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 .SHAHRAB KHAZAR CONSULTING  CO                        (                                                  سهامي خاص)  مهندسين مشاور شهرآب خزر

 مقدمه
و  یا منطقه یزیامه ربرن یرشته تخصص ت در دویت خود را با اخذ صالحیفعال 4314آب خزر در سال  ن مشاور شهریمهندس

برنامه  معاونت از های اخذ شده ت یصالحدر حال حاضر.  آغاز نمود یزیت و برنامه ریریآب و فاضالب از سازمان مد یساتتأس

 :استر یز راهبردی ریاست جمهوری به شرحو نظارت  یزیر

 آب و فاضالب يساتتأسرشته  2ه یپا. 

 فشار گاز. رشته خطوط انتقال نفت و 3ه یپا 

  و زهکشي. ی آبياریها شبکهرشته  3پایه 

 ينيزم یرشته نقشه بردار 3ه یپا. 

، خوزستان، فارس، ی، خراسان جنوبیاریل، تهران، چهار محال و بختی، اردبیجان شرقیآذربا یها استانن مشاور تاکنون در یا

از  ییها شرکتو ها سازمانزد و به ی، همدان و یالن، مازندران، مرکزی، گیراحمدبوو  یلویهگکهکردستان، کرمان، کرمانشاه، ،مق

        اد مسکن، مسکن و ی، بنیصنعت یها شهرکجهاد کشاورزی،گاز، آب منطقه ای ، ، ییو روستا یآب و فاضالب شهرل یقب

 ارائه نموده است. یا مشاورهخدمات  ها یشهردار،  یشهر ساز

 سوابق مشاور است که به آنها اشاره خواهد شد. گریداز  اروپاییمعتبر  یها شرکتبا  یو همکار یارزشمند مل یها پروژه

 

 خط مشي

 د: یم که باین باورین مشاور شهر آب خزر بر ایما در مهندس  

 ت نمود.یان را رعایبقاء در بازار رقابت همواره الزامات توافق شده با مشتر یبرا -4

 المللی ینبکرد نظام مند یت اثر بخش در سازمان از رویت و هدایریمد یبرا -3

 ISO 9114:3111 .استفاده کرد 

   یبرا ها یتفعاله یکشور ، با بهبود مستمر در کل ییو اجرا یبا توجه به نظام فن-3

 ان تالش نمود.یت مشتریرضا 

 ت خدمات ، آموزش را در سطح سازمان رواج داد .یفیش کیجهت افزا -4

 و   ISO9114:3111بر استاندارد  یت مبتنیفیت کیریستم مدین منظور سیبد

 ن شده است.یینظارت بر آن تع یبرا ای یندهنماان مستقر و یمشتر یلیتکم های یازمندین 
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 .SHAHRAB KHAZAR CONSULTING  CO                        (                                                  سهامي خاص)  مهندسين مشاور شهرآب خزر

 مشاورسوابق 

 
یا منطقهدر رشته برنامه ریزی سوابق 

 سال انجام كارفرما عنوان پروژه ردیف

 4313-14 بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن روستا 39های هادی روستایی  تهیه طرح 1

 4313 سازمان آموزش و پرورش گیالن خشکبیجار دانش آموزی اردوگاهمطالعات مرحله اول  2

3 
آبخیز صومعه سرا،  های مطالعات تفصیلی اجرائی حوزه

 رضوانشهر و ماسال آستارا،
 4313 سازمان جهاد کشاورزی گیالن

 4313-13 شهرداری احمد سر گوراب پارک جنگلی چوبر شهرستان شفت 3و4مطالعات مراحل  4

 4313 شهرداری ماسال پارک جنگلی بام سبز ماسال 3و4مطالعات مراحل  5

 4313 سازمان آموزش و پرورش گیالن دانش آموزی  اردوگاهو نظارت  مرحله دوم مطالعه 6

 4313 شهرداری سیاهکل طراحی مجتمع تجاری شهرداری سیاهکل 7

 4313-14 شهرداری ماسال نظارت عالیه وکارگاهی احداث پارک جنگلی بام سبز ماسال 8

 4313-14 شهرداری سیاهکل مطالعات مرحله اول و دوم بازنگری طرح هادی شهر سیاهکل 9

 4313-14 مسکن انقالب اسالمی مازندران بنیاد روستا 33شهرستان شامل  4های هادی روستایی  تهیه طرح 10

 4313-14 شهرداری احمد سر گوراب مطالعات مرحله سوم احداث پارک جنگلی احمد سر گوراب 11

 4314 شهرداری احمد سر گوراب طراحی پارک شهر احمد سر گوراب 12

 4314 مسکن و شهر سازی گیالن استیجاری واحد مسکونی 71اول و دوم  همطالعات مرحل 13
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 .SHAHRAB KHAZAR CONSULTING  CO                        (                                                  سهامي خاص)  مهندسين مشاور شهرآب خزر

 سوابق در رشته نقشه برداری

 سال انجام كارفرما عنوان پروژه ردیف

 4314 شرکت آبفار گیالن آبرسانی روستایی کلیشم شهرستان رودبارنقشه برداری مجتمع  1
 4314-17 سازمان جهاد کشاورزی گیالن شفت هایهکتار شالیزار 4311های توپوگرافی و کاداستر  تهیه نقشه 2
 4314 سازمان منطقه آزاد انزلی هکتاری منطقه آزاد انزلی  444نقشه برداری محدوده  3
 4317 بنیاد مسکن آذربایجان شرقی    711/4روستای آذربایجان شرقی با مقیاس  47نقشه برداری  4
 4317 شرکت آبفار  اردبیل گرمیی نقشه برداری شبکه فاضالب روستاهای اون بیر بیگلو و گیالرلو 5
 4317 شرکت آبفار آذربایجان شرقی  روستا ( 73نقشه برداری مجتمع ورزقان )  6
 4314-15 شرکت گاز کردستان در سطح شهرستان سقز 4111/4و  311/4نقشه برداری    7
 4314-15 شرکت گاز گیالن کیلو متر   471های استان گیالن به حجم  نقشه برداری حفره 8
 4315 سازمان جهاد کشاورزی اردبیل شاورزی تازه کند پارس آبادکتوپوگرافی و کاداستر اراضی  برداری نقشه 9

 4315 سازمان جهاد کشاورزی اردبیل هکتاری اراضی مغان 4711های توپوگرافی محدوده  تهیه نقشه 10
 4315 شرکت گاز همدان کیلومتر 311طول  روستاهای استان به 311/4های گاز  تهیه نقشه 11
 4315 شرکت گاز کردستان های کردستان تهیه نقشه بیلت شبکه توزیع گاز در سطح شهرستان 12
 4311 شرکت گاز کردستان خط تغذیه روستای دزلی مریوان 411/4تهیه نقشه  13
 4311 بنیاد مسکن آذربایجان شرقی نقشه برداری روستاهای شهرستان اهر 14
 4311 شرکت آبفار  فارس  نقشه برداری شبکه آب حسین آباد نقش رستم شهرستان مرودشت 15
 4319 شرکت آبفار  فارس  نقشه برداری خط انتقال آب حسین آباد نقش رستم شهرستان مرودشت 16
 4319 شرکت آبفار  فارس  نقشه برداری خط انتقال دوسیران، سمغان کازرون و هاشم آباد مرودشت 17
 4319 شرکت آبفار  فارس  نقشه برداری شبکه آب روستاهای پسکوه جلیل شهرستان رستم 18
 4391-94 شرکت گاز کرمانشاه نقشه برداری خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاها 19
 4394 اداره کل ثبت اسناد گیالن کاداستر شهر سیاهکل 711/4نقشه برداری  20
 4393 شرکت گاز همدان کیلومتر 311روستاهای همدان به طول  311/4نقشه برداری  21

