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، دولت 6/5/1389مجلس محترم شوراي اسالمي در مورخ مطابق قانون مصوبه بهره وري آب كشاورزي مصوبه 

تحقق هاي عملي و راههاي كمي و كيفي  به منظور تنظيم روابط، تعيين راهبردها و شيوهموظف گرديد كه 
سند ملي « انداز بيست ساله كشور در بخش كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست،  سياستهاي سند چشم
در » زيست و توسعة پايدار سند ملي حفاظت محيط« ، »سند ملي توسعه منابع آب« ، »توسعه بخش كشاورزي

ف شش ماه پس از تصويب ساله را حداكثر ظر هجري شمسي با برشهاي سه برنامه پنج 1404انداز  افق چشم
  .اين قانون تدوين و به تأييد مجلس شوراي اسالمي برساند

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كليات و تعاريف: 1ماده 
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 :فرمايند السالم مي امام موسي كاظم عليه
 
 ).197، ص 2ج –كافي( »هم اآلمنُونَ يوم الْقيامهانَّ للّه عباداً فى األرضِ يسعونَ فى حوائجِ النّاسِ، «
كنند، آنها هستند كساني كـه در روز   خداوند بر روي زمين بندگاني دارد كه در تأمين نياز مردم، كوشش و تالش مي«

 ».اند رستاخيز ايمن و آسوده
 

S-S      س پيامبران الهي كه خدمت به مردم و تالش در تـأمين نيازهـاي آنـان را از بزرگتـرينبا الهام گرفتن از تعاليم مقد
 :اند، ما در وزارت نيرو به اين ارزشها اعتقاد داريم عبادات بر شمرده

 .رساني بي وقفه، روان، سهل، مؤثر و متواضعانه به مشتركين و مردم خدمت •
 .اي ديني، اخالقي و حرفههاي  رعايت ارزش •
 .حفظ حقوق و كرامت انساني •
 .پايبندي به نظم، انضباط و قانون •
 .گويي مسئوالنه، تعامل سازنده با جامعه و ارتقاي سطح اعتماد عمومي گردش شفاف اطالعات، پاسخ •
 .هاي حال و آينده محيطي و حفظ حقوق نسل رعايت الزامات زيست •
 .آفرينان افزايي در تعامل با نقش و هم كاري، رعايت عدالت اعتالي سالمت •
 .اي آنان مشاركت كاركنان، آموزش و رشد مستمر حرفه •
 .اهتمام به خود باوري، خالقيت و نوآوري •
 .احترام به مالكيت مادي و معنوي و افزايش مشاركت بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي مردمي •

 :ما معتقديم
 
محيطي و سياسي كه  كمياب، داراي ارزش ذاتي، اقتصادي، امنيتي، زيست اي است حياتي و آب موهبتي الهي و ماده -

شود؛ لذا صـيانت كمـي و كيفـي از     هاي حال و آينده كشور محسوب مي دسترسي عادالنه به آن از حقوق اوليه تمام نسل
 .اي ملي و ديني است وري آن در كليه مراحل تأمين و مصرف، وظيفه منابع آب و افزايش بهره

هاي صنعت، انجام اين خدمات را افتخاري براي خود تلقي  ا اطالع از اهميت، حساسيت و دشواري مأموريتما ب -
  .كنيم مي

 ارزش هاي وزارت نيرو: 2ماده 
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هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، زيربنايي و خدماتي در محدوده هر يك از  با مشاركت مستقيم بخش بخش آب
محيطي به منظور  يابي به مديريت يكپارچه آب و سازگار با شرايط اقليمي و زيست هاي آبريز كشور براي دست حوضه

اي عمل  وري از منابع آب به گونه رتقاء بهرهايجاد تعادل و پايداري بين منابع و مصارف آب و حفاظت كمي و كيفي و ا
نفعان و دسترسي عادالنه همگان به آب سالم و كافي سرآمد  خواهد كرد كه كشور در رعايت حقوق كليه ذي

 .كشورهاي منطقه باشد
 

فته، گيري از منابع انساني كارآمد، توسعه تحقيقات كاربردي، فناوري پيشر بر آن است تا با بهره بخش آب و فاضالب
دارا بودن ساختار اداري و مديريتي اثربخش، مشاركت مؤثر بخـش تعـاوني، خصوصـي و عمـومي و گسـترش آگـاهي       

اي عمـل نمايـد تـا آحـاد جامعـه در حـد اسـتانداردهاي ملـي و          ربط به گونـه  عمومي، به عنوان كارآمدترين نهاد ذي
و تصفيه بهداشتي فاضالب دسترسي داشته و كشور  آوري، انتقال المللي به آب شرب كافي و سالم و امكانات جمع بين

زيست، تأمين بهداشت عمومي مـردم و صـدور خـدمات فنـي و      هاي حفاظت منابع آب، كمك به حفظ محيط درحوزه
 .مهندسي در منطقه به عنوان كشور پيشرو شناخته شود

 
 
 
 
 
 

 
  

 انداز بخش آب و آب و فاضالب بيانيه چشم:  3ماده 
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مديريت پايدار منابع آب كشور و حافظ حقوق مرتبط با آب كشور در سطح  دار وزارت نيرو در بخش آب عهده
 .كشورهاي همسايه و منطقه است

محيطي اين ماده حياتي به  وزارت نيرو در بخش آب با در نظر گرفتن ارزش ذاتي، اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست
ن بر آن است تا با مديريت پايدار كمي و كيفي عنوان يكي از محورهاي اصلي توسعه پايدار و ركن اصلي آمايش سرزمي

هاي ملي اقدام نموده و از اين  منابع و مصارف آب، نسبت به عرضه آب مطمئن، كافي و قابل مصرف متناسب با ظرفيت
 .راه نقش خود را در ارتقاء بهداشت، رفاه اجتماعي و توسعه پايدار ايفا نمايد

ريزي، سازماندهي، هدايت، نظارت و تدوين ضوابط و مقررات و لوايح  برنامه گذاري، وزارت نيرو در اين بخش با سياست
اي و  هاي توسعه برداري و تخصيص بهينه منابع، اجراي طرح مرتبط، بسترهاي الزم را براي انجام مطالعات، حفاظت، بهره

فراهم  -تأكيد بر كشورهاي منطقه با -اي، فني و اجرايي در سطح ملي و فراملي توليد انرژي برقابي، ارائه خدمات مشاوره
 .نمايد مي

ها، تشكيالت فراگير،  سازي انديشي كاركنان توانمند و متعهد خود و مشاركت آنان در تصميم بخش آب با تكيه بر هم
هاي اثربخش، نسبت به توليد و توسعه دانش فني و علوم مهندسي اقدام نموده  گذاري تجربيات فني و مديريتي و سرمايه

هاي كمي و كيفي  هاي نوين ضمن بهبود شاخص گيري از آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي و فناوري بهرهو با 
زيست و  هاي شرب و بهداشت، صنعت، كشاورزي، محيط مديريت منابع آب، منافع كليه ذينفعان خود را به ويژه در بخش

 .سازد مدخالن برآورده مي ساير ذي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماموريت بخش آب:  4ماده 
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كـه در   23/10/1377مصوب مورخ  "منابع آّب"هاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران درمورد  سياست
دفتر معظم  3/11/1379مورخ 1/76230توسط مقام معظم رهبري تاييد و طي شماره  3/11/1379تاريخ 

  .له ابالغ گرديده است

هـاي   مديريت در كل چرخة آب بر اساس اصول توسعة پايدار و آمـايش سـرزمين در حوضـه   ايجاد نظام جامع  -1
 .آبريز كشور

وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصـرف   ارتقاي بهره -2
  .آن

آب در كشـور از هـر طريـق     افزايش ميزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضايعات طبيعـي و غيـر طبيعـي    -3
 .ممكن

هـاي   داري و شـبكه  هاي سد و آبخيزداري و آبخوان تدوين برنامة جامع به منظور رعايت تناسب در اجراي طرح -4
هاي غيرمتعارف و ارتقاي دانش و فنون و تقويت نقش مـردم در   آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي و استفاده از آب

 .برداري استحصال و بهره

 .هاي مشترك شود و اولويت استفاده از منابع آب هايي كه از كشور خارج مي ار آبمه -5

  

 1404سياست هاي كلي نظام در بخش آب در افق : 5ماده 
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 :ماده به شرح زير مي باشد 38استراتژي هاي بخش آب شامل 

و حوضة آبريز با رعايت اصول توسعه پايدار و هماهنگي متقابل بين پيوسته آب در سطح ملي  اعمال مديريت بهم -1
 هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، زيربنايي و خدماتي بخش

هاي آب زيرزميني و افزايش شاخص  در عرضه و تقاضاي آب با هدف كاهش بيالن منفي سفره بخشي پايداري و تعادل -2
 كيفي آب

هـاي   اعمـال سياسـت   و مختلـف مصـارف   يهـا  مصرف در بخش نهيبه يالگوسازي  اعمال مديريت تقاضا و عملياتي -3
 تشويقي و حمايتي

 هاي آبريز در حوضه وستهيپ هم هبخش آب با رويكرد مديريت بسازماني استقرار ساختار ارتقاء و  -4
ير آبياري، اصالح الگو و تركيب كشت، كاهش تبخ هايي نظير كم وري آب در بخش كشاورزي از طريق روش ارتقاء بهره -5

 هاي نوين آبياري اي و به ويژه الزامي نمودن استفاده از روش آب، كشت گلخانه
تقاضا و ارتقاء شـاخص   مديريتبا هدف و ايجاد حسابداري ملي آب ص منابع آب كشور يتخص اصالح و بهبود ساختار -6

 كارائي آب
گار با اقليم و شـرايط حاصـل از تغييـر    هاي آبريز كشور ساز برداري از حوضه ريزي، توسعه و بهره استقرار نظام برنامه -7

 اقليم
و استقرار سـاختارهاي حقـوقي    مشترك هاي آبريز مرزي و منابع آبي حوضهاز  نهيبه يبردار بهره اولويت در توسعه و -8

 متناسب با آن
ـ يمح سـت يو ز ي، امنيتـي، اجتمـاعي  اسيس ،ي، ذاتياقتصادكامل ارزش هاي آبي و  منظور نمودن ظرفيت -9 در  آب يط

 نيسرزم شيو آما يكالبد يها طرح
برداري و حفاظت از منابع و تأسيسات آبي با تأكيد بر ايجاد  ريزي، اجرا، بهره ارتقاء مشاركت ذينفعان در فرآيند برنامه -10

 هاي مردمي و توسعة نهادها و تشكل
گذاري  هاي سرمايه هوري و كاهش هزين گذاري آب براساس هزينه تمام شده با رويكرد ارتقاء بهره استقرار نظام قيمت -11

 برداري و بهره
اتمام همزمان و تأكيد بر  هم پيوسته منابع آب و براساس الزامات مديريت بههاي آبي  طرحبندي  استقرار نظام اولويت -12

 منظوره هاي چند طرح تكميل چرخه
 يهـا  و حفاظت از منابع آب از جنبه يبردار بهره نديو كنترل فرآ ي منابع و مصارفابيارزو  شيپا ريتوسعه سامانه فراگ -13
 يفيو ك يكم
 پايش و مديريت اثرات تغييرات اقليمي بر منابع آب كشور -14
 در بخش آب يمنابع انسانو  تيريمدو توانمندسازي توسعه ي، آموزش، ساز تيظرف -15
برداران  كت بهرهو مشار يو خارج يداخل يها هيجذب سرماتأكيد بر توان مالي با  تيو تقوبه منابع مالي بخشي  تنوع -16

