
 

 

 ي آبــجويهــصرفي ــالمللنــزه بيــجاي

 

 ف طرحاهدا -1

ه منظور كارآیي آب كشاورزي بافزایش  و جویي آبیا صرفه حفاظتجویي آب، به خاطر نوآوري مؤثر در صرفه جوایز

 گيرد. اهداف این طرح به شرح زیر است:این منبع حياتي، به فرد یا گروهي تعلق مي از استفاده پایدار

 هاي كم كيفيت؛آب و هافاضالب برگشتيآب یا بازیافت آب جویيفناوري در صرفه بهترین كاربردالف( 

افزایش عرضه آب  براي زمينآب و  )یا فنون( مدیریتابتكار در غيرفناوري، یا  ي سایر پارامترهايب( ارتقا

 هاي مختلف؛يبراي كاربر

 جویي پایدار در مصارف آب گردد؛كه منجر به صرفه هاي پژوهشي موثرج( فعاليت

كاهي و كاربرد اي كه منجر به هزینهجویي آب به گونهگذاراي براي صرفهسياستموثر و  د( توسعه رهيافت

 مؤثر آب گردد.

 

 الف( دامنه موقعيت

به خاطر دستاورد »است. حصول این جایزه  هاي خود طرحوردآدست نتایج وجویي آب روي تأكيد اوليه جایزه صرفه

 با شرایط زیر است:« ناشي از فرد یا گروه

 گردد.مي هدفمندهاي فعاليت مجموعههاي خاص یا این جوایز شامل فعاليت -1

 جویي آب است.هاي واقعي در صرفهموفقيت این جوایز براي مطالعات پژوهشي صرف نيست، بلكه براي -2

بزرگتر باشد، اما باید در مزرعه به كشاورزان یا  وسعتتواند با مقياس كوچك تجربي یا ها ميجویيصرفه -3

 گيرد.تعلق نمي تئوريهاي صرفا به طرح هو این جایزمدیران معرفي و مورد استفاده قرار گيرد 

 

 گيرد:زير تعلق ميجويي آب به چهار گروه جوايز صرفه

 :جويي آبجايزه فناوري صرفه -1

جویي آب یا بازیافت ها و كاربردهاي فناوري كه در صرفهاین جایزه براي ارتقاء و پيشبرد بهترین پروژه

 شود.اند، داده ميهاي كم كيفيت موفق بودهفاضالب و آب
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 : جايزه مديريت صرفه جويي آب -2

 زمينب و آهاي ابتكاري غيرفناوري و یا به خاطر مدیریت و روش در موارداین جایزه به خاطر ارتقاء نوآوري 

هاي قابل جویيپژوهشي كه منجر به صرفه ؛گيردتعلق مي براي افزایش عرضه آب جهت مصارف مختلف

كاهي یا جویي آب كه منجر به مدیریت هزینههاي جدید صرفهمصارف آب گردد؛ یا سياست دري مالحظه

 گيرند.ميدر این دسته قرار شود،  مصرف مفيد آب

 :جويي آب مربوط به كارشناسان جوانجايزه صرفه -3

فظ آب ح یا جویياین جایزه به كارشناسان جوان )كمتر از چهل سال( به خاطر كار آنها در زمينه صرفه

 گيرد.تعلق مي

 :جويي آب مربوط به كشاورزانجايزه صرفه -4

شده  جویي آب توسط آنها ثابتو صرفه تظاموفق حف اقداماتگيرد كه این جایزه به كشاورزاني تعلق مي

 باشد.

 ب( جايزه

ه به گروهي تعلق . در صورتي كه جایزباشدمي تندیس افتخارو یك وجه نقد دالر  2000هر یك از جوایز شامل 

به  ICID لگويه تقسيم گردد. مساوي بين اعضاي گروشود تا به طور گيرد، مبلغ مذكور به رئيس گروه داده مي

 شود.مي تندیس افتخار حكعنوان حامي، در 

 

 انتشار آثار برنده شدگانج( 

وبگاه و  را گردآوري و از طریق انتشارات،شدگان ه آثار برند خالصه نتایج المللي آبياري و زهكشيكميسيون بين

 نماید. مي منتشران اي به سراسر جههاي منطقهسازماندهي كارگاه

 

 دستورالعمل -2

 الف( تقاضا نامه

 نامزدها باید طبق مقررات زیر عمل نمایند:

براي این توانند مي المللي آبياري و زهكشيكميسيون بينتمام كارشناسان كشورهاي عضو یا وابسته به  -1

 ؛جایزه كاندید شوند

 )پيوست(؛ كاندیدتكميل فرم  -2

 جویي آب مرتبط به اثر نامزد؛صرفهطرح باره ركلمه به زبان انگليسي د 1500خالصه گزارش كتبي حدود  -3