22 
هکتار اراضی کشاورزی در سطح  4111 تهیه نقشه کاداستر و توپوگرافی

 استان آذربایجان غربی

سازمان جهاد کشاورزی 

 آذربایجانغربی
4394 

 4394 بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه نقشه پایه به طریق برداشت زمینی 23
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 .SHAHRAB KHAZAR CONSULTING  CO                        (                                                  سهامي خاص)  مهندسين مشاور شهرآب خزر

 سوابق در رشته مهندسي آب و فاضالب
 

 سال انجام كارفرما عنوان پروژه ردیف

 4313 شرکت آب و فاضالب  گیالن  متر مکعبی  4111مطالعات طرح حفاظت از تأسیسات مخزن  1

 4314 شرکت آبفار گیالن  مجتمع آبرسانی روستایی کلیشم رودبار  3و 4مطالعات فاز  2

 4314 آبفار کهگیلویه وبویراحمد خدمات مدیریت طرح آب و فاضالب پنج روستایی  3

 4314-11 سازمان منطقه آزاد انزلی تأسیسات آب  و  فاضالب  منطقه آزاد انزلی  3و 3 ،4 فازمطالعات   4

5 
فاضالب روستاهای گیالر لو و اون بیر  تاسیسات  3و 4 طراحی فاز

 بیگلو شهرستان گرمی
 4317 شرکت آبفار اردبیل

 4317 شرکت آبفار کرمان طراحی فاز دوم چاه دادخدای کهنوج و بیدخوان بردسیر 6

 4317-14 شرکت آبفار آذربایجان شرقی ورزقانآبرسانی مجتمع ستار خان  3و 4مطالعات مراحل  7

 4314 شرکت آب و فاضالب گیالن مطالعات فنی، اقتصادی و زیست محیطی فاضالب شهر لیسار 8

 4314 های صنعتی گیالن شرکت شهرک صنعتی سطح استان   شهرک 4طراحی شبکه جمع آوری فاضالب  9

 4314 جهاد کشاورزی گیالنسازمان  آب و فاضالب ناحیه صنعتی آسیابسران املش 3و 4 طراحی فاز 10

 4315-11 شرکت آبفار مازندران نقشه برداری ، طراحی و نظارت مجتمع های آب و فاضالب  11

12 
مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال و شبکه توزیع مجتمع آبرسانی 

 دادین شهرستان کازرون
 4311 شرکت آبفار فارس

 4311 شهرک صنعتی مرکزی مطالعات مرحله اول و دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی آشتیان  13

 4311-19 شرکت آب و فاضالب اهواز های غرب شهر اهواز مطالعات تصفیه خانه فاضالب شهرک 14

15 
شبکه جمع آوری و تصفیه خانه  3و  3و 4بازنگری مطالعات مراحل 

 فاضالب روستاهای ویرمونی و پاشاکی
 4311-94 شرکت آبفار گیالن

 4319 شرکت آبفار فارس نظارت کارگاهی فاز اول تأسیسات آبرسانی مجتمع دادین شهرستان کازرون  16

17 
نقشه برداری و مطالعات مرحله اول شبکه جمع آوری و تصفیه خانه 

 فاضالب روستاهای نوخاله اکبری و جعفری 
 4319 شرکت آبفار گیالن 
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 .SHAHRAB KHAZAR CONSULTING  CO                        (                                                  سهامي خاص)  مهندسين مشاور شهرآب خزر

 سوابق در رشته مهندسي آب و فاضالب

 سال انجام كارفرما عنوان پروژه ردیف

18 
نقشه برداری و مطالعات مرحله اول شبکه جمع آوری و تصفیه خانه 

 فاضالب روستای لیجارکی حسن رود 
 4319 شرکت آبفار گیالن 

 4391-94 شرکت آبفار مازندران نقشه برداری ، طراحی و نظارت مجتمع های آب و فاضالب سطح استان 19

 4391-94 شرکت آبفار فارس مجتمع دادین کازرون  نظارت کارگاهی فاز دوم و سوم تأسیسات آبرسانی 20

 4393 شهرداری انزلی پروژه جمع آوری آبهای سطحی انزلی 21

 4393 جهاد کشاورزی گیالنسازمان  مطالعات فاز اول و دوم و نظارت عالیه سیستم پمپاژ لسکوکالیه 22

 4393 آب و فاضالب گیالن مطالعات مرحله اول تاسیسات آب شرب شهر املش 23

 4393 آب و فاضالب گیالن جمع آوری آبهای سطحی سایت سیدالهشدا زیباکنار 24

25 
بازنگری طراحی و نظارت کارگاهی بر فاز دوم پروژه آب شرب و آتش 

 نشانی موزه میراث روستایی گیالن

میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری گیالن
4394 

 4394 مازندرانشرکت آبفار  روستاهای مازندراننظارت پروژه های آب و فاضالب  26

 4394-95 صنعتی گیالن هایشهرکشرکت  نظارت تصفیه خانه فاضالب سکام رضوانشهر 27

 4393-94 شرکت شهرکهای صنعتی مازندران نظارت پروژه های شهرک های صنعتی مازندران 29

 4394 صنعتی مازندران شرکت شهرکهای نظارت پروژه های شهرک های صنعتی مازندران 29

 4394-97 صنعتی مازندران هایشهرکشرکت  نظارت پروژه های شهرک های صنعتی مازندران 30

 4397 سازمان منطقه آزاد انزلی خدمات طراحی کانال هدایت آبهای سطحی بسمت دریا همراه با آبنما و میدان بتنی 31

32 
 مصارف و سبز فضای آبیاری و آبرسانی شبکه طراحی دوم و اول مرحله مطالعات

 خام شهر الهیجان آب با عمومی
 4397-95 شهرداری الهیجان
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 .SHAHRAB KHAZAR CONSULTING  CO                        (                                                  سهامي خاص)  مهندسين مشاور شهرآب خزر

 

 سوابق در رشته مهندسي آب و فاضالب

سال  كارفرما عنوان پروژه ردیف

 انجام

33 
خام  آب با عمومی مصارف و سبز فضای آبیاری و آبرسانی شبکه طراحی دوم و اول مرحله مطالعات

 شهر رضوانشهر
 4397-95 شهرداری رضوانشهر

34 
مطالعات مرحله اول و  نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری خط انتقال 

 فاضالب روستای بیجاربنه باال
 4397 شرکت آبفار گیالن

 4394-95 شرکت آبفار گیالن خدمات فاز سوم نظارت پروژه های ویرمونی آستارا و پاشاکی الهیجان 35