 هاي آبي برداري طرح در مطالعه، اجرا و بهره
بازچرخاني و استفاده مجدد از آب با تأكيد بر جايگزيني پساب براي مصارف كشاورزي و فضاي سبز و تخصيص منابع  -17

 ها برداري از منابع آب نامتعارف به ويژه منابع آب شور دريا و درياچه با كيفيت براي شرب و بهره
 روز در صنعت آب قاتيو تحق يآور و فن كارگيري علوم و بهمحور  دانش تيرير مداستقرا -18

 

   1404كشور در افق  شاخص هاي اصلي توسعه منابع آب استراتژي هاي بخش آب و:  6ماده 
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هـاي   خصوصي و تعاوني در چارچوب قـانون سياسـت   يها به بخش يو برقاب يآب ساتيسأت تيمالك و تيريانتقال مد -19

 44اصل 
 نفعيمرتبط و ذ يها وري آب در تعامل با بخش نظام سنجش بهره ياستقرار و بازنگر ء،ارتقا -20
 كشور آبو تأسيسات از منابع ، حفاظت و نگهداري برداري نظام بهرهنهادينه كردن  وارتقاء، استقرار  -21
 و نامتعارف زيرزميني ،برداري تلفيقي از منابع آب سطحي بهره هاي توسعه و تدوين برنامه -22
 ارتقاء و استقرار نظام پايش و ارزيابي عملكرد بر اساس برنامه استراتژيك بخش آب -23
 اي منابع آب اي و غيرسازه استقرار و ارتقاء مديريت دانش در فرآيند مديريت سازه -24
 هاي كاربردي و گسترش پژوهش موزش عمومي و تخصصي آب در كشورآارتقاء نظام  -25
و بحران جهت جلوگيري از نقصان در كميت و كيفيت منابع آب بـا تأكيـد بـر    ) ريسك(توسعة مديريت خطرپذيري   -26

 سيل و تغييرات اقليمي مديريت خشكسالي،
 قانون جامع آب كشور يو اجرا بيتصو ن،يتدو -27
 از منابع آب نهيبه يبردار جهت حفاظت و بهره يعموم يآگاه ءارتقا -28

 هاي نوين استحصال آب كارگيري روش به -29
آبخيزداري بـا  ريزي شدة  هماهنگي در امر مديريت مؤثر حفاظت خاك، گياه و تغذيه منابع آب با انجام اقدامات برنامه -30

 ربط هاي ذي همكاري با سازمان
آبي هماهنگ با تأمين نياز ساير  هاي آبي كشور در راستاي استفاده از انرژي برق برداري بهينه از ظرفيت توسعه و بهره -31

 هاي مصرف بخش
لحـاظ نمـودن    المللـي بـا   هاي ذيربط بين فني، حقوقي و مبادلة آب در چارچوب كنوانسيونهاي  و توسعة نظام ايجاد -32

 منابع آبي و آب مجازي در راستاي توسعه امنيت آبي كشورهاي  ظرفيت
هاي جديد و اصالح فرآيندهاي  گيري از فناوري مداري و حمايت مناسب از حقوق مشتركين با بهره ارتقاء نظام مشتري -33

 موجود
 توسعة صادرات كاالها و خدمات فني و مهندسي بخش آب به كشورهاي منطقه و جهان -34
تالش ويژه در جهت دستيابي به دانش و مديريت تحوالت آب و هوايي نظير يونيزاسيون جو، روش نوين باروري ابرها  -35

 هاي تحقيقاتي و پژوهشي خاص از طريق اجراي طرح... و 
 آب هاي محليبازارساماندهي و توسعه  -36
 حرارتيهاي  تأمين بخشي از آب شيرين مورد نياز از طريق بازيافت حرارت در نيروگاه -37
 هاي تاريخي آبي برداري پايدار از سازه حفظ، احياء و بهره -38
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 1404شاخص هاي اصلي توسعه منابع آب كشور در افق 

 
 
 

 عنوان شاخص  عنوان راهبرد

پيوسته آب در سطح ملي و حوضه آبريز  اعمال مديريت بهم.1
با رعايت اصول توسعه پايدار و هماهنگي متقابل بين 

 مختلف اجتماعي، اقتصادي، زيربنايي و خدماتيهاي  بخش

 نسبت ميزان بهره برداري از منابع آب سطحي به كل منابع آب تجديد شونده.1,1

 نسبت ميزان بهره برداري از منابع آب زيرزميني به كل منابع آب تجديد شونده.2,1

 منابع آب تجديد شوندهنسبت ميزان بهره برداري از منابع آب  سطحي و زيرزميني به كل .3,1

 نسبت اضافه برداشت تجمعي به كل حجم استاتيك آبخوان.4,1

 نسبت ميزان مصرف آب  سطحي به كل مصارف.5,1

هاي زيست محيطي  هاي زيست محيطي تخصيص داده شده به كل حقابه نسبت ميزان حقابه.6,1
 قابل تخصيص

 شهرينسبت حجم پساب شهري به حجم فاضالب توليدي .7,1

 نسبت حجم پساب صنعتي به حجم فاضالب توليدي  صنعتي.8,1

 نسبت ميزان آب مصرفي در بخش شرب به كل منابع آب تجديد شونده.9,1

 نسبت ميزان آب مصرفي بخش كشاورزي به كل منابع آب تجديد شونده.10,1

 نسبت ميزان آب مصرفي صنعت به كل منابع آب تجديد شونده.11,1

 نسبت هزينه آب كشاورزي به كل هزينه توليدكشاورزي.12,1

پايداري و تعادل بخشي در عرضه و تقاضاي آب با هدف .2
هاي آب زيرزميني و افزايش شاخص  كاهش بيالن منفي سفره

 كيفي آب

 نسبت ميزان تعادل بخشي آب زيرزميني  به كسري مخزن.1,2

 زيرزميني به كل منابع آب تجديد شوندهنسبت ميزان بهره برداري از منابع آب .2,2

 نسبت مصرف آب زيرزميني به پتانسيل آب زيرزميني.3,2

 نسبت حجم برداشت از آب زيرزميني به كل حجم برداشت از منابع آب.4,2

 نسبت ميزان تخليه از منابع آب زيرزميني به كل تغذيه آب زيرزميني.5,2

 حجم استاتيك آبخوان نسبت اضافه برداشت تجمعي به كل.6,2

 نرخ نشست در منطقه ناشي از اضافه برداشت آب زير زميني.7,2

 ها هاي غير مجاز به تعداد كل چاه نسبت تعداد چاه.8,2

 نسبت حجم آب زيرزميني  با كيفيت مطلوب آب شرب به كل  حجم آب زيرزميني.9,2

 كل  حجم آب زيرزميني نسبت حجم آب زيرزميني  با كيفيت مطلوب آب كشاورزي به

 نسبت پساب  تغذيه شده به كل آب برگشتي به آب زيرزميني.10,2

اعمال مديريت تقاضا و عملياتي سازي الگوي بهينه مصرف .3
هاي تشويقي و  هاي مختلف مصارف و اعمال سياست در بخش

 حمايتي
 نسبت كل هزينه آب مصرفي به   كل ارزش  ناخالص محصوالت كشاورزي.1,3
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 نسبت كل هزينه آب مصرفي به   كل ارزش  ناخالص محصوالت  صنعتي.2,3

 نسبت مقدار توليد محصوالت كشاورزي به واحد آب مصرفي كشاورزي.3,3

 )بازده كل آبياري(نسبت نياز آبي محصول  به مصرف آب .4,3

 

 نسبت حجم آب مصرفي در بخش كشاورزي به كل حجم مصرف آب.5,3

 حجم آب مصرفي در بخش صنعت به كل حجم مصرف آبنسبت .6,3

 نسبت حجم آب شرب مصرفي به كل حجم مصرف آب.7,3

 نسبت كل آب مصرفي در بخش كشاورزي به سطح زيركشت فارياب.8,3

ارتقاء و استقرار ساختار سازماني بخش آب با رويكرد .4
 هاي آبريز هم پيوسته در حوضه مديريت به

 طراحي و استقرار ساختار سازماني بخش آبميزان پيشرفت 1,4

هاي نوين  بهره برداري از منابع خاك و آب در پاياب سدها به كل  نسبت تعداد تشكل2,4
 شده اراضي آبخور پاياب سدها بيني هاي پيش تشكل

هايي  وري آب در بخش كشاورزي از طريق روش ارتقاء بهره.5
كشت، كاهش تبخير نظير كم آبياري، اصالح الگو و تركيب 

اي و به ويژه الزامي نمودن استفاده از  آب، كشت گلخانه
 هاي نوين آبياري روش

 نسبت مقدار توليد محصوالت كشاورزي به واحد آب مصرفي كشاورزي1,5

 نسبت مقدار آب مورد نياز گياه به مقدار آب تخليه شده و يا منحرف شده براي آبياري2,5

 محصوالت فارياب توليدي به مقدار آب مصرفينسبت ارزش  ناخالص 3,5

 نسبت سطح اراضي زهكشي  شده به كل اراضي نيازمند به زهكشي4,5

هاي اصلي  هاي فرعي آبياري اجرا شده در پاياب سدها به سطح اراضي شبكه نسبت سطح شبكه5,5
 موجود در پاياب سدها

پاياب سدها به سطح اراضي موجود در پاياب هاي اصلي آبياري اجرا شده در  نسبت سطح شبكه6,5
 سدها

 هاي نوين آبياري به كل مساحت  اراضي فارياب نسبت مساحت اراضي فارياب مجهز به سيستم7,5

 نسبت مقدار محصوالت ضايع شده ساالنه  به مقدار كل محصوالت كشاورزي توليدي ساالنه8,5

 فارياباي به كل اراضي  نسبت سطح  كشت گلخانه9,5

نسبت حجم آب مصرفي براي محصوالت كشاورزي داراي الگوي كشت به كل حجم آب 10,5
 مصرفي براي محصوالت كشاورزي

اصالح و بهبود ساختار تخصيص منابع آب كشور و ايجاد .6
حسابداري ملي آب با هدف مديريت تقاضا و ارتقاء شاخص 

 كارايي آب

 اي طرح جامع آب كشور و سازه ميزان پيشرفت اجرا و اعمال مديريتي6,1

 هاي اطالعاتي تخصيص آب ايجاد پايگاه2,6

 ميزان پيشرفت طراحي و استقرار سيستم تصميم يار منابع آب3,6

هاي مطالعاتي با رويكرد حسابداري  هاي مطالعاتي مميزي شده به كل محدوده تعداد محدوده4,6
 آب

 آبريز  با نياز آبي بر اساس طرح جامع آب كشورميزان انطباق آب تخصيصي به حوضه هاي 5,6

 شده هاي استحصال هاي داراي پروانه بهره برداري به كل آب نسبت آب6,6

 ميزان تعديل حجم تخصيص منابع آب متناسب با كارايي آب7,6

استقرار نظام برنامه ريزي، توسعه و بهره برداري از .7
شرايط حاصل از  هاي آبريز كشور سازگار با اقليم و حوضه

 تغيير اقليم
 ميزان پيشرفت استقرار نظام برنامه ريزي ، توسعه و بهره برداري از حوضه هاي آبريز كشور1,7
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اولويت در توسعه و بهره برداري بهينه از منابع آبي .8
هاي  هاي آبريز مرزي و مشترك و استقرار ساختار حوضه

