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 چه مسائل ، مشکالت و یا ضرورتهایی باعث اقدام شما به این تجربه بوده است؟

بدلیل اهمیت موضوع اخذ تخصیص آب پیش از اجرای طرح های توسعه منابع آب کشور، تمامی مطالعات مربوط به برنامه ریزی منابع و 

سدهای در حال مطالعه و اجرا پس از طی فرآیندهای تصویب در بخشهای مختلف فنی و کارشناسی در زیرمجموعه وزارت  مصارف آب

منجر به  نیرو در نهایت به گروه تخصیص آب وزارت نیرو ارائه می گردد تا پس از انجام مدلسازی تخصیص آب و حصول نتایج نهایی

بدلیل حجم زیاد طرح ها و متمرکز بودن بخش نهایی فرآیند در گروه  ی مذکور گردد.صدور موافقت اولیه تخصیص آب برای طرح ها

، متأسفانه و انجام مدلسازی تخصیص آب( توسط کارشناسان گروه تخصیص آب )بررسی مجدد گزارشاتتخصیص آب وزارت نیرو

مر شرکت های آب منطقه ای را در برنامه ریزی فرآیند صدور موافقت اولیه تخصیص آب برای بسیاری از طرح ها طوالنی گردیده و این ا

با توجه به این مسأله، ضرورت ارائه راه حلی برای تسریع در  های پیش روی خود در مدیریت منابع آب با مشکل مواجه می نماید.

 فرآیند صدور موافقت اولیه تخصیص آب طرح های توسعه منابع آب احساس گردید.

 

 ه حل انتخابی را گزینش نموده اید؟چگونه مسائل را شناسائی و را

با توجه به تعامالت خوب کارشناسی شرکت آب منطقه ای گلستان با گروه تخصیص آب وزارت نیرو در طی مذاکرات حضوری و غیر 

موجود شناسایی و بر اساس آنها راه حل  مسائل و مشکالت ،برای اخذ موافقت اولیه تخصیص آب سد رامیان)مطالعاتی( حضوری

 هادی ارائه گردید.پیشن

 

 مراحل اجرای این تجربه در سازمان را نام ببرید؟
 

 انتخاب کارشناس متخصص در زمینه مدلسازی تخصیص آب -4

 گردآوری و جمع بندی گزارشات مرتبط با مدلسازی تخصیص آب سد رامیان -2

 هماهنگی با ستاد وزارت نیرو جهت مستقر شدن کارشناس آب منطقه ای در ستاد وزارت نیرو -7

 همکاری کارشناس آب منطقه ای جهت تسریع در آماده سازی داده ورودی مدل، وارد کردن داده ها در مدل و اجرای مدل -1

 نتخاب سناریوهای برتر در تخصیص آب سد رامیانهمکاری و هم فکری کارشناس آب منطقه ای در تفسیر خروجی های مدل و ا -9

 ابالغ موافقت اولیه تخصیص آب سد رامیان بر اساس نتایج حاصل از مدلسازی مشترک ستاد وزارت نیرو و آب منطقه ای گلستان -6

 
 

 



 

 و...( )مثال صرفه جویی هزینه،کاهش زمان فرایندچه شواهد و نتایجی اثر بخش بودن تجربه شما را تائید می کند.

صرفه جویی در زمان الزم برای مطالعه گزارشات، جمع بندی اطالعات و آماده سازی داده های ورودی به مدل تخصیص آب و اطمینان از 

صحت داده های ورودی و تدقیق اطالعات بر اساس شرایط واقعی ملموس برای کارشناس آب منطقه ای و همکاری در اجرای مدل باعث 

 موافقت اولیه تخصیص آب سد رامیان گردید. تسریع در صدور مجوز

 

 آیا برای اجرای این تجربه از مشاوران حقیقی و حقوقی خارج از سازمان خود هم استفاده نموده اید؟ ذکر نمایید. 
 

 بهره مند شدیم. ی وزارت نیروبرنامه ریزی کالن آب و آبفاگروه تخصیص آب در دفتر  از همکاریبرای اجرای این تجربه 

 
 

 

 محدوده زمانی و مکان اجرا :

در محل گروه تخصیص آب دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو انجام  4707کلیه فرآیندهای مربوطه در طی مهر ماه سال  

 گردید.

 

 چه کسانی مخاطبان اصلی این تجربه هستند و چه آموزه هایی برای آنها دارد؟

تجربه می تواند به تسریع در صدور فرآیند مجوز تخصیص آب طرح های توسعه منابع آب در  این -کلیه شرکت آب منطقه ای کشور

 سایر شرکت های آب منطقه ای کمک نماید.

 

 در صورت پذیرش این تجربه در کنفرانس مدیریت ، چه کسی آن را ارائه خواهد نمود؟
 

 منطقه ای گلستان کارشناس برنامه ریزی و تخصیص منابع آب شرکت آب –یعقوب نیک قوجق 

 

 

 تجربه شما نسبت به تجارب مشابه در سازمان های دیگر ، واجد چه نوآوری و تفاوت هایی بوده است که آن را متمایز می نماید؟

این تجربه برای نخستین بار در کشور اجرا شده و  نوآوری این تجربه در استقرار موقت کارشناس شرکت آب منطقه ای در ستاد وزارت 

زمان و  در بوط به همان آب منطقه ای می باشد که تاثیر بسزایی در صرفه جوییجهت انجام مدلسازی تخصیص آب سدهای مر نیرو

 .افزایش دقت اطالعات مرتبط طی فرآیند تخصیص آب سدها دارد

 

 

 این تجربه به آنها ارائه شده است. "مراجعی که قبال

 قبال ارائه نشده است.
 
 

 

 

  توضیحات : سایر

 ندارد.

 
 

 

 

 


