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عناوین منتخب

سخن نخست

افزایش ارزش آفرینی پروژه ها با ارتقا شایستگی مدیران پروژه ها 
پروژه ها، کلید ایجاد ارزش و منابع در سازمان هستند به عبارتی میتوان گفت پروژه ها تنها تولید کننده محصوالت یا تحویل 

شدنی ها نیستند بلکه عالوه بر تحویل نتایج نهایی، به سازمان و ذینفعان آن ارزش می بخشند.
در شرایط حال حاضر که محیط کسب و کار به واسطه سرعت شتابانی از تغییرات، پویا شده است، برای رقابتی ماندن در 
اقتصاد جهانی،سازمانها مدیریت پروژه را تقویت می کنند تا دائما برای کسب و کار ارزش آور باشند. برای این منظور، مدیران 
تغییرات سریع  بودجه، زمانبندی، منابع و  به مدیریت  به کار گرفته شده در پروژه،  بر دانش  پروژه الزم است ضمن تسلط 
تکنولوژی مسلط باشند. برای رسیدن به این هدف، سازمان باید مدیریت پروژه اثر بخش و کارا را به عنوان یک شایستگی 

استراتژیک درون سازمانی لحاظ نماید.
نمی توان انتظار داشت مدیران پروژه هر نقشی را در پروژه ایفا کنند بلکه باید از دانش مدیریت پروژه، دانش فنی و درك و 
تجربه و رهبری برخوردار باشند. در واقع مدیران پروژه عالوه بر تسلط بر دانش علمی پروژه، باید توانایی استفاده از مهارتهای 
نرم (مهارتهای بین فردی و توانایی مدیریت فردی و جمعی افراد و مهارتهای رهبری) برای ایجاد توازن بین اهداف متعارض و 
رقیب ذی نفعان پروژه به منظور دستیابی به اجماع (حمایت ذی نفعان مربوطه از تصمیمات و اقدامات پروژه حتی اگر100 درصد 

موافق با آنها نباشند) را داشته باشند.
با توجه به آنچه بیان شد و اهمیت مدیران پروژه در ساختار پروژه محور شرکت مهندسی مشاور طوس آب، تالش مدیران 
با  با تجربه جهت مدیریت پروژه  افراد مناسب و  انتخاب  بر آنست تا ضمن  ارشد شرکت (مدیریت عامل و معاونت طرحها) 
 (Project Management Institute) PMI آموزش های برنامه ریزی شده، شایستگی مدیران پروژه در قالب مثلث استعداد

با تمرکز بر سه مجموعه مهارت کلیدی؛ مدیریت فنی پروژه، رهبری و مدیریت کسب و کار استراتژیک توسعه یابد. 
در این راستا دوره های آموزشی ساالنه  برای مدیران پروژه جدید شرکت در حال برگزاری می باشد.

- آشنایی با استاندارد PMBOK (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) و پیاده سازی آن.
 .(Claim Management) مدیریت ادعا در پروژه ها -

- مدیریت منابع انسانی در پروژه ها.
- مدیریت ریسک در پروژه ها.

- تدوین و بررسی الیحه تاخیرات.
.(conscientiousness وظیفه شناسی،steadines  s ثبات ،In�uence نفوذ ، Dominance تسلط) DISC دوره های رفتارشناسی -

                                                                                                      جمال جباری– جانشین معاونت مدیریت طرح ها
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افتتاحیه اولین راکتور حذف فلزات سنگین در شهر سبزوار
همزمان با هفته دولت با حضور مدیران شرکت آب و فاضالب استان 
خراسان رضوی جناب آقای مهندس علوی  و سایر مدیران این شهر 13 
بهره برداری رسید. پس  به  طرح آب و فاضالب در شهرستان سبزوار 
اجرایی توسط شرکت مهندسی مشاور  فعالیت پژوهشی و  از 5 سال 
حذف  راکتور  صنعتی  نمونه  کشور  در  بار  نخستین  برای  آب،  طوس 
کروم به ظرفیت 1000 متر مکعب در روز در محل مخزن 10 هزار متر 

مکعبی در شهر سبزوار افتتاح گردید. 

این افتتاحیه با حضور مدیران شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی 
دکتر  آقای  جناب  و  شهری  مدیران  سایر  علوی،  مهندس  آقای  جناب 
نی ریزی مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور طوس آب ، در محل مخزن 
10 هزار متر مکعبی شهر سبزوار انجام پذیرفت. این پروژه جهت تأمین 
راهکارهای فنی متناسب با نیازهای شهری و روستایی بر مبنای توصیه 
شرکت آب و فاضالب کشور و ساخت نمونه های آزمایشگاهی و پایلوت 
نیمه صنعتی پیاده سازی و برنامه ریزی گردیده است.پاسخگویی متناسب 
به نیازهای این بخش مستلزم وجود راهکارهای فرایندی و اجرایی متناسب 

با امکان تصفیه پارامترهای شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی و همچنین 
حذف مواردی خاص مانند فلزات سنگین (کروم، آرسنیک و ...) است. 
در  کارفرمایان  نیاز  تأمین  جهت  بهینه  پاسخ  یک   EPA-400 پکیج 
ظرفیت های متوسط (تا 2000 مترمکعب در روز) با هدف تصفیه آب های 

زیرزمینی (حذف فلزات سنگین) و سطحی است.
اهداف اصلی این طرح شامل حذف فلزات سنگین، ارتقای کیفیت آب 
ساخته  پیش  به  صورت  استقرار  امکان  و  شهری  آب  شبکه  به  ورودی 
مطالعات   -1 اصلی  مراحل  طی  از  پس  طرح  این  باشد.  می  مدوالر  و 