36 
، طرح برق و پروژه های چاه حفر های پروژه در فنی مشخصات و ها نقشه تهیه و مطالعات

 آبرسانی
 4394-95 شرکت آبفار مازندران

37 
مطالعات مرحله اول و دوم پروژه آبرسانی واقع در بندرج شهرستان ساری و جنید و الکپل 

 شهرستان قائمشهر
 4395 شرکت آبفار مازندران

 4395 شرکت آبفار گیالن شفت شهرستان پشت پلنگ روستای فاضالب تاسیسات ایجاد دوم و اول مرحله مطالعات 38

 4395 شرکت آبفار گیالن شهرستان شفت چماچا روستای مجتمع آبرسانی دوم و اول مرحله مطالعات 39

 4395 شهرداری رشت تختی پل تا زرجوب پل فاصل حد جوان خیابان ای حاشیه پارک تکمیل طرح مطالعات 40

 4395 شرکت آبفار گیالن شفت شهرستان ابراهیم امامزاده روستای فاضالب تاسیسات ایجاد دوم و اول فاز مطالعات 41

42 
تهیه طرح و اسناد مناقصه تامین آب )حفر چاه( و برق رسانی ایستگاههای پمپاژ پروژه های 

 آبرسانی سطح استان مازندران
 4395 مازندران شرکت آبفار

43 
خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه های آب و فاضالب روستایی مازندران واقع در 

 شهرستانهای نکا و میاندرود
 4395 شرکت آبفار مازندران

44 
خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه های آب و فاضالب روستایی مازندران واقع در شهرستان 

 ساری
 4395 شرکت آبفار مازندران
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 .SHAHRAB KHAZAR CONSULTING  CO                        (                                                  سهامي خاص)  مهندسين مشاور شهرآب خزر

 سوابق در رشته نفت و گاز
 سال انجام كارفرما عنوان پروژه ردیف

 4314-17 شرکت گاز گیالن ک 471بازاریابی، طراحی خطوط تغذیه، شبکه توزیع گاز نقشه برداری ، 4

 4317-41 شرکت گاز گیالن ک 471نقشه برداری ،بازاریابی، طراحی خطوط تغذیه، شبکه توزیع گاز 3

کیلومتر  311کیلو متر خط انتقال، 41نقشه برداری ،بازاریابی و طراحی  3

 کیلومتر شبکه توزیع گاز روستایی 111خط تغذیه و 
 4317-14 شرکت گاز کرمانشاه

 4317-14 شرکت گاز یزد نقشه برداری ،بازاریابی  و طراحی خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز  4

 4317-14 های صنعتی یزد شهرک طراحی شبکه توزیع گاز شهرک صنعتی اردکان یزد 7

خط انتقال کیلو متر 11نقشه برداری ،بازاریابی ، مسیر یابی و طراحی  4

 شبکه توزیع گاز کیلو متر خط تغذیه و 411و

شرکت گاز چهار محال و 

 بختیاری
15-4314 

 4315-11 شرکت گاز همدان  4منطقه نقشه برداری ،بازاریابی، طراحی خط تغذیه، شبکه توزیع  5

 4315-11 شرکت گاز همدان 3نقشه برداری ،بازاریابی، طراحی خط تغذیه، شبکه توزیع  منطقه  1

 4315 شرکت گاز خراسان جنوبی مسیر یابی، نقشه برداری و طراحی شبکه گاز شهر خوسف 9

 4315-11 شرکت گاز همدان در سطح روستاهای استان همدان 311/4نقشه برداری، تهیه نقشه بیلت  41

 4311-19 شرکت گاز آذربایجانشرقی طراحی خط انتقال گاز نیروگاه هریس 44

 4311 شهرک های صنعتی قم قنوات، اراضی شکوهیه و سلفچگان  شهرک3طراحی شبکه گاز  43

 4311-19 شرکت گاز گیالن ک 111،بازاریابی، طراحی خط تغذیه و شبکه توزیع گاز نقشه برداری  43

 4311-19 شرکت گاز اردبیل نقشه برداری ،بازاریابی، طراحی خط تغذیه و شبکه توزیع گاز 44

 4319-91 شرکت گاز گیالن ک  111نقشه برداری ،بازاریابی، طراحی خط تغذیه و شبکه توزیع گاز  47
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 .SHAHRAB KHAZAR CONSULTING  CO                        (                                                  سهامي خاص)  مهندسين مشاور شهرآب خزر

 سوابق در رشته نفت و گاز
 سال انجام كارفرما عنوان پروژه ردیف

 4391 های صنعتی یزد شهرک طراحی شبکه توزیع گاز ناحیه صنعتی مروست استان یزد 44

 4391 شرکت گاز همدان نقشه برداری ،بازاریابی، طراحی خط تغذیه، شبکه توزیع 45

 4391-93 شرکت گاز گیالن گاز و انشعابات سطح استان گیالننظارت کارگاهی خطوط تغذیه و شبکه توزیع  41

 4391 شرکت گاز کردستان در سطح روستاهای استان کردستان 311/4تهیه نقشه های بیلت با مقیاس  49

 4394 شرکت گاز آذربایجانشرقی ک  771نقشه برداری ،بازاریابی، طراحی خط تغذیه و شبکه توزیع گاز  31

 4393-93 شرکت گاز همدان نقشه برداری و تهیه نقشه بیلت در شهرها و روستاهای استان همدان 34

 4393 شرکت گاز کردستان خط سیر شهرستان بانه و روستاهای تابعه 33

 4393 شرکت گاز گیالن طراحی شبکه گاز محوطه دانشگاه آزاد اسالمی واحد گیالن 33

 4393 شرکت گاز استان گیالن کیلومتر  331بازاریابی و طراحی شبکه گاز رسانی به طول  –نقشه برداری  34

 4394 شرکت گاز استان گیالن کیلومتر  371بازاریابی و طراحی شبکه گاز رسانی به طول  –نقشه برداری  37

 4394-97 گاز استان گیالنشرکت  کیلومتر  4711بازاریابی و طراحی شبکه گاز رسانی به طول  –نقشه برداری  34

 4394 شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری خط انتقال گاز چهار محال و بختیاری  35

31 
مسیریابی، نقشه برداری، بازاریابی، طراحی خدمات فنی و تهیه نقشه های 

 خط سیر و بازنگری در سطح استان چهارمحال و بختیاری
 4394 شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری

39 
برآورد مصرف شهرسهای سامان ، بن طاقانک و شهر کیان  –بررسی بازار 

 چهار محال و بختیاریدر در سطح استان 
 4394 شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری

 4394 شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری کیلومتر 311به طول و خط تغذیه بازاریابی و طراحی شبکه  –نقشه برداری  31

تجهیزات و اجرای عملیات گاز رساتی )خطوط  –تامین کاال  –طراحی  34

 انتقال، تغذیه، شبکه، نصب انشعاب و ابنیه فنی( روستاهای استان لرستان
 4397-95 شرکت گاز استان لرستان

33 
 خط های نقشه تهیه و طراحی و بازاریابی  ، برداری نقشه مسیریابی، ، سنجی امکان

 4 فاز جنوبی خراسان استان مراکز و روستاها سطح در متفرقه بصورت سیر
 4394-95 شرکت گاز استان خراسان جنوبی

