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 سخن نخست

 

. امری باشد میمدیریت پایدار منابع آبی  سوی بهکلیدی در نیل  های مؤلفهآبی و ارتقاء سواد آبی، یکی از  های آموزشگسترش 

، مطالعات و کار تخصصی دارد تا ضمن شناسی روشنیازمند به  ؛ها آناز  تر عمیقدیگر بخش آب و شاید  های پروژهکه همانند 

تبلیغاتی، بتواند اثربخشی و کارایی مناسبی داشته باشد. توجه ویژه به مخاطب  هبدک کبود  و     صرفاًاز اقدامات  گیری فاصله

همساالن برخبوردار هسبتند در اقصبی نقبا       گروه وخانواده ، از اثرگذاری باالیی نیز بر قویضمن آموزش پذیری نوجوان که 

آب کشور، این مهم، در طبو  ببیش از یبه دهبه اخیبر، ببه صبورتی         و خوشبختانه در بخش بوده تأکیدتوجه و جهان، مورد 

 است.  قرار داشتهمند در دستور کار نظاممبتکرانه و 

رو به یازدهمین سا  از آغاز حرکبت  در سا  تحصیلی پیشپایه،  های آموزشدر قال  آبی ویژه نسل جدید،  های آموزشقطار 

، حرکت نموده و امروز به برنبدی  ها سا در این میان بخشی  صورت بهو  ها عمومی. قطاری که با محوریت روابط رسد میخود 

( از یبه منظبر   0911-0011رو )که البته نیازمند به حفاظت و بهبود مستمر است. سبا  تحصبیلی پبیش    شده تبدیلنام خوش

که بخش بزرگی از سا  تحصیلی و  Covid-19اقدامات پیشگیرانه ناشی از شیوع  تداومقبل دارد:  های سا تفاوتی اساسی با 

و از سوی دیگر فرصتی برای حرکت  ها آموزش. این امر از سو به مثابه تهدیدی برای دهد میقرار  تأثیرکل آن را تحت  بسا چه

، رسانی اطالعمجازی و دیجیتالی است که در برنامه عملیاتی ابالغی ذیل پروژه  های آموزشدر حوزه  هایی زیرساختبه سمت 

موج   قرار گرفته بود. این تفاوت کلیدی تأکیدزیرزمینی نیز مورد  های آبطرح احیاء و تعاد  بخشی  سازی فرهنگش و آموز

، ببه  0911( در سبا   زیسبت  محبیط مربو  به ارتقاء سواد آبی )داناب و انسان و  های آموزشتا بتوان گفت که اجرای  شود می

 . باشد میقبل  های سا جدید و اجرایی نوین به نسبت اجرا در  گذاری ریلنحوی، 

حاضر به تفصیل مورد تشریح قرار  نامه شیوهدیجیتا ، در  های آموزشیدر بستر مجازی و مبتنی بر ابزار ها آموزشنحوه پیشبرد 

 .نیز قابل دریافت است خالصه، در جدو  صفحه بعد کامالً طور بهکه گرفته است 

 

 

 

 

 

 ؟!نامه شیوهچرا 

ها و تجارب قابل قبولی شکل گرفته، با این  های کشور، ظرفیت در اغل  استانهای آبی،  هر چند در تعریف و پیشبرد آموزش
 نامه ملی در این خصوص، به دالیل زیر، مورد نیاز می باشد: وجود، شیوه 

فرایندهای )تم محوری و چارچوب اقالم(، کمه به تسهیل  ی آموزشیمحتواها، هماهنگی در گروه مخاط  هدکانسجام در 
مند و نظام های حرکتگذاری برای  حسابی و ...(، ریل برداری و حوزه تعاد  بخشی، ذی )معاونت حفاظت و بهره سازمانی درون

 .ارزیابی های مال در حوزه سواد آبی، مشخص بودن  یتنه مناسب

 ها و هماهنگي در این مسیر است و از این رو ضروری آموزشنامه، کمک به اثربخشي بیشتر  هدف شیوه

 ها، در این مسیر هدایت شود.  سازی شده و ابتکارات استان دقت پیاده و چارچوب حاضر، به است تا ابعاد
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نحوه تعامل و ارتباط با دانش  نحوه تعامل و آموزش دبیران 

 آموزان

 محدوده   **تم محوری آموزش *زمان اجرا

 داناب

 )متوسطه اول(

در  هایی گروهگروه/تشکیل 

 و مجازی های شبکه

مجازی  های نشستبرگزاری 

(Webinar) 
 

 سواد آبی سایت وباپلیکیشن و 

 )بخش داناب(/زیربخش استانی

 

 

 بخش زیرساختی: شهریور و مهر

بخش آموزشی: از آبان ماه لغایت 

 0011فروردین 

 

ابعاد اقتصادی  ویژه بهارزش آب )

 ارزش آب(

 های دشت: مورد ارزیابیکف 

پایلوت مشخص شده در برنامه 

 عملیاتی

 زیست محیطانسان و 

 (99پایه  -)متوسطه دوم

در  هایی گروهتشکیل گروه/

 مجازی و های شبکه

مجازی  های نشستبرگزاری 

(Webinar) 

+ 

 سامانه شاد

 

 سواد آبی سایت وباپلیکیشن و 

 (زیست محیط)بخش انسان و 

 زیربخش استانی

 ماه دی ابتداینیمه شهریور لغایت 

 
 

سطح مورد توصیه و ترجیح با 

توجه به عدم محدودیت ابزار 

 دیجیتالی: کل استان

 
با برنامه ، از این رو ضروری است در رابطه گیرد میسا  تحصیلی در برنامه تدریس قرار  ابتدایبوده و در  آغازین درس، زیست محیطدر کتاب انسان و  "؛ سرچشمه زندگیآب درس"* با توجه به این که 
الکترونیکبی   هبای  زیرسباخت تا آماده شبدن   ویژه بهمشارکتی  -اقدامات ترغیبی که است حالی دراین تحصیلی دنبا  شود.  نخست سا  های ماه، اقدامات آموزشی، در درساین  مؤثرحمایتی از تدریس 
 بعد، دنبا  شود. های ماهدر  تواند میمربوطه )اپلیکیشن(، 

