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 سخن نخست
 

. امري اشدب ميمديريت پايدار منابع آبي  سوي بهكليدي در نيل  هاي مؤلفهآبي و ارتقاء سواد آبي، يكي از  هاي آموزشگسترش 
، مطالعات و كار تخصصي دارد تا ضمن شناسي روشنيازمند به  ؛ها آناز  تر عميقديگر بخش آب و شايد  هاي پروژهكه همانند 

تبليغاتي، بتواند اثربخشي و كارايي مناسبي داشته باشد. توجه ويژه به مخاطـب هـدف كـودك و     صرفاًاز اقدامات  گيري فاصله
همساالن برخـوردار هسـتند در اقصـي نقـاط      گروه وخانواده ، از اثرگذاري بااليي نيز بر قويي ضمن آموزش پذيرنوجوان كه 

و خوشبختانه در بخش آب كشور، اين مهم، در طـول بـيش از يـك دهـه اخيـر، بـه صـورتي         بوده تأكيدتوجه و جهان، مورد 
 است.  قرار داشتهمند در دستور كار نظاممبتكرانه و 

رو به يازدهمين سال از آغاز حركـت  در سال تحصيلي پيشپايه،  هاي آموزشدر قالب يژه نسل جديد، آبي و هاي آموزشقطار 
، حركت نموده و امروز به برنـدي  ها سالدر اين ميان بخشي  صورت بهو  ها عمومي. قطاري كه با محوريت روابط رسد ميخود 

) از يـك منظـر   1399-1400رو (ست. سـال تحصـيلي پـيش   كه البته نيازمند به حفاظت و بهبود مستمر ا شده تبديلنام خوش
كه بخش بزرگي از سال تحصيلي و  Covid-19اقدامات پيشگيرانه ناشي از شيوع  تداومقبل دارد:  هاي سالتفاوتي اساسي با 

براي حركت  و از سوي ديگر فرصتي ها آموزش. اين امر از سو به مثابه تهديدي براي دهد ميقرار  تأثيركل آن را تحت  بسا چه
، رساني اطالعمجازي و ديجيتالي است كه در برنامه عملياتي ابالغي ذيل پروژه  هاي آموزشدر حوزه  هايي زيرساختبه سمت 
موجب  قرار گرفته بود. اين تفاوت كليدي تأكيدزيرزميني نيز مورد  هاي آبطرح احياء و تعادل بخشي  سازي فرهنگآموزش و 

، بـه  1399) در سـال  زيسـت  محـيط مربوط به ارتقاء سواد آبي (داناب و انسان و  هاي آموزشراي تا بتوان گفت كه اج شود مي
 . باشد ميقبل  هاي سالجديد و اجرايي نوين به نسبت اجرا در  گذاري ريلنحوي، 

رد تشريح قرار حاضر به تفصيل مو نامه شيوهديجيتال، در  هاي آموزشيدر بستر مجازي و مبتني بر ابزار ها آموزشنحوه پيشبرد 
 .نيز قابل دريافت است خالصه، در جدول صفحه بعد كامالً طور بهكه گرفته است 

 
 
 
 
 

 ؟!نامهشيوهچرا 

بولي شكل گرفته، با اين ها و تجارب قابل قهاي كشور، ظرفيتدر اغلب استانهاي آبي، هر چند در تعريف و پيشبرد آموزش
 نامه ملي در اين خصوص، به داليل زير، مورد نياز مي باشد:وجود، شيوه

فرايندهاي (تم محوري و چارچوب اقالم)، كمك به تسهيل  ي آموزشيمحتواها، هماهنگي در گروه مخاطب هدفانسجام در 
مند و نظام هايحركتگذاري براي حسابي و ...)، ريلبرداري و حوزه تعادل بخشي، ذي(معاونت حفاظت و بهره سازمانيدرون

 كاهش چشمگير هزينه ها ، ارزيابي هايمالكدر حوزه سواد آبي، مشخص بودن  يتنه مناسب

 ها و هماهنگي در اين مسير است و از اين رو ضرورينامه، كمك به اثربخشي بيشتر آموزشهدف شيوه
 ، در اين مسير هدايت شود. هاو ابتكارات استانسازي شده هدقت پيادو چارچوب حاضر، به است تا ابعاد
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نحوه تعامل و ارتباط با دانش  نحوه تعامل و آموزش دبيران 
 آموزان

 محدوده   **تم محوري آموزش *زمان اجرا

 داناب
 (متوسطه اول)

در  هايي گروهگروه/تشكيل 
 و مجازي هاي شبكه

مجازي  هاي نشستگزاري بر
(Webinar) 

 

 سواد آبي سايت وباپليكيشن و 
 (بخش داناب)/زيربخش استاني

 

 

 بخش زيرساختي: شهريور و مهر
بخش آموزشي: از آبان ماه لغايت 

 1400فروردين 
 

ابعاد اقتصادي  ويژه بهارزش آب (
 ارزش آب)

سطح مورد توصيه و ترجيح با 
توجه به عدم محدوديت ابزار 

 الي: كل استانديجيت

 زيست محيطانسان و 
 )11پايه  -(متوسطه دوم

در  هايي گروهتشكيل گروه/
 مجازي و هاي شبكه

مجازي  هاي نشستبرگزاري 
(Webinar) 

+ 
 سامانه شاد

 

 سواد آبي سايت وباپليكيشن و 
 )زيست محيط(بخش انسان و 

 زيربخش استاني

 ماه دي ابتداينيمه شهريور لغايت 
 

 
ه و ترجيح با سطح مورد توصي

توجه به عدم محدوديت ابزار 
 ديجيتالي: كل استان

 
با برنامه ، از اين رو ضروري است در رابطه گيرد ميسال تحصيلي در برنامه تدريس قرار  ابتدايبوده و در  آغازين درس، زيست محيطدر كتاب انسان و  "؛ سرچشمه زندگيآب درس"* با توجه به اين كه 

الكترونيكـي   هـاي  زيرسـاخت تا آماده شـدن   ويژه بهمشاركتي  -اقدامات ترغيبي كه است حالي دراين تحصيلي دنبال شود.  نخست سال هاي ماه، اقدامات آموزشي، در درساين  ثرمؤحمايتي از تدريس 
 بعد، دنبال شود. هاي ماهدر  تواند ميمربوطه (اپليكيشن)، 