33 
بهینه سازی طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه توزیع محوطه 

 داخلی سایت یارد تعمیرات خط لوله خرم آباد و علمک های مربوطه
 4395 شرکت راه و ساختمانی رهگا
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 .SHAHRAB KHAZAR CONSULTING  CO                        (                                                  سهامي خاص)  مهندسين مشاور شهرآب خزر

 سوابق در رشته آبياری و زهکشي

 سال انجام كارفرما عنوان پروژه ردیف

های تجهیز و نوسازی اراضی  نقشه برداری و مطالعات مرحله اول و دوم طرح 4

 هکتار 4411شالیزاری شهرستان شفت به وسعت
 4314 جهاد کشاورزی گیالن

 4317-4 جهاد کشاورزی گیالن شفت یهاهای تجهیز و نوسازی شالیزار نظارت عالیه و کارگاهی طرح 3

: مطالعات مرحله اول و دوم طرحهای تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری  3

 هکتار 4311وسعتشهرستان شفت به 
 4314-7 جهاد کشاورزی گیالن

( روستاهای F3های فرعی آبیاری و زهکشی ) نظارت کارگاهی و عالیه شبکه 4

 شهرستان صومعه سرا
 4319 گیالنجهاد کشاورزی 

( روستاهای F3های فرعی آبیاری و زهکشی ) نظارت کارگاهی و عالیه شبکه 7

 شهرستان رشت
 4391-4 جهاد کشاورزی گیالن

( روستاهای شهرستان شفت به F3های فرعی آبیاری و زهکشی ) مطالعات شبکه 4

 کیلومتر 41طول 
 4394 جهاد کشاورزی گیالن

 4393-93 سازمان آب منطقه ای گیالن زهکشی منطقه مرکزی گیالن طراحی پروژه های آبیاری و  5

 4393-93 سازمان آب منطقه ای گیالن نظارت کارگاهی  پروژه های آبیاری و زهکشی منطقه مرکزی گیالن  1

 شفت آبریز حوضه زهکشی و آبیاری فرعی های شبکه عالیه و کارگاهی نظارت 9

 ... رضوانشهر - فومن -
 4397 گیالن جهاد کشاورزی

 آبریز حوضه زهکشی و آبیاری فرعی های شبکه عالیه و کارگاهی نظارت 41

 ... و لوندویل ، تالش آستارا،
 4397 جهاد کشاورزی گیالن
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 .SHAHRAB KHAZAR CONSULTING  CO                        (                                                  سهامي خاص)  مهندسين مشاور شهرآب خزر

 المللي ينبملي و ی فعاليت ها
 

 های آب و فاضالب در مناطق روستایي كشور و نظارت بر   ایجاد نظام مدیریت اولویت بندی طرح موضوع قرارداد: 

    پياده سازی و اجرای آن

  شركت مهندسي آب و فاضالب كشور کارفرما :

 
 

 تدوین استراتژی تأمين اعتبار سرمایه گذاری ملي در بخش فاضالب كشور جمهوری اسالمي ایران :موضوع قرارداد

 از كشور آلمان با همکاری این مشاور inter 3)پروژه از محل بانک جهاني تأمين اعتبار گردیده و توسط شركت 

 اجرا گردیده است(    

  شركت مهندسي آب و فاضالب كشور کارفرما :

 
 

 

 بهينه سازی ساختار سازماني بخش آب و فاضالب كشور جمهوری اسالمي ایران موضوع قرارداد:

 از كشور آلمان با همکاری این مشاور  inter 3)پروژه از محل بانک جهاني تأمين اعتبار گردیده و توسط شركت 

 (   اجرا گردیده است

  شركت مهندسي آب و فاضالب كشور کارفرما :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 با زمينه های مهارتي زیر است:  شركتي آلماني با حوزه فعاليت بين المللي 3توضيح اینکه شركت اینتر

 ایجاد توسعه سازمان یافته استراتژیک در زمان تغيير شرایط محيطي 

 ایجادتوسعه زیربنائي در مناطق در حال رشد و در حال كوچک شدن 

 مدیریت منابع آب و احياء بازار آب 

 

 كه تيم راهبری آكادميک آن عبارتند از:

                                 پروفسور جامعه شناسی ، دکترای اقتصاد اجتماعی        مینولف  دایرکس

 شهروز   مهاجری        دکترای مهندسی فرآیند محیط زیست

 دکترای جامعه شناسی ، گرایش علوم سیاسی     سوزان    شون       

، همکار بومی و کارفرما ، مهارت ها و  3شبکه کاری بین اینتر  روش کار این شرکت بدین گونه است که در هر پروژه با تشکیل یک

تجارب طرفین ذینفع از فرهنگ های مختلف را با هم در می آمیزد و به این شکل امکان استفاده از تجربیات مناطق دیگر با در نظر 

 گرفتن شرایط محلی فراهم می نماید.
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 .SHAHRAB KHAZAR CONSULTING  CO                        (                                                  سهامي خاص)  مهندسين مشاور شهرآب خزر

 هيئت مدیره 

 مدیر عامل

معاونت اداری و 
 مالي

 معاونت اجراء
معاونت تضمين 

 كيفيت
 معاونت فني

 ساختار سازماني
 سهامدارانره و یئت مديه یاعضا

 

 سال اخذ مدرک تحصيلي مدارک تحصيلي نام و نام خانوادگي

محمد كهنسال *
 

مهندسی مکانیک
 

4354
 

مهرداد دلپسند *
 

4354 مهندسی عمران
 

 4357 مهندسی مکانیک * رحيم محمدی

  احمد رضا پارسا

 آب -مهندسی عمران
 کارشناسی ارشد مدیریت

 دکترای مدیریت کسب و کار

4353 
4313 
4394 

سعيد بدوی
 

نقشه برداری  -مهندسی عمران
 

4353
 

ابراهيم كشاف
 

نقشه برداری  -مهندسی عمران
 

4357
 

 4354 عمران -مهندسی عمران اسماعيل منتظر غيب

طه ریاضي
 

 عمران -مهندسی عمران 
 سازه -کارشناسی ارشد عمران

4314 
4314 

سيد محمد رضا واثق 

 رحيم پرور
 4355 انگلیسیکارشناسی مترجمی زبان 

 دیپلم متوسطه ادبیات و علوم انسانی رمضان خدارحمي
4351 

 ره  یئت مدیه ءاعضا *             
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 .SHAHRAB KHAZAR CONSULTING  CO                        (                                                  سهامي خاص)  مهندسين مشاور شهرآب خزر

 

 

 محمد كهنسال                                      

 هيئت مدیره و مدیر عامل عضو

 

 سوابق تحصيلي 

 دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران  مهندسي مکانيک 4354یل سال التحص فارغ 

 خالصه سوابق اجرایي 

  .کارشناس واحد مطالعات اداره مهندسی بهداشت سازمان جهاد سازندگی گیالن 

  ی شفت، فومن، صومعه سرا، رضوانشهر، ماسال، تالش و آستارا.ها شهرستانی آبرسانی روستاهای ها طرحناظر  

 به روستاهای غرب گیالن.  نماینده مجری طرح جامع آبرسانی 

 طرح جامع آبرساني به روستاهای شرق و غرب گيالن نماینده مجری. 

