




سخن سردبیر
مصاحبه با آقای مهندس مهدی زندی

اخبار
استراتژی هتلینگ، راهی برای افزایش بازدهی فضای کار 

چگونه برند نصب نیرو می تواند به نقش آفرینی بین المللی تبدیل شود؟
معرفی 10 فناوری برتر در سال 2017

اینفوگرافی
گزارش وضعیت پروژه های جاری شرکت نصب نیرو 

نکاتی راجع به تاسیسات الکتریکال )5(
HSE درخانه )7(

چربی خون باال
ضرب المثل )9(

از کتاب نوشته های اداری )راهنمای درست نویسی(
معرفی کتاب

مسابقه
دانش آموزان و کارکنان ممتاز

ویژه نامه 
کارکنان نمونه پروژه

به نام خدا
امام علی )ع( : بهشت با عمل به دست آید ، نه با آرزو. 

 غررالحکم صفحه 350 حدیث 4355

های  شرکت  معتبرترین  از  یکی  عنوان  به  نیرو  نصب  شرکت 
و  انرژی  و  احداث  زمینه  در  خصوص  به  عمومی  پیمانکاری 
با  و   1370 سال  در  مپنا  گروه  شرکت  تابعه  های  شرکت  از 
کارگیری  به  با  شرکت  این  شد.  تاسیس   83394 ثبت  شماره 
کارگران  و  مهندسین مجرب  از  اعم  پرسنل،  نفر  حدود 4200 
کارآزموده و پیمانکاران اجرایی در پروژه های داخلی و خارج از 
کشور فعالیت می کند. مهم ترین حوزه های فعالیت این شرکت 
)گازی،  ها  نیروگاه  اندازی  راه  و  نصب  ساختمانی،  عملیات 
پاالیشگاهی، صنعتی،  ، مجتمع های  بخاری(  و  ترکیبی  سیکل 
بادی،  های  نیروگاه  نیرو،  انتقال  های  پست  و  احداث خطوط 
نیز ساخت  و  برق و آب شیرین  تولید همزمان  مراکز  ساخت 

اسکلت فلزی است.
 استانداردها: 

Adress: No. 45, Western 27th Street, 
Kordestan High Way, Tehran, Iran
Postal code: 1437747581 
P.O.Box: 14155/6514
Tel: +9821 96663100-1   
Fax: +9821 88350164

از همکاران صاحب ذوق، اندیشه، تخصص و هنر درخواست 
نوشته،  دست  نوآوری،  نمایند.  پربارتر  را  نشریه  کنیم،  می 
پژوهش، گردآوری، ترجمه، عکس، نقاشی، درس آموخته های 
خود و اعضای خانواده خود را با رعایت موارد زیر به نشانی 

نشریه ارسال کنید. 
• اگر نوشته دریافتی بیش از دو برگ بود، در شماره های بعد و 

دنباله دار چاپ خواهد شد.
• پس از دریافت مطالب و برنامه ریزی الزم، مدیر مسئول و 

هیئت تحریریه در گزینش، ویرایش و چاپ آنها آزاد هستند.
• مسئولیت نوشته و آثار به عهده نویسنده و فرستنده است.

• مقاله های تالیفی یا تحقیقی، مستند به منابع علمی معتبر باشند.
• مقاله ها، عکس ها، منحنی ها و نمودارها کامال خوانا و قابل 

چاپ باشند و مطالب در قالب فایل word ارسال شوند.
• مقاله هایی که منظم تایپ نشده باشند چاپ نمی شوند.

• توضیح ها و زیرنویس ها به ترتیب شماره گذاری شده و در 
پایان مقاله ذکر شوند.

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، 
خیابان بیست و هفتم غربی، شماره 45

کدپستی: 47581-14377        صندوق پستی: 14155/6514
تلفن: 1-96663100               فاکس: 88350164
info@nasbniroo.com :پست الکترونیک
www.nasbniroo.com    :نشانی اینترنتی

 nashrieh@nasbniroo.com :پست الکترونیک نشریه

فصل نامه داخلی شرکت نصب نیرو

زیر نظر شورای سیاستگذاری نشریه
مدیر مسئول: ابوطالب نیازی

سردبیر: رامین اشرفی
شمالی،  حسین  امیر  رهبری،  فرهاد  تحریریه:  هیئت  اعضای 
محمودی،           فرشید  طاهرخانی،  ابوالفضل  زندی،  مهدی 
رامین اشرفی، مجتبی جشنی، پژمان خلعتبری، عزیزاله شاهیان، 

محمد رضا صفاران، ارمغان دانش پور، قنبر قزلو
مسئول اجرایی نشریه: مرضیه پیرهادی
طراح جلد و صفحه آرا: شکوفه شکیبا

مهدی  اشرفی،  رامین  شماره:  این  همکاران  و  نویسندگان 
بری،  خلعت  پژمان  کمانگر،  ژینا  طاهرخانی،  ابوالفضل  زندی، 
فرشید محمودی هریس، مریم افضلی، مهدی خوشدل، مرضیه 
بیگلری،  مصطفی  رمضانی،  علیرضا  شکیبا،  شکوفه  پیرهادی، 
فرخ رمدانی، امیرحسین حیدری مقدم، ارمغان دانش پور، سعید 
عزیزی بروجردی، عزیزاله شاهیان، احمد شریفی، مهدی باغنده، 
محمدحسین نورعلی، رضا کوهی فایق دهکردی، زکیه حسن زاده

عکس:  مرضیه پیرهادی، قادر زمانی
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رامین اشرفی

سخن سردبیر*

اتفاق بسیار خوبی که در فصل پاییز داشته ایم توالی در سنکرون واحد های اول بخار نیروگاه های شیروان، پرند و نیز  ●
واحد بخار نیروگاه های سمنگان، یزد و بهبهان بوده که بسیار مایه مباهات و رسیدن به حداکثر رکورد چند پروژه ای در 
یک بازه کوتاه است، که براساس شرایط کاری هر پروژه، ناشی از برنامه ریزی و اجرای خوب و بموقع عملیات اجرایی 
در بازه زمانی معینی برای همکاران پروژه ها و ستاد است که این یکی از مصادیق یکپارچگی در شرکت است، به همه 

تالشگران تبریک عرض می کنیم. همکاران، پیمانکاران و تامین کنندگان عزیز خدا قوت و تشکر فراوان.
با توجه به اینکه بیست و دوم مهر ماه روز جهانی استاندارد و بیست و سوم مهر ماه هم روز استاندارد شرکت گروه  ●

مپنا است، شرکت نصب نیرو با هدف بهبود مستمر خود را در اجرای استانداردهای جهانی و به روز موظف می داند و 
به همین منظور در فصل پاییز شاهد ممیزی ISO 9001 ویرایش سال 2015 خواهیم بود و ممیزی Stage1 توسط یکی از 
معتبرترین شرکت های ممیزی بین المللی، شرکت توف نورد ایران انجام خواهد شد. از تمام همکاران عزیز ستاد و پروژه 
هایی که ممیزی می شوند می خواهیم که با تعهد به الزامات استانداردهای جاری و رعایت آنها بیش از پیش به تعالی 

شرکت یاری رسانند.
در رابطه با تعالی فرآیندهای منابع انسانی نیز اقدامات متعددی تاکنون انجام شده است. سنجش بلوغ فرآیندهای منابع 
انسانی در قالب خودارزیابی و طبق مدل فیلیپس از سال 91 هر دو سال یکبار اجرا می شود. نتایج این خودارزیابی در قالب 
امتیاز بلوغ فرآیندهای HR رشد آهسته و پیوسته ای را نشان می دهد که در اینفوگرافی زیر نمودار این امتیازات نشان داده 

شده است:

امید است با انجام پروژه های بهبود منتج از ارزیابی، شتاب بهتری در بالغ شدن و طی مسیر تعالی منابع انسانی شرکت 
داشته باشیم.

همچنین در سال 1396 برای اولین بار شرکت نصب نیرو در جایزه تعالی منابع انسانی مطابق مدل 34000 شرکت کرد 
تا این بار به همراه خودارزیابی درونی، ارزیابی بیرونی نیز توسط برجسته ترین متخصصین منابع انسانی و متولیان اجرای 
مدل 34000 در کشور انجام گیرد. این ارزیابی عالوه بر فرآیندهای منابع انسانی نتایج و نگرش های کارکنان را نیز شامل 
می شود تا اطمینان حاصل شود رشد فرآیندها متعاقبا به رشد نگرش ها و نتایج کارکنان منجر شده است و در این مسیر، 
حرکت همگنی انجام شده است و سپس آن را با شما عزیزان در میان می گذاریم تا با یکپارچگی و هم آهنگی همگی 
همکاران بتوانیم خواسته های بیشتری در حوزه منابع انسانی و تامین رضایت مندی بیشتر همکاران، بدست آوریم و همگی 

از حاصل آن استفاده کنیم. 
درمراسم معرفی و اهدای جوایز از بین 157شرکتی که مورد ارزیابی قرارگرفته بودند 21 شرکت در فرایند اخذجایزه 
شرکت کردند که دراین مراسم شرکت نصب نیرو با کسب امتیاز الزم موفق به کسب تندیس بلورین و حایز چهارمین 

مقام در بین 21 شرکت شد.
اولین شرکت شرکت هنکل ایران دومین شرکت همراه اول ، سومین شرکت پتروشیمی جم و چهارمین شرکت نصب 
نیرو از گروه مپنا هدایای خودرا از دست برگزارکنندگان: آقایان دکتر قلی پور، سیدجوادین ، شاه حسینی و خانم دکتر 

محمداسماعیلی دریافت کردند.
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مصاحبه با آقای مهندس 

مهدی زندی
 مدیر تامین

 و پشتیبانی

 مختصری از خودتان بفرمایید از اینکه از 
چه سالی وارد نصب نیرو شدید و مدیریت 
بر عهده  را  یا بخش ها  کدام واحد ها و 

داشته اید؟
آذرماه سال  از  و  متولد سال 1358 هستم 
1390 شانس همکاری با شرکت نصب نیرو را 
داشته ام. ابتدا با عنوان مدیر پشتیبانی مسئولیت 
از  داشتم.  بعهده  را  انبارها  و  آالت  ماشین 
ابتدای سال 91 مسئولیت واحد بازرگانی نیز 
به همکاران بنده سپرده شد. در اواسط سال 
91 پروژه های حمل و ترخیص هم به حوزه 
مسئولیت های این واحد اضافه شد و از سال 
1394 کارخانه تولید سازه های فلزی نصب 
نیرو در شهر اراک نیز در حیطه مسئولیت های 

مدیریت تامین و پشتیبانی قرار گرفته است. 
 بهترین تجربه کاری خود را در کدام  

کار کسب کردید؟
با توجه به این که هیچگونه تجربه ای در راه 
اندازی و مدیریت یک واحد تولیدی صنعتی 
نداشته ام ، فکر می کنم که همکاری در راه 
اندازی و مدیریت کارخانه اراک بهترین تجربه 
بوده  نیرو  نصب  در شرکت  اینجانب  کاری 

است.
 بهترین و بدترین خاطره کاری خود را 

برای ما بازگو کنید؟
تحریم  شرایط  بدترین  در  سال 1392  در 
کشور قرار داشتیم و در عین حال برای حمل 
تجهیزات نیروگاه بادی تاکستان نیاز به تریلی 
های خاص جهت حمل پره های 51 متری 
وجود  ایران  در  زمان  آن  تا  که  بود  نیروگاه 

نداشت و به ناگزیر سه دستگاه تریلی مورد 
بودیم.  کرده  اجاره  ترکیه  کشور  از  را  اشاره 
تریلی  مدل  این  مطرح  سازندگان  متاسفانه 
به  قادر  کشور  تحریم  شرایط  بعلت  هم  ها 
این  در  وقتی  نبودند.  ایران  با  معامله  انجام 
شرایط موفق شدیم دو دستگاه تریلی کشویی 
مخصوص از کشور بلژیک خریداری نموده و 
با مصائب خاص وارد ایران نماییم احساس 

بسیار خوبی داشتم.
خوشبختانه در دوران کاری خود تا امروز 

هیچ خاطره بدی نداشته ام.
 درباره فعالیتهای اجرایی و مسؤلیتهای 
اجرایی که تاکنون داشته اید برای خوانندگان 

ما بگویید؟ 
کارشناس  عنوان  با  ماه 1381  فروردین  از 
مسافری  قطارهای  شرکت  وارد  مکانیک 
اداره  معاون  عنوان  به  ادامه  در  شدم  رجاء 
انجام  سال  چهار  مدت  به  برق  های  مولد 
وظیفه کردم. به مدت 3 سال معاون کارخانه 
به مدت  از آن  قطارهای خودکشش و پس 
دو سال رئیس کارخانه قطارهای خودکشش 
بودم. از آذرماه 1390 هم در شرکت نصب 
نیرو انجام وظیفه نموده ام. طی این سال ها 
بصورت موازی با فعالیت های جاری به مدت 
چهارسال به عنوان مشاور راه آهن جمهوری 
نیز  زیربنایی  و  فنی  در حوزه  ایران  اسالمی 
انجام وظیفه کرده ام و همچنین به مدت دو 
سال مدیر اجرایی پروژه خرید ریل باس های 
جنوبی  کره   Hyundai-Rotem شرکت  از  ارم 

بوده ام. 

آینده نصب نیرو 
را یکی از پنج 

پیمانکار عمومی 
برتر ایران در سال 

1404 می بینم.

مصاحبه
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ارزیابی جایزه 

34000 منابع انسانی
امروزه سازمان ها به ارتقاء بهره وری، عملکرد 
و سودآوری با محوریت منابع انسانی گرایش 
پیدا کرده اند و آسیب شناسی فرآیندهای منابع 
انسانی در دستور کار بسیاری از مدیران ارشد 
رقابت  به  توجه  با  امر  این  است.  گرفته  قرار 
روزافزون شرکتها در زمینه جذب استعدادها و 
نگهداشت آنها نمود بیشتری پیدا می کند. در 
این بین مدل هایی که مجموعه ای از راهکارها 
را برای حل مشکالت منابع انسانی ارایه بدهند، 
نادرند. اساس مدل 34000 اتکا بر مجموعه ای 
از راهکارهاست که همزمان فرآیندها و نتایج را 
دربرمیگیرد، فرآیندهایی که باید به نتایجی منجر 
بشوند و نتایجی که باید از بلوغ فرآیندها حاصل 

شوند.
از این رو شرکت نصب نیرو جهت سنجش 
ارتقاء  و  انسانی  منابع  فرآیندهای  بلوغ  سطح 
مستمر آنها در جایزه استاندارد 34000 که مبتنی 
بر مدل 34000 طراحی شده است شرکت کرده 
است. هدف، بررسی نظام مند، جامع و یکپارچه 
است.  علمی  رویکرد  با  انسانی  منابع  سیستم 
این استاندارد اخیرا مورد استفاده شرکت ها به 
منظور ارزیابی و ارتقاء سیستم منابع انسانی قرار 
گرفته است. ویژگی خاص استاندارد و سلسله 
مراتبی بودن آن و نیز تعریف دقیق اقدامات و 
سطح  هر  در  شرکت ها  در  که  توانمندی هایی 
بدان  انسانی  منابع  ارتقاء سیستم  و  اجرا  برای 
نیازمندند از جمله مهمترین ویژگی این استاندارد 

است.
استاندارد 34000 دارای پنج سطح بلوغ است 
که این مراحل، پایه های متوالی و مستمر برای 
بهبود استعدادها، توسعه منابع انسانی اثربخش 
انسانی سازمان  و مدیریت موفق سرمایه های 
می باشد و سازمان را برای نیل به استراتژی ها 
یاری می کند.هر سطح بلوغ یک مرحله تکاملی 
بهبود  برای  را  ها  قابلیت  از  است که سطحی 
منابع انسانی سازمان ایجاد و نهادینه می کند.هر 
مرحله بلوغ از چندین شاخص و فرآیند تشکیل 
می شود. هر فرآیند شامل مجموعه ای از اهداف 
است که اگر برآورده شوند، آن فرآیند می تواند 
بر منابع انسانی اثر موردنظر را بگذارد و شاخص 
قابلیت  هم  فرآیندها  شود.  حاصل  نظر  مورد 
مورد نیاز برای کسب بلوغ در یک مرحله و هم 
اقدامات مورد نیاز بهبود قابلیت ها را مورد توجه 
قرار می دهند. وقتی اهداف همه فرآیندها در یک 
سطح بلوغ برآورده شود، سازمان آن سطح بلوغ 

جدول شماره 2: نتایج و نگرش های منابع انسانی

جدول شماره 1: فرآیندهای منابع انسانی

امتیاز فرآیندها )توانمندسازها( تمرکز سطوح بلوغ

1000
1000
1000
1000
1000

حسابرسی و ریسک منابع انسانی ●
سیستم پیشنهادات و نوآوری مستمر ●
همسوسازی عملکرد فرد، واحد و سازمان ●
● )EVC( اخالق، ارزشها و فرهنگ سازمانی
سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی ●

توسعه سرمایه انسانی 
و ایجاد مزیت رقابتی با 

منابع انسانی
5. بهینه

1000
1000
1000
1000
1000

مدیریت استعداد ●
جانشین پروری ●
مربی گری ●
تیم سازی و تقویت روحیه کار تیمی ●
توانمند سازی ●

نخبه یابی و نخبه داری 
و نخبه پروری و توزیع 

قدرت در سازمان
4. پیشرفته

1000
1000
1000
1000
1000

سیتم پاداش و آیین سپاس گزاری ●
آموزش و بهبود مستمر شایستگی ها ●
مدیریت عملکرد کارکنان ●
تحلیل و توسعه شایستگی ها ●
سالمت، ایمنی، امنیت، محیط و  ●

ارگونومی)منابع انسانی سبز(

توسعه سالمت جامع 
کارکنان و رشد و 

توسعه حرفه ای
3. میانی

1000
1000

1000
1000
1000

حقوق و مزایا ●
جذب، گریدینگ شاغل و برنامه ریزی  ●

منابع انسانی
تجزیه و تحلیل شغل و گریدینگ شغلی ●
طراحی ساختار سازمانی کالن و تفصیلی ●
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی ●

مسئولیت پذیری مدیران 
برای مدیریت و توسعه 
افراد و افزایش بهره 

وری منابع انسانی
2. مقدماتی

0 اقدامات کاری پراکنده و بی ثبات 1.صفر

20،000 جمع امتیازات فرآیندهای منابع انسانی

امتیاز نگرش های منابع انسانی )نتایج( تمرکز سطوح بلوغ

1000
1000
1000

رفتارهای شهروندی سازمانی ●
رفتارهای ضد شهروندی سازمانی ●
هویت سازمانی ●

توسعه سرمایه انسانی 
و ایجاد مزیت رقابتی با 

منابع انسانی 5. بهینه

1000
1000
1000

حمایت سازمانی ادراکی ●
پیوند فرد با شرکت ●
عجین شدن با شغل ●

نخبه یابی و نخبه داری 
و نخبه پروری و توزیع 

قدرت در سازمان
4. پیشرفته

1000
1000
1000

تضادکار - خانواده ●
اعتیاد به کار ●
سالمت و بهداشت روانشناختی ●

توسعه سالمت جامع 
کارکنان و رشد و 

توسعه حرفه ای 3. میانی

1000
1000
1000

تمایل به ترک خدمت ●
تعهد سازمانی ●
رضایت شغلی ●

مسئولیت پذیری مدیران 
برای مدیریت و توسعه 
افراد و افزایش بهره وری 2. مقدماتی

0 نظرسنجی های پراکنده و مقطعی بویژه در زمان های بحرانی
1.صفر

14،000 جمع امتیازات نتایج و نگرش های منابع انسانی

اخبار
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را کسب کرده و وارد سطح جدیدی از قابلیت های منابع انسانی می شود.
ارزیابی استاندارد 34000 شرکت نصب نیرو در دو روز متوالی در 
تاریخ های پنجم و ششم مهرماه با حضور ارزیاب های جایزه، آقایان 
دکتر یعقوبی، دکتر آبروشن و کلهریان و با همکاری کارکنان واحد منابع 
انسانی و سیستم ها و کیفیت در محل شرکت نصب نیرو انجام شد. 
در روز اول افتتاحیه با حضور جناب آقای مهندس نیازی مدیرعامل 
محترم،  جناب آقای مهندس رامین اشرفی مدیر منابع انسانی جناب 
آقای دکتر محمد رضا صفاران مدیر ارتباطات و بازار، جناب آقای احمد 
ذوالفقاری قفری مدیر مالی، جناب آقای مهندس علیرضا عصار رئیس 
منابع انسانی، ارزیابان جایزه و جمعی از  همکاران مرتبط  واحد منابع 
انسانی و سیستم ها و کیفیت، لزوم توجه به سرمایه های انسانی در 
شرکت نصب نیرو با بیش از 40 پروژه در سرتاسر کشور و با حدود 
800 نیروی مستقیم و 1500 نیروی پیمانکاری توسط مدیرعامل محترم 
بیان شد. ایشان بهبود مستمر را از تعهدات شرکت نصب نیرو برشمرده 
و شرکت در جایزه 34000 را حرکتی به سوی تعالی منابع انسانی عنوان 
کردند. ادامه جلسه افتتاحیه با اظهارات و توضیحات سرارزیاب جایزه، 
جناب آقای دکتر یعقوبی ادامه پیدا کرد و در انتها نیز مدیران به بیان 
نظرات خویش در رابطه با این مهم پرداختند. پس از افتتاحیه، بررسی 
دقیق و جامع فرآیندها در 3 سطح نخست انجام شد و روز نخست تا 

بررسی سطح میانی به پایان رسید.
شد،  آغاز  بهینه  و  پیشرفته  سطح  فرآیندهای  بررسی  با  دوم  روز 
روسا  و  مدیران  از  تعدادی  از  متشکل  کانونی  گروه  دو  برگزاری  با 
و کارشناسان و کارمندان به صورت جداگانه در انتها نتایج سنجش 
نگرش کارکنان شرکت نصب نیرو مورد بررسی قرار گرفت. این نتایج 
از تحلیل پرسشنامه هایی که در سطح ستاد و پروژه ها )توسط مسئولین 
محترم اداری( توزیع شده بود بدست آمده است. در جلسه اختتامیه،  
تیم ارزیابی ضمن تشکر از همکاری صمیمانه همکاران منابع انسانی و 

سیستم ها و کیفیت در ارائه اطالعات کامل مورد نیاز در خصوص 
تک تک فرآیند های مورد نظر در استاندارد 34000، نقاط قوت و 
ضعف واحد منابع انسانی را بیان نموده و ارائه نتایج نهایی سطح 
بلوغ شرکت را به زمان برگزاری دومین کنفرانس مدیریت منابع 

انسانی در تاریخ های 25 الی 26 مهر ماه موکول نمودند. 

با توجه به اهمیت حوزه منابع انسانی؛ دانشکده مدیریت دانشگاه 
تهران  با همکاري همه دانشگاههاي معتبر کشور اقدام به برگزاری 
دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی با حضور اساتید و مدیران 
است. نموده   1396 ماه  مهر   26 25و  در  کشور  نام  به  و  برتر 
جایزه  اولین  اعطای  بزرگ  رویداد  این  دوم  روز  در  همچنین 
استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی به سازمان های برتر انجام شد.
در سال 1396 برای اولین بار شرکت نصب نیرو در جایزه تعالی منابع 
انسانی مطابق مدل 34000 شرکت کرد تا این بار به همراه خودارزیابی 
متخصصین  ترین  برجسته  توسط  نیز  بیرونی  ارزیابی  درونی، 
منابع انسانی و متولیان اجرای مدل 34000 در کشور انجام شود.

و  نتایج  انسانی،  منابع  فرآیندهای  بر  عالوه  ارزیابی  این 
نگرش های کارکنان را نیز شامل می شود تا اطمینان حاصل شود 
نتایج کارکنان منجر  به رشد نگرش ها و  متعاقبا  فرآیندها  رشد 
است. شده  انجام  همگنی  حرکت  مسیر،  این  در  و  است  شده 
درمراسم معرفی و اهدای جوایز از بین 157شرکتی که مورد ارزیابی 
قرارگرفته بودند 21 شرکت در فرایند اخذ جایزه شرکت کردند 
که دراین مراسم شرکت نصب نیرو با کسب امتیاز الزم موفق به 
کسب تندیس بلورین و حائز چهارمین مقام در بین 21 شرکت شد.
اولین شرکت شرکت هنکل ایران دومین شرکت همراه اول، سومین 
شرکت پتروشیمی جم و چهارمین شرکت نصب نیرو از گروه مپنا 
پور،  قلی  دکتر  آقایان  برگزارکنندگان:  دست  از  را  خود  هدایای 
سیدجوادین، شاه حسینی و خانم دکتر محمداسماعیلی دریافت کردند.

کسب تندیس بلورین اولین جایزه  استاندارد 34000مدیریت منابع انسانی
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سیزدهمین تور HSE گروه مپنا از تاریخ 12 تا 
14 مهر ماه در هتل الله سرعین با حضور 80 
نفر از همکاران  HSE پروژه ها ، شرکت های 
گروه مپنا و مدیران و سرپرستان محترم پروژه 

ها برگزار شد.
در روز اول این تور آقای مهندس فاقدی 
معاونت سیستم ها و اطالعات شرکت توسعه 
2 ضمن خوش آمد گویی به حضار ، سئوالی 
مطرح کردند مبنی بر اینکه با توجه به شرایط 
 HSE کمبود نقدینگی این مسئله چه تاثیری بر

داشته و راهکار های مقابله با آن چیست؟ 
در قسمت دوم برنامه آقای مهندس جهانفخر 
مدیر محترم پروژه سبالن از شرکت توسعه 2 
به  را  سبالن  پروژه  وضعیت  از  ای  خالصه 
بعدی  .در قسمت  نمودند  مدعوین گزارش 
شرکت   HSE مدیر  باستانی  مهندس  آقای 
توسعه 2 گزارشی از چگونگی اجرای کولینگ 

فلزی پروزه جهرم ارائه دادند.
سپس پنلی با حضور آقایان مهندس قاسمی، 
مهندس طوسی، مهندس شکر ریز، مهندس 

 HSE سیزدهمین تور
گروه مپنا 

باستانی و مهندس امیر نژاد با محوریت حادثه 
مدیریت  به  و  بهبهان  پروژه  گرفتگی  برق 
این  در  شد  برگزار  محرابی  مهندس  آقای 
تعامل  عدم  مدیریتی،  کالن  تصمیمات  پنل 
بین اجرا و HSE و عدم موثر بودن  مناسب 
مجوز کار از مهمترین دالیل این حادثه مورد 
بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و دالیل و 
کنندگان  برگزار  توسط  مدعوین  پیشنهادات 
 HSE تور جهت پیگیری در کمیته تخصصی

گروه نوشته شد. 
در پنل بعدی که با محوریت اخذ مجوز های 
سالمت برای جرثقیل ها و عدم وجود وزنه 
برای تست برگزار شد آقایان فرشادی، شکر 
متن  در  جهانفخر  و  طوسی  قاسمی  ریز، 
این پنل قرار گرفته  چالش موجود در این 
به بحث و بررسی گذاشته شد که  موضوع 
مقرر شد ادامه این بحث و تصمیم گیری در 
خصوص آن در کمیته تخصصی باشد .ضمنا 
آقای شکرریز پیشنهاد دادند با توجه به وجود 
مصالح اولیه در کارگاه و قیمت مناسب آن  این 

وزنه ها میتواند در کارگاهها تهیه شود که مقرر 
شد آقای دکتر محمودی با حضور در پروژه 
ارومیه در خصوص چگونگی  ساخت این 

وزنه ها بررسی الزم را انجام دهند.
در روز دوم این تور پنل با حضور آقایان 
قاسمی طوسی، صادقباری ، صحنه و فرشادی 
با محوریت دالیل حادثه شیروان برگزار شد 
و 8 علت آن مورد بررسی قرار گرفته و برای 
سپس  و  شد  پیشنهاد  راهکار  دو  علت  هر 
پذیری  امکان  خصوص  در  مدعوین  تمام 
و مطلوبیت آنها اعالم نظر کرده و مقرر شد 
تحلیل آن ها توسط ستاد گروه مپنا انجام و 

گزارش شود.
نژاد  عزیز  دکتر  نیز  بعدی  قسمت  در 
در  مپنا  گروه  مشاور  و  آمار  متخصص 
خصوص شاخص های HSE توضیحاتی را 
دادند که منجر به حذف  برخی از شاخص ها 
توسط گروه شد که البته مقرر شد این موضوع 
در کمیته تخصصی بیشتر مورد بررسی قرار 

گیرد. 

