
 طراحی نظام ارزشیابی از دانش اموزان

  شرکت آب منطقه ای :نام نهادارائه کننده خدمت

 الکترونیک -حضوری  :نحوه دسترسی به خدمت

آدرس الکترونیکی دسترسی به 

 :خدمت
http://danab.wrm.ir 

 :شرح خدمت

شود؛ آموزی نجات آب که به اختصار از آن با عنوان داناب یاد می طرح ملی دانش

های فرهنگی و آموزشی، ای علمی برگرفته از مطالعات جامع پیرامون طرحبراساس ایده

 .های کشور به اجرا درآمددر یکی از استان 99-98در سال تحصیلی 

ریزی شده است تا مسائل و امهآموزان، برن در این طرح با هدف قرار دادن دانش

های اصلی حوزه آب اعم از مسائل ارزشی پیرامون آب، مسائل کمی، مسائل کیفی، چالش

مند مورد به این قشر بحث آب مجازی، ارزش ذاتی و اقتصادی آب و ... در روندی نظام 

 .آموزش داده شود

در  98-89تحصیلی های کشور، در سال این طرح پس از اجرای موفق در یکی از استان

چند استان کشور به عنوان پایلوت اجرا شد. سنجش اثربخشی طرح در اجرای دوساله 

این طرح، حاکی از موفقیت آن بوده و بر این اساس و با توجه به ضرورت اقدامات جدی و 

فراگیر در عرصه آموزش و بهبود فرهنگ در قبال مسائل حوزه آب، این طرح برای سال 

ها توسط مدیرعامل لی اعالم شده و به عنوان وظیفه مجمعی استانتحصیلی جاری م

 .شرکت مدیریت منابع آب ایران، تعیین شده است

ساعته بر روی پورتال طرح ملی حمایت از آب به  ۴۲خدمات حوزه داناب به صورت 

 .ان قرار دارددر اختیار عالقمند danab.wrm.ir آدرس

 :مراحل انجام کار

 با مراجعه به مسئول امور پرورشی در مدرسه، درخواست خود را ارائه نمایید. 

 مدارک مورد نیاز را به مسئول امور پرورشی تحویل نمایید. 

  پس از ثبت نام، نام کاربری و کلمه عبور جهت دسترسی به امکانات کاربران

 .پورتال داناب را دریافت نمایید

  

 :مدارک مورد نیاز

 کپی کارت ملی

 کپی کارت دانش آموزی

 ۳*  ۲یک قطعه عکس 

http://danab.wrm.ir/
http://danab.wrm.ir/


  :فایل خدمت یا گردش کار

 :مراکز ارائه کننده خدمت

 شرکت آب منطقه ای استان 

 اداره کل آموزش و پرورش منطقه 

 اداره کل آموزش و پرورش استان :سایر دستگاههای مرتبط با خدمت

 0 :(هزینه های انجام خدمت )ریال

  :نام بانک

  :شعبه بانک

  :شماره حساب

  :نام صاحب حساب

  :مدت زمان اجرای خدمت

  :شرایط خاص خدمت

 دریافت فرم عنوان فرم

 دریافت فرم شناسنامه خدمت

  

 

  

  

  

http://wrm.ir/uploaded_files/DCMS/ServicesID_files/wrm_a3daea_1488701445.pdf

