
)داناب(ب   

  

 

 

ي نجات آب
13  

بع آب ايران
  

آموزي نش
95 -394

 مديريت مناب
139  

 
 

  
  

ح ملي دان
ل تحصيلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

شركتمومي
94ماه  آذر

 

ي طرحاهبر
سال

فتر روابط عم

نامه را يوهش

فد

ش

 

  

  

  



   19از  1   
 

  

 

  فهرست مطالب
  

  2ه صفح ...................................................................................................................................................... مقدمه

  ۳صفحه  ..........................................................................................................نسل آينده ذهني روشن، عزمي راسخ

       3 صفحه ...................................................................................................................................داناب طرح بازنگري

  3صفحه   ........................................................................................................................................... واژگان كليدي

   4صفحه  ................................................................................................................................................ اركان طرح

    4 صفحه ..........................................................................................................................الزامات اجرايي طرح داناب

  5صفحه  . ..............................................................................................................................طرح موج صرفه جويي 

  5 صفحه  .................................................................................................................................. سرفصل هاي درسي

  8صفحه ...................................................................................................................سايت ملي داناب، مرجع آموزش 

  8صفحه  ............................................................................................................ چارچوب و فرايند اجراي طرح داناب

  9صفحه . .................................................................................................................داناب طرح نمودار فرآيند اجرايي

  10صفحه  .......................................................................................................................................زمان بندي طرح 

   10 صفحه .............................................................................................................................الي نحوه تامين اعتبار م

    10 صفحه ..................................................................................................................................هزينه ها و اعتبارات 

    13صفحه .... ......................................................................................................................................آزمونسواالت 

  15صفحه  ..............................................................................................................  شرايط گزينش مشاوران استاني

     15 صفحه ........................................................................................................................  شرح وظايف اصلي مشاور

     17صفحه .... .......................................................................................................................نامه  نحوه بازنگري شيوه

     18صفحه ........ ..........................................................................................................................پيوست طرح داناب 

  

   



   19از  2   
 

  آفريدگار آب نام به
  

    مقدمه . ١

  
 242ميليمتـر بـه    250از در كشـورمان  سال گذشته متوسط بارش ها  10طي كمتر كسي است كه نداند ايران در اقليمي خشك و نيمه خشك واقع شده و 

خشكسالي هـاي پـي درپـي و تغييـرات اقلـيم مجمـوع منـابع آب         با بروز. ستشده ا كشور با مسايل بسيار جدي در منابع آب روبرو و ميليمتر كاهش يافته
سـال   10روان آب رودخانه ها در  از سويي ديگر. ميليارد مترمكعب كاهش يافته است 120سال قبل به  10ميليارد مترمكعب در  130تجديدشونده كشور از 

  .ي داشته استقابل توجهكاهش گذشته 
ـ     ي نقـش  با نگاهي كوتاه به آمارهاي فوق مي توان دريافت كه عوامل جوي و اقليمي در كاهش منابع آب كشور و سرانه آب تجديد شـونده بـراي هـر ايران

برآوردهاي بـين  بر اساس  .رمكعب استمت 1600در حال حاضر ميزان سرانه آب تجديدشونده به ازاي هر فرد ايراني كمتر از به نحوي كه . مهمي داشته اند
مترمكعب باشـد   1000مترمكعب كمتر باشد در تنش آبي قرار دارند و اگر اين رقم كمتر از  1700المللي كشورهايي كه ميزان سرانه آب تجديدشونده آنها از 

ه نوبه خود باعث افزايش تقاضـاي مصـرف آب و بهـره    از سويي ديگر افزايش جمعيت و تنوع مصارف مختلف نيز ب.مي شوند مواجه بحران آببا آن مناطق 
    .برداري هر چه بيشتر از منابع آب محدود كشور شده است

در  در حالي كه در كشـور مـا  درصد از منابع آب تجديدشونده خود را مصرف كند از نظر منابع آبي در وضعيت پايدار قرار دارد،  20اگر كشوري مي دانيم كه 
    . آب تجديد شونده مورد بهره برداري قرار مي گيرد منابعدرصد از  40 حدود

. يكي پس از ديگري خشك و بي آب مي شـوند منابع آبي به پايين ترين سطح خود رسيده و دشت ها . آغاز شده استبحران آب در ايران بايد پذيرفت كه 
ا بـه مـرز بحـران    ، سفره هاي زير زميني رهاي غير مجازو برداشت  درصد رسيده و تبخير زياد، بارش كم 80برداشت آب از سفره هاي زير زميني به باالي 

ها و از بين رفتن اكوسيسـتم هـاي كميـاب و گونـه     خشك شدن تاالب ها و درياچه  ،از نمودهاي بحراني بودن وضعيت منابع آبديگر يكي  .كشانده است
بروز بحران آب، واقعيت تلخي است كه در مناطق  ،با ادامه يافتن اين شرايط. هاي ارزشمند گياهي و جانوري تاالبهاست كه در اثر كمبود آب نابود مي شوند

، هـاي سياسـي  تـنش   ،يجابجايي مراكـز جمعيتـ  ، زي، فرونشست زميناز بين رفتن كشاورمختلف كشورمان بروز كرده است و اين امر در آينده اي نزديك 
    .را رقم خواهد زداجتماعي و حتي امنيتي 

بايد با مصرف پايدار منابع آب امكان حيات را براي نسل هاي آينده فراهم كنيم و در اين راستا مهم ترين مساله مديريت مصرف و ارتقاي در چنين شرايطي 
تصور اين كه همواره در شيرهاي آب و كانـال هـا و سـدها آب وجـود     . تغيير در باورها و رفتارهاي ما امكان پذير نيست مر بدونو اين ا بهره وري آب است

بي دغدغه مي توانند مصرف كننده آب باشند بالي خانمان سـوزي اسـت كـه ايـن روزهـا      ) كشاورزي، صنعت و شرب(دارد و مردم در بخش هاي مختلف 
. و به فكر چاره بيفتـد  گاهي الزمست واقعيتي تلخ، عريان و بي واسطه نقل شود تا مخاطب عمق فاجعه را درك كند. ر را گرفته استگريبان منابع آب كشو