 هبای  آیبتم که ضمن پوشش  شود میمحوری انتخاب ** به پیشنهاد جناب دکتر امانی طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، در هر سا  تحصیلی، یکی از موضوعات حوزه آب، به عنوان تم 
 بود.   ها آموزشحوری ؛ موضوع سیالب، تم م19-11خواهد بود. در سا  تحصیلی  ها آموزشمختلف، این تم محوری، نقطه تمرکز 
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 نگاهي به مسیر طي شده -9-9

در  ، با الگویی ابتکاری و پیشگامانه91پایانی دهه  های سا طرح ملی دانش آموزی نجات آب )به اختصار داناب(، در 

تعریف و پس از دو سا  اجرای پایلوت، به صورت ملی و سراسری و  مقطع راهنمایی سابق و یا متوسطه او  فعلی،

 هبای  نشبی  توسعه پیدا نمود. در این مدت، ببا فبراز و   ، ای منطقهآب  های شرکتبه عنوان یکی از تکالیف مجمعی 

جامعه از منظر وسایل ارتباطی و  اندازی پوستموجود از منظر تغییرات مدیریتی، تحوالت نظام آموزش رسمی کشور، 

اعتباری و همراه با پویایی موضوعات عرصه منابع آب، طرح داناب به  های چالش، مسائل و شناختی جامعه های مؤلفه

ارات و نیز اصالحات مبتنی بر بازخوردهبای دریافبت شبده از    ساالنه خود ادامه داده و با برخی ابتک ای چرخهاجرای 

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

، همراستا با شرایط نظام آمبوزش رسبمی کشبور متناسب  ببا اقبدامات       0911-0011در سا  تحصیلی  داناب طرح

مجازی و آنالیبن،   های آموزش های زیرساخت سوی بهی پیشگیرانه ناشی از شیوع کرونا، در پی آن است که با جهش

جدیدی را در این رابطبه ببرای آینبده، دنببا  نمایبد.       گذاری ریلضمن تداوم اجرای طرح، با نگاهی فرصت محور، 

 ؛کبالن طبرح   کالببد و چبارچوب  را در رابطه با طرح به همراه خواهد آورد امبا    بنیادیناین جهش، تغییراتی  هرچند

 ، جاری و مبنا خواهد بود: برمعت کماکان

ی آموزشبی، مشبارکتی،    گانبه  های هفبت  نظام: روند اجرایی طرح داناب، همچون گذشته، مبتنی بر مندی طرحنظام

 سازی و گزارش دهی خواهد بود.  ای، انگیزشی و تشویقی، ارزیابی و ارزشیابی، مستند ارتباطی، رسانه

هبای مخاطب  نسببت ببه     های گروهتغییر نگرش و ارزش بخشی، آگاهی به دنبا  طرح داناب هدک طرح: های الیه

های  سه گانه است که مؤلفهمدلی این روش  درواقعاست.  و در نهایت ایفای مسئولیت در قبا  نجات آب مقوله آب

 دنببا   ببه بوده و  گانه سهطرح در مسیر این  های فعالیتدهد. کلیه  رفتاری را پوشش می نهایتاًشناختی، انگیزشی و 

 در حوزه آب است. پذیر مسئولیتو  ، حساسداشتن نسلی آگاه سوی بهحرکت 

از میبان نماینبدگان نبواحی     هبایی  ظرفیبت مد  موسوم ببه گلولبه برفبی اسبت کبه در آن       ها:انتقا  آموزش مد 

 ها آموزشو آموزش می ببینند و  سازی شبکهو سپس با کمه ایشان، دبیرانی از مدارس، شناسایی،  وپرورش آموزش

 .  شود میمنتقل  ها خانواده، به دانش آموزان و در ادامه به ها ظرفیتتوسط این 

 ایشان  های خانوادهو دوره متوسطه او  دانش آموزان  مخاط  هدک:
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 9911-9011در سال الزامات اجرایي طرح داناب مختصات و  -9-2

د  بخشبی  طرح احیا و تعبا  سازی فرهنگ، آموزش و رسانی اطالعپروژه  های پروژهیکی از زیر  عنوان بهطرح داناب 

ارتقبا   مبؤثری امتیاز منتج از پروژه مبذکور را ببه نحبو     تواند می ،اجرای کامل آن است که منابع آب زیرزمینی کشور

     ، ارزیابی میزان پیشرفت ایبن طبرح در اسبتان ببر مبنبای      0911بخشد. مطابق برنامه عملیاتی پروژه مذکور در سا 

 :صورت خواهد گرفت پنج گام اصلی به ازای درصد 21

 -)مبتن آموزشبی   استان مبنبی ببر آمبوزش مجبازی، تولیبد محتبوا       وپرورش آموزشبا ادارات کل  نامه تفاهمانعقاد 

 آمبوزان در قالب     فیلم و پویانمایی کوتاه(، آموزش معلمان در قال  جلسبات مجبازی، آمبوزش دانبش     -اینفوگرافی

 مجازی، ارائه گزارش نهایی های شبکه

قرار گرفت، تمرکز طرح در سا  جاری، بر  تأکیدنیز مورد  نامه شیوهو در بخش ابتدایی  شود میهمچنان که مشاهده 

 ه که شرح آن در ادامه خواهد آمد:مجازی بود های آموزش های زیرساختمبنای ایجاد و توسعه 

تکرانه )نه فقط به صورت متن(، جایگزین مراسماتی نظیر گسترده و مب های رسانی اطالعمجازی و  های نشست -