 گیالن.   استانسازمان بازرسی  كارشناس منتخب و افتخاری 

 .عضو کمیته ارزیابی پیمانکاران طرح جامع آبرسانی به روستاهای شرق و غرب گیالن  

 ستان گیالن.دبیر کمیته فنی شرکت آب و فاضالب روستایی ا 

  مهندسین مشاور شهر آب خزر ی آب ، فاضالب و گازها پروژهمدیر ارشد. 

 مهندسین مشاور شهر آب خزر. رئيس هيئت مدیره و معاون فني 

 نایب رئيس هيئت مدیره و مدیرعامل شركت مهندسين مشاور شهرآب خزر 
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 .SHAHRAB KHAZAR CONSULTING  CO                        (                                                  سهامي خاص)  مهندسين مشاور شهرآب خزر

 مهرداد دلپسند                                             

 معاون اجراهيئت مدیره و  رئيسنائب 

 

 سوابق تحصيلي 

 دانشگاه تهران  مهندسي عمران 4354یل سال التحص فارغ 

 خالصه سوابق اجرایي 

 کارشناس فنی موسسه راه و سد در پروژه سد مخزنی کرخه 

  ی تأسیسات بندر امام خمینی.ها پروژهیا در االنب خاتمکارشناس فنی قرارگاه بازسازی 

 ی اقماری منطقه ویژه اقتصادی انزلی.ها شرکتاز  مسئول فني شركت توسعه صادرات انزلي 

 شرکت ساختمانی سپهر گیل سازه.   مدیر عامل 

  ی شرق و غرب گیالن.روستاهاکارشناس مسئول واحد فنی طرح جامع آبرسانی به 

 .معاون اجرای مهندسين مشاور شهر آب خزر 

 

 

 

 احمد رضا پارسا 

 و معاون تضمين كيفيت سهامدار

 

 سوابق تحصيلي 

 دانشگاه تبریز  آب -مهندسي عمران  4353یل سال التحص فارغ 

 کارشناسی ارشد مدیریت 4313یل سال التحص فارغ 

 دکترای  4394یل سال التحص فارغ( مدیریت كسب و كارDBA)  دانشگاه  مدیریت استراتژیکگرایش

 صنایع و معادن

 خالصه سوابق اجرایي 

  ی مسکونی نیروی زمینی ارتش.ها شهرکی ها پروژهمسئول 

  گیالن. ر ی راه و پل شرکت جهاد نصها پروژهکارشناس فنی 

 پروژه طرح جامع آبرسانی روستاهای شرق و غرب گیالن)مهندسین مشاور پارس جویاب(. سرپرست نظارت  

 جامع آبرسانی به روستاهای شرق و غرب گیالن. نماینده مجری طرح 

 .معاون تضمين كيفيت شركت مهندسين مشاور شهر آب خزر 
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 .SHAHRAB KHAZAR CONSULTING  CO                        (                                                  سهامي خاص)  مهندسين مشاور شهرآب خزر

 

 

 

 رحيم محمدی                  

 رئيس هيئت مدیرهسهامدار و 

 

 سوابق تحصيلي

 دانشگاه گیالن  مهندسي مکانيک 4357یل سال التحص فارغ 

  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجراییMBA  - بازاریابی بین الملل دانشگاه گیالن 

 خالصه سوابق اجرایي 

 تختخوابی تأمین اجتماعی رشت )شرکت برسامکو( 311فنی پروژه بیمارستان  کارشناس 

 رئیس هیئت مدیره شرکت اساس گستر آذر 

 کارشناس فنی اداره طراحی و مطالعات شرکت آب و فاضالب روستایی استان گیالن 

  فاضالب روستایی استان گیالنمسئول واحد کامپیوتر مدیریت فنی و اجرایی شرکت آب و 

   مدیر عامل شركت مهندسين مشاور شهر آب خزر 

 مدیر ارشد  پروژه های نقشه برداری مهندسین مشاور شهرآب خزر 

  مدیر ارشد پروژه های نقشه برداری، طراحی و بازاریابی گاز مهندسین مشاور شهرآب خزر 

  فنی مهندسین مشاور شهر آب خزر پشتيبانينایب رئيس هيئت مدیره و معاون نقشه برداری و 

  شركت مهندسين مشاور شهرآب خزر فنيرئيس هيئت مدیره و معاون 
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 .SHAHRAB KHAZAR CONSULTING  CO                        (                                                  سهامي خاص)  مهندسين مشاور شهرآب خزر

 

 

 حسين قرباني امشي

 معاون فني

 

 سوابق تحصيلي  

 کاردانی عمران روستایی آموزشکده فنی رشت 4354 سال التحصیل فارغ  

 کارشناسی عمران دانشگاه آزاد قائم شهر 4355 سال التحصیل فارغ 

 خالصه سوابق اجرایي قبلي

 تکنسین فنی در شرکت ساختمانی پی ریزان شمال 

 مسئول اجرایی بخش ابنیه شرکت ساختمانی کوار کارگاه ایستگاه مترو وردآورد 

 سرپرست کارگاه پروژه بانک سپه شرکت ساختمانی گیل سایت 

 رانیشرکت خط لوله ا گوراب کیا بازاهکل یس–ی انشعاب مخزن سنگر مسئول اجرایی پروژه آبرسان 

 های آبرسانی به روستاهای شرق و غرب گیالن مهندسین مشاور پارس جویاب مهندس ناظر پروژه 

 مهندسین مشاور آبفرمان شمال –های اجرایی و آبرسانی به مجتمع امان آباد استان مرکزی  مدیر پروژه 

  مهندسین مشاور شهر آب خزری اجرایی ها پروژهمدیر 
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 معاونت فني  

مدیران پروژه های   
 نقشه برداری

 واحد آتليه
مدیران پروژه های 

 مطالعاتي
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 فني معاونتكادر 

 

 رشته تحصيلي نام و نام خانوادگي ردیف
 سابقه كار

 )سال(
 سمت

 مدیر ارشد آب و فاضالب 49 دکترای مهندسی شیمی علیرضا پنداشته 4

 فاضالبپروژه مدیر  43 کارشناس ارشد محیط زیست رضا زحمتکش 3

 مدیر پروژه نقشه برداری 41 کارشناس نقشه برداری سعید بدوی 3

 مدیر پروژه نقشه برداری 44 کارشناس نقشه برداری ابراهیم کشاف 4

 مدیر پروژه آبیاری و زهکشی 41 کارشناس کشاورزی معصومه محجوب 7

 مدیر پروژه گاز 1 مکانیک سیاالتکارشناس  مسعود دشتی 4

 مدیر پروژه آب 5 ارشد آبیاری کارشناس مریم موذنی 5

 طراح تاسیسات برقی 31 کارشناس برق محمد جعفر خوش اندام 1

 کارشناس ارشد سازه 41 کارشناس ارشد  سازه طه ریاضی 9

 تاسیسات مکانیکیکارشناس طراح آب و  9 مکانیککارشناس  مریم شافع 41

 طراح گاز 9 مکانیککارشناس  حسن سیم یاری 44

 نقشه بردار 5 نقشه برداریکارشناس  رستگار مقداد 43

 کارشناس محاسب نقشه برداری 7 نقشه برداریکارشناس  زینب میرحسینی 43

 کارشناس ارزیابی اقتصادی 45 کارشناس اقتصاد بازرگانی معصومه خادم 44

 طراحی آب و فاضالب 4 کارشناس ارشد آب سیده یسنا رضوی 47

 تکنسین کامپیوتر 41 کامپیوترکارشناس  سارا میربلوکی 44

 متصدی ترسیم 9 معماریکاردان  معصومه نوری 45

 متصدی ترسیم 5 ریاضی کاربردیکارشناس  ساره مجیب 41

 نقشه بردار 44 دیپلم ساختمان علیرضا آقایی 49

 طراح آب و فاضالب 7 کارشناس ارشد سازه آبی معصومه صفرزاده 31

 طراح آب و گاز 4 کارشناس مکانیک طه اخوان 34
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 معاونت اجرا