 نخستین تجربه همکاری بین 
کارخانه تولید سازه های فلزی نصب نیرو و شرکت توسعه 3

پیرو دعوت از شرکت نصب نیرو برای اجرای پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی دو واحدی بخش گاز نیروگاه مکران و پس از 
حصول توافقات اولیه ، همکاران محترم شرکت توسعه 3 مپنا به همراه نمایندگان کارفرمای اصلی پروژه در تاریخ 96/06/22 نسبت به 
 HSE ،بازدید از کارخانه تولید اسکلت فلزی نصب نیرو اقدام نموده و  بخش های مختلف کارخانه اعم از تولید ، مهندسی ، کنترل کیفیت
و برنامه ریزی را مورد ارزیابی قرار دادند. پروژه مکران با تناژ حدود 750 تن در استان سیستان و بلوچستان اجراء خواهد شد و نخستین 

تجربه همکاری بین کارخانه تولید سازه های فلزی نصب نیرو و شرکت توسعه 3 می باشد. 
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هفتم مهر ماه بزرگداشت روز ایمنی و آتش نشانی 
در نصب نیرو 

هفتم مهر ماه آیین  بزرگداشت روز ایمنی و آتش نشانی،  در شرکت نصب نیرو با حضور آقای مهندس اشرفی، مدیر سیستم ها و 
کیفیت شرکت برگزار شد. در این مراسم در خصوص اهمیت HSE و وضعیت آن در شرکت نصب نیرو به ایراد مطالبی پرداختند. در ادامه 
آقای مهندس محمودی رئیس HSE شرکت نصب نیرو نیز به ارائه مطالبی در خصوص برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در سال جاری 
پرداختند. برنامه با صحبت های کارشناسان ستادی پروژه ها ادامه یافت و در پایان از آنها توسط مدیر سیستم ها و کیفیت تقدیر بعمل آمد. 
این مراسم همانند سال های گذشته در سایر پروژه های شرکت از جمله غرب کارون، آقکند با حضور همه کارکنان برگزار شد و به این 

مناسبت از کارکنان برتر در حوزه HSE قدردانی شد.

 برگزاری دوره
مدیریت ریسک پروژه ها 

دوره آموزشی مدیریت ریسک پروژه ها با حضور کارشناسان و سرپرستان برنامه ریزی کارگاههای نصب نیرو طی سه روز در تاریخ های 29 الی 
31 شهریور ماه در سالن مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد. 

تسلط بر تکنیک های عملی مدیریت ریسک در چرخه عمر پروژه ها ) فازهای E ،P ،C(، برنامه ریزی ریسک، آنالیز و کنترل ریسک پروژه ها و 
پیاده سازی عملی تکنیک های مدیریت ریسک، تبیین جایگاه مدیریت ریسک در مدیریت پروژه، فرایندهای مدیریت ریسک پروژه، آنالیز کمی و 
کیفی ریسک، استراتژی های متداول در پاسخ دهی و کنترل ریسک، مستند سازی ریسک ها و معرفی نرم افزار Risk analysis از اهداف برگزاری این 

دوره بود. نکته بارز این دوره برگزاری کارگاههای آموزشی و ورکشاپ های عملی مدیریت ریسک  بود. 
طی سالهای گذشته تاکنون دوره های آموزش نرم افزار پریماورا V6، آموزش PMBOK، آموزش SP  و دوره مدیریت تاخیرات به همت واحد 

منابع انسانی شرکت نصب نیرو جهت کارکنان برنامه ریزی کارگاهها برگزار شده است. 
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یکی از الزامات مهم و تعیین کننده در سیستمهای مدیریت 
الزامی تحت عنوان " آمادگی  ایمنی و حتی زیست محیطی 
و واکنش در شرایط اضطراری" می باشد. دلیل گنجاندن این 
الزام در استانداردهای یاد شده اهمیتی است که این موضوع 
در کاهش عواقب حادثه دارد چرا که وجود خطاهای پنهان در 
سیستم همواره محتمل بوده و تمامی سازمانها متاثر از عوامل 
بیرونی می باشند. گاهی این تاثیرات سازمان را به بحران کشانده 
و باعث بروز اختالالت اساسی در سیستم ها می شوند. با داشتن 
طرحی در خصوص آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری 
می توان تاثیر عوامل بیرونی-پس از بالفعل شدن این عوامل- را 

تا حد قابل مالحظه ای کنترل نمود و کاهش داد.
که  رویدادهایی  وقوع  احتمال  همواره  واقعی  حالت  در 
می توانند سازمان را دچار بحران نمایند وجود دارد و از طرفی 
زمان وقوع تعدادی از این رویدادها غیر قابل پیش بینی می باشد 
مانند زلزله، سیل، تندبادها، آتش سوزی و... لذا شناسایی این 
پتانسیل ها )مواردی که می توانند سازمان را به بحران بکشانند( 
همچنین ایجاد و حفظ آمادگی برای واکنش در این شرایط 

می تواند خسارات ناشی از اینگونه وقایع را به حداقل برساند.
لذا بخش HSE شرکت نصب نیرو جهت سنجش سرعت عمل 
همکاران در تخلیه ساختمان ، بررسی مسیر های خروج اضطرار،  
آشنایی همکاران با تئوری مقابله با شرایط زلزله و آتش سوزی و 

واحد HSE شرکت نصب نیرو  با هماهنگی و همکاری  واحد 
اجرای  به  شروع  یک؛   توسعه  شرکت  محترم  کارفرمای   HSE

داربست بندی به ایمن ترین شکل ممکن نمود تا بواسطه آن تمامی 
نفرات با هر سنی و هر شرایط جسمی بتوانند براحتی به فعالیت 
خود در ارتفاع ادامه دهند و نیز  بتوان در شرایط اضطرار به نفرات 

در کوتاهترین وقت ممکن دسترسی داشت.

نحوه اجرای داربست:
 اجرای داربست بین کیسینگ بویلرهای یک و دو بصورت 

قابل لمس بودن شرایط اضطرار اقدام به تدوین سناریو و انجام مانور و برگزاری 
دوره آموزشی واکنش در شرایط اضطراری در مورخ 96/05/19 ساختمان مرکزی 

شرکت نموده است.

داربست بندی در نیروگاه 
سیکل ترکیبی کاشان 

stair way- با نه طبقه سکوی کار در هر طرف دیواره ها)مجموعا 

 stair (و نه پل عبوری بین طبقات و نیز یازده راه پله )18 طبقه
 )way

داربست بندی بیرون کیسینگ و مابین مدول ها؛ برای هر سکوی 
کار تعداد 6 تخته در نظر گرفته شد، جهت افزایش سطح کاری نفرات؛ 

فاصله طبقات از یکدیگر بطول دومتر با تعداد یازده طبقه اجرا شد.
 شایان ذکر است که نحوه اجرای داربست جهت انجام عملیات 
سندبالست شل های استک )اطراف شلها و درون شل( و نیز محصور 

سازی آن نیز قابل توجه بوده است.
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اخبار* تدوین و تحلیل شایستگی های کارکنان 
در شرکت نصب نیرو 

به منظور برآوردن الزامات استاندارد ایزو ISO 10015، پروژه ای 
تحت عنوان تدوین و تحلیل شایستگی های کارکنان در شرکت 
دسته  دو  به  کارکنان  های  شایستگی  شد.  شروع  نیرو  نصب 
مطابق  شود.  می  تقسیم  تخصصی  و  عمومی  های  شایستگی 
شرح وظایف کارکنان، شایستگی های الزم جهت انجام وظایف 
محوله مربوط به هر پست، شناسایی و احصا شد. سطح الزم هر 
یک از آنها نیز طبق مصاحبه با خود افراد، سرپرست مربوطه، 
 5 در  عمومی  های  شایستگی  و  مشخص  خبرگان  و  مدیران 
سطح و شایستگی های تخصصی در 3 سطح دسته بندی شدند. 
سپس شایستگی های تخصصی به عنوان بخشی از معیارهای 
ارزیابی عملکرد در این فرآیند وارد شد. نتایج ارزیابی، تحلیل 

و اقدامات توسعه ای مربوطه اعم از آموزش برنامه ریزی شد.  
پس از این مرحله، در راستای الکترونیکی کردن مدیریت منابع 
انسانی، ماژول نیازسنجی و تحلیل شغل به نرم افزار مدیریت 

فرآیند آموزش اضافه شد.
 در این ماژول، ابتدا مدل تحلیل مشاغل و شایستگی ها تعریف 
و سپس مسئولیت های کلی هر پست و وظایف مربوط به هر 
عمومی  های  شایستگی  ادامه  در  و  اضافه  مدل  در  مسئولیت 
کارکنان  شایستگی  پروفایل  در  پیش  از  که  الزم  تخصصی  و 

مشخص شده بود، به نرم افزار افزوده شد.
پروفایل  از  ای  نمونه  و  افزار  نرم  از  کلی  ادامه شماتیک  در 

شایستگی موجود در نرم افزار آورده شده است.
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* اخبار
 آموزش سیستم های 

طرح ریزی شدۀ مدیریت کیفیت
در راستای پیاده سازی سیستم های مدیریت تغییر، مدیریت ریسک 
استاندارد  کاربردی  بندهای  بازآموزی  همچنین  ذینفعان،  مدیریت  و 
ISO9001:2015 در پروژه آموزش هایی در این خصوص طراحی شده 

است. این آموزش ها در بخش تضمین کیفیت برنامه ریزی و تا پایان 
این  اصلی  هدف  شد.  خواهد  اجرایی  شرکت  های  پروژه  در  سال 

 اجرای طرح 
)) کار ایمن ؛انسان سالم؛ خانواده پایدار((

برای اولین بار در سطح گروه مپنا ) و حتی در 
سطح کشور( طرحی در این پروژه کلید خورد که 

به اختصار شرحی از این طرح بیان می شود
طرحی با نام ))کار ایمن*انسان سالم*خانواده 

پایدار((
از آنجایی که خانواده ها؛ از نوع و نحوه کار 
اعضای خانواده خود درون شرکتهای گروه مپنا  
و مخاطراتی که با آن سروکار دارند کمتر باخبر 
با مشارکت  تا  برآمد  براین  این پروژه  هستند؛ 
خانواده ها بیشتر از قبل فرهنگ ایمنی را در سطح 

پروژه جاری نماید.
نحوه ی مشارکت خانواده ها بدین صورت 
است که با ارسال نامه ای با این مضمون که فرزند، 
پدر و یا برادر و... شما روزانه برای کسب درآمد 
با خطرات بسیاری مواجهه دارد و انگیزه ای باالتر 
از خانواده های نفرات وجود ندارد تا توجهات 
نفرات شاغل به جاری سازی اصول ایمنی و انجام 
رفتار بصورت ایمن متعهدتر از همیشه شود. پس 
از خانواده ها خواسته شد تا با گذاشتن پیغامی 
بصورت روزانه )در صندوق پستی مشترک اعالم 
شده در متن نامه( موجبات  تشویق پدر، برادر و 

یافرزند خود به انجام کار ایمن بشوند.
نامه ها از نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان به منزل 
تک تک نفرات شاغل در نیروگاه فرستاده شدند 
و مشارکت خانواده ها بصورتی شگفت آور بیشتر 

و بیشتر شد.
مرحله بعدی این طرح؛ اهدای هلوگرام هایی 

مکان: تجهیز کارگاه شرکت نصب نیرو
مجری طرح: کارفرمای محترم گروه مپنا

شرکت توسعه یک

آموزش ها شناخت، آگاهی و درک هرچه بیشتر کارکنان پروژه از این 
مفاهیم و در ادامه برگزاری کارگاه های آموزشی برای اجرای اثر بخش 
این سیستم ها در پروژه خواهد بود. در حال حاضر آموزش های یاد 
شده در پروژه نصب نیروگاه کاشان و پروژه ساختمانی نیروگاه فردوسی 

اجرایی شده است و برای تمامی پروژه ها ادامه خواهد داشت.

مخصوص با نقش HSE  نیروگاه سیکل ترکیبی 
کاشان- توسعه یک به نفرات برتر ایمنی بود که 
خانواده های آنها بیشترین مشارکت)بستگی به 
تعداد پیغام هایی که خانواده ها در طی یک ماه 
گذاشته اند( را داشته و همچنین نفراتی که نکات 

ایمنی را بصورت مستمر رعایت نموده اند.
هلوگرام ها بصورت هفتگی به نفرات اهدا و در 
پایان ماه نفر برتر مشخص شده و جوایز نفیسی 
از قبیل سفر  هوایی سه روزه به مشهد با اعضای 
خانواده, بن خرید کفش و لباس برای نفر برتر و 
اعضای خانواده و یا سکه و نیم سکه و ... برای 
نفرات برتر درنظر گرفته شد که اولین مرحله اهدا 
جوایز در این پروژه انجام گرفت و شرکت نصب 
نیرو به عنوان شرکت برتر از نظر ایمنی مابین سایر 
شرکتهای نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان برگزیده 

شد.
با مشارکت تمام شرکتهای پروژه  این طرح 
علیرضا  مهندس  آقایان  و  شده  برگزار  کاشان 
عباسی سرپرست HSE توسعه1، آقای مهندس 
شرکت   HSE سرپرست  نژاد  حسین  کیوان 
نصب نیرو، آقای مهندس فرزاد بهزادی کارشناس 
HSE توسعه1 و دیگر همکاران محترم HSE در 

برگزاری آن زحمات زیادی را متحمل شده اند.
حمایتهای مدیران محترم پروژه و سرپرستان 
محترم کارگاه نیز در اجرای این طرح قابل تقدیر 
میباشد. امید است با ادامه این طرح شرایط ایمنی 

را در پروژه کاشان شاهد باشیم. 



13شماره 9، مهر 1396

اخبار* طراحی سیستم های مدیریتی

ریسک در سطح گروه مپنا اقدام به جاری سازی رویکرد مدیریت 
ریسک بر اساس )استاندارد ISO 31000( با هدف تشریح روند شناسائی، 
تحلیل، سنجش و مواجهه با ریسک های موجود در گستره ی تمامی 

فعالیت های شرکت از مرداد ماه 96 نموده است.

مدیریت تغییر : 
در شرکت نصب نیرو رویکرد مدیریت تغییر از شهریور ماه 96 طرح 
ریزی شده است. این رویکرد با هدف انجام ارزیابی و کنترل اصالحات 
در طراحی عملیات شرکت و  همچنین چگونگي شناسایی، راهبری، 
کنترل و مدیریت ریسک ها و تغییراتی که به دلیل تغییر درساختار 
سازمانی، تجهیزات، فرآیندها و روشهای انجام کار در شرکت نصب 
نیرو به وجود می آید تدوین و در مرحله پیاده سازی است. مدیریت 
تغییر در شرکت نصب نیرو با برداشتی از مدل طبقه بندی فرآیندها 
)PCF( مقتبس از مرکز بهره وری و کیفیت آمریکا )APQC( تهیه شده 
است و بر اساس Prosci ADKAR Model طرح ریزی شده است. مدل 
ADKAR یکی از مدل های ساده و در عین حال بسیار موفق در حوزه 

مدیریت تغییرات است. نام این مدل از پنج واژه Awareness )آگاهی 
 Knowledge ،)تمایل به تغییر( Desire ،)در خصوص ضرورت تغییر
)دانش الزم برای نحوه تغییرکردن(، Ability )توانایی کسب مهارت ها و 
رفتارهای جدید( و Reinforcement )تقویت و حفظ تغییر( اقتباس شده 
است که در سال 2003 توسط Jeff Hiatt مدیرعامل Prosci ایجاد شده 
است. فرآیندها و اقدامات ارایه شده در این مدل با محور قرار دادن 
افراد در نهایت به دنبال تغییرات در سطح یک سازمان است. شکل زیر، 
اجزاء تشکیل دهنده مدل ADKAR را به ترتیب اولویت نشان می دهد .

نظر به اینکه شرکت نصب نیرو در نظر دارد تا در 
سال جاری اقدام به اخذ مجدد گواهینامه های سیستم 
مدیریت یکپارچه ی خود نماید؛ مجموعه ای گسترده 
از اقدامات، جهت بسترسازی و توسعه زیرساخت 
سیستم  جدید  الزامات  به  توجه  با  سیستمی  های 

مدیریت کیفیت در آخرین ویرایش خود 
و  ها  سیستم  واحد  در   2015 سال  در 
کیفیت – بخش تضمین کیفیت طرح ریزی 
و در حال پیگیری و تکمیل می باشند. از 
جمله ی اهم اقدامات صورت گرفته در 
این محور می توان به طرح ریزی و مدون 

سازی رویه های مربوط با رویکردهایی که 
در الزامات جدید، مورد تاکید زیادی واقع شده اند از جمله " 
مدیریت دانش – مدیریت تغییر – مدیریت ریسک – مدیریت 

استراتژیک و مدیریت یکپارچگی سرمایه " اشاره نمود. 
البته در خصوص رویکردهای پنج گانه ی اشاره شده؛ خوشبختانه 
مدیریت  و  استراتژیک  مدیریت  ی  حوزه  در  نیرو  نصب  شرکت 
یکپارچگی سرمایه، قبال گام های اساسی و قابل توجهی را با یاری 
همکاران عزیز بخش ایمنی، بهداشت و محیط زیست برداشته است و 
لذا عمده ی تمرکز و حجم فعالیت های معطوف به دیگر رویکردها 

می باشد. 
مشروح اقداماتی که در خصوص سه رویکردی که اخیراً در قالب 
رویه های مکتوب مدون شده و عمده تالش های جاری در خصوص 

تکمیل سوابق و جاری سازی آنها می باشد ، به شرح ذیل می باشد. 

مدیریت دانش : 
با توجه به اهمیت باالی این رویکرد ، شرکت نصب نیرو توجهی 
خاصی به این حوزه داشته است و طی رایزنی ها و جلساتی که در 
این خصوص با تیم استقرار مدیریت دانش گروه مپنا با مدیریت جناب 
آقای دکتر حامدی ، معاونت محترم تحقیق و توسعه گروه مپنا و با 
حضور مدیر عامل محترم شرکت نصب نیرو داشته ، نهایتا پروژه ای با 

همکاری ایشان کلید خورده است. 
در مراحل اولیه این پروژه ، پیرو جلسات متعدد در محل شرکت 
نصب نیرو و نیز گروه مپنا ؛ ارزیابی های وضعیتی اولیه انجام شد و 
پیرو آن پرسشنامه هایی جهت جمع بندی و تعیین وضعیت کنونی 
شرکت نصب نیرو در حوزه ی مدیریت دانش توزیع و سوابق حاصله 
خدمت تیم استقرار رویکرد مدیریت دانش ارسال شد. لیکن مراحل 

کلی و نقشه راه پیشبرد این پروژه متعاقبًا 
و  معین  سوابق  این  تحلیل  ضمن 

اقدامات بعدی طرحریزی خواهند 
شد. 

مدیریت ریسک:
نیرو  نصب  شرکت 

طرح  در  پیشرو 
پیاده  و  ریزی 

نظام  سازی 
یت  یر مد
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*
 دوره های آموزشی نیم سال اول 96 

پروژهشرکت نصب نیرو
اخبار

  

  

 

  دوره ردیف
مرکز آموزش 

  دهنده

مدت 

  ساعت

تعداد 

  فراگیران

تاریخ 

  شروع

تاریخ 

  پایان

  نفر ساعت

با احتساب 

  غایبین

بدون احتساب 

  غایبین

1  
 توجیهی نمایندگان-جلسه آموزشی

IMS  
21/02/1396  17  8  ستاد و پروژه  نصب نیرو  21/02/1396  136  96  

2  
آشنایی با فرآیند نصب ساختگاه 

  نیروگاه بادي
24/03/1396 32 8 ستاد و پروژه  نصب نیرو  24/03/1396  256 144 

3  
آشنایی با فرآیند نیروگاه سیکل 

  ترکیبی
25/03/1396  32  8  ستاد و پروژه  نصب نیرو  25/03/1396  256  136  

  648  648  18/01/1396  16/01/1396  27  24  رمیله  ویونا  IRATA1کار در ارتفاع   4

  576  576  08/02/1396  07/02/1396  36  16  سبالن  ویونا  IRATA1کار در ارتفاع   5

 528 528  05/02/1396  04/02/1396 33 16  غرب کارون  ویونا  IRATA1کار در ارتفاع   6

29/03/1396  17  16  غرب کارون  ویونا  IRATA1کار در ارتفاع   7  03/03/1396  272  272  

19/03/1396 18 16 فردوسی  ویونا  IRATA1کار در ارتفاع   8  20/03/1396  288 288 

16/03/1396  29  16  کاشان  ویونا  IRATA1کار در ارتفاع   9  17/03/1396  464  464  

21/03/1396  12  16  کهنوج  ویونا  IRATA1کار در ارتفاع   10  22/03/1396  192  192  

  72  72  22/06/1396  22/06/1396  9  8  نصب پرند  ویونا  IRATA1کار در ارتفاع   11

  گري و باربنديری  12
مفتی  دکتر

  زاده
  352  352  07/06/1396  06/06/1396  22  16  غرب کارون

  752  752  16/05/1396  15/05/1396  47  16  بهبهان  نیرونصب   عمومی و بهداشت کار ایمنی  13

  872  872  12/05/1396  12/05/1396  109  8  فردوسی  نیرونصب   عمومی و بهداشت کار ایمنی  14

  1824  1824  14/04/1396  13/04/1396  114  16  سبالن  نیرونصب   عمومی و بهداشت کار ایمنی  15

  912  912  16/04/1396  15/04/1396  57  16  غرب کارون  نیرونصب   عمومی و بهداشت کار ایمنی  16

  912  912  02/04/1396  01/04/1396  57  16  کاشان  نیرونصب   عمومی و بهداشت کار ایمنی  17

  144  144  16/06/1396  16/06/1396  118  8  سیرجان  نیرونصب   عمومی و بهداشت کار ایمنی  18

  1248  1248  13/06/1396  11/06/1396  52  24  سبالن  ویونا  IRATA1کار در ارتفاع   19

  304  304  04/06/1396  03/06/1396  19  16  غرب کارون  ویونا  IRATA1کار در ارتفاع  20

  144  144  27/06/1396  26/06/1396  9  16  غرب کارون  ویونا  IRATA1کار در ارتفاع   21

  مدیریت ریسک حرفه اي پروژه ها  22

موسسه 

مدیریت 

  پروژه آریانا

  768  816  31/06/1396  29/06/1396  34  24  ستاد و پروژه

  960  1200  16/04/1396  14/04/1396  50  24  ستاد و پروژه  نصب نیرو  تکنولوژي بتن  23

  720  720  25/04/1396  23/04/1396  30  24  رمیله  ویونا  IRATA1کار در ارتفاع   24
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اخبار

  

  

 

  دوره ردیف
مرکز آموزش 

  دهنده

مدت 

  ساعت

تعداد 

  فراگیران

تاریخ 

  شروع

تاریخ 

  پایان

  نفر ساعت

با احتساب 

  غایبین

بدون احتساب 

  غایبین

1  CCNA200-120 02/181396/  29/10/1395 1 60  موسسه آموزش عالی ارژنگ  60  60 

25/02/1396  27/01/1396 6 56  نصب نیرو  windproنرم افزار   2  336  280 

13/02/1396  09/02/1396 1 8  مرکز آموزش بازرگانی  زبان بدن  3  8  8 

4  
مدیریت پروژه بر اساس استاندارد 

PMBOK2012  
13/02/1396 1 36  رستاكراهبران سیستم   04/03/1396  36  36 

22/02/1396 1 8  آکادمی دیجیتال مارکتینگ  کارگاه کسب و کار در شبکه هاي اجتماعی  5  22/02/1396  8  8 

03/03/1396 1 8  شرکت سامان به اندیش  توانمندسازي روسا و مسئولین دفاتر مدیران  6  03/03/1396  8  8 

7  
اینکوترمز در (نقش  2010اینکوترمز 

  قراردادهاي بین المللی)
18/03/1396 1 12  مرکز آموزش بازرگانی  01/04/1396  12  12 

8  
تربیت کارشناس طراحی پلنت هاي صنعتی با 

  ETAPاستفاده از نرم افزار 
MeM  132 4 25/03/1396مرکز آموزشی مهندسی   31/06/1396  528  528 

9  
ه نامآشنایی با طرح طبقه بندي مشاغل، آیین 

  ها و دستورالعمل هاي اجرایی آن
25/04/1396 2 16  موسسه ره آوران آفاق صنعت  26/04/1396  32  32 

26/04/1396 6 16  موسسه مدیریت پروژه آریانا  اولین همایش تخصصی مدیریت دعاوي پروژه  10  27/04/1396  96  96 

29/04/1396 2 16  موسسه مدیریت پروژه آریانا  دوره مدیریت هزینه پروژه ها  11  30/04/1396  32  16 

07/05/1396 5 35  سازمان مدیریت صنعتی  قانون کار و تامین اجتماعی  12  25/06/1396  175  140 

13  
کارگاه اینفوگرافیک و روش هاي نوین دیداري 

  سازي داده ها و اطالعات(مقدماتی)
08/05/1396 1 8  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  09/05/1396  8  8 

14  
اینفوگرافیک و روش هاي نوین دیداري کارگاه 

  )سازي داده ها و اطالعات(پیشرفته
  8  8  16/05/1396  15/05/1396  1  8  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

  96  192  24/07/1396  23/05/1396  8  24  مرکز آموزش حسابداران خبره  تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی  15

  30  30  26/07/1396  25/05/1396  1  30  مرکز آموزش حسابداران خبره  حسابداري صنعتی(بهاي تمام شده)  16

17  
دوره  آموزشی سیستم هاي کامپیوتري 

  (CMMSنگهداري و تعمیرات (
  16  16  02/06/1396  01/06/1396  1  16  موسسه ره آوران آفاق صنعت

18  
تفکر مبتنی بر ریسک در استاندارد 

ISO9001/2015  
IMQ Academy  8  30  02/06/1396  02/06/1396  240  104  

  32  32  29/06/1396  28/06/1396  2  16  مرکز داوري اتاق ایران  جامع آموزش داوري مقدماتی  19

با توجه به تقویم آموزشی نیم سال اول سال 1396، دوره های آموزشی تخصصی، 
عمومی و HSE که شامل 14846 نفر ساعت آموزش بود برگزار شد.