 حقوقي متناسب با آن

 هاي سطحي مرزي و مشترك شده مرزي به كل حجم آبنسبت حجم آب كنترل 1,8

 هاي خروجي از مرزها حجم آب2,8

 درصد ميزان آب مرزي كنترل شده به درصد ميزان آب سطحي كنترل شده كشور3,8

 هاي مرزي نسبت تعداد رودخانه هاي مرزي داراي پروتكل به تعداد كل رودخانه4,8

هاي مرزي  خروجي و ورودي به كشور به پتانسيل كل آبهاي  نسبت ميزان استحصال آب5,8
 قابل استحصال كشور

 هاي مرزي به كل بودجه تخصيصي آب هاي آب نسبت بودجه تخصيصي به سرفصل6,8

نسبت ميزان طول رودخانه ها و تاالبهاي مرزي ساماندهي شده به كل طول رودخانه ها و 7,8
 تاالبهاي مرزي نيازمند ساماندهي

هاي آبي و ارزش كامل اقتصادي، ذاتي،  منظور نمودن ظرفيت.9
هاي  سياسي، امنيتي، اجتماعي و زيست محيطي آب در طرح

 كالبدي و آمايش سرزمين

ميزان پيشرفت  تعيين ارزش كامل اقتصادي ، ذاتي، سياسي، امنيتي، اجتماعي و زيست 1,9
 محيطي آب

توجيهي خود ارزش كامل اقتصادي ذاتي، سياسي، هاي  هايي كه در طرح نسبت تعداد پروژه2,9
 ها گيرند به كل طرح امنيتي، اجتماعي و زيست محيطي آب را در نظر مي

ريزي، اجرا، بهره  ارتقاء مشاركت ذينفعان در فرآيند برنامه.10
برداري و حفاظت از منابع و تأسيسات آبي با تأكيد بر ايجاد و 

 هاي مردمي ها و تشكل توسعه نهاد

 هاي مردمي ايجاد شده در سال هدف به سال پايه نسبت تعداد نهادها و تشكل1,10

هاي رسمي مصرف كنندگان آب در  هاي آبياري واگذار شده به تشكل نسبت وسعت شبكه2,10
 سال هدف به سال پايه

هاي رسمي مصرف كنندگان آب در  نسبت ارزش مالي تأسيسات آبي واگذار شده  به تشكل3,10
 هدف به سال پايهسال 
هاي رسمي  بهره برداري از منابع خاك و آب در پاياب سدها به كل  نسبت تعداد تشكل4,10
 شده اراضي آبخور پاياب سدها بيني هاي پيش تشكل

نسبت وسعت اراضي داراي تشكل رسمي فعال مصرف كنندگان آب به وسعت كل اراضي 5,10
 آبي

 ها و نهادهاي مردمي به تشكلميزان اختيارات واگذار شده 6,10

نسبت حجم آب سطحي كه توسط بخش غيردولتي مديريت و بهره برداري مي شود به كل 7,10
 حجم آب كنترل شده

هاي رسمي مردمي به كل  ها و تشكل هاي اجرايي  واگذار شده به نهاد نسبت تعداد طرح8,10
 طرح هاي اجرايي

غيردولتي در طرح هاي آبي  به سرمايه گذاري ملي نسبت حجم سرمايه گذاري بخش 9,10
 مرتبط

استقرار نظام قيمت گذاري آب بر اساس هزينه تمام شده با .11
هاي سرمايه گذاري و  وري و كاهش هزينه رويكرد ارتقاء بهره

 بهره برداري

 نسبت  قيمت فروش آب به هزينه تمام شده دفتري بروز شده آب1,11

 ) مبادله(نسبت  قيمت فروش آب به قيمت تمام شده روز2,11  
 هاي مستقيم آب نسبت تعرفه آب به هزينه3,11

 نسبت  قيمت فروش آب به  هزينه جايگزيني آب4,11

 نسبت تعرفه آب به ارزش اقتصادي آب5,11

 نسبت مقدار محصوالت توليدي به حجم آب مصرفي كل6,11

 
 محصوالت توليدي به  حجم آب مصرفي كلنسبت ارزش 7,11

 
 نسبت سرمايه گذاري جديد به آب توليد شده جديد8,11

 
 نسبت قيمت  محصول به  ارزش اقتصادي آب مصرفي9,11
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هاي آبي بر اساس الزامات  استقرار نظام اولويت بندي طرح.12
مديريت به هم پيوسته منابع آب و تأكيد بر اتمام همزمان و 

 هاي چند منظوره چرخه طرحتكميل 

 هاي آبي ميزان پيشرفت طرح استقرار نظام اولويت بندي در اجراي طرح1,12

تعداد طرح هايي كه طرح هاي مكمل آن به طور همزمان خاتمه مي يابد به كل تعداد طرح 2,12
 هايي كه در همان سال به اتمام مي رسد

 دار به منابع صرف شده در كل طرح ها ميزان منابع صرف شده براي طرح هاي اولويت3,12

نسبت تعداد طرح هاي اجرايي كه با رويكرد مديريت بهم پيوسته آب طراحي شده اند به 4,12
 كل طرح هاي اجرايي

توسعه سامانه فراگير پايش و ارزيابي منابع و مصارف و .13
هاي  كنترل فرآيند بهره برداري و حفاظت از منابع آب از جنبه

 كيفي كمي و

ميزان پيشرفت اجرا و اعمال شبكه ملي آب كشور در مديريت بهره برداري و حفاظت كمي .1,13
 و كيفي از منابع آب

 ميزان پيشرفت اجراي شبكه بهينه سنجش و اندازه گيري منابع و مصارف  آب2,13

طور كامل در كه سامانه پايش و ارزيابي به ) درجه دو(نسبت تعداد حوضه هاي آبريز فرعي3,13
 آنها مستقر شده است به كل حوضه هاي آبريز

نسبت تعداد محدوده هاي مطالعاتي كه سامانه فراگير پايش و ارزيابي  به طور كامل در آنها 4,13
 مستقر شده است به كل محدوده هاي مطالعاتي

 درصد منابع آبي مجهز به تجهيزات اندازه گيري پارامترهاي كمي و كيفي5,13

 درصد شبكه هاي آبياري با قابليت تحويل حجمي آب مجهز به تجهيزات اندازه گيري6,13

 اند به كل سدها درصد سدهاي مخزني كه به سيستم سنجش كمي و كيفي تجهيز شده7,13

 متري هاي تله درصد خطوط انتقال و تاسيسات آب و فاضالب مجهز به سيستم8,13

 گيري دبي هوشمند صنعتي و شرب مجهز به تجهيزات اندازهدرصد چاههاي آب كشاورزي ، 9,13

هاي پايش و ثبت خودكار و  تعداد ايستگاههاي  سنجش آب و هواشناسي مجهز به سامانه10,13
 برخط

 پايش و مديريت اثرات تغييرات اقليمي بر منابع آب كشور.14

نتايج  عوامل موثر در  كشور كه اندازه گيري و تحليل ) 2(درصد حوضه هاي فرعي درجه 1,14
 تغييرات اقليم از قبيل دما ، بارش، روان آب ، تبخير در آنها انجام شده است

 تواتر و شدت خشكسالي ها و سيالب ها نسبت به دوره مبنا2,14

نسبت ميزان مصرف كل ساالنه به ميزان منابع آب تجديد شونده همان سال در حوضه هاي 3,14
 آبريز

تعداد محدوده هاي مطالعاتي كه با بررسي اثرات تغيير اقليم ، تخصيص آب آنها بروز نسبت 4,14
 شده است به تعداد كل محدوده هاي مطالعاتي

برداري  نسبت تعدادحوضه هاي آبريزي كه تخصيص آب طرح هاي مطالعاتي، اجرايي و بهره5,14
 كل حوضه هاي آبريزآنها با بررسي اثرات تغيير اقليم  بروز شده است به تعداد 

نسبت تعداد حوضه هاي آبريزي كه با توجه به اثرات تغيير اقليم در آنها نظام مديريت بهم 6,14
 پيوسته مستقر و فرايندهاي الزم اعمال گرديده به كل تعداد حوضه هاي آبريز

ظرفيت سازي، آموزش، توسعه و توانمندسازي مديريت و .15
 منابع انساني در بخش آب

 سرانه آموزش اجرا شده كاركنان.1,15

 نسبت آموزش هاي تخصصي اجرا شده به كل آموزشهاي اجرا شده.2,15

 هاي انساني صنعت آب وري سرمايه درصد بهره.3,15
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 نسبت كاركنان داراي تحصيالت عالي به كل كاركنان صنعت آب.4,15

 ارزيابي بيرونيميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي بر اساس .5,15

نسبت تعداد مديراني كه دوره هاي تخصصي منطبق با شرايط احراز شغل را به طور كامل .6,15
 طي كرده اند به كل مديران

 نسبت تعداد مديراني كه بر اساس نظام جانشين پروري انتخاب و انتصاب شده اند.7,15

 درصد مشاغل استاندارد شده صنعت.8,15

 رضايتمندي و انگيزه شغلي در كاركنان صنعت آب بر اساس آزمون هاي استاندارددرصد .9,15

 هاي آموزشي موردنياز هاي آموزشي اجرا شده به دوره نسبت دوره.10,15

به كل جذب ) ليسانس دكترا و فوق(ميزان جذب نيروي انساني با تحصيالت تكميلي .11,15
 نيروي انساني

 انساني به دليل عدم رضايت شغلي به كل نيروي انساني شاغلميزان خروج نيروي .12,15

 هاي آموزشي شاغلين براساس ارزيابي مديران مربوط ميزان اثربخشي دوره.13,15

تنوع بخشي به منابع مالي و تقويت توان مالي با تاكيد بر .16
هاي داخلي و خارجي و مشاركت بهره برداران در  جذب سرمايه

 هاي آبي بهره برداري طرحمطالعه، اجرا و 

 نسبت اعتبارات از محل منابع داخلي جذب شده به كل اعتبارات بخش آب.1,16

نسبت تعداد طرح هاي اجرا شده با استفاده از اعتبارات غير دولتي به كل طرح هاي اجرا .2,16
 شده

 نسبت اعتبارات از محل منابع خارجي جذب شده به كل اعتبارات بخش آب.3,16

نسبت اعتبارات جذب شده از بانك ها و موسسات مالي داخلي و خارجي به كل اعتبارات .3,16
 بخش آب

تامين مالي شده اند به كل  BOT ,BOO, EPCFنسبت طرح هايي كه با استفاده از .4,16
 طرح هايي كه داراي رديف اجرايي هستند

 شرب و كشاورزينسبت تعرفه ها به قيمت هاي تمام شده مصوب در بخش .5,16

بازچرخاني و استفاده مجدد  از آب با تاكيد بر جايگزيني .17
پساب براي مصارف كشاورزي و فضاي سبز و تخصيص منابع با 

كيفيت براي شرب و بهره برداري از منابع آب نا متعارف به 
 ها ويژه منابع آب شور دريا و درياچه

 فاضالب توليدي شهري و روستايينسبت حجم پساب شهري و روستايي به حجم .1,17

 نسبت حجم پساب صنعتي به حجم فاضالب توليدي صنعتي.2,17

نسبت حجم پساب تخصيص داده شده براي مصارف كشاورزي و فضاي سبز به كل حجم 3,17
 پساب

 نسبت ميزان استحصال منابع آب غيرمتعارف در سال هدف به سال مبنا.4,17

 سازي شده به حجم آب مصرفي شرب و صنعتنسبت حجم آب شيرين .5,17

 نسبت پساب مورداستفاده به كل فاضالب توليدشده.6,17

 نسبت حجم آب جايگزين تخصيص داده شده براي شرب به پساب استفاده شده.7,17

/ كشاورزي(نسبت كل ميزان آب بازچرخاني و استفاده مجدد شده به كل آب مصرف شده .8,17
 )صنعتي/ شرب

