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آب در ایــران
ایشاى وطَسی ثب اللین ػوذتب گشم ٍ خطه است .سضذ سشیغ جوؼیت هْن تشیي ػبهل وبّص سشاًِ آة تجذیذضًَذُ وطَس دس
لشى گزضتِ ثَدُ است .جوؼیت ایشاى دس طی ایي ّطت دِّ ،اص حذٍد  8هیلیَى ًفش دس سبل  1300-06ثِ  78هیلیَى ًفش تب پبیبى
سبل  1392سسیذُ است .ثش ایي اسبس هیضاى سشاًِ آة تجذیذپزیش سبﻻًِ وطَس اص هیضاى حذٍد  13000هتش هىؼت دس سبل 1300
ثِ حذٍد  1400هتش هىؼت دس سبل  1392تملیل یبفتِ ٍ دس غَست اداهِ ایي سًٍذٍ ،ضؼیت دس آیٌذُ ثِ هشاتت ثذتش خَاّذ ضذ.
هٌبثغ آة تجذیذ پزیش ول ایشاى ثِ  130هیلیبسد هتش هىؼت ثبلغ هیگشدد .هطبلؼبت ٍ ثشسسیّب ًطبى هیدّذ وِ دس سبل  1386اص
ول هٌبثغ آة تجذیذضًَذُ وطَس حذٍد  89/5هیلیبسد هتش هىؼت جْت هػبسف ثخصّبی وطبٍسصی ،غٌؼت ٍ هؼذى ٍ خبًگی
ثشداضت هیضذُ است وِ حذٍد  83هیلیبسد هتش هىؼت آى ( 93دسغذ) ثِ ثخص وطبٍسصی 5/5 ،هیلیبسد هتش هىؼت ( 6دسغذ) ثِ
ثخص خبًگی ٍ هبثمی ثِ ثخص غٌؼت ٍ ًیبصّبی هتفشلِ دیگش اختػبظ داضتِ است.
ثش اسبس ضبخع فبلىي هبسن ،وطَس ایشاى دس آستبًِ لشاس گشفتي دس ثحشاى آثی است .ثب تَجِ ثِ ایٌىِ دس دِّ 1390 ٍ 1380
خَسضیذی حذٍد  69دسغذ اص ول آة تجذیذپزیش سبلیبًِ هَسد استفبدُ لشاس هیگیشد ،ثشاسبس ضبخع سبصهبى هلل ،ایشاى ًیض
اوٌَى دس ٍضؼیت ثحشاى ضذیذ آثی لشاس داسد .ثش اسبس ضبخع هؤسسِ ثیيالوللی هذیشیت آة ًیض ،ایشاى دس ٍضؼیت ثحشاى
ضذیذ آثی لشاس داسد .ثٌب ثش ضبخع ّبی روش ضذُ ،وطَس ایشاى ثشای حفظ ٍضغ هَجَد خَد تب سبل  2025ثبیذ ثتَاًذ  112دسغذ
ثِ هٌبثغ آة لبثل استحػبل خَد ثیفضایذ وِ ایي همذاس ثب تَجِ ثِ اهىبًبت ٍ هٌبثغ آة هَجَد غیشهوىي ثِ ًظش هی سسذ .ثب ایي
ٍغف تغییش الگَی هػشف آة تٌْب ساُ سبصگبسی ثب ون آثی ٍ جلَگیشی اص تَسؼِ اثؼبد ثحشاى آة دس وطَس هی ثبضذ.
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طـرح ملی دانـش آمـوزی نجـات آب (دانــاب)
طشح هلی داًص آهَصی ًجبت آة ثب تبویذ ثش وبّص ثشداضت سٍصافضٍى اص هٌبثغ آة صیشصهیٌی ثِ ٍیژُ دس ثخص وطبٍسصی ٍ دس
ولیِ هذاسس همطغ هتَسطِ اٍل اجشا هی ضَدّ .وچٌیي آضٌبیی ثب چبلص ّبیی اص جولِ آلَدگی هٌبثغ آة ،حفبسی چبُ ّبی ًیوِ
ػویك ٍ ػویك غیشهجبص ،ثشداضت غیشهجبص ضي اص ثستش سٍدخبًِ ّب ،اضبفِ ثشداضت اص هٌبثغ آة ،وطت گیبّبى پش آثخَاُ ٍ  ...اص
جولِ هَضَػبتی ّستٌذ وِ دس ایي طشح ثِ آى پشداختِ خَاّذ ضذ.