به منظور ضرورت آشنایی همکاران با روش های پیشگیری 
از حریق و مدیریت بحران ،کالس ایمنی و اطفاء حریق در 
مورخ 96/08/10، با همکاری ایستگاه 49 آتش نشانی منطقه 
6 تهران برای تعدادی همکاران دفتر مرکزی ، با سرفصل های 

زیر برگزار شد :
معرفی طرح تشکیل تیم گروه مدیریت بحران اماکن ●
آشنایی یا سازمان آتش نشانی ●
چگونگی ارتباط با سازمان ●
شناخت مثلث آتش ●  
روش های پیشگیری از حریق ●
آموزش تئوری و عملی اطفاء حریق ●
و... ●

کالس ایمنی و اطفاء حریق
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گردآورنده: امیرحسین حیدری مقدم

 استراتژی ٌهتلینگ،
راهی برای افزایش بازدهی فضای کار

تکنولوژی  پیشرفت  واسطه  به  روزها،  این 
با  روز  هر  تحوالت،  سرسام آور  سرعت  و 
پدیده جدیدی روبه رو می شویم. تقریبا روزی 
نیست که یک واژه جدید به گوشمان نخورد. 
گرایش ها، یکی پس از دیگری پدید می آیند و 
مفاهیم، یکی پس از دیگری شکل می گیرند. 
استراتژی  و  طراحی  عرصه  در  که  کسانی 
محیط کار فعالیت می کنند، حتما با واژه »هتلینگ« 
آشنا هستند. هتلینگ )hoteling( یعنی استفاده از 
فضا در صورت نیاز. بر خالف روش های سنتی 
که هر کارمند برای خود یک میز یا اتاق داشت، 
در این روش، هیچ کس مالک دائمی اتاق، اتاقک 
یا میز کار خود نیست و هر کارمند، تنها در مواقع 
نیاز و به طور موقت از فضاها استفاده می کند. 
این استراتژی زمانی شکل گرفت که کارشناسان 
دریافتند بخش اعظمی از فضای سازمان ها، عمال 
بالاستفاده است و اختصاص دادن فضا به یک 
کارمند به طور دائمی، چیزی جز هزینه به دنبال 
ندارد؛ به خصوص در مورد کارمندانی که دائما در 
سفرند. در انتخاب واژه هتلینگ، از سیستم هتل ها 
الهام گرفته شده، چرا که در این روش، کارکنان 
می توانند فضای مورد نیاز خود را از قبل رزرو 
کنند. این استراتژی از دهه 1990 در بسیاری از 

شرکت های بزرگ به اجرا درآمده است.

موردکاوی: ایجاد شرایطی برای نوآوری
 )Booz Allen Hamilton( همیلتون«  آلن  »بوز 
یکی از شرکت های پیشگام در عرصه خدمات 
استراتژی و تکنولوژی و بزرگ ترین شرکت 
که  است  متحده  ایاالت  در  مدیریت  مشاوره 
دفتر مرکزی آن در ویرجینیا واقع شده است. 
طی 10 سال گذشته، این شرکت در دفاتر خود 
در محدوده واشنگتن، برنامه کار انعطاف پذیر 
این  اما  است.  درآورده  اجرا  به  را  هتلینگ  و 
شرکت از زمان ایجاد این تغییرات تا به امروز، 
چه تجربیاتی به دست آورده است؟ اجرای این 
برنامه ها چه تاثیرات مثبتی بر فرهنگ این سازمان 
داشته؟ با ما همراه باشید تا به این سواالت پاسخ 
انعطاف پذیری  برنامه  که  سال 2008  دهیم.از 
به اجرا درآمد  بار در بوز آلن  برای نخستین 
)البته این برنامه بارها تغییر و تکامل یافته(، این 
شرکت توانسته دستاوردهای زیر را داشته باشد:با 

ایجاد انعطاف پذیری بیشتر و کاهش هزینه های 
رفت و آمد کارکنان، توازن میان کار و زندگی و 
»بازگشت سرمایه شخصی« آنها را افزایش داده 

است.
استعدادهای برتر را جذب و حفظ کرده، چرا 
که برنامه انعطاف پذیر برای کارکنان جذاب و 
وسوسه کننده است.امالک و ساختمان های تحت 
مالکیت خود را کاهش داده و مبلغ ذخیره شده 
را صرف ایجاد یک فضای کارآمد، تحت عنوان 
»شبکه ای از فضاها« کرده است؛ ازجمله »مرکز 
سال 2016  اواسط  که  شرکت  این  نوآوری« 
افتتاح شد.از طریق افزایش حق انتخاب کارکنان، 
که کی، کجا و چگونه کار کنند، بهره وری سازمان 
را افزایش داده است.»کرت شرر«، مدیر مرکز 
نوآوری این شرکت در واشنگتن می گوید: »بوز 
آلن همواره در حال پیشرفت است. ما دریافته ایم 
و  تیم ها  کار،  نیروی  با تحوالت  که همزمان 
کارکنان ما نیز باید از تکنولوژی به بهترین نحو 
بهره ببرند.«او معتقد است که بوز آلن با اجرای 
برنامه های هتلینگ و افتتاح مرکز نوآوری توانسته 
به این سوال پاسخ دهد که »چگونه با استفاده از 
تکنولوژی می توانیم بستر الزم برای نوآوری را 
فراهم کنیم؟« او در ادامه می گوید: »هدف ما این 
است که تیم کارکنان ما آسان تر و بی دردسرتر از 
همیشه با یکدیگر تعامل و تبادل اطالعات کنند، 
خواه در یک محیط باشند، خواه در دورترین 

نقاط کشور.«
پشت این رویکرد چه استراتژی ای قرار دارد؟ 
ماهیت کار مشاوره به گونه ای است که امکان 
انجام آن در یک فضای ثابت وجود ندارد. به 
عنوان مثال مشاوران شرکت بوز آلن در طول 
پروژه، معموال تمام زمان خود را در محل کار 
مشتری می گذرانند و به ندرت به محل کار 
خودشان سر می زنند. در بقیه اوقات، مشتری 
ممکن است به همکاری از راه دور رضایت دهد 
که در این صورت، مشاور بخشی از کار خود را 
در خانه انجام می دهد و باقی زمان خود را در 
محل کار مشتری و دفتر کار بوز آلن می گذراند. 
برای شرکتی که در زمینه مشاوره فعالیت می کند، 
یک محیط کار سنتی از نظر مالی، محیطی و 
فرهنگی، معقول و مقرون به صرفه نیست. در یک 
محیط سنتی، به هر کارمندی یک اتاق، اتاقک یا 

میز تعلق می گیرد؛ صرف نظر از اینکه چقدر از آن 
فضا استفاده می کند.بریندا سنگوپتا، مدیر پروژه 
نوآوری شرکت در این رابطه می گوید: »ما به 
این موضوع پی بردیم که از فضای ساختمان ها 
به طور بهینه استفاده نمی شود. کارمندان از فضاها 
استفاده نمی کردند، چون اغلب اوقات کار خود 
انجام می دادند. پس  را در محل کار مشتری 
تصمیم گرفتیم با راه اندازی یک سیستم هتلینگ 
و کاهش مساحتی که هر کارمند استفاده می کند، 

بازدهی فضا را افزایش دهیم.«
تعهد  عدم  با  رابطه  در  بسیاری  تحقیقات 
کارکنان نسبت به کار در ایاالت متحده انجام شده 
است؛ این یعنی بسیاری از کارکنان آمریکایی 
تمایلی به مشارکت در انجام کارها ندارند اما در 
بوز آلن، همه چیز متفاوت است. در اینجا، محیط 
کار برای کارکنان جذاب و هیجان انگیز است. 
کارکنان بوز آلن حاال می توانند از هر کجا که 
می خواهند برای این شرکت کار کنند: از خانه، 
در جاده، در محل کار مشتری یا در دفتر کار 
شرکت، بسته به اینکه کدام فضا به محل زندگی 
آنها نزدیک تر است و در برنامه های فردی آنها 
خلل ایجاد نمی کند.سنگوپتا در ادامه می گوید: 
»روزهایی که مجبور نیستید در محیط کار حاضر 
شوید، می توانید بخشی از کار خود را در محل 
کار مشتری انجام دهید یا در جایی مستقر شوید 
که به محل زندگیتان نزدیک است و این یعنی 
انعطاف پذیری. به این ترتیب شما کمتر در رفت 
و آمد خواهید بود و می دانید جایی برای ماندن 
راحتی  احساس  آنجا  در  می توانید  که  دارید 
کنید.«شرر می گوید که هتلینگ، گامی بزرگ در 
مسیر نوآوری است که آنها را قادر ساخته از فضا 
به عنوان ابزاری برای ایجاد ارتباط میان کارکنان و 
مشتریان استفاده کنند. از همه مهم تر، این برنامه به 
بوز آلن کمک کرده تا امالک تحت تصرف خود 
)و بالطبع هزینه های مربوط به امالک( را کاهش 
دهند و همچنین در هزینه های مرتبط با کارکنان، 
به ویژه در هزینه های رفت و آمد صرفه جویی 
کنند. او می گوید: »ما ارتباطاتی را ممکن ساختیم 

که در گذشته ممکن نبودند.«

برنامه ای برای یکپارچه سازی 
بوز  برای  انعطاف پذیر،  هتلینگ  برنامه 

"موردکاوی شرکت بوز آلن در 
یکپارچه سازی افراد، فضا و تکنولوژی"



17شماره 9، مهر 1396

مدیریتی*

با  اینکه  از جمله  داشته،  فراوانی  مزایای  آلن 
تکنولوژی،  و  فضا  کارکنان،  یکپارچه سازی 
توانسته اند بستر الزم برای نوآوری را فراهم کنند. 
به این منظور آنها از شرکت AgileQuest خواستند 
تکنولوژی های الزم را در اختیار آنها قرار دهد. 
آنها با کمک این تکنولوژی ها می توانند اطالعات 
جمع آوری کنند )مثال اینکه فضا چگونه مورد 
استفاده قرار می گیرد و کدام ابزارها موثرترند( و 
بر اساس این اطالعات، برای آینده تصمیم گیری 
بخش  نایب رئیس  هولیهان«،  »تورنس  کنند. 
تولید AgileQuest در رابطه با همکاری با بوز 
آلن می گوید: »بیش از 10 سال است که با این 
شرکت همکاری داریم. نرم افزار ما نیز طی این 
سال ها تکامل یافته تا با تحوالتی که در محیط 
این شرکت ایجاد شده، همگام شود. این نرم افزار 
آزادی عمل، انعطاف پذیری و حق انتخاب را 
برای کارکنان به ارمغان می آورد که کجا کار کنند، 
با چه کسانی همکاری کنند و فضای متناسب 
با نیاز خود را انتخاب کنند.« او اضافه می کند: 
»شرکت بوز آلن توانسته میان تکنولوژی، افراد و 
امالک توازن برقرار کند؛ کاری که هنوز بسیاری 
از شرکت ها نتوانسته اند انجام دهند.« کارکنان 
باید در هر کجا که هستند به این تکنولوژی ها 
با   AgileQuest دسترسی داشته باشند. نرم افزار
قابلیت نصب روی دستگاه های مختلف )مثال به 
صورت اپلیکیشن روی تلفن های هوشمند(، به 
کارکنان این امکان را می دهد که فضای مورد نظر 
خود را در شرکت رزرو کنند، همکاران خود 
را مکان یابی کنند و نهایتا به راحتی با یکدیگر 

تماس برقرار کنند.
قبل  ساعت ها  »کارکنان،  می گوید:  هولیهان 
این  مزایای  شوند،  کار  محیط  وارد  اینکه  از 
دارند  وقتی  می کنند.  دریافت  را  تکنولوژی 
برای روز خود برنامه ریزی می کنند و از خود 
می پرسند که چه کارهایی باید انجام دهند و با 
چه کسانی سر و کار خواهند داشت، می توانند 
آنالین شوند، فضای متناسب با نیازهایشان را 
انتخاب کنند، همکارانشان را جست وجو کنند و 
فضای مربوطه را برای یک مدت زمان مشخص، 
رزرو کنند.« وقتی کارکنان به فضای رزرو شده 
وارد می شوند، »تکنولوژی، ورود آنها را حس 
می کند.« سیستم، آنها را به سمت میزشان هدایت 
ارتباطات  می کند. سپس تمام تکنولوژی های 
می دهند  هم  دست  به  دست  درون سازمانی 
تا بتوانید از زمان خود به شکل بهینه استفاده 
کنید.«در بوز آلن، کاربری هر فضا می تواند تغییر 
کند. مثال یک فضا می تواند برای کار گروهی 
یا اجرای یک پروژه آماده سازی شود و پس از 
اتمام پروژه، میزها و صندلی ها برای رزرو موقت، 
این  انعطاف پذیری،  عالوه بر  شوند.  چیدمان 
اپلیکیشن به کارکنان اجازه می دهد به روش های 

جدید با یکدیگر در تماس باشند.

ایجاد بستر الزم برای نوآوری
مثلث »افراد، فضا و تکنولوژی« در بازدهی و 

نوآوری محیط کار نقش اساسی دارد، اما بوز 
آلن و شرکت AgileQuest معتقدند که عامل افراد، 
از دو عامل دیگر مهم تر است. شرر می گوید: 
»محوریت اصلی این برنامه، افراد هستند؛ یعنی 
کسانی که اینجا کار می کنند. اگر بتوانیم با استفاده 
از تکنولوژی، به آنها کمک کنیم که کار خود را 
به بهترین نحو انجام دهند و به مشتریان خدمات 
ارائه کنند، کار بزرگی انجام داده ایم. پیشرفت 
تکنولوژی، نگرش ما نسبت به مسائلی چون 
منابع انسانی را تغییر خواهد داد.« او می گوید: 
برای  افراد  بهترین  جذب  ما،  نهایی  »هدف 
همکاری با یکدیگر است.«طی 10 سال گذشته، 
و  روش ها  تکنولوژی ها،  با  توانسته  آلن  بوز 

الگوهای کاری جدید همگام شود.
شگفت زده  موفقیت ها  این  از  که  هولیهان 
شده، می گوید: »)همگام شدن با تحوالت( نه 
تنها باعث بازگشت سرمایه شخصی کارکنان 
می شود و میان کار و زندگی آنها توازن ایجاد 
می کند، بلکه از طریق بهینه سازی استفاده از فضا، 
صرفه جویی در هزینه ها و سرمایه گذاری مجدد 
این مبالغ در فضاهای کارآمدتر، مشارکتی تر و 
خالقانه تر، باعث افزایش بازگشت سرمایه در 
با  تکنولوژی،  و  می شود.«فضا  امالک  حوزه 
تاکید بر افراد و تیم ها، می توانند اهرمی باشند 
برای ایجاد نوآوری. برنامه هتلینگ انعطاف پذیر، 
زندگی شخصی برخی از کارکنان را زیر و رو 
کرده است. به عنوان مثال، »کریسون«، یکی از 
کارکنان این شرکت توانسته است عالوه بر انجام 
کارهایش، از مادر بیمارش نیز پرستاری کند. او 
می گوید: »با استفاده از ابزارهای همراه، توانستم 
کارم را انجام دهم و همزمان، به مادرم کمک کنم 
که از سرطان جان سالم به در ببرد.« او روزهایی 
را به یاد می آورد که به جای حضور در جلسات 

کاری، از ماشین خود و به صورت مجازی در 
جلسات شرکت می کرد. »هیچ کس غیبت مرا 
احساس نمی کرد، انگار که واقعا در اداره و پشت 

میزم حضور داشتم.«
حتی در شرایط غیراضطراری هم این برنامه 
شرر،  گفته  به  است.  فراوانی  مزایای  دارای 
کارکنان  از  بسیاری  می دهد  نشان  »تحقیقات 
چنین  ما  اما  نمی دهند  به کار  دل  آمریکایی 
چیزی را احساس نمی کنیم. در بوز آلن، همه 
برای حضور در محیط کار هیجان زده اند و ما 
تاثیرات مثبت فضا بر خلق و خو و مشارکت 
کارکنان را با تمام وجود درک کرده ایم. و به 
مشارکت  و  کارکنان  حفظ  نرخ  ترتیب،  این 
آنها افزایش می یابد و به دلیل وجود کارکنانی با 
استعداد و مشتاق، ما می توانیم مبالغ ذخیره شده 
را مجددا سرمایه گذاری کنیم.«این مزایا محدود 
به کارکنان نیست. مشتریان نیز از این مزیت ها 
یک  »ایجاد  می گوید:  شرر  شده اند.  بهره مند 
سیستم هتلینگ به ما این امکان را می دهد که 
در چندین موقعیت مکانی حضور داشته باشیم، 
مثال در محوطه متروی واشنگتن. به این ترتیب 
می توانیم به مشتریان نزدیک تر شویم و بیشتر 
پاسخگوی آنها باشیم چون آنها در تمام نقاط 
تالش  تمام  که  می گوید  پراکنده اند.«او  شهر 
آنها، افزایش اثربخشی تیم کارکنان است که 
در نهایت، به تولید محصوالت بهتر و رضایت 

مشتری می انجامد.

آینده بوز آلن: مرکز نوآوری و فراتر از آن
مرکز نوآوری بوز آلن، فضایی به مساحت 
حدود 1000 متر مربع در طبقه همکف ادارات 
این شرکت در شهر واشنگتن است. این مرکز، 
آینه تمام نمای ایده های شرکت در رابطه با افراد، 
فضا و تکنولوژی و نشان دهنده مسیر آینده این 
شرکت است.این مرکز، عالوه بر اجرای برنامه 
مختلفی  تکنولوژی های  به  مجهز  هتلینگ، 
و  پروژکتورها  وایرلس،  شارژرهای  جمله  از 
روبات هایی است که به وسیله آنها، کارکنان 
شرکت از اقصی نقاط جهان می توانند با کارکنان 
باشند. تماس  در  واشنگتن  دفاتر  مشتریان  و 
مارگارت فوگارتی، یکی از طراحان این مرکز 
می گوید: »هدف ما، اجرای استانداردهای فعلی 
است. البته باید بتوانیم در آینده این استانداردها را 
به روز کنیم مثال اتاق های کنفرانس این مرکز به 
ال سی دی های بزرگی مجهز هستند که می توانید 
 drag اطالعات را از یک دیوار به دیواری دیگر
کنید. سقف ها به 98 سنسور مجهز هستند. اما 
مهم تر از همه این ها، این است که تکنولوژی ها 
انعطاف پذیر باشند.«یکی از کارکنانی که اخیرا به 
این مرکز منتقل شده است می گوید: »محیط اینجا 
باعث شده بیشتر یاد بگیرم و بیشتر پیشرفت 
کنم.«در پایان شرر می گوید: »فضا یک دارایی 
است. گام بعدی ما در این سفر، ایجاد بستری 
برای نوآوری، گرد هم آوردن اعضای تیم ها و 

امکان برقراری ارتباط است.«

محوریت اصلی این برنامه، 
افراد هستند؛ یعنی کسانی 

که اینجا کار می کنند. 
اگر بتوانیم با استفاده از 

تکنولوژی، به آنها کمک 
کنیم که کار خود را به 

بهترین نحو انجام دهند 
و به مشتریان خدمات 
ارائه کنند، کار بزرگی 

انجام داده ایم. پیشرفت 
تکنولوژی، نگرش ما نسبت 

به مسائلی چون منابع 
انسانی را تغییر خواهد داد.
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چگونه برند نصب نیرو می تواند به ارتباطات و بازار*
نقش آفرینی بین المللی تبدیل شود ؟ 

برند مهمترین و پایدارترین دارایی برای 
هر سازمان اعم یک شرکت خدمات محور 
به  باید  یا یک شرکت غیرانتفایی است و 
عنوان اصل محوری سازماندهی کننده پشت 
هر تصمیم گیری و هر اقدام مورد مالحظه 
قرار بگیرد. در دنیای امروزی برند به وضوح 
متعلق به دارایی های ناملموس ) نامشهود ( 

یک سازمان است.
برند نصب نیرو معرف یک شرکت مجری 
نیروگاهی  پروژه های ساختمانی و نصب 
، صنعتی ، پاالیشگاهی و خطوط انتقال به 
صورت قرمز رنگ نام نصب نیرو به فارسی 
و حرف N  به صورت انگلیسی که حرف 

اول Nasb Niroo  می باشد نوشته می شود.
برند مهمترین دارایی هر شرکتی  به ویژه 
نصب نیروست. از لحاظ جهانی ، برآورد 
دارایی  کل  از  سوم  یک  برند  که  می کنند 
اهمیت  باشد.  می  ها  شرکت  )نامشهود( 
اقتصادی برند نصب نیرو و گروه مپنا در 
سطح ملی و بین المللی مسلم و انکار ناپذیر 
است و این بدان معناست که برند قوی به 
معنای سود بیشتر با ریسک کمتر است. برای 
مثال تولید ناخالص کشورمان در سال 2016 
ارزش  باشد و  میلیارد دالر می  برابر 412 

برند اپل 145 میلیارد دالر برآورد می شود. 
)ارزش برند یک شرکت در حوزه فناوری با  
35 درصد تولید ناخالص کشورمان برابری 

می کند(
برندها پایدارترین و با ثبات ترین دارایی ها 
مدت  بلند  موفقیت  و  هستند  تجارت  در 
برندی مانند مپنا یا نصب نیرو به توانایی 
این شرکت در جلب رضایت مشتری در 
خصوص محصول خدمات و تصویر بستگی 
دارد ، توانایی برند نصب نیرو در عبور از 
مرزها و پیوند افراد و فرهنگ های مختلف 
به یکدیگر با سرعت و تاثیرگذاری بیشتر 
از عملکرد دولت های ملی یا چرخ های 
اداری حقوق بین الملل می باشد. مصداق 
این جمله زمانی است که شرکت نصب نیرو 
به عنوان یکی از برترین پیمانکاران ایرانی 
جهت نصب در نیروگاه اربیل عراق مورد 
تایید شرکت بین المللی زیمنس و کارفرمای 
اصلی پروژه قرار گرفت و این برند مپنا و 
نصب نیرو بود که توانست رقبای چینی و 

.... خود را کنار بزند.
طول  در  که  است  برندی  موفق  برند 
عمرش بتواند در برابر تغییرات لرزه ای و 
شرایط سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی مقاوم 

باشد. نصب نیرو توانسته است طی بیش 
از دو دهه فعالیت خود در مسیر موفقت 
و افزایش ارزش گام بردارد. برخی مدیران 
موفق  برندینگ  تعریف  از  کاملی  درک 
یک  عنوان  به  فقط  برندینگ  به  و  ندارند 
فعالیت زیبایی، یک لوگو و تبلیغات و ....
اینکه  از  غافل  قرار می دهند  توجه  مورد 
قیمت همیشه یک عامل انتخابی است اما 
عملکرد خوب همانند یک کاال نه یک برند 
متمایز و مطمئن در نهایت منجر به مسیر کم 

هزینه به سمت موفقیت می شود. 
چگونه برند نصب نیرو در مسیر موفقیت 

گام بردارد ؟ 

برند  ارتقای  جهت  پیشنهادی  راهکاری 
نصب نیرو:

افزایش کیفیت و سرعت خدمات به  ●
مشتریان:

دیدگاه سنتی در خصوص ارتقای برند، 
تنها به طراحی آرم و یا در نهایت چاپ آن 
پوسترها، سررسیدها  بر روی  برند  و  آرم 
از  می کند  گمان  و  می پردازد  بیلبوردها  و 
این طریق می توان جایگاه برند را در بازار 
بهبود داد. اما نکته فراموش شده این است 

نویسندگان: عزیزاله شاهیان – احمد شریفی
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ارتباطات و بازار*

مدیریت برند باعث 
ایجاد همدلی 
سازمانی و به 

اشتراک گذاری 
دانش به دست آمده 

در سطوح سازمان 
می شود.

به صورت مستقیم  برندی  که جایگاه هر 
وابسته به کیفیت محصوالت و یا خدماتی 
در  امروز  می دهد.  ارائه  برند  آن  که  است 
پیمانکاری،  و  مهندسی  شرکتهای  دنیای 
شرکت هایی مانند total, shell, BP, و... تبدیل 
خدمات  کیفیت  که  چرا  شده اند  برند  به 
آن ها در سال های متمادی در باالترین حد 
ممکن بوده است. در ایران نیز پیمانکارانی 
تا  و...  مپنا  فراب،  سابیر،  کیسون،  مانند 
اثبات  به  را  خود  برند  توانسته اند  حدی 
برسانند اما هنوز راه طوالنی تا رسیدن به 
دارند.  جهانی  استانداردهای  و  کیفیت ها 
نیرو  برند نصب  تثبیت  راه  یگانه  بنابراین 
در بازار تجاری خدمات پیمانکاری، ارتقای 
کیفیت و استانداردهای کاری محصوالت و 
پروژه های نصب نیرو و نزدیک نمودن این 
کیفیت و استانداردها به معیارهای جهانی 
و شرکت های پیمانکاری  بین المللی می 

باشد.
به کار گیری و حفظ پرسنل توانمند  ●

و متخصص:
نیرو  نصب  همانند  هایی  شرکت  در 
سرمایه اصلی نه ماشین آالت و تجهیزات 
و دارایی ها بلکه نیروی انسانی است و به 
زبده،  فنی،  انسانی  نیروی  وجود  عبارتی 
متخصص، کاربلد، حرفه ای، دارای اخالق 
مهندسی و حرفه ای و کارآمد و به روز در 
هر شرکتی سبب ارتقا و تثبیت جایگاه آن 
برند در بازار می شود. از آن مهم تر حفظ این 
سازمان  در  کارآمد  و  متخصص  نیروهای 
بهبود  سبب  خود  طوالنی  زمان  مدت  به 
تعاریف  همچنین  می شود.  برند  کیفیت 
دهان به دهان پرسنل برندهای مختلف از 
شرکت محل کارشان در محافل همکاری 
وابستگان،  و  آشنا  و دوست  و خانوادگی 
خود راهی مطلوب جهت ارتقای یک برند 
است. به عنوان مثال در گذشته شرکت ملی 
نفت ایران به علت مزایای قابل توجه پرسنل 
استخدامی این شرکت و نیروهای توانمند و 
متخصصی که در اختیار دارد همواره سبب 
شده که غالب مردم شرکت ملی نفت ایران 
را برندی معتبر بدانند و حتی بسیاری از 
کارشناسان و متخصصان زبده ترجیح می 
دهند در چنین برندهای معتبر و خوش نامی 
کار کنند حتی با حقوق و مزایای کم تر از 

شرکت های مشابه.
روی  ● بر  نیرو  نصب  آرم  از  استفاده 

پرسنل  لباس  و  کانکسها  و  تجهیزات 
کارگاه:

می توان در تمامی کارگاه های نصب نیرو 
به صورت یکپارچه و خوانا و واضح و با 
سایز بزرگ، آرم و نشان نصب نیرو بر روی 
میکسرهای  ماشین آالت،  جرثقیل ها،  کلیه 

بتن، سیلوهای سیمان و دستگاه های بچینگ 
و کانکس ها نصب نمود و بین کلیه پرسنل 
اعم از مدیر و کارشناس تکنسین و کارگر، 
تیشرت، پیراهن، کاپشن، کاله و دستکش با 
آرم نصب نیرو توزیع نمود. از این طریق 
از  خارج  کننده  بازدید  افراد  یا  کارفرماها 
مجموعه و حتی افراد رهگذری که از کنار 
کارگاه پروژه نصب نیرو می گذرند متوجه 
فعالیت این برند در محل پروژه می شوند 
و به این صورت ناخودآگاه برند در ذهن 
کنیم  باور  شود.  می  ثبت  پروژه  ذینفعان 
ارزش یک برند چندصد برابر از هزینه ای 
پیراهن و لوگو و....جهت  که برای خرید 
معرفی برند آن شرکت می شود بیشتر است. 

) ارزش دهی به برند ( 
انتخاب سبک برند و نوع اجرای تکنیک 
ارتباطات  و  بازاریابی  فروش  در  برند 
دارد  حیاتی  و  مهم  بسیار  نقش  بازاریابی 
برند و نوع برندسازی هر سازمان شرکت 
و محصول روش و سبک خاصی دارد که 
در دنیای امروز به آن بسیار اهمیت می دهند 
صرفا هر برندی با تبلیغات ساخته نمی شود. 

 ارزش استراتژیک برند:
همدلی  ● ایجاد  باعث  برند  مدیریت 

سازمانی و به اشتراک گذاری دانش 
سازمان  سطوح  در  آمده  دست  به 

می شود.
مدیریت برند باعث تبدیل استراتژی  ●

شرکت از بازاریابی “قیمت محور” به 
بازاریابی “ارزش محور” می شود.

یابی  بازار  واحد  که  کنید  می  فکر  اگر 
نصب نیرو به تنهایی مسئول صیانت و حفظ 
برند سازمان است، سخت در اشتباهید. این 
یک فرا فکنی است! نباید برند نصب نیرو 
را به دلیل اینکه توسعه و گسترش آنها از 

و  فروش  های  و چاشنی  تبلیغات  طریق 
به  متعلق  تنها  باشد،  می  تجاری  عالیم 
واحد بازاریابی دانست. زمانی که هر یک 
از کارکنان خود را مالک برند سازمان بدانند 
و با آن زندگی کنند، ناخودآگاه برند با رفتار 
آنها گره می خورد و  مره و زندگی  روز 
متعاقبا این نگرش به مصرف کننده منتقل 
وجود  شدن  انتخاب  برای  دلیلی  و  شده 

خواهد داشت.