 نسبت حجم پساب استفاده شده در بخش صنعت در هر سال به سال مبنا.9,17
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 نسبت حجم پساب استفاده شده در بخش كشاورزي در هر سال به سال هدف10,17 

استقرار مديريت دانش محور و به كارگيري علوم و فن .18
 آوري و تحقيقات روز در صنعت آب

مديريت دانش محور به كل شركت هاي صنعت آب و نسبت تعداد شركت هاي داراي نظام 1,18
 آبفا

نسبت اعتبارات جذب شده براي توسعه مديريت دانش محور و كاربرد فناوريهاي نوين به كل 2,18
 اعتبارات بخش آب

 نسبت تعداد پژوهشهاي پايان يافته به عناوين پژوهشهاي تصويب شده3,18

منتشر شده در خصوص مديريت و بكارگيري علوم و تعداد نشريات استاندارد مهندسي آب 4,18
 فن آوري روز

ها ، همايش ها و  ساير مستندات داوري شده در زمينه  نامه تعداد كتب، مقاالت علمي ، پايان5,18
 در صنعت آب) مديريتي و فني(مستندسازي و انتقال تجارب 

آوري و  حوزه علوم و فنهاي مرتبط حمايت شده توسط بخش آب در  نامه تعداد پايان6,18
 تحقيقات

 نسبت متوسط سنوات تحصيالت عاليه مرتبط مديران به كارشناسان7,18

 نسبت متوسط تجربه مرتبط مديران به كاركنان8,18

انتقال مديريت و مالكيت تأسيسات آبي و برقابي به .19
هاي  هاي خصوصي و تعاوني در چارچوب قانون سياست بخش

 44اصل 

هاي خصوصي و تعاوني در بخش ّآب به كل سرمايه گذاري  سرمايه گذاري بخشنسبت 1,19
 بخش آب كشور

نسبت حجم مالي واگذاري مديريت تاسيسات آبي و برقآبي به بخش هاي خصوصي و تعاوني 2,19
 به كل سرمايه گذاري در بخش آب كشور

هاي خصوصي و تعاوني واگذار  بخشنسبت تعداد تاسيسات آبي و برقابي كه مالكيت آنها به 3,19
 شده به كل تاسيسات آبي و برقابي

هاي خصوصي و  نسبت تعداد تاسيسات آبي و برقابي كه مديريت و بهره برداري آنها به بخش4,19
 تعاوني واگذار شده به كل تاسيسات آبي و برقابي

وري آب در  ارتقاء، استقرار و باز نگري نظام سنجش بهره.20
 هاي مرتبط و ذينفع بخش تعامل با

 وري آب طراحي نظام  سنجش بهره1,20

 وري آب استقرار نظام سنجش بهره2,20

 وري آب روزرساني نظام سنجش بهره پايش و به3,20

ارتقاء، استقرار و نهادينه كردن نظام بهره برداري، حفاظت و .21
 نگهداري از منابع  و تأسيسات آب كشور

ها و سواحل ساماندهي شده به كل طول رودخانه ها و سواحل نيازمند  نسبت طول رودخانه1,21
 به ساماندهي

نسبت ميزان اعتبارات جذب شده براي مرمت و بازسازي سازه هاي آبي به كل اعتبارات 2,21
 بخش آب

ميزان پيشرفت طرح استقرار و نهادينه كردن نظام بهره برداري، حفاظت و نگهداري از منابع  3,21
 تأسيسات آب كشورو 

 نسبت حجم تغذيه مصنوعي و پخش سيالب در سال هدف به سال مبنا4,21

نسبت تعداد پروژه هاي بازسازي و مرمت شبكه هاي آبياري و زهكشي  در سال هدف به 5,21
 سال مبنا

 نسبت طول رودخانه هاي تعيين بستر و حريم شده به  طول كل رودخانه ها6,21

تاالب ها و درياچه هاي سدهاي تعيين بسترو حريم شده به كل تعداد تاالب ها  نسبت تعداد7,21
 و درياچه هاي سدها

نسبت محدوده هاي مطالعاتي كه با بحران آب مواجه هستند به كل محدوده هاي مطالعاتي 8,21
 كشور
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تعميرات استقرار تعداد تاسيسات آبي و برقابي كه در آنها سيستم هاي مكانيزه نگهداري و 9,21
 يافته به كل تعداد تاسيسات آبي و برقابي

 نرخ بهره وري تاسيسات آبي و برقابي در حال بهره برداري در سال هدف به سال مبنا10,21

 نرخ رخداد حوادث در تاسيسات آبي و برقابي در سال هدف به سال مبنا11,21

از منابع آب هاي بهره برداري تلفيقي  توسعه و تدوين برنامه.22
 سطحي، زيرزميني و نامتعارف

ميزان پيشرفت استقرار طرح تهيه برنامه هاي بهره برداري تلفيقي از منابع آب حوضه هاي 1,22
 با تاكيد بر تعادل منابع و مصارف 2آبريز درجه 

 ميزان پيشرفت اجرا و اعمال طرح جامع آب كشور2,22

ارزيابي عملكرد بر اساس ارتقاء و استقرار نظام پايش و .23
 برنامه استراتژيك بخش آب

 ميزان پيشرفت استقرار  نظام پايش و ارزيابي عملكرد بر اساس برنامه استراتژيك بخش آب1,23

درصد تكميل و اجراي برنامه هاي عملياتي بخش آب بر اساس استراتژي ها و خط مشي 2,23
 هاي تعيين شده

دانش در فرآيند مديريت سازه اي استقرار و ارتقاء مديريت .24
 و غير سازه اي منابع آب

 ميزان پيشرفت استقرار مديريت دانش در فرآيند مديريت سازه اي و غير سازه اي منابع آب1,24

 درصد توسعه و ارتقاء مديريت دانش در فرآيند مديريت سازه اي و غير سازه اي منابع آب2,24

تخصصي آب در كشور و ارتقاء نظام آموزش عمومي و .25
 هاي كاربردي گسترش پژوهش

 هاي كاربردي ارتقاء نظام آموزش عمومي و تخصصي آب در كشور و گسترش پژوهش1,25

 نسبت اعتبارات جذب شده براي گسترش پژوهش هاي كاربردي به كل اعتبارات بخش آب2,25

 درصد پژوهش هاي كاربردي انجام شده در سال هدف به سال مبنا3,25

هاي كاربردي تعريف شده مرتبط با بخش آب در مراكز آموزشي و  ها و پايان نامه تعداد پروژه4,25
 پژوهشي معتبر

و بحران جهت ) ريسك(توسعه مديريت خطرپذيري.26
جلوگيري از نقصان در كميت و كيفيت منابع آب با تأكيد بر 

 مديريت خشكسالي، سيل و تغييرات اقليمي

هايي كه در آنها مالحظات پدافند غير عامل و مديريت بحران لحاظ شده به كل تعداد طرح 1,26
 تعداد طرح هاي بخش آب

نسبت تعداد طرح هايي كه با بررسي اثرات تغيير اقليم ، مهندسي مجدد آنها در راستاي 2,26
 مديريت خطرپذيري و بحران  صورت گرفته است به تعداد كل طرح هاي آبي

خشكسالي ، (طرح هاي پژوهشي كه در راستاي  مديريت اثرات تغيير اقليم  نسبت تعداد3,26
 به كل اتعداد طرح هاي پژوهشي بخش آب ...)سيل و 

روز شده  نسبت  تعداد تاسيسات آبي كه تخصيص هاي آنها با توجه به اثرات تغيير اقليم به4,26
 است به كل تاسيسات آبي بزرگ

حساس و مهم بخش آب و آبفا كه در آنها پدافندغيرعامل اجرا شده تعداد تاسيسات حياتي ، 5,26
 است
نسبت بودجه تخصيص داده شده جهت توسعه مديريت ريسك و بحران بخش آب در سال 6,26

 هدف به سال مبنا

درصد استقرار سيستم جامع مديريت ريسك و بحران در وزارت نيرو و شركت هاي 7,26
 زيرمجموعه بخش آب

 ميزان پيشرفت طرح تدوين قانون جامع آب كشور1,27 تدوين، تصويب و اجراي قانون جامع آب كشور.27

ارتقاء آگاهي عمومي جهت حفاظت و بهره برداري بهينه از .28
 منابع آب

تعداد برنامه هاي آگاهي دهنده عمومي جهت حفاطت و بهره برداري بهينه از منابع آب در 1,28
 مبناسال هدف به سال 

حجم اعتبارات تخصيص يافته براي ارتقا آگاهي عمومي جهت حفاظت و بهربرداري بهينه از 2,28
 آب به كل اعتبارات بخش  حفاظت و بهره برداري

تعداد دوره هاي آموزشي آگاهي دهنده عمومي جهت حفاطت و بهره برداي بهينه از منابع 3,28
 آب در سال هدف به سال مبنا

اثربخشي برنامه ها و دوره هاي آموزشي آگاهي دهنده عمومي در حفاظت و بهره درصد 4,28
 برداري بهينه از منابع آب در سال هدف به سال مبنا
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 هاي نوين استحصال آب به كارگيري روش.29

نسبت آب تامين شده از طريق سطوح آبگير باران با به كارگيري روش هاي نوين به كل آب 1,29
 استحصالي

نسبت آب تامين شده با استفاده از روشهاي نوين مديريت ابرها به كل حجم آب استحصالي 2,29
 كشور

 نسبت آب تامين شده به روشهاي غيرمتعارف به كل حجم آب استحصالي كشور3,29

 نسبت آب تامين شده از طريق شيرين سازي به كل حجم آب استحصالي كشور4,29

 با استفاده از روشهاي نوين به كل حجم پسابنسبت پساب توليد شده 5,29

 تعداد فناوريهاي نوين شناسايي شده استحصال آب در بخش آب و آبفا6,29

 تعداد فناوريهاي نوين استحصال آب كه در بخش آب و آبفا انتقال دانش فني داده شده است29.