کتابخانه ای تهیه طرح پایه 2-  بررسی فرایند و مواد شیمیایی موردنیاز در 
سطح آزمایشگاهی 3-  ساخت پایلوت آزمایشگاهی و تست مستمر کارایی 

و نهایتا 4- ساخت نمونه صنعتی، نصب، راه اندازی به بهره برداری رسید.
اجرایی  و  پژوهشی  اهرم  عنوان  به  توسعه کیان)  شرکت صاتک (صدرا 
شرکت طوس آب مراحل ساخت ، نصب و بهره برداری این طرح را مدیریت 

نموده است.
رئوس مزایا و مشخصات عملکردی این واحد تصفیه آب به شرح زیر است: 

1.امکان حذف کروم با راندمان بیش از 70 درصد
2.مخزن پیش ساخته تحت فشار

3.نصب به صورت برخط در شبکه یا محل چاه های برداشت آب
4.امکان تزریق مواد شیمیایی بدون نیاز به برق

5.امکان کنترل تزریق مواد شیمیایی بدون نیاز به برق در صورت وجود 
فشار مناسب در شبکه آب ورودی،

6.امکان کارکرد پکیج تصفیه آب بدون نیاز به برق یا پمپاژ مجدد
7.زمان نصب و راه اندازی بسیار کوتاه

8.امکان جابه جایی
9.عدم وابستگی در اجزا اصلی و فرایندی به وارادات
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قراردادهاى جدید
د  زا آ منطقه  توسعه  راضی  ا سطحی  آب هاي  هدایت  و  جمع آوري  مطالعات  شناسایی  فاز  انجام 

چابهار صنعتی  تجاري 
کارفرما: سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار

موقعیت مکانی: استان سیستان و بلوچسـتان، واقع در شهـرستان های چابهـار 
و دشتیاری 

هدف از پروژه: 
هدف از این مطالعه با توجه به توسعه اراضی در محدوده منطقه آزاد چابهار 
و ایجـاد کاربری های مختلف مسکونی، توریستی-تفریحی، صنعتی و ... سعی 
بحرانی  و کاستی های وضع موجود، شناسایی مناطق  در شناخت مشکالت 
و تخلیه گاه های رواناب سطحی و اولویت  بندی مناطق بحرانی شده است تا 
با کاربری مناسب  به مناطق  با جمع آوری و هدایت آب های سطحی  بتوان 
امکان  تا حد  در محدوده طرح  بروز مشکالت سیالب  از  پیش بینی شده  و 
جلوگیری نمود و از رواناب های سطحی در مسیر برنامه های توسعه  منطقه و 
بهبود محیط زیست آن بهره الزم را برد. در نهایت مطالعات مرحله شناسایی 

پاسخ به موارد ذیل خواهد بود:
- آیا ادامه مطالعات در مرحله بعدی قابل توجیه می باشد؟

- چه نوع اطالعات اضافی مورد نیاز است؟
- اولویت بندی انجام طرح های مطالعاتی و اجرایی پیشنهادی چگونه بوده 

و بازده تقریبی هر طرح چقدر است؟
در راستای اهداف پروژه، بازدیدهای میدانی از کل موقعیت منطقه، آبندهای 

موجود، مشکالت بحرانی از ایجاد بارندگی های سیل آسا و ماندگاری 
قرار  از سطوح محدوده طرح در دستور کار  باران در بسیاری  آب 
گرفت و نتایج حاصله در قالب گزارش شناسایی وضع موجود منطقه 

تهیه شده است که در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت.

کارفرما: شرکت آب و فاضالب استان تهران 
موقعیت مکانی : شهر تهران 

هدف از پروژه : 
شرب  آب  تأمین  متولی  عنوان  به  تهران  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
شهروندان، اقدام به برنامه ریزی برای طراحی و احداث مخازن آب اضطراری 
در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران برای تامین آب در شرایط زلزله 
و اضطراری نموده است. در این طرح اماکن اسکان اضطراری و تخلیه امن 
در پارکها، فضاهای سبز، پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، ایستگاه های 
اختیار شهرداری  در  و سایر ظرفیت های  ورزشی  آتش نشانی، مجموعه های 
از طرح آبرسانی اضطراری تأمین حداقل  و... در نظر گرفته شده اند .هدف 

سه لیتر آب در طی سه روز اول پس از حادثه می باشد.
در  شده  مشخص  نقاط  جانمایی  تدقیق  و  بررسی  طرح،  این  کلی   اهداف 
با نقاط اسکان اضطراری، طراحی  آنها  انطباق  انجام شده قبلی و  مطالعات 
مربوط  خدمات  سایر  و  برآورد  و  متره  اجرایی،  نقشه های  تهیه  و  تفصیلی 
آبرسانی  منظور  به  توزیع  اضطراری شبکه  آب  مخزن  باب   269 احداث  به 
اضطراری در شهر تهران با در نظر گرفتن مطالعات زمین شناسی، بررسی 
گسل های فعال و غیر فعال و مطالعات لرزه ای وآنالیز تنش مخازن و سایر 
وضعیت  نیز  و  مدفون  اضطراری  آب  مخازن  احداث  کننده  تهدید  موارد 

هیدرولیکی شبکه توزیع می باشد.