برند بزرگتر بهتر است؟
این اعتقاد که بزرگتر لزوما بهتر است رد 
می تواند  رویه  بی  توسعه  به  تمایل  شده، 
آسیب جدی به تصویر شکل گرفته از برند 
وارد سازد ، دندان طمع را بکش! افزایش 
تعداد پروژه ها یا کم کردن هزینه های سربار 
بازگشت  نرخ  افزایش سودآوری و  با  که 
سرمایه همراه باشد مفید خواهد بود اما نه با 
پایین آوردن کیفیت خدمات رفاهی پرسنل 

ستاد و کارگاهی ) مانند خوابگاه و ..... ( 

توسعه برند:
موضوع  دو  حول  برند  یک  توسعه 

می چرخد:
و چرخه  موجود  رویه  بر  تمرکز  الف( 

کنونی
و  جدید  حوزه  سمت  به  حرکت  ب( 

محصوالت متنوع
اگر تصمیم ورود به حوزه های جدید را 
دارید از حوزه های گذشته غافل نشوید. 
برای مثال: اکنون که عالقه مندان به موسیقی 
استاد  که  ندارد  دلیلی  اند  شده  کم  سنتی 
تغییر  را  خود  موسیقی  سبک  شجریان 
دهد! یا اگر کارخانه اسکلت فلزی اراک به 
سودآوری رسیده است دلیلی بر کم کردن 
پروژه های ساختمانی و نصب نیروگاهی 
وجود ندارد. یادتان نرود فعالیت اصلی و 
مزیت های اصلی نصب نیرو چیست! از 
روز  از  نشوید،  دور  خود  اصلی  رسالت 
مرگی و یکنواختی بپرهیزید و خود را با 

مسائل حاشیه ای مشغول نکنید.

سخن پایانی:
نامشهود  دارایی  ترین  مهم  برندها 
سازمان ها هستند. در جهان امروزی و آنچه 
در آینده پیش روی ماست تنها با برندی 
رقابت  عرصه  در  می توان  پایدار  و  موفق 
تجارت باقی ماند. هر گونه کسب و کاری 
بدون توجه به مبحث برند و توسعه برند، 

خواهد  به شکست  محکوم  نهایت  در 
بود. برند را جدی بگیرید.
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در این مقاله قصد داریم به معرفی 10 فناوری جدید برتری بپردازیم 
که طبق پیش بینی محققان دانشگاه MIT آمریکا، در سال جاری و سال 

های پس از آن فراگیر خواهند شد. 

هوش مصنوعی با قابلیت یادگیری همانند انسان
در صدر این لیست هوش مصنوعی جدیدی قرار دارد که رفتار آن 

تقویت شده است.
هوش مصنوعی این قابلیت را دارد که در یک بازی پیچیده مانند بازی 
Go مهارت پیدا کند و حتی یک فرد ماهر در این بازی را نیز شکست 

دهد. همچنین هوش مصنوعی این توانایی را دارد که خودروهای بدون 
راننده را در ترافیک خودروها هدایت کند. این فناوری بر اساس تقویت 
میزان یادگیری ایجاد شده است و قدمت این کار به بیش از 100 سال 

پیش باز می گردد.

ژن درمانی برای درمان اختالالت موروثی
این فناوری برای کودکی که دچار اختالل نقص ایمنی بود و والدین 
او که مجبور به استفاده از ماسک و جوشاندن اسباب بازی های فرزند 

خود بودند، بهترین فناوری ممکن بود.
در ابتدا تصور می شد که پیوند مغز استخوان بهترین روش درمانی 
برای مقابله با بیماری این کودک است؛ اما بعدها محققان دریافتند که با 
ژن درمانی و جایگزینی ژنی که باعث تخریب سیستم دفاعی بدن این 
کودک شده بود، می توانند او را درمان کنند. این روش درمانی برای این 

کودک جواب داد و او کامال درمان شد.

دوربین های 360
بشر می تواند دنیا را به صورت 360 درجه تجربه کند و هم اکنون 

دوربین های متداول هم از این قابلیت برخوردار هستند.
زمانی ساخت یک سیستم با قابلیت ایجاد تصویر 360 درجه از دنیای 
اطراف، هزاران دالر هزینه داشت؛ اما هم اکنون امکان تصویربرداری 

360 درجه با صرف هزینه ای کمتر از 500 دالر ممکن شده است.

سلول های خورشیدی با کارایی مضاعف
این سلول های خورشیدی که اصطالحا سلول های خورشیدی داغ 
نامیده شده اند، می توانند گرمای خورشید را به اشعه های متمرکز شده 
نور تبدیل کنند. این پانل ها می توانند جایگزین پانل های فتوولتاییک 
متداول )پانل هایی برای تولید مستقیم برق از انرژی خورشیدی( شوند 
و کارایی این پانل های جدید، نیز دو برابر پانل های مذکور است. با 
استفاده از این پانل ها می توان انرژی رایگان خورشیدی را ذخیره کرد 

و در شب از آن استفاده کرد.

گردآورنده: مصطفی بیگلری 
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طرحی از انواع سلول های انسان
این طرح می تواند یک مدل جدید پیچیده از زیست شناسی را ارائه 
دهد و می تواند به روند تحقیقات در رابطه با داروهای مختلف سرعت 
ببخشد. دانشمندان تخمین زده اند که در حدود 300 نوع سلول متفاوت 
در بدن انسان وجود دارد؛ اما بی تردید تنوع سلول های بدن انسان، بیش 

از این میزان است.
این طرح امکان کشف نوع جدیدی از سلول ها را فراهم می کند و 

روند انجام آزمایشات مختلف در مورد داروها را تسریع می کند.

پرداخت وجه با استفاده از فناوری تشخیص چهره
شما در حال حاضر می توانید با یک تلنگر به ساعت هوشمند اپل 
واچ، وجه مورد نظر را در فروشگاه های استارباکس )Starbucks( آمریکا 
بپردازید؛ اما روش پرداختی جدیدی با استفاده از فناوری تشخیص 
چهره، نیز قرار است راه اندازی شود. این فناوری برای به کارگیری در 

معامالت و یا سایر امور روزانه، به اندازه کافی دقیق است.
مسئوالن موتور جستجوی Baidu، که محبوب ترین موتور جستجو در 
کشور چین است، در حال کار کردن بر روی سیستمی هستند که امکان 

خرید بلیط قطار از طریق اسکن چهره را فراهم می کند.

کامیون های بدون راننده و خودران
حتما تاکنون اخبار زیادی در مورد خودروهای خودران خوانده اید و یا 
شنیده اید، جالب است بدانید که کامیون های آینده نیز به فناوری هدایت 
خودکار مجهز خواهند شد تا زمانی که راننده هوشیاری الزم را ندارد، 

سیستم هدایت خودکار، فرمان کامیون را در دست بگیرد.
همچنین این فناوری می تواند برای هدایت گروهی از کامیون ها که پشت 
سر هم حرکت می کنند، به کار گرفته شود تا هم در مصرف سوخت آن ها 

صرفه جویی شود و هم مقاومت آن ها در برابر باد کمتر شود.

کامپیوترهای کوانتومی
از پدیده ها و قوانین مکانیک  کامپیوتر کوانتومی ماشینی است که 
Entangle-( و درهم تنیدگی )Superposition )کوانتوم مانند برهم نهی 
ment( برای انجام محاسباتش استفاده می کند. کامپیوترهای کوانتومی با 

کامپیوترهای فعلی که با ترانزیستورها کار می کنند تفاوت اساسی دارند. 
ایده اصلی که در پس کامپیوترهای کوانتومی نهفته است این است که 
می توان از خواص و قوانین فیزیک کوانتوم برای ذخیره سازی و انجام 

عملیات روی داده ها استفاده کرد.

درمان افراد معلول
در یک آزمایش یک میمون که پای چپش دچار مشکل شده بود و 
توان حرکت نداشت، به وسیله دستگاه های الکترونیکی که توسط انسان 
ساخته شده بود، درمان شد و توان حرکتی خود را پیدا کرد. اساسا این 
دستگاه های الکترونیکی سیستم عصبی را پای پس می کنند و آسیب 
وارد شده به آن را برطرف می کنند؛ بنابراین امید به درمان افراد معلول 

در آینده تقویت خواهد شد.

بات نت اشیا
این فناوری، فناوری خوبی نیست. بان نت ها می توانند به عنوان 
بدافزارهایی به کار گرفته شوند که کنترل وبکم ها، دوربین های امنیتی و 
سایر دستگاه های متصل به اینترنت را در دست می گیرند و با این کار 

باعث ایجاد اختالل در اینترنت می شوند.
بات نت ها با استفاده از یک نرم افزار می توانند باعث اختالل بیشتر 
و بیشتر در شبکه اینترنت شوند و توقف فعالیت آن ها هم کار دشواری 

است.
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 )EPS( ساختار شکست سازمانی پروژه های شرکت

43

11 20 8 3 1

.

(EPS) ساختار شکست سازمانی پروژه هاي شرکت

نیروگاه پرند HRSG نصب (پیوینگ) ساختمانی فاز 14

نیروگاه پرند STG نصب (سیویل جدید) ساختمانی فاز 14
نصب و پیش راه اندازي 

بویلرهاي نیروگاه سبالن

نیروگاه پرند ACC نصب
ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی 

پرند

کل پروژه هاي جاري  

شرکت نصب نیرو

پارس  نصب تجهیزات فاز 14

جنوبی
ساختمانی نیروگاه گازي بهبهان

(استراکچر) ساختمانی فاز 14
نیروگاه شیروان  HRSG نصب

(الحاقیه 1)

50%

99%

79%

85%

87%

81%

مدیریت تامین و پشتیبانی NA

حمل تجهیزات نیروگاه بادي 

آقکند
11%

نیروگاه رومیله GTG نصب

نیروگاه رومیله BOP نصب
ساختمانی نیروگاه مس کرمانیان 

(سمنگان)

باقی مانده ساختمانی نیروگاه 

یزد تابان

نیروگاه شیروان STG نصب
(آتش نشانی و  ساختمانی فاز 14

پست )

معاونت اجرایی سه معاونت اجرایی دو معاونت اجرایی یک

نصب توربین بخار نیروگاه یزد 

تابان

41%

کارخانه تولید آب آشامیدنی قشم

ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی 

سبالن

46%
کارخانه ساخت 

اسکلت فلزي اراك

نصب اسکلت فلزي پرند

11%

39%

91%

91%

9%

58%

نیروگاه بادي آقکند EPC پروژه 41%

نصب نیروگاه سیکل ترکیبی 

کاشان

حمل و نصب اسکلت فلزي بخش 

بخار نیروگاه فردوسی

ساختمانی فونداسیون توربین 

بادي علی آباد زنجان

ACC حمل و نصب اسکلت فلزي

نیروگاه فردوسی

18%

66%

نیروگاه کرمانیان  ACC نصب

(سمنگان)
82%

نیروگاه گل گهر  HRSG نصب

سیرجان
2%

ساختمانی بخش بخار سیکل 

ترکیبی فردوسی

نیروگاه کرمانیان  HRSG نصب

(سمنگان)

14%

0%

6%

75%

89%

ساختمانی نیروگاه گل گهر 

شهید کاظمی) سیرجان (

ساختمانی نیروگاه بندرعباس (فاز 

اول)

نیروگاه کرمانیان  STG نصب

(سمنگان)

79%

نیروگاه گل گهر  STG نصب

سیرجان
2%

ساختمانی نیروگاه ارومیه 7%

ساختمانی و نصب نیروگاه 40

مگاواتی پرند
12%

90%

58%

ساختمانی نیروگاه غرب کارون

نصب اسکلت فلزي غرب کارون

36%

56%

50%

40%

30%

21%

41%

14%

ساختمانی دیسپاچینگ زنجان 

(بخش تکمیلی )

22%

تامین و ساخت اسکلت 

فلزي غرب کارون
50%

تهیه و تامین(خرید)

اسکلت فلزي بخش 

بخارنیروگاه فردوسی

30%

تهیه و تامین (خرید)

ACC اسکلت فلزي

فردوسی

7%

90%

96%

91%

41%

5%

تعداد پروژه های انجام شده و در دست اجرا به تفکیک حوزه عملکرد سازمانی

% درصد پیشرفت واقعی

نوع پروژه ها
پروژه هاي 

خاتمه یافته

پروژه هاي در 

حال اتمام

پروژه هاي 

جاري
جمع

پروژه هاي ساختمانی 51 28 18 97

پروژه هاي نصب 

نیروگاهی
57 23 17 97

پروژه هاي ساخت 

اسکلت فلزي
0 1 3 4

پروژه هاي حمل 

توربین
1 2 1 4

پروژه هاي نصب 

اسکلت فلزي
1 1 4 6

پروژه هاي پست و خط 113 1 0 114

تعداد کل 223 56 43 322
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مهمترین رویدادهای پروژه های جاری شرکت طی دوره گذشته

1
CCP- نیروگاه سبالن بشمارۀ HRSG ابالغ قرارداد نصب 6 بویلر بازیاب

SB-1395-351 در تاریخ 96/5/22
12

ابالغ صورت مجلس تحویل موقت محدوده محوطه سازی ... نیروگاه هرمزگان 
)مرحله دوم ( درتاریخ 96/06/27

2
ابالغ صورتجلسه تحویل موقت عملیات ساختمانی سالن توربین گاز 

13و مشترکات نیروگاه بهبهان در تاریخ 96/05/02
ابالغ صورتجلسۀ تحویل موقت نصب تجهیرات بخش بخار/STG نیروگاه کهنوج 

بشمارۀ CCP-KJ-1394-139 در تاریخ 96/06/13

 3
ابالغ کار نصب و پیش راه اندازی 2 دستگاه بویلر HRSG نیروگاه 

14سیکل ترکیبی گل گهر سیرجان در تاریخ 96/05/10
ابالغ صورتجلسۀ تحویل موقت نصب بویلرهای/ HRSG نیروگاه کهنوج بشمارۀ 

CCP-KJ-1393-121 در تاریخ 96/06/13

4
نصب و پیش راه اندازی تجهیزات اصلی STG نیروگاه سیکل ترکیبی 

15سیرجان در تاریخ 96/05/10
ارسال اصل ابالغ تحویل موقت عملیات لیفت توربین و ژنراتور نیروگاه فردوسی 

بشمارۀ MTS-TU-95-0030 در تاریخ 96/04/14

ابالغ قرارداد ساختمانی فونداسیون توربین بادی )توربین ملی( بشمارۀ 5
460000043416  در تاریخ 96/06/12

ابالغ تحویل موقت عملیات جابجایی و لیفت توربین و ژنراتور واحدهای بخار - 
نیروگاه فردوسی در تاریخ 96/04/14

17مبادله قرارداد عملیات ساختمانی موبایل پرند در تاریخ 696/07/01
ابالغ فاز اول قرارداد اجرای عملیات ساختمانی پروژه نیروگاه بندرعباس در تاریخ 

96/04/26

7
ابالغ قرارداد نصب یک واحد بخش بخار/ STG نیروگاه گل گهر 

18سیرجان بشمارۀ CCP-GS-1396-096 در تاریخ 96/06/22
 ابالغ تحویل قطعی دیوار پیرامونی برق و بخار پارس )پتروشیمی دماوند( عسلویه 

بشمارۀ ISP-87-027 در تاریخ 96/04/20

8
 اصل ابالغ تحویل موقت محوطه سازی،فضای سبز و جاده های اصلی 

19نیروگاه هرمزگان2 بشمارۀ MTS-HM-91-0001 در تاریخ 96/06/27
ابالغ قرارداد عملیات ساختمانی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه در تاریخ 

96/04/07

9
سنکرون واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در تاریخ 

ابالغ کار نصب و پیش راه اندازی 6 دستگاه بویلر نیروگاه سبالن در تاریخ 96/07/062096/04/21

10
ابالغ تحویل دائم عملیات جابجایی و لیفت توربین و ژنراتور 
واحدهای بخار نیروگاه فردوسی MTS-TU-95-0030 در تاریخ 

96/05/30
21

ابالغ تحویل موقت عملیات لیفت توربین و ژنراتور نیروگاه فردوسی  در تاریخ 
96/04/14

11
تحویل موقت بخش ساختمانی توربین های 11 تا 22 - نیروگاه بادی 

ابالغ تحویل قطعی پروژه ISP87027 برق و بخار دماوند در تاریخ 2296/04/20کهک در تاریخ 96/05/29

برآورد کلاحجامنوع پروژه ها
حجم باقی مانده تجمعی انجام شده

درصدحجم درصدحجم 

پروژه های
ساختمانی

29%71816,380%2,830,0242,013,645عملیات خاکی )متر مکعب(
27%7311,454%41,74430,291آرماتوربندی )تن(

38%62334,414%891,048556,634قالب بندی )متر مربع(
34%66144,780%429,460284,680بتن ریزی اصلی )متر مکعب(

47%5314,843%31,86417,022نصب اسکلت فلزی)تن(

پروژه های
نیروگاهی و صنعتی

39%611,096%2,8091,713نصب پایپ رک )تن(
30%7011,992%40,48428,492نصب تجهیزات )تن(
53%4765,724%124,75659,032جوشکاری )متر طول(
41%59143,397%348,311204,914لوله کشی )اینچ قطر(
47%53669,726%1,414,858745,132کابل کشی )متر طول(

75%2510,421%13,9003,479ساخت اسکلت فلزی )تن(

گزارش وضعیت احجام پروژه های جاری طی دوره گذشته
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* اینفوگرافی

گزارش وضعیت پروژه های

پروژه ساختمانی 
نیروگاه
سیکل ترکیبی
سبالن

هفت  ● ریزی  بتن  و  تجهیزات  فونداسیون  ریزی  بتن  اجرای 
.  STH # 1 پارت کفسازی سازه

غربی  ● هیدروماشین  فونداسیون  کامل  ریزی  بتن  اجرای 
STH #1  وشرقی  سازه

اجرای  کرسی چینی وپالستر وایزوگام کرسی  واجر چینی  ●
STH #1 نمای بخشی از دیواره غربی وجنوبی سازه

اجرای بتن ریزی فونداسیون  وپدستال بخش چاله اسانسور  ●
 HRSG #11& HRSG # 12  وکفسازی  سازه

● STH # 2  سازه  CWPIT  بتن ریزی  کامل دیواره بخش
دیواره  ● بندی  قالب  واتمام  وشرقی  غربی  دیواره  ریزی  بتن 

STH # 3 سازه  CWPIT   شمالی بخش
اجرای ارماتوربندی وقالب بندی فونداسیون تجهییزات سازه   ●

CDP # 1

اجرای بتن ریزی گرید بیم , بکفیل وقلوه ریزی درون سازه  ●
CDP # 2

●  HRSG # 11 & HRSG  اجرای بتن ریزی  اسلب کفسازی سازه
# 12 & HRSG # 21

●  Pipe rack # وپدستالهای   فونداسیون  ریزی  بتن  اجرای 
HRSG # 31 31جنوب سازه

سازه   ● وتجهییزات  وفونداسیون  کفسازی  عملیات  اجرای 

FWPH #21 & FWPH # 12

●  Pipe سازه  وپدستالهای  فونداسیون  ریزی  بتن  اجرای 
 HRSG # 32 جنوب سازه rack # 32

● . Raw Water اجرای بتن ریزی سقف سازه
●  Pipe  اجرای خاکبرداری و رگالژ و بتن ریزی مگر سازه

.FWPH # 21  شرق سازه  rack # 12

●  Pipe rack  اجرای بتن ریزی فونداسیون وپدستال سازه
 STH # 1 10 #  غرب سازه

وارماتوربندی  ● فونداسیون  بندی  قالب  و  بندی  ارماتور 
.HRSG Clean Drain ریشه های دیوار سازه

● TGC # 2  سازه  TOPDK  بتن ریزی وتکمیل بخش
سازه   ● فونداسیون  بندی  وقالب  ارماتوربندی  اجرای 

Mosque

بندی  ● وقالب  وارماتوربندی  کفسازی  عملیات  اجرای   
WTP  وبتن ریزی  فونداسون تجهییزات سازه

اجرای قالب بندی و نصب قطعات مدفون و بتن ریزی  ●
Demin Water Tank # 1 رینگ سازه

اجرای قالب بندی و نصب قطعات مدفون و بتن ریزی  ●
 Demin Water Tank # 2 رینگ سازه

درصد پیشرفت واقعی : %41
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اینفوگرافی*

جاری شرکت نصب نیرو

پروژه باقی مانده 
ساختمانی 
نیروگاه سیکل ترکیبی 
پرند

ساختمان تصفیه خانه: اجرای عملیات مکانیک و الکتریکال اتاق  ●
آزمایشگاه و تحویل به پیمانکار نصاب

اجرای خطوط آندر گراند: خطوط شیمیایی و روغنی ●
ترانس اصلی: فنس کشی، اجرای گریتینگ و قلوه ریزی ترانس  ●

اصلی واحد
سرویس کمکی : اجرای عملیات الکتریکال ●
مخزن آب خام : تکمیل آجر نما ●
● 
لدر،  ● تکمیل   :  6 تا   1 واحد  پمپ  فید  بویلر  های  ساختمان 

گریتینگ و هندریل و نصب سند تراپ و پنجره ها
● 
ساختمان کمیکال واحد 1 تا 3: اجرای کاشی ضد اسید واحد 3  ●

، تکمیل لدر و عملیات الکتریکال و مکانیک
بویلر کمکی: تکمیل لدر، عملیات الکتریکال و مکانیک ●
پله و عملیات  ● راه  استراکچر  ساختمان کولینگ کمکی: تکمیل 

الکتریکال و مکانیک
پایپرک کمکی واحد 3 : نصب استراکچر فلزی ●
توربین  ●  2 واحد   INSIDE PLATFORM فلزی  استراکچر  نصب 

هال
حوضچه تبخیر: اجرای الیه ژئوممبران ●

مخزن اویلی سپراتور: عایقکاری و تحویل مخزن ●
سوئیچگیر خنک کننده واحد 1 : اجرای سقف کاذب و چکر  ●

پلیت
و  ● کاری  کاندوئیت  تکمیل   :3 واحد  کننده  خنک  سوئیچگیر 

اجرای کانال تهویه
اتاق E.L سوئیچگیر خنک کننده واحد 1: اجرای کف و سقف  ●

کاذب
ساختمان CPP واحد 1: اجرای جانپناه ●
● ACC آسانسور
ساختمان دیزل سایت: تکمیل عملیات معماری و الکتریکال ●
آوری  ● جمع  کانال  اجرای  و  خاکبرداری  سایت:  های  جاده 

بخشی از ضلع شرقی سایت
ساختمان BCR پست 044 کیلو ولت: تکمیل پیاده رو سازی ●
ساختمان CCR پست 044 کیلو ولت: تکمیل معماری، اجرای  ●

عملیات مکانیک و الکتریکال
ساختمان دیزل پست 044 کیلو ولت: نصب استراکچر فلزی  ●

و تکمیل عملیات معماری
کانال های پست: اجرای درپوش پیش ساخته ●
جاده های پست: اجرای آسفالت ●

درصد پیشرفت واقعی : %۸1
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*

پروژه
نصب یک واحد 
ACC
نیروگاه سمنگان

● CRT تانک Make Up water تکمیل جوشکاری
● Mine Duct تکمیل نصب و جوشکاری
● C & D تکمیل نصب وجوشکاری داکت های افقی الین
●  A  الین های Steam Distribution Duct تکمیل نصب و جوشکاری

& B & C & D

● Mine Duct تکمیل تمام منهول های
● A در الین Cleaning System شروع نصب ساپورتهای
● A & B & C & D  تکمیل نصب فن و مورتوهای الین های
● Hot Well Drain تکمیل نصب پمپ های 

● ACC اجرای جوشکاری و فیتاپ  خطوط  پایپینگ
●  ACC تمامی خطوط Sand Blast & Painting تکمیل
اجرای کاندوئیت و ارت سینی و تابلوها و کابل کشی و  ●

ACC کانکشن  درقسمت
● ACC نصب تجهیزات ابزار دقیق در
● ACC Air Leak Test All Steam Duct انجام
● ACS تکمیل کاندوئیت و ارت سینی در قسمت
●  ACS در قسمت  I & C تکمیل کابل های
● ACs تکمیل نصب تجهیزات ابزار دقیق در قسمت

درصد پیشرفت واقعی : %۸2

عملیات ساختمانی اینفوگرافی
نیروگاه سیکل ترکیبی 
فردوسی

اجرای عملیات درترانس کمکی توربین هال واحد اول و دوم  ●
و سوم

اتمام اجرای 176 فونداسیون و 65 پدستال  در فونداسیون های  ●
تجهیزات پست برق   

 
اتمام عملیات اجرایی کیبل ترنچ در بخش مشترکات  ●
●  A پارت - HRSG Pipe Rack  اتمام اجرای پدستال های
● H پارت - HRSG Pipe Rack  اجرای عملیات درپدستال های
اتمام اجرای پدستال های پایپرک - پارت D واحد اول و پارت  ●

E واحد دوم
اتمام اجرای فونداسیون های  پایپرک – پارت F و D واحد دوم  ●

و E واحد اول
اجرای عملیات خاکبرداری فونداسیون پایپرک - پارت C واحد  ●

دوم     
اجرای عملیات در ترنچ کمیکال دوزینگ واحد اول و دوم و  ●

سوم   
اتمام عملیات اجرایی در فونداسیون های  CEP واحد اول و دوم  ●

و سوم   

اتمام عملیات اجرایی در ساختمان سوئیچ گیر کولینگ واحد  ●
سوم   

اجرای عملیات در فونداسیون تجهیزات توربین هال واحد دوم  ●
و سوم  

●  Clean Drain Tank    اجرای عملیات در فونداسیون
● OILY SEPARATOR – BOP     اجرای عملیات در فونداسیون
اتمام اجرای دیوار ترانس های کمکی کولینگ  واحد اول و  ●

دوم و سوم
اجرای عملیات بکفیل داخل سوئیچگیر توربین هال های  واحد  ●

اول و دوم و سوم
اجرای عملیات در فونداسیون و دیوار سازه های CRT واحد  ●

و دوم و سوم  اول 
اجرای عملیات در فونداسیون های  STORAGE TANK واحد   ●

اول و دوم و سوم 
● Gas Domestic اتمام اجرای فونداسیون
اجرای عملیات بکفیل داخلی فونداسیون های بویلر فیدپمپ  ●

واحد اول و دوم و سوم

درصد پیشرفت واقعی : %41
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اینفوگرافی* پــروژه عملیات 
ساختمانی

نیروگاه سیکل ترکیبی 
ارومیه

●  HRSG آرماتوربندی و قالب بندی و اجرای بتن فونداسیون
واحد 1

آرماتوربندی فونداسیون و پدستال HRSG واحد 2 ●
●  HRSG آرماتوربندی و قالب بندی و اجرای بتن فونداسیون

واحد 3
آرماتوربندی فونداسیون HRSG واحد 4 ●
پی کنی و اجرای قلوه بتن بستر فونداسیون و اجرای بتن مگر  ●

HRSG واحد 6 

پی کنی فونداسیون سالن توربین بخار واحد 1 ●
پی کنی ،آرماتوربندی دیوار و پدستال - قالب بندی و بتن  ●

ریزی فونداسیون سالن توربین بخار واحد 2

پی کنی و قلوه ریزی بستر و اجرای بتن مگر فونداسیون سالن  ●
توربین بخار واحد 3

اجرای بتن مگر فونداسیون TG واحد 1 ●
پی کنی و اجرای بتن مگر فونداسیون TG واحد 3  ●
پی کنی و اجرای بتن مگر ساختمان دیزل ژنراتور ●
پی کنی و اجرای بتن مگر ساختمان آزمایشگاه موقت ●
نصب تجهیزات و سیلوهای بچینگ شماره 2  ●
 محوطه سازی  و فنس کشی محوطه تجهیز گارگاه و انبار  ●

