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 لیگ دانشجویی آب ایراناولین دوره  عنوان طرح:

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و دانشگاه تهران مجریان:

 فناوری دانشگاه تهران(شرکت رستاک تدبیر نامی البرز )عضو پارک علم و  :طرحکمیته اجرایی 

 

 بیان مسئله و اهمیت موضوع .1

 .شودمی« تئوری به کار»و « ایده به عمل»سبب تبدیل  ،دانشجویی هایخلق ایدهو  ایجاد رقابت

های مختلف اداری، خصوصی، تعاونی و ... از سوی ارایه ایده، مشاوره، تولید فکر و اندیشه در سازمان

تواند گره بسیاری از ش میاز سرمایه و دانمندی دوسویه دانشجویان تحصیالت تکمیلی و بهره

مندی از کند تا با بهرهکمک می این باور به دانشجورا باز نماید. حوزه آب و محیط زیست مشکالت 

های خویش را تقویت نماید و برای تحقق آرمان خالقیت و نوآوری خود و محیط دانشگاه، شایستگی

اهتمام دولت و به باور ما  .تر باشدجهان در فضای دانشجویی کشور موفقهای نسل امروز دانشگاه

تالش جوانان، عزم راسخ استادان ، موجود بر سر راه اصالح الگوی مصرف آبمسووالن در رفع موانع 

 .و دانشجویان برای تحقق این آرمان، اثرگذار است

ها و که تأثیر توأمان مشارکت رسانهدر نهایت با توجه به مسائل بیان شده می توان بیان نمود 

خصوصاً و ه آب زگشای مشکالت پیچیده حوتواند راهاستفاده از دانش و خالقیت دانشگاهیان می

ه آب، زدر حوو رفع مشکالت موجود  سازیآبیاری باشد. لذا تصمیم بر آن شد تا جهت فرهنگ

تا  سازی تلویزیونی برگزار گرددامهبا محوریت برن "لیگ دانشجویی آب ایران"مسابقاتی تحت عنوان 

ها، فرهنگ صحیح استفاده و بتوان عالوه بر ایجاد انگیزه در دانشجویان و استفاده از توان علمی آن

ها و راهکارهای ارائه های مختلف را ترویج نمود و در نهایت امید است تا ایدهمدیریت آب در بخش

  گشای مشکالت آب کشور باشد.های شرکت کننده راهشده توسط گروه



 

 

 اهداف .2

ی تلویزیونی با محوریت آب و محیط زیست به منظور دستیابی به اهداف طرح برگزاری مسابقه

آموزشی و اجتماعی مطرح شد. به این منظور قرار است تا با -های فرهنگی، علمیمختلف در بخش

ی ملی که وش فکر و با تجربه و رسانهپردازی اساتید و دانشجویان جوان، خاستفاده از توان و ایده

توان اهداف به طور کلی می رسانی عمومی را به عهده دارد، به این مهم دست یافت. رسالت اطالع

 طرح را به صورت زیر بیان نمود:

 :بخش فرهنگی .1-2

 سازی و آموزش عمومی فرهنگ ✓

های شهری و خانگی هاستفادآب در صحیح فرهنگ مصرف توسعه ایجاد دغدغه و  ✓

 سازی جهت استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزیفرهنگ

 آموزشی:-علمیبخش  .2-2

در بخش آب و محیط  گذارهای نو و تأثیرایدهجذب برگزاری رقابت سالم بین دانشجویان و  ✓

 زیست

مسائل گوناگون برقراری ارتباط مؤثر بین دانشگاه و جامعه به منظور مرتفع سازی مشکالت و  ✓

 آب و محیط زیست کشور

های آبیاری، مدیریت برداران آب در بخش کشاورزی به منظور شناخت روشآموزش بهره ✓

 های آبیاری و مجموعه آب، خاک و گیاهصحیح سیستم

های مهندسی آب جهت ارتقا سطح کیفی خود و شرکت ایجاد انگیزه در دانشجویان رشته ✓

 هادر این رقابت

 رشته مهندسی آب و حیطه فعالیت و اهمیت آن در جامعهمعرفی  ✓

 



 

 

 بخش اجتماعی: .3-2

 کشورآب رفع مشکالت  به منظورهای مطرح شده استفاده از ایده ✓

 زدایی در بخش آب در مناطق محروممحرومیت ✓

 ی اجرای مسابقهنحوه .3

کشاورزی با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و پردیس پیش رو طرح 

عضو پارک علم و  ،ریزی شد. شرکت رستاک تدبیر نامی البرز )رتنا(دانشگاه تهران تدوین و برنامه

 دار مسئولیت اجرایی این طرح خواهد بود.عهده ،دانشگاه تهرانفناوری 

 تیم های شرکت کننده:. 3-1

دانشگاه آزاد اسالمی  9دانشگاه دولتی و  20های انجام شده در سطح کشور با توجه به بررسی

دارای دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب 

، تیمی پنج گروه چهاردانشگاه در  20ریزی صورت گرفته باشند. در نظر است بر اساس برنامهمی

دانشجوی کارشناسی، دو دانشجوی کارشناسی ارشد و دو دانشجوی  چهار) ز هشت دانشجومتشکل ا

 و دو عضو هیئت علمی با هم رقابت نمایند. دکتری(

 ساختار برگزاری مسابقه:. 3-2

 20(مرحله مقدماتی متشکل از 1 :این رقابت به صورت لیگ و در سه مرحله برگزار خواهد شد

(مرحله نهایی با حضور 3تیم صعود کرده در دو گروه و  8 (مرحله نیمه نهایی با2چهار گروه تیم در 

 .اجرا خواهد شد صعود کرده تیمچهار 

 بندی:نحوه گروه. 3-3

س های حاضر در مسابقه از طریق فراخوان وزارت علوم نام نویسی و انتخاب خواهند شد. پتیم 

 (1بندی خواهند شد. )شکل ها بر اساس موقعیت جغرافیایی گروهاز آن تیم



 

 

 

 های شرکت کنندهبندی پیشنهادی تیمچارت و گروه -(1شکل )

 ها، داوری و امتیازدهی:. انتخاب آیتم3-4

دانشگاه دارای گروه های مسابقه، گروهی متشکل از اعضای هیئت علمی به منظور انتخاب آیتم

از کمیته اجرایی )شرکت رستاک تدبیر نامی البرز(، رئیس و دبیر  گانینمایندمهندسی آب در کشور، 

سازی مهعلمی لیگ، دو نفر نماینده از وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و افرادی از طرف تیم برنا

های مورد نظر را شناسایی و ساز مسابقه، طی جلساتی آیتمتلویزیونی تحت عنوان هیئت تصمیم

های شرکت کننده های طراحی شده به منظور آشنایی در اختیار تیمنمایند. در نهایت آیتمتدوین می

 قرار خواهد گرفت.

ن خواهد شد که ترکیب هیئت دهی هر آیتم متناسب با نوع آیتم مربوطه تعییداوری و امتیاز

 داوران و انتخاب افراد مورد نظر در اختیار هیئت تصمیم ساز خواهد بود.

 

الزم به ذکر استتت که دبیرخانه گید دانشتتجویی آب که در دانشتتگاه تهران وا    *

 به حضورتان معرفی می گردد. شده است، به منظور انجام مکاتبات و پیگیری ها
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