 .شود می، افتتاحیه و اختتامیه نامه تفاهمجلسه تشریفاتی امضای 

حاضر تا آغاز رسمی طرح، فرصتی طالیی برای اقدامات زیرساختی نظیبر ارزیبابی و    نامه شیوهبازه زمانی ابالغ  -

رو، متفاوت اجبرای طبرح در سبا  تحصبیلی پبیش      ایه زیرساختمقدمات و  سازی آمادهطرح و  شناسی آسی 

 کل آموزش و پرورش است. با ادارات  نامه تفاهم، مذاکره و انعقاد خبره ورانتخاب مشاهمچنین 

 جلسبه  صبورت یا تبباد  سبند یبا     نامه تفاهمدر قال  انعقاد  تواند میدر خصوص تفاهم با آموزش و پرورش که  -

رارداد در مسبیر  همکاری و نه نوعی قب  صورت بهاشد؛ موضوع حساس و کلیدی آن است که موضوع بهمکاری 

سواد آبی، تعریف شود و مسئله مالی، فرع بر این موضوع باشد. تشریح اهبداک آموزشبی ملبی طبرح و تفباوت      

دانش آموزان  مدت طوالنیبا توجه به تعطیلی  که اینبر  تأکیدمجازی( و  های آموزشدر سا  جدید ) شده تعریف

، در طرح داناب امسا  بدنبا  نوعی نشا  بخشی نیز در نظام مشبارکت طبرح هسبتیم؛ همچنبین     19از اسفند 

 موفق در همکاری با آموزش و پرورش، مفید فایده خواهد بود.  های استاناز تجارب  گیری بهره

ببا   زمبان  هبم ، تعامبل  "زیسبت  محبیط انسبان و  "و  "دانباب "که گرچه در رابطه با دو طبرح   است ذکرشایان 

، وپرورش آموزشاما این دو طرح، متناس  با خاستگاه خود در ساختار ادارات کل  شود می، دنبا  وپرورش آموزش

 مستقل از هم دنبا  شوند. صورت به است ممکن

(، Paperlessدیجیتا  ) ای رسانهو ترجیح، استفاده از امکانات و فضاهای  تأکیدیه  عنوان بهدر سا  گذشته    -

رو، در مقابل نشر و انتشارات کاغذی )نظیر کتابچه، بروشور و پوستر( مطرح گردیده بود. این امر در سا  پبیش 
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و مصرک تا حبد   محیطی زیستیه ضرورت و رویکرد محوری است. به طور جدی، موضوع رعایت مالحظات 

تبلیغی در طبرح   صرفاًنیز کاستن از اقدامات  و پالستیه )نظیر بنرهای تبلیغی و ...( ویژه بهامکان کمتر کاغذ و 

 است تا مخاط  احساس همدلی بیشتر و صادقانه با اهداک طرح داشته باشد.   تأکیدمورد 

است. نکته مهم آن است  تأکیدطرح داناب مورد  های آموزشتوجه به هر سه الیه: آگاهی، حساسیت و رفتار در  -

داشتن تصویری منسجم در خصوص مسئله آب تغییر نموده و به این  یسو بهاز قال  عدد و رقم،  ها آموزشکه 

به تغییرات تا حد امکان پایدار در رفتار، سبو  پیبدا    ها آموزشسطح اکتفا نشود و با برانگیختن حس مسئولیت، 

، لمس واقعیت و پژوهش بنیان ها دیدهاخیر در خصوص آموزش مبتنی بر  های سا  تأکیدکند. در همین رابطه، 

عدم امکان تعریف بازدیدهای علمی، میسر نیست اما تالش برای ملموس و عینی کردن  خاطر به هرچندبودن، 

 از جمله از طریق فراهم کردن بستر بازدیدهای مجازی؛ کماکان برقرار است.  ها آموزش

 (.irsavadab.wwwاه متمرکبز )ببه آدرس   مجبازی، درگب   های آموزشبه منظور فراهم کردن چارچوبی ملی برای 

( آماده گردیبده اسبت، همچنبین تبا نیمبه شبهریورماه،       زیست انسانداناب و  سایت وبدو  به جهت هدایت مراجعان

 موضبوع در رابطبه ببا    خصوصاً چارچوب اقالم آموزشی و محتواهای قابل استفاده برای تولید اقالم آموزشی استانی

      زیسبت، قبرار خواهبد گرفبت.    _در انسبان  11محبوری سبا     موضبوع داناب و نیز در بخش  سایت وب، در محوری

دانش آمبوزان   خصوصاًبا زیربخش های استانی ویژه استفاده عموم و  برنامه ریزی شده است تا یه اپلیکیشن ملی

، یه نفر را جهت آموزش نحوه مدیریت زیربخش ها استانتفاده شود. تدار  دیده شود و از ابتدای آبان ماه، آماده اس

، اجبرای آزمبون،   هبا  آمبوزش اساس، از این اپلیکیشن برای پیشبرد بخشی از  آن براستانی مربوطه، معرفی نموده و 

  دریافت آثار و ... استفاده خواهند نمود.