 خـود  ادانسته كمر به نابودي آيندهنتا زماني كه مردم دولت را نه در كنار خود كه به عنوان يك رقيب مي بينند، منافع دولت را منافع خود نخواهند دانست و 
بارهـا   1394ايجاد حس همدلي و همزباني است كه به حق در بيانات مقام معظم رهبري در سـال   تنها راه نجات، آگاه سازي مصرف كنندگان و . مي بندند

درسـت از منـابع آب،   بدانند و درك كنند كه با همراهي با دولت و بهـره وري   عمردم بايد خود را در تصميم هاي دولت ذي نف. مورد تاكيد قرار گرفته است
دولت در امر خطير مصرف بهينه آب و نجات منـابع محـدود    ،آب از آن مردم است و بدون همراهي و همكاري ايشان. آينده و منافع خود را تامين مي كنند

تفكري است كه بايد در مديريت غيرسازه اي به عنوان يك ركن  دخيل ساختن ايشان در تصميم گيري و ذي نفع دانستن آنان .آب، راه به جايي نخواهد برد
از يك كار فانتزي و تالش بي هدف به مهمترين دسـتور كـار كارشناسـي و    بايد مديريت غير سازه اي و فرهنگ سازي بنابراين . مهم مورد توجه قرار گيرد

درصد مصرف در بخش كشـاورزي را كـاهش دهـد و     92د الاقل بخش كمي از بايد باور كنيم كه تالش ما در آگاهي بخشي مي توان. مديريتي تبديل شود
    .درصد افزايش دهد 33بهره وري آب در بخش كشاورزي را از 
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  نسل آينده ذهني روشن، عزمي راسخ .2
به عنوان نيرويي ارزشمند   فرهنگ سازي و آموزش مصرف كنندگاندر اين ميان نوجوانان به عنوان مخاطبين اصلي طرح داناب مي توانند در 

ترسيم ايراني خشك و بي آب هر چند تلخ و گدازنده است ليكن مي تواند تلنگري جدي بر ذهن پوياي نوجوان ايراني باشد كه آينده بالنده . عمل كنند
و  "بحران آب در راه است "ناي واقعي كلمهبر جان پرتكاپوي نوجوان ايراني بايد اين واقعيت سايه اندازد كه به مع. خويش را در آباداني وطن مي بيند

پس نوجوان ايراني يك ديده . اگر نسل امروز به فكر فرداي او نباشند و به مصرف بي رويه خويش ادامه دهند آينده اي پر تنش در انتظار او خواهد بود
ياري رساند و   "نجات آب"واند او را در دريافت مفهوم واقعي اين انگيزه مي ت! ديده بان رفتار بي تدبير نسل امروز و آينده بدون آب كشورش! بان است

 اگر آموزش دانش آموزان بنابراين . از او يك ناجي مسئول بسازد كه سوء رفتار نسل امروز را تذكر دهد و  خود هرگز به مانند ايشان با آب رفتار نكند
از آنان افرادي مسئول و دلسوز در حفاظت و  ايشان خواهد درخشيد و در آيندههمواره در ذهن  ،عميق، مستند و جذاب شكل گيرد مانند نقشي بر سنگ

دانش و ارتقاء هاي بخش آب از طريق افزايش  تربيت نسلي آشنا با مسائل و چالش ، طرحاين اجراي  از هدف .خواهد ساخت حراست از منابع آب كشور 
نسبت به  آنانايجاد تغييرات مثبت در نگرش و رفتار لمان آنان در مرحله بعد و همچنين دانش آموزان در وهله اول و اعضاي خانواده و  معسطح آگاهي 

  .موضوع آب است
  

 بازنگري طرح داناب  .3

از سـوي ديگـر بـا    . كنـد  سازي نسل بعدي را توجيـه مـي   ها ضرورت آگاه ها درخصوص وضعيت منابع آب كشور جدي است و همين نگراني نگراني
گسترش فناوري هاي نوين و دسترسي نوجوانان در سراسر كشور به اينترنت و شبكه هاي اجتماعي، ضروري است آموزش هاي طـرح دانـاب از شـيوه    

ه عمل آمـده  طي بازنگري هاي ب. سنتي آموزش در كالس و با حضور معلم و دانش آموز به شيوه هاي پوياتر و دانش آموز محور بودن تغيير شكل دهد
  .دستخوش تغييراتي در شكل و نحوه اجرا خواهد شد 94-95شيوه نامه اجراي طرح در سال تحصيلي نتايج اجراي طرح در سالهاي گذشته، و مطالعه 

    
  

  واژگان كليدي. 4
 داناب.4-1

 دبيرستانمقطع دوره اول آموزان  مختص دانشآموزي نجات آب تشكيل شده است كه  اي است كه از حروف ابتدايي عبارت طرح ملي دانش داناب واژه
  .است

  
 

 مشاور استاني.4-2

است كه مسئوليت اقدامات اجرايي طرح داناب را در هر استان به عهده دارد و از طريق يا شخصيت حقوقي يا حقيقي مشاور استاني شركت يا مؤسسه 
   .شود اي استان به اين كار گمارده مي عقد قرارداد با شركت آب منطقه

  
 

 طرح ملي داناب. 4-3

 طرح ملي داناب طرحي ملي است با هدف آموزش و ارتقاء آگاهي عمومي دانش آموزان مقطع اول متوسطه در زمينه مسائل و چالش هاي آب كشور كه
تمامي نقاط كشور اجرا  با همكاري ادارات كل آموزش و پرورش در سطح ملي اجرا مي شود و با تكيه بر مباني علمي و به طور يكسان و هماهنگ در

  .مي شود
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 اركان طرح. 5

 شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران. 5-1

 اي هاي آب منطقه شركتعمومي مجمع . 5-2

  ها  اي استان هاي آب منطقه شركت. 5-3
  آموزش و پرورش   كل راتادا -5-4
 مشاور استاني. 5-5

 معلمان آموزش و پرورش. 5-6

 دبيرستانمقطع دوره اول آموزان  دانش. 5-7

  آموزان ناجي آب دانش. 5-8
  
 ي طرح دانابياجرا الزامات. 6

به انجام مي ، روش هاي علمي، مهيج و مورد پذيرش نوجوانان، آموزش و ارتقاي آگاهي هاي دانش آموزان را با آموزي نجات آب طرح ملي دانش
، به ويژه ها توسط مجريان طرح يك ضرورت قطعي و بالشرط است  مدت الزاماتي دارد كه اجراي دقيق و به موقع آن بلندهر طرح ملي با هدف . رساند