ثِ ًمل اص ضیَُ ًبهِ ساّجشی طشح داًبة؛ ًگشاًی ّب دسخػَظ ٍضؼیت هٌبثغ آة وطَس جذی است ٍ ّویي ًگشاًیّب ضشٍست
آگبُسبصی ًسل هؤثش ثؼذی سا تَجیِ هیوٌذ .اهب ثب ٍجَد ایي ًگشاًیّبً ،تبیج چطن گیش اجشای داًبة دس سبلّبی گزضتِ ًیض
هطَلی ثشای تذاٍم اجشای طشح است .اص سَی دیگش استوشاس ایي طشح ثبػث ضىلگیشی ضجىِای اص هتخػػبى ٍ دستاًذوبساى
حفبظت اص هٌبثغ آة خَاّذ ضذ .ضجىِای وِ ػالٍُ ثش تشثیت هطبٍساى وبسآصهَدُ ،اتبق فىش ّبیی سا ثشای استمبی سًٍذ اجشای
طشح ثِ ٍجَد خَاّذ آٍسد ٍ دغذغِ حفبظت اص هٌبثغ هحذٍد آة سا یىی اص دغذغِّبی ّویطگیضبى خَاّذ سبخت .دس ضوي،
اجشای داًبة ثِ جلت حوبیت افىبس ػوَهی وطَس اص سیبست ّبی حفبظت اص هٌبثغ آة ٍ پیطجشد اّذاف هذیشیت والى هٌبثغ آة
وطَس ثش اسبس حوبیت افىبس ػوَهی ووه خَاّذ وشد.

کلیات طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب) در  5برنامه منسجم ذیل قرار می گیرد:
 )1برنامه آموزشی:
ثِ هٌظَس اًتمبل هحتَای آهَصضی ثِ داًص آهَصاى ،الالم ووه
آهَصضی ٍ ّوچٌیي وبسگبُ ّبی آهَصضی دس ًظش گشفتِ ضذُ است.
الالم ووه آهَصضی طشح ػجبستٌذ اص:
 پَستش آهَصضی -خجشی ٍیژُ ًػت دس هذاسس:
پَستش آهَصضی ضبهل اغلی تشیي پیبهذّبی استفبدُ غیشاغَلی اص
هٌبثغ آة ٍ ّوچٌیي فشاخَاى هسبثمبت هی ثبضذ.
 ثشٍضَس آهَصضی هشثیبى:
ضبهل ضشٍست اجشای طشح ٍ ّوچٌیي چبسچَة اجشایی آى ٍیژُ هشثیبى هحتشم دس هذاسس هی ثبضذ.
 لَح فطشدُ آهَصضی هشثیبى:
هشثیبى هحتشم هی تَاًٌذ ولیِ اطالػبت هَسد ًیبص خَد سا اص لَح فطشدُ ثشداضت ًوَدُ ٍ حست غالحذیذ دس اختیبس داًص آهَصاى
ًیض لشاس دٌّذ.
 وتبثچِ ٍ وبست ضٌبسبیی ًبجی آة
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وبسگبُ ّبی آهَصضی جْت آهَصش هستمین هخبطجبى ثشای هشثیبى هذاسس ٍ داًص آهَصاى تؼشیف ضذُ است .وبسگبُ ٍیژُ هشثیبى
هذاسس تَسط وبسضٌبس ضشوت هٌْذسیي هطبٍس سیوبی آة خبٍساى ثب ّوىبسی اداسُ ول آهَصش ٍ پشٍسش ٍ ضشوت آة
هٌطمِ ای ثِ طَس وبهل ثشگضاس ضذُ ٍ ّوچٌیي وبسگبُ داًص آهَصاى ًیض تَسط هشثیبى هحتشم ٍیژُ ولیِ داًص آهَصاى دس ّش هذسسِ
ثشگضاس هی ضَد.
وبسگبُ آهَصضی داًص آهَصاى داسای ٍیژگی ّبی ریل هی ثبضذ:
 صهبى ثشگضاسی :دس ًیوسبل اٍل تحػیلی ،ثِ غَست فَق الؼبدُ ٍ یب دس حبضیِ یىی اص والس ّبی دسسی (ػلَم ،جغشافیب
ٍ  ،)...ثب غشف صهبى حذالل  ٍ 40حذاوثش  90دلیمِ
 هحتَا :ثب استفبدُ اص پبٍسپَیٌت آهَصضی ،اًیویطي ّب ،تػبٍیش ،وتبة ّب ٍ سبیش فبیل ّبی آهَصضی اسائِ ضذُ دس لَح
فطشدُ
ً حَُ ثشگضاسی :هطبثك فبیل سٍش تذسیس اسائِ ضذُ دس لَح فطشدُ ٍ ثب تبویذ ثش سٍش حل هسئلِ (ثِ ّوشاُ گفتگَی
گشٍّی ٍ طَفبى هغضی)
هشثی هحتشم هی تَاًذ حست غالحدیذ وبسگبُ ّب سا ثِ غَست والسی ٍ یب گشٍّی (چٌذ والس ثب ّن) ثشگضاس ًوبیذ.