روباز 
احداث ساختمان آشپزخانه و غذاخوری  ●
نصب تجهیزات باسکول ●

درصد پیشرفت واقعی : %۷

پروژه
نیروگاه نصب 
BOP
نیروگاه رومیله

اتمام فیتاپ و جوشکاری خطوط پایپینگ گازوئیل روی پایپ رک  ●
واحد های 1 الی 4 به همراه رایزر واحد 1

اتمام فیتاپ و جوشکاری خطوط پایپینگ گاز روی پایپ رک واحد  ●
1 الی 2 به همراه رایزر واحد 1

● For-  ادامه فیتاپ و جوش خطوط هدر رفت و برگشت ساختمان
warding

نصب دیزل های بالک استارت و اضطراری ساختمان دیزل  ●
●  DCS کنترلی و ،Power اتمام نصب تابلوهای
اتمام نصب تابلوهای داخل ساختمان CEB ) پس از تامین کسری  ●

تابلوها (
●  CEB اتمام مسیرسازی و کابل کشی تاسیسات داخل ساختمان های

CCB و

اتمام نصب باتری های بخش مشترکات ●
مسیرسازی روشنایی داخل توربین هال واحد 1 و 2 ●
● CCB و CEB اتمام ارت ثانویه ساختمان های
اتمام سندبالست و رنگ مخزن سوخت  ●
اتمام فیتاپ و جوشکاری لوله A/G سیستم Cooling مخزن سوخت ●
اتمام فیتاپ و جوشکاری لوله های A/G سیستم Foam و نصب  ●

تجهیزات آن
● CEB سیستم فایرفایتینگ ساختمان A/G اتمام پایپینگ
حفاری کانال U/G   لوله های پلی اتیلن ●
لوله کشی لوله های پلی اتیلن و نصب ولو و هیدرانت و ...  ●
اسپول سازی و جوشکاری اسپول های ساخته شده در شاپ ●

درصد پیشرفت واقعی : %۵۸
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پروژه ساختمانی اینفوگرافی*
 دیسپاچینگ زنجان
)بخش تکمیلی(

پروژه  عملیات  حمل 
و نصب اسکلت فلزی 
بخش بخار
 نیروگاه سیکل ترکیبی 
فردوسی

پروژه احداث 
کارخانه
آب آشامیدنی
قشم

اجرای بیس و ساب بیس جاده های محوطه ●
کف کاذب زیرزمین ساختمان کنترل ●
معماری مخزن آب ))عایق ، دیوار ( ●
خاکبرداری محوطه جهت اجرای میدان محوطه ●

●  WTP عملیات  نصب  استراکچر

اتمام عملیات مربوط به تجهیز کارگاه شرکت نصب نیرو  ●
اتمام عملیات آبکشی جهت اجرای عملیات تحکیم بستر زمین  ●

ضلع شمال نیروگاه
اتمام عملیات خاکبرداری مناطق غیر لجنی زمین شمال نیروگاه  ●
اتمام عملیات لجن برداری مناطق لجنی زمین شمال نیروگاه  ●
اتمام عملیات مخلوط ریزی و اجرای الشه ریزی سنگی جهت  ●

جدولکاری محوطه ●
تاسیسات مکانیکی و برقی مهمانسرا ●
نازک کازی )ایزوگام،کاشی،سفید کاری و ... ( ●
ساختمان HVAC آماده تحویل میباشد ●

عملیات  نصب  استراکچر TH  واحد اول  ●

اجرای تحکیم بستر زمین شمال نیروگاه
اتمام عملیات پخش مخلوط های ریخته شده و همچنین اجرای  ●

الشه چینی سنگی جهت تحکیم بستر زمین ضلع شمال نیروگاه
ادامه عملیات مخلوط ریزی، پخش و تسطیح زمین شمال  ●

نیروگاه

درصد پیشرفت واقعی : %90

درصد پیشرفت واقعی : %11

درصد پیشرفت واقعی : %14
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* پروژه
GTG نصب
نیروگاه
رومیله

اتمام عملیات نصب دایورتر دمپر و گیوتین اگزوز واحد یک ●
رنگ الیه سوم اگزوز واحد دو ●
نصب استراکچر اگزوز واحد 3 ●
دایورتر  ● رانداسکوار،  اگزوز،  دیفیوزر  نصب  و  مونتاژ  پیش 

باکس و اکسپنشن دایره ای اگزوز واحد 3
اتمام پیش مونتاژ و جوشکاری مین پارت های اگزوز واحد 3 ●
اتمام پیش مونتاژ مین پارت های 2 و 3 و 4 اگزوز واحد 4 و  ●

مین پارت 1 اگزوز واحد 3
نصب ساپورت و پین های توربین واحد یک و شروع عملیات  ●

عایقکاری آن
اتمام جوشکاری خطوط پایپینگ جکینگ و روغن واحد یک ●
فالشینگ خط جکینگ توربین واحد یک و ارسال نمونه روغن  ●

به آزمایشگاه
نصب اسکید های روغن، گاز ) دخلی و بیرونی (، گازوئیل  ●

واحد 1 و 2
اجرای پایپینگ اسکید های گاز ) دخلی و بیرونی (، گازوئیل  ●

واحد 1 
Pre Align ژنراتور توربین واحد یک ●

نصب اینکلوژر، داکت و الکتروموتور اسکید گاز توربین واحد  ●
1 و 2

اتمام Water Level توربین واحد 3 ●
اتمام تنظیمات و گروت ریزی آنتی سیسمیک توربین واحد 3 ●
اتمام نصب ماژول های ورتیکال و هوریزنتال ایراینتک واحد  ●

1 و 2
نصب Weather Hood ایراینتک واحد 1 ●
پیش مونتاژ استراکچر و داکت آنتی آیسینگ ایراینتک واحد  ●

1
جوشکاری ماژول های ایراینتک واحد 1 ●
داربست بندی ایراینتک واحد 1 و 2 جهت انجام جوشکاری  ●

آن
نصب ورتیکال داکت و دمپر ایراینتک واحد 3 و 4 ●
نصب تیوب بندل های آب و روغن فین فن واحد 2 ●
نصب استراکچر فین فن آب و روغن واحد 2 و 3 ●
نصب CCW پمپ فین فن واحد 1 ●
اجرای خطوط پایپینگ آب و روغن فین فن واحد 1 ●
اتمام مسیرسازی و کابل کشی فین فن آب و روغن واحد 1 ●
مسیرسازی و کابل کشی فین فن آب و روغن واحد 2 ●
اتمام نصب تاسیسات داخلی کانتینر LCC واحد 1 ●
اتمام نصب GCB واحد 1 و 2 ●
اتمام فیتاپ و جوش باس داکت واحد یک ●
نصب استراکچر باس داکت واحد 3 ●
انجام کابل کشی MV, LV, I&C واحد 1 و 2 و کانکشن کاری  ●

آن
فیلینگ  ● آماده   ( LCC واحد یک  کانتینر  باتری  اتمام نصب 

می باشد (
نصب کانتینر LCC واحد 4 ●

درصد پیشرفت واقعی : %21

پروژه حمل 
تجهیزات
نیروگاه بادی آقکند

حمل و تخلیه چهار نگله پره توربین در انبار روباز ●
حمل و تخلیه ناسل واحدهای 1 ، 2  و 3 در انبار روباز ●
حمل و تخلیه سه نگله ژنراتور واحدهای 1 ،2،  3 در انبار روباز ●

حمل و تخلیه سه نگله گیربکس واحدهای 1 ،2، 3 در انبار روباز ●
حمل و تخلیه یک نگله هاب  در انبار روباز ●
رسید به سایت و تخلیه قطعات جرثقیل 650 تن ●

درصد پیشرفت واقعی : %11

اینفوگرافی
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* پروژهاینفوگرافی
 باقیمانده
عملیات ساختمانی
گل گهر سیرجان

● Gate House شروع اجرای معماری ساخمان
● ACC SWGR اجرای ستونها وبخشی از سقف دوم ساختمان
●  Pit & Duct Bank , Pipe Sleeper & : ادامه اجرای بخش های 

Trench  ودرپوش

تکمیل نمای آجری سالن وسوئیچگیر بخار وشروع اجرای  ●
پوشش ساندویچ پانل

● WTP شروع عملیات معماری ساختمان
● Canteen و Admin ادامه عملیات معماری ساختمانهای
و  ● بخار  بویلر،  پیت گذاری محوطه  و    U/Gتکمیل خطوط

مخازن سوخت
●  Demin& Permeate Water اجرای اسلب کف رینگهای مخازن

Tank

ادامه خاکبرداری حوضچه های تبخیر ●
● CEP شروع کفسازی ساختمان
● ACC Aux, Trans تکمیل فونداسیونها ودیوار آتش مربوط به
اجرای فونداسیون وستونهای اتاقهای ER و CO2 کنار ساختمان  ●

ACC SWGR

●  ACCشروع محوطه سازی بخش
●   HRSG#1,2  اتمام بکفیل و محوطه سازی اطراف
ادامه رفع دیفکت ساختمانی )دیفکتهای شرکت ارسا( ●
ادامه عملیات تکمیلی دیوار پیرامونی ●
ادامه اجرای الیه ساب بیس وبیس جاده پیرامونی  ●
ادامه آببند کردن ترنچها، پیتها و داکت بانک ها ●

پروژه
STG نصب
نیروگاه
سیکل ترکیبی
شیروان

سنکرون واحد 1 بخار ●
اتمام عایق کاری توربین و پایپینگ سالن توربین واحد 1 ●
سیستمهای  ● کلیه  و  پیس  تی  و  ژنراتور  آمیزی  رنگ  اتمام 

واحد 1
اخذ کلیه ECC های نظارت برای سیستمهای واحد 1 ●
رفع دیفکتهای واحد 1 ●
فالشینگ روغن سیستم MAV واحد 2 ●
اجرای پایپینگ سالن توربین واحد 2 ●

●  T-Piece به  مربوط   Expansion Joint جوشکاری  و  نصب 
واحد 2

تکمیل اجرای مکانیکال توربین و ژنراتور واحد 2 ●
سینی کاری سالن توربین واحد 2 ●
نصب باسداکت اصلی واحد 2 ●
نصب تابلوهای LV سوئیچگیر اصلی واحد 2 ●
نصب تابلوهای DSC سوئیچگیر اصلی و کولینگ واحد 2 ●
نصب تابلوهای اتاق پروتکشن سوئیچگیر اصلی واحد 2 ●

درصد پیشرفت واقعی : %۷۵

درصد پیشرفت واقعی : %۵0
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اینفوگرافی*

تهیه و تامین )خرید( 
اسکلت فلزی
بخش بخار
نیروگاه فردوسی

● Aux. Cooling Building اتمام ساخت و ارسال قطعات سازه
● Water Treatment Plant Build-  اتمام ساخت و ارسال قطعات سازه

ing

 اتمام عملیات ساخت و ارسال  سازه  Turbine Hall  واحد 1 ●

پیشرفت  ● درصد  با   Aux.Service سازه   ساخت  عملیات  شروع 
فیزیکی %37

شروع عملیات ساخت سازه  Aux.Boiler با درصد پیشرفت فیزیکی  ●
%26

پروژه عملیات 
ساختمانی

فاز 1 نیروگاه 
بندرعباس

سنکرون واحد 1 بخار ●
عایق کاری خطوط پایپینگ و درامهای بویلر 1 و 2 ●
اخذ کلیه ECC های نظارت برای سیستمهای واحد 1 ●
رفع دیفکتهای واحد 1 ●
آمادگی جهت  ● اجرای خطوط Internal Piping واحد 2 و  اتمام 

هیدروتست

اتمام خاکبرداری و اجرای قلوه بتن و بتن مگر فونداسیون توربین  ●
واحد 1 و 2

اتمام خاکبرداری فونداسیون سوله انبار مپنا ●
اجرای فونداسیون و پدستال سوله انبار مپنا ●

ادامه تکمیل اجرای خطوط External Piping واحد 2 ●
نصب Expansion Joint های بویلر 3 ●
تکمیل عملیات اجرایی Non Pressurize Parts بویلر 3 و 4 ●
تکمیل سینی کاری و کاندوئیت کاری بویلر 3 و 4 ●
تکمیل کابل کشی و کانکشن بویلر 3 و 4 ●

شروع عملیات آرماتوربندی فونداسیون های توربین واحد 1 و 2 ●
اتمام نصب بچینگ شماره 1 و 2 ●
ادامه عملیات تجهیز کارگاه اصلی ●

درصد پیشرفت واقعی : %۵6

درصد پیشرفت واقعی : %6

درصد پیشرفت واقعی : %30

پروژه نصب 
HRSG نیروگاه 
سیکل ترکیبی
شیروان
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پروژه نصباینفوگرافی*
 HRSG  6 واحد 
نیروگاه
سیکل ترکیبی
سبالن

اتمام پدگذاری فونداسیون های بویلر 1 و 2 و 3 و 4 ●
تکمیل  نصب دیواره های کیسینگ بویلر 1 و 2 ●
تکمیل  نصب باتوم پنل های کیسینگبویلر 1 و 2 ●
تکمیل نصب تاپ پنل هایکیسینگ بویلر 1 و 2 ●
تکمیل نصب تاپ گریدر های کیسینگ بویلر 1 و 2 ●
اتمام بستن پیچ و مهره های کیسینگ بویلر 1 و 2 ●

تحویل االیمنت کیسینگ بویلر 1 و 2 ●
داربست بندی داخل و بیرون کیسینگ بویلر 2 ●
شروع جوشکاری داخلی و بیرونی دیواره های کیسینگ بویلر 2 ●
شروع جوشکاری کف کیسینگ بویلر 2 ●
پیش مونتاژ استک های بویلر 1 ●

درصد پیشرفت واقعی : %۵

ساختمانی
فاز 14 پارس
جنوبی
)چهار قرارداد(

رنگ آمیزی نمای 3 واحد اول ساختمان های UCB یونیت 106 ●
تحویل رنگ نمای بیرونی ساختمان آتش نشانی ●
اتمام عملیات سقف کاذب ساختمان آتش نشانی ●
تحویل اتاق سوئیچ گیر و کیبل روم و HVAC ساختمان ساب استیشن  ●

6 به کارفرما
اتمام عملیات رنگ آمیزی نمای بیرونی ضلع شمال و شرق و غرب  ●

ساختمان ساب استیشن 6
ادامه عملیات اصالح آب بندی پشت بام ساب استیشن 1 ●
اجرای عملیات پیاده رو اطراف ساختمان ساب استیشن1 ●
تحویل اتاق HVAC ساختمان ساب استیشن 1 به کارفرما ●
تحویل رنگ نمای بیرونی ساختمان ساب استیشن4 به کارفرما ●

تحویل اتاق HVAC ساختمان ساب استیشن 4 به کارفرما ●
شروع عملیات اجرای پیاده رو اطراف ساختمان ساب استیشن 4 ●
اتمام عملیات خطوط پایپینگ یونیت 106 ●
اجرای  عملیات بتن ریزی  پیوینگ  جنوب یونیت 106 ) پیشروی  ●

تا واحد 7(
شروع عملیات گراول ریزی محوطه یونیت 106 ●
تکمیل عملیات نصب استراکچر یونیت 106 ●
اجرای عملیات بتن ریزی پیوینگ زیر رک Area 11 شمالی ●
شروع عملیات اجرای خط فایر واتر شرق یونیت 132 ●
● B  125 اجرای عملیات پیوینگ یوینت

درصد پیشرفت واقعی : %90
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اینفوگرافی*  پروژه
 عملیات ساختمانی
نیروگاه
 بهبهان

● CPP تکمیل فعالیتهای برقی ساختمان
کاندوئیت کاری و کابل کشی سالن توربین بخار ●
اجرای سقف کاذب ساختمان-سینی کاری و کاندوئیت کاری  ●

سالن اصلی و اتاق تابلو-نصب اسپلیت های آزمایشگاه-اجرای 
WTP پیاره رو ساختمان

نصب اسپلیت های ساختمان کولینگ کمکی ●
● ACC اجرای فونداسیون راه پله و آسانسور ستونهای
● CPP waste water اجرای دیوار
● BFP1 کاندوئیت کاری و کابل کشی
تکمیل ساندویچ پانل ساختمان CDP و شروع عملیات برقی ●
● HVAC محوطه سازی شمال
اجرای خطوط اویلی – سوییج و شیمیکال ●

– تکمیل سقف کاذب ساختمان  ● برقی  فعالیت های  تکمیل 
ACC سوییچ گیر

●  ACC اجرای فنس ترانس های کمکی سوییچ گیر
اجرای پایپ ترنچ ها ●
نصب پایه چراغ های محوطه ●
نصب گریتینگ های ترانس اصلی بخار ●
اجرای قسمتی از پیاده رو سالن بخار ●
اجرای قسمتی از سیستم CCTV اطراف سایت ●
تسطیح - رگالژ واجرای الیه ساب بیس جاده های داخلی ●
● HVAC اجرای پایپ اسلیپر های غرب
شن ریزی محوطه ●

پروژه
نصب یونیت 106
فاز 14 پارس
جنوبی

واحد 101 : تنظیم توربین و اینکلوژر ، اتمام نصب قطعات جانبی  ●
کمپرسور – اجرای پایپینگ )ICP( بخش توربین اویل کولر، نصب 

ساپورت های بخش برق و ابزار دقیق ایرفن کولر
واحد 201 : تنظیم توربین و اینکلوژر ، اتمام نصب قطعات جانبی  ●

کمپرسور – اجرای پایپینگ )ICP(  بخش توربین اویل کولر، 
نصب ساپورت های بخش برق و ابزار دقیق ایرفن کولر

واحد 301 : تنظیم توربین و اینکلوژر ، اتمام نصب قطعات جانبی  ●
کمپرسور – اجرای پایپینگ )ICP( بخش توربین اویل کولر، نصب 

ساپورت های بخش برق و ابزار دقیق ایرفن کولر
واحد 401 : تنظیم توربین و اینکلوژر ، اتمام نصب قطعات جانبی  ●

کمپرسور – اجرای پایپینگ )ICP( بخش توربین اویل کولر، 
نصب ساپورت های بخش برق و ابزار دقیق ایرفن کولر 

نصب 501 : تنظیم توربین و اینکلوژر ، نصب توربین اویل  ●
کولر، نصب ساپورت های بخش برق و ابزار دقیق ایرفن کولر 

نصب 601 : تنظیم توربین و اینکلوژر ، نصب توربین اویل  ●
کولر، نصب ساپورت های بخش برق و ابزار دقیق ایرفن کولر

واحد 701 : تنظیم توربین و اینکلوژر ، ، مونتاژ فیلترهوس ،  ●
نصب ساپورت های بخش برق و ابزار دقیق ایرفن کولر

واحد 801 : تنظیم توربین و اینکلوژر ، نصب فن های ایرکولر ،  ●
نصب ساپورت های بخش برق و ابزار دقیق ایرفن کولر

درصد پیشرفت واقعی : %91

درصد پیشرفت واقعی : %36
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اینفوگرافی*

 leeper و  Pipe Rack بر روی HVAC اجرای عایق و کلدینگ لوله های
ها 
●   Aux.B ,WTP ,BFPH1 تکمیل عایق و کلدینگ در ساختمان های

  ̴ 4

تکمیل سقف کاذب و چراغ های شلتر سردرب ورودی نیروگاه ●
تکمیل مخزن کندانس مخازن گازوئیل ●
اتمام ترمیم کانال جمع آوری آبهای سطحی  ●
تکمیل روشنایی محوطه آبگیر ●

تکمیل دامپا سقفی سردرب ورودی نیروگاه ●
اجرای گریتینگ های ترافیکی در محوطه آبگیر ●
تکمیل پلتفرم های دسترسی به یاتاقان موتورها در واحد بخار ●
جنوب  ● و    Gate House محوطه  های  کاری  جدول  تکمیل 

Foam ساختمان
انجام عملیات رفع دیفکت  ●
انتتقال پروژه به لیست پروژه های فاز اختتام  ●

پروژه نصب سه 
واحد سیستم 
خنک کن
نیروگاه

سیکل ترکیبی پرند 

نصب DRAIN COLLECTOR های واحد یک )اصلی( ●
نصب و جوشکاری داکتهای عمودی و Elbow R3 واحد یک  ●

)اصلی(
اتمام عملیات نصب فن بل های واحد یک )اصلی( ●
نصب و Alignment گیربکس و موتور مربوط به فن بل های  ●

واحد یک )اصلی(
نصب خطوط HOTWEL DRAIN مربوط به پمپ های واحد  ●

یک )اصلی(
نصب فن بلها و تیوپ بندل های واحد یک )فرعی( ●

ادامه عملیات هیدروتست پایپینگ فرعی واحد یک ●
اجرای جوشکاری پایپینگ اصلی واحد یک ●
ادامه جوشکاری Header Duct, Collector های واحد یک ●
اجرای سینی و لدر در کولینگ اصلی و فرعی واحد یک ●
اجرای عملیات کابلکشی در کولینگ فرعی واحد یک ●
اجرای عملیات کابلکشی و کانکشن LV, MV  و Control در  ●

کولینگ اصلی واحد یک
اجرای عملیات Air Leak Test کولینگ اصلی واحد یک ●

پروژه 
باقی مانده 
ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی پره سر

درصد پیشرفت واقعی : %99/6۸

درصد پیشرفت واقعی : %30
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اینفوگرافی* پروژه نصب سه 
STG واحد
نیروگاه
سیکل ترکیبی پرند

پروژه
عملیات نصب 
بویلرهای
نیروگاه پرند

کابل کشی Power بخش Heat Tracing بویلر 1 و 2 ●
کابل کشی Special بخش Heat Tracing بویلر 1 و 2 ●
شروع کانکشن کابل های بخش Heat Tracing بویلر 1 و 2 ●
کانکشن کابل های ابزار دقیق و قدرت بویلر 1 و 2 ●
نصب کاندوییت و باکس بویلر 1 و 2 ●
اخذ ECC جزایر کاری الکتریکال بویلر 1 و 2 ●
فیتاپ و جوشکاری اکسترنال پایپینگ بویلر 1 و 2 ●
فیتاپ و جوشکاری ساپورت اکسترنال پایپینگ بویلر 1 و 2 ●
کالیبره و نصب کردن تجهیزات ابزار دقیق بویلر 1 و 2 ●
اتمام اسید شویی و Final Passivation بویلر 1 و 2 ●
اتمام فعالیت های آماده سازی جهت Blow Out بویلر 1 و 2 ●
اتمام عایق کاری درام ها و اینترنال پایپینگ و شروع عایق کاری  ●

نصب اسکید های واحد دو و سه در سالن توربین ●
شروع عملیات عایق کاری پایپینگ واحد یک ●
ادامه فعالیت های نصب توربین و ژنراتور واحد سه ●
انجام فعالیت های نهایی پایپینگ و ساپورت واحد یک ●
اتمام عملیات فالشینگ سیستم MAW واحد یک ●
اجرای سینی و لدر و ساپورتهای Cable Gallery واحد یک ●
کابل کشی بخش الکتریکال و ابزار دقیق واحد یک ●

اکسترنال پایپینگ بویلر 1 و 2
شروع Cladding درام ها و اینترنال پایپینگ بویلر 1 و 2 ●
ادامه فیتاپ و جوشکاری اینترنال پایپینگ بویلر 3 و 4 ●
شروع نصب استک بویلر 3 و 4 ●
نصب راه ارتباطی بین بویلر 3 و 4 ●
مونتاژ و نصب استراکچر 27 متر باالی بویلر بویلر 3 و 4 ●
مونتاژ و نصب استراکچر 4 و 21 متر بویلر 3 و 4 ●
ادامه فیتاپ و جوشکاری منیفولدهای زیر هارپ های بویلر  ●

3 و 4
چیپینگ و پدگذاری فونداسیون کیسینگ بویلر 5 و 6 ●
نصب مدول های 1 و 3 و 5 کیسینگ بویلر 5 و 6 ●
نصب پنل های ID04 R/L/B اینلت داکت بویلر 5 و 6 ●

انجام تاچ آپ سرجوش ها و ساپورت های پایپینگ واحد یک ●
اتمام فیتاپ و جوش خطوط QFB واحد یک ●
اتمام تست و فالشینگ خطوط پایپینگ واحد یک ●
اخذ ECC سیستم های به پایان رسیده واحد یک ●
اتمام نصب Generator Grounding Cubicle واحد یک ●
اتمام نصب استراکچر باس داکت واحد یک ●
اتمام فعالیت های نصب باس داکت واحد یک ●

درصد پیشرفت واقعی : %41

درصد پیشرفت واقعی : %40
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* اینفوگرافی

نصب مونوریل برای بویلر 1 جهت شروع عملیات هارپ زنی  ●
بویلر

اتمام نصب هارپ بویلر 1  ●
اتمام جوشکاری بیرون و داخل کیسینگ بویلر 2 ●
اتمام نصب عایق و الینر بویلر 2 ●
باز کردن داربست داخل بویلر 2 ●
فول بولت ، ایمپکت و تحویل ترک بولتهای سقف کیسینگ بویلر  ●

2
اتمام نصب هارپ بویلر 2  ●
اتمام عملیات ساخت استک های بویلر1و2 ●
اتمام عملیات رنگ آمیزی استک های بویلر1و2 ●
اتمام عملیات نصب استک بویلر 1 ●
اتمام عملیات نصب استک بویلر 2 ●
اتمام عملیات نصب درام های بویلر 1 ●
اتمام عملیات نصب درام های بویلر 2 ●
اتمام عملیات تنظیمات هارپ بویلر1 ●
اتمام عملیات تنظیمات هارپ بویلر 2 ●

اتمام عملیات نصب استراکچر درام LP بویلر 1 ●
اتمام عملیات نصب استراکچر درام LP بویلر 2 ●
اتمام عملیات نصب استراکچر سایلنسر بویلر 1 ●
اتمام عملیات نصب استراکچر سایلنسر بویلر 2 ●
اتمام عملیات نصب راه پله بویلر1 ●
اتمام عملیات نصب راه پله بویلر2 ●
ادامه عملیات نصب اینلت داکت بویلر 1و2 ●
شروع عملیات نصب بفل بویلر 1 ●
شروع عملیات نصب بفل بویلر 2 ●
شروع عملیات نصب پایپرک بویلر1 ●
شروع عملیات نصب پایپرک بویلر2 ●
شروع عملیات پایپینگ اینترنال بویلر1 ●
شروع عملیات پایپینگ اینترنال بویلر2 ●
اتمام عملیات نصب تجهیزات توربین و ژنراتور ●
●  CLEAN TANK,DIRTY پکیجهای  نصب  عملیات  اتمام 

TANK,LUBE OIL MODULE,MAX

اتمام عملیات نصب ترانس های یونیت ●

پروژه نصب 
نیروگاه

سیکل ترکیبی 
کاشان

درصد پیشرفت واقعی : %1۸

پروژه عملیات
تحکیم بستر
نیروگاه
بندرعباس

اتمام خاکریزی در مخازن سوخت شماره 1 و 2 ●
اتمام  عملیات خاکریزی در محدوده انبار روباز مپنا ●

اتمام عملیات خاکریزی در محدوده بخار نیروگاه ●
ابالغ تحویل موقت پروژه در تاریخ 96/07/26 ●

درصد پیشرفت واقعی : %100
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اینفوگرافی* پروژه باقی مانده 
عملیات ساختمانی 
نیروگاه یزد صدوق 
)تابان(

تکمیل دیوارچینی طبقه همکف و اول ساختمان اداری و بکفیل  ●
داخل ساختمان

شروع آجر چینی و پالستر سیمان دیوارهای ساختمان کانتین ●
ادامه معماری ساختمان نگهبانی ●
محدوده  ● های   Pipe trench و  سطحی  آبهای  کانالهای  تکمیل 

ساختمان اداری و کانتین
اجرای الیه بیس جاده های محدوده ساختمان اداری و کانتین ●
اجرای آسفالت الیه بیندر جاده های محدوده سالن بخار و مابین  ●