 

 اپ و در فضبای مجبازی نظیبر واتبس     هبایی  هگبرو و ایجباد   سازی شبکهبا رابطان طرح از طریق  گیری ارتبا  -

 . شود میوبیناری، دنبا   های ظرفیتاز  گیری بهره

 تأکیبد در مسیر جدید اجرای طرح داناب از محورهای مورد  ویژه به ها آنو اثربخشی  ها آموختهارزیابی از میزان  -

قبل، پیشنهاد گردیده و  های سا  های نامه شیوه، در آزمون پس. اگر چه تیپ سواالت نمونه برای پیش و باشد می

با توجه به تفباوت مسبائل آببی و نیبز تفباوت در       رسد میکماکان قابل استفاده به عنوان راهنماست اما به نظر 

وظبایف  زمبره  آزمبون اسبتاندارد از    سبؤاالت قبل، طراحبی نهبایی    های سا هر استان در  سازی ظرفیتمیزان 

 قرار گیرند.    دقیق رش نهایی، مورد مستندسازی و تحلیلمشاوران استانی بوده و نیاز است در گزا

http://www.savadab.ir/
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که سبا  قببل مبورد آمبوزش      آموزانی دانشیادآوری در رابطه با تم محوری سا  قبل )موضوع سیالب( برای  -

در این رابطه، برای دانش آموزان جدید تحت پوشش طرح،  ها آموزه ترین اصلیبودند و مروری برای  قرارگرفته

اخیر، مسئله کم آبی را مرتفبع   های بارشرسیده و نبه پایان  سالی خشهاین بعد که  خصوصاً. است تأکیدمورد 

 نموده است، به خوبی برای دانش آموزان تشریح نماییم.ن

ویژه در  صورت بهبرای مخاطبان مختلف درگیر در طرح، ضروری است. رابطان طراح  انگیزشی های جنبهلحاظ  -

ببر عهبده دارنبد.     ها آموزش. در حقیقت، این گروه، نقشی مهم در انتقا  درست باشند می تأکیداین رابطه مورد 

که به همین منظور در اپلیکیشن سواد آبی دیده  ای ویژهدر بخش  ها آن نام ثبتهمچنین حضور دانش آموزان و 

طرح، اهمیت  ای مسابقه یها برنامه( و مشارکت در گیرد میشده )که تا ابتدای آبان ماه در اختیار همکاران قرار 

خاصی داشته و نیاز است تا برای هر دو گروه )رابطان و دانش آموزان(، متناس  با شرایط فرهنگبی، اقلیمبی و   

)امتیاز آموزشی، جوایز و ...(، منظبور   ای شایسته های تشویقمالی و اعم از آن،  ریزی برنامهبومی هر استان، در 

 گردد.

سبا    اسبفندماه دانش آموزان )از  سابقه بیبقاتی طرح، شایسته است تا به تعطیلی مشارکتی و مسا های جنبهدر  -

  و پویا در این قسمت، تدار  دیده شود.  بخش نشا قبل( توجه شده و ابعادی 

 صبورت  ببه  بعضاًفضای مجازی، ارتبا  با دانش آموزان نیز  های چارچوبدر طرح سا  جدید، مطابق با  هرچند -

 ، کماکان پررنگ و کلیدی است. ها آموزششد اما  نقش کلیدی رابطان در ترغی  و ارائه  مستقیم فراهم خواهد

رو در بسبیاری از نقبا    استثنایی در سا  تحصیلی پیش  صورت بهفرصت محتمل در خانه بودن دانش آموزان  -

 خواهد بود.  ها خانوادهدر سطح دوم مخاطبان طرح یعنی  ها آموزشکشور، ظرفیت بسیار مهمی برای گسترش 

 

 ؛پایلوت، کف قابل قبول مورد نظر است های دشتمطابق برنامه عملیاتي، پیشبرد طرح در  اگرچه

 مجازی، های آموزشاما با توجه به عدم محدودیت جغرافیایي 

 .قرار گیردشایسته است تا حد امکان وسعت کل استان مدنظر طرح 

 

 چارچوب و فرایند اجرای طرح  داناب  -9-9

 آنچه در باال مرور شد، در نمودار زیر، فرایند اجرای طرح، قابل مشاهده استبراساس 
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 چارچوب و فرایند اجرای طرح  داناب

 

تهیه متون و مواد 

رسانی طرح اطالع

ها و )ویژه رسانه

 فضای مجازی

در سا   آغاز طرح داناب

0911-0011تحصیلی   

اعتبار تأمین  

تفاهم با اداره کل آموزش و پرورش استان برای همکاری در 

 جلسه همکاری(نامه یا تباد  سند/ صورت)انعقاد تفاهم پیشبرد طرح

شده توسط آب استان جهت آموزش نماینده معرفی

 بخش مربو  به استان در اپلیکیشن سواد آبی  مدیریت زیر

انتخاب مشاور استانی خبره/ کارشناس حقیقی 

 مربوطه 

 مذاکره با آموزش و پرورش در خصوص اجرای داناب

های توجیه درون سازمانی تفاوتتشریح و 

اجرای طرح داناب در سا  جاری با ادوار 

 قبل

معرفی رابطین طرح توسط اداره کل و 

 تشکیل بانه اطالعاتی توسط مشاور

گیری و آموزش رابطان طرح با تشکیل ارتبا 

 های مجازی و برگزاری وبینارگروه در شبکه

تدوین سواالت 

استاندارد جهت 

 ر استفاده د

 های طرحآزمون

سازی و توسعه اقالم مرور، بومی

آموزشی در چارچوب اقالم ملی 

های آموزش // تهیه زیرساخت

 مجازی

 اعالن آغاز رسمی طرح

های ویژه دانش آموزان اندرکاران جهت اجرای آموزشترغی  رابطان و دست  

ها در اپلیکیشنآننام ها به دانش آموزان و ثبترصد و ارزیابی انتقا  آموزش  

 برگزاری مسابقات، دریافت آثار و اعالم برگزیدگان

تقدیر از برگزیدگان، تنظیم گزارش نهایی و اعالم خاتمه رسمی طرح داناب در 

0911-0011سا    

رسانی و پاسخگویی تعاملی با رابطانتداوم اطالع  

های ارزیابیاجرای آزمون آنالین و تحلیل داده  
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 محتوا و موضوعات کلیدی -9-0

در کنار یکدیگر، تصویری از مسبئله آب   ها مؤلفه. این دهد میرا پوشش  ها مؤلفهآبی دامنه وسیعی از موضوعات و  های آموزش