 - 95رح داناب را در سال تحصيلي ف طاهدااست كه  آيد الزامات اجرايي آنچه در ادامه مي .آن كه اجراي طرح داناب يك تكليف مجمعي است
  .سازد محقق مي1394

آغاز و پايان رسمي طرح بوده و شركت هاي آب منطقه اي موظف به انجام طرح در بازه اختتاميه و افتتاحيه سراسري طرح ملي داناب به منزله  -6-1
فرصت طاليي تابستان به منظور ارزيابي و آسيب شناسي طرح و آماده سازي مقدمات جهت اجراي طرح در سال . زماني مهر تا پايان خرداد مي باشند

 .است) ناجيان آب(آينده و برگزاري اردوهاي ويژه منتخبين  حصيليت

 .زير نظر دفتر روابط عمومي شركت مديريت منابع آب ايران مي باشد "دانابملي سايت  " مرجع اصلي آموزش در طرح داناب -6-2

  .تبعيت نمايند) شيوه نامهارائه شده در (كليه تفاهم نامه هاي منعقده با ادارات كل آموزش و پرورش استان ها بايد از چارچوب تفاهم نامه تيپ  -6-3

داناب،  ملي با استفاده از محتواي آموزشي سايت »آموزش تخصصي«، »آموزش عمومي«، »آموزش پايه« دانش آموزان در سه سطح آموزش -6-4
آموزشي مبتني بر ديده ها، لمس واقعيت و پژوهش بنيان  ،تاكيد ويژه در اجراي اين طرح .اجرا مي شودكتب آموزشي و به صورت فعاليت محور بودن 

  . را تشكيل مي دهديكي از اركان مهم طرح .... بودن آن مي باشد و بر اين اساس بازديد از منابع آبي، مزارع، صنايع و 

برگزار شود و نتايج افزايش ) سايت ملي دانابارائه شده در (مون هاي طرح بايد بر اساس سواالت پيش آزمون و پس آزمون تيپ و يكسان آز -6-5
  .پس از برگزاري پس آزمون به صورت نمودار و جدول در قالب گزارش عملكرد ساليانه ارائه شود موزانآگاهي هاي دانش آ

نقشي مهمي در انتقال درست آموزش ها بر عهده دارند و بايد مورد حمايت قرار گيرند و را در مدارس بر عهده دارند  آموزگاراني كه اجراي طرح -6-6
نظام انگيزشي آموزگاران از مسائل بسيار مهم است كه بايد بنا به برقراري به روش هاي مختلف انگيزه هاي آموزشي ايشان تقويت شود، بنابراين 

  .لحاظ شود و به نحو شايسته اي از ايشان تقدير به عمل آيدو بومي هر استان در برنامه ريزي مالي  شرايط فرهنگي، اقليمي

  
  ن طرحامخاطب  .7
والدين و وابستگان  معلمان، هستند؛ اما بايد گفت كه در سطح دوم مخاطبان طرح دوره متوسطه اولدانش آموزان مخاطبين اصلي طرح داناب  

  .قرار دارندآموزان  دانش
  طرح موج صرفه جويي  . 8
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و جلب آنان ها و اولياي به خانواده از طريق دانش آموزانهاي بخش آب  چالشو انتقال مسائل  "موج صرفه جويي"طرح مهم ترين هدف از اجراي 
  .است كه در ادامه و به عنوان پيوست طرح داناب به آن اشاره خواهد شدآب  اله كمبودنسبت به مس ايشانتوجه 
  

  سرفصل هاي درسي. 9

  : كالس اول دبيرستان درسي سر فصلهاي  -9-1

 اهميت آب  

 )اشاره به وابستگي انسان و موجودات زنده به آب(آب عنصر حيات بخش  •
 )اشاره به شكل گيري تمدن ها در كنار منابع آب(آب زيرساخت تمدن و توسعه  •
 ...)شعر و اشاره به روايات ديني، (جايگاه آب در مفاهيم ديني و باستاني  •

 
 

 چرخه آب در طبيعت 

 ماهيت و خواص فيزيكي آب •

 چرخه آب •

 ..)اشاره به مقدار آب در كره زمين، آبهاي قابل استفاده و در دسترس انسان و (آب از نگاه آمار •

 )افزايش تقاضا  و افزايش جمعيت ياشاره به محدوديت ها( محدوديت منابع آب •
 

 منابع آب   

 )آبهاي سطحي تعريف و انواع( آبهاي سطحي •
  )تعريف و انواع آبهاي زيرزميني(آبهاي زيرزميني •

  
  

 
 صارف آبم  

 كشاورزي  •

 خانگي •

 صنعت •

 محيط زيست •

  
  
 
 
 
  
 

   

اشاره به سهم هر بخش در مصرف آب 
كشور و ارائه راهكارهاي پيشنهادي براي 

 كاهش مصرف در هر حوزه
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  : دبيرستان دومكالس درسي سر فصلهاي   -9-2

 اهميت آب 

 )مشكالت ناشي از كمبود آب براي انسان و ساير موجودات زندهاشاره به (آب عنصر حيات بخش •
 )اشاره به زير آب رفتن جزاير و سواحل بر اثر تغيير اقليم(آب زيرساخت تمدن و توسعه •
 ...)اشاره به روايات ديني، شعر و (جايگاه آب در مفاهيم ديني و باستاني •

 
 

 چرخه آب در طبيعت 

 آب شيمياييماهيت و خواص   •

 چرخه آب  •

 )آمار منابع آب در ايران و مقايسه با برخي مناطق دنيا اشاره به(آب از نگاه آمار •
 )اقليم راشاره به محدوديت تغيي(محدوديت منابع آب  •

  
 

 آشنايي با تاسيسات تامين و توزيع آب 

 سد و انواع آن •

 شبكه هاي آبياري •

 خطوط انتقال و توزيع آب •

 چاه •

 قنات •

  
 

 اهميت حفاظت كمي منابع آب 

 
 .)دارنداشاره به آبهاي سطحي كه به دليل عدم حفاظت روند رو به آلودگي و خشكي (حفاظت از آبهاي سطحي •

 )اشاره به پيامدهاي ناشي از افزايش بهره برداري از آبهاي زيرزميني(حفاظت از آبهاي زيرزميني •
 )اشاره به نقش تغيير اقليم در اين خصوص(اثرات تبخير و خشكسالي بر منابع آبي •
  )جايگاه آب در قوانين و مقررات ملي(حقوق آب •