بویلرها
اجرای الیه بیس محوطه ورودی اصلی نیروگاه ) غرب ساختمان  ●

نگهبانی (
تکمیل نماچینی و اجرای سقف اتاق کنترل پکیج فاضالب ●
نصب و راه اندازی چراغهای روشنایی محوطه ●
اجرای پیاده روی اطراف ساختمانها و جاده های نیروگاه ●
اجرای Piping سیستم HVAC محوطه ) روی Pipe Rack ها و  ●

Sleeper ها (

ادامه عملیات تأسیسات برق و مکانیکی سالن توربین بخار و  ●
ساختمانهای جانبی بخار

کمک به شرکت مپنا توسعه 1 در اجرای کانالهای Surface و  ●
فونداسیون Cable Duct اطراف کولینگ 

درصد پیشرفت واقعی : %96

پروژه
نصب یک واحد 
HRSG
نیروگاه سمنگان

تکمیل نصب  Emergency ladder و Elevator Stracture  و  ●
Silencer Structure Erection   واحد یک و دو

● Expansion joint Erection & Bolt Tighten- بتکمیل  نص
Outlet Duct 1 درقسمت ing

●  Stack ) Shell 1 ~ 6 ( Welding تکمیل وجو شکاری
● Outlet Duct 2 تکمیل جوشکاری
تکمیل نصب  Piping و انجام تست Blow Out    واحد  ●

های یک و دو
●  Gas Valve Train Skid و Cooling Air Skid تکمیل نصب

واحد های یک و دو
●  Intermediate اجرای نصب و جوشکاری بروی خطوط

درصد پیشرفت واقعی : %۷9

 Flush Tank Piping و CBD Piping و Blow Down Piping
واحد یک و دو

اجرای نصب عایق استک واحد 2 ●
● HRSG Instrument & Service Air Sys. Pip- با اجرای نص

ing واحد ها ی یک و دو
● HP,LP ,HP&LP اجرای نصب عایق و روکش خطوط
اجرای نصب روشنایی  بوبلر واحد یک و دو ●
اجرای کابل کشی و کانکشن  تابلوها و تجهیزات ابزار  ●

دقیق واحد یک و دو
و  ● عایق  نصب  و   Piping نصب  و  جوشکاری  تکمیل 

روکش بویلر فیت پمپ واحد یک و دو
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* پروژه EPCاینفوگرافی
نیروگاه بادی
آقکند

 پروژه
ساختمانی و نصب
نیروگاه
40مگاواتی پرند

ادامه فاز طراحی و مهندسی پروژه ●
شروع و اتمام خاکبرداری فونداسیون توربین واحد های 17 ، 11  ●

، 13 و 15
شروع خاکبرداری فونداسیون توربین واحد های 14 و 19 ●
اجرای بتن مگر بستر فونداسیون های 13 و 17 ●
نصب قطعات دفنی فونداسیون های 13 و 17 ●
اجرای عملیات آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی  فونداسیون  ●

سازه TURBINE FIN FAN COOLER : بتن ریزی فونداسییون و  ●
پداستال

سازه FUEL GAS SCRUBBER : بتن ریزی ●
سازه GTG CONTAINER : بتن ریزی فونداسیون ●

توربین واحد 17
اجرای عملیات ارتینگ فونداسیون واحد 17 ●
بازگشایی )OPI( قطعات دفنی و تجهیزات  ●
نقشه برداری و توپوگرافی جاده های دسترسی به واحد های  ●

شمالی
های  ● جاده  زنی  غلطک  و  رگالژ  و  تسطیح  ریزی  مخلوط 

دسترسی به واحد های 11 ، 15 و 14

ترانس کمکی : بتن ریزی فونداسیون و دیوار آتش ●
سازه GEN FIN FAN : بتن ریزی فونداسیون ●
سازه توربین و ژنراتور: آرماتور و قالب یندی و بتن ریزی  ●

مرحله اول

درصد پیشرفت واقعی : %9

درصد پیشرفت واقعی : %12

تهیه و تامین )خرید( اسکلت فلزی 
سیستم خنک کن نیروگاه فردوسی

ساخت Column ،Beam  ، Bracing های  واحد ACC 1  تا زیر  ●
پلتفرم با درصد پیشرفت فیزیکی %60

● .  ACC 1 شروع عملیات ارسال واحد
ارسال 120 تن از سازه ACC تا زیر پلتفرم. ●

درصد پیشرفت واقعی : %۷
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* اینفوگرافی

پروژه نصب 
واحد بخار 
نیروگاه تابان یزد

اتمام کابل کشی برق وابزاردقیق ●
نصب تجهیزات ابزاردقیق سالن توربین ●
● MV اتمام کانکشن و تست های کابل های
ارنج وکانکشن کابل های ابزاردقیق  ●
● LV ارنج وکانکشن کابل های
تکمیل ارت ثانویه و تست و تحویل آن ●
● 10BFT02 ترانس LV BUS DUCT نصب

راه اندازی سیستم ترنینگیر ●
پیش راه اندازی تجهیزات سالن توربین ●
پیش راه اندازی کلیه تابلوهای برق وابزاردقیق ●
کلدینگ عایق توربین و لوله ها ●
ساخت و نصب عایق ولو باکس های خطوط ●
اجرای عملیات زیر سازی و پاشش عایق زیر توربین ●
اتمام مارک آپ بخش مکانیک ●

درصد پیشرفت واقعی :%91

نصب
استراکچر فلزی

نیروگاه سیکل ترکیبی 
پرند

نصب استراکچر فلزی پایپرک خارجی واحد 3 ●
نصب استراکچر فلزی ساختمان دیزل پست ●
نصب استراکچر فلزی پلت فرم های داخلی توربین هال واحد 2  ●

-IN SIDE PLATFORM

نصب گریتینگ و هندریل ساختمان CEP واحد 2 ●
نصب راه پله ساختمان سوئیچگیر توربین هال واحد 1 ●
نصب راه پله ساختمان کولینگ کمکی ●

درصد پیشرفت واقعی : %91

پروژه ساختمانی 
نیروگاه سیکل ترکیبی 
سمنگان

اتمام کلیه عملیات اجرایی حوضچه های تبخیر ●
● CEP اتمام کلیه عملیات معماری ساختمان
ادامه بکفیل و محوطه سازی ساختمانها ●
اتمام کاشی ضد اسید و اتمام کفسازی و ادامه عملیات معماری  ●

WTP ساختمان
ادامه اجرای داکت بانکها و ترنچهای واحد بخار ●

ادامه اجرای سیستم Oily Drain واحد بخار و مخازن سوخت ●
ادامه اجرای سیستم آندرگراند پساب شیمیایی و آبهای سطحی ●
ادامه رفع دیفکت ساختمانهای Work Shop & store ، ساختمان  ●

اداری ، سازه ها و ساختمانهای مسیر سوخت گازوییل
ادامه اجرای عملیات معماری ساختمان کانتین ●
ادامه اجرای عملیات تکمیلی دیوار پیرامونی ●

درصد پیشرفت واقعی : %90
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اینفوگرافی* پروژه نصب
اسکلت فلزی

نیروگاه سیکل ترکیبی 
غرب کارون

● CCB تکمیل و تحویل اسکلت فلزی ساختمان
تکمیل نصب اسکلت فلزی توربین هال واحد 1و2 ●
شاقولی بولتها و گروت ریزی پایه های استراکچر توربین هال  ●

واحد 1و2

نصب اسکلت فلزی فورواردینگ پمپ هاوس ●
●  Aux. حمل و آماده جهت شروع نصب اسکلت فلزی ساختمان

Service

درصد پیشرفت واقعی : %14

پروژه نصب
STG یک واحد
نیروگاه سمنگان

● MAG اجرای نصب ساپورت خطوط
● Instrument Air )QFB( Piping   اجرای نصب خطوط
اجرای نصب عایق و روکش توربین  وخطوط Piping  توربین ●
●  Control )Hydraulic( Oil خطوط Flushing تکمیل نصب وتست

Sys. )MAX( Piping

● Gland Seal Steam Sys-   خطوط Flushing  تکمیل نصب و تست

tem )MAW(Flushing

● )Drainage System MAL(  تکمیل نصب و خطوط
ریختن گروت و نصب فلکسیبل ها زنراتور وGCB و ترانس ●
اجرای کابل کشی و کانکشن تابلو ها و تجهیزات ابزار دقیق  ●

توربین

درصد پیشرفت واقعی : %۸9
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* نکاتی راجع به تاسیسات الکتریکالبرق
)قسمت پنجم(

نویسنده: مهندس علیرضا رمضانی

آشنایی با ماهیت نور :
طبق نظریه پالنگ)فیزیک دان(، چنانچه به الکترون های یک ماده که 
در حال دوران به دور هسته اتم می باشند، انرژی اعمال شود، الکترون 
ها از تراز( الیه )خود جدا شده به تراز باالتر می روند. از آنجا که تراز 
جدید ناپایدار است، با برداشتن انرژی؛ مجددا الکترون ها تمایل دارند به 
الیه خود باز گردند که نتیجه این جابجایی، ذخیره شدن و انتشار انرژی 
بصورت فوتون و نهایتاً تولید نور می باشد. به نظریه پالنگ، نظریه انتشار 
امواج الکترومغناطیسی گویند که طول موج نور، رابطه مستقیمی با انرژی 

اعمالی خواهد داشت.

سیستم های روشنایی )بخش اول( 

 D ؛ تولید ویتامینB بر خالف تاثیر مثبت اشعه ماوراء بنفش )طیف
در بدن(، مقدار بیش از حد این اشعه خطرناک است و از آنجاییکه الیه 
اوزون مقدار زیادی از اشعه ماوراءبنفش ) مخصوصا طیف C( را جذب 
می کند، وقتی الیه ازون نباشد ، همه آن به زمین و بدن می رسد که 
برای سالمتی انسان خطرناک است )انتشار بیش از حد گازهای گلخانه 
ای توسط بشر، موجب آسیب دیدگی)پاره شدن( الیه اوزون و تاثیر بد  

اشعه ماوراءبنفش بر پوست انسان گردیده است(.
 تاثیر نور بر بدن انسان:

عامل اصلی دیده شدن اجسام،  نوری است که از سوی آن به چشم 
تابیده می شود که در آن، عدسی چشم با تغییر فاصله ی کانونی امکان 
تطبیق اشیاء را در فواصل دور یا نزدیک فراهم،  مردمک مانند دیافراگمی 
متغیر، نور ورودی چشم را نسبت به 1:16 تنظیم نموده و نهایتاً شبکیه 

مانند پرده نمایش عمل خواهد کرد.
شبکیه چشم، 130 میلیون سلول بینایی حساس نسبت به نور دارد 
که 123 میلیون آن میله ای و بدون حساسیت به نور در شرایط نور کم 
)شب( بوده و 7 میلیون آن از نوع مخروطی و حساس به رنگ نور بوده 

که وظیفه تشخیص رنگ ها را بر عهده دارند.
سلولهای بینایی نوع میله ای بیشترین حساسیت در طول موج 507 
نانومتر و سلوهای مخروطی چشم، بیشترین حسایت در طول موج 555 

نانومتر )نور زرد متمایل به زرد( را دارند.

هورمون تنظیم کننده هوشیاری بدن:
مالتونین، نام هور مون تنظیم کننده میزان هوشیاری  بدن است که 
متناسب با میزان نوری که به چشم می خورد، توسط بدن تولید و سطح 

هوشیاری را تنظیم می نماید.
الزم به ذکر است که بدن بطور طبیعی و با توجه به خلقت دقیق 
صورت پذیرفته، سطح هوشیاری را در ساعات مختلف شبانه و متناسب 
با نور دریافتی از خورشید تنظیم می نماید. لذا متناسب با ساعات داخلی 
بدن و ساعات روز ،  مالتونین توسط غدد ترشح می گردد. یعنی بطور 
طبیعی در ساعت 10شب الی 2 صبح که میزان نور خورشید صفر 
مطلق است ) عدم اختراع نور، استفاده نامناسب از آن و عدم انتخاب 
صحیح المپها در محل کار و زندگی (، بدن در بیشترین حالت ترشح 
مالتونین بوده و سطح هوشیاری کمترین میزان را دارد و بهترین زمان 
برای استراحت است و از این ساعت بعد تا طلوع خورشید و ادامه ی 
گذر زمان، از میزان ترشح مالتونین کاسته و سطح هوشیاری افزایش 
می یابد تا در میانه روز)ساعت 12( ترشح مالتونین صفر و هوشیاری 
در باالترین نقطه می باشد. از این به بعد با ادامه ی گذر زمان، ترشح 
مالتونین آغاز شده و این سیکل ادامه خواهد داشت)به نمودار توجه 

فرمایید(.

شرایط  الزم جهت روئیت خوب اشیا:
تامین حد اقل روشنایی:  اشیا به خوبی روئیت شوند. ●
کنتراست کافی: یعنی اختالف مناسبی بین درخشندگی جسم و  ●

درخشندگی محیط وجود داشته باشد
داشتن سایز کافی ●
زمان کافی: برای روئیت جسمی توسط چشم باید مدت زمان  ●

کافی مقابل دید چشم قرار گیرد
اصطالحات مربوط به نور:

نور  رنگ  کننده  بیان  واقع  در  و  کلوین  برحسب  رنگ:  1-دمای 
خروجی  منبع نور است ) Color temperature(. دمای رنگ  بزرگتر؛  
 .)LED محدوده  رنگهای سرد و سفید سرد )فلورسنت،  متال هالید و
دمای رنگ کوچکتر؛ محدوده رنگهای گرم)المپهای التهابی-رشته ای( 

 مثال : دمای رنگ 4000کلوین المپ فلور سنت  یعنی اگر جسم 
سیاه را تا4000 کلوین گرم کنیم، نوری به رنگ المپ فلور سنت خواهد 

داشت.
جسم سیاه : عنصری که هیچ نوری منعکس نمی کند و کل نور تابیده 

شده را جذب می کند. 
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برق*

)color Rendering  Index=CRI(2-درصد بازتاب رنگ
اگر نمود اشیا را زیر نور خورشید بعنوان مبنا در نظر بگیریم،  این 
شاخص نشان می دهد که نور منتشر شده توسط المپ تا چه اندازه  به 

رنگ واقعی نزدیک تر است.
> CRI >1

  ضمناً هر چه عدد CRI  بزرگتر باشد؛ نمود)طیف ( رنگ باالتر و  اشیا 
بهتر و واضح تر دیده خواهند شد .

0

عامل اصلی نمود رنگ توسط المپ، کامل بودن طیف رنگ است. 
اگر در طیف المپی، رنگ قرمز نباشد ) مانند المپ های بخار سدیم( ، 
اشیا قرمز رنگ زیر آن المپ بصورت واقعی دیده نمی شوند و به رنگ 
دیگری دیده خواهند شد. شکل نشان داده شده نمایش یک گل سرخ 
زیر نور المپ بخار سدیم و رشته ای یا متال هالید که کامالً  گویا عدم 

کامل بودن طیف رنگ المپهای بخار سدیم می باشد.
نکته :  در جایی که نمایش واقعی رنگ اهمیت باالیی دارد )صنایع 
نساجی،خودرو سازی و.....(  استفاده از المپهایی با درصد بازتاب رنگ  

باال توصیه می شود .

) )Luminous Flux=Lm3شار نوری چراغ – جریان نور-

کل نور خارج شده از یک منبع نوری در فضا، در یک واحد زمان و 
در تمام جهات را شار نوری گویند.

معموالً شار نوری هر چراغ توسط شرکتهای سازنده آن عرضه می 
شود؛ و واحد آن لومن Luman  است.

)Luminous intensity(4-شدت نور
اگر نور منتشر شده تحت زاویه معینی هدایت شود، شدت نور با نشان 
)L( و واحد کندل )Cd(یا شمع نشان می دهند. چون المپهای رفلکتور 
دار نور را در جهت خاصی منتشر می کنند )هالوژن و..( لذا نور خارج 

شده را واحد کندل می خوانند.
مثال:یک المپ  w 50 هالوژن :

با رفلکتور 38 درجه  :  میزان 1500 کندل شدت نور
با رفلکتور 10درجه  :  میزان 8200 کندل شدت نور   

  )Luminous effiency(5- بهره نوری
نسبت شار نوری خروجی به توان المپ را گویند و با مشخص می 

شود.

)Illominance(6- شدت روشنایی
مقدار شاری که به واحد سطح می رسد را شدت روشنایی می گویند 

و با )E ( نشان داده و واحد آن لوکس است .
E=dØ/ da

نکته: هیچ گاه کل شار نوری المپ به سطح نمی رسد و موانعی چون  
، قاب خود چراغ ، رنگ سقف ، دیوار و کف ، وجود اجسام و... بخشی 

از شار نور ی را از بین می برند لذا :
E=dØ.k/dA

 K= ضریب کاهش شار نوری به علل مختلف 
)Reflection  factor( 7-ضریب انعکاس

نسبت مقدار نوری که از یک سطح بازتاب می شود )سطوح روشن 
%80 تا %90 و سطوح تیره 20%( به کل نور تابیده شده را گویند و با 

P نمایش می دهند.
)Lminance(8-درخشندگی

اثر فیزیولوژیکی روشنایی بر روی چشم را درخشندگی)ناشی از منابع 
نور و سطوح براق( گویند که در محاسبات روشنایی )به خصوص 

خیابانی و بیرونی( بسیار اهمیت دارد.
)Glare(9- خیرگی

که  است  خیرگی  روشنایی،  در  دهنده  آزار  عوامل  از  یکی 
افراد،                                                                                           برای  خستگی  ایجاد  دید،  حوزه  شدن  محدود  به؛  منجر 
را  باالخص درخیابان می شود  کاهش دید و گاهی خطرات جانی 

خیرگی نام گویند.
عوامل ایجاد خیرگی :  

 استفاده از چراغ نامناسب
قرار گرفتن چراغ یا پنجره در موقعیت نامناسب 

 انعکاس باالی سطوح مختلف    
انواع خیرگی :

مستقیم : شکل نامناسب چراغ و قرارگیری در محل نامناسب 
غیر مستقیم:  بازتاب سطوح براق و.... منجر به خستگی زود رس 

می گردد.      
انتظارات سیستم روشنایی )عناصر مهم ارزیابی کیفیت( : 

کنیم ،خسته  ● کار می  آرامش بصری: وقتی در محیط هستیم و 
نشویم)عوامل موثر : نمود رنگ و یکنواختی توزیع نور (

در تصویر زیر، اولین تصویر از سمت راست که در آن از نورهای 
گرم استفاده کرده است برای محیط های کاری مناسب نیست و موجب 
خستگی و خواب آلودگی می گردد ) ترشح هورمون مالتونین با توجه 
به نور دریافتی چشم(، در تصویر سمت چت که از المپهای با نور سفید 
سرد استفاده شده، بهترین مدل بوده و بیشترین حالت هوشیاری را در 
بر خواهد داشت و مناسب ترین نمونه برای فضاهای کاری که نیاز به 

هوشیاری دارند، می باشد 
کارایی بصری: نور باید به گونه ای باشد که نیازهای چشم برای  ●

روئیت خوب اشیاءرا داشته باشد.
نمود بصری: یعنی محل منابع نور و رنگ نور مناسب آن باعث شود  ●

که اشیاءکامال به صورت سه بعدی تشخیص داده شوند.
برای اینکه یک سیستم روشنایی از نظر موارد فوق درست باشد؛ 
باید رنگ نور) نمود رنگ ؛ کامل بودن طیف های رنگ المپ ( خوب 
باشند، خیرگی محدود شده و توزیع یکنواختی در درخشندگی صورت 

پذیرد. 
مناسب ترین رنگ نور برای انواع محیط :

نورهای گرم :  این نورها برای ایجاد آرامش و تمایل برای خواب و 
استراحت  نظیر انواع هتل ، بیمارستان ، اتاق نشیمن و ... استفاده می 

گردند ) قضیه مالتونین و تاثر بر غدد داخلی بدن (
نورهای سرد :  این نورها برای جلوگیری از خواب آلودگی   
و ایجاد تمرکز کاربرد دارند لذا برای محیطهای کاری توصیه می شوند.
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* HSE در خانه ایمنی
)۷(

افزایش روز افزون جمعیت، به ویژه جمیت شهر 
نشین، رواج مصرف گرایی، رشد و توسعه صنایع، 
حمل و نقل، ارتباطات، علوم و فنون مختلف، همه 
و همه به نوعی به افزایش حجم ضایعات و نخاله 
ها، تنوع پسماند ها و انواع زباله ها افزوده است. 
روندی که همچنان رو به افزایش است. زیست 
کره و دنیای پیرامون انسان را تهدیدی بنام زباله ها  
احاطه کرده است به طوری که امروزه یکی از 
و  ارشد  مدیران  جوامع،  اساسی  های  دغدغه 
شهری، دولت ها، مسئله مدیریت پسماندهاست. 
پسماند یا زباله به هر گونه مواد جامد، مایع و 
گازی شکلی غیر از فاضالب اطالق می شود که 
به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم پس از انجام 
فعالیت های انسانی، زائد و دور ریختنی حساب 
می شود. انواع پسماند در یک تقسیم بندی کلی بر 
مبنای مکان تولید به پسماند شهری و غیر شهری 
تقسیم می شود. پسماند شهری به آن دسته از زباله 
ها و پسماند هایی گفته می شود که در مجدوده 
جغرافیایی شهر تولید می شود  و پسماند غیر 
شهری به آن دسته از زباله هایی اطالق می شود 
که در خارج از محدوده قانونی شهر و در فضاها 
و مراکز پیرامونی تولید می شود. در یک تقسیم 
منبع  و  ماهیت  مبنای  بر  توان  می  دیگر  بندی 
تولید، پسماند ها را به پسماندهای شهری)منظور 
زباله های سطح و کف کوچه و خیابان هاست(، 
صنعتی،  پسماندهای  خانگی،  پسماندهای 
پسماندهای کشاورزی،  پسماندهای بیمارستانی 
و پسماند های خطرناک تقسیم بندی کرد. خود 
زباله ها و پسماند های خانگی به دو دسته خشک 
و تر) فاسد شدنی( تقسیم می شوند.  دسته اول 
مواد خشک دور ریختنی با قابلیت بازیافت و 
استفاده مجدد هستند مانند انواع نان، پالستیک و 
شیشه، کاغذ و مقوا و دسته دوم مواد و زباله های 
تر هستند که فاسد پذیرند و قابلیت تبدیل شدن 
به کود را دارند شامل انواع ضایعات مواد غذایی و 

سبزی و میوه ها و.. می شود.
اولین قدم در مدیریت پسماند های خانه، آن 
است که دورریزها را کم کنیم، از مواد و کاالها 
درست استفاده کنیم، راه های استفاده مجدد را یاد 
بگیریم و در نهایت پسماند های منزل را تفکیک 
کنیم. یعنی پسماند های خشک مانند کاغذ، مقوا، 
پارچه، کاغذ، شیشه، پالستیک، چوب و ... را از 
پسماند های تر مانند پسماند میوه ها، سبزیجات و 
مواد غذایی و تفاله چای و... در دو کیسه جداگانه 
و چندبار  بادوام  از ظروف  بریزیم.  مخصوص 

مصرف برای غذاخوری و یا نگهداری مواد غذایی 
استفاده کنید.

از رومیزی های پارچه ای به جای نوع یکبار 
مصرف آن استفاده کنید.

از لیوان های فلزی به جای فنجان و لیوان یکبار 
مصرف کاغذی یا پالستیکی استفاده کنید.

از محصوالت و کاالهایی استفاده کنیم که در 
بسته بندی های قابل بازیافت به بازار ارائه شده اند.
به جای خرید اسباب بازی و یا لوازم جدید 
سعی کنید از لوازم و اسباب بازی های دوستانتان 

بصورت مشترک استفاده کنید.
تر  خطر  کم  و  تر  ارزان  آلی  شوینده های  از 
استفاده کنید مانند سرکه سفید و عصاره لیمو )که 
لک های چربی را می زداید( و جوش شیرین 

استفاده کنید.
مواد بی مصرف را می توان با تغییراتی به روی 
برای  استفاده کرد. راه های موجود  آنها دوباره 
امکان استفاده مجدد از اشیا بسیار زیاد است. تنها 
چیزی که ما نیاز داریم این است که با استفاده از 
خالقیت خود امکان استفاده مجدد از اشیاء موجود 

در اطراف را افزایش دهیم.
ارگان هایی مانند کمیته امداد و بهزیستی پذیرای 
لوازم دست دوم قابل استفاده شهروندان هستند. 
همچنین در حال حاضر طرحی به نام "طرح هبه" 
در شهرداری تهران در طول سال اجرا می شود 
که شهروندان می توانند از طریق تماس با 137 
و دریافت کد، هدایا و لوازم اضافی و مازاد قابل 
استفاده خود را )مانند مبلمان و لوازم برقی که 
قابل تعمیر و استفاده هستند( در اختیار مأموران 
شهرداری که با لباس و کارت های ویژه به همراه 
ماشین های مخصوص به در منازل آنها مراجعه 
می کنند قرار دهند که در صورت نیاز، بازسازی 
شده و در اختیار افراد نیازمند قرار می گیرد. بعد از 
تحویل هدایا، خانواده های دریافت کننده هدیه، به 
افراد اهداکننده لوازم معرفی خواهند شد تا اعتماد 
نسبت به عملکرد شهرداری و میزان مشارکت ها 

افزایش یابد.
مواد  از  اعم  کاالها  معقول  مصرف  و  خرید 
خوراکی، پوشاک، لوازم منزل و غیره، یکی از راه 
های صرفه جویی و حفظ محیط زیست است و 
عالوه بر آن توان اقتصاد خانواده را باال می برد. 
با پس اندازهای کوچکی که از صرفه جویی در 
خرید یا به عبارت بهتر با خرید صحیح و منطقی، 
حاصل می شود می توان سرمایه های بزرگی برای 
فعالیت های مفید ایجاد کرد و در عین حال به 

حفظ محیط زیست نیز کمک کرد. 
درموقع خرید، کیسه، زنبیل یا ساک خرید را 
همراه خود ببرید و به فروشنده بگویید به کیسه 
نیاز ندارید. این کار باعث کمتر شدن  نایلونی 

مصرف کیسه های پالستیکی می گردد. 
تا  کنید  خریداری  دوام  با  کاالی  است  بهتر 
مدت استفاده از آنها طوالنی تر  شود. بدیهی است 
پسماند  جریان  وارد  دیرتر  بادوام،  محصوالت 

شهری می شوند.
با برنامه ریزی خاص خرید کنید. بدین ترتیب 
که قبل از خرید، ابتدا لیست کاملی از آنچه را که 

نیاز دارید تهیه نمایید.
برای خرید لوازم خانگی عجله نکنید. ابتدا به 
نیاز خود فکر کنید و وسیله ای را انتخاب کنید 
که نیازتان را برآورده کند، با میزان مصرف و تعداد 
افراد خانواده تان متناسب باشد و مصرف انرژی 

کمی هم داشته باشد.
بسته های خرید خود را به حداقل برسانید. از 
کیسه های بسته بندی هر چه بیشتر می توانید 
استفاده کنید و مابقی را همراه با سایر پسماند های 
خشک، به غرفه بازیافت یا وانت های جمع آوری 

پسماند خشک، تحویل دهید.
در گردش ها، برای جمع آوری پسماندها به 
جای کیسه های پالستیکی، از کیسه های برزنتی 

استفاده کنید. 
بردن  بکار  از  ها،  گردش  و  ها  میهمانی  در 
مصرف  یکبار  ظروف  سایر  و  لیوان  بشقاب، 

خودداری کنید.
چنانچه می خواهید از بیرون غذا تهیه نمایید، 
ظرف غذا را به همراه خود به رستوران ببرید و 
از مسؤل رستوران درخواست کنید به جای آنکه 
از ظروف یک بار مصرف استفاده کند غذا را در 

ظرف شما بریزد. 
در مراسم عزاداری ملی مانند ایام محرم و نیز 
در نذری ها، به جای ظروف و لیوان های یکبار 
مصرف پالستیکی و یونولیتی می توانید از لیوان 
ها و ظروف مخصوص گل ذرت یا ظروف بادوام 

استفاده کنید.
برای تزیینات، می توانید کاغذ کادو، مقوا و 

کاغذهای رنگی مصرف شده را استفاده کنید. 
به جای هدیه، به نوعی سرمایه گذاری فکر 
کنید. مثاًل به باز کردن یک حساب پس انداز. دادن 
کارت هدیه به جای خرید اسباب بازی، لباس و ...  
نیز ایده خوبی است تا بدین ترتیب هدیه گیرنده 

چیزی را بخرد که واقعاً به آن نیاز دارد.