 هـاي  آيـتم كه ضمن پوشش  شود مياي عالي آموزش و پرورش، در هر سال تحصيلي، يكي از موضوعات حوزه آب، به عنوان تم محوري انتخاب ** به پيشنهاد جناب دكتر اماني طهراني، دبيركل شور
 بود.   ها آموزش؛ موضوع سيالب، تم محوري 98-99خواهد بود. در سال تحصيلي  ها آموزشمختلف، اين تم محوري، نقطه تمركز 
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 نگاهي به مسير طي شده -1-1

در  ، با الگويي ابتكاري و پيشگامانه80پاياني دهه  هاي سالات آب (به اختصار داناب)، در طرح ملي دانش آموزي نج

تعريف و پس از دو سال اجراي پايلوت، به صورت ملي و سراسري و  مقطع راهنمايي سابق و يا متوسطه اول فعلي،

 هـاي  نشـيب ن مدت، بـا فـراز و   توسعه پيدا نمود. در اي، اي منطقهآب  هاي شركتبه عنوان يكي از تكاليف مجمعي 

جامعه از منظر وسايل ارتباطي و  اندازي پوستموجود از منظر تغييرات مديريتي، تحوالت نظام آموزش رسمي كشور، 

اعتباري و همراه با پويايي موضوعات عرصه منابع آب، طرح داناب به  هاي چالش، مسائل و شناختي جامعه هاي مؤلفه

ادامه داده و با برخي ابتكارات و نيز اصالحات مبتني بر بازخوردهـاي دريافـت شـده از    ساالنه خود  اي چرخهاجراي 

 مستمر داشته است.  ياجراي آن در مدارس، تالش بر بهبود و ارتقا

، همراستا با شرايط نظام آمـوزش رسـمي كشـور متناسـب بـا اقـدامات       1399-1400در سال تحصيلي  داناب طرح

مجازي و آناليـن،   هاي آموزش هاي زيرساخت سوي بها، در پي آن است كه با جهشي پيشگيرانه ناشي از شيوع كرون

جديدي را در اين رابطـه بـراي آينـده، دنبـال نمايـد.       گذاري ريلضمن تداوم اجراي طرح، با نگاهي فرصت محور، 

 ؛كـالن طـرح   رچوبكالبـد و چـا  را در رابطه با طرح به همراه خواهد آورد امـا    بنياديناين جهش، تغييراتي  هرچند

 ، جاري و مبنا خواهد بود: معتبر كماكان

ي آموزشـي، مشـاركتي،    گانـه  هاي هفـت  نظام: روند اجرايي طرح داناب، همچون گذشته، مبتني بر مندي طرحنظام

 سازي و گزارش دهي خواهد بود.  اي، انگيزشي و تشويقي، ارزيابي و ارزشيابي، مستند ارتباطي، رسانه

هـاي مخاطـب نسـبت بـه     هاي گروهتغيير نگرش و ارزش بخشي، آگاهي به دنبال طرح داناب رح:هدف ط هاي اليه

هاي  سه گانه است كه مؤلفهمدلي اين روش  درواقعاست.  و در نهايت ايفاي مسئوليت در قبال نجات آب مقوله آب

 دنبـال  بـه بوده و  گانه سهاين  طرح در مسير هاي فعاليتدهد. كليه  رفتاري را پوشش مي نهايتاًشناختي، انگيزشي و 

 در حوزه آب است. پذير مسئوليتو  ، حساسداشتن نسلي آگاه سوي بهحركت 

از ميـان نماينـدگان نـواحي     هـايي  ظرفيـت مدل موسوم بـه گلولـه برفـي اسـت كـه در آن       ها:انتقال آموزش مدل

 ها آموزشو آموزش مي ببينند و  سازي شبكهو سپس با كمك ايشان، دبيراني از مدارس، شناسايي،  وپرورش آموزش

 .  شود ميمنتقل  ها خانواده، به دانش آموزان و در ادامه به ها ظرفيتتوسط اين 

 ايشان  هاي خانوادهو دوره متوسطه اول دانش آموزان  مخاطب هدف:

 



6 
 

 1399-1400در سال الزامات اجرايي طرح داناب مختصات و  -1-2

دل بخشـي  طرح احيا و تعـا  سازي فرهنگ، آموزش و رساني اطالعپروژه  هاي پروژهيكي از زير  عنوان بهطرح داناب 

ارتقـا   مـؤثري امتياز منتج از پروژه مـذكور را بـه نحـو     تواند مي ،اجراي كامل آن است كه منابع آب زيرزميني كشور

     مبنـاي  ، ارزيابي ميزان پيشرفت ايـن طـرح در اسـتان بـر     1399بخشد. مطابق برنامه عملياتي پروژه مذكور در سال

 :صورت خواهد گرفت پنج گام اصلي به ازايدرصد  20

 -(مـتن آموزشـي   استان مبنـي بـر آمـوزش مجـازي، توليـد محتـوا       وپرورش آموزشبا ادارات كل  نامه تفاهمانعقاد 

 آمـوزان در قالـب    فيلم و پويانمايي كوتاه)، آموزش معلمان در قالب جلسـات مجـازي، آمـوزش دانـش     -اينفوگرافي

 مجازي، ارائه گزارش نهايي هاي شبكه

قرار گرفت، تمركز طرح در سال جاري، بر  تأكيدنيز مورد  نامه شيوهو در بخش ابتدايي  شود ميهمچنان كه مشاهده 

 ه كه شرح آن در ادامه خواهد آمد:مجازي بود هاي آموزش هاي زيرساختمبناي ايجاد و توسعه 

مبتكرانه (نه فقط به صورت متن)، جايگزين مراسماتي نظير  گسترده و هاي رساني اطالعمجازي و  هاي نشست -

 .شود مي، افتتاحيه و اختتاميه نامه تفاهمجلسه تشريفاتي امضاي 

حاضر تا آغاز رسمي طرح، فرصتي طاليي براي اقدامات زيرساختي نظيـر ارزيـابي و    نامه شيوهبازه زماني ابالغ  -

رو، متفاوت اجـراي طـرح در سـال تحصـيلي پـيش      هاي تزيرساخمقدمات و  سازي آمادهطرح و  شناسي آسيب

 كل آموزش و پرورش است. با ادارات  نامه تفاهم، مذاكره و انعقاد خبره ورانتخاب مشاهمچنين 

 جلسـه  صـورت يا تبـادل سـند يـا     نامه تفاهمدر قالب انعقاد  تواند ميدر خصوص تفاهم با آموزش و پرورش كه  -

رارداد در مسـير  همكاري و نه نوعي قـ  صورت بهموضوع ي آن است كه اشد؛ موضوع حساس و كليدبهمكاري 

تشريح اهـداف آموزشـي ملـي طـرح و تفـاوت      سواد آبي، تعريف شود و مسئله مالي، فرع بر اين موضوع باشد. 