 )2مسابقه ها:
هسبثمِ ّب ثب ّذف تثجیت آهَختِ ّبی داًص آهَصاى ٍ ّوچٌیي
توشیي هطبسوت آى ّب دس ًجبت هٌبثغ آة استبى تؼشیف ضذُ
است .هسبثمِ ّب دس  5سضتِ داستبى ٍ همبلِ ًَیسی ،سٍصًبهِ
دیَاسی ،ػىبسیً ،مبضی ٍ خَضٌَیسی دس ًظش گشفتِ ضذُ است
دس ػیي حبل هذاسس هجبص ثِ اسسبل آثبس خاللبًِ خَد دس سبیش
سضتِ ّب ًیض هی ثبضٌذ .تَضیحبت وبهل ًحَُ تْیِ ٍ اسسبل آثبس
دس فبیل آییي ًبهِ هسبثمِ ّب دس لَح فطشدُ اسائِ هی ضَد.

 )3برنامه ناجی آب:
دس ّش هذسسِ  6داًص آهَص اص پبیِ ّفتن ٍ ّطتن ثِ تطخیع هشثی هذسسِ ثِ ػٌَاى "ًبجی آة" اًتخبة هی ضًَذ .ثشای ایي
داًص آهَصاى الالم آهَصضی ٍیژُ ای طشاحی ضذُ است وِ ﻻصم است ثب ساٌّوبیی هشثی هذسسِ دس اختیبس ًبجیبى آة لشاس گیشد.
ًبجیبى آة ػالٍُ ثش ّوىبسی ثب هشثی دس اًتمبل هفبّین ًجبت آة ثِ سبیش داًص آهَصاىٍ ،ظبیف گشٍّی ٍیژُ ای ًیض ثش ػْذُ
داسًذ .ثش ایي اسبس ﻻصم است ًبجیبى آة اص هیبى داًص آهَصاى فؼبل ٍ ػاللِ هٌذ اًتخبة ضًَذ.
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 )4ابسارهای ارتباطی:
ثب تَجِ ثِ گستشدگی جبهؼِ هخبطت ٍ ػذم اهىبى دستشسی ثِ ّوِ داًص آهَصاى همطغ هتَسطِ اٍل دس سطح استبى ،اثضاسّبی
ریل صهیٌِ استجبط دٍسَیِ ثیي هخبطجبى ،هجشیبى ٍ هتَلیبى طشح سا ایجبد هی ًوبیذ:
 ثخطٌبهِ ّبی دٍسُ ای اص هؼبًٍت آهَصش هتَسطِ اداسُ ول آهَصش ٍ پشٍسش :اّن ًىبت اجشایی طشح اص طشیك ثخطٌبهِ ثِاطالع هشثیبى هحتشم دس هذاسس هی سسذ.
 ٍة سبیت داًبة :ایي ٍة سبیت ثِ آدسس  www.nejatab.irضبهل آخشیي اخجبس ،هطبلت آهَصضی ٍ اطالػیِ ّبی هشثَطثِ طشح هی ثبضذ.
 هشوض پیبهه :ثِ ضوبسُ  33333333362673جْت اطالع سسبًی سشیغ سٍیذادّب ٍ دسیبفت ًظشات ٍ سَاﻻت هجشیبى هحتشم،هشوض پیبهه طشح ثب سػبیت پبسخگَیی دس اسشع ٍلت فؼبل هی ثبضذ.

 )5سیستم ارزیابی:
ثب تَجِ ثِ چبسچَة ػلوی ٍ آهَصضی طشح ٍ ّوچٌیي ثِ هٌظَس تبهیي پطتَاًِ اجشای طشح دس سبل ّبی هتَالی ،اثضاسّبیی ثِ
هٌظَس اسصیبثی ٍ سٌجص طشح تؼشیف ٍ هَسد استفبدُ لشاس گشفتِ است:
 آصهَى ّبی اسصیبثی :ثِ هٌظَس اسصیبثی ػلوی ٍ اجشایی طشح ،سَاﻻتی ثب ػٌَاى "پیص آصهَى" ٍ پس آصهَى طشاحی ضذُ استوِ هذاسس خبغی ثِ ػٌَاى هجشی آصهَى اًتخبة ضذُ ٍ اص ًوًَِ خبغی اص داًص آهَصاى آصهَى اخز هی ضَد .ﻻصم ثِ روش است
"پس آصهَى" دس اًتْبی طشح دلیمب اص ّوبى داًص آهَصاى اخز ضذُ ثِ گًَِ ای وِ ثشگِ پیص آصهَى ٍ پس آصهَى ّش داًص آهَص
لبثل تطجیك ٍ همبیسِ ثبضذ.
 فشم اسصیبثی هذاسس :پیص اص آغبص دٍسُ اهتحبًبت پبیبى سبل تحػیلی ،دس ثشخی هذاسس هجشی طشح ،فشمّبیی ثِ هٌظَساسصیبثی ػولىشد اجشایی طشح دس اختیبس هشثیبى هذاسس لشاس خَاّذ گشفت وِ ﻻصم است تَسط ایطبى هطبلؼِ ٍ تىویل ضَد.
 -ثبصدیذ اص هذاسس :ثِ غَست دٍسُ ای دس طَل اجشای طشح ثبصدیذّبیی اص ثشخی هذاسس دس سطح استبى غَست هی گیشد.