 تبرین  اصبلی . نماینبد  مبی را در ذهن مخاط  ترسیم نموده و او را برای ایفای نقش و مسئولیت خود در مسیر نجات آب، آماده 

 از:  اند عبارتکالن  صورت بهدر این رابطه  ها سرفصل

 و ادبیات بشری، ابعاد اقتصادی آب( ارزش و اهمیت آب )جایگاه آب در زندگی و سرزندگی، در فرهنگ، مذه  -

چرخه آب در طبیعت )ماهیت فیزیکی و شیمیایی آب، نحوه گردش در طبیعت، وضعیت آب در مقیباس جهبانی،    -

 (ها محدودیتکشوری و استانی، 

 منابع آب )سطحی، زیرزمینی، غیرمتعارک( -

 (زیست محیطصنعت و خدمات، مصارک آب )کشاورزی، خانگی،  -

 فاضالب آوری جمعتوزیع آب و و  تأمین تأسیسات -

کمی مرتبط با منابع آب )اثرات بر هم خوردن تعاد  در برداشت از منبابع آب، تبعبات رونبد فعلبی، تعباد       ابعاد  -

 بخشی(

، کیفیبت الزم ببرای مصبارک    هبا  آلبودگی پیشگیری و کنتر   های راه، ها آالیندهابعاد کیفی مرتبط با منابع آب ) -

 مختلف و بحث تصفیه آب(

 یر اقلیم و آینده تغی -

 و پربارشی های مقطعی سالی خشه -

اجتمباعی، اقتصبادی؛ موضبوع آمبایش، بحبث      -، فرهنگبی محیطبی  زیسبت منابع آب )ناپایدار پیامدهای توسعه  -

 نوین و ...( های فناوری

 

در کنار این طیف گسترده، به پیشنهاد جناب دکتر امانی طهرانی، دبیرکبل شبورای عبالی آمبوزش و پبرورش، در هبر سبا          

که ضمن پوشش آیتم های مختلف، این تم  شود میمحوری انتخاب  موضوعتحصیلی، یکی از موضوعات حوزه آب، به عنوان 

ببود. موضبوع    هبا  آمبوزش ؛ موضوع سیالب، تم محوری 19-11 خواهد بود. در سا  تحصیلی ها آموزشمحوری، نقطه تمرکز 

 خصوصباً نظیبر تبیبین اهمیبت و جایگباه آب      هبایی  مؤلفهکه خود دارای  باشد می، بحث ارزش آب 0911-0011سا  کلیدی 

با شیوع کرونا و جهش در مصرک آب، بحث آب بها چه در بخش شرب و چه در بخش کشباورزی )براسباس قبانون     زمان هم

 ( و ... است. 11سا  بودجه 



11 
 

ببرای افبزایش    سبازی  زمینبه مرتبط با ارزش آب، به نحوی باشد که ذهن مخاط  به سمت  های آموزششایان ذکر است که 

 هبای  چبارچوب مرتبط با حوزه کاری منابع آب اسبت(؛ در خصبوص    های بحثقیمت آب منحرک نشود )این موضوع، خارج از 

یمه شهریور ماه، مواردی کالن جهت استفاده و متناسبا تولید اقالم بومی استان هبا، در  محتوایی مرتبط با این تم محوری، تا ن

 هبا  محبدودیت )زیربخش های داناب و انسان زیست(، قرار خواهد گرفت. همچنین چنانچبه   .irsavadab.wwwوب سایت 

قابل مدیریت باشد، ورود به مباحث مرتبط با تغییر اقلیم نیز که عنوان و شعار روز جهانی آب سا  جاری است، مورد پیشنهاد و 

 توصیه است.

خواهد داشت تا برای دانبش آمبوزان تثبیبت و     ای دورهموضوع سیالب نیز که تم محوری سا  گذشته بوده، نیاز به یادآوری  

 نهادینه شود.  

ملموسی برای مخاط  ندارد و نیز استفاده از منابعی که از کفایبت و   های جنبهصرک که  عدد و رقمارائه اجتناب از بر  مجدداً

  . شود می تأکیداطمینان وجود ندارد،  ها آنعلمی بودن 
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 طرح  بندی زمان -9-5

 
 طرح بندی زمانجدول 

 فعالیت ردیف

 زمان )ماه(

فروردین  اسفند بهمن دی آذر آبان مهر رشهریو
0011 

9 
اجرای طرح  های تفاوت سازمانی درونتشریح و توجیه 

 داناب در سا  جاری با ادوار قبل
        

          اعتبار طرح تأمین 2

9 
انتخاب و عقد قرارداد با مشاور استانی/ تعیین 

 ربط ذیکارشناس حقیقی 
         

0 
مذاکره و دستیابی به تفاهم با اداره کل 

 وپرورش آموزش
        

5 
 سؤاالتو توسعه اقالم آموزشی، تدوین  سازی بومی

 رسانی بااطالعاستاندارد آزمون ارزیابی و مواد مرتبط 
        

6 
و آموزش ایشان  گیری ارتبا معرفی رابطان طرح، 

 )وبینار(
         

          و اعالن رسمی اجرای طرح رسانی اطالع 7

8 
 نام ثبتو  ها آموزشترغی  رابطان برای اجرای 
 دانش آموزان در اپلیکیشن

          

           ارزیابی طرح های آزمونرصد اجرای  1

           برگزاری مسابقات و دریافت آثار مشارکتی  91

99 
خاتمه انتخاب برگزیدگان، تقدیر و اعالن رسمی 

 0911-0011اجرای طرح در سا  تحصیلی 
         

 

راهنمبای زمبانی    عنبوان  ببه  بندی زمان، برنامه ای منطقهآب  های شرکتبه جاری بودن فعالیت طرح داناب در سطح  با توجه

 است.  شده ارائه ها فعالیت

و در ابتدای سا  تحصیلی تمرکز اصلی بر پیشبرد طرح انسبان و   گیرد میشروع رسمی طرح در آبان و آذر صورت  هرچند* 

