


گزارش اقدامات طرح گسترش سواد آبی و داناب 
(پروژه فرهنگ سازی و اطالع رسانی طرح تعادل بخشی) 

روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان 
99آذر 



انجام تفاهم نامه همکاری سواد آبی سازمان با
اداره کل آموزش و پرورش خوزستان









تولید و انتشار پادکست های 
آموزشی با موضوعات آشنایی 
با کارکرد شبکه های آبیاری و

زهکشی ، سد و نیروگاه ، 
تفکیک وظایف سازمان از سایر 

شرکتها،
ارزش اقتصادی آب،

مصرف بهینه آب در بخش 
کشاورزی 



،دانش آموزان معلمان کلیپ بازدید مجازیتهیه 
برداران آب ، رسانه ها از وضعیت منابع آب و بهره 

سازمانآشنایی با تاسیسات و اقدامات 









جلسه انسجام  
بخشی و  

هماهنگی در  
اجرای  شیوه  

نامه طرح 
گسترش سواد  
آبی و داناب 







انعقاد قرارداد همکاری دو جانبه با صدا و 
سیمای استان

عنوان9درج زیرنویس به تعداد -
پخش مصاحبه های تلویزیونی مسئوالن-

سازمان
پخش کلیپ های سوادد آبی سازمان-
حضور به موقع اکیپ خبری دربحران -

...سیالب
حضور به موقع در بحران سیالب -
پخش کلیپ های سواد آبی-

الع استان در اطسیمای جلسه تعامل مناسب  با صدا و 
رسانی از اقدامات سازمان به مردم



انسجام بخشی در 
اجرای طرح گسترش 

سواد آبی 



با  رابطین 





ارتقای سواد آبی خانه مطبوعات و همکاری های دو سویه



در راستای سنجش رضایتمندی بهره برداران آب و شناسایی چالش های آب



با موضوعات آب و مصرف بهینه آن در بخش و موشن کلیپ 40تهیه 
های صنعت، شرب و کشاورزی جهت آموزش مجازی معلمان، 

دانش آموزان ، رسانه های جمعی و بهره برداران آب



نفر ازبرگزیدگان آثار نقاشی و  40اهدای جوایز در مدارس استان به 
مقاالت دانش آموزان شرکت کننده در فراخوان های سواد آبی  استان 
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دنبال کنندگان در صفحات مجازیتعدادمقایسه 

با توجه به شیوع بیماری 
کرونا استفاده از ظرفیت 
فضای مجازی در انتشار 

کلیپ های  آموزشی مرتبط 
با ترویج سواد آبی 



طرح گسترش سواد آبی جهت عملیاتی اپلیکیشن ملی تهیه 
نمودن درآبهای منطقه ای کشوروسازمان آب وبرق خوزستان

با همکاری شرکت مشاور



ثبت برنامه های عملیاتی و نشست با مقامات در سامانه اطالع رسانی  و فرهنگ سازی طرح تعادل بخشی
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صورت گرفته در طرح گسترش سواد آبیاقدامات تعدادمقایسه 
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:پیشنهادات طرح با عنایت به دغدغه های کم آبی در کشور 
مشارکت جهاد دانشگاهی درعملیاتی نمودن طرح-1
مشارکت و بهره مندی از ظرفیت ها و پتانسیل های نخبگان آب در اجرای بهتر -2

طرح
تهیه برنامه هایی  جهت مشارکت و همکاری سازمان های مردم نهاد  و جهاد  -3

کشاورزی در اجرای طرح  
وه  گنجاندن برنامه های عملیاتی جهت مشارکت خانواده های دانش آموزان در شی-4

نامه طرح
اختصاص بودجه بیشتر به شرکتها وآبهای منطقه ای در اجرای طرح-5