 
 
 

 اهميت حفاظت كيفي منابع آب 

 آالينده آب و اثرات آنها بر منابع آبيآشنايي با منابع  •

 )اشاره به بحث پايش و ايستگاههاي پايش(روشهاي پيشگيري و كنترل آلودگي هاي آب •
 )اشاره به خودپااليي، احياء، و بازچرخاني(رفع آلودگي منابع آب •
 آشنايي با روشهاي تصفيه آب و چالشهاي آن •

 )جايگاه آب در قوانين و مقررات ملي(حقوق آب •
  
  
  
 

اشاره به سهم هر يك از اين تاسيسات در 
تامين منابع آب و  بخش هاي مختلف 

 .مصرف آب
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  : دبيرستان سومكالس  درسي سر فصلهاي -9-3

 اهميت آب 

 )اهميت آب در زندگي امروز و پيشرفته انساناشاره به (آب عنصر حيات بخش •
 ) اشاره به اهميت موضوع آب در نشست هاي بين المللي مرتبط(مجامع بين الملليجايگاه آب در  •

 
 چرخه آب در طبيعت 

 چرخه آب •

 )سرانه مصرف آب و مقايسه با برخي كشورهاي جهانبه اشاره ( آب از نگاه آمار •
 )افزايش هزينه هاي استحصال آباشاره به (محدوديت منابع آب •

 
 اجتماعي آب -اهميت اقتصادي 

 )اشاره به اهميت آب در توسعه(آب زيرساخت توسعه •
 اجتماعي -آب كاالي با ارزش اقتصادي •

 )ايراناشاره به بحران آب (بحران كمبود آب شيرين و تبعات آن •
 )اشاره به مشكالت برخي كشورهاي مجاور مثل تركيه(آب به عنوان يك بحران بين المللي •

 
 پيامدهاي توسعه منابع آب 

 پيامدهاي زيست محيطي •

 اجتماعي -پيامدهاي فرهنگي •

 پيامدهاي اقتصادي •

 
 

 مديريت منابع آب 

 )اشاره به خالهاي قانوني( چالش هاي مديريت منابع آب •
 )اشاره به مديريت عرضه و تغيير آن به مديريت تقاضا، افزايش بهره وري(مديريت تقاضا •
 ...)اشاره به فناوري هاي نوين در عرصه منابع آب نظير آب شيرين كن، نانوفناوري و (فناوري هاي نوين •

 )اشاره به عدم ارتباط موضوع آب به مرزهاي سياسي و استاني(مديريت به هم پيوسته منابع آب •
  

مسائل و چالش هاي مرتبط با منابع آب  ليتدريس مي شوند و  در سطح كشور به صورت سراسري و يكسانالزم به ذكر است كه كليه موارد باال
..  ي، بومي، پوشش جمعيتي، الگوهاي كشت و نحوه آبياري،اكو سيستم هاي منطقه، تنوع زيستي وهر استان به فراخور شرايط اقليمي و آب و هواي

 .در سطح استاني تدريس خواهند شد

آموزش مسائل بخواهند  آنانشركت هاي آب منطقه اي بايد همواره توجه به مسائل بومي در اجراي طرح را به مشاوران استاني يادآور شوند و از 
  .خاص بومي را در فرآيند آموزش مورد توجه قرار دهندو چالش هاي 

  

  

  

  

  

اشاره به اثرات مثبت و منفي اقدامات توسعه اي 
منابع آب نظير سدسازي، و روشهاي كاهش 

 اثرات منفي
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  آموزش سايت ملي داناب، مرجع . 10
سايت ملي داناب، مرجعي براي آموزگاران جهت آموزش هدفمند و درست دانش آموزان با در نظر گرفتن فعاليت محور بودن طرح يا به عبارت 

  . گروه اصلي طراحي مي شود 2سايت ملي داناب جهت بهره برداري . بهتر دانش آموز محور بودن آن است
  كارشناسان طرح داناب و مشاورين : گروه اول •

ز دسترسي به كليه فايل هاي مورد نياز از قبيل شيوه نامه، تفاهم نامه تيپ، سر فصل هاي آموزشي، سواالت پيش آزمون و پس آزمون ، اطالع ا
  .  در اين سايت ممكن خواهد بود... آخرين اخبار اجراي طرح داناب در سراسر كشور و 

  آموزگاران و دانش آموزان: گروه دوم •
در .... س ها، پرسش ها، گالري فيلم و عكس، پويا نمايي، ارائه ابتكارات آموزگاران و فعاليت هاي برگزيده دانش آموزان و دسترسي به كليه در

  .اين سايت ارائه خواهد شد
  

 طرح داناب اجراي فرايندو  چارچوب. 11

در  دهي گزارش سازي و تشويقي، ارزيابي و ارزشيابي، مستنداي، انگيزشي و  ي آموزشي، مشاركتي، ارتباطي، رسانه گانه هاي هفت طرح داناب با نظام
سال تحصيلي  آن چه كه اجراي طرح را در. شود گانه است كه روند اجرايي طرح داناب تعريف مي بر اساس همين مراحل هفت شود و مدارس اجرا مي

ونه كه در بخش اهداف اشاره شد، هدف از اجراي طرح داناب همان گ. متمايز مي سازد، مرجع بودن سايت داناب در انتقال اين آموزش هاست 95-94
هاي شناختي،  در واقع اين روش سه گانه مدلي است كه مؤلفه. است هاي مخاطب نسبت به مقوله آبهاي گروهتغيير نگرش و ارزشبخشي و  آگاهي

اقالم و . هاست آموزشپايان دريافت آموزان در  مسئوليت دانش حسآگاهي، نتيجه ي مورد نظر نيز افزايش . دهد انگيزشي و نهايتا رفتاري را پوشش مي
  .فرآيند اجراي طرح نمايش داده شده است نمودار ذيلدر . محتواي آموزشي و محتواي مسابقات نيز بايد بر اين هدف متمركز گردند
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  ي طرح دانابياجرا نمودار فرايند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 تامين اعتبار