دانش آموزان  مدت طوالنيبا توجه به تعطيلي  كه اينبر  تأكيدمجازي) و  هاي آموزشدر سال جديد ( شده تعريف

نيز در نظام مشـاركت طـرح هسـتيم؛ همچنـين     نوعي نشاط بخشي ، در طرح داناب امسال بدنبال 98ند از اسف

 موفق در همكاري با آموزش و پرورش، مفيد فايده خواهد بود.  هاي استاناز تجارب  گيري بهره

بـا   زمـان  هـم ، تعامـل  "زيسـت  محـيط انسـان و  "و  "دانـاب "كه گرچه در رابطه با دو طـرح   است ذكرشايان 

، وپرورش آموزشاما اين دو طرح، متناسب با خاستگاه خود در ساختار ادارات كل  شود مي، دنبال وپرورش آموزش

 مستقل از هم دنبال شوند. صورت به است ممكن

)، Paperlessديجيتال ( اي رسانهو ترجيح، استفاده از امكانات و فضاهاي  تأكيديك  عنوان بهدر سال گذشته    -

رو، و انتشارات كاغذي (نظير كتابچه، بروشور و پوستر) مطرح گرديده بود. اين امر در سال پـيش در مقابل نشر 
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و مصرف تا حـد   محيطي زيست. به طور جدي، موضوع رعايت مالحظات يك ضرورت و رويكرد محوري است

تبليغي در طـرح   صرفاًنيز كاستن از اقدامات  پالستيك (نظير بنرهاي تبليغي و ...) و ويژه بهامكان كمتر كاغذ و 

 است تا مخاطب احساس همدلي بيشتر و صادقانه با اهداف طرح داشته باشد.   تأكيدمورد 

است. نكته مهم آن است  تأكيدطرح داناب مورد  هاي آموزشتوجه به هر سه اليه: آگاهي، حساسيت و رفتار در  -

خصوص مسئله آب تغيير نموده و به اين داشتن تصويري منسجم در  سوي بهاز قالب عدد و رقم،  ها آموزشكه 

به تغييرات تا حد امكان پايدار در رفتار، سـوق پيـدا    ها آموزشسطح اكتفا نشود و با برانگيختن حس مسئوليت، 

، لمس واقعيت و پژوهش بنيان ها ديدهاخير در خصوص آموزش مبتني بر  هاي سال تأكيدكند. در همين رابطه، 

مكان تعريف بازديدهاي علمي، ميسر نيست اما تالش براي ملموس و عيني كردن عدم ا خاطر به هرچندبودن، 

 از جمله از طريق فراهم كردن بستر بازديدهاي مجازي؛ كماكان برقرار است.  ها آموزش

 ).irsavadab.wwwمجـازي، درگـاه متمركـز (بـه آدرس      هاي آموزشبه منظور فراهم كردن چارچوبي ملي براي 

) آماده گرديـده اسـت، همچنـين تـا نيمـه شـهريورماه،       زيست انسانداناب و  سايت وبدو  به جهت هدايت مراجعان

 موضـوع در رابطـه بـا    خصوصاً چارچوب اقالم آموزشي و محتواهاي قابل استفاده براي توليد اقالم آموزشي استاني

      زيسـت، قـرار خواهـد گرفـت.    _در انسـان  99محـوري سـال    ضـوع موداناب و نيز در بخش  سايت وب، در محوري

دانش آمـوزان   خصوصاًبا زيربخش هاي استاني ويژه استفاده عموم و  برنامه ريزي شده است تا يك اپليكيشن ملي

ش ، يك نفر را جهت آموزش نحوه مديريت زيربخها استان. تدارك ديده شود و از ابتداي آبان ماه، آماده استفاده شود

، اجـراي آزمـون،   هـا  آمـوزش اساس، از اين اپليكيشن براي پيشبرد بخشي از  آن براستاني مربوطه، معرفي نموده و 

  دريافت آثار و ... استفاده خواهند نمود.

 

 اپ و در فضـاي مجـازي نظيـر واتـس     هـايي  گـروه و ايجـاد   سازي شبكهبا رابطان طرح از طريق  گيري ارتباط -

 . شود ميوبيناري، دنبال  هاي ظرفيتاز  گيري بهره

 تأكيـد در مسير جديد اجراي طرح داناب از محورهاي مورد  ويژه به ها آنو اثربخشي  ها آموختهارزيابي از ميزان  -

قبل، پيشنهاد گرديده و  هاي سال هاي نامه شيوه، در آزمون پس. اگر چه تيپ سواالت نمونه براي پيش و باشد مي

با توجه به تفـاوت مسـائل آبـي و نيـز تفـاوت در       رسد ميراهنماست اما به نظر  كماكان قابل استفاده به عنوان

استاني وظايف زمره آزمون استاندارد از  سؤاالتقبل، طراحي نهايي  هاي سالهر استان در  سازي ظرفيتميزان 

 قرار گيرند.    دقيق بوده و نياز است در گزارش نهايي، مورد مستندسازي و تحليل

http://www.savadab.ir/
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كه سـال قبـل مـورد آمـوزش      آموزاني دانشري در رابطه با تم محوري سال قبل (موضوع سيالب) براي يادآو -

در اين رابطه، براي دانش آموزان جديد تحت پوشش طرح،  ها آموزه ترين اصليبودند و مروري براي  قرارگرفته

ير، مسئله كم آبي را مرتفـع  اخ هاي بارشرسيده و نبه پايان  سالي خشكاين بعد كه  خصوصاً. است تأكيدمورد 

 نموده است، به خوبي براي دانش آموزان تشريح نماييم.ن

ويژه در  صورت بهح ير در طرح، ضروري است. رابطان طربراي مخاطبان مختلف درگ انگيزشي هاي جنبهلحاظ  -

ـ  ها آموزش. در حقيقت، اين گروه، نقشي مهم در انتقال درست باشند مي تأكيداين رابطه مورد  ر عهـده دارنـد.   ب

در اپليكيشن سواد آبي ديده كه به همين منظور  اي ويژهدر بخش  ها آن نام ثبتهمچنين حضور دانش آموزان و 

طرح، اهميت  اي مسابقه هاي برنامه) و مشاركت در گيرد ميشده (كه تا ابتداي آبان ماه در اختيار همكاران قرار 

فرهنگي، اقتصـادي، (رابطان و دانش آموزان)، متناسب با شـرايط  خاصي داشته و نياز است تا براي هر دو گروه 

(امتياز آموزشي، جوايز و ...)،  اي شايسته هاي تشويقمالي و اعم از آن،  ريزي برنامهاقليمي و بومي هر استان، در 

 منظور گردد.