 ؛(CV) شرح كوتاه تحصيالت، تجربيات و سوابق نامزد -4

 جدید نامزد)ها(؛ عكس -5
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براي ه در تاریخ تعيين شدسابقه باید مدارك و مطالب خود را به صورت الكترونيكي كنندگان در مشركت -6

ون كميسي تا پس از اخذ تایيد الزم براي ارسال دارند كميته ملي آبياري و زهكشي ایراندبيرخانه 

 المللي ارسال گردد.بين

ر اساس ب طرحليه پس از غربالگري اوآبياري و زهكشي كشور مبدا و  از طریق كميته مليمعمول ارسال مدارك  روال

اند اشتهدر آن همكاري دكه چند نفر مشتركاً  هایياست. ضمنا معرفي یك نفر به عنوان نماینده براي طرح شایستگي

 روه پيشنهاد كند.گفقط یك كاندیدا را براي هر هاي ملي مجاز هستند كه كميته ضروریست.

كليه شود. داده شده پذیرفته نمي مهلتدر صورت سپري شدن آب جویي هاي صرفهطرح آثارشود كه  لطفاً توجه

ول عالن وصایميل اصورت مقاالت مرتبط تا تاریخ سررسيد یا قبل از آن، ظرف یك هفته توسط دفتر مركزي به 

 گيرد.ا دفتر مركزي تماس بباید بالفاصله ب همربوطملي يته گردد. در صورت عدم دریافت اعالن وصول، كممي

 

 ب( تاييد توسط كميته ملي

نماید. مي امزدها ایفاننقش حياتي در تایيد مدارك  ،شایسته براي دریافت جایزه يهاطرحپيشنهاد كننده  مليكميته 

ارد، مزرعه د وري درجوایز كه بستگي زیادي به كاربرد واقعي فنا این زیرا اعضاء هيئت داوري براي قضاوت در مورد

ند. أیيد نمایتوانند واقعيت مدارك تسليم شده افراد را تاطالعات مشروح اوليه را در یك كشور خاص ندارند و نمي

راي بزم یجاد نمایند تا در سطح ملي ضوابط الاجوایز این غربالگري براي هاي ملي باید یك كارگروه فني كميته

باید  ربطروه ذيكارگغربالگري هر نوع جایزه پيشنهادي جهت حصول اطمينان از شایستگي براي نامزدي تهيه گردد. 

 باشد.يمنوآوري و اجراي آن را تأیيد نماید و مطمئن شود كه آن یك اثر اوليه تهيه شده توسط مؤلفين 

 

 ج( آدرس تماس

 به آدرس الكترونيكي زیرو زهكشي ایران  يبيرخانه كميته ملي آبياردجویي آب با فهبراي اطالع بيشتر راجع به جوایز طرح صر

 تماس بگيرید.

E-mail: irncid@gmail.com, website: http://www.irncid.org/  

 مدارک ضروري:
  جویي آبصرفهفرم نامزد شدن براي جوایز 

 ،اطالعات راجع به نوآوري -1

 ،اطالعات نامزد -2

  وند(ش باید تكميل )تمامي بندها.كلمه. در تهيه مقاله درج موارد زیر بسيار ضروري است 1500حدود مقاله نامزد،  -3

  ،الف( شرح نوآوري )ضروري(

 ،(جویي آب به وسيله این نوآوري )ضروريشرح نحوه صرفهب( 

 ،ج( شرح این كه چگونه نوآوري شروع شد و توسعه یافت )ضروري(

 ،شرح این كه چگونه نوآوري شروع و گسترش خواهد یافت )ضروري(براي جایزه كارشناسان جوان، 

 ،د( شرح حوزه عمليات براي گسترش نوآوري بيشتر )ضروري(

 .نمایند )اختياري(ایفا مي هایي كه هر یك از نامزدهاهـ( شرح نقش
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و با  3ند ده در بشتعيين طرحهاي پيشنهادي باید با نگارش به زبان انگليسي مناسب و دقيقا بر اساس چارچوب )تبصره: 

 دقت زیاد تهيه شوند.(

 اسناد پيوست:  -4

)هاي( نامزد)ها( با د( عكس (CV)تجربيات و سوابق نامزد  الف( فرم نامزد شدن ب( مقاله نامزد به زبان انگليسي ج(

زد با فرمت نامله وضوح باال هـ( اسناد، گزارشات، مقاالت فني شرح و نوآوري )حداقل، سه سند فني تأیيد كننده مقا

 الكترونيكي(

  آبياري و زهكشي ایران تأیيدیه توسط كميته ملي -5