مشاور استاني با برگزاري جلسات 
 رسانه ها براي انعكاس طرح داناب

انتخاب آموزگاران توسط مشاور با همكاري 
 شركت آب منطقه اي و معرفي آموزش و پرورش

تكثير اقالم تهيه و 
 و اطالع رساني آموزشي

 مراسم افتتاحيه 

 استخدام مشاور استاني

انعقاد تفاهم نامه ميان شركتهاي آب منطقه اي 
و پرورش استان هاآموزش ادارات كل و   

آموزش آموزگاران توسط مشاور با 
 همكاري شركت آب منطقه اي

سال  آغاز طرح داناب
94- 95تحصيلي    

 انجام پيش آزمون 

اجراي فرآيند 
آموزشي توسط اقالم 
آموزشي و برگزاري 

آموزشي  كارگاههاي

   برگزاري مسابقات

اجراي پس آزمون 
  توسط مشاور استاني 

ارزيابي آموخته هاي 
   دانش آموزان 

برگزاري جشن داناب   

  تحليل پيش آزمون
برنامه هاي اجراي 

آگاهي رساني به 
   مربياناوليا و 

ارزيابي موفقيت برنامه ها

  انتخاب و معرفي ناجيان آب 
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  زمان بندي طرح. 12

  

ها ارائه شده فعاليتاي، برنامه زمان بندي به عنوان راهنماي زماني هاي آب منطقهبا توجه به جاري بودن فعاليت طرح داناب در سطح شركت: توضيح
  . است

  
  مالي نحوه تامين اعتبار. 13

  با توجه به تكليف مجمعي بودن طرح داناب) بودجه جاري(استفاده از منابع عمومي شركت ها -14-1
  زيرزميني هايآب احيا و تعادل بخشيطرح  ، آموزش و فرهنگ سازياطالع رساني پروژه ظرفيتاستفاده از  -14-2
  ظرفيت طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي استفاده از -14-3
  

 هزينه ها و اعتبارات . 14

باشد، ليكن در  1394-95تواند مبناي عمل مجريان در سال تحصيلي جاري يعني  ي اجراي طرح داناب مي هاي گذشته اعتبارات صرف شده در دوره
. در نظر گرفته شده است 1393-94بيست درصد افزايش نسبت به سال تحصيلي 1394-95هاي در نظر گرفته شده براي اجرا در سال تحصيلي  هزينه
  .به ريال است 1رج در جدول شماره ي ارقام مند همه

  

  

  تاريخ  فعاليت رديف
  پايان  آغاز

  15/9/1394     1394-95اجرايي طرح در سال تحصيلي ي  نامه اعالن شيوه 3
  15/9/1394    تامين اعتبار طرح 4
  1/10/1394    پرورش عقد تفاهم نامه با ادارات كل آموزش و 
  1/10/1394    عقد قرارداد با مشاوران استاني 5
  1/10/1394  15/9/1394  و اطالع رساني تكثير اقالم آموزشيتهيه و  6
  15/10/1394  1/10/1394  برگزاري جلسات مشاور استاني با رسانه ها براي انعكاس طرح داناب  7
  15/10/1394  1/10/1394   آب منطقه ايآموزش آموزگاران توسط مشاور با همكاري شركت  8
  30/10/1394  15/10/1394  برگزاري مراسم افتتاحيه 9

  15/11/1394  1/11/1394  هاي پيش از اجرا اجراي آزمون 10
  15/12/1394  15/11/1394  آموزان توسط معلمان آموزش دانش 11
  15/2/1395  15/1/1395  هاي پس از اجرا اجراي آزمون 12
  31/1/1395  15/1/1395  مسابقاتبرگزاري  13
  31/1/1395  15/1/1395  انتخاب آثار برتر و تعيين ناجيان آب  14
  15/2/1395  1/2/1395  برگزاري مراسم جشن داناب 15
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  1394-95در سال تحصيلي سرانه اعتباري مورد نياز براي اجراي طرح داناب : جدول شماره يك  

  

  

  

  

  

  

رديف

آموزان  جمعيت دانش
دوره اول دبيرستان 

اول و دوم و  (استان
  )هزار نفر( سوم

  

  هااستان

  )ريال(نحوه توزيع اعتبار  
 

  

سرانه براي
هر 
 آموز دانش

  

اعتبار 
ي  سرانه
  مشاور

اعتبار 
ي  سرانه

اقالم 
  آموزشي

اعتبار 
ي  سرانه

آموزش و 
  پرورش

  اعتبار برآورد
  )ريال(

    هزار نفر 20 -40 1
 و كهگيلويه ايالم، سمنان،

، جنوبي خراسان، بويراحمد
 و چهارمحالخراسان شمالي، 
  ، بوشهربختياري

32000 1000012000100001280000000  

2 
  

  هزار نفر 40 -60
زنجان، يزد، قم، قزوين، اردبيل،

  مركزي، كردستان
  

28000 8000110009000 1680000000  

همدان،گلستان،لرستان،   نفرهزار   60 -90 3
  كرمانشاه، هرمزگان، گيالن

24000 6000100008000 2160000000  

البرز، سيستان و بلوچستان،   هزار نفر 90 -120 4
  مازندران، كرمان

20000 500080007000 2400000000  

  هزار نفر 120 -170 5
آذربايجان غربي، آذربايجان 
شرقي، شهرستانهاي استان 

  تهران
16000 400070005000 2720000000  

  2990000000 13000 300060004000  فارس، خوزستان، اصفهان  هزار نفر 170 -230 6

،  خراسان )شهر تهران(تهران   هزار نفر 230 -260 7
  رضوي 

12000 2800  5500  3700  3120000000  
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  ) دوم و سوماول، (آمار دانش آموزان، آموزگاران به عنوان رابطبين طرح و تعداد واحدهاي آموزشي دوره اول متوسطه : جدول شماره  دو  