هماهنگي در امر مديريت مؤثر حفاظت خاك، گياه و تغذيه .30
آب با انجام اقدامات برنامه ريزي شده آبخيز داري با منابع 

 ربط هاي ذي همكاري سازمان

 نسبت سطح عرصه آبخيزداري شده باالدست سدها به كل سطح آبخيز باالدست سدها1,30

 نسبت ميزان كاهش فرسايش يافته به كل متوسط ساليانه فرسايش خاك2,30

 ظرفيت منابع آب موجود در آبخواننسبت حجم برداشت از آبخوان دشتها به 3,30

ها در اثر اجراي عمليات آبخيزداري در سال هدف به  شده به آبخوان نسبت ميزان آب تغذيه4,30
 سال پايه

نسبت تعداد محدوده هاي مطالعاتي كه آبخيزداري در آنها انجام شده به كل تعداد محدوده 5,30
 هاي مطالعاتي

 پخش سيالبميزان تغذيه مصنوعي و 6,30

 ميزان كاهش ظرفيت مخازن سدها ناشي از رسوب7,30

هاي آبي كشور در  توسعه و بهره برداري بهينه از ظرفيت.31
آبي هماهنگ با تأمين نياز ساير  راستاي استفاده از انرژي برق

 هاي مصرف بخش

 نسبت  حجم آب تنظيمي سدها به ميزان جريان رودخانه ها1,31

 توليدي برقابي در سال هدف به سال پايهنسبت انرژي 2,31

پتانسيل ايجاد  به كل) كوچك(نسبت ظرفيت نصب شده نيروگاه هاي جرياني رودخانه اي  31,3
  نيروگاه هاي برقابي 

 نسبت حجم آب تنظيمي براي توليد برق نيروگاه ها به كل آب تنظيمي سدها4,31

 به ظرفيت بالقوه توليد انرژي برقينسبت انرژي توليدي برقابي در سال هدف 5,31

به كل نيروگاه هاي ) كوچك(نسبت انرژي توليدي از نيروگاه هاي جرياني رودخانه اي 6,31
 برقابي

هاي  كل ظرفيت نصب شده نيروگاههاي برق آبي متوسط و كوچك به كل ظرفيت نيروگاه7,31
 برق آبي كوچك و متوسط

حقوقي و مبادله آب در هاي فني،  ايجاد و توسعه نظام.32
هاي ذيربط بين المللي با لحاظ نمودن  چارچوب كنوانسيون

هاي منابع آبي و آب مجازي در راستاي توسعه امنيت  ظرفيت
 آبي كشور

 نسبت تعداد پروتكل هاي منعقد شده مرتبط با مبادله آب در سال هدف به سال پايه1,32

 سال پايهنسبت حجم آب وارد شده در سال هدف به 2,32

 نسبت حجم آب صادر شده در سال هدف به سال پايه3,32

 نسبت واردات آب به كل مبادالت آب3,32

 نسبت حجم آب مجازي ورودي به حجم آب مجازي خروجي4,32

نسبت تعداد نظام نامه هاي تدوين و استقرار يافته مرتبط با مبادله آب در سال هدف به 5,32
 سال پايه

 تعداد كارشناسان حقوق بين الملل آب به تعداد كارشناسان موردنيازنسبت 6,32
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ارتقاء نظام مشتري مداري و حمايت مناسب از حقوق .33
هاي جديد و اصالح  مشتركين با بهره گيري از فن آوري

 هاي موجود فرآيند

 نسبت تعداد شكايات واصله به كل تعداد مشتركين1,33

 اساس فرم هاي نظرسنجيميزان رضايت مشتركين بر 2,33

 نسبت تعداد خدمات الكترونيكي شده به كل تعداد خدمات سازمان3,33

 سبت تعداد فرايندهاي اصالح شده به كل فرايندها4,33ن

 ها متوسط زمان پاسخگويي موثر به شكايات و درخواست5,33

ها وخدمات فني و مهندسي بخش آب به  توسعه صادرات كاال.34
 منطقه و جهانهاي  كشور

ها وخدمات فني و مهندسي بخش آب به كشورهاي  نسبت ارزش ريالي  صادرات كاال1,34
 منطقه در سال بررسي به سال پايه

ها وخدمات فني و مهندسي بخش آب به كشورهاي  نسبت ارزش ريالي  صادرات كاال2,34
 جهان در سال بررسي به سال پايه

دانش و  مديريت تحوالت آب تالش ويژه در جهت دستيابي به .35
از ... ها و و هوايي نظير يونيزاسيون جو، روش نوين باروري ابر

 هاي تحقيقاتي و پژوهشي خاص طريق اجراي طرح

نسبت تعداد طرح هاي پژوهشي و تحقيقاتي اجرا شده در زمينه روش هاي نوين باروري 1,35
 ها ، يونيزاسيون جو در سال بررسي به سال پايه ابر

نسبت ميزان آب توليد شده با استفاده از روش هاي نوين باروري ابرها  ، يونيزاسيون جو 2,35
 به كل حجم آب توليدي غيرمتعارف

 تعداد مقاالت و مستندات داوري شده در موضوع ذيربط در سال بررسي به سال پايه3,35

 جو به كل استانهاي كشور نسبت تعداد استانهاي اجرا كننده باروري ابرها و يونيزاسيون4,35

 هاي محلي آب ساماندهي و توسعه بازار.36

 نرخ رشد حجم آب عرضه شده به بازارهاي محلي1,36

 نسبت آب عرضه شده در بازارهاي محلي به حجم آب مصرفي كشاورزي2,36

 نسبت تغيير كاربري آب ناشي از عملكرد بازار3,36

 بازارهاي محلينرخ رشد حجم آب تقاضا شده در 4,36

 ها هايي كه در آن بازار آب وجود دارد به كل تعداد دشت نسبت تعداد دشت5,36

 گذاري آب درصد نقش حضور نهاد  تنظيم بازار در قيمت6,36

تأمين بخشي از آب شيرين مورد نياز از طريق بازيافت حرارت .37
 هاي حرارتي در نيروگاه

هاي حرارتي به كل حجم  بازيافت حرارت در نيروگاهنسبت تأمين آب شيرين از طريق 1,37
 ها آب توليدي آب شيرين كن

هاي حرارتي در سال بررسي  نسبت تأمين آب شيرين از طريق بازيافت حرارت در نيروگاه2,37
 به سال پايه

نسبت تعداد نيروگاه هاي حرارتي كه از بازيافت حرارتي ، آب شيرين توليد مي كنند به 3,37
 تعداد نيروگاههاكل 

 هاي تاريخي آبي برداري پايدار از سازه حفظ، احياء و بهره.38

هاي تاريخي آبي  كه مورد حفاظت، احياء و مرمت قرار گرفته در سال   نسبت تعداد  سازه1,38
 بررسي به سال پايه

 نسبت تعداد سازه هاي تاريخي آبي شناسايي و ثبت شده در سال بررسي به سال پايه2,38

هاي تاريخي آبي مورد حفاظت، احياء و مرمت قرار گرفته به كل تعداد  نسبت تعداد  سازه3,38
 هاي تاريخي آبي شناسايي شده سازه

هاي تاريخي آبي كه مورد بهره برداري پايدار قرار مي گيرند به كل  نسبت تعداد  سازه4,38
 هاي تاريخي آبي شناسايي شده تعداد سازه

تعداد استانهاي داراي  موزه هاي تاريخي فرهنگي آب به كل تعداد استانهاي نسبت 5,38
 كشور
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 :ماده به شرح زير مي باشد 26استراتژي هاي بخش آب و فاضالب  شامل 

المللي آب و فاضالب در جهت ارتقـاء سـالمت    هاي كمي و كيفي ملي و بين يابي به شاخص برنامه جامع و دست استقرارتدوين و  -1
مندي و برخورداري كلية آحاد جامعه از خـدمات آب شـرب و دفـع بهداشـتي      ريزي جهت بهره ملي و بهداشت عمومي و برنامه

 فاضالب با رعايت برنامه جامع آب كشور
محيطـي و   ارتقاء و افزايش سهم تخصيص آب شرب و تهية برنامه جامع تعيين حرايم حفاظت كمي و كيفي و زيستريزي  برنامه -2

 سالة آتي كشور 25هاي منابع آبي شرب براي نيازهاي يك دورة حداقل  بهداشتي محدوده
متناسب با نوع مصرف، محيط پذيرنده آوري و تصفيه فاضالب، بازچرخاني و استفاده از پساب با كيفيتي  هاي جمع توسعه سامانه -3

 زيست و مكانيزم بازار در راستاي حفاظت كمي و كيفي منابع آب و محيط
و بهداشـتي و  ) به ويژه نيتـرات (برداري و پايش كمي و كيفي منابع آب در بخش آب شرب  سازي نظام جامع بهره تدوين و پياده -4

 هاي پذيرنده طبيعي ها و تخليه فاضالب خام به محيط ورود آاليندهاعمال استانداردها و مقررات الزم براي جلوگيري از 
 هاي عملياتي كاهش تلفات و آب بدون درآمد ريزي و اجراي طرح برنامه -5
بـرداري از تأسيسـات بـا رويكـرد      و بحران و پدافند غيرعامل در طراحي، ساخت و بهـره ) ريسك(توسعة مديريت خطرپذيري  -6

ها و تأسيسات آب و فاضالب و پيشگيري از نقصـان در كميـت و كيفيـت آب     پذيري سازه سيباستمرار اراية خدمات و كاهش آ
 شرب و پساب

اي خـدمات آب و   سـازي سـاختار تعرفـه    گذاري و ساده گذاري بر اساس هزينه تمام شده، اصالح شيوه نرخ استقرار نظام قيمت -7
وري، اسـتمرار خـدمات و تحقـق     ري به منظور ارتقـاء بهـره  فاضالب با رويكرد تشكيل و استقرار نهادهاي تنظيم مقررات و داو

 خوداتكايي مالي واحدهاي آب و فاضالب
سازي الگوي بهينـة مصـرف آب شـرب و بهداشـتي در      ارتقاء مديريت عرضه، تقاضا و فرهنگ عمومي مصرف و طراحي و پياده -8

 كشور
هـاي   ها و محـدوديت  مايش سرزمين متناسب با ظرفيتهاي آ ايفاي نقش اساسي در استقرار مراكز جمعيتي و صنعتي در برنامه -9

 منابع آبي كشور
هـاي   بخشي و نوسازي تأسيسـات، تجهيـزات و شـبكه    هاي عملياتي به منظور اصالح، بازسازي، عالج ريزي و اجراي طرح برنامه -10

 انداز فرسودة آب و فاضالب در طول دورة چشم
تمـام و   هـاي نيمـه   هاي اقتصاد مهندسي، اتمام طرح بندي، تعميم شيوه ر اولويتها با تأكيد ب ها و پروژه ارتقاء نظام مديريت طرح -11

 ها در طول دوران ساخت و اجرا اي از طرح برداري مرحله بهره
ريـزي و   گـذاري، برنامـه   بخش آب و فاضالب به منظور تقويت سياست گري و تصدي سازي ساختار حاكميتي بازنگري و متناسب -12

قـانون   44هـاي كلـي اصـل     در راستاي اهداف سياستها  انتقال مالكيت دارائيو اماندهي مديريت س نظارت، مديريت اجرايي،
 هاي تخصصي خدماتي بخش ها و بنگاه سازي و ايجاد و حمايت تشكل اساسي با رويكرد ظرفيت

وري،  ن، ارتقـاء بهـره  گويي به مشتركي هاي پاسخ گيرندگان از طريق استقرار نظام ارتقاء رضايت مشتركين و احقاق حقوق خدمت -13
 هاي كيفيت خدمات، توانمندسازي كاركنان و كاهش قيمت تمام شده خدمات بخش آب و فاضالب بهبود شاخص

آوري آب بـاران،   مانند جمـع (هاي غيرمتعارف  گيري از آب هاي توليد و توزيع آب شرب و بهداشتي و بهره بخشي به سامانه تنوع -14
اي، تفكيك آب مصـارف   هاي دو شبكه بندي آب، سيستم ها، بسته كن شيرين ي توزيع آب، آبها استفاده از رطوبت هوا، ايستگاه

 ...)مختلف و 
 

شاخص هاي اصلي توسعه منابع آب و  استراتژي هاي بخش آب و فاضالب و: 7ماده 

 1404كشور در افق  فاضالب
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هـاي داخلـي و خـارجي، متناسـب بـا       بخشي به منابع مالي با تأكيد بر منابع غيردولتي و جذب سـرمايه  تأمين، تجهيز و تنوع -15

 هاي توسعه بخش آب و فاضالب برنامه
هـاي داخلـي و خـارجي، متناسـب بـا       بخشي به منابع مالي با تأكيد بر منابع غيردولتي و جذب سـرمايه  تنوعتأمين، تجهيز و  -16