سـال   دماهاسـفن دانش آموزان (از  سابقه بيمشاركتي و مسابقاتي طرح، شايسته است تا به تعطيلي  هاي جنبهدر  -

  و پويا در اين قسمت، تدارك ديده شود.  بخش نشاطقبل) توجه شده و ابعادي 

 صـورت  بـه  بعضاًفضاي مجازي، ارتباط با دانش آموزان نيز  هاي چارچوبدر طرح سال جديد، مطابق با  هرچند -

 گ و كليدي است. ، كماكان پررنها آموزشمستقيم فراهم خواهد شد اما  نقش كليدي رابطان در ترغيب و ارائه 

رو در بسـياري از نقـاط   استثنايي در سال تحصيلي پيش  صورت بهفرصت محتمل در خانه بودن دانش آموزان  -

 خواهد بود.  ها خانوادهدر سطح دوم مخاطبان طرح يعني  ها آموزشكشور، ظرفيت بسيار مهمي براي گسترش 

 

 مجازي، هاي آموزشبا توجه به عدم محدوديت جغرافيايي  

 .قرار گيردشايسته است تا حد امكان وسعت كل استان مدنظر طرح 

 

 چارچوب و فرايند اجراي طرح  داناب  -1-3

 تبراساس آنچه در باال مرور شد، در نمودار زير، فرايند اجراي طرح، قابل مشاهده اس
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 چارچوب و فرايند اجراي طرح  داناب

 

تهيه متون و مواد 
رساني طرح اطالع

ها و (ويژه رسانه
 فضاي مجازي

در سال  آغاز طرح داناب
1399-1400تحصيلي   

تباراع تأمين  

تفاهم با اداره كل آموزش و پرورش استان براي همكاري در 
 جلسه همكاري)نامه يا تبادل سند/ صورتپيشبرد طرح (انعقاد تفاهم

شده توسط آب استان جهت آموزش نماينده معرفي
 بخش مربوط به استان در اپليكيشن سواد آبي  مديريت زير

 (در صورت لزوم)انتخاب مشاور استاني خبره/ كارشناس حقيقي
  

 مذاكره با آموزش و پرورش در خصوص اجراي داناب

هاي تشريح و توجيه درون سازماني تفاوت
اجراي طرح داناب در سال جاري با ادوار 

 

معرفي رابطين طرح توسط اداره كل و 
 تشكيل بانك اطالعاتي توسط مشاور

گيري و آموزش رابطان طرح با تشكيل ارتباط
 مجازي و برگزاري وبينارهاي گروه در شبكه

تدوين سواالت 
استاندارد جهت 

 استفاده در 
 هاي طرحآزمون

سازي و توسعه اقالم مرور، بومي
آموزشي در چارچوب اقالم ملي 

هاي آموزش // تهيه زيرساخت
 مجازي

 اعالن آغاز رسمي طرح

هاي ويژه دانش آموزان اندركاران جهت اجراي آموزشترغيب رابطان و دست  

ها در اپليكيشننام آنها به دانش آموزان و ثبترصد و ارزيابي انتقال آموزش  

 برگزاري مسابقات، دريافت آثار و اعالم برگزيدگان

تقدير از برگزيدگان، تنظيم گزارش نهايي و اعالم خاتمه رسمي طرح داناب در 
1399-1400سال   

رساني و پاسخگويي تعاملي با رابطانتداوم اطالع  

هاي ارزيابيجراي آزمون آنالين و تحليل دادها  
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 محتوا و موضوعات كليدي -1-4

در كنار يكديگر، تصويري از مسـئله آب   ها مؤلفه. اين دهد ميرا پوشش  ها مؤلفهآبي دامنه وسيعي از موضوعات و  هاي آموزش

 تـرين  اصـلي . نماينـد  مـي و مسئوليت خود در مسير نجات آب، آماده را در ذهن مخاطب ترسيم نموده و او را براي ايفاي نقش 

 از:  اند عبارتكالن  صورت بهدر اين رابطه  ها سرفصل

 ارزش و اهميت آب (جايگاه آب در زندگي و سرزندگي، در فرهنگ، مذهب و ادبيات بشري، ابعاد اقتصادي آب) -

ش در طبيعت، وضعيت آب در مقيـاس جهـاني،   چرخه آب در طبيعت (ماهيت فيزيكي و شيميايي آب، نحوه گرد -

 )ها محدوديتكشوري و استاني، 

 منابع آب (سطحي، زيرزميني، غيرمتعارف) -

 )زيست محيطصنعت و خدمات، مصارف آب (كشاورزي، خانگي،  -

 فاضالب آوري جمعو توزيع آب و  تأمين تأسيسات -

شت از منـابع آب، تبعـات رونـد فعلـي، تعـادل      كمي مرتبط با منابع آب (اثرات بر هم خوردن تعادل در برداابعاد  -

 بخشي)

، كيفيـت الزم بـراي مصـارف    هـا  آلـودگي پيشگيري و كنترل  هاي راه، ها آاليندهابعاد كيفي مرتبط با منابع آب ( -

 مختلف و بحث تصفيه آب)

 تغيير اقليم و آينده  -

 و پربارشي هاي مقطعي سالي خشك -

اجتمـاعي، اقتصـادي؛ موضـوع آمـايش، بحـث      -، فرهنگـي حيطـي م زيسـت منابع آب (ناپايدار پيامدهاي توسعه  -

 نوين و ...) هاي فناوري

 

در كنار اين طيف گسترده، به پيشنهاد جناب دكتر اماني طهراني، دبيركـل شـوراي عـالي آمـوزش و پـرورش، در هـر سـال         

تم هاي مختلف، اين تم كه ضمن پوشش آي شود ميمحوري انتخاب  موضوعتحصيلي، يكي از موضوعات حوزه آب، به عنوان 

بـود. موضـوع    هـا  آمـوزش ؛ موضوع سيالب، تم محوري 98-99خواهد بود. در سال تحصيلي  ها آموزشمحوري، نقطه تمركز 

نظيـر   هـايي  مؤلفـه كه خود داراي  باشد مي )آب يا تاكيد ويژه بر موضوع اقتصاد(ب، بحث ارزش آب 1399-1400سال كليدي 

رف آب، بحث آب بها چه در بخش شرب و چه در با شيوع كرونا و جهش در مص زمان هم خصوصاًتبيين اهميت و جايگاه آب 

 ) و ... است. 99بخش كشاورزي (براساس قانون بودجه سال 
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محتوايي مرتبط با اين تم محوري، تا نيمه شهريور ماه، مواردي كالن جهت استفاده و متناسبا توليد  هاي چارچوبدر خصوص 

د گرفت. همچنين (زيربخش هاي داناب و انسان زيست)، قرار خواه .irsavadab.wwwاقالم بومي استان ها، در وب سايت 

قابل مديريت باشد، ورود به مباحث مرتبط با تغيير اقليم نيز كه عنوان و شعار روز جهاني آب سال جـاري   ها محدوديتچنانچه 

 است، مورد پيشنهاد و توصيه است.

