
 

                                                                                                                    

   منابع و مصارف آب سطحی در سطح شرکت  جمع آوری سوابق ، آمار و اطالعات : عنوان تجربه
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 کارشناسی ارشد مهندسی منابع آبدانشجوی  تحصيالت: احمد مارامایی نام و نام خانوادگی:

 : کارشناس منابع آب سطحی سمت آب منطقه ای گلستان سازمان

 yahoo.comtakhsisab@      پست الكترونيك: جناب آقای مهندس علی نظری مدیرعامل:

 ستانشرکت آب منطقه ای گل -گرگان -گلستان آدرس

   نمابر: 49252235894 همراه: 28834223   تلفن ثابت:

 

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

ثبت مشخصات بهره برداران منابع آب سطحی اعم از  سوابق ، آمار و اطالعات  منابع و مصارف آب در بخش آب های سطحی که از طریق    

که در آرشيو بخشهای  و آمار برداری ،  گروه های گشت وبازرسی ،کارشناسان  های ميدانیبازدیدرح های مطالعاتی مشاوران ، گزارش ط

نگهداری می شد که دستيابی به آن مستلزم صرف وقت وانرژی زیاد بود که بعضاً  کارشناسان  مختلف اداره یا در آرشيوهای خصوصی

 و شمار زیاد آن از لحاظ کمی ، استناد به آنها بسيار زمان بر و گاهی غير ممكن به نظر می رسيد.بدليل تعدد نسخه های تهيه شده 

   غير قابل دسترس می گردید. ته شدن برخی همكارانسوهمچنين فهرست این منابع و گاهی خود این منابع بدليل بازنش

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

بهره  درحالالف(( در سه بخش  رودخانه ، چشمه ،دریا و سدها بتدا فهرست تمامی تاسيسات استحصال آب از منابع آب سطحی )ا

 گزینش نموده و نسبت جمع آوری آنها اقدام نمودم.  برداری ب(در حال اجرا ج( در دست مطالعه 

 مراحل اجرای این تجربه در سازمان را نام ببرید؟

 طرح ها و آرشيو های موجود شناسایی عنوان -1

 تنظيم فهرست  آمار و اطالعات بر اساس نوع سازه استحصال  -8

 تنظيم سوابق ومستندات موجود بر اساس تاریخ تهيه -2

 تفكيك مستندات جمع آوری شده به لحاظ موضوعی )نوع منابع آبی اعم از رودخانه ، چشمه ،دریا ، سدها( -3

 داتخالصه گزارش مورد نياز از هریك از مستن -5

 تهيه کپی از صفحات مورد نياز یا نسخه مازاد آرشيوی و یا دریافت آرشيو همكار بازنشسته -3

 استفاده از سوابق و مستندات جمع آوری شده و اصالح وتدقيق آنها  -7

  و تهيه جداول منابع و مصارف بروز رسانی -2

 ( وتهيه نقشه های مربوطهتهيه شيب فایل  ازکليه تاسيسات استحصال آب اعم از)برداشتهای ثقلی و پمپاژ -9

 تهيه گزارش منابع و مصارف برای هریك از رودخانه ها -14

  تهيه بانك اطالعات منابع و مصارف در محيط اکسل -11

 

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

بودن اشخاص مراجعه به این سوابق قبالً بسيار زمانبر بود و نرشيوها به لحاظ زمانی و نيز در دسترس با توجه به تعدد گزارش ها و تعدد آ

mailto:takhsisab@yahoo.com


 

جهت دریافت آمار و اطالعات تائيد شده از و دانشجویان در حال حاضر تقاضای مراجعين اعم از مشاوران ، پيمانكاران طرح های جدید 

وتنها فرآیند زمانبر دستور ارائه آمار توسط  مقام  .استانجام  قابل  يم ساعتنطریق ارائه یك جدول اکسل بروز رسانی شده ظرف 

 مافوق می باشد.

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

 کت جهت پاسخگویی به مراجعين باعث کسب این تجربه گردید از تجربه افراد بازنشسته دارای تحصيالت عاليه شرکت و نياز مبرم شر
 

 

 محدوده زمانی و مكان اجرا :

های ذخيره شده در  در محدوده شرکت اعم از جمع آوری گزارشهای مجلد آرشيوها و گزارش -ماه 3به مدت  بصورت پاره وقت

    کامپيوترها

 

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

همكاران و خصوصاً کارشناسان که در این صورت دسترسی به سوابق زمان کوتاهی را می طلبد و بدليل تفكيك موضوعی آنها بروز 

 رسانی آن بسيار ساده می گردد و در ضمن هيچ سابقه از دید کارشناس پنهان نمی ماند.  

 
 

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

 دفتر حفاظت وبهره برداری منابع آبتوسط اینجانب و 
 
 
 
 

 

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

تا کنون را پوشش می دهد ونيز توالی بروز رسانی ساالنه آن و تهيه نقشه  سال قبل 34حدود به دليل اینكه اطالعات و آمار این تجربه 

موقعيت برداشت با ذکر نام بهره بردار باعث شده این تجربه به نظر اینجانب کاربردی است و در گوشه کتابخانه و آرشيوها بالاستفاده 

 نمی ماند. 

 

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

 ارائه نشده است. قبالً

 
 
 

 

 

 توضيحات : سایر

 
 
 

 

 

 