 هاي توسعه بخش آب و فاضالب برنامه
 ارتقاء و توسعه نظام جذب، توانمندسازي و نگهداشت منابع انساني متناسب با نيازهاي تخصصي و مديريتي بخش آب و فاضالب -17
 ارزيابي و كنترل عملكرد بر اساس برنامه استراتژيك بخش نظام پايش، استقرار و ارتقاء -18
هـاي   ويژه در فرآيند تصفيه آب و فاضالب در راستاي ارتقـاء شـاخص   هاي نوين در بخش، به ها و روش استقرار و توسعه فناوري -19

 بهداشتي و اقتصادي
 اي هاي كاربردي و توسعه ري و گسترش پژوهشارتقاء نظام آموزش عمومي، تخصصي و مديريتي آب و فاضالب و سطح فناو -20
 استقرار نظام كنترل كيفي، بازرسي فني و تضمين كيفيت كاال، تجهيزات و خدمات مورد استفاده در بخش آب و فاضالب  -21
متحدالشكل عملكرد فنـي، مـالي، اقتصـادي و اجتمـاعي در سـطح      ) اطالعاتي و ارزيابي(ارتقاء و استقرار نظام جامع و فراگير  -22

به منظور تقويت ) نظام يكپارچه كنترل و مديريت صنعت آب و فاضالب كشور(هاي خدماتي آب و فاضالب كشور  احدها و بنگاهو
 گيري نظام پايش، ارزيابي و تصميم

ساخت داخلي و خودكفايي صنعتي متناسـب   اي، اجرايي و هاي مديريتي، مشاوره توسعه و ارتقاء سطح كمي و كيفي مهارت -23
 هاي هدايتي و حمايتي صنايع پشتيبان كيد بر اعمال برنامهأملي با تبا نيازهاي 

 سازي مديريت دانش در راستاي مستندسازي و انتقال دانش و تجارب و توسعة يادگيري در بخش استقرار و نهادينه -24
تأسيسـات و   سـازي  هاي عملياتي براي اجرا و ارتقاء مقررات ملي سـاختمان مـرتبط بـا بهينـه     بسترسازي و تدوين برنامه -25

هـاي   شـدن تفكيـك انشـعاب آب در مجتمـع     تجهيرات داخلي آب و فاضالب واحدهاي مسكوني و غيرمسكوني و نيز عملياتي
 مسكوني

المللـي بـا رويكـرد     بندي و حضور در بازارهاي بين تجهيزات آب و فاضالب و آب بسته ي،مهندس ي،توسعه صادرات خدمات فن -26
 تقويت و حمايت بخش خصوصي
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 1404كشور در افق  فاضالبو  شاخص هاي اصلي توسعه منابع آب

 

 عنوان شاخص  عنوان راهبرد

 هاي يابي به شاخص تدوين و استقرار برنامه جامع و دست.1
 كمي و كيفي ملي و بين المللي آب و فاضالب در جهت 

 ريزي جهت ارتقاء سالمت ملي و بهداشت عمومي و برنامه 
 بهره مندي و برخورداري كليه آحاد جامعه از خدمات آب 
 شرب و دفع بهداشتي فاضالب با رعايت برنامه جامع آب  

 كشور 

 درصد جمعيت تحت پوشش آب شهري.1,1

 مند از آب آشاميدني در روستاها به كل جمعيت روستاهاي كشور نسبت جمعيت بهره.2,1

 تامين آب در آنها مستقر شده است به كل شركتهاتعداد شركتهايي كه برنامه جامع .3,1

 تعداد شركت هاي كه برنامه جامع دفع فاضالب در آنها مستقر شده است به كل شركتها.4,1

 هاي آبرساني شرب در سامانه هاي موردنياز درصد مقاوم سازي سامانه.5,1

 موردنيازهاي آبرساني شرب در سامانه هاي  درصد بازسازي سامانه.6,1

 نسبت جمعيت تحت پوشش شبكه فاضالب شهري.7,1

 نسبت جمعيت روستايي برخوردار از سيستم دفع بهداشتي فاضالب.8,1

 آب شرب مصرفي شهري  نسبت آب شرب شهري مطلوب بر اساس استانداردهاي ملي به كل.9,1

 آب شرب مصرفي رو كل نسبت آب شرب روستايي مطلوب بر اساس استانداردهاي ملي به.10,1

 نسبت تعداد موارد مطلوب آزمون باكتريولوژي به تعداد كل آزمون هاي باكتريولوژي انجام.11,1
 شده در شبكه توزيع آب شهري  

 نسبت تعداد موارد مطلوب آزمون باكتريولوژي به تعداد كل آزمون هاي باكتريولوژي انجام.12,1
 شده در شبكه توزيع آب روستايي  

 ريزي ارتقاء و افزايش سهم تخصيص آب شرب و برنامه.2
 تهيه برنامه جامع تعيين حرايم حفاظت كمي و كيفي و 
 هاي منابع آبي شرب زيست محيطي و بهداشتي محدوده 

 ساله آتي كشور  25هاي يك دوره حداقل  براي نياز 

 درصد پيشرفت برنامه ارتقا و افزايش تأمين منابع آب شرب.1,2

و بهداشتي منابع آ يم حفاظت كمي و كيفي و زيست محيط درصد پيشرفت طرح تأمين حرا.2,2
ب  ش
 نسبت حجم آب شرب تخصيص داده شده  به كل مصارف آب.3,2

 هاي جمع آوري و تصفيه فاضالب، بازچرخاني توسعه سامانه.3
 و استفاده از پساب با كيفيتي متناسب با نوع مصرف،  

 محيط پذيرنده و مكانيزم بازار در راستاي حفاظت كمي و 
 كيفي منابع آب و محيط زيست

 درصد جمعيت تحت پوشش شبكه فاضالب شهري .1,3

 درصد جمعيت روستايي برخوردار از سيستم دفع بهداشتي فاضالب.2,3

 حجم پساب در سال بررسي به سال هدف.3,3

 كشاورزي و فضاي سبز به كل پسابنسبت پساب مصرفي در بخش .4,3
 توليدي 

 نسبت پساب مصرفي در بخش صنعت و خدمات به كل پساب توليدي.5,3

 تدوين و پياده سازي نظام جامع بهره برداري و پايش كمي.4
 و) به ويژه نيترات(و كيفي منابع آب در بخش آب  شرب  

 ها و مقررات الزم براي بهداشتي و اعمال استاندارد 
 ها و تخليه فاضالب خام به جلوگيري از ورود آالينده 

 هاي پذيرنده طبيعي محيط 

 درصد پيشرفت تدوين و استقرار استانداردهاي الزم براي پايش كيفي.1,4
 آب شرب 

 هاي فيزيكي و شيميايي هاي به عمل آمده در بخش آزمون نسبت مجموع تعداد آزمون.2,4
 هايي كه بايد مطابق استاندارد و يا دستورالعمل كيفيت آب به مجموع تعداد آزمون 
 هاي شيميايي كه در هر محل بايد تعداد عامل* برداري  هاي نمونه تعداد محل( انجام شود 
 شهري در هر سال) گيري تواتر اندازه* گيري شود اندازه 
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 هاي باكتريولوژي به مجموع آمده در بخش آزمونهاي به عمل  نسبت مجموع تعداد آزمون.3,4
 در هر سال) شهري( هايي كه بايد مطابق استاندارد انجام شود تعداد آزمون 

 هاي فيزيكي و شيميايي هاي به عمل آمده در بخش آزمون نسبت مجموع تعداد آزمون.4,4
 هايي كه بايد مطابق استاندارد و يا دستورالعمل  كيفيت آب به مجموع تعداد آزمون 

 هاي شيميايي كه در هر محل بايد تعداد عامل* برداري  هاي نمونه تعداد محل(انجام شود
 روستايي در هر سال) گيري تواتر اندازه* گيري شود اندازه 

 هاي باكتريولوژي به مجموع  هاي به عمل آمده در بخش آزمون نسبت مجموع تعداد آزمون. 5,4
 در هر سال) روستايي(هايي كه بايد مطابق استاندارد انجام شود  تعداد آزمون

 هاي باكتريولوژي نسبت تعداد موارد مطلوب آزمون باكتريولوژي به تعداد كل آزمون.6,4
 انجام شده 
 هاي باكتريولوژي نسبت تعداد موارد مطلوب آزمون باكتريولوژي به تعداد كل آزمون.7,4  آ     
 انجام شده 
ك  ا     هاي شيميايي انجام شده نسبت تعداد موارد مطلوب آزمون شيميايي به تعداد كل آزمون.8,4   آ 
 در  

 هاي شيميايي انجام شده نسبت تعداد موارد مطلوب آزمون شيميايي به تعداد كل آزمون.9,4  آ    
 در 
ا  ك   هاي پذيرنده طبيعي در سال بررسي به هاي تخليه شده به محيط نسبت حجم فاضالب.10,4   آ 
 سال 
 هاي عملياتي كاهش تلفات و آب ريزي و اجراي طرح برنامه.5  

 بدون درآمد  

 نسبت آب بدون درآمد.1,5

 نسبت حجم تلفات آب  به كل حجم آب شرب توليدي.2,5

 و بحران و پدافند) ريسك(توسعه مديريت خطرپذيري.6
 غيرعامل در طراحي، ساخت و بهره برداري از تاسيسات با 

 ها رويكرد استمرار ارائه خدمات و كاهش آسيب پذيري سازه
 و تاسيسات آب و فاضالب و پيشگيري از نقصان در كميت و 

 كيفيت آب شرب و پساب 

 تعداد طرح هايي كه در آنها ضوابط پدافند غير عامل و مديريت بحران لحاظ شده به كل تعد.1,6
 طرح هاي بخش آبفا 

 بحران نسبت طرح هايي كه فرايندهاي بهره برداري آنها در راستاي مديريت خطرپذيري و.2,6
 مورد بازنگري قرار گرفته به كل تعداد طرح هاي بخش آبفا 

 نسبت تعداد طرح هاي پژوهشي مديريت بحران و پدافند غيرعامل به كل تعداد طرح هاي.3,6
 پژوهشي بخش آبفا 

 نسبت  تعداد تاسيسات آب و فاضالب كه مديريت بحران و پدافند غيرعامل در آنها اعمال.4,6
 گرديده به كل تاسيسات آب و فاضالب 

 نسبت  ارزش تاسيسات حياتي ، حساس و مهم سازه هاي آب و فاضالب كه مديريت بحران .5,6
 پدافند غيرعامل در آنها اعمال گرديده به كل ارزش تاسيسات حياتي ، حساس و مهم آب 
 و فاضالب 

 در آنها پدافندغيرعامل اجرا شده استتعداد تاسيسات حياتي ، حساس و مهم بخش آبفا كه .6,6

 نسبت بودجه تخصيص داده شده جهت توسعه مديريت ريسك و بحران و  پدافند غير عامل.7,6
 بخش آبفا در سال هدف به سال مبنا 

 پدافند غير عامل كه در آنها/ بحران/ تعداد شركتهايي كه سيستم جامع مديريت ريسك.8,6
 اجرا شده است به كل شركتهاي بخش آبفا 

 استقرار نظام قيمت گذاري بر اساس هزينه تمام شده،.7
اصالح شيوه نرخ گذاري و ساده سازي ساختار تعرفه اي خدمات آ  

 هاي تنظيم مقررات فاضالب با رويكرد تشكيل و استقرار نهاد
 وري، استمرار خدمات و تحقق و داوري بمنظور ارتقاء بهره