ان تثبيـت و  خواهد داشت تا براي دانـش آمـوز   اي دورهموضوع سيالب نيز كه تم محوري سال گذشته بوده، نياز به يادآوري  

 نهادينه شود.  

ملموسي براي مخاطب ندارد و نيز استفاده از منابعي كه از كفايـت و   هاي جنبهصرف كه  عدد و رقمارائه اجتناب از بر  مجدداً

  . شود مي تأكيداطمينان وجود ندارد،  ها آنعلمي بودن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.savadabi.ir/
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 طرح  بندي زمان -1-5

 
 طرح بندي زمانجدول 

 تفعالي رديف

 زمان (ماه)

فروردين  اسفند بهمن دي آذر آبان مهر رشهريو
1400 

1 
اجراي طرح  هاي تفاوت سازماني درونتشريح و توجيه 

 داناب در سال جاري با ادوار قبل
        

          اعتبار طرح تأمين 2

3 
انتخاب و عقد قرارداد با مشاور استاني/ تعيين 

 (در صورت لزوم) ربط ذيكارشناس حقيقي 
         

4 
مذاكره و دستيابي به تفاهم با اداره كل 

 وپرورش آموزش
        

5 
 سؤاالتو توسعه اقالم آموزشي، تدوين  سازي بومي

 رساني بااطالعاستاندارد آزمون ارزيابي و مواد مرتبط 
        

6 
و آموزش ايشان  گيري ارتباطمعرفي رابطان طرح، 

 (وبينار)
         

          ن رسمي اجراي طرحو اعال رساني اطالع 7

8 
 نام ثبتو  ها آموزشترغيب رابطان براي اجراي 
 دانش آموزان در اپليكيشن

          

           ارزيابي طرح هاي آزمونرصد اجراي  9

           برگزاري مسابقات و دريافت آثار مشاركتي  10

11 
خاتمه انتخاب برگزيدگان، تقدير و اعالن رسمي 

 1399-1400اجراي طرح در سال تحصيلي 
         

 
راهنمـاي زمـاني    عنـوان  بـه  بندي زمان، برنامه اي منطقهآب  هاي شركتبه جاري بودن فعاليت طرح داناب در سطح  با توجه

 است.  شده ارائه ها فعاليت

تمركز اصلي بر پيشبرد طرح انسـان و  و در ابتداي سال تحصيلي  گيرد ميشروع رسمي طرح در آبان و آذر صورت  هرچند* 

(شامل موارد اول تا چهارم باال)، فرصـت مناسـبي بـراي پيشـبرد مـوارد       بازه اقدامات زيرساختيخواهد بود، اما  زيست محيط

  زيربنايي است. 
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ر كشور به آن د ها برنامهو  ها ظرفيتو معطوف شدن عمده 1400 خردادماهبا توجه به برنامه انتخابات رياست جمهوري در ** 

به نحوي صورت بگيرد كه تا پيش از نوروز، اقدامات مرتبط با مدارس به اتمام رسيده و اعـالم   ريزي برنامه است مقتضيامر، 

 ، صورت پذيرفته باشد. 1400پايان طرح، تا حداكثر انتهاي فروردين  اي رسانهاعالن  درنهايتها و برگزيدگان و تقدير از آن

 هـاي  مـوج خوبي براي اسـتفاده جهـت ايجـاد     هاي ظرفيتو امثال آن،  ر روز ملي آب، روز جهاني آبنظي هايي فرصت*** 

 آموزشي و مشاركتي خواهد بود. 

 

 اعتبار مالي  تأمين، اعتبارات و نحوه ها هزينه -1-6

اجتمـاعي،   هـاي  شـبكه مجازي مبتني بر گروه در  هاي آموزشدر پيشبرد طرح (جايگزيني  ايجادشده بنيادينتوجه به تغيير با 

سرجمع اعتبارات مربوط  توان ميمختلف،  هاي هزينهعليرغم افزايش و اپليكيشن)،  زيست انسانداناب و  هاي سايتوبينار، وب 

كـه ارقـام مربـوط بـه اقـالم      ايـن  "مضـافا  نمود. سازي بهينهافزايش نداد كه در مواردي نيز تعديل و  تنها نه عمدتاًبه طرح را 

رت جداگانه نياز به درج ندارد و در ستون مربوط به مشاور يا بخش مشاركت با آموزش و پرورش (جوايز و آموزشي نيز، به صو

(جدول مندرج در برنامه عمليـاتي)، در سـه دسـته بـه      آموزي دانشبراساس ميزان بزرگي جمعيت  ها استان. شود مي...) ادغام 

 .يندنما ميرا برآورد از ، اعتبار مورد نيصفحه بعدشرح جدول 

 زير مورد توصيه است:  هاي محلگذشته از  هاي سالاعتبار، مطابق  تأميننحوه  

 (بودجه جاري) با توجه به تكليف مجمعي بودن طرح سواد آبي و داناب ها شركتاستفاده از منابع عمومي  -

 رزمينيهاي زيطرح احيا و تعادل بخشي آب سازي فرهنگ، آموزش و رساني اطالعاستفاده از ظرفيت پروژه  -

 اي سرمايههاي تملك دارايي استفاده از ظرفيت طرح -
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 جدول اعتبارات استاني مورد نياز

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رديف

آموزان دوره  جمعيت دانش
اول دبيرستان استان( 

هفتم،هشتم و نهم) (هزار 
 نفر)

 

 هااستان

 نحوه توزيع اعتبار(ريال)
 

 

مشاوره و اعتبار 
راهبري آموزش و 

 رساني اطالع
 

 مشاركت بااعتبار 
وپرورش  آموزش

 وايز، تفاهم و ...)(ج

سرجمع  برآورد

 اعتبار
 (ريال)

