
ردیف
بازه زمانی الزم 

جهت 

پیشرفت 

فیزیکی در سه 

پیشرفت فیزیکی 

در سه ماهه 

پیشرفت فیزیکی 

در سه ماهه 

پیشرفت فیزیکی در 

سه ماهه 

مستند قانونی یا 

دستورالعمل
توضیحات

0003ماه 160

00510ماه 212

0000ماه 512
طبق توافق نامه وزارتین نیرو و جهادکشاورزی، درحال حاضر 

وظیفه تشکیل تشکل ها به عهده سازمان جهادکشاورزی است

20203030ماه 12

25252525ماه 612

25252525ماه 712

25252525ماه 812

25252525ماه 912

25252525ماه 1012

00510ماه 1118

12

13

14

15

نام و نام خانوادگی تصویب کننده نام و نام خانوادگی تایید کنندهنام و نام خانوادگی تهیه کننده

پروژه انتقال آب چشمه های آبگرم دهلران

طرح و توسعه          :   معاونت  (عموزاده)مشارکت : گروه/دفتر:حوزه کاری ------ 1398برنامه عملیاتی سال 

تشکیل و ساماندهی تشکل های آببران

بازنگری مطالعات فاز شناخت طرح جامع درازمدت آب شرب و صنعت استان

 شبکه های آبیاریGISطرح تهیه نقشه های 

بروزرسانی ماهیانه اطالعات سامانه مدیریت کالن طرح

تهیه گزارشات سالیانه هیئت مدیره و مجمع عمومی و ارزیابی عملکرد در 

معاونت طرح و توسعه

پروژه تثبیت رانش چوار

شرح برنامه

سد میمه

شبکه میمه

طرح های زودبازه



ردیف
مستند قانونی یا 

دستورالعمل
توضیحات

رفع نواقص و تحویل آب به تشکلهای آببران-1

2-

اتمام عملیات تصفیه خانه و تحویل آب به آبفا-3

4-

 هکتار از اراضی دشت فکه22000تامین آب -5

6-
 و اتمام در سال 98شروع عملیات اجرایی و سیستم انحراف در سال 

1403

اتمام سیستم انحراف و فرازبند-7

8-

9-
احداث دو خط انتقال برای آبگیری از خط لوله گرمسیری جهت 

تامین آب شبکه آبیاری میمه

10-

11-

12

13

14

15

تکمیل مطالعات عالجبخشی و کنترل رسوب سد مخزنی میمه

شروع عملیات اجرایی سامانه انتقال آب از سدمخزنی گالل به پتروشیمی و 

پاالیشگاه ایالم

ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سیکان

مطالعه و اجرای طرح زهکشی اراضی زهدار تحت پوشش شبکه دشت عباس

برگزاری مناقصه و شروع عملیات اجرایی خطوط انتقال آبگیری از سد مخزنی میمه

برنامه های میان مدت  

شرح برنامه

تکمیل عملیات اجرایی و بهره برداری از شبکه آبیاری کنگیر

تکمیل عملیات اجرایی و بهره برداری از شبکه آبیاری میمه

تکمیل عملیات اجرایی و بهره برداری از تصفیه خانه آب ایوان

برگزاری مناقصه و تکمیل باقیمانده عملیات اجرایی سد مخزنی میمه

تکمیل عملیات اجرایی و بهره برداری از کانال اصلی فکه

برگزاری مناقصه و آغاز عملیات اجرایی سد مخزنی چناره

تکمیل عملیات اجرایی سد مخزنی سیکان

تکمیل عملیات اجرایی سد مخزنی گالل

برگزاری مناقصه و شروع عملیات اجرایی خطوط انتقال آبگیری از طرح گرمسیری



توضیحاتمستند قانونی یا دستورالعملردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

تامین آب اراضی دول گالب از سد مخزنی سیمره

تامین آب اراضی دشت مورموری از عقبه سد کرخه

برنامه های بلند مدت  

شرح برنامه

شروع عملیات اجرایی سد مخزنی گدارخوش

انجام مطالعات مرحله اول و دوم و شروع عملیات اجرایی سد مخزنی چم سرخ

انجام مطالعات مرحله اول و دوم و شروع عملیات اجرایی سد مخزنی میان تنگ 

ملکشاهی

دردستور کار قراردادن سدمخزنی جزمان و پیگیری اخذ مصوبه جهت اجرای آن

پیگیری مجدد اجرای سدهای مخزنی چنگوله و گاوی

تامین آب بلندمدت شرب و صنعت شهرها و روستاهای استان

انجام مطالعات احداث سدهای خارج از بستر جهت تنظیم آب سدمخزنی کرخه و 

آب نابهنگام سامانه گرمسیری

بررسی و پتانسیل یابی احداث سد مخزنی در حوضه آبریز رودخانه دویرج

احداث سد تنظیمی جهت کنترل دبی خروجی از نیروگاه سد سیمره



ردیف

بازه زمانی الزم 

جهت 

(ماه/روز)انجام

پیشرفت فیزیکی 

در سه ماهه 

(ماه/روز)اول

پیشرفت فیزیکی 

در سه ماهه 

(ماه/روز)دوم

پیشرفت فیزیکی 

در سه ماهه 

(ماه/روز)سوم

پیشرفت فیزیکی در 

سه ماهه 

(ماه/روز)چهارم

مستند قانونی یا 

دستورالعمل
توضیحات

1698100

 جلسه12برگزاری حدود 21225252525

 طرح مطالعاتی4تکمیل حدود 31225252525

41225252525
 طرح 8تصویب نهایی حدود 

مطالعاتی

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

شرح برنامه

شبکه آبیاری و زهکشی کنگیر

برگزاری جلسات کمیته فنی طرحهای توسعه منابع آب

مطالعه طرحهای توسعه منابع آب

تصویب نهایی طرحهای مطالعاتی

طرحهای توسعه منابع آب  معاونت طرح و توسعه:گروه/دفتر:حوزه کاری ------ 1398برنامه عملیاتی سال 

نام و نام خانوادگی تصویب کننده نام و نام خانوادگی تایید کنندهنام و نام خانوادگی تهیه کننده



توضیحاتمستند قانونی یا دستورالعملردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

برنامه های میان مدت  

شرح برنامه



توضیحاتمستند قانونی یا دستورالعملردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

برنامه های بلند مدت  

شرح برنامه