 كالستعداد آموزشگاهتعداد  اندانش آموزتعداد  94-95 سال تحصيلي

 جمع دختر پسر استان

 5,757  1,255  133,559  64,890  68,669 آذربايجان شرقي

 4,943  911  127,803  59,445  68,358 آذربايجان غربي

 2,280  536  48,241  23,401  24,840 اردبيل

 6,287  1,207  170,298  86,125  84,173 اصفهان

 3,128  394  90,292  44,819  45,473 البرز

 981  229  20,444  9,676  10,768 ايالم

 1,642  370  39,307  19,165  20,142 بوشهر

 9,297  1,093  257,482  128,446  129,036 )شهرستان ها(تهران

 5,076  761  164,318  80,555  83,763 تهران

 1,491  414  35,839  17,476  18,363 بختياريچهارمحال و

 1,455  331  33,238  16,075  17,163 خراسان جنوبي

 9,596  1,987  230,478  113,358  117,120 خراسان رضوي

 1,756  448  34,491  16,478  18,013 خراسان شمالي

 7,353  1,499  187,917  91,135  96,782 خوزستان

 1,817  399  40,009  18,977  21,032 زنجان

 1,026  217  24,042  11,778  12,264 سمنان

 4,557  965  109,265  47,403  61,862 سيستان و بلوچستان

 7,229  1,494  171,390  84,218  87,172 فارس

 1,893  343  47,073  22,692  24,381 قزوين

 1,600  230  46,029  22,752  23,277 قم

 2,492  572  56,751  26,312  30,439 كردستان

 4,429  1,075  112,290  56,102  56,188 كرمان

 2,984  555  68,571  32,401  36,170 كرمانشاه

 1,570  395  28,992  14,072  14,920 كهكيلويه و بويراحمد

 2,797  634  65,565  31,426  34,139 گلستان

 3,887  838  89,246  43,566  45,680 گيالن

 3,217  678  65,550  31,526  34,024 لرستان

 4,659  1,027  113,985  56,224  57,761 مازندران

 1,831  403  49,220  24,165  25,055 مركزي

 3,134  758  68,139  33,697  34,442 هرمزگان

 2,775  566  62,669  30,048  32,621 همدان

 1,246  323  42,368  21,149  21,219 يزد

  114,185  22,907  2,834,861  1,379,552  1,455,309 جمع
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 )پيش و پس از آموزش(سئواالت آزمون . 15

اجراي برنامه  با توجه به لزوم ارزيابي متمركز و منسجم از ميزان اثربخشي طرح در افزايش دانش و تغيير نگرش دانش آموزان، انجام آزمون قبل و بعد از
  :باشدسئواالت اين آزمون ها به شرح زير مي. باشددر ميان نمونه اي از آنان ضروري ميآموزشي 

  

 است؟ چگونه ما كشور هوايي و آب وضعيت -1

  خشك و گرم) د                   مرطوب خيلي) ج                مرطوب) ب      خشك نيمه و خشك) الف

  ميانگين بارندگي در سطح كشور در مقايسه با متوسط جهاني به چه ميزان است؟  -2

  دوبرابر متوسط جهاني  ) جهاني         د به اندازه متوسط) بيشتر از متوسط جهاني       ج) كمتر از متوسط جهاني     ب) الف

  است؟ انسان براي مصرف قابل شيرين آب درصد چند ميزان اين از و است گرفته آب را زمين كره درصد چند -3

  .است شيرين آب آن درصد 40حدود و است گرفته آب را زمين كره درصد 50 از كمتر) الف

  .است شيرين آب آن درصد 20 حدود و است گرفته آب را زمين كره درصد 50 از بيشتر) ب

  .است شيرين آب آن درصد 3 حدود و است گرفته آب را زمين كره درصد 70 از كمتر) ج

  .است شيرين آب آن درصد 3 حدود و است گرفته آب را زمين كره درصد 70 از بيشتر) د

   است؟ بخش كدام به مربوط كشور ما در آب مصرف ميزان بيشترين -4

  روستايي شرب آب) د                        شهري شرب آب) ج                   كشاورزي) ب                    صنعت) الف

  است؟ مورد كدام زيرزميني آب منابع از حد از بيش برداشت اثرات -5

  آب كيفيت كاهش و شيرين آب سمت به شور آب پيشروي) الف

  ها چشمه و ها قنات ها، چاه خشكي) ب

  خاك نشست و مقاومت كاهش) ج

  .موارد همه) د

  زير زميني نيست؟ آب كدام يك از گزينه هاي زير منبع -6

  چاه) درياچه پشت سد                  د) قنات                 ج) چشمه              ب)الف

  باشند؟چه كساني مي توانند مهم ترين نقش را در محافظت از منابع آب زير زميني داشته  -7

  افراد تحصيل كرده) شهرنشينان                د) صنعت گران           ج) كشاورزان           ب) الف

  در ميان شيوه هاي آبياري مزارع و باغ هاي كشاورزي كداميك باالترين ميزان بهره وري را دارد؟  -8

  كشت ديم   ) ج آبياري سنتي             ) آبياري تحت فشار               ب) الف

  شود؟ مي آب رفت هدر باعث كشاورزي بخش در زير عوامل از كداميك -9

  زرع  و كشت سنتي هاي شيوه -كشاورزان آگاهي عدم) الف

  آب مصرف صحيح مديريت نبود - مناسب آبرساني هاي شبكه وجود عدم) ب 
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  مناسب آبرساني هاي شبكه وجود عدم -زرع و كشت سنتي هاي شيوه) ج

  حال حاضر در بخش كشاورزي بيشتر از چه منابعي براي آبياري استفاده مي شود؟در  - 10

  آب باران   ) منابع آب سطحي و زيرزميني       د) منابع آب زير زميني           ج) منابع آب سطحي        ب) الف

  را بيان مي كند؟ "آب مجازي"كدام عبارت مفهوم  - 11

  .سبزي ها وجود دارد ميزان آبي كه در ميوه ها و) الف

  .ميزان آبي كه در چاههاي مجاز وجود دارد) ب

  .ميزان آبي كه گياهان براي رشد به آن نياز دارند) ج

  .ميزان آبي كه براي توليد يك كاال مصرف مي شود) د

  بكند؟ آب منابع حفظ به بيشتري كمك آب مصرف در جويي صرفه با تواند مي بخش كدام شما نظر از - 12

  محيط زيست   ) كشاورزي       د) شرب و بهداشت           ج) نعت        بص) الف

  است؟ موثر) زيرزميني و سطحي از اعم( آب منابع رفت هدر در زير عوامل از كداميك شما نظر به - 13

     زيرزميني آب منابع از رويه بي هاي برداشت و مجاز غير هاي چاه حفر )الف  

  صنعت و شرب كشاورزي، اصلي بخش سه در جويي صرفه مساله به توجه عدم )ب 

  كشت محصوالت پر آب بر و بهره گيري از روش هاي آبياري سنتي) ج

  همه موارد) د

  باشد؟ مي تر صحيح آب چرخه مورد در گزينه كدام  - 14

  .است نكرده تغيير خيلي آن مقدار و دارد وجود كه است سال ميليون صدها كنيم، مي استفاده امروز كه آبي)الف