1 

با جمعيت مخاطب  ها استان
 كوچك

 هزار نفر) 15(كمتر از 

ايالم، يزد،كهكيلويه و بوير 
احمد، گيالن، زنجان، 

لرستان،كردستان، بوشهر، 
كرمانشاه، سمنان، 

چهارمحال و بختياري، 
 تهران،

190000000  600000000 2500000000 

2 
 

با جمعيت مخاطب  ها استان
 متوسط

 هزار نفر) 50تا  15(

البرز، فارس، آذربايجان 
شرقي،خراسان شمالي، 

مركزي، گلستان، خراسان 
جنوبي، مازندران، قزوين، 

هرمزگان ، اردبيل، 
همدان،خوزستان،كرمان و 

 سيستان و بلوچستان
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 مشاوران استاني  -1-7

نسبت به اسـتفاده از خـدمات    در صورت لزوم  توانند ميتمركز بر پيشبرد مناسب طرح،  منظور به ها استانمطابق روال قبل،   

بـه قـرار زيـر مـي     استفاده نمايند. شرايط گزينش مشاوران در استان خود سواد آبي و داناب  هاي طرحپيشبرد در  خبرهاور مش

 باشد:

مجـازي،   هـاي  شـبكه آموزشـي در   هاي گروهتوانايي و سابقه اجراي اقدامات آموزشي در فضاي مجازي (وبينار،  -

 اپليكيشن و وب سايت)

 هاي حوزهر يك از در ه با سابقه داراي كارشناس -

 امور هنري با تجربه در زمينه طراحي، گرافيك و چاپ و تبليغات •
 شناسي روانعلوم اجتماعي يا ارتباطات يا  •
 متخصص منابع آب •
 متخصص در علوم تربيتي يا مديريت آموزشي •

حـداقل  ( الذكر فوقهاي فعاليتي ذكر شده در موارد  داراي سابقه فعاليت موجه و قابل استناد در حوزهنام و خوش  -

 )گذشته سه سال

 استان جهت عقد قرارداد  اي منطقهتأييد روابط عمومي شركت آب   -

 در  شـده  تعريـف فراينـد  و نيـز   1399-1400بق بـا الزامـات اجرايـي طـرح در سـال      ** شرح خدمات مشاوران استاني، مطـا 

 و پتانسيل مربوطه، تنظيم گردد.  ها ظرفيتحاضر، مطابق با  نامه شيوه

  نامه شيوهبازنگري  -1-8
اي بـا بررسـي نقـاط قـوت و ضـعف اجـراي طـرح،        هاي آب منطقهنامه، واحدهاي روابط عمومي شركتپس از اجراي شيوه 

همـراه بـا بازخوردهـاي     نمايند تانهادها و نظرات خود را به دفتر روابط عمومي شركت مديريت منابع آب ايران ارسال ميپيش

نامه اجرايي طرح براي سـال تحصـيلي آينـده    بازنگري و لحاظ نمودن موارد در شيوه ، زمينهوپرورش آموزشدريافتي از حوزه 

  .شود فراهم
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 قه طرحساب -2-1

توانـد بـه    هاي پايـه دنبـال شـود، مـي    از طريق آموزش خصوصاًبه صورت صحيح،  كه يدرصورتاين باور كه ارتقاء سواد آبي 

نجـات آب   يآمـوز  دانشوري بهينه از منابع آبي، منتهي شود؛ زيربناي تعريف طرح ملي  مشاركتي عمومي در مديريت و بهره

هاي آنان در موضوع نجات  وه بر بسترسازي مشاركت آگاهانه دانش آموزان و خانواده(داناب) بوده است. طرحي كه در آن، عال

تر  اي از همكاري ميان بدنه آب كشور و وزارت آموزش و پرورش، زمينه رخدادي بزرگ آب، با فراهم آوردن فضاي هم افزايانه

 يهـا  رشـته بـراي پايـه يـازدهم كليـه      "زيسـت  يطمحانسان و "را فراهم آورد و تعريف درسي مستقل ذيل كتاب نونگاشت 

بر مسائل آبي تمركز دارد و بدين ترتيب مسير  "آب، سرچشمه زندگي"تحصيلي را  رقم زد. درس اول كتاب مذكور با عنوان 

 تكامل طرح داناب وارد فاز جديدي گرديد.

، 97در سـال   زيسـت  يطمحـ سـان و  اول كتاب ان درس مؤثرملي براي حمايت و پشتيباني از تدريس  نامه يوهشتنظيم و ابالغ 

آبي را فراهم آورده و همچنان كه در نشست وزير نيرو و وزير  باسوادميوه طرح داناب، زمينه گسترش اقدامات مرتبط  عنوان به

مطرح گرديد، اين امر تبديل  1399مدير حوزه آموزش و پرورش در سراسر كشور در تير ماه  700آموزش و پرورش با بيش از 

 يژهو بهگرديده است. تداوم اين امر،  زيست يطمحربط با موضوع كتاب انسان و ذي يها دستگاهيي براي همكاري ساير به الگو

به صورت مجازي در مدارس دنبال خواهد شد؛ اين پيشگامي را تداوم و توسعه خواهد  ها آموزشدر سال تحصيلي پيش رو كه 

 بخشيد.

 يـازدهي امتدر  نيـز ويژه پايـه يـازدهم    "زيست يطمحانسان و  " آبي ذيل يها وزشآممرتبط با  هاي يتفعالشايان ذكر است، 

اول كتاب براي دانـش   درسبا تدريس  زمان همكه  مهرماه. بازه زماني نيمه دوم شهريور و گيرد يمساالنه مورد ارزيابي قرار 

 .باشد يم ها استانآموزان است، بازه زماني طاليي پيشبرد طرح در 

، با بخش قبل (داناب) مرتبط است؛ از ذكر موارد مشترك خودداري نامه يوهشبرخي از موارد مرتبط با اين بخش از  از آن جا كه

 به بخش مربوطه، ارجاع داده شده است.  صرفاًشده و 

 

 زيست محيطفصل اول كتاب انسان و  مؤثرو فرايند پشتيباني از تدريس  ها گام -2-2

سواد آبي  سازي اي تعريف گرديده بود؛ روند اجرا و پياده و مراحل مهندسي شده ها گام همچنان كه در روند اجراي طرح داناب،

كامل و منظم هر يـك از ايـن    پيشبردنمايد.  مند تبعيت ميهايي نظام نيز از اسلوب و گام زيست محيطدر سايه كتاب انسان و 

نموده و از اتالف زمان و سـرمايه جلـوگيري خواهـد     هاي بعد و حصول نتايج نهايي را تضمين ها زمينه پيشبرد موفق گام گام

 : شود مي، در فرايند زير دنبال گانه طرحهاي هفت نمود. بدين ترتيب كليات نظام
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 زيست محيط و انسان كتاب اول فصل مؤثر تدريس از پشتيباني فرايند و ها گام