مطالعات طراحى تفصــیلى و تهیه نقشــه هاى اجرایى، متره و برآورد و ســایر خدمات مربوط به  احداث 
269 باب مخزن آب اضطرارى شبکه توزیع به منظور آبرسانى اضطرارى در شهر تهران
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قراردادهاى جدید

کارفرما : شرکت آب و فاضالب کاشان
موقعیت مکانی : استان اصفهان، واقع در شهرستان های نیاسر و قمصر

هدف از پروژه: 
تصفیه خانه فاضالب شهر نیاسر، در فاصله 3 کیلومتری از شمال 
شهر نیاسر واقع شده است. مساحت این تصفیه خانه بالغ بر 3/5 
در   ،1395 سال  در  تصفیه خانه  این  اول  مدول  می باشد.  هکتار 

قرار گرفته است. بهره برداری  مورد 
از  کیلومتری   3 فاصله  با  قمصر،  شهر  فاضالب  تصفیه خانه 
این  اول  واقع شده است. مدول  فرفهان  مرکز شهر و در منطقه 

تصفیه خانه در سال 1400، بهره برداری شده است.
در  مترمکعب   1200 شده،  یاد  تصفیه خانه های  طرح  ظرفیت 
شبانه روز و ظرفیت مدول اول این دو تصفیه خانه مجموعاً، 400 

می باشد. شبانه روز  در  مترمکعب 
کیفیت  کشور،  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  مجوز  مطابق 
به  تخلیه  استاندارد  دارای  تصفیه خانه  این  خروجی  پسآب 
قابلیت  صادره،  مجوزهای  اساس  بر  و  بوده  سطحی  آب های 
و  صنعتی  مصارف  در  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  به  واگذاری 

کشاورزی را دارا می باشد.
فاضالب  تصفیه خانه های  اول  مدول  فاضالب  تصفیه  فرآیند 
 (MBBR) شهرهای نیاسر و قمصر، به روش فرآیند لجن فعال
است که از روش های متداول  تصفیه فاضالب در جهان می باشد. 
این فرآیند بیولوژیکی مشتمل بر سه بخش بی هوازی، آنوکسیک 
باعث  هوادهی  واحد  در  موجود  معلق  مدیای  و  بوده  هوازی  و 
حفظ جمعیت میکروبی موجود در سیستم و افزایش کارآیی آن 
فرآیند  این  می شود.  معلق  رشد  روش های  از  کمتر  مقیاس  در 
زیست  استانداردهای  حد  در  نیتروژن  و  آلی  مواد  حذف  باعث 
محیطی می گردد. در بخش بی هوازی آزادسازی فسفر، در بخش 
کاهش  هوازی  بخش  در  و  دنیتریفیکاسیون  فرآیند  انوکسیک، 

می گیرد. نیتریفیکاسیون صورت  و   BOD

کارفرما : شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
موقعیت مکانی : استان های چهار محال و بختیاری ،  اصفهان،فارس و یزد

هدف از پروژه: 
کرمان،  یزد،  استان های  نیاز  مورد  شرب  آب  از  بخشی  تامین 
شهرضا،  شهرهاي  و  (سمیرم  اصفهان  استان  جنوب  شهرستان های 
دهاقان و مبارکه) و شهرستان های شمال استان فارس (اقلید و آباده) 

به میزان 389 میلیون متر مکعب در سال از سد خرسان3. 
نظر به گذشت بیش از دو سال از شروع مطالعات سامانه  انتقال آب 
از سد خرسان 3  خط دوم آبرسانی به استان یزد و شهرهای مسیر 
کارشناسی  جلسات  برگزاری  از  پس  اول  مرحله  مطالعات  تکمیل  و 
محیط  اجتماعی،  اقتصادی،  و  فنی  (پایه،  طرح  نیاز  مورد  متعدد 
در  جامع  جلسه  دو  طی  مطالعات  این  غیرعامل)،  پدافند  و  زیست 
اردیبهشت ماه و آبان ماه 1401 در شورای فنی شرکت توسعه منابع 
توسعه  شرکت های  مجرب  کارشناسان  حضور  با  ایران  نیروی  و  آب 
فاضالب  و  آب  ایران،  آب  منابع  مدیریت  ایران،  نیروی  و  آب  منابع 

کشور و نیز سایر مشاورین کشور تصویب گردید.
این سامانه به طول کل 400 کیلومتر بوده که 100 کیلومتر آن در 

حال حاضر در دست اجرا می باشد.
در این راستا به منظور مطالعات تکمیلی طرح و نیاز به اطالعات گمانه های 
ژئوتکنیک مسیر تونل خط انتقال (به طول 11 کیلومتر در ابتدای مسیر) 
انجام عملیات نظارت بر ژئوتکنیک گمانه های پیشنهادی به تعداد 11 حلقه 

به عمق مجموع 1300 متر به  این مشاور واگذار گردید. 
هم چنین نظر به نیاز به تدقیق مسیر پیشنهادی مصوب سامانه انتقال 
آب، انجام عملیات نقشه برداری آن به طول 300 کیلومتر با پهنای باند 
این مشاور  به  نیز  آن  کاداستر  نقشه های  تهیه  و  متری  و 400   200

ابالغ گردید.

تعمیرات  و  نگهـدارى  بـهـره بردارى،  حفاظت، 
قمصر  و  نیاسر  شهرهاى  فاضالب  تصفیه خانه هاى  

عملیات نقشه برداري و نظارت بر ژئوتکنیک مسیر خط دوم 
استان  شمال  یزد،شهرستان هاى  استان هاى  به  آب  انتقال 
فارس و شهرستان هاى جنوب استان اصفهان از سد خرسان 3 
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اخبار پروژه ها

علویان  دکتر   ، جمهوری  ریاست  علمی  معاونت  بازدید 
صدر و هیأت همراه از محل تونل عبوری و ورودی مخزن 