 مدیر نظارت عاليه مدیران پروژه
مسئول واحد 

 كنترل فني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجرا معاونتكادر 

 
نام و نام  ردیف

 خانوادگي
 رشته تحصيلي

 سابقه كار

 سمت )سال(

 مسئول واحد کنترل فنی 33 تکنولوژی عمرانکارشناس  رحیم رحیمی 4

 عالیه مدیر نظارت 33 عمرانکارشناس  مهرداد دانش مسلک 3

 مدیر پروژه های اجرایی 45 عمران کارشناس اسماعیل منتظر غیب 3

 مهندس ناظر 44 عمرانکارشناس  بهنام جوان مجرد 4

 مهندس ناظر 47 عمرانکارشناس  فرج اله نورالهی پور 7

 ناظر و کارشناس متره و برآورد 3 عمرانکارشناس  نریمان دقیقی 4

 کنترل صورت وضعیت 4 ساختمانکارشناس  مجید کنفی واقعی 5

 مهندس ناظر 3 کارشناس عمران یوسفیمیثم  1
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معاونت تضمين  
 كيفيت

 واحد آموزش واحد پایش و كنترل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تضمين كيفيت معاونتكادر 

 
نام و نام  ردیف

 خانوادگي
 رشته تحصيلي

 سابقه كار

 سمت )سال(

 مسئول پایش و کنترل 5 کامپیوترکارشناس  مریم محسنی کبیر 4

 مسئول واحد آموزش 7 زبان انگلیسیکارشناس  مژگان قربانی 3
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 معاونت اداری مالي

 امور مالي امور اداری پشتيباني

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداری و مالي معاونتكادر 

 
نام و نام  ردیف

 خانوادگي
 رشته تحصيلي

 سابقه كار

 سمت )سال(

 معاون اداری و مالی 44 کارشناس حسابداری مهدویکریم  4

 مسئول امور مالی 1 حسابداریکاردان  علی رحیمی 3

 امور اداریمسئول  4 کاردان کامپیوتر مسیب زاده زهرا 3

 مسئول پشتیبانی 31 دیپلم انسانی مسعود علیزاده 4
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 امکانات و تجهيزات
 

 فضای اداری :

متر مربع در شهر  511دفتر مرکزی مهندسین مشاور شهرآب خزر در ساختمانی چهار طبقه به متراژ مفید تقریبی 

 رشت واقع می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

این مشاور به تناسب نیاز پروژه ها در شهر های مختلف کشور اقدام به تجهیز دفتر بصورت موقت می نماید که از 

جمله تاکنون در شهر های تهران ، تبریز ، ساری ، کرمانشاه ، همدان ،اردبیل ،کازرون ،کرمان ،یزد و شهرکرد در 

پنج شهر شیراز ، رودسر ، الهیجان ، صومعه سرا و  زمان های مختلف دفتر تجهیز نموده و در حال حاضر نیز در

 تالش دفتر تجهیز شده و فعال در اختیار این مشاور می باشد.
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 خودرو های تحت مالکيت:

اکثر خودروهای مورد استفاده خودروهای اجاره ای می باشند  و به عنوان مثال در حال حاضر در قالب قرارداد 

 د.رخودروی سمند یا پژو بصورت اجاره در اختیار کادر نظارتی قرار دا 47نظارت بر پروژه های گاز گیالن بالغ بر 

 د استفاده قرار می گیرند عبارتند از :اما خودروهای تحت تملک شرکت و سهامداران که در شرکت مور

 3خودروی سواری مزدا 

  خودروی سواری ام وی امx33 

 پیکاپ ) دو گانه سوز (  خودروی دو دیفرانسیل  

  پیکاپ ) تک سوز بنزینی ( خودروی دو دیفرانسیل 

  کاپرا خودروی دو دیفرانسیل 
 

 تجهيزات نقشه برداری:

با توجه به اینکه این مشاور در زمینه نقشه برداری فعال می باشد لیست دستگاه ها و تجهیزات ویژه نقشه برداری 

 تحت مالکیت مشاوربه شرح جدول زیر می باشد:
 

 تعداد مدل شرح وسائل ردیف

4 GPS الیکا SR20 1 

 TCR705 2 توتال استيشن الکترونيکي الیکا 3

 TC407 2 الکترونيکي الیکا توتال استيشن 3

 SOKIA C330 1 یاب ز ترا 4

 NIKON DTO2 1تئودوليت دیجيتال  7

 NIKON AS-2C 2یاب ز ترا 4

5 GPS گارمين M5 1 

1 GPS گارمين Etrix vista 2 

 MOTOROLA 10 كيلومتر 15تاكي واكي به برد  9

 

 

آن بخش از پروژه های گاز که در آن از لوله فوالدی استفاده می شود می بایست  جهت طراحی حفاظت کاتدیک

 که این مشاور در این زمینه از دستگاهنسبت به تعیین برخی پارامترها از جمله مقاومت الکتریکی خاک اقدام نماید 

 استفاده می نماید. ترمیناله4یا  3با قابلیت اندازه گیری  DET7/4Rمدل  MEGGERزمین تمام اتوماتیک تست
 



 

 23 

 .SHAHRAB KHAZAR CONSULTING  CO                        (                                                  سهامي خاص)  مهندسين مشاور شهرآب خزر

 امکانات رایانه ای 
 نرم افزارهای ویژه طراحي

 شماره نسخهو نام  شرح نرم افزار ردیف

 Loop 4 نرم افزار محاسبه شبکه توزیع آب  1

 EPANET نرم افزار محاسبه شبکه توزیع آب 2

 Sewer ی فاضالب ها شبکهنرم افزار محاسبه  3

 Plant Piping ( P.D.M.Sطراحي و مدل سازی ) 4

 Pveltte طراحي و محاسبه مخازن تحت فشار  5

 Tank طراحي و محاسبه مخازن ذخيره 6

 Caesar II ( Pipingتحليل و محاسبه ) 7

 Piping اصول و مقدمات  8

 GPNET ی گاز ها شبکهنرم افزار محاسبات  9

 Hysys یندهای شيميایيفراشبيه سازی  10

 Aspen plus شيميایي یندهایفراشبيه سازی  11

 

