


دالیل تطویل عملیات اجرایی سد 
ایرانسازي در 

عبادي–علی اصغر پناهی 

1393بهمن  2–کمیته ملی سدهاي بزرگ ایران 



)چکیده(بررسی اجمالی 

اجراییطوالنی شدن زمان عملیات دالیل ١.

آنطرح ها و علت طوالنی شدن مشکالت ٢.

آبچالش ها و تنگناهاي اساسی طرح هاي سدسازي و توسعه منابع ٣.

اقتصاديو مالی بندي، زمان علل عدم تحقق برنامه ۴.

EPCدوباره و اجراي طرح ها به صورت مهندسی ۵.

بنديجمع نتایج نهایی و ۶.
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پیشگفتار و مقدمه

uپیشگفتار
u  منابع آب  وزارت نیرو و شرکت هاي آب منطقه اي در خصوص طوالنی مدیریت سازمان

برگزار نموده اند، مقاالت و متعددي شدن زمان عملیات اجرایی سدهاي کشور سمینارهاي 
سخنرانی هاي بیشماري نیز ارائه شده است که از اطالعات بعضی از آنها در این مقاله 

.استفاده  شده است
uمقدمه

u  64از نظر اجراي عملیات سد سازي در رتبه حدود  1357ایران تا قبل از انقالب سال کشور  
جهان قرار داشته ولی با رشد سریع تربیت نیروي انسانی متخصص در امر مسائل پیچیده سد  

ارتقاءیافته ترکیه رتبه سوم جهان بعد از کشورهاي چین و  1376-1384سازي در سالهاي 
.است
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خالصه وضعیت و اهداف کمی سد :  1-جدول الف
هاي کشور

  
مرحلھ

  
تعداد

حجم کل  
مخزن

میلیون ( 
متر مکعب  

(

آب قابل تنظیم 
ساالنھ

میلیون متر  ( 
)مکعب 

ظرفیت اسمی  
نیروگاه

)مگا وات ( 

دردست بھره برداری

٣۴۶479863373110926وزارت نیرو
جھاد  

٢٩٧۴۶٧۴٣٧٠کشاورزی

۶۴٣484543416810926جمع
١٣٩24564158384052در دست ساخت

در دست مطالعھ

٨٣105161812٢٠٩٨مرحلھ دوم
٢٠۵2048482073669اول

مرحلھ  
٢٧1290718201733شناخت

٣١۵4390811839٧۴٩٩جمع
١٠٩٧1169266184522477مجموع
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وضعیت و اهداف کمی سد هاي : 2-جدول الف
وزارت نیرو به تفکیک بزرگ و کوچک

  
مرحلھ

  
تعداد

حجم کل  
مخزن

میلیون ( 
متر مکعب  

(

آب قابل تنظیم 
ساالنھ

میلیون متر  ( 
)مکعب 

ظرفیت اسمی  
نیروگاه

)مگا وات ( 

٢٨٢479373368510926بزرگدردست بھره برداری
۶۴۵٠۴۶٠کوچک

در دست ساخت
١٣۶24561157614052بزرگ
٣٣٧۶٠کوچک

٢۵٢34436107476338بزرگدر دست مطالعھ
۶٣947110921161کوچک

٨٠٠116458۶١۴٠٧22477مجموع
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وضعیت و اهداف کمی سد هاي : 3-جدول الف
وزارت نیرو به تفکیک محل اعتبار

  
مرحلھ

  
تعداد

حجم کل مخزن
میلیون متر  ( 

)مکعب 
  

آب قابل تنظیم 
ساالنھ

میلیون متر  ( 
)مکعب 

ظرفیت اسمی  
نیروگاه

)مگا وات ( 

دردست بھره برداری
١۴۶474633323710926ملی

استانی و زود  
بازده

٢٠٠۵٢٣۴۴٩٠

در دست ساخت
١١٩24505157644052ملی

استانی و زود  
بازده

٢٠۵٩٧۴٠

در دست مطالعھ
١۵٠41828100967499ملی

استانی و زود  
بازده

١۶۵20801743٠

٨٠٠116458۶١۴٠٧22477مجموع
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:دالیل طوالنی شدن زمان عملیات اجرایی 

آنهاطرح ها و علت طوالنی شدن مشکالت ١.

هاطرح اقتصادي تحقق برنامه زمانی، مالی و مدیریت الزامات ٢.

سازيو تنگناهاي اساسی موجود در سد چالشها ٣.

  EPCمهندسی دوباره و قراردادهاي توضیحات جانبی براي ۴.

آبپروژه هاي سد سازي و منابع بندي علل عدم تحقق برنامه زمان ۵.