 هاي آب و فاضالب خوداتكايي مالي واحد

 نسبت تعرفه  آب شرب شهري به هزينه تمام شده  آب شرب  شهري .1,7

 تمام شده  آب شرب روستايي  نسبت تعرفه  آب شرب روستايي به هزينه.2,7

 تمام شده خدمات فاضالب شهري  نسبت تعرفه خدمات  فاضالب شهري به هزينه.3,7

 تمام شده خدمات فاضالب روستايي  خدمات  فاضالب روستايي به هزينهنسبت تعرفه .4,7

 نسبت تعداد شركت هاي آبفاي شهري و روستايي كه به خوداتكايي مالي رسيده اند به كل.5,7
 شركت ها 
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 ارتقاء مديريت عرضه، تقاضا  وفرهنگ عمومي مصرف .8
 و طراحي و پياده سازي الگوي بهينه مصرف آب شرب و

 بهداشتي در كشور 

 نسبت حجم آب شرب شهري مصرفي  در سال بررسي به سال پايه.1,8

 نسبت حجم آب شرب روستايي  مصرفي در سال بررسي به سال پايه.2,8

 درصد آب به حساب نيامده .3,8

 سرانه آب شرب شهري مصرفي به الگوي مصوب.4,8

 سرانه آب شرب روستايي مصرفي به الگوي مصوب.5,8

 ميزان هدررفت آب  در سال بررسي به سال پايه.6,8

ميزان احياء ظرفيت  ايجاد شده تامين و توزيع آب آشاميدني از طريق  بازسازي  و نوسازي  .7,8
 و تاسيسات توليد و توزيع آب در سال بررسي به سال پايه

 نسبت آب بدون درآمد در سال بررسي به سال پايه.8,8

 تعداد انشعابات آب خانگي مشترك در آپارتمانها در سال بررسي به سال پايهنسبت .9,8

 درصد شبكه تحت پوشش زير ساخت هوشمند .10,8

شان مساوي يا كمتر از الگوي بهينه مصرف است   نسبت تعداد مشتركيني كه ميزان مصرف.11,8
 كل مشتركين

 صنعتي درايفاي نقش اساسي در استقرار مراكز جمعيتي و .9
هاي م  ها و محدوديت هاي آمايش سرزمين متناسب با ظرفيت برنامه 

 آبي كشور

نسبت تعداد مراكز جمعيتي و صنعتي توسعه يافته با رعايت ظرفيت منابع آبي كشور به كل  .1,9
 صنعتي و جمعيتي كشور

 هاي عملياتي بمنظور اصالح، بازسازي،  برنامه ريزي و اجراي طرح.10
 هاي فرسوده بخشي و نوسازي تاسيسات، تجهيزات و شبكه

 آب و فاضالب در طول دوره چشم انداز  

حجم اعتبارات اختصاص يافته جهت اصالح، بازسازي، عالج بخشي و نوسازي تاسيسات، .1,10
 هاي فرسوده آب و فاضالب در سال بررسي به سال پايه تجهيزات و شبكه

اختصاص يافته جهت اصالح، بازسازي، عالج بخشي و نوسازي تاسيسات، حجم اعتبارات .2,10
 هاي فرسوده آب و فاضالب به كل اعتبارات آبفا تجهيزات و شبكه

 نسبت تعداد تاسيسات نوسازي و بازسازي شده به كل تاسيسات موجود.3,10

شبكه آب  و سطح پوشش شبكه هاي آب و فاضالب نوسازي و بازسازي شده به كل سطح .4,10
 فاضالب موجود

 نسبت تعداد تجهيزات نوسازي و بازسازي شده به كل تجهيزات موجود.5,10

بندي، ت  ها  با تاكيد بر اولويت ها و پروژه ارتقاء نظام مديريت طرح.11
 تمام و هاي نيمه هاي اقتصاد مهندسي، اتمام طرح شيوه

 ها در طول دوران ساخت اي از طرح برداري مرحله بهره 
 و اجرا  

 نسبت تعداد طرح ها و پروژه هايي كه مهندسي ارزش در آنها انجام شده به كل تعداد.1,11
 طرح ها و پروژه هاي آبفا 

 نسبت تعداد طرح هاي جديد كه در هرسال آغاز مي شود به كل تعداد طرح هاي .2,11
 آبفانيمه تمام بخش 

 نسبت تعداد طرح هاي نيمه تمام بخش آبفا در سال بررسي به سال پايه.3,11

تعداد طرح هاي خاتمه يافته كه به بهره برداري كامل رسيده به تعداد طرح هاي در حال ا .4,11
 بخش آبفا در سال بررسي 

شده  به تعداد طرح هاي  تعداد طرح هاي نيمه تمام كه بهره برداري مرحله اي از آن آغاز .5,11
 حال اجرا بخش آبفا در سال بررسي

 نسبت حجم اعتبارات صرفه جويي شده ناشي از انجام مهندسي ارزش به كل اعتبارات.6,11
 اوليه طرح ها  

 نسبت اعتبارات موردنياز براي اتمام مجموعه طرح ها به مجموع اعتبارات همان سال .7,11
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 بازنگري و متناسب سازي ساختار حاكميتي و .12
 آب و فاضالب بمنظور تقويت تصدي گري بخش

 ريزي و نظارت، مديريت اجرايي، گذاري، برنامه سياست 
 ها در راستاي ساماندهي مديريت و انتقال مالكيت دارايي 
 قانون اساسي با رويكرد 44هاي كلي اصل  اهداف سياست 

 هاي ها و بنگاه يت تشكلظرفيت سازي و ايجاد و حما 
 تخصصي خدماتي بخش 

 هاي خصوصي و تعاوني در بخش آّبفا به كل سرمايه گذاري نسبت سرمايه گذاري بخش.1,12
 بخش 
ا ك   نسبت حجم مالي واگذاري مديريت تاسيسات آبفا به بخش هاي خصوصي و تعاوني به .2,12 آ

 سرمايه گذاري در بخش آبفا كشور كل
 

 
 هاي خصوصي و تعاوني واگذار شده نسبت تعداد تاسيسات آبفا كه مالكيت آنها به بخش.3,12

 به كل تاسيسات آبفا كشور

 هاي  نسبت تعداد تاسيسات آب و فاضالب كه مديريت و بهره برداري آنها به بخش.4,12
 خصوصي و تعاوني واگذار شده به كل تاسيسات آب و فاضالب

 تفكيك و احصاء وظايف حاكميتي و تصدي گريميزان پيشرفت طرح .5,12

 ارتقاء رضايت مشتركين و احقاق حقوق خدمت گيرندگان.13
 هاي پاسخگويي به مشتركين، ارتقاء از طريق استقرار نظام 
 هاي كيفيت خدمات، توانمند سازي وري، بهبود شاخص بهره 

 كاركنان و كاهش قيمت تمام شده خدمات 
 بخش آب و فاضالب 

 نسبت تعداد شكايات واصله به كل تعداد مشتركين.1,13

 ميزان رضايت مشتركين بر اساس فرم هاي نظرسنجي .2,13

 نسبت تعداد خدمات الكترونيكي شده به كل تعداد خدمات شركت آبفا.3,13

 نسبت تعداد فرايندهاي اصالح شده به كل فرايندها.4,13

 ها شكايات و درخواستمتوسط زمان پاسخگويي موثر به .5,13

 نسبت قيمت تمام شده خدمات آبفا در سال بررسي به سال پايه.6,13

 هاي توليد و توزيع آب شرب و بخشي به سامانه تنوع.14
 مانند(هاي غيرمتعارف  گيري از آب بهداشتي و بهره 

 هاي آوري آب باران، استفاده از رطوبت هوا، ايستگاه جمع 
 هاي  بندي آب، سيستم ها، بسته كن توزيع آب، آب شيرين 

 . . . )اي، تفكيك آب مصارف مختلف و دوشبكه

 نسبت حجم آب جايگزين شده از طريق تصفيه  فاضالب هاي شهري و روستايي براي.1,14
 هاي مجدد غير شرب نسبت به كل فاضالب هاي تصفيه شده  استفاده 

 منابع آب غيرمتعارف براي مصرف شرب در سال هدف به سالنسبت ميزان استحصال .2,14
 مبنا 

 نسبت حجم آب بسته بندي مصرفي در سال بررسي به سال پايه.3,14

 نسبت حجم آب شيرين سازي شده به حجم آب شرب مصرفي .4,14

 حجم آب عرضه شده از طريق شبكه دوم در سال بررسي به سال هدف.5,14

 نسبت حجم آب استحصالي از طريق سطوح آبگير باران به حجم آب شرب مصرفي .6,14

 نسبت اعتبارات جذب شده از محل منابع داخلي به كل اعتبارات توسعه اي بخش آبفا.7,14
 )مصوب(

 هاي اجرا  هاي اجرا شده با استفاده از اعتبارات غير دولتي به كل طرح نسبت تعداد طرح.8,14
 شده

 نسبت اعتبارات جذب شده از محل منابع خارجي به كل اعتبارات توسعه اي بخش آبفا.9,14

ها و مؤسسات مالي داخلي و خارجي به كل اعتبارات   نسبت اعتبارات جذب شده از بانك.10,14
 اي بخش آبفا

 به كل اعتبارات بخش BOT ,BOO, EPCFنسبت تامين اعتبارات از محل .11,14

 نسبت قيمت فروش  آب شرب به قيمت  تمام شده واقعي در بخش شرب.12,14

 نسبت تعرفه دفع فاضالب به قيمت تمام شده واقعي دفع فاضالب.13,14

 غ منابع بر ديتاك با يمال منابع به يبخش تنوع و زيتجه ن،يتام .15
 متناسب ،يخارج و يداخل يها هيسرما جذب و يدولت

 فاضالب و آب بخش توسعه يها برنامه با 

 آبفا بخش يا توسعه اعتبارات كل به يداخل منابع محل از شده جذب اعتبارات نسبت .1,15

 يها طرح كل به يدولت ريغ اعتبارات از استفاده با شده اجرا يها طرح تعداد نسبت .2,15
 شده اجرا 
 
 

 نسبت اعتبارات جذب شده از محل منابع خارجي به كل اعتبارات توسعه اي بخش آبفا .3,15

ها و مؤسسات مالي داخلي و خارجي به كل اعتبارات ت  نسبت اعتبارات جذب شده از بانك .4,15
 اي بخش آبفا
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 بخش اعتبارات كل به BOT ,BOO, EPCF محل از اعتبارات تامين نسبت .5,15

 شرب بخش در يواقع شده تمام  متيق به شرب آب  فروش متيق نسبت .6,15

 فاضالب دفع يواقع شده تمام متيق به فاضالب دفع تعرفه نسبت .7,15

برداري از   هاي هوشمند در مديريت و بهره گيري از سيستم بهره.16
 توزيع 

 

 ها انجام در آن) SCADA(هوشمند نسبت تعداد شهرهايي كه مطالعات سامانه كنترل .1,16
 شده است به كل تعداد شهرهاي تحت پوشش   

 به كل تعداد) SCADA(هاي كنترل هوشمند  نسبت تعداد شهرهاي مجهز به سامانه.2,16
 شهرهاي تحت پوشش 

 هاي هوشمند به كل شبكه توزيع درصد شبكه توزيع مجهز شده به سيستم.3,16
 

 ها ارتقا يافته در آن) SCADA(هاي كنترل هوشمند  شهرهايي كه سامانهنسبت تعداد .4,16
 )SCADA(هاي كنترل هوشمند  و تكميل شده است به تعداد شهرهاي داراي سامانه 

    

 داشت ارتقاء و توسعه نظام جذب، توانمندسازي و نگه.17
 هاي تخصصي و مديريتي منابع انساني  متناسب با نياز 