 مناقصه نرم افزارهای ویژه تهيه اسناد

 شماره نسخهو نام  شرح نرم افزار ردیف

 تکسا تهيه اسناد مناقصهو نرم افزار برآورد مقادیر،آناليز  1

 تدبير تهيه اسناد مناقصهو نرم افزار برآورد مقادیر،آناليز  2

 iتعدیل  اسناد مناقصهتهيه و نرم افزار برآورد مقادیر،آناليز  3

 پيمان نرم افزار حق الزحمه و قرارداد  خدمات مشاوره 4

 

 كنترل پروژهنرم افزارهای ویژه 

 شماره نسخهو نام  شرح نرم افزار ردیف

 M. S. Project نرم افزار كنترل پروژه 1

 Primavera نرم افزار كنترل پروژه  2

 پرنيان (Project (.M. S نرم افزار كنترل پروژه)نمونه فارسي  3
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 نرم افزارهای ویژه نقشه برداری

 شماره نسخهو نام  شرح نرم افزار ردیف

 S.I.G Arcview 3نرم افزار  1

 Autocad  2007 نرم افزار ترسيم نقشه 2

 Microstation  8.1 نرم افزار ترسيم نقشه و توپوگرافي 3

 Sdr map 8.1  پروفيلنرم افزار محاسبه و ترسيم توپوگرافي و  4

 Softdesk 8 ترسيم توپوگرافي و پروفيلو نرم افزار محاسبه  5

 Land 2007 افزار محاسبه و ترسيم توپوگرافي و پروفيلنرم 6

 

 امکانات رایانه ای ) سخت افزاری (

 تعداد مدل شرح وسائل ردیف

1 LAP TOP COMPAQ HP 9030 3 

 SONY 2 لپ تاپ سوني 2

 HP 500 1 107رنگي عرض  پالتر 3

 Mutho 1 110پالتر  رنگي عرض  4

 Pentium IV 27 كامپيوتر با تجهيزات جانبي 5

 Geniuse 2 اسکنر روميزی 6

 KODAK i1120 1 اسکنر پرسرعت 7

 HP  1300 1 پرینتر ليزری 8

 HP  D320 2 پرینتر ليزری 9
 

 Canon230 1 پرینتر جوهر افشان 10

 Samsung clp-510 1 رنگي سامسونگ پرینتر 11

 Samsung 565P 1 پرینتر 12

 Epson 1 پرینتر سوزني 13

14 EXTERNAL  HARD 1000 G.B 1 
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 تحقيق و توسعه
 : ارائه مقاله

مشاور چه درزمان تحصیل چه پس از آن مقاالت متعددی را در زمینه های مختلف ارائه این مدیران و کارکنان 

 .ارائه می شود اما در این قسمت مواردی است که در قالب کارهای شرکت انجام پذیرفته است نموده اند

  این مشاور در قالب پروژه اولویت بندی مقاله ای را با عنوان

"  The  creation  of  management  system  for   funding   priorities  in  waste water 

 project  in  rural  communities  in  the  Islamic  Republic of  Iran " 

تهیه و جهت ارائه در هشتمین کنفرانس سیستمهای  کوچک آب و فاضــالب و دومین کنفـــرانس شبکه بین 

در شهر  3111فوریه سال  9تا  4در تاریخ  IWAالمللی آب و فاضالب غیر متمرکزکه توسط انجمن بین المللی آب 

هند برگزار می گردید ارسال نمود و دو تن از نویسندگان مقاله آقایان دکتر مهرداد فرخی و مهندس  کویمباتور

که با توجه به نو و ویژه بودن کار انجام شده مورد  ندمحمد کهنسال در کنفرانس شرکت نموده و مقاله را ارائه نمود

  Water Science & Technology همچنین این مقاله بطور کامل در ژورنال .توجه حاضرین قرار گرفت

 انجمن بین المللی آب به چاپ رسید.
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  : تاليف كتاب

یا کتب مرجع راهنمای فارسی جهت طراحی ، اجرا ،بهره برداری و بطور کلی  با توجه به عدم وجود دستورالعملها

مدیریت فاضالب مناطق روستایی در کشور این مشاور در حاشیه قرارداد ایجاد نظام اولویت بندی طرحهای آب و 

  فاضالب در مناطق روستایی کشور با شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور اقدام به تهیه کتابی تحت عنوان

صفحه نمود که اهم مطالب مندرج در آن به شرح  411در قالب  "مهندسی فاضالب در مناطق روستایی کشور

 .فهرست ذیل می باشد

 مقدمه

 مدیریت فاضالب در مناطق روستائي و اجتماعات كوچک -4

 مقدمه 1-1
 چالشهای مدیریت فاضالب روستایي و اجتماعات كوچک -1-2
 روستایي و اجتماعات كوچکاصول مدیریت فاضالب  -1-3
 خصوصيات كمي و كيفي فاضالب روستائي و اجتماعات كوچک -2
 خصوصیات کمی فاضالب روستائی و اجتماعات کوچک -3-1

 مشخصه های کیفی فاضالب -3-3

 جمع آوری فاضالب در مناطق روستائي و اجتماعات كوچک -3
 مقدمه -3-4

 در مناطق روستائی و . . .انواع سیستم های خاص جمع آوری فاضالب  -3-3

 عوامل موثر بر انتخاب نوع شبکه جمع آوری فاضالب در مناطق روستائی -3-3

 انتخاب نوع شبکه جمع آوری فاضالب در مناطق روستائی ایران -3-4

 چک لیست اطالعات مورد نیاز جهت انتخاب ،طراحی ،اجرا و بهره برداری -3-7

 ستائي و اجتماعات كوچکروشهای تصفيه فاضالب در مناطق رو -4
 مقدمه -4-4

 سیستم های غیر متمرکز تصفیه فاضالب -4-3

 سیستم های متمرکز تصفیه و دفع در مناطق روستائی -4-3

 گندزدائی فاضالب -4-4

 چک لیست مالحظات کلی در انتخاب، طراحی، اجرا وبهره برداری سیستم تصفیه -4-7

 روستائي و اجتماعات كوچکپردازش لجن در سيستم های تصفيه مناطق  -5
 مقدمه -7-4

 مشخصه های لجن ناشی از سیستم های تصفیه فاضالب مناطق روستائی و . . . -7-3

 روش های متداول تصفیه و دفع لجن -7-3

 چک لیست تعیین روش های مناسب برای پردازش و دفع لجن -7-4

 استفاده مجدد از پساب و لجن در مناطق روستائي -6
 مقدمه -4-4

 استفاده مجدد از پساب در مناطق روستائی -4-3

 استفاده از لجن در مناطق روستائی -4-3

 مالحظات بهداشتی استفاده مجدد از پساب و لجن -4-4

 چک لیست برای استفاده مجدد از پساب و لجن -4-7

 استاندارد های خروجی تخلیه پساب -1ضميمه 

 مثال های طراحی -2ضميمه 

 منابع
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 : آموزشيهمکاری های 

 

این مشاور عالوه بر مامور نمودن همکاران برای شرکت در دوره های آموزشی ، همایش ها و کار گاه های 

شرکت می نماید که اگرچه در برخی از آنها از مدرسینی  آموزشی اقدام به برگزاری های دوره های آموزشی در

استوار بوده و تالش  KNOWLEDGE  SHARINGاز خارج از شرکت استفاده می شود اما اساس این دوره ها بر 

می شود از توان همکاران برای آموزش هم استفاده شده و به عبارتی دانسته ها به اشتراک گذاشته شود که این 

 روش عالوه بر ارتقاءآموزشی همکاران تاثیر مثبتی بر روابط دوستانه بین همکاران ایجاد نموده است.