بنديگیري و جمع نتیجه ۶.
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:مشکالت طرح ها و علت طوالنی شدن آنها- 1

uاعتباريمشکالت  - الف
u اجراییمشکالت  -ب
u اجتماعیمشکالت خرید اراضی و تملک زمین و  -ج
u هاطرح مدیریت مشکالت  - د
uعمرانیمشکالت کمبود ارائه خدمات فنی و مهندسی در طرح هاي  -ه
uسایر موارد مشکالت - و
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:مشکالت اعتباري شامل : الف

:1-الف
u- اعتباراتکافی نبودن
u-  اعتباراتعدم تخصیص به موقع
u- مانند اوراق مشارکت، حساب ذخیره : عدم تحقق منابع اعتباري تکمیلی

خارجیارزي، دریافت وام از بانکها و فاینانس هاي داخلی و 
u ضعف در برنامه   - عدم اجراي صحیح قانون تشویق سرمایه گذارانداخلی

پیمانکارریزي مالی ـ عدم پیش پرداخت به موقع به 
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:پیآمد هاي مشکالت اعتباري :الف

:  2-الف
u- کاهش سرعت اجراي عملیات و به تأخیر افتادن خاتمه عملیات
u-  عدم بهره برداري به موقع ازپروژه
u-  خرید مصالح،ماشین آالت و تجهیزات و :باال رفتن هزینه هاي اجرا، شامل.....
u    آن،از  الزم به ذکر است که وابستگی بودجه ما به بازار نفت و نوسانات قیمت

درنتیجه آن درآمد کمتر کشور از  . است که کمتر به آن اشاره می شودمواردي 
گرددنفت باعث کاهش اعتبارات طرح هاي عمرانی می 
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:مشکالت اعتباريراهکارها و حل  :الف

:3-الف
u درصد اعتبار آن به موقع  100براي وزارت نیرو از اهمیت  و اولویت ویژه برخوردار باشد،می بایست اگرپروژه اي

شودتخصیص داده و پرداخت 
u پیمانکارانبا بهره مناسب،به منظور حمایت سیستم بانکی از )داخلی و خارجی ( از تسهیالت بانکی استفاده
u نیرواز فاینانس داخلی و خارجی با ضمانت دولت و مساعدت بانک مرکزي به وزارت استفاده
u از روش استفادهB.O.T  و یاB-O-T-O  زیادي  ابهامات در قوانین و دستورالعمل اجرایی براي ضمانت نامه ها

توضیح این مطلب . وجود دارد که بایستی اصالح شود و سپس مناسب ترین روش تأمین مالی صورت پذیرد
، بند 88قانون بودجه، تسهیالت خوبی براي فاینانس داخلی و در سال  2تبصره  86ضروري است که در سال 

.وزارت نفت یکصد میلیون دالر در اختیار وزرات نیرو و کشاورزي قرار گرفت% 6قانون بودجه از محل  7
u در حمایت از مشاورین و پیمانکارن ریسک بیشتري را در مورد مسایل مالی طرح باید بپذیردکارفرما.
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: مشکالت اجرایی -ب

اجراییدقیق بودن برآورد هزینه هاي غیر  - 1
جدیدهاي قرارداد متمم و تکمیلی و استفاده از قیمت انعقاد  - 2
اجراییعملیات بندي زمان بینی غیر واقعی برنامه پیش  - 3
مصالحتأمین به موقع عدم  -4
آالتتأمین به موقع تجهیزات و ماشین عدم  -5
پیشنهادياجرایی در روشهاي ضعف  - 6
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: اجراییادامه مشکالت  -ب

:1-ب
تفضیلیاجرایی بندي زمان کنترل مستمر برروي برنامه عدم  -7
اجرااستفاده از تجربیات پروژه هاي اجرا شده قبلی در پروژه در درست عدم  - 8
پیمانکارانهاي  کارفرما ، مشاورین و مدیریت در تغییر  -9
آنریسک و یا عدم اعمال مدیریت بکارگیري عدم  -10
)بررسی و به گزینی روش ها ( اعتقاد به مهندسی ارزش در قبل و حین اجراي طرح عدم  -11
بزرگفعال، براي صحه گذاري اسناد مناقصه طرح هاي نبود کمیته اي  -12
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:راهکارهاي مشکالت اجرایی -پ

:2-پ
قیمتمشاورین به تشکیل تیم خبره، جهت بررسی تهیه احجام و برآورد الزام ١.
طرحکنترل و دقت بیشتر در ارزیابی و انتخاب مشاورین متناسب با نوع و ماهیت  ٢.
متخصصو افراد مدیران بکارگیري الزام مشاوران و پیمانکاران در ٣.
در اسناد مناقصه، مشاور بایستی پیمانکاران را ملزم به استفاده از افراد متخصص و ماشین ۴.

نمایدآالت مناسب پروژه 
استفاده از طرفیت هاي قانونی در خصوص تنبیه و تشویق پیمانکاران و انتخاب مناسب ترین ۵.