هاي مشاركتي و ترغيب معلمان به حضور تعريف فعاليت
 دانش آموزان در اپليكيشن

 بندي ها، دريافت آثار و جمعگيري از آزمون بازخورد

 تشكيل بانك اطالعاتي و گروه مجازي 

سازي و توسعه اقالم آموزشي بومي
در چارچوب اقالم ملي // تهيه 

 هاي آموزش مجازيزيرساخت

تشكيل وبينار ويژه 
دبيران و ارائه 

هاي مرتبط آموزش
 در سامانه شاد

تهيه متون و مواد 
رساني طرح (ويژه اطالع
 ها و فضاي مجازي)رسانه

هاي با آموزشتعامل با سرگروه/ نماينده اداره كل در رابطه 
 زيستذيل درس اول كتاب انسان و محيط

وپرورش در خصوص همكاري براي تعامل با آموزش  ( در صورت لزوم)انتخاب مشاور استاني/ كارشناس حقيقي مربوطه
 تدريس مؤثر فصل اول 

سازماني ابعاد طرح با تأكيد بر تشريح درون
ضرورت زماني اجرا در ابتداي سال تحصيلي 

 زم هاي الو تأمين زيرساخت
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 ويژه است: تأكيددو نكته مهم در اين رابطه، مورد 

هاي آموزشي مدنظر خواهـد بـود. منظـور از الگـوي      ، در اقالم آموزشي و همچنين برنامهمؤثرالگوي آموزشي و ارتباطي  -1

هاي كالسيك آموزشي نظير خواندن و شنيدن صـرف، درصـد پـاييني از جنبـه      توجه به اين امر است كه روش مؤثرارتباطي 

 هاي مؤلفهكه تجربه كردن، درگير شدن و نيز بحث كردن در رابطه با  است حالياين در  ويژه ماندگاري دارد؛ و به تأثيرگذاري

هاي  دهد. امري كه با توجه به شرايط فراروي چالش ها را به شدت افزايش مي ؛ ميزان اثرگذاري و مانايي آموختهيك موضوع

 . درو ميهدف ارتقاء سواد آبي؛ يك ضرورت مهم به شمار  طور همينآبي كشور و 

در  كـه  درحاليتر است  برجسته كمي هاي آب در نقاط مختلف كشور متفاوت است. در برخي مناطق، ابعاد مسائل و چالش -2

هـاي   بحث منابع (سطحي و زيرزميني)، مصـارف (در بخـش   طور همينمناطق ديگر، ابعاد كيفي، حائز اهميت باالتري است. 

هاي گوناگون، متفاوت است. لحاظ اين  مختلف و استان هاي حوزهآبي، در  سواد هاي مؤلفهشرب، كشاورزي و صنعت) و ساير 

 صرف از اقالم آموزشي تيپ، بسيار مهم است.  برداري كپيآموزشي و پرهيز از  هاي برنامهها در اقالم و  تفاوت

 ).irsavadab.wwwمجازي، درگـاه متمركـز (بـه آدرس     هاي آموزشبه منظور فراهم كردن چارچوبي ملي براي 

) آماده گرديده است، همچنـين تـا نيمـه شـهريورماه،     زيست انسانداناب و  سايت وبجهت هدايت مراجعان به دو 

در رابطه بـا موضـوع    خصوصاًچارچوب اقالم آموزشي و محتواهاي قابل استفاده براي توليد اقالم آموزشي استاني 

شده است تـا يـك    ريزي برنامهزيست، قرار خواهد گرفت. _در انسان 99ع محوري سال محوري، در بخش موضو

و از ابتـداي  شود دانش آموزان تدارك ديده  خصوصاًاپليكيشن ملي با زيربخش هاي استاني ويژه استفاده عموم و 

ي مربوطـه، معرفـي   ، يك نفر را جهت آموزش نحوه مديريت زيربخش اسـتان ها استان آبان ماه، آماده استفاده شود.

  ... استفاده خواهند نمود.و  گيري بازخوردو ارزيابي و  ها آموزشاساس، از اين اپليكيشن براي پيشبرد  آن برنموده و 

 

 1399-1400موضوع محوري سال تحصيلي  -2-3

ـ        4-1مشابه آنچه در سرفصل  ي، (محتوا و موضوعات كليدي) در بخش قبل، مـرور شـد، در ميـان طيـف گسـترده مسـائل آب

 هاي آيتمكه ضمن پوشش  شود ميتم محوري انتخاب  عنوان بهتحصيلي، يكي از موضوعات حوزه آب،  هرسالتا در  مقررشده

 ها آموزش؛ موضوع سيالب، تم محوري 98-99مختلف، اين تم محوري، نقطه تمركز آموزش ها خواهد بود. در سال تحصيلي 

 هايي مؤلفهكه خود داراي  باشد مي( با تاكيد بر ارزش اقتصادي آب ) ، بحث ارزش آب 1399-1400بود. موضوع كليدي سال 

چه در بخش شرب و چه  بها آببا شيوع كرونا و جهش در مصرف آب، بحث  زمان هم خصوصاًنظير تبيين اهميت و جايگاه آب 

  ) و ... است.99در بخش كشاورزي (براساس قانون بودجه سال 

http://www.savadabi.ir/
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  بندي زمان -2-4
، از اين رو تعامل بـا سـرگروه كتـاب انسـان و     باشد مي زيست طمحيكه فصل آب، نخستين درس از كتاب انسان و جا از آن  

 هـاي  نشستو نماينده اداره كل در اين خصوص، همچنين تدوين اقالم آموزشي پشتيبان فصل اول و برگزاري  زيست محيط

و توصيه اكيـد   دنبال شود و مورد ترجيح بايست ميمجازي (وبينار) با دبيران استان، در طول شهريور و نيمه نخست مهر ماه، 

 بعد، قابل تعريف خواهد بود.  هاي ماهمشاركتي ويژه دانش آموزان در طول  هاي بخشاست. 