مدیریت پسماند در خانه

نویسنده: مهندس پژمان خلعتبری
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بهداشت*

نویسنده: دکتر مهدی خوشدل
تعریف چربی خون

 به مولکول های لیپیدی موجود در جریان 
خون گفته می شود. این چربی ها در دو گروه 
عمده کلسترول و تری گلیسیرید طبقه بندی 
می شوند. مولکول های چربی عموماً به همراه 

پروتئین ها در خون جریان دارند.
افزایش چربی خون یا هیپرلیپیدمی  براساس  
سطح  انواع  چربی  در خون و میزان  باالتر بودن  
افزایش   از حد طبیعی  تعریف  می شود.  آنها 
چربی خون در بزرگساالن  شایع تر است  اما 

امروزه محدود به سن نمی باشد.
عالمت  فاقد  باال  خون  چربی  مهم:  نکته 
با  قطعی  تشخیص  و  باشد  می  اختصاصی 

آزمایش خون است.

آمار
جالب است بدانید که میزان چربی خون در 
آسیا در کشور های ایران و لبنان باالتر از سایر 

کشور هاست.
در اروپا کشور مجارستان تجربه خوبی در 
زمینه حذف نسبی چربی های جامد داشته 
به طوریکه توانسته مرگ و میر کشور را در 
طول25 سال به میزان 20 درصد کاهش دهد.

چربی خون باال

از  25 درصد مرگ و میر در جهان ناشی 
قلبی-عروقی می باشدکه علت  بیماری های 

نیمی از آن ها چربی خون باال بوده است.
جهانی  بهداشت  سازمان  های  بررسی  در 
مردان  در  خون  چربی  درصدی  کاهش 10 
40 ساله در طول 5 سال باعث کاهش ریسک 
بیماری های قلبی-عروقی به میزان 50 درصد 
و در مردان 70 ساله به میزان 20 درصد شده 
است. نتیجه: هیچ وقت برای درمان دیر نیست. 

مکانیسم ایجاد مشکالت عروقی در افزایش 
چربی خون

چربی در سطح رگ رسوب کرده، در نهایت 
این رسوب ها جریان طبیعی خون را دچار 
مثال  برای  حالت  این  در  کنند.  می  مشکل 
قلب شما به اندازۀ کافی خون غنی از اکسیژن 
قلبی  حمله  خطر  و  کرد  نخواهد  دریافت 

افزایش خواهد یافت.

های  بیماری  ایجاد  در  خطر  های  فاکتور 
عروقی به همراه چربی خون باال :

استعمال سیگار  ●

شاخص توده بدنی باال ●
فعالیت بدنی کم )بیش از نیمی از جامعه  ●

ما کم تحرک هستند(
فشار خون باال ●
دیابت ●
داشتن سابقه بیماری های قلبی خانوادگی ●
رژیم غذایی پرچرب و کم فیبر ●
استرس ●

عروق  و  قلبی-عروقی  مشکالت  جز  به 
باال  خون  چربی  عوارض  دیگر  از  مغزی، 
میتوان مشکالت کبدی و پانکراس را نیز نام 

برد.

درمان
و  چربی  کم  غذایی  رژیم  و  بدنی  فعالیت 
غنی از فیبر و میوه جات و سبزیجات فاکتور 
های مهمی در کاهش چربی خون  می باشند، 
عالوه برآن دوری از استرس، مصرف بیشتر غذا 
های دریایی نیز اهمیت بسزایی دارد. استفاده از 
داروهای کاهنده چربی خون و برخی دیگر از 
مکمل های دارویی نیز در مواقع لزوم توسط 

پزشک شما تجویز می شود.
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ضرب المثل*
ضرب المثل ها

برگرفته از کتاب امثال و حکم دهخدا، جلد دوم

)بخش نهم(

زنبور خانه شورانیدن:  ●
دشمنان را با کاری زننده بخشم آوردن. مثال: در وقتی که لشگر خراسان از در حصار غز برخاست 
اهل اسالم والیت بم و نرماشیر پریشان و اندیشه ناک بودند که لشگر خراسان زنبور خانه شورانیده 
اند و خود رفته اند تا آن گروه ظالم از حصار بیرون آیند و با ما بیچارگان چه کنند. تاریخ سالجقه 

کرمان محمدبن ابراهیم.
زود بازی کن بد بازی کن: ●

مزاحیست که بین مقامران و حریفان نرد و شطرنج متداول است و بحریفی که در بازی دیر کند و 
طرف را منتظر گذارد گویند و مقلوب گونه از مثل دیر آی و درست آی باشد.

سر کوچک و ریش دراز نشان احمقی است: ●
گویند ابلهی بدین دو صفت این مثل بشنید قبضه ای از ریش خویش به دست گرفته مابقی بر 
شمع نهاد تا سوخته و کوتاه شود. مازاد بسوخت و آتش بدست او در افتاد دست رها کرد همۀ ریش 

مشتعل گشت و روی و لبها نیز محترق و مجروح شد.
سنگ بر دندان آمدن: ●

بر خالف میل جوابی موجه و مسکت شنیدن. تمثل: دستور را از این سخن سنگی عجب بر 
دندان آمد و از غیظ حالت آتش غضبش لهبی برآورد. مرزبان نامه نظیر: جواب دندان شکن شنیدن.

سنگ صبر بر دل بستن: ●
تمثل: و خاک سیاه چون نبات سبز باید خوردن و سنگ صبر بر دل بستن. مرزبان نامه. در 
محرومی از سعادت قربت و مهجوری از آستان خدمت سنگ صبر بر دل بست. مرزبان نامه. نظیر: 

دندان بجگر نهادن.
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ادبیات*  از کتاب نوشته های اداری
 )راهنمای درست نویسی(

جمله های مرکب:
با ارسال سیاهۀ عملکرد نمایندگیهای شهرستان و صورتجلسۀ شورای معاونان مبنی بر افزایش  ●

سهمیه ها در راستای راهبردهای سال آتی که به نظر مقام محترم وزارت رسیده است همراه با 
جوابیۀ ایشان به شرح زیر ایفاد می گردد.

جمله ها باید تا سرحد امکان کوتاه و مستقل باشند. نباید بی دلیل با استفاده از "واوِ" عطف، 
موصول، یا حروف ربط آنها را به هم متصل کنیم. جملۀ نفس بُر عالوه بر آنکه خواندن و درک 
مطلب را دشوار می کند، گاه خود نویسنده را هم به اشتباه می اندازد، تا جایی که رشتۀ کالم از 
دستش به در می رود و ممکن است جزء مهمی از جمله )مثاًل فعل اصلی( را از قلم بیندازد. نمونۀ 

باال آن قدر آشفته است که مشکل می توان منظور نویسنده را دریافت.
در دیدار ریاست سازمان از واحد بازیابی ضایعات که اخیراً شروع به کار کرده و قرار است  ●

تا شهریور ماه امسال به تولید کامل برسد جمعی از کارگران مشکالت خود را مطرح کردند.
اگر عبارتی چنان طوالنی است که خواندن آن دشوار می شود، باید آن را به چند واحِد گفتار 

تقسیم کنیم. پس بهتر است بنویسیم:
در دیدار رئیس سازمان از واحد بازیابی، جمعی از کارگران مشکالت خود را مطرح کردند. این 

واحد اخیراً شروع به کار کرده و قرار است تا شهریور امسال به تولید کامل برسد.
پیرو مذاکرات قبلی به پیوست فهرست اعتبارات مورد نیاز طرحهای ملی برای سال 1371  ●

به تفکیک رشته ها که در شورای پژوهشهای علمی کشور به تصویب رسیده است ارسال 
می شود.

در جمله مرکب، یعنی جمله ای که بیش از یک فعل داشته باشد، یک جملۀ ساده هست که غرض 
اصلی گوینده را بیان می کند )جملۀ پایه( و جمله یا جمله های دیگری که برای تکمیل معنای جملۀ 
پایه می آیند )جمله های پیرو( و معموالً با حرف ربط به جملۀ پایه می پیوندند. در این نوع جمله 
باید فعل اصلی را زودتر بیاوریم )تا تکلیف خواننده زودتر روشن شود( و جمله های پیرو را روشن 

و کوتاه بیان کنیم. پس بهتر است بنویسیم:
پیرو مذاکرات قبلی، به پیوست فهرست اعتبارات الزم برای طرحهای ملی در سال 1371، به 
تفکیک رشته ها، ارسال می شود. این طرحها در شورای پژوهشهای علمی کشور تصویب شده 

است.
این برنامه که در کمیسیون صنایع بررسی خواهد شد، براساس نتایج گردهمایی رؤسای مراکز  ●

آموزش عالی در زمینۀ همکاری با صنایع کشور که در آبان ماه سال گذشته در حضور وزرای 
فرهنگ و آموزش عالی و صنایع برگزار شد تنظیم گردیده است.

باید از معترضه های متعدد یا معترضه در معترضه اجتناب کنیم. پس بهتر است بنویسیم:
این برنامه که در کمیسیون صنایع بررسی خواهد شد، براساس نتایج گردهمایی رؤسای مراکز 
آموزش عالی تنظیم شده است. این گردهمایی درآبان ماه سال گذشته با حضور وزیر فرهنگ و 

آموزش عالی و وزیر صنایع برگزار شده بود.

نویسنده: فرزانه طاهری
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معرفی کتاب*
اعتراف به زندگی

درآمدی بر
 علم تصمیم گیری

نوآوری برای آینده

ناشر : نشر چشمه  
نویسنده :  پابلو نرودا
مترجم: احمد پوری  

نوع جلد : شومیز  
قطع :رقعي 

مناسب براي: بزرگساالن

 موضوع: اقتصاد و مدیریت،
 مدیریت  

نویسنده : جیمز مارچ
مترجم: ابراهیم افشار  

نوع جلد : شومیز  
قطع :رقعي 

تعداد صفحات: 350
ناشر: نشر نی

موضوع: سیاست علمی - 
ایران - آینده نگری

پدیدآوران : محسن بهرامی, 
نادر منتظرین, مهکامه طاعتی, 

مسعود نیکخو, مجتبی 
مهرجویی  

تاریخ نشر : 1388/08/03  
قطع :وزیری 

تعداد صفحات: 234
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

)پلی تکنیک تهران(

این کتاب بر پایه ی یادداشت های 
در  نویسنده  پرطرفدار  کالس 
دانشگاه استنفورد شکل گرفته است. 
جیمز مارچ در این کتاب دری به 
فعالیت  این  ـ  دنیای تصمیم گیری  
اساسی بشری ـ می گشاید؛ فعالیتی 
گروهی،  فردی،  زندگی  در  که 
اهمیت  اجتماعی  و  سازمانی، 
بنیادی دارد. مارچ در این کتاب از 
نتایج پژوهش های علوم اجتماعی 
تا  می گیرد  بهره  رفتاری  علوم  و 

ما  به  آن  گستره ی  وسیع ترین  در  را  تصمیم گیری 
بشناساند. به جای پرداختن به »چگونه باید تصمیم 
گرفت«، تأکید او بر آن است که »تصمیم در عمل 
را  مارچ کسانی  بدین گونه،  چگونه گرفته می شود«. 
که دست اندکار تصمیم گیری هستند یا آن را مطالعه 

می کنند، قادر می سازد تصمیم گیری را بهتر فهم کنند.
جیمز جی. مارچ )تولد 1928( استاد ممتاز دانشگاه 

برای  ابزاری  عنوان  به  نوآوری 
رشد  و  توسعه  اهداف  تحقق 
سازمانی، مدتی است که به صورت 
سازمان یافته مورد توجه سازمان های 
دولتی، خصوصی و بنگاه های تجاری 
قرار گرفته است. بدین ترتیب امروزه 
نوآوری در عرصۀ رقابت های بازار 
نقش مهمی ایفا می کند. دانشگاه ها 
نبوده اند و  این حرکت دور  از  نیز 
در  مختلف  شکل های  به  نوآوری 
می کند.  خودنمایی  آنها  برنامه های 
تی«،  آی.  »ام.  مانند:  دانشگاه هایی 

»هاروارد« و »کاردیف« برای حفظ و تقویت حضور 
خود در فضای رقابتی کنونی و آتی، نگاهی عمیق به 
نوآوری  داشته اند. سند  نوآوری  کارگیری  به  و  اجرا 

زندگی«  به  »اعتراف  کتاب 
زندگی نامه ی شخصی »پابلو نرودا« 
شاعر اهل شیلی را »احمد پوری« 
به فارسی برگردانده است. مترجم 
برای  اثر  این  انتخاب  درباره ی 
نرودا  »پابلو  است:  گفته  ترجمه 
شاعری جهانی است و پیش از این 
هم کتابی از او منتشر کرده ام که با 
این  شد.  رو به رو  خوبی  استقبال 
ادبیات  اسناد  بزرگ ترین  از  کتاب 

از دهه 20 تا 70 میالدی است چون در آن بیش تر 
چهره های ادبی حضور دارند.« این کتاب در دوازده 
فصل سامان یافته است. پسرک روستایی، گم شده در 
شهر، راه های جهان، تنهایی درخشان، اسپانیا در قلب 
من، در جست وجوی افتادگان رفتم، مکزیک شکوفا 
و خارآگین، کشورم در تاریکی، آغاز و پایان تبعید، 
سفر دریایی و بازگشت به میهن، شعر پیشه است و 

کشور محبوب من سرزمین ستمکار 
است.  کتاب  فصل های  عنوان  من 
 1904 ژوئیه   12 )زاده  نرودا  پابلو 
– درگذشته 23 سپتامبر 1973( نام 
الیسر  مستعار نویسندگی ریکاردو 
دیپلمات،  باسوآلت،  ریس  نفتالی 
سناتور و شاعر نوگرای شیلیایی و 
برنده جایزه نوبل ادبیات، بود. او نام 
مستعار خود را از نام یان نرودا شاعر 
اهل چک انتخاب کرده بود. نرودا 
در سال 1971 برنده جایزه نوبل ادبیات شد. »پستچی«، 
»اشعار  بسیاریم«،  »ما  من«،  »خاطرات  هستم«،  »من 
تکمیلی«، »اقامت بر روی زمین«، »سرودهای همگانی«، 
»بیست سرود عاشقانه« و »یک غم آوا«، »آوای جهانی«، 
»تاریک و روشنا« و »یادبودهای جزیره ی سیاه« از آثار 
نرودا هستند که بخشی از آن ها در ایران ترجمه و منتشر 
شده اند. کتاب حاضر را نشر »چشمه« منتشر کرده است.

استنفورد و دارای درجه ی دکتری از 
دانشگاه ییل است )1953(. شهرت 
زمینه ی  در  مطالعاتش  دلیل  به  او 
درباره ی  تحقیق  و  سیاسی  علوم 
طرح  نیز  و  سازمانی  نظریه ی 
نظریه ی شرکت است. او طی بیش 
دانشگاهی  فعالیت  سال  هفتاد  از 
به سی  خود ده ها مقاله و نزدیک 
عنوان کتاب به تنهایی یا با همکاری 
کرده  تألیف  پژوهشگران،  دیگر 
است. عالوه بر این، او صاحب چند 
مجموعه شعر است؛ نیز نویسندگی دو فیلم نامه را در 
موضوع عای مرتبط با زمینه های پژوهشی اش برعهده 
داشته است. مارچ عضو آکادمی های مهم در کشور 
خود )ایاالت متحده( و سوئد و نروژ است، و به خاطر 
خدمات علمی اش از 16 دانشگاه مهم در جهان دکترای 
افتخاری دریافت کرده است. کتاب حاضر نخستین 

تک نگاشت از اوست که به فارسی ترجمه می شود.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر شامل دو 
می باشد.  پشتیبان  و  اصلی  نسخۀ 
نسخۀ  بر،  مشتمل  حاضر،  کتاب 
در  که  بوده  نوآوری  سند  پشتیبان 
نوآوری  از  ایجاد شناخت  راستای 
نوآوری،  مقولۀ  دربارۀ  تفصیل  به 
انواع آن و چگونگی دست یابی به 
آن بحث می کند. همچنین با معرفی 
اسناد  امیرکبیر،  صعنتی  دانشگاه 
باالدستی آن و دیدگاه اعضای آن، 
ماموریت دانشگاه را در رسیدن به 
نوآوری مشخص می سازد. همچنین 
در این سند با ارائۀ جزئیات، دربارۀ ارکان یک نظام و 
سازمان نوآور بحث، و بدین ترتیب، فرآیند به دست 

آوردن سرفصل های سند اصلی شرح داده می شود.
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مسابقه*

مسابقه

1. پیشنهاد شما برای پیاده سازی استراتژی هتلینگ در پروژه های 
جاری شرکت چیست؟ 

2. شما چه راهکار هایی را برای ارتقاء برند نصب نیرو پیشنهاد 
میدهید؟ 

در  ریسک  مدیریت  نظام  پیاده سازی  و  تدوین  به  توجه  با   .3
شرکت نصب نیرو از نظر شما مهمترین ریسک های عملیاتی 

چیست و پاسخ شما به آنها چه میتواند باشد؟

به بهترین پاسخ های تشریحی به تعداد 10 نفر، جوایز 
ارزنده ای اهدا خواهد شد.

برندگان مسابقه در فصلنامه بعدی معرفی خواهند شد.

*

این فقط یک بطري است. هیچ چیزي 
تویش نیست، هیچ مایعي، غیر از آب.

تکه  یک  است.  آن  توي  چیزي  اما 
چوب با لکه هاي قرمز.

طول  نه  کن".  "کمکم  نوشته  رویش 
جغرافیایي اي هست نه عرضي. 

به بریدگي انگشتم مي نگرم.
دستخط شبیه خط من است – ناامیدانه 

و پر از تراوشات.
چرا این پیام به خودم برگشت؟

by Sonja Nitschkeاین فقط یک بطري است

 It's a bottle. Nothing inside, nothing

.liquid, nothing that's not water

 But there is something inside. Bit of

.driftwood with something red on it

Help me" it says. No latitude, no lon-"

.gitude

.I look at the cut on my finger

 The writing does look like mine --

.dripping, desperate

Why did it come back to me
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دانش آموزان و 
کارکنان  ممتاز

محمدماهان  پناه پور 
فرزند: حسین

محل خدمت: ستاد
پایه: اول دبستان

معدل: خیلی خوب

شایان شکیبا
فرزند: بابک

پروژه: آقکند
پایه: سوم دبستان

معدل: خیلی خوب

امیر آبکار
فرزند: بهرام
پروژه: رمیله

پایه: ششم دبستان
معدل: خیلی خوب

محمدپویا نوروزی
فرزند: شهریار
پروژه: رمیله

پایه: پنجم دبستان
معدل: خیلی خوب

سوگند محمودی هریس
فرزند: فرشید

محل خدمت: ستاد
پایه: نهم

معدل: 19/37

علی نجفی زاد
فرزند: پژمان

محل خدمت: ستاد
پایه: دوم دبستان

معدل: خیلی خوب

محمدپارسا نوروزی
فرزند: شهریار
پروژه: رمیله
پایه: یازدهم

معدل: 18/55

محمد علیزاده شیرکوهی
فرزند: خوشرو

پروژه: رمیله
پایه: کاردانی

معدل: 15/41

رسول علیزاده شیرکوهی
فرزند: خوشرو

پروژه: رمیله
پایه: کارشناسی ارشد

معدل: 15/08

محمدرضا لشکری نژاد
فرزند: ابوذر
پروژه: رمیله

پایه: پنجم دبستان
معدل: خیلی خوب

اسماعیل لشکری نژاد
فرزند: ابوذر

پروژه: رمیله 
پایه: پیش دبستانی

صبا آزادیان
فرزند: فرزاد

پروژه: توس - غرب نیرو
پایه: نهم       
معدل: 18/79

سیدمحمدامین سرآسیایی
فرزند: سیدامیر

پروژه: توس - غرب نیرو
پایه: دوم دبستان

معدل: خیلی خوب

آیدا اکبریان چکان
فرزند: غالمرضا 

پروژه: ارومیه
پایه: نهم

معدل: 20

آنیتا اکبریان چکان
فرزند: غالمرضا 

پروژه: ارومیه
پایه: چهارم

معدل: خیلی خوب

آراد رهبری   
فرزند: فرهاد

محل خدمت: ستاد
پایه: سوم-علوم تجربی

معدل: 19/63

آراد حسام عارفی
فرزند: شاهین
پروژه: پره سر

پایه: چهارم دبستان
معدل: خیلی خوب

امیرعلی سواری
فرزند: یوسف

پروژه: بندرعباس
پایه: اول دبستان

معدل: خیلی خوب

امیرعرفان حسین پور 
فرزند: محمد

محل خدمت: ستاد
پایه: چهارم دبستان
معدل: خیلی خوب

امیرحسین پناه پور 
فرزند: حسین

محل خدمت: ستاد
پایه: چهارم دبستان
معدل: خیلی خوب
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*
دانش آموزان و 
کارکنان  ممتاز

کامیار کاوسی 
فرزند: مسلم

پروژه : توس-غرب نیرو
پایه: سوم دبستان

معدل: خیلی خوب

هلنا رضائی
فرزند: رضا 

پروژه: کارخانه اراک
پایه: اول دبستان

معدل: خیلی خوب

هانیه سررودی
فرزند: علی اکبر 

پروژه: توس- غرب نیرو
پایه: هفتم

معدل: 19/81

امیررضا قیداری   
فرزند: محمدجواد

پروژه: آقکند
پایه: اول دبستان

معدل: خیلی خوب

کسری میرزایی
فرزند: داوود

محل خدمت: ستاد
پایه: اول دبستان

معدل: خیلی خوب

امیرمهدی قزلو
فرزند: قنبر

محل خدمت: ستاد
پایه: نهم

معدل: 19/43

فردوس جانفزا
فرزند: علی شیر

پروژه: غرب کارون-غرب نیرو
پایه: چهارم دبستان 
معدل: خیلی خوب

فاطمه جانفزا
فرزند: علی شیر

پروژه: غرب کارون-غرب نیرو
پایه: هشتم 

معدل: 19/52

نازنین فاطمه قزلو
فرزند: قنبر

محل خدمت: ستاد
پایه: دوم دبستان

معدل: خیلی خوب

نام فرزند 1 معدل مقطعنام خانوادگینام
مقطع 

تحصیلی 1
معدل 1

نام 

فرزند 2

مقطع 

تحصیلی 2
معدل 2

نام فرزند 

3

مقطع تحصیلی 

3
پروژهمعدل 3

آقکند19/45نهمکامیارخیلی خوبپنجم دبستانمهیارابدل خانیکیامرث

ستاد17/55هفتمآیساابدل خانیارسالن

لعیا19/07هشتممحدثهخیلی خوبسوم دبستانمحمد پارساابراهیمیجبار
هفتم-ادبیات و 

علوم انسانی
ستاد- غرب نیرونیست

ستاد17/42دهمعلیابراهیمیحسن

اراك-غرب نیروخیلی خوبچهارم دبستانعرفانابراهیمی مجدسعید

غرب کارونخیلی خوبچهارم دبستانآرشارسالنیاحسان

ستاد16/96کارشناسی ارشدارشاد هرزویلیوحید

انبار سعیدآبادخیلی خوباول دبستانعلیاسفندیاريیوسف

شیروانخیلی خوبپنجم دبستانامیر محمداسماعیل زاده بزآبادمحرم

پره سرخیلی خوباول دبستانسایناسمعیلیمهدي

رومینا19/6دهم تجربیرزیتااشرفیرامین

 قبولی 

کارشناسی 

میکروبیولوژي

ستاد

اطیابیسید حامد
کارشناسی ارشد- مدیریت 

اجرایی
ستاد

تابان18/10اعرابیهادي

ستاداول دبستانیگانهقبولی کارشناسی ارشدامامی آرنديمسعود

پرند-غرب نیروخیلی خوباول دبستانرضاامجدیانعلی اکبر

امیراحمديمهشید
کارشناسی ارشد-مهندسی 

برق-سیستمهاي قدرت
ستاد16/42

گل گهرخیلی خوباول دبستانامید رضاامیري دورهونیابوذر

امیر دری
فرزند: براتعلی

پروژه: توس-غرب نیرو
پایه: سوم متوسطه 

معدل: 16/74

16/75
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نام فرزند 1 معدل مقطعنام خانوادگینام
مقطع 

تحصیلی 1
معدل 1

نام 

فرزند 2

مقطع 

تحصیلی 2
معدل 2

نام فرزند 

3

مقطع تحصیلی 

3
پروژهمعدل 3

بهبهان-غرب نیروخیلی خوبدوم دبستانابوالفضلایمانی نسبروح اله

رمیلهخیلی خوبششم دبستانامیرآبکاربهرام

سبالنخیلی خوبششم دبستانالههآذر برزینبهمن

سمنگانخیلی خوباول دبستانمانیآرایشسبحان

بهبهان-غرب نیروخیلی خوبسوم دبستانمهساآقاجريقدرت

بهبهان-غرب نیروخیلی خوبسوم دبستاننسترنآقاجريفریدون

بهبهان-غرب نیرو20نهمآیداآقاجريخیراله

ستادکارشناسیآئینه ورزانیمهدي

19/98نهمسمیهبابامحمدرضا
تاکستان-غرب 

نیرو

خیلی خوبسوم دبستانحدیثهبابارمضانعلی
تاکستان-غرب 

نیرو

19/79هشتمزهرابابااحمد
تاکستان-غرب 

نیرو

ستادکارشناسی ارشدباباییمیثم

خیلی خوبسوم دبستانآینازباباییجواد
تاکستان-غرب 

نیرو

باغندهمهدي

قبولی دکتري مدیریت 

صنعتی-تولید و عملیات 

واحد رشت-پردیس

ستاد

سبالن-غرب نیرو19/95هفتمسمیهباقري بابیصمد

سبالن-غرب نیروخیلی خوبچهارم دبستانپویابایرامی معصوم آبادداریوش

گل گهر-غرب نیرو19/81هفتمندابرخورداري کن کتشاحسین

ششممهشیدخیلی خوبدوم دبستانزهرابرفی زادهمحمدیار
خیلی 

خوب
بهبهان-غرب نیرو16/29دهماشکان

دوم دبستانابوالفضلخوبپنجم دبستانسکینهبهادرلومحمد
خیلی 

خوب
توس-غرب نیرو

توس-غرب نیرو19/14هشتمنرگسبهارياحمد رضا

پرند-غرب نیروخیلی خوبدوم دبستانمحنابهزادیان پشممحمد

سوم دبستانساراخیلی خوبپنجم دبستانامیر حسینبیگ مراديمحمد
خیلی 

خوب
سبالن-غرب نیرو

سبالنخیلی خوبدوم دبستانپریزادپالوديفرهاد

اول دبستانمعصومهخیلی خوبششم دبستانمهديپودرکانیرمضانعلی
خیلی 

خوب
پرند

سبالن-غرب نیرو16/74هشتمامیر محمدپور امیرحسین

سبالن-غرب نیرو17/60کارشناسیمهسا17/69نهممهديپور امیريتوکل

شیروان-غرب نیرو18/02یازدهممجتبیپورجعفرحمیدرضا

سوم دبستانمحمدخیلی خوباول دبستانرضاپورمحمدغالمرضا
خیلی 

خوب
فاز14

توس-غرب نیروخیلی خوبسوم دبستانعرفانپیرويعلی

بهبهان-غرب نیروخیلی خوبدوم دبستانامیر حسینتوفیقیفرهاد

شیروان-غرب نیروخیلی خوبپنجم دبستانالههثباتیحسن

ستاد16/97دکتراجشنیمجتبی

سبالن-غرب نیروخیلی خوبپنجم دبستانعلیجعفريعیسی

18/16دهممحدثهجمالیاکبر
تاکستان-غرب 

نیرو

خیلی خوبدوم دبستانهستیجهانگیريابراهیم
ساختمانی - تابان 

یزد

دانش آموزان و 
کارکنان  ممتاز

16/78
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نام فرزند 1 معدل مقطعنام خانوادگینام
مقطع 