طرحروش ارجاع کار با توجه به ماهیت 
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:  خرید، تملک اراضی و مشکالت آن -ج 

بگیردمشکالت استمالك به موقع اراضی بایستی قبل از شروع عملیات اجرایی صورت  - 1
گرددانجام به موقع این امر، منجر به تعطیلی پروژه و یا تأخیر بیش از حد اجراي آن می عدم  - 2
اراضیبین ارگان هاي ذیربط در اجراي قوانین و مقررات مرتبط با تملک ناهماهنگی  -3
عمرانینظام نامه مشخص تملک اراضی براي طرح هاي یک  -4
دعاويشعبه هاي تخصصی در ارگانهاي قضایی جهت رسیدگی به کمبود  - 5
کمبود کارشناس حقوقی در ارگان هاي کارفرمایی براي برآورد قیمت خسارت - 6
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راه حل مشکل تملک اراضی و مشکالت  -ج 
:اجتماعی

:1-ج
مشتركهماهنگی ارگان هاي مختلف در قیمت گذاري خرید اراضی با جلسات ایجاد ١.
تفصیلیاجرایی بندي زمان و تملک اراضی متناسب با برنامه خرید ٢.
استمالكنظام نامه براي تملک اراضی و نارسایی قوانین مربوط به تدوین ٣.
کارفرماشعبه هاي تخصصی در ارگانهاي قضایی و افزایش کارشناسان واحد حقوقی در سیستم ایجاد ۴.
خسارتبه جاي پرداخت دیدگان خسارت قانون تملک اراضی به منظور ایجاد امکان  9ماده اصالح ۵.
منطقهمطالعات اجتماعی به منظور مشارکت مردم براي واگذاري اراضی کشاورزان ادامه ۶.
از راهکارها اجاره طوالنی مدت همراه با عمر مفید طرح از جمله اجاره نمودن اراضی تجهیز کارگاه  یکی ٧.

تملکمعادن قرضه بجاي 
معارضینساز و کار مناسب براي رفع مشکل ایجاد ٨.
طرحپرداخت خسارت اراضی به کشاورزان نسبت به هزینه اجراي اولویت ٩.
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:طرح هامدیریت  - د

uشامل. طرح ها استمدیریت ، یکی از مشکالتی که کمتر به آن اشاره می شود:
پروژهمدیریت هاي پروژه،  با استاندارد مدیران آشنایی عدم  -  1
...کیفیت و –هزینه –زمان –منابع مالی  -یکپارچگی (در برنامه ریزي  ضعف  -2
...کیفیت و –هزینه –زمان –منابع مالی  -یکپارچگی (در کنترل پروژه  ضعف  -3
پروژه مدیریت اطالعات در مستند سازي فرایند اجرا، سیستم هاي ارتباطی و سیستم ضعف  -4

تجربیاتدانش و ثبت مدیریت در ضعف 
پروژهبندي مدیران رتبه نظام فقدان  -5
متخصصامکان جذب و نگهداري نیروهاي عدم  -6
انسانیمنابع مدیریت : در سیستم اجرایی ساختاري دربعضی پروژه ها شاملضعف  -7
پذیربرون سازمانی و هماهنگی با جوامع اثر گذار و اثر مدیریت در ضعف  -8
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ارائه خدمات فنی و مهندسی در مشکالت کمبود : ه
:طرح هاي عمرانی

u1  - در سیستم کارفرمایی
که ... و نگ ارائه به موقع خدمات جانبی طرح ها در مرحله مطالعات شامل خدمات ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، نقشه برداري، آبهاي زیرزمینی ، مکانیک خاك و س -1-1

.تأخیرات آن باعث طوالنی شدن مطالعات می شود

u2 - در سیستم پیمانکاري
.عدم وجود یک نیروي قوي در بعضی کارگاه ها  -1-2

.عدم اطالع بعضی از پیمانکاران از دانش کنترل پروژه  -2-2

.عدم تجهیزات و امکانات پیمانکاران در تجهیز کارگاه متناسب با شرایط  کار   - 2- 3

.  عدم دران مالی وعدم بموقع دریافت مطالبات پیمانکار از کارفرما  -4-2

.در موعد مقرر براي تسلیم به کارفرماتعدیل عدم تنظیم صورت و ضعیت ها و   -5-2

u3 - سیستم مشاوریندر
از کارگاه ها و تأخیر در دستور کارها و اردرها و تأخیر در تنظیم صورت مجالس ها و بعضاً کمبود آشنایی پرسنل  تعدادي نبود دانش کافی برخی عوامل نظارت  - 1-3

.نظارت با دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مرتبط شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی
.نبود اطالع کافی دستگاه نظارت بر نحوه کنترل و برنامه ریزي پروژه - 2-3
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موارد مشکالتسایر : و