  .شود مي جابجا و حركت دنيا سراسر در آب) ب

  شود نمي ناپديد هرگز اما شود، مي جذب جانوران و گياهان توسط آب) ج

  موارد همه) د

  شود؟ مي زير موارد از يك كدام به منجر نهايتاً آب مصرف در جويي صرفه عدم - 15

  شهر  به روستاها از مردم مهاجرت) الف

  زيرزميني و سطحي آبهاي شدن خشك )ب

  كشاورزي محصوالت كاهش )ج

  همه موارد) د

  .به نظر من بايد با كساني كه در استفاده از منابع آب تخلف مي كنند جدي تر برخورد شود - 16

  مخالف ) تا حدودي مخالف       د) تا حدودي موافق           ج) كامال موافقم        ب) الف

  .   به نظر من تا خودمان با مشكل كم آبي مواجه نشده ايم، مي توانيم هر طور دلمان مي خواهد از آب استفاده كنيم - 17

  مخالف ) تا حدودي مخالف       د) تا حدودي موافق           ج) كامال موافقم        ب) الف
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  .آن ها به حرف من اهميت ندهند من در مورد مشكل كم آبي با اطرافيانم صحبت مي كنم حتي اگر - 18

  مخالف ) تا حدودي مخالف       د) تا حدودي موافق           ج) كامال موافقم        ب) الف

 استفاده خود معاش امرار و كشاورزي محصوالت آبياري جهت آب منابع از دلخواه ميزان تا كه دانيد مي محق را كشاورزان حد چه تا - 19
  نمايند؟

  كم خيلي. ه                   كم. د                  متوسط. ج              زياد. ب           زياد خيلي.  الف     

 خصوص در تان خانواده و خود اطالعات سطح باالبردن در را داناب همچون آموزشي - فرهنگي هاي طرح گسترش ميزان چه تا - 20
  ؟ دانيد مي موثر آب مصرف در جويي صرفه

  كم خيلي. ه                   كم. د                  متوسط. ج              زياد. ب           زياد خيلي.  الف

  

 شرايط گزينش مشاوران استاني. 16

o توانايي و سابقه اجراي تحقيقات ميداني 

o داراي كارشناس امور هنري با تجربه در زمينه طراحي، گرافيك و چاپ و تبليغات 

o  يا روان شناسي كارشناس علوم اجتماعي يا ارتباطاتداراي 

o داراي كارشناس متخصص منابع آب 

o داراي كارشناس متخصص در علوم تربيتي يا مديريت آموزشي 

o حداقل سه سال »10-3« و» 10-2«و » 10-1«ذكر شده در موارد هاي فعاليتي  داراي سابقه فعاليت موجه و قابل استناد در حوزه . 
o  جهت عقد قرارداد شركت آب منطقه اي استانتأييد روابط عمومي. 

دفتر شته و تمايل به انتخاب كارشناس حقيقي دارند يك نسخه از سوابق ايشان را به دانهايي كه تمايل به جذب شركت مشاور  استان : 1 تبصره
  .، برنامه ها را عملياتي نمايندو پس از تأييد اين دفتر مديريت منابع آب ايران ارسال نمودهروابط عمومي شركت 

  .قرارداد امضا نمايد شركت آب منطقه اي تواند با سه هر مشاور حد اكثر مي : 2 تبصره
 داناب و آموزش هاي مباحث تخصصي منابع آب كه به طرحبايد اطالعات و مشاوره الزم را درخصوص  در هر استان اي آب منطقهشركت  :3تبصره 

  .به مشاور استاني ارائه نمايد طرح داناب مربوط مي شود،
تر، كليه ارتباطات با  اي نزد ادارات آموزش و پرورش، و امكان برقراري ارتباط بهتر و سازنده هاي آب منطقه شركت قانونيبه دليل جايگاه  : 4 تبصره

بعد از عقد قرارداد يا . هاست اي استان داناب، بر عهده شركت آب منطقهي همكاري درخصوص طرح  نامه آموزش و پرورش براي عقد قرارداد يا تفاهم
  . ي مشاور استاني گذارده شود تواند به عهده نامه، امور اجرايي ارتباط با آموزش و پرورش مي تفاهم
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  :مشاوراصلي شرح وظايف . 17

 استانيشرح خدمات اجرايي عمومي طرح داناب در حوزه مشاور  - 1- 17

  طراحي اقالم آموزشي  - 17-1-1

 رساني سال تحصيلي داناب ويژه دفاتر مدارس طراحي اقالم اطالع  •

 هاي طرح  تهيه فايل اطالعاتي و آموزشي و چهارچوب  •

 طراحي لوح فشرده براي معلمان رابط در مدارس  •

 توليد محتواي آموزشي  •

 تدوين و طراحي جزوه آموزشي ويژه معلمان  - 17-1-2

 معلمانويژه  هاي آموزشي كارگاهبرگزاري  - 17-1-3

 برگزاري مسابقات طرح - 17-1-4

 .نويسي، نمايش و آزاد سازه، وبالگ، مقاله ، داستان، فيلم، روزنامه ديواري، دستعكاسيهاي نقاشي،  مسابقات طرح در رشته  •
 بندي و داوري آثار مسابقات آوري، دسته برنامه ريزي و زمان بندي جمع  •

 هاي طرح ناجي آب فعاليت - 17-1-5

 اي و ارتباطي هاي رسانه عاليتف - 17-1-6

 ي طرح براي موضوع پروژه چاپ استند ويژه •

 ي طرح داناب در استان راهبري سايت ويژه •

 ي طرح در استان راهبري پيامك سنتر ويژه •

 )افتتاحيه، برگزاري كارگاه ها، اختتاميه(نوبت  3تدوين و طراحي رپرتاژ خبري در  •
 رساني طرح براي تابلو اعالنات مدارس اطالع –ي آموزش  ي ويژه و طراحي بسته تدوين •

 هاي ارزيابي و ارزشيابي فعاليت - 17-1-7

 آزمون و استخراج نتايج  آزمون و پس اجراي  پيش •

 )نوبت 2(بازديد از روند اجراي طرح در مدارس  •

 هاي تشويقي فعاليت - 17-1-8

 ي ارسال براي برندگان نحوه ي جوايز و ريزي نحوه تهيه برنامه  •

 برگزاري مراسم  - 17-1-9

 برگزاري مراسم افتتاحيه •

 برگزاري مراسم اختتاميه •
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  شرح خدمات طرح ناجي آب ويژه مشاوران استاني  - 2- 17