عالوه بر موارد فوق این مشاور گاه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی با همکاری موسسات مربوطه برای   

 کارشناسان متخصص بصورت عمومی  نیز نموده است که از جمله می توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

 
 گياه وتيور در عرصه های محيط زیست ، منابع طبيعي و راه سازی كاربردكارگاه -

که با توجه  شدکارگاه فوق با همراهی انجمن ایرانی ترویج و توسعه گیاه وتیور برگزار  4319در دوم آبان ماه سال 

به ویژگی های متنوع و منحصر به فرد گیاه مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی و موسسات آموزشی و 

جمله می توان به استانداری )دفاتر شهری و تحقیقاتی زیادی به کارگاه دعوت و در آن شرکت نمودند که از 

روستایی و مدیریت بحران ( ، راه و ترابری ، آب و فاضالب شهری و روستایی، آب منطقه ای ، شرکت گاز ، 

، موسسه تحقیقات برنج ، مرکز  پژوهشکده شیالت و آبزی پروریشیالت ، شهرداری رشت ، جهاد کشاورزی ،

 و ... اشاره نمود.، پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال کشور دانشگاه گیالن  ومنابع طبیعی تحقیقات کشاورزی

 

 

 

 

  

  

 

 

 

در این کارگاه متخصصین انجمن وتیور ضمن ارائه تاریخچه ای از استفاده صورت گرفته از گیاه وتیور در دنیا 

و گزارشی از پروژه های   را برای حاضرین در کارگاه برشمردندو موارد استفاده از آن ویژگی های گیاه 

 محدودیکه این گیاه در ایران  بکار گرفته شده ارائه نمودند.
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پروژه در حال همچنین دونفر از کارشناسان شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان رضوی گزارشی از 

 .شهر گلبهار ارائه نمودندبرای تصفیه فاضالب  زار به جای نی انجام بکارگیری وتیور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VT ASNT lو ارائه گواهينامه 2بازرسي چشمي جوش سطح برگزاری دوره آموزشي - evel  I I 

راستای نیاز مندی های استان به ناظرین و کارشناسانی که قادر به کنترل اولیه جوش بصورت چشمی باشند و  در

مهندسین مشاور خزر با همکاری  همچنین نیاز تعدادی از ناظرین شاغل در این شرکت ، مهندسین مشاور شهرآب

هشت روز  طیو جمعا 4394و فروردین  4391در اسفند در دو مرحله را آموزشی فوق کالس  جوش فرایند کنترل

 نفر در آزمون آن  پذیرفته و موفق به اخذ گواهینامه گردیدند. 74نمود که از مجموع نفرات در کل  برگزار کامل 

 
 : ی نوینبکارگيری تکنولوژی هاخالقيت و 

این مشاور تالش نموده است که تا حد امکان از روش های خالقانه و نوین برای انجام پروژه ها بهره گیرد که در 

 این راستا می توان به دو مورد زیر اشاره نمود:

 
 طراحي و احداث ایستگاه پمپاژ فاضالب در مجاورت دریای خزر-

در ابتدای پروژه برای ساخت ایستگاه این مشاور با توجه به شیوه های معمول استفاده از سپر کوبی و سازه نگهبان را 

صنعتی  –کارفرما ) سازمان منطقه آزاد تجاری  تهیه سپر برعهدهپیشنهاد و طراحی نمود. منطفه آزاد انزلی پمپاژ 

چون متولی حرفه ای امر آب و فاضالب نبوده و سپر بعدها کاربردی برای وی نداشت روشهای  بوده اماانزلی ( 

مختلف دیگری مورد بررسی قرار گرفت و با الهام از چاههای فیلمن و روش سگمنت گذاری طراحی جدیدی 
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متر و عمق  41 برای احداث ایستگاه پمپاژ انجام گردید .قابل ذکر است که فاصله محل ایستگاه از دریا حدود

 اما علیرغم سختی کار با موفقیت اجرا گردید. بودهمتر 41حفاری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بکارگيری گياه وتيور جهت تثبيت شيب ترانشه اطراف كانال راست سنگر-

بنا گردیده و وظیفه تقسیم آب را برعهده  سد سنگر پس از سد منجیل و سد تاریک بر روی رودخانه سفیدرود

دارد و عمال آب جاری در رودخانه در این مکان به سه بخش تقسیم می شود یک بخش در رودخانه جاری و 

تامین کننده نیاز پایین دست می باشد و دو بخش دیگر از طریق دو کانال شرقی و غربی که اصطالحا به آن ها 

بخش قابل توجهی از اراضی شالیزاری دشت شرق و مرکز گیالن را برعهده راست و چپ می گویند تامین آب 

دارد . بخش ابتدایی کانال راست سنگر که تامین آب اراضی شرق رودخانه سفیدرود را برعهده دارد از مناطق 

کانال عمق حفاری احداث  حفر و مرتفع تری نسبت به بخش غربی )چپ ( می گذرد و به همین دلیل در زمان

 قسمت های کانال است . تر و ارتفاع خاکریز حاصل از حفاری نیز بلند تر از سایر بیش

تردد پیاده و سواره اهالی ، چرای دام در منطقه ، عدم وجود پوشش گیاهی مناسب ، بارش باالی منطقه و جاری 

متی از کانال شدن رواناب باعث گردیده که ساالنه مقادیر زیادی از خاک ریزش کرده و باعث مسدود شدن قس

بردار که شرکت سهامی آب  شده و هزینه قابل توجهی را جهت الیروبی و همچنین اصالح جاده دسترسی به بهره

 منطقه ای است تحمیل نماید .

به پیشنهاد اداره کل ستاد مدیریت بحران استان مقرر گردید که این  4391علی ایحال در اواخر اسفند ماه سال 

و امکان یا عدم امکان رفع مشکل از طریق گیاه وتیور را طی گزارشی اعالم نماید که مشاور از محل بازدید 

 بررسیکارشناسان این مشاور چندین مرحله از محل بازدید نموده  و ضمن بررسی نقشه های توپوگرافیک منطقه و 
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و در نهایت کارفرما  هنسبت به ارائه گزارش مطالعاتی خود اقدام نمودگزارش های مطالعاتی موجود نزد کارفرما 

 در اواخر بهار تصمیم به اجرای پروژه برای بخشی از مسیر نمود.

 

 

 

 
 

 

 

 

اگرچه بهترین زمان کشت گیاه که فروردین و اردیبهشت می باشد گذشته بود اما به دلیل اقلیم معتدل گیالن و 

 د.وجود آب کافی گیاه کشت شده در چند ماه مستقر شده و باعث تثبیت شیب گردی
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