بزرگراه پیامبر اعظم (ص) 
در این بازدید که معاونت علمی ریاست جمهوری ، دکتر علویان صدر 
، مهندس باقرزاده ، مهندس پرورش (مشاور مدیرعامل آبفای کشور) ، 
مهندس قانع و مهندس طباطبایی مدیر کل دفتر نظارت بر بهره برداری 
آب از محل تونل عبور عرضی خطوط 1000 و 700 میلیمتر ورودی 
و خروجی شبکه توزیع پهنه S که توسط شرکت دژبوران و با نظارت 
شرکت مهندسی مشاور طوس آب در بزرگراه پیامبر اعظم 65 در حال 
اجراست، مشکالت اجرائی اعم از ترافیک پیوسته جاده مشهد - قوچان 
،صعوبت  حفاری تونل و سرعت پائین عملیات اجرائی با توجه به اجرای 
همزمان دو لوله با اقطار باال در تونل ،لزوم تسریع در عملیات اجرایی 
به منظور تامین و توزیع آب مخزن پهنه (مناطق کم برخوردار حاشیه 

شهر در بلوار توس) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آب  رشیدی(مدیرعامل  مهندس  آقای  جناب  بازدید 
منطقه ای کرمان) و هیأت همراه از پروژه آبرسانی از سد 

نساء به شهرهای بم و بروات 
بازدید جناب آقای مهندس رشیدی (مدیر عامل آب منطقه ای 
کرمان) و جناب آقای دکتر امیری (معاون طرح و توسعه آب 
االسالم دکتر  آقای حجت  به همراه جناب  منطقه ای کرمان)  
اسالمی)   شورای  مجلس  در  بم  مردم  (نماینده  غضنفرآبادی 
انجام  بروات  و  بم  شهرهای  به  نساء  سد  از  آبرسانی  پروژه  از 
پذیرفت. در این بازدید توضیحات کاملی از مشخصات پروژه و 
روند فعالیت های پروژه و نیز درخواست مسـاعدت مالی جهت 
 1401 سال  اسفند  انتهـای  تا  پروژه  از  اضطراری  بهره برداری 
با نظارت شرکت مهندسی مشـاور  این پروژه  صورت پذیرفت. 

طـوس آب درحـال اجرا می باشد.

خط  مسیر  از  همراه  هیأت  و  نیرو  محترم  وزیر  بازدید 
انتقال ، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه آب شرب شهر بم

در بازدید وزیر محترم نیرو و هیات همراه از مسیر خط انتقال ، 
ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه آب شرب بم، در جلسه هیت دولت 

در استان کرمان موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.
1-خط انتقال، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه آب شرب شهر بم و 

بروات تا انتهای اسفند 1401راه اندازی اولیه گردد.
2-مبلغ هزار میلیارد ریال بابت صورت وضعیتهای پیمانکار به پیمانکار 
پرداخت گردد و پنج هزار میلیارد ریال بابت تکمیل خط انتقال، 
ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه آب شرب شهر بم و بروات تخصیص یابد.

3-مناقصه خط انتقال آب شرب شهرهای ریگان، فهرج و نرماشیر 
به طول یکصد و سی کیلومتر با اعتبار پنج هزار میلیارد ریال در 

مرحله اول برگزار گردد.
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معرفى نرم افزارهاى علوم و مهندسى آب
در دنیای مدرن امروز استفاده از نرم افزار در هر علمی سبب شده 
است تا پیش از انجام هر پروژه از طریق شبیه سازی و مدل سازی 
انجام آن بررسی گردد، که  نحوه عملکرد، میزان خطا و چگونگی 
نرم افزارهای علوم و مهندسی آب نیز در زمینه مختلف ارائه شده 
است. نرم افزارهای علوم و مهندسی آب به ما کمک می کنند تا 
پدیده هایی که شاید در واقعیت امکان مشاهده آن به صورت بصری 
وجود نداشته باشد را شبیه سازی و تاثیر چند پدیده بر یکدیگر را 

بررسی کنیم. 
شرکت مهندسی مشاور طوس آب نیز در پروژه های خود به صورت 
کاربردی از نرم افزار واترجیمز استفاده می نماید. این نرم افزار جهت 
بهینه سازی حجم مخازن مکش و تعادلی سامانه انتقال مورد استفاده 

قرار می گیرد که به بررسی و تحلیل این نرم افزار می پردازیم.
جبران  برق،  مصرف  پیک  زمان  مدت  به  تعادلی  مخزن  حجم 
خاموشی برنامه ریزی شده الکتروپمپ ها جهت بهینه سازی مصرف 
انرژی، زمان استراحت تلمبه ها و مدت زمان الزم برای تعمیرات خط 
انتقال در صورت بروز حوادث بستگی دارد. بر اساس نشریه 3-117 
حجم مخزن تعادل بسته به حجم آب انتقالی و قضاوت مهندسی 
می شود. توصیه  روزانه  مصرف  حداکثر  ساعت   2 تا   0/5 معادل 

به  دریا  آب  انتقال  ”سامانه  همچون  مقیاسی  بزرگ  پروژه های  در 
استان های شرقی کشور“ با ظرفیت 8 متر مکعب در ثانیه، به طول 
حدود 1300 کیلومتر و 22 ایستگاه پمپاژ (8+2 الکتروپمپ در هر 
ایستگاه)، تعیین حجم مخازن تعادلی از اهمیت باالیی برخوردار است. 

حجم مخازن تعادلی شامل 4 بخش زیر خواهد بود:
الف- حجم مرده: 

مکش جهت  مخزن  در  آب  تراز  حداقل سطح  همیشه  می بایست 
رعایت NPSH و عدم ورود هوا به پمپ حداقل 0/5 متر باشد.