 تدوين و طراحي اقالم آموزشي ويژه   - 17-2-1

 اطالع رساني–طراحي و چاپ يك عدد پوستر آموزشي   •

 اقالم اطالع رساني براي دفاتر مدارسچاپ و تكثير ساير   •

 برگزاري مسابقات طرح  - 17-2-2

 اجراي برنامه مسابقات استاني در رشته هاي وبالگ نويسي، عكاسي، نقاشي و مقاله نويسي •

 جمع آوري، دسته بندي و داوري آثار و مسابقات استاني •

 برترين هاو انتخاب ، پژوهش ها و ابتكارات و آزمايش ها بررسي فعاليت ها •

  "ناجيان آب "معرفي برگزيدگان  •

 فعاليت هاي ارتباطي و رسانه اي  - 17-2-3

 راه اندازي و طراحي سايت ويژه ي طرح به صورت زير پرتال سايت داناب استاني •

 تدوين و ارائه ي بخش نامه هاي ويژه ي طرح براي ارسال به مدارس مخاطب  •

 فعاليت هاي تشويقي  - 17-2-4

 ابق با شيوه نامه هاي تشويقي طرح مط اجراي برنامه •

 

                :نامهنحوه بازنگري شيوه .18
پيشنهادها و نظرات خود را به  ،اي با بررسي نقاط قوت و ضعف اجراي طرحهاي آب منطقهنامه، واحدهاي روابط عمومي شركتپس از اجراي شيوه

نامه اجرايي طرح براي سال موارد در شيوهنمايند تا نسبت به بازنگري و لحاظ نمودن دفتر روابط عمومي شركت مديريت منابع آب ايران ارسال مي
  .اقدام شود آيندهتحصيلي 
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  پيوست طرح داناب 
  فرهنگ سازي در زمينه اصالح الگوي مصرف آب

  »جوييموج صرفه «
                                                                :مقدمه

هـاي   تر شدن است كه دليل آن بي توجهي به ظرفيت آبي كشور و  برداشـت رو بـه افـزايش آن بـراي فعاليـت      كميابي آب به طور مداوم در حال وخيم
در  .كنـد  آب به عنوان يك بحران نمود پيـدا مـي   بوداين رو است كه موضوع كمباشد و از  اي و در نتيجه كاهش ميزان دسترسي به منابع آبي مي توسعه

اين ضرورت بارها در بيانـات بـاالترين مقامـات و    . ي آب بر هيچ كس پوشيده نيست اين بين، بدون شك ضرورت اقدامات آموزشي و فرهنگي در حوزه
حلقـه مفقـوده در   . مهر دانش آموزي به اين موضوع اختصاص يافته است پرسش به نحوي كه امسال،. مديران ارشد كشور مورد تاكيد قرار گرفته است

ي متولي آب را درگير امور مقطعي، نمايشي و كوتاه مدت ننمـوده بلكـه بـه شـكلي اساسـي و       هاي جامع و هدفمندي است كه مجموعه اين ميان، طرح
ي آموزش و بهبود فرهنگ الزم اسـت اقشـار مختلفـي     طبعاً در مقوله. ريف نمايدمند تع بنيادين مسائل را طرح نموده و به نحوي جامع و مستمر و نظام

هاي آنان توان به دانش آموزان، معلمان و مربيان و همچنين اوليا و خانواده ترين اين اقشار مي از جمله مهم. سازي قرار گيرند مخاطب آموزش و فرهنگ
  .اشاره كرد

                                                      : هدف
و جلب آنان ها و اولياي به خانواده از طريق دانش آموزانهاي بخش آب  چالشو انتقال مسائل  "موج صرفه جويي"طرح مهم ترين هدف از اجراي 

  .است كه در ادامه و به عنوان پيوست طرح داناب به آن اشاره خواهد شدآب  اله كمبودنسبت به مس ايشانتوجه 

                                                     :مراحل و نحوه اجرا
هاي اوليا و مربيان نسبت به بدين طريق كه با استفاده از ظرفيت مدارس و انجمن. شودهاي طرح داناب تعريف مياين پروژه در قالب يكي از فعاليت

    :باشدهاي زير ميراي فعاليتاين پروژه دا. شودهاي دانش آموزان اقدام ميآگاه سازي و حساس سازي معلمان و خانواده

  صرفه جويي آب در مدسه  -1
  آموزش مديران، معلمان، دانش آموزان و خدمتگزاران مدرسه -
  درصد مصرف آب در مدرسه 30كاهش  -
  ها و منابع آب در نزديكي مدرسهپاك سازي حواشي رودخانه -
  صرفه جويي آب در منزل -2
  آموزانهاي دانش آموزش اوليا و خانواده -
  درصد مصرف آب در منزل  20كاهش  -
  صرفه جويي آب در مزرعه -3
  آموزش دانش آموزان در زمينه بهره برداري با صرفه در مزرعه ويژه دانش آموزان مناطق روستايي -
  هاي دانش آموزان در زمينه بهره برداري با صرفه در مزرعه ويژه مناطق روستاييآموزش اوليا و خانواده -
  درصد مصرف آب در مزرعه 10 كاهش -
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  :نظام ارزشيابي و تشويق

ا با استفاده از قبوض آب مشتركان خانگي و مدرسه، ميزان صرفه جويي در آب مصرفي آنان و همچنين با استفاده از ميزان آب خريداري شده و ي
  .باشدميبرداشت شده توسط كشاورزان، ميزان صرفه جويي در آب مصرفي در مزرعه قابل محاسبه 
نمره (توان از طريق نظام ارزيابي در سيستم آموزشياند ميهمچنين به منظور تشويق كساني نسبت به صرفه جويي در مصرف آب اقدام كرده

به ويژه هاي دانش آموزان و براي دانش آموزان و معلمان اقدام كرد و براي خانواده) تشويقي به دانش آموزان، ارتقاء اداري به مديران و مربيان
  .هايي در نظر گرفتكشاورزان نيز از طريق مجموعه وزارت نيرو مشوق

  با آرزوي موفقيت                                                                                                                   