 بخش آب و فاضالب 

 سرانه آموزش اجرا شده كاركنان.1,17

 هاي اجرا شده هاي تخصصي اجرا شده به كل آموزش نسبت آموزش.2,17

 هاي انساني بخش آبفا وري سرمايه درصد بهره.3,17

 نسبت كاركنان داراي تحصيالت عالي به كل كاركنان بخش آبفا.4,17

 آموزشي بر اساس ارزيابي بيرونيهاي  ميزان اثربخشي دوره.5,17

 هاي تخصصي منطبق با شرايط احراز شغل را به طور كامل نسبت تعداد مديراني كه دوره.6,17
 اند به كل مديران طي كرده 

 نسبت تعداد مديراني كه بر اساس نظام جانشين پروري در بخش آبفا انتخاب و انتصاب.7,17
 اند شده 

 استاندارد شده صنعت آبفادرصد مشاغل .8,17

 هاي استاندارد درصد رضايتمندي و انگيزه شغلي در كاركنان صنعت آبفا بر اساس آزمون.9,17

 هاي آموزشي موردنياز هاي آموزشي اجرا شده به دوره نسبت دوره.10,17

 نيروبه كل جذب ) ليسانس دكترا و فوق(ميزان جذب نيروي انساني با تحصيالت تكميلي .11,17
 انساني 

 
 ميزان خروج نيروي انساني به دليل عدم رضايت شغلي به كل نيروي انساني شاغل.12,17

 هاي آموزشي شاغلين براساس ارزيابي مديران مربوط ميزان اثربخشي دوره.13,17

 تعداد مشتركين به كل نفرات منابع انساني بخش.14,17

 صالحيت حرفه ايدرصد كاركنان داراي پروانه .15,17

استقرار و ارتقاء نظام پايش، ارزيابي و كنترل عملكرد بر اساس  .18
 استراتژيك بخش

 اند به كل  هايي كه نظام مديريت عملكرد را در سطح شركت مستقر نموده نسبت شركت.1,18
 ها شركت

 اند به كل نمودههايي كه نظام مديريت عملكرد را در سطح مديران مستقر  نسبت شركت.2,18
 ها شركت 

 اند به كل هايي كه نظام مديريت عملكرد را در سطح كاركنان مستقر نموده نسبت شركت.3,18
 ها شركت 
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 ها و خط مشي هاي عملياتي بخش آبفا بر اساس استراتژي درصد تكميل و اجراي برنامه.4,18
 هاي تعيين شده 

 هاي نوين در بخش، روشها و  استقرار و توسعه فن آوري.19
 ويژه در فرآيند تصفيه آب و فاضالب در راستاي ارتقاء به 

 هاي بهداشتي و اقتصادي شاخص 
 

 هاي نوين به كار گرفته شده به كل هاي آب كه درآنها روش نسبت تعداد تصفيه خانه.1,19
 هاي آب  تصفيه خانه 

 هاي نوين به كار گرفته شده به كل روشهاي فاضالب كه درآنها  نسبت تعداد تصفيه خانه.2,19
 هاي فاضالب  تصفيه خانه 

 ها مورد مهندسي ارزش قرار گرفته به ك هاي آب و فاضالبي كه فرايند آن تعداد تصفيه خانه.3,19
 ها تعداد تصفيه خانه 

 هاي پيشرفته بدون حفر ترانشه به كل  فاضالب با روش  هاي اجرا شده نسبت طول شبكه.4,19
 شبكه هاي اجرا شده در هر سال

 ها تصويب شده است به كل  هاي آب كه مطالعات ارتقاي آن خانه نسبت تعداد تصفيه.5,19
 هاي آب  خانه تعداد تصفيه

 ها تصويب شده است به كل هاي فاضالب كه مطالعات ارتقاي آن خانه نسبت تعداد تصفيه.6,19
 هاي آب و فاضالب خانه تعداد تصفيه 

ها انجام شده است به كل تعداد  هاي آب كه فرآيند ارتقاي آن خانه نسبت تعداد تصفيه.7,19
 هاي آب  خانه تصفيه

 ها انجام شده است به كل  هاي فاضالب كه فرآيند ارتقاي آن خانه نسبت تعداد تصفيه.8,19
 هاي فاضالب خانه تعداد تصفيه

 هاي هاي حذف مواد شيميايي و آالينده به روشهاي آب مجهز  خانه نسبت تعداد تصفيه.9,19
 هاي آب خانه ويژه به كل تعداد تصفيه 

 به ظرفيت كل) در مدار بهره برداري( هاي آب ارتقاء يافته  نسبت ظرفيت تصفيه خانه.10,19
 هاي آب موجود تصفيه خانه 

 به ظرفيت) برداري در مدار بهره( هاي فاضالب ارتقاء يافته  نسبت ظرفيت تصفيه خانه.11,19
 هاي فاضالب موجود كل تصفيه خانه 

 ارتقاء نظام آموزش عمومي، تخصصي و مديريتي آب و.20
 هاي كاربردي فاضالب و سطح فن آوري و گسترش  پژوهش 

 و توسعه اي 

 هاي كاربردي به كل اعتبارات بخش نسبت اعتبارات جذب شده براي گسترش پژوهش.1,20
 آبفا 

 هاي كاربردي انجام شده در بخش آبفا در سال هدف به سال مبنا تعداد پژوهشنسبت .2,20

 هاي كاربردي تعريف شده مرتبط با بخش آبفا در مراكز ها و پايان نامه تعداد پروژه.3,20
 آموزشي و پژوهشي معتبر 

 بررسي بهتعداد استانداردها و معيارهاي فني كاربردي تهيه شده در صنعت آبفا در سال .4,20
 سال پايه 

 تعداد فناوري هاي بومي سازي شده.5,20

 نسبت اعتبارات تحقيقات و توسعه فناوري به كل اعتبارات بخش آبفا.6,20

 استقرار نظام كنترل كيفي، بازرسي فني و تضمين.21
 كيفيت كاال، تجهيزات و خدمات مورد استفاده در بخش 

 آب و فاضالب 

 بازرسي فني و تضمين كيفيت كاال، تجهيزات -كه نظام كنترل كيفيهايي  تعداد شركت.1,21
 ها اند به كل شركت خدمات مورد استفاده در بخش آب و فاضالب را مستقر كرده  

 نسبت تعداد انواع كاالها و تجهيزات داراي استاندارد ملي در سال بررسي به سال پايه.2,21

 كاالها و تجهيزات مورد نياز صنعت آب و فاضالب كهنسبت تعداد قراردادهاي تامين .3,21
 در آنها بازرسي فني انجام مي شود به تعداد كل قراردادها در هر سال 
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 نسبت تعداد استانداردهاي ملي صنعت آب و فاضالب كه در هر سال مورد بازنگري قرار.4,21
 گرفته به كل تعداد استانداردهاي موجود صنعت آب و فاضالب 

) اطالعاتي و ارزيابي(ارتقاء و استقرار نظام جامع و فراگير.22
 متحدالشكل عملكرد فني، مالي، اقتصادي و اجتماعي در

 هاي خدماتي آب و فاضالب كشور ها و بنگاه سطح واحد 
 ب) نظام يكپارچه كنترل و مديريت صنعت آب و فاضالب كشور(

 گيري منظور تقويت نظام پايش، ارزيابي و تصميم 

  متحدالشكل) اطالعاتي و ارزيابي(ميزان پيشرفت طرح ارتقاء و استقرار نظام جامع و فراگير.1,22
 هاي خدماتي آب و فاضالب ها و بنگاه عملكرد فني، مالي، اقتصادي و اجتماعي در سطح واحد 
 كشور 

 هاي مديريت اطالعات و تصميم يار آبفا ميزان پيشرفت طراحي و استقرار سيستم.2,22

 هاي مديريتي، توسعه و ارتقاء سطح كمي و كيفي مهارت.23
 مشاوره اي، اجرايي و ساخت داخلي و خودكفايي صنعتي 

 هاي هدايتي و  هاي ملي با تاكيد بر اعمال برنامه متناسب با نياز 
 حمايتي صنايع پشتيبان

 

 درصد خودكفايي در طراحي و ساخت و توليد محصوالت باكيفيت موردنياز صنعت آب و .1,23
 فاضالب

 تعداد استانداردهاي كنترل كيفيت ساخت تجهيزات آب و فاضالب در سال بررسي به سال .2,23

 اي، هاي مديريتي، مشاوره ميزان پيشرفت استقرار برنامه  ارتقاء سطح كمي و كيفي مهارت.4,23
 اجرايي و ساخت داخلي  

 درصد خودكفايي در طراحي و ساخت و توليد محصوالت كليدي موردنياز صنعت آبفا.223,5

 استقرار و نهادينه سازي مديريت دانش در راستاي.24
 مستندسازي و انتقال دانش و تجارب و  توسعه يادگيري  

 در بخش 

 ها و  ساير مستندات داوري شده در همايشها ،  نامه تعداد كتب، مقاالت علمي ، پايان.1,24
 در صنعت آبفا) مديريتي و فني(زمينه مستندسازي و انتقال تجارب  

 آوري و هاي مرتبط حمايت شده توسط بخش آبفا در حوزه علوم و فن نامه تعداد پايان.2,24
 تحقيقات 

 به كل شركتهاتعداد شركتهايي كه نظام مديريت دانش در آنها مستقر شده است .3,24

 درصد توسعه و ارتقاء مديريت دانش در فرآيند مديريت بخش آبفا.4,24

 تعداد استانداردها و معيارهاي فني بازنگري شده در صنعت آب و فاضالب.5,24

 هاي عملياتي براي اجرا و بسترسازي و تدوين برنامه.25
ارتقاء مقررات ملي ساختمان مرتبط با بهينه سازي تاسيسات   

هاي مسكوني و غيرمسكوني    تجهيزات داخلي آب و فاضالب واحد
 هاي مسكوني عملياتي شدن تفكيك انشعاب آب در مجتمع

 ها در سال بررسي به سال پايه نسبت تعداد انشعابات آب خانگي تفكيكي در آپارتمان.1,25

 ها به كل  انشعابات آپارتماني نسبت تعداد انشعاب آب خانگي تفكيكي در آپارتمان.2,25

نسبت تعداد استانداردهاي تدوين و پياده سازي شده در زمينه بهينه سازي تأسيسات و .3,25
 تجهيزات داخلي واحدهاي مسكوني و غير مسكوني  در سال بررسي به سال پايه

 هاي داخلي واحدهاي فاضالب واگذار شده بر اساس تاييد شبكهتعداد انشعابات آب و .4,25
 مسكوني و غير مسكوني توسط مهندسين ناظر عضو سازمان نظام مهندسي به كل تعداد 
 انشعابات آب و فاضالب واگذار شده 

 نسبت تعداد آحاد انشعابات خانگي آب به تعداد انشعابات واحدهاي مسكوني تحت پوشش.5,25

 صادرات خدمات فني، مهندسي، تجهيزاتتوسعه .26
 هاي آب و فاضالب و آب بسته بندي و حضور در بازار 
 بين المللي با رويكرد تقويت و حمايت بخش خصوصي 

 هاي بخش آبفا در سال بررسي به سال پايه نسبت ارزش ريالي  صادرات تجهيزات  و كاال.1,26

 مهندسي بخش آبفا در سال بررسي به سال پاينسبت ارزش ريالي  صادرات خدمات فني و .2,26

 نسبت حجم آب بسته بندي صادراتي در سال بررسي به سال پايه.3,26

 ها و قراردادهاي آبفا خارج از مرزهاي كشور در سال بررسي به سال پايه نسبت تعداد پروژه.4,26

 
 
 
 