)شامل موارد او  تا چهارم باال(، فرصبت مناسببی ببرای پیشببرد مبوارد       بازه اقدامات زیرساختیخواهد بود، اما  زیست محیط

  زیربنایی است. 
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در کشور به آن  ها برنامهو  ها ظرفیته و معطوک شدن عمد0011 خردادماهبا توجه به برنامه انتخابات ریاست جمهوری در ** 

به نحوی صورت بگیرد که تا پیش از نوروز، اقدامات مرتبط با مدارس به اتمام رسیده و اعبالم   ریزی برنامه است مقتضیامر، 

 باشد. ، صورت پذیرفته 0011پایان طرح، تا حداکثر انتهای فروردین  ای رسانهاعالن  درنهایتها و برگزیدگان و تقدیر از آن

 هبای  مبوج خوبی برای اسبتفاده جهبت ایجباد     های ظرفیتو امثا  آن،  نظیر روز ملی آب، روز جهانی آب هایی فرصت*** 

 آموزشی و مشارکتی خواهد بود. 

 مشاوران استاني  -9-6

در  خببره نسبت به استفاده از خبدمات مشباور    توانند میتمرکز بر پیشبرد مناس  طرح،  منظور به ها استانمطابق روا  قبل،   

 به قرار زیر می باشد:استفاده نمایند. شرایط گزینش مشاوران در استان خود سواد آبی و داناب  های طرحپیشبرد 

مجبازی،   هبای  شببکه آموزشبی در   های گروهتوانایی و سابقه اجرای اقدامات آموزشی در فضای مجازی )وبینار،  -

 اپلیکیشن و وب سایت(

 های حوزهدر هر یه از  با سابقه دارای کارشناس -

 امور هنری با تجربه در زمینه طراحی، گرافیه و چاپ و تبلیغات 

  شناسی روانعلوم اجتماعی یا ارتباطات یا 

 متخصص منابع آب 

 متخصص در علوم تربیتی یا مدیریت آموزشی 

حبداقل  ) الذکر فو های فعالیتی ذکر شده در موارد  ی سابقه فعالیت موجه و قابل استناد در حوزهدارانام و خوش  -

 (گذشته سه سا 

 استان جهت عقد قرارداد  ای منطقهتأیید روابط عمومی شرکت آب   -

هایی که تمایل به جذب شرکت مشاور نداشته و تمایل به انتخاب کارشناس حقیقی دارند یه نسخه از سوابق ایشبان   استان* 

 را عملیاتی نمایند. ها برنامهرا به دفتر روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسا  نموده و پس از تأیید این دفتر، 

ات و مشاوره الزم را درخصوص مباحث تخصصی منابع آب که به طرح داناب ای در هر استان باید اطالع شرکت آب منطقه* 

 ، به مشاور استانی ارائه نماید.شود میطرح داناب مربو   های آموزشو 

 در  شبده  تعریبف فراینبد  و نیبز   0911-0011** شرح خدمات مشاوران استانی، مطبابق ببا الزامبات اجرایبی طبرح در سبا        

 و پتانسیل مربوطه، تنظیم گردد.  ها رفیتظحاضر، مطابق با  نامه شیوه
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  نامه شیوهبازنگری  -9-7

ای ببا بررسبی نقبا  قبوت و ضبعف اجبرای طبرح،        های آب منطقهنامه، واحدهای روابط عمومی شرکتپس از اجرای شیوه 

همبراه ببا بازخوردهبای     نمایند تاپیشنهادها و نظرات خود را به دفتر روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسا  می

نامه اجرایی طرح برای سبا  تحصبیلی آینبده    بازنگری و لحاظ نمودن موارد در شیوه ، زمینهوپرورش آموزشدریافتی از حوزه 

  .شود فراهم
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 سابقه طرح -2-9

توانبد ببه    های پایبه دنببا  شبود، مبی    از طریق آموزش خصوصاًبه صورت صحیح،  که یدرصورتاین باور که ارتقاء سواد آبی 

نجبات آب   یآمبوز  دانشوری بهینه از منابع آبی، منتهی شود؛ زیربنای تعریف طرح ملی  مشارکتی عمومی در مدیریت و بهره

های آنان در موضوع نجات  )داناب( بوده است. طرحی که در آن، عالوه بر بسترسازی مشارکت آگاهانه دانش آموزان و خانواده

تر  ای از همکاری میان بدنه آب کشور و وزارت آموزش و پرورش، زمینه رخدادی بزرگ آب، با فراهم آوردن فضای هم افزایانه

 یهبا  رشبته ببرای پایبه یبازدهم کلیبه      "زیسبت  یطمحانسان و "ی مستقل ذیل کتاب نونگاشت را فراهم آورد و تعریف درس

بر مسائل آبی تمرکز دارد و بدین ترتی  مسیر  "آب، سرچشمه زندگی"تحصیلی را  رقم زد. درس او  کتاب مذکور با عنوان 

 تکامل طرح داناب وارد فاز جدیدی گردید.

، 17در سبا    زیسبت  یطمحب او  کتاب انسبان و   درس مؤثرمایت و پشتیبانی از تدریس ملی برای ح نامه یوهشتنظیم و ابالغ 

آبی را فراهم آورده و همچنان که در نشست وزیر نیرو و وزیر  باسوادمیوه طرح داناب، زمینه گسترش اقدامات مرتبط  عنوان به

مطرح گردید، این امر تبدیل  0911یر ماه مدیر حوزه آموزش و پرورش در سراسر کشور در ت 711آموزش و پرورش با بیش از 

 یژهو بهگردیده است. تداوم این امر،  زیست یطمحربط با موضوع کتاب انسان و ذی یها دستگاهبه الگویی برای همکاری سایر 

 به صورت مجازی در مدارس دنبا  خواهد شد؛ این پیشگامی را تداوم و توسعه خواهد ها آموزشدر سا  تحصیلی پیش رو که 

 بخشید.