ب- حجم ناشی از شرایط اضطراری در باالدست: 
در صورتی که در باالدست ایستگاه پمپاژ اتفاقی ناشی از ترکیدگی 
لوله یا قطع برق ایستگاه پمپاژ قبلی رخ دهد، ورودی مخزن مکش 
کافی جهت خاموش شدن  زمان  و می بایست مدت  صفر می شود 
تک تک الکتروپمپ های ایسـتگاه فعلی تا خالی شدن مخـزن در 

نظر گـرفته شـود.

ج- حجم ناشی از تعادل سیستم:
این حجـم جهت تعادل سیستم مربوط به نوسانات دبی در قطعه های 

مختلف سامانه انتقال می باشد.
د- حجم ناشی از شرایط اضطراری در پایین دست: 

در صورتی که در خط لوله پایین دست اتفاقی رخ دهد یا برق ایستگاه 
و  می شود  صفر  پمپاژ  ایستگاه  خروجی  دبی  شود،  قطع  فعلی  پمپاژ 
می بایست زمان کافی جهت خاموش شدن الکتروپمپ های ایستگاه پمپاژ 

قبلی جهت جلوگیری از سرریز شدن مخزن در نظر گرفته شود. 
از مخــــزن مکش  ایـــســتــگاه پـمپــاژ متشـــکــل  اگر هــــر 
انتـقال و مخزن دهش در نظر  الکتـروپمپ ها ، خـط  ، مجمــوعـــه 
گرفته شود، تغییرات سطح آب از دو مخزن مکش و دهش به سیستم 
کنترل ارسال می شود. حال در مجموعه ایستگاه های پمپاژ متوالی که 
مخزن دهش یک ایستگاه همزمان مخزن مکش ایستگاه پمپاژ بعدی 
می باشد، کل مجموعه بصورت یک زنجیره به هم پیوسته عمل نموده 
که تحلیل همزمان تمامی ایستگاه ها و مخازن تعادلی را با هم ضروری 
می سازد (دیدگاه جامع بهره برداری). از اینرو با تعریف دستورات کنترلی 
در سیستم کنترل نرم افزار Watergems در شرایط Unsteady به 
مدت 10 روز تعـریف می گـردد و مجموعه سامانه انتقال جهت تعیـیـن 

حداقل حجـــم مخازن تعـادلی تحلیـل می گردد.
Logical Control : LC884
IF T-2 Level < 2  m
THEN "PMP-22" Pump Status = O�

تعیــیــن  مخـــازن  بهینه  حجم  خطا  و  آزمون  با  نهایت  در 
می گــــردد. در پروژه مذکور حجـــم بهینه مخازن مکش و تعادلی به 
ترتیب معادل 1/5 و 1 سـاعت حداکثر حجـم انتـقـالی برآورد گردید.

شکل 3- نمودار تغییرات دبی یکی از پمپ های ایستگاه پمپاژ

شکل 2- نمودار تغییرات سطح یکی از مخازن تعادلی

شکل 1- بخش های مختلف حجم مخازن مکش پمپاژ
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 مدیریت و فناورى اطالعات
از  یکی  فرایندی  تفکر  پیاده سازی  و  فرایند  مدیریت  نظام  استقرار 
بهره وری  ارتقای  زمینه  در  مشاوران  و  مدیران  اصلی  انتخاب های 
مختلف  مدلهای  میشود.  محسوب  کارها  و  کسب  عملیات  بهبود  و 
آن  جمله  از  که  است  شده  ارائه  کار  و  کسب  فرایندهای  مدیریت 

میتوان به مدل ارائه شده در تصویر زیر اشاره نمود.

از جمله ضرورت ها و مزایای پیاده سازی دیدگاه فرایندی میتوان 
به موارد زیر اشاره نمود:

فرایندها و  فعالیت ها  استانداردسازی   -
عملیات  و  اقدامات  در  دوباره کاری  و  اتالف  موارد  شناسایی   -

سازمان جاری 
فرایندها و  فعالیت ها  بهبود  و  عارضه یابی   -

- رفع مشکالت و موانع در ارتباطات بین فرایندها و واحدهای 
سازمان

- مدیریت هزینه های جاری و سربار سازمان با دیدگاه فرایندی
مطلوب وضع  و طراحی  فرایندها  مجدد  مهندسی   -

راهبردی سازمان اهداف  با  فرایندها  انطباق   -
سازمانی عملکرد  مدیریت  جامع  نظام  طرحریزی   -

و  اصالحی  اقدام  ریسک،  مدیریت  رویکردهای  سازی  پیاده   -
مستمر بهبود 

- شفاف سازی شرح وظایف واحدها و پرسنل سازمان
دیجیتال تحول  سازمان جهت  آمادگی  و  سازمانی  معماری   -

الکترونیکی سامانه های  و  افزارها  نرم  استقرار   -
مدیریتی        نـظـام های  با  فـرآیندها  و  فعالیت هـا  انطبـاق   -

(... ،PMBOK، تعالی سازمانی و  ایـزو   )
نگار  انگیزه  شرکت  سیستم  تحلیل  و  فرایند  مدیریت  دپارتمان 
خاوران، تجربه اجرای پروژه های مدیریت فرایند در مجموعه های 
مختلف دولتی و خصوصی را دارد. موضوعات اصلی در پروژه های 

میشود: زیر  موارد  فرایند شامل  مدیریت  اجرا شده 
مرجع  مدل های  مطابق  فرآینـد  طبقـه بنـدی  و  اکتشـاف   -

نیازهای سیستم های مدیریتی و   (... و   PCF ITIL)
فرایندی نقشه های  و  فرایند  شناسنامه های  تدوین   -

- مدلسازی فرایندها (BPMN، EPC و ...) {وضع فعلی و وضع 
مطلوب}

فرایندی و تجزیه و تحلیل آن نقاط قوت و ضعف  - شناسایی 
پایش آن  فرایندی و  - طراحی شاخص های 