تحصیلی 1
معدل 1

نام 

فرزند 2

مقطع 

تحصیلی 2
معدل 2

نام فرزند 

3

مقطع تحصیلی 

3
پروژهمعدل 3

جهانگیريکامران
کارشناس ارشد مهندسی 

مدیریت و ساخت
ستاد

میر عبدل
جهانگیري 

ساریخانبیگلو

میرامیر 

حسین
سبالن-غرب نیروخیلی خوباول دبستان

پره سرخیلی خوباول دبستانامیر حسینچراغ سحر کیسمیعلی

16/94دهمفاطمهحاتم پورقاسم
فردوسی-غرب 

نیرو

ششممحمدخیلی خوباول دبستانمرتضیحاتمی آلوقرهمراد
خیلی 

خوب
بهبهان-غرب نیرو18/50نهممهدي

ستاد- غرب نیروخیلی خوبدوم دبستانهستیحبیبانعلیرضا

پره سر-غرب نیروخیلی خوبششم دبستانامیر محمدحبیبی رودکناريمرداویج

سبالنقبولی کارشناسی ارشدحسنیحسین

سبالن-غرب نیروخیلی خوبچهارم دبستانفاطمهحسین پورعربعلی

گل گهرخیلی خوبدوم دبستانسیده مهرآساحسینیسید مهدي

سمانهحسینیسید ابراهیم
کارشناسی ارشد 

مهندسی صنایع
سید میالد19/84

دکتراي 

تخصصی 

مهندسی 

مکانیک

سیده یگانه18
کارشناسی ارشد 

مهندسی صنایع
ستاد16/91

وحید
حسینی زاده 

شکرانلو
شیروان-غرب نیرو18/34کارشناسی ارشد

غرب کارونقبولی کارشناسی ارشدحق دوست منجیلیآریان

پنجم دبستانهدیه17نهمهاديحمیدي آق قلعهابراهیم
خیلی 

خوب
سبالن-غرب نیرو

غرب کارونقبولی کارشناسی ارشدحیدريسجاد

سبالن-غرب نیروخیلی خوباول دبستانمائدهخانیمحمد

خسرويخلیل
کارشناسی ارشد-مهندسی 

عمران-مهندسی زلزله
ستاد

خیلی خوباول دبستانعلیرضاخلجیمجید
تاکستان-غرب 

نیرو

خیرآباديمحمود
کارشناسی ارشد مهندسی 

عمران
محمدخیلی خوبپنجم دبستانماهک

قبولی 

کارشناسی برق
ستاد

سبالنخیلی خوبدوم دبستانطاهادادخواه گلفزانیمحمد

اراك-غرب نیروخیلی خوبدوم دبستانامیر طاهادارابیعباس

دوم دبستاندنیاخیلی خوبدوم دبستاندرسادلگشاییحمید
خیلی 

خوب
آقکند

اول دبستانآرشخیلی خوبپنجم دبستانعلیرضادهقانیفرامز
خیلی 

خوب
فاز14

اول دبستانعرشیا18/79هفتمابوالفضلدیده ورفریدون
خیلی 

خوب
بهبهان

اراك-غرب نیروخیلی خوباول دبستانمحمد طهربیع مقدموحید

دوم دبستانحدیثهخیلی خوبپنجم دبستانفاطمهرحمانیرضا
خیلی 

خوب

تاکستان-غرب 

نیرو

سبالن20نهمسپهررحمتیحامد

انبار سعیدآبادهشتمشیرینخیلی خوباول دبستانمحمد امینرحمتیمهرداد

ستادکارشناسیرضاییمهدي

انبار سعیدآبادخیلی خوبدوم دبستانراحیلرضاییابراهیم

دانش آموزان و 
کارکنان  ممتاز

16/20

17/75



شماره 9، مهر 1396 54

*

نام فرزند 1 معدل مقطعنام خانوادگینام
مقطع 

تحصیلی 1
معدل 1

نام 

فرزند 2

مقطع 

تحصیلی 2
معدل 2

نام فرزند 

3

مقطع تحصیلی 

3
پروژهمعدل 3

رضائیرضا

کارشناسی مهندسی 

تکنولوژي ایمنی صنعتی و 

محیط کار

کارخانه اراكخیلی خوباول دبستانهلنا19/67

توس17/75کارشناسی ارشدرضوانیانمهدي

ستاد18/00دکتراامیر علی18/00دکتراامیر محمدرمدانیفرخ

سوم دبستانبهارخیلی خوباول دبستانمحمد مهديرمضانیمرتضی
خیلی 

خوب
اراك

سبالن-غرب نیروخیلی خوبچهارم دبستانالیناروحی عنبرانسعید

16/72کارشناسیزهرهزارعیشعبان
تاکستان-غرب 

نیرو

ستاد19/69هشتممهسا19/75کاردانیزمانیرضا

بهبهان17/77دکتراساعدآرمان

توس-غرب نیروخیلی خوبپنجم دبستانابوالفضلسرگلزائی ثانیرضا

ستادخیلی خوبچهارم دبستانمهرساسرويمهدي

تابان-غرب نیروخیلی خوبچهارم دبستانحسینسعیدي نیکسعید

سالجقهمحمد علی
کارشناسی ایمنی و محیط 

زیست
گل گهر17/46

شیروانخیلی خوبسوم دبستانامیررضاسلطانیحسن

سلطانی نژادمهدي

قبولی کارشناسی ارشد-

مهندسی مواد-شناسایی و 

انتخاب مواد مهندسی

نصب سمنگان

اول دبستانآرمانخیلی خوبششم دبستانعرفانسلمانیمراد
خیلی 

خوب
اراك

اول دبستانآرینخیلی خوبششم دبستانآرشسلیمانیمحمد
خیلی 

خوب
گل گهر

نصب تابانخیلی خوبپنجمعسلسلیمانیحسن

توسخیلی خوبششم دبستانبهارهسی بنديبهنام

توس-غرب نیروخوبدوم دبستانسهیلسیاوشصادق

پرندخیلی خوبدومسید آرتینسیدینسید محسن

اراك-غرب نیروخیلی خوبدوم دبستانمائدهشامحمديعلی قربان

شاهسواريسجاد

قبولی کارشناسی ارشد-

مهندسی صنایع - سیستم 

هاي مالی/ فیروزکوه

ستاد

اراك-غرب نیروخیلی خوباول دبستانزهراشاهورديامین

شاهیانعزیزاله

کارشناسی ارشد- مدیریت 

ورزشی-مدیریت بازاریابی 

در ورزش

ستاد17/80

شهرام
شایگان متین 

(غالمی)
سبالن16/96کارشناسیعلیرضا

پنجم دبستانآرمیتا18/45هشتمآیداشتریه فراهانیمحسن
خیلی 

خوب
اراك-غرب نیرو

غرب کارونخیلی خوبچهارم دبستانیکتاشجاعیحبیب

توس-غرب نیروخیلی خوبپنجم دبستانسید طاهاشجريسید محمود

پره سرخیلی خوبدوم دبستانپانیذ18/69کارشناسی ارشدشریف پورعلیرضا

سبالن19/50نهمهومانشعاع احمديهدایت

تاکستانخیلی خوبچهارم دبستانحدیثشعبانیولی

غرب کارونخیلی خوباول دبستانعرشیاشعین زادهمجید

دانش آموزان و 
کارکنان  ممتاز
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نام فرزند 1 معدل مقطعنام خانوادگینام
مقطع 

تحصیلی 1
معدل 1

نام 

فرزند 2

مقطع 

تحصیلی 2
معدل 2

نام فرزند 

3

مقطع تحصیلی 

3
پروژهمعدل 3

علیشکرالهیمومن
کاردانی 

الکترونیک
ستاد- غرب نیرو

سوم دبستانسارا17/67کاردانیشیرزاد17/50هشتممحمدرضاشکريعلی اصغر
خیلی 

خوب
ستاد

شمالیامیرحسین
کارشناسی ارشد آموزش 

الکترونیکی
ستادخیلی خوبششم دبستاندرین

توس-غرب نیرو17/00نهمنداشمشیريمحمدرضا

گل گهرخیلی خوباول دبستانسپهرشمشیريغالمعلی

پرندخیلی خوبدوم دبستانمحمد جوادصادقیحسین

خیلی خوباول دبستانمارالصادقیانحسین
نصب کهنوج - 

غرب نیرو

دوم دبستانسارهخیلی خوباول دبستانثناصاق زادههاشم
خیلی 

خوب
گلها

سبالن-غرب نیروخیلی خوباول دبستانسحرصور آذرالهرودلوفراهم

سبالن18/28کارشناسی ارشدضیغمیعلی اکبر

الهامخیلی خوبدوم دبستانپرهامطاهرخانیابوالفضل

قبولی 

کارشناسی-

مهندسی صنایع

ستاد

طباطباییسید حمید
کارشناسی مهندسی 

فناوري اطالعات
18/35دهمنرگس17/56

سید 

محمد 

حسام

پنجم دبستان
خیلی 

خوب
ستاد

گلنوشطوسیعبدالرضا

قبولی 

کارشناسی ارشد 

مهندسی صنایع

ستاد

اراك-غرب نیروخیلی خوبسوم دبستاندیناعباسیمحمد

14/29کارشناسیعباسیسید فرزاد
سید امیر 

عباس
اراكخیلی خوبدوم دبستان

فاز14خیلی خوبششم دبستانالههعبديداود

توس-غرب نیروخیلی خوبسوم دبستانرضاعرب پوراحمد

گل گهر-غرب نیروخیلی خوبدوم دبستانستایشعرفان منشروح اله

عزیزي بروجرديسعید

کارشناسی ارشد مهندسی 

صنایع- مدیریت سیستم و 

بهره وري

ستاد

عصار کاشانیعلیرضا

قبولی کارشناسی ارشد-

مدیریت کسب و کار- 

استراتژي

ستاد

اراك13/50کارشناسیحسینعظیمیعبدالرحمن

اراك-غرب نیروخیلی خوباول دبستانعلیرضاعظیمیابراهیم

ستادخیلی خوبسوم دبستانامیرعظیمیناصر

توس16/96کارشناسینسترن19/81هشتمپویاعظیمیانعباسعلی

سبالن16/75کارشناسی ارشدعلی پسنديسیامک

توس-غرب نیروخیلی خوبدوم دبستانزینبعلی پورحسین

ستاددکتراعلی یاريماریا

ستاد19/17کارشناسی ارشدعلیشاهیکامران

شیروان-غرب نیروخیلی خوبدوم دبستانابوالفضلغالمی حسین آبادالیاس

ششمسمانه19/52نهمامیرفخري فخر آباديعلیرضا
خیلی 

خوب
سبالن

گل گهر-غرب نیروخیلی خوبدوم دبستانستایشفرزانخلیل

دانش آموزان و 
کارکنان  ممتاز
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نام فرزند 1 معدل مقطعنام خانوادگینام
مقطع 

تحصیلی 1
معدل 1

نام 

فرزند 2

مقطع 

تحصیلی 2
معدل 2

نام فرزند 

3

مقطع تحصیلی 

3
پروژهمعدل 3

پنجم دبستانارشیا16/07سوم متوسطهسوگندفضیلتیمحسن
خیلی 

خوب
توس

تاکستان18/83نهممهدي18/60نهمعلیرضافالح کالکیاسداله

توس-غرب نیروخیلی خوبپنجم دبستانشاهرخفیض نژادفایق

سبالن-غرب نیرو16/31کارشناسیفیضی کوك تپهرضا

فردوسی19/95هفتمپري ماهقادري افشارعبدالغفور

توس16/05کارشناسیمینا16/50کارشناسی ارشدیوسفقادري افشارعبدالناصر

پرند-غرب نیرو18/34کارشناسیفهمیهقاسمیغالمرضا

پرند-غرب نیروخیلی خوباول دبستانرضاقاسمی همساريمجید

پرند-غرب نیرواول دبستانعلیقدمی کیابهمن

سوم دبستانحسین19/07نهمزهراقلعه نوئیحمید
خیلی 

خوب
اراك-غرب نیرو

سبالنخیلی خوباول دبستانعسلقلی پورساسان

خیلی خوبششم دبستانامیر عباسقنبري توچائیعلی
دیسپاچینگ 

زنجان

پرند-غرب نیرودوم متوسطهبهارهقوامی گرآبادعزیز

سبالن-غرب نیروخیلی خوباول دبستانامیررضاقویدل پیراقومراهب

ششمکوثرخیلی خوبدوم دبستانحدیثهکاظمیخسرو
خیلی 

خوب
نصب کهنوج

کاوسیعلی
محمد 

حسین
خیلی خوبششم دبستان

فردوسی-غرب 

نیرو

توسخوبچهارم دبستانمحمد سامکاوسیسیامک

کرم پوروحید
کارشناسی ایمنی و محیط 

زیست
گل گهر17/76

شیروانخیلی خوبسوم دبستانسامانکرمیحسین

توسخیلی خوبدوم دبستانفاطمهکریم پوریاسر

فاز 14خیلی خوبچهارم دبستاننسرینکریمیمهدي

رومیله18/69نهمشایانکریمی خانقاهشهرام

تاکستان17/80کارشناسی ارشدکشکولیسورن

پرنداول دبستانآرتینکمانگر پوربختیار

ستاداول دبستانکیاناکوهرامکیانوش

آقکند18/45کارشناسیگلیجانی مقدمسعید

ستادخیلی خوبسومامیر حسینگلیجانی مقدمعلی

چهارم دبستانساراخیلی خوبدوم دبستانصباگودرزيسعید
خیلی 

خوب
ستاد

تاکستان18/81کارشناسی ارشدلطفیمحمود

ستاد19/75دهممبینالطفیعلیرضا

سبالنخیلی خوبدوم دبستانمهدیهمتقیامیر

سید سعید 

رضا
گل گهر17/21کارشناسی ارشدمجد زاده

محموديسعید

کاردانی فنی مکانیک- 

تعمیرات ماشین آالت 

صنعتی

نصب فاز 14

محمودي تلگردمحمود
کارشناسی ایمنی و محیط 

زیست
گل گهر18/91

سوم دبستانعلیخیلی خوبششم دبستانابوالفضلمخططاحمد
خیلی 

خوب
بهبهان

دانش آموزان و 
کارکنان  ممتاز
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نام فرزند 1 معدل مقطعنام خانوادگینام
مقطع 

تحصیلی 1
معدل 1

نام 

فرزند 2

مقطع 

تحصیلی 2
معدل 2

نام فرزند 

3

مقطع تحصیلی 

3
پروژهمعدل 3

مراديهاشم
محمد 

حسین
سبالن-غرب نیروخیلی خوباول دبستان

سبالن-غرب نیرو16/96کارشناسیعلیرضا18/35پیش دانشگاهیمعصومهمراديضرغام

ششمعباس18/10هشتمابوالفضلمرد علیحسین
خیلی 

خوب

تاکستان-غرب 

نیرو

خیلی خوباول دبستاننرگسمردانهحسین
نازنین 

زهرا
ششم

خیلی 

خوب
انبار سعیدآباد

توسخیلی خوبسوم دبستانفاطمهمزجرديحسین

انبار سعیدآباد17/50هفتمعلیمزینانیحسن

بهبهان-غرب نیرو16/89کارشناسیمشتریانحجت اله

اراك-غرب نیروخیلی خوبپنجم دبستانامیر حسینمظفريفضل اله

سبالن-غرب نیروخیلی خوبسوم دبستانمحمد رضامظلوم پناهمحسن

سوم دبستانبیتا19/90هفتمکیارشمقربعباس
خیلی 

خوب
گل گهر

پنجم دبستانپارمیدا18/77دهمپردیسمنصوريتهمورث
خیلی 

خوب
فاز14

موسوي منشسید حسن
سید محمد 

مبین
خیلی خوبسوم ابتدایی

سید 

محمد 

متین

ششم
خیلی 

خوب
توس

توس-غرب نیرو19/38نهممریمخیلی خوبپنجم دبستانمهسامولويمنصور

توس-غرب نیروخیلی خوبسوم دبستانامیر محمدمولويفیروز

انبار سعیدآباد19/21هفتمیاسمنمهدیلو اشلقیافضل

سبالن-غرب نیرو19/64هشتمشاديمیر بدلزادهسید حسین

بهبهان-غرب نیروخیلی خوبدوم دبستانحسینمیرزائیعلی

گل گهرخیلی خوباول دبستانپارساناصحمحمد علی

دوم دبستانامیر محمد19/86هشتمندانبی زادهمحمد
خیلی 

خوب
سبالن-غرب نیرو

بهبهان-غرب نیروخیلی خوبدوم دبستانفرزیننرگسیصادق

اول دبستانعلی18/25دهمیگانهنظريابراهیم
خیلی 

خوب
اراك

16/19کارشناسی ارشدنظري باغمعصومه
سلمان 

بهرامی
شیروانخیلی خوبدوم دبستان

سبالنخیلی خوبدوم دبستاناسرا18/71کاردانینورزاد چقونگشحسین

اول دبستانسارینانیازيمرتضی
دیسپاچینگ 

زنجان

سبالنخیلی خوبدوم دبستانپارسانیک مهربهزاد

اراك15/50کارشناسی ارشدوزیريپیمان

پیش دبستانیامیر حسینوطنخواهغالمرضا
نصب کهنوج - 

غرب نیرو

بهبهان17/40کارشناسی ارشدویسیپژمان

رمیله18/15کارشناسی ارشدهاشمی نژادسید علی

توس-غرب نیروخیلی خوباول دبستانهانیههراتیعلی اصغر

پرند13/25کارشناسییاحقیحامی

یزدانی زوارهسید اکبر
سید 

ابوالفضل
خیلی خوبپنجم دبستان

سید 

علیرضا
انبار سعیدآباددهم

فاز14خیلی خوبچهارم دبستانپرنیایوسف شاهیباقر

دانش آموزان و 
کارکنان  ممتاز



بیست و نه سال پیش در ماه اوت سال 1987، در ساحل دریای شمالی آلمان در ایالت اشلسویگ- 
هول اشتاین 32 دستگاه توربین بادی با نوازش های باد شروع به چرخیدن کردند. به این ترتیب نخستین 
مجتمع توربین های بادی تولیدکننده ی انرژی برق وارد شبکه شدند. راندمان این توربین ها چیزی میان 10 
تا 25 کیلو وات بود. اما توربین های بادی امروز ، 200 برابر راندمان آن روزها را دارند. امروزه توربین های 
بادی دوش به دوش نیروگاه های اتمی و حتی بیش از آنها انرژی تولید می کنند. در سال 2006 برای اولین 
بار در اتحادیه اروپا رشد تولید برق از انرژی های نو بیش از رشد تولید برق از منابع فسیلی بود. در ماه 
اوت سال 2007 انرژی تولیدی توسط نیروگا های اتمی 21366 مگا وات بوده است و به جای توربین های 
سر به فلک کشیده 21383 مگاوات انرژی تولید کرده اند. به این ترتیب پروژه ای که حدود سی سال پیش 
به سخره گرفته می شد، امروزه به یکی از پر درآمدترین بخش ها در صنعت انرژی جهان تبدیل شده  است.
 کشور ایران از لحاظ منابع مختلف انرژی یکی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب می  شود، چرا که 
از یک سو دارای منابع گسترده سوخت های فسیلی و تجدید ناپذیر نظیر نفت و گاز است و از سوی دیگر 
دارای پتانسیل فراوان انرژیهای تجدیدپذیر از جمله باد می باشد. با توسعه نگرش های زیست  محیطی و 
راهبردهای صرفه جویانه در بهره برداری از منابع انرژی های تجدیدناپذیر، استفاده از انرژی باد در مقایسه با 
سایر منابع انرژی مطرح در بسیاری از کشورهای جهان رو به فزونی گذاشته است. از سال 1379 تا 1386 
شمسی، ظرفیت تولید برق بادی جهان از 18000 مگاوات به 92000 مگاوات افزایش یافته است. از سال 
2000 تاکنون این صنعت ساالنه ٪۲۵ رشد کرده و هر سه سال دو برابر شده است و این در شرایطی است 

که رشد اقتصاد جهانی از یک تا دو درصد در سال بیشتر نیست. 
با آغاز پروژه مزرعه بادی تاکستان به عنوان نخستین نیروگاه بادی شرکت گروه مپنا ، شرکت نصب 
نیرو ضمن پذیرش مسئولیت اجرای بخش ساختمانی و نصب پروژه ، با دستور مدیریت محترم عامل و 
با هدف تجهیز شرکت به وسایل حمل بارهای خاص و حجیم از سال 1391  اقدام به تشکیل دپارتمان 
حمل و ترخیص نموده و با خرید تعداد دو دستگاه تریلر کشویی مخصوص حمل پره های توربین از 
کشور بلژیک ، حمل تجهیزات نیروگاه های حرارتی و بادی نیز به سبد محصوالت و خدمات نصب 

نیرو اضافه شد.
اولین قرارداد حمل در سال 1391به شرکت نصب نیرو ابالغ شد و در مجموع تجهیزات کامل 12 
واحد نیروگاهی با ظرفیت هر واحد 2/5 مگاوات شامل سگمنت های تاور برج، ناسل، هاب، گیربکس،  
air conduit و پره های 51 متری از اصفهان و بندر عباس به مقصد نیروگاه بادی کهک بارگیری و حمل 

شد. در پی انجام موفقیت آمیز این پروژه قرارداد بارگیری، حمل و تخلیه 30 نگله پره توربین بادی از مبدا 
مپناپارس به مقصد نیروگاه بادی کهک در تاریخ  95/03/25 به شرکت نصب نیرو ابالغ شد و در ادامه 
قرارداد حمل تجهیزات نیروگاه 25 مگاواتی نوشهر و بهشهر در تاریخ 95/11/13 آغاز شد که شرکت نصب 
نیرو در این قرارداد حدود 50 نگله بار با وزن ها و ابعاد oversize تا حدود 70 تن و ارتفاع بیش از 5 متر 
را در مسیر شهرهای نوشهر و بهشهر که به لحاظ حمل بارهای ترافیکی و حجیم جزء جاده های مشکل 

و صعب العبور به حساب می آید بدون تاخیر و با ایمنی باال و رضایت کامل کارفرما حمل نموده است.
پس از انجام موفقیت آمیز این پروژه ها در حال حاضر دپارتمان حمل و ترخیص شرکت نصب نیرو 
پروژه حمل تجهیزات نیروگاه پرتابل 40 مگاواتی پرند و حمل کامل تجهیزات نیروگاه بادی 20 واحدی 
آقکند را در دست انجام دارد ،که اولین پره در تاریخ 96/04/28 به سایت آقکند واقع در کیلومتر 25 جاده 
اردبیل بخش کاغذ کنان وارد شد. تاکنون تعداد 20 نگله پره توربین بادی به طول 51 متر و ارتفاع بار 
بیش از 4 متر حمل شده است که در کنار آن تعداد 3 واحد تجهیزات نیروگاه بادی شامل ناسل ، هاب 
،گیربکس و ... از شرکت مپناپارس به سایت نیروگاه حمل و اولین واحد از قطعات تاور واحدهای نیروگاه 
بادی نیز در مورخ 96/07/15 از کارخانه ساخت تجهیزات سپاهان اصفهان به مقصد آقکند بارگیری شده 

است.  
شرکت نصب نیرو در نظر دارد در آینده نزدیک با خرید تجهیزات مخصوص حمل قطعات حجیم با 
ارتفاع کم )low bed trailer( تجهیزات حجیم نیروگاهی با ارتفاع باال را بدون استفاده از بوژی حمل نماید.

حمل تجهیزات نیروگاه بادی
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کارکنان نمونه*

محمود جهانی راد
پروژه آموزش

هادی اعرابی
پروژه تابان ساختمانی

محمد حسن زاده
پروژه توربین و ژنراتور سمنگان

شهرام پورشهباز
پروژه سبالن

علیرضا الیاسی
پروژه سمنگان نصب بویلر 

جالل شطرنجی فرد
پروژه تابان ساختمانی

آرمین لطفی دریکنده
پروژه خنک کننده سمنگان

غالمرضا اکبریان چکان
پروژه سمنگان ساختمانی

محمد رییسی
پروژه سمنگان نصب بویلر

حسن مرگن
پروژه تاکستان فونداسیون

سید مجتبی میر کاظمی مقدم
پروژه ساختمانی بهشهر

عیسی خواجویی
پروژه سمنگان ساختمانی

ولی ملک شعبانی امیری
پروژه سمنگان نصب بویلر

حسن سلیمانی
پروژه تابان نصب

حمید دلگشایی
پروژه ساختمان پست تاکستان

سینا مرید
پروژه سمنگان ساختمانی

ابراهیم جهانگیری
پروژه تابان ساختمانی

بابک شکیبا
پروژه تاکستان نصب

سیامک علی پسندی
پروژه سبالن

ندا غضنفرپور
پروژه سمنگان ساختمانی

کارکنان نمونه پروژه ها 
ارزیابی عملکرد 6 ماهه دوم سال 9۵
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کارکنان نمونه*

سلیم عارفی ارده 
پروژه ساختمانی نوشهر

عبدالناصر قادری افشاری
پروژه فردوسی مشهد

حمیدرضا شاکری
پروژه کهنوج ساختمانی

مرتضی رحمتی
پروژه پره سر

سید سعیدرضا مجدزاده
پروژه ساختمانی و نصب 

گل گهر

سید اسماعیل موسوی نهاد
پروژه فردوسی مشهد

غالمرضا میقانی
پروژه اراک

علی چراغ سحر 
پروژه پره سر

غالمعلی ناصح
پروژه ساختمانی و نصب 

گل گهر

مهیار کیانی آزاد
پروژه علی آباد ابهر

حسین کرمی
پروژه شیروان

محمد صدیق فیضی
پروژه سبالن

محمد صالح محمدی
پروژه رمیله

مجتبی قلی نژاد
پروژه چادرملو ساختمانی

محسن بالی چلندر
پروژه ساختمانی و نصب 

گل گهر

فتاح فتحیان
پروژه غرب کارون

سید جمال الدین زارعیان
پروژه فاز 14 نصب

خسرو کاظمی 
پروژه کهنوج نصب

علی طالبیان
پروژه رمیله

یوسف سواری
پروژه چادرملو ساختمانی

بهنام اکبری
پروژه فردوسی مشهد

مهدی جعفری
پروژه کهنوج ساختمانی

آرش امیری
پروژه فاز 14 نصب

مهدی همرنگ
پروژه رمیله

حامد فالح پور
پروژه چادرملو نصب

 ) نصب نیرو (
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*
کارکنان نمونه پروژه ها ) غرب نیرو ( 

ارزیابی عملکرد 6 ماهه دوم سال 9۵ کارکنان نمونه

 عباس
 عباس نژاد

 محمدجواد 
جهان دیده

 احمد
 بهمن آبادی

 مجتبی
 محمودی

اسماعیل 
شنبدی

سعید سعیدی 
نیک

 هوشنگ
 قاسمی پور افشار

 نام و 
نام خانوادگی

ساختمانی 
بهشهر

چادرملو 
ساختمانی

 تاکستان
 نصب

تاکستان 
فونداسیون

تابان 
ساختمانی

تابان 
ساختمانی

 تابان 
ساختمانی پروژه

موسی 
علیمردانی

عزت اهلل 
بهروزی

ایمان 
کاظمی

محمد سعید 
رزازان

 خلیل
 فرزان

 مهدی
 پاپی

 مهدی
 روزفراخ

 نام و 
نام خانوادگی

 پرند
موادکاران نصب فاز 19 

نصب
فردوسی 

مشهد
ساختمانی و 
نصب گل گهر

ساختمانی و 
نصب گل گهر

ساختمان پست 
تاکستان پروژه