 یبازدهی امتدر  نیبز ویژه پایبه یبازدهم    "زیست یطمحانسان و  " آبی ذیل یها آموزشمرتبط با  های یتفعالشایان ذکر است، 

او  کتاب برای دانبش   درسبا تدریس  زمان همکه  مهرماه. بازه زمانی نیمه دوم شهریور و گیرد یمساالنه مورد ارزیابی قرار 

 .باشد یم ها استانآموزان است، بازه زمانی طالیی پیشبرد طرح در 

، با بخش قبل )داناب( مرتبط است؛ از ذکر موارد مشتر  خودداری نامه یوهشاز آن جا که برخی از موارد مرتبط با این بخش از 

 به بخش مربوطه، ارجاع داده شده است.  صرفاًشده و 

 

 زیست محیطفصل اول کتاب انسان و  مؤثرو فرایند پشتیباني از تدریس  ها گام -2-2

سواد آبی  سازی ای تعریف گردیده بود؛ روند اجرا و پیاده و مراحل مهندسی شده ها گامهمچنان که در روند اجرای طرح داناب، 

کامل و منظم هر یبه از ایبن    پیشبرد. نماید مند تبعیت میهایی نظام نیز از اسلوب و گام زیست محیطدر سایه کتاب انسان و 

های بعد و حصو  نتایج نهایی را تضمین نموده و از اتالک زمان و سبرمایه جلبوگیری خواهبد     ها زمینه پیشبرد موفق گام گام

 : شود می، در فرایند زیر دنبا  گانه طرحهای هفت نمود. بدین ترتی  کلیات نظام
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 زیست محیط و انسان کتاب اول فصل مؤثر تدریس از پشتیباني فرایند و ها گام

معلمان به حضور های مشارکتی و ترغی  تعریف فعالیت

 دانش آموزان در اپلیکیشن

 بندی ها، دریافت آثار و جمعگیری از آزمون بازخورد

 تشکیل بانه اطالعاتی و گروه مجازی 

سازی و توسعه اقالم آموزشی بومی

در چارچوب اقالم ملی // تهیه 

 های آموزش مجازیزیرساخت

تشکیل وبینار ویژه 

دبیران و ارائه 

مرتبط  هایآموزش

 در سامانه شاد

تهیه متون و مواد 

رسانی طرح )ویژه اطالع

 ها و فضای مجازی(رسانه

های تعامل با سرگروه/ نماینده اداره کل در رابطه با آموزش

 زیستذیل درس او  کتاب انسان و محیط

مکاری برای وپرورش در خصوص هتعامل با آموزش انتخاب مشاور استانی/ کارشناس حقیقی مربوطه 

 تدریس مؤثر فصل او  

سازمانی ابعاد طرح با تأکید بر تشریح درون

ضرورت زمانی اجرا در ابتدای سا  تحصیلی 

 های الزم و تأمین زیرساخت
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 ویژه است: تأکیددو نکته مهم در این رابطه، مورد 

های آموزشی مدنظر خواهبد ببود. منظبور از الگبوی      ، در اقالم آموزشی و همچنین برنامهمؤثرالگوی آموزشی و ارتباطی  -0

 های کالسیه آموزشی نظیر خواندن و شنیدن صبرک، درصبد پبایینی از جنببه     توجه به این امر است که روش مؤثرارتباطی 

 های مؤلفهکه تجربه کردن، درگیر شدن و نیز بحث کردن در رابطه با  است حالیویژه ماندگاری دارد؛ این در  و به تأثیرگذاری

های  دهد. امری که با توجه به شرایط فراروی چالش ها را به شدت افزایش می ؛ میزان اثرگذاری و مانایی آموختهیه موضوع

 . رود میهدک ارتقاء سواد آبی؛ یه ضرورت مهم به شمار  طور همینآبی کشور و 

در  کبه  درحالیتر است  برجسته کمی های آب در نقا  مختلف کشور متفاوت است. در برخی مناطق، ابعاد مسائل و چالش -2

هبای   شبحث منابع )سطحی و زیرزمینی(، مصبارک )در بخب   طور همینمناطق دیگر، ابعاد کیفی، حائز اهمیت باالتری است. 

های گوناگون، متفاوت است. لحاظ این  مختلف و استان های حوزهسواد آبی، در  های مؤلفهشرب، کشاورزی و صنعت( و سایر 

 صرک از اقالم آموزشی تیپ، بسیار مهم است.  برداری کپیآموزشی و پرهیز از  های برنامهها در اقالم و  تفاوت

 (.irsavadab.wwwمجازی، درگباه متمرکبز )ببه آدرس     های شآموزبه منظور فراهم کردن چارچوبی ملی برای 

( آماده گردیده است، همچنبین تبا نیمبه شبهریورماه،     زیست انسانداناب و  سایت وبجهت هدایت مراجعان به دو 

در رابطه ببا موضبوع    خصوصاًچارچوب اقالم آموزشی و محتواهای قابل استفاده برای تولید اقالم آموزشی استانی 

شده است تبا یبه    ریزی برنامهزیست، قرار خواهد گرفت. _در انسان 11محوری، در بخش موضوع محوری سا  

دانش آموزان تدار  دیده شود و از ابتبدای   خصوصاًبخش های استانی ویژه استفاده عموم و اپلیکیشن ملی با زیر

، یه نفر را جهت آموزش نحوه مدیریت زیربخش اسبتانی مربوطبه، معرفبی    ها استانآبان ماه، آماده استفاده شود. 

