیا ییایدر  یهابنادر و سازه یطراح یراهنما ۲۲  ی  یر و برنامه تیر یسازمان مد 
 ۱۳۸۴ کشور

اطالعات و ارتباطات یو مقررات فناور  نیقوانمجموعه  ۲۳ یرساناطالع یعال یشورا   ۱۳۸۳ 

کشور ییو اجرا یفرهنگ نظام فن ۲۴ و  تیر یسازمان مد   
کشور ی  یر برنامه  

۱۳۸۳ 

یو مهندس یکارنامه قانون حداکثر استفاده از توان فن ۲۵ و معادن عیوزارت صنا   ۱۳۸۳ 

اصالحات نیآخر  قانون برنامه سوم توسعه با اعمال ۲۶ و تیر یسازمان مد   
کشور ی  یر برنامه   ۱۳۸۲ 

یشهر  ی  یر در برنامه کیانتخاب استراتژ  ۲۷   یجهاد دانشگاه 
ریرکبیام یصنعت  

۱۳۸۲ 

(۱۰۱ هینشر )راه  یعموم یمشخصات فن ۲۸ و تیر یسازمان مد   
کشور ی  یر برنامه   ۱۳۸۲ 

(۵۵ هینشر )ساختمان  یعموم یمشخصات فن ۲۹ و  تیر یسازمان مد   
کشور ی  یر برنامه  

۱۳۸۲ 

 بهداشت و درمان در نظم نوین قانونی ۳۰
درمان و ، وزارت بهداشت

پ شکی آموزش  ۱۳۸۱ 

اصالحات نیبا اعمال آخر  میمستق یهااتیقانون مال ۳۱ یجهاد دانشگاه   
ریکبر یام یصنعت   ۱۳۸۱ 

۳۲ 
کشور در  یو خدمات یدیقانون حداکثر استفاده از توان تول

یکنون ینظم حقوق  
 یسازمان گسترش و نوساز 

رانیا عیصنا  ۱۳۸۱ 

یقانون نیدر نظم نو یعمران یهاطرح ۳۳ و  تیر یسازمان مد   
کشور ی  یر برنامه  ۱۳۸۱ 

یکنون یقانون برنامه سوم توسعه در نظم حقوق ۳۴ و تیر یسازمان مد   
کشور ی  یر برنامه   

۱۳۸۰ 

۳۵ 
 صنعت و معدن در نظم نوین قانونی 

۳، ۲، ۱ هایویرایش  ۱۳۸۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت 
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