 طرح بندي زمانجدول 

 فعاليت رديف
 زمان (ماه)

 دي آذر آبان مهر شهريور

 سال ابتداي در اجرا زماني ضرورت بر تأكيد با طرح ابعاد سازماني درون تشريح 1
الزم هاي ساختزير تأمين و تحصيلي  

     

      اول فصل مؤثر تدريس براي همكاري خصوص در وپرورش آموزش با تعامل 2

       مربوطه حقيقي كارشناس/ استاني مشاور انتخاب 3

 كتاب اول درس ذيل هاي آموزش با رابطه در كل اداره نماينده/ سرگروه با تعامل 4
       زيست محيط و انسان

      مجازي گروه و عاتياطال بانك تشكيل 5

6 
 هاي زيرساخت تهيه/  ملي اقالم چارچوب در آموزشي اقالم توسعه و سازي بومي

        مجازي آموزش

      شاد سامانه در مرتبط هاي آموزش ارائه و دبيران ويژه وبينار تشكيل 7

      )مجازي فضاي و ها رسانه ويژه( طرح رساني اطالع مواد و متون تهيه 8

       اپليكيشن در آموزان دانش حضور به معلمان ترغيب و مشاركتي هاي فعاليت تعريف 9

      بندي جمع و آثار دريافت ،ها آزمون از بازخوردگيري 10

 اعتبار و منابع  -2-5

با جمعيـت   ها تاناس ( ها استانو اعتبار مورد نياز در طرح داناب، براي دسته اول  ها هزينهذكر شده در بخش  بندي دستهمطابق 

بـا جمعيـت    ها استان( ها استانريال، براي دسته دوم  ميليون 900مخاطب كوچك) اعتبار مورد نياز در سال تحصيلي پيش رو 

با جمعيت مخاطب بزرگ) اين رقم از قرار  ها استان( ها استانميليون ريال و براي دسته سوم  1400مخاطب متوسط)، اين رقم 

 ورد شده است. ريال برآ ميليون 1800

 . باشد مي، مطابق با موارد ذكر شده در بخش مربوط به داناب اين بودجه و همچنين شرايط مرتبط  تأمينمنابع 
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 "زيست محيطگسترش سواد آبي با محوريت كتاب انسان و "جدول اعتبارات استاني مورد نياز در راستاي 

 هر استان نيازبودجه مورد  وره دوم متوسطه)بازه حدودي تعداد مدارس (د استان رديف

  سمنان 1
 

 

 

 مدرسه 500تا

 
 

 

 

900,000,000 

 ريال

 ايالم 2
 قم 3
 يزد 4
 خراسان جنوبي 5
 قزوين 6
 بوشهر 7
 البرز 8
 كهگيلويه و بويراحمد 9
 زنجان 10
 مركزي 11
 و بختياري چهارمحال 12
  خراسان شمالي 13

 

 

 مدرسه 1000تا  500

 
 

 

1,400,000,000 

 ريال

 اردبيل 14
 كرمانشاه 15
 همدان 16
 كردستان 17
 گلستان 18
 لرستان 19
 هرمزگان 20
 گيالن 21
 آذربايجان غربي 22
 سيستان و بلوچستان 23
  مازندران 24

 

 

 مدرسه 1000بيش از  

 
 

1,800,000,000 

 ريال

 رمانك 25
 اصفهان 26
 شرقي آذربايجان 27
 فارس 28
 خوزستان 29
 خراسان رضوي 30
 تهران 31

 

 زير مورد توصيه است:  هاي محلگذشته از  هاي سالاعتبار، مطابق  تأميننحوه 

 داناب(بودجه جاري) با توجه به تكليف مجمعي بودن طرح سواد آبي و  ها شركتاستفاده از منابع عمومي  -
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 هاي زيرزمينيطرح احيا و تعادل بخشي آب سازي فرهنگ، آموزش و رساني اطالعاستفاده از ظرفيت پروژه  -

 اي سرمايههاي تملك دارايي استفاده از ظرفيت طرح -

 

 مشاوران استاني  -2-6

دمات نسبت به اسـتفاده از خـ   صورت لزوم در  توانند ميتمركز بر پيشبرد مناسب طرح،  منظور به ها استانمطابق روال قبل،   

 :باشد ميزير  قرار بهاستفاده نمايند. شرايط گزينش مشاوران در استان خود سواد آبي و داناب  هاي طرحپيشبرد در  خبرهمشاور 

مجـازي،   هـاي  شـبكه آموزشـي در   هاي گروهتوانايي و سابقه اجراي اقدامات آموزشي در فضاي مجازي (وبينار،  -

 اپليكيشن و وب سايت)

 هاي حوزهقه در هر يك از با ساب داراي كارشناس -

 امور هنري با تجربه در زمينه طراحي، گرافيك و چاپ و تبليغات  •

 شناسي روانعلوم اجتماعي يا ارتباطات يا  •

 متخصص منابع آب •

 متخصص در علوم تربيتي يا مديريت آموزشي •

حـداقل  ( الـذكر  فوقارد در مو ذكرشدههاي فعاليتي  داراي سابقه فعاليت موجه و قابل استناد در حوزهنام و خوش  -

 گذشته) سه سال

 استان جهت عقد قرارداد  اي منطقهتأييد روابط عمومي شركت آب   -

 در  شـده  تعريـف و نيـز فراينـد    1399-1400اني، مطـابق بـا الزامـات اجرايـي طـرح در سـال       ** شرح خدمات مشاوران است

 و پتانسيل مربوطه، تنظيم گردد.  ها ظرفيتحاضر، مطابق با  نامه شيوه

 

  نامه شيوهبازنگري  -2-7
واحدهاي روابط  ،ندهنامه اجرايي طرح براي سال تحصيلي آيبازنگري و لحاظ نمودن موارد در شيوهبستر  آمدنفراهم  منظور به

پيشنهادها و نظرات خود را به دفتر روابط عمومي  اي با بررسي نقاط قوت و ضعف اجراي طرح،هاي آب منطقهعمومي شركت

نيـز   وپـرورش  آمـوزش  حوزه از دريافتي بازخوردهاي . همچنين امكان اعمالنمايندشركت مديريت منابع آب ايران ارسال مي

 مهيا است.


	1-1- نگاهی به مسیر طی شده
	1-2- مختصات و الزامات اجرایی طرح داناب در سال 1400-1399
	1-3- چارچوب و فرایند اجرای طرح  داناب
	چارچوب و فرایند اجرای طرح  داناب
	1-4- محتوا و موضوعات کلیدی
	1-5- زمانبندی طرح
	1-6- هزینهها، اعتبارات و نحوه تأمین اعتبار مالی
	1-7- مشاوران استانی
	1-8- بازنگری شیوهنامه
	2-1- سابقه طرح
	2-2- گامها و فرایند پشتیبانی از تدریس مؤثر فصل اول کتاب انسان و محیطزیست
	2-3- موضوع محوری سال تحصیلی 1400-1399
	2-4- زمانبندی
	2-5- اعتبار و منابع
	2-6- مشاوران استانی
	2-7- بازنگری شیوهنامه