  ... استفاده خواهند نمود.و  گیری بازخوردو ارزیابی و  ها آموزشاساس، از این اپلیکیشن برای پیشبرد  آن برنموده و 

 

 9911-9011موضوع محوری سال تحصیلي  -2-9

)محتوا و موضوعات کلیدی( در بخش قبل، مبرور شبد، در میبان طیبف گسبترده مسبائل آببی،         0-0مشابه آنچه در سرفصل 

 های آیتمکه ضمن پوشش  شود میتم محوری انتخاب  عنوان بهتحصیلی، یکی از موضوعات حوزه آب،  هرسا تا در  مقررشده

 ها آموزش؛ موضوع سیالب، تم محوری 19-11مختلف، این تم محوری، نقطه تمرکز آموزش ها خواهد بود. در سا  تحصیلی 

نظیر تبیین اهمیبت و جایگباه آب    هایی مؤلفهکه خود دارای  باشد می، بحث ارزش آب 0911-0011بود. موضوع کلیدی سا  

چه در بخش شرب و چه در بخش کشباورزی )براسباس    بها آبونا و جهش در مصرک آب، بحث با شیوع کر زمان هم خصوصاً

  ( و ... است.11قانون بودجه سا  

http://www.savadabi.ir/
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  بندی زمان -2-0

، از این رو تعامل ببا سبرگروه کتباب انسبان و     باشد می زیست محیطکه فصل آب، نخستین درس از کتاب انسان و جا از آن  

 هبای  نشستو نماینده اداره کل در این خصوص، همچنین تدوین اقالم آموزشی پشتیبان فصل او  و برگزاری  زیست محیط

دنبا  شود و مورد ترجیح و توصیه اکیبد   بایست میمجازی )وبینار( با دبیران استان، در طو  شهریور و نیمه نخست مهر ماه، 

 بعد، قابل تعریف خواهد بود.  ایه ماهمشارکتی ویژه دانش آموزان در طو   های بخشاست. 

 طرح بندی زمانجدول 

 فعالیت ردیف
 زمان )ماه(

 دی آذر آبان مهر شهریور

0 
 سا  ابتدای در اجرا زمانی ضرورت بر تأکید با طرح ابعاد سازمانی درون تشریح

الزم های زیرساخت تأمین و تحصیلی  
     

      او  فصل مؤثر تدریس برای همکاری خصوص در وپرورش آموزش با تعامل 2

       مربوطه حقیقی کارشناس/ استانی مشاور انتخاب 9

0 
 کتاب او  درس ذیل های آموزش با رابطه در کل اداره نماینده/ سرگروه با تعامل

 زیست محیط و انسان
      

      مجازی گروه و اطالعاتی بانه تشکیل 5

6 
 های زیرساخت تهیه/  ملی اقالم چارچوب در آموزشی اقالم توسعه و سازی بومی

 مجازی آموزش
       

      شاد سامانه در مرتبط های آموزش ارائه و دبیران ویژه وبینار تشکیل 7

      (مجازی فضای و ها رسانه ویژه) طرح رسانی اطالع مواد و متون تهیه 9

       اپلیکیشن در آموزان دانش حضور به معلمان ترغی  و مشارکتی های فعالیت تعریف 1

      بندی جمع و آثار دریافت ،ها آزمون از بازخوردگیری 01

 مشاوران استاني  -2-5

در  خببره نسبت به استفاده از خبدمات مشباور    توانند میتمرکز بر پیشبرد مناس  طرح،  منظور به ها استانمطابق روا  قبل،   

 :باشد میزیر  قرار بهاستفاده نمایند. شرایط گزینش مشاوران در استان خود سواد آبی و داناب  های طرحپیشبرد 

مجبازی،   هبای  شببکه ر آموزشبی د  های گروهتوانایی و سابقه اجرای اقدامات آموزشی در فضای مجازی )وبینار،  -

 اپلیکیشن و وب سایت(
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 های حوزهبا سابقه در هر یه از  دارای کارشناس -

  امور هنری با تجربه در زمینه طراحی، گرافیه و چاپ و تبلیغات 

  شناسی روانعلوم اجتماعی یا ارتباطات یا 

 متخصص منابع آب 

 متخصص در علوم تربیتی یا مدیریت آموزشی 

حبداقل  ) البذکر  فو در موارد  ذکرشدههای فعالیتی  فعالیت موجه و قابل استناد در حوزهدارای سابقه نام و خوش  -

 گذشته( سه سا 

 استان جهت عقد قرارداد  ای منطقهتأیید روابط عمومی شرکت آب   -

هایی که تمایل به جذب شرکت مشاور نداشته و تمایل به انتخاب کارشناس حقیقی دارند یه نسخه از سوابق ایشبان   استان* 

 را عملیاتی نمایند. ها برنامهرا به دفتر روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسا  نموده و پس از تأیید این دفتر، 

مباحث تخصصی منابع آب که به طرح داناب  خصوص درات و مشاوره الزم را ای در هر استان باید اطالع شرکت آب منطقه* 

 ، به مشاور استانی ارائه نماید.شود میطرح داناب مربو   های آموزشو 

 در  شبده  تعریبف و نیبز فراینبد    0911-0011** شرح خدمات مشاوران استانی، مطبابق ببا الزامبات اجرایبی طبرح در سبا        

 و پتانسیل مربوطه، تنظیم گردد.  ها ظرفیتحاضر، مطابق با  نامه شیوه

 

  نامه شیوهبازنگری  -2-6

واحدهای روابط  ،نامه اجرایی طرح برای سا  تحصیلی آیندهبازنگری و لحاظ نمودن موارد در شیوهبستر  آمدنفراهم  منظور به

را به دفتر روابط عمومی  پیشنهادها و نظرات خود ای با بررسی نقا  قوت و ضعف اجرای طرح،های آب منطقهعمومی شرکت

نیبز   وپبرورش  آمبوزش  حوزه از دریافتی بازخوردهای . همچنین امکان اعما نمایندشرکت مدیریت منابع آب ایران ارسا  می

 مهیا است.