پروژه در سیستم هاي کارفرما، مشاورین و پیمانکاران که باعث بروز مشکالت و مدیریت تغییردر  -1
.می گردداتالف زمان 

الزام عملی عوامل دست اندرکار به اتمام طرح ها در زمان تعیین شده، گاهی اوقات اراده اي عدم  -2
.براي اتمام اجراي پروژه وجود نداشته اند

:نوسانات قیمت مصالح و افزایش آنهامشکالت  -3
.شودمابه التفاوت مصالح، اصالح و ابالغ و اجرایی تعدیل بخشنامه است که، و راهکاراین       

راهکارآن است که  .مشکالت ناشی از آلودگی برخی مناطق مرزي غرب کشور به مواد منفجره -4
.مقامات ذیربط با تخصیص اعتبارات ویژه براي تکمیل پاکسازي اقدام نمایند
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و تحقق برنامه زمانی، مالی مدیریت الزامات  - 2
طرخ هااقتصادي 

:تحقق برنامه اعمال گرددمدیریت الزامات مسائل و فاکتورهاي ذیل باعث می گردد 
زمانبندي برناه هماهنگ کردن تعداد طرح هاي اجرایی و اعتبارات تخصیص یافته و کمبود آنها طبق  -1-2

مصوب و ایجاد توازن بین مالی و منابع
هماهنگ نمودن زمان تخصیص اعتبار و به هنگام و اجراي آن در مناطق سردسیر -2-2
پیش بینی براي اعتبارات پیش بینی نشده و تهیه اسناد مناقصه کامل و شفاف و عدم تعجیل در تهیه آنها -3-2
مطالعات کامل بعضی از فاکتورهاي مهم طرح از جمله زمین شناسی مهندسی و مکانیک سنگ -4-2
با ایجاد مکانیسم   )کارفرما، مشاور و پیمانکار(بکارگیري دقیق دستور العمل ها در انتخاب عوامل طرح  -5-2

هاي روان و شفاف کردن گردش امور در بین ارگانهاي طرح
، کنترل پروژه، مهندسی ارزش، مهندسی ریسک، مستند سازي(پروژه مدیریت یکپارچه استقرار سیستم  -6-2

... )دانش و مدیریت 
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ها و تنگناهاي اساسی طرح هاي چالش  - 3
:  سدسازي و توسعه منابع آب

کارفرماییسیستم ١.

مشاوره ايسیستم ٢.

پیمانکاريسیستم ٣.
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:کارفرماییسیستم  - 1

آبریزتوجه به مطالعات جامع آب با رویکرد یکپارچگی حوضه هاي عدم  - 1-1
جانبیدر شروع عملیات اجراي طرح قبل از اتمام مطالعات مرحله دوم و انجام خدمات تعجیل  - 2-1
بنديزمان از سیستم هاي کنترل پروژه در چهارچوب برنامه کاربردي و استفاده علمی عدم  -3-1
قراردادتصمیم گیري بموقع در مورد تغییرات به وجود آمده در نقشه و مشخصات اجرایی و عدم  -4-1
آنپروژه تا رسیدن به اهداف مدیریت نبودن پایدار  -5-1
نداشتن به ضرورت مطالعات اجتماعی، اثرات زیست محیطی و نظام بهره برداري و توجه  -6-1

....مستندسازي و آثار باستانی و 
یک شرح خدمات براي مجریان طرح ها و عدم تعیین ضوابط انتخاب مجریان طرح ها نداشتن  -7-1

اجراییمتناسب با طرح هاي 
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مهندسین مشاورسیستم  - 2

دقت کافی در برخی پروژه ها در طراحی و تهیه اسناد مناقصه ها که منجر  نبود  - 2- 1
، افزایش حجم عملیات و هزینه تمام شده که گاهاً منجر به  جدیدکارهاي به انجام 

گرددطرح یا عدم بهره برداري مطلوب از آن می بنیادي تغییر 

دقت کافی در محاسبه برآورد هزینه واقعی اجرایی پروژه، کمبود  عدم  - 2- 2
فنیمستندات الزم در مورد مشخصات 

زمان  به برنامه بندي پاي بررسی بموقع مشکالت قرارداد پیمانکار و عدم عدم  - 2- 3
بندي
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.پیمانکاريسیستم  - 3

ساختار سازمان اجرایی الزم در تشکیالت پیمانکاري با مشخصات و  کمبود  - 3- 1
طرحاجرایی سازه هاي 

مطالعه و تحقیق و شناسایی روش ها و تکنولوژي هاي نوین اجرایی و  نبود  - 3- 2
پیشرفته

کارگاهبخصوص در پست هاي ریاست کلیدي و پرسنل مجرب کمبود  -3- 3
اي اغلب