فرایندی ریسک  مدیریت  پیاده سازی   -
فرایند  سازی  الکترونیکی  نیازهای  احصای   -

کار  و  کسب  فرایندهای  اطالعات  سامانه  پیاده سازی  و  توسعه   -
ریسک ها،  ذینفعان،  مستندات،  شناسنامه،  ماژول های  (شامل 

پایش و ارزیابی و ...)
براساس  فرایندکاوی  مختلف  پروژه های  اجرای  ظرفیت  همچنین 
خاوران  نگار  انگیزه  در شرکت  نیز  این حوزه  معتبر  افزارهای  نرم 
محور  پژوهش  و  نوآورانه  اقدامات  جمله  از  که  است  شده  اجرا 

میشود.  محسوب  شرکت 

فرایند،  مدیریت  نظام  استقرار  و  پیاده سازی  از  پس  نهایت  در 
و  افزارها  نرم  قالب  در  فرایندها  سازی  الکترونیکی  به  نسبت 
است  شده  اقدام  مختلف  پروژه های  در  اطالعاتی  سیستم های 
شیت،  تایم  نرم افزار   ،HSE نرم افزار  به  میتوان  جمله  از  که 
عملکرد،  مدیریت  نرم افزار  کنندگان،  تامین  مدیریت  نرم افزار 
این  از  برخی  نمود.  اشاره  تولید  کنترل  و  برنامه ریزی  نرم افزار 
نرم افزار  برپایه  نیز  برخی  و  شده  کدنویسی  بتدا  ا از  نرم افزارها 

یافته اند. توسعه   (BPMS ) کار  و  کسب  فرایندهای  مدیریت 
یا  تماس  شماره  طریق  از  ما  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 

باشید. ارتباط  در  زیر  لینک 

051-37054033
 

www .angizehco .com/BPM
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مفهوم شناسى مدیریت دانش
وجود  دانش  مدیریت  خصوص  در  متفاوتی  دیدگاه های  و  تعاریف 
برای  که  کارکردهایی  اساس  بر  پردازان  نظریه  از  یک  هر  و  دارد 
دانش و مدیریت دانش در سازمان ها قائل اند، تعریفی خاص از آن 
ارائه کرده اند (اعرابی و موسوی، 1389: 11). اکثر تعاریف ذکر شده 
می توان  دو سوی طیفی  در  را  دانش  مدیریت  مفهوم  در خصوص 
تقسیم بندی کرد که در یک سر آن تعاریف مبتنی بر سخت افزار و 
نرم افزار اطالعاتی از مدیریت دانش وجود دارد و در سوی دیگر این 
اجرای  و  انسان در طراحی  نقش  و  انسان  بر  مبتنی  تعاریف  طیف 
مفهوم مدیریت دانش می توان قرار داد. از میان نظریه پردازان گروه 
«اسوان»   ،(2000) «نیسن»   ،(1998) «مالهترا»  به  می توان  اول 
(1999) و «داونپورت و پروساك » (1998) اشاره کرد که بیشتر 
کرده اند  تعریف  اطالعات  فناوری  یک  به  عنوان  را  دانش  مدیریت 
کنفرانس ها،  ویدئو  اطالعاتی،  بانک های  مثل  مواردی  می تواند  که 

برنامه های رایانه ای، اینترنت و... را شامل شود.
انواع دانش سازمانی : سازمان ها دارای دانش هستند که بوسیله این 
دانش به ارائه خدمات و محصوالت می پردازند. این دانش سازمانی 
است که سازمان را در بازار رقابتی نگه می دارد و بقای آن را تضمین 
می کند. دانش در سازمان می تواند انواع و طبقه بندی های مختلفی 
سیستم های  قوانین،  فرآیندها،  نظیر  مختلفی  منابع  از  و  داشته 
کاری و ... یافت شود؛ لذا شناسایی انواع دانش سازمانی به  منظور 
دیدگاه های  از  دانش  است.  ضروری  آن  از  مناسب  بهره برداری 
مختلف طبقه بندی شده  است، که در ادامه به برخی از آن ها اشاره  

شده  است:
دانش آشکار و رسمی: گزارشات فنی و مهندسی یکی از مهمترین 

اسناد در پروژه های شرکت های مهندسی مشاور محسوب می شود.
دانش پنهان و ضمنی: مطابق تحقیقات مدیریت دانش، دانش پنهان 
را  هر شخص  و  سازمان  هر  دانش  از  توجهی  قابل  بخش  و ضمنی 

تشکیل می دهد(تا 80 درصد گزارش شده است).
برنامه عمل مدیریت دانش به منظور نهادینه سازی مدیریت دانش در 
شرکت مهندسی مشاور طوس آب طراحی و تدوین شده است. برنامه 
عملیاتی مدیریت دانش شرکت مهندسی مشاور طوس آب مبتنی بر 

دیدگاه های اصلی زیر می باشد: 
  

دانش  مدیریت  عملیاتی  برنامه  در  محوری  رویکردهای   -3 شکل 
شرکت مهندسی مشاور طوس آب

طوس آب  مشاور  مهندسی  شرکت  در  دانش  مدیریت  عمل  برنامه 
شامل عناصر اصلی زیر می باشد :

نقشه  تدوین  زیر فرآیندهای  شامل   : دانش  راهبردی  •مدیریت 
دانش، سازماندهی، ارزیابی و برنامه ریزی اکتساب دانش.

•مدیریت درس آموخته ها : ثبت، جمع آوری، نگهداری، ارزیابی و 
پیاده سازی درس آموخته ها.

•مدیریت ایده های نوآورانه : ثبت، جمع آوری، نگهداری، ارزیابی و 
پیاده سازی ایده های نوآورانه.

شامل   : دانشی  رفتارهای  حوزه  در  کارکنان  مشارکت  •مدیریت 
زیرفرآیندهای طرح ریزی ، اجراء و ارزیابی اثربخشی و بازنگری 

مدیریت مشارکت کارکنان در حوزه رفتارهای دانشی.
•مدیریت شوراهای تخصصی، کمیته ها و سمینارهای علمی : نظارت 

بر ایجاد، فعالیت و پایش شوراها، کمیته ها و سمینارهای علمی.

شرکت  دانش  مدیریت  عملیاتی  برنامه  اصلی  عناصر   -4 شکل 
مهندسی مشاور طوس آب

عنوان  به  نیز  دانشی  موضوعات  کلیه  مستندسازی  است  گفتنی 
با  می شود.  استفاده  دانش  مدیریت  در  پشتیبان  فرآیند  یک 
مستندسازی،  حوزه  در  شرکت  فعلی  فرآیندهای  به  توجه 
در  پوپک  نرم افزار  استقرار  خصوص  در  شده  انجام  اقدامات 
قرار  فرآیندهای مدیریت دانش مدنظر  ... در مجموعه  و  شرکت 
سطوح  به  دستیابی  و  دانش  مدیریت  تکامل  در  است.  نگرفته 
بلوغ باالتر در این حوزه ممکن است نیاز به بروزرسانی و بهبود 
دانش  مدیریت  نیازهای  به  توجه  با  مستندسازی  فرآیند  در 

باشد.  
انگیزه  شرکت  همکاری  با  آب  طوس  مشاور  مهندسی  شرکت 
و  مدیریتی  سامانه های  استقرار  مجری  و  (مشاور  نگارخاوران 
زمینه  در  تجربیات  انتقال  و  خدمات  ارائه  آمادگی  دیجیتال)  تحول 
و  پروژه ها  در  دانش  مدیریت  فرایندهای  و  سیستم ها  پیاده سازی 
اطالعات  جهت  ما  مشاورین  با  تماس  شماره  دارد.  را  سازمان ها 

باشد. می   ۰۵۱۳۷۰۵۴۰۳۳ بیشتر 



10

ارزش ها و فرهنگ سازمانى

دوره هاى آموزشى

خالصه عملکرد منابع انسانى
یکی از اساسی ترین ارزش هایی که شرکت مهندسی مشاور طوس آب خود را مقید به انجام و تکرار آن می داند ،پاسداشت و ارج نهادن به 
مقام واالی انسانی است و زمانی که این مهم رخت تجربه نیز برخود می پوشاند به مانند سرمایه ای است که هر روز ارزشمند تر و غنی تر 

از دانسته ها می گردد و می تواند چراغ راه تالشگران عرصه علم وصنعت گردد.
لذا با تقید به اجرای رسم دیرینه تجلیل از بازنشستگان شرکت مهندسی مشاور طوس آب و توقف ناخواسته آن از سال 1398 به دلیل همه گیری 
پاندمی کرونا ، مجددا مراسم گردهمایی همکاران سابق شرکت با همت امور منابع انسانی در آبان ماه سال 1401 برگزار گردید که یاد آوری خاطرات و 

بیان ارزش های نهادینه و ماندگار طوس آب ،گرمابخش محفل این بزرگان گردید.باشد که قدردان میراث علمی و فرهنگی این عزیزان باشیم.

راستای  در  پرسنل  آموزشی  نیازهای  به  باتوجه  و  آب  مشاور طوس  مهندسی  انسانی شرکت  منابع  انجام شده  برنامه ریزی های  به  نظر 
تحقق یکی از ارزش های محوری بیانیه راهبردی و توانمندسازی و پرورش سرمایه انسانی متخصص برنامه های آموزشی ذیل در فصل 

گردید. محقق  پائیز 
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کارگاه ها و جلسات 
 HSE آموزش در حوزه

امروزه ارتباط مستقیم بهبود شرایط ایمنی کارگاه با کاهش هزینه های 
مستقیم و غیرمستقیم ناشی از بروز حوادث شغلی به اثبات رسیده است 
و ارتقای بهره وری با ترویج فرهنگ ایمنی در محیط کار، بسیار مورد 
توجه کارفرمایان هوشمند قرار گرفته است.  پژوهش های انجام شده از 
سوی مراجع معتبر بین المللی نشان می دهد هر واحد سرمایه گذاری در 
بخش آموزش ایمنی، می تواند تا پنج برابر برگشت سرمایه در پی داشته 
باشد، اقداماتی مانند برنامه ریزی برای ارائه آموزش های ایمنی با توجه 
به شرایط کار و مخاطرات موجود به کارگران، نحوه استفاده از وسایل و 
تجهیزات حفاظت فردی و نظارت بر عملکرد آنها در این زمینه، آشنایی 
با قوانین و مقررات ایمنی و آیین نامه های حفاظت فنی و لزوم التزام 
به این قوانین در ارتقای سطح ایمنی کارگاه بسیار حائز اهمیت است.

در همین راستا شرکت مهندسی مشاور طوس آب با استفاده از توان 
داخلی بسترهای پیش بینی شده و جهت آشنایی هرچه بیشتر پرسنل 
با فرهنگ ایمنی اقدام به برگزاری دوره های ایمنی عمومی و بهداشت 
حرفه ای برای پرسنل خدماتی شرکت نمود، این دوره آموزشی با حضور 
از پرسنل خدمات به صورت حضوری و به مدت سه ساعت  نفر   18
شرکت   HSE واحد  نظر  زیر  بهداشتی  پروتکل های  کامل  رعایت  با 

در سالن اجتماعات دفتر مرکزی مشهد برگزار گردید. امید است این 
همیاری و همکاری در برگزاری دوره های آتی تداوم یابد.

انجام معاینات شغلی ادواری پرسنل 
منابع انسانی مهمترین دارایی یک سازمان قلمداد می شوند و معاینات 
شغلی و طب کار از اساسی ترین برنامه های پیشگیری از بیماری ها و 
به  دوره ای  معاینات  انجام  است.  ارزشمند سازمانی  این سرمایه  حفظ 
عنوان یک اصل قانونی در ماده92 قانون کار و ماده 88 قانون تأمین 
اجتماعی ذکر شده و کارفرمایان موظف به فراهم نمودن تمهیدات الزم 
برای انجام این معاینات در کارگران می باشند. معاینات دوره ای ماهیتاً 

معاینات غربالگری بوده و هر سال یک بار انجام می شود.
از این رو با برنامه ریزی های انجام شده توسط واحد HSE و همکاری 
امور منابع انسانی شرکت با انجام معاینات دوره ای پرسنل دفتر مرکزی 
مشهد زیر نظر مرکز معتمد طب کار در مهر ماه 1401 ، وضعیت سالمت 
حدود 400 نفر از پرسنل شاغل در شرکت و پروژه ها مورد پایش قرار 
گرفت. شایان ذکر است انجام معاینات شغلی پرسنل شرکت در پروژه ها 
نیز با برنامه ریزی واحد HSE و همکاری امور منابع انسانی و امور مالی 

بر اساس اولویت بندی از پیش تعیین شده در حال انجام می باشد.

 در راستای حمایت از ایده های برتر و نخبگان جوان ، شرکت مهندسی 
ملی  دانشجویی  مسابقات  دوره  پنجمین  و  بیست  در  آب  مشاور طوس 
ساالنه انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا به عنوان حامی مالی در این 
بعنوان  آبادان  مارد  و کشتیرانی  قفل  و سد  است  نموده  رویداد شرکت 

طرح برتر در این همایش انتخاب گردید.

حمایت هاى مالى از رویدادهاى علمى

نگاهى کوتاه به مقاالت
در فصل پائیز سال 1401 تعداد 5 مقاله توسط همکاران شرکت ارائه شد که به معرفی آنها می پردازیم:

- درچهارمیــن کنگــره علــوم و مهندســی آب و فاضــالب ارزیابــی پتانســیل آلودگــی منابــع آب زیر زمینــی مقالــه ای بــا نــام بررســی تاثیــر روکش هــای 
نفــوذ ناپذیــر در مدیریــت روانــاب شــهری توســط کارشناســان ایــن شــرکت آقایعلــی خواجــه نصیــری  و ســرکار خانــم  نــدا محــرم زاده

- همایــش ملــی روش هــای کاربــردی حــل مســئله فنــی بیــالن آب کشــور مقالــه ای بــا نــام تعمیــم داده هــای نقطــه ای تبخیــر بــه اطالعــات ناحیه هــای 
مطالعــات بیــالن منابــع آب(مطالعــه مــوردی حوضــه آبریزدریاچــه ارومیــه) توســط کارشناســان ایــن شــرکت آقایــان محمدرضــا علــوی مقــدم و مســعود 

انتظــاری و ســرکار خانــم مهســا راوریــان
ــا نــام ارزیابــی ریســک محیــط زیســتی ســد  - در همایــش نگرش هــای نویــن و کاربــردی در مهندســی عمــران و محیــط زیســت ارزیابــی مقالــه ای ب
چیلــی در فــاز ســاختمانی بــا اســتفاده از تلفیــق روش FMEA و روش TOPSIS توســط کارشناســان ایــن شــرکت آقایــان علــی پیــش جــو، ســید ناصــر 

باشــی ازغنــدی و علــی شــوقی جــوان  و ســرکار خانــم مینــا توزنــده
- در همایــش نگرش هــای نویــن و کاربــردی در مهندســی عمــران و محیــط زیســت ارزیابــی مقالــه ای بــا نــام شــبیه ســازی متغییــر هــای دمــا و شــوری 
بــا اســتفاده از مــدل CE-QUAL-W2: مطالعــه مــوردی مخــزن ســد کوثــر توســط کارشناســان ایــن شــرکت آقایــان  علــی پیــش جــو، ســید ناصــر 

باشــی ازغنــدی و ابراهیــم خواجــه پــور
- در همایــش نگرش هــای نویــن و کاربــردی در مهندســی عمــران و محیــط زیســت ارزیابــی مقالــه ای بــا نــام ارزیابــی پتانســیل آلودگــی منابــع آب زیــر 

زمینــی بــا اســتفاده ازروش DRASTIC توســط کارشناســان ایــن شــرکت آقایــان علــی شــوقی جــوان، هــادی رضاییــو علــی پیــش جــو



تقدیرنامه کارفرما

خانم  »سرکار  شبانه روزی  و  مجدانه  تالش های  و  همت  پاس  به 
دکترآتشی« و سایر همکاران شرکت طوس آب در اجرای طرح جامع 
تأمین آب شرب و بهداشتی شهرها و مراکز جمعیتی استان تهران توسط 
مدیر محترم دفتر مطالعات و بررسی های فنی آب شرکت آب و فاضالب 

استان تهران تشکر و قدردانی به عمل آمد.

به پاس فعالیت های علمی پژوهشگر گرامی»جناب آقای احمد شرف 
بایگی« در چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران با نظر 
کمیته علمی کنگره به عنوان مقاله برتر انتخاب شده این لوح به رسم 

یادبود خدمت ایشان تقدیم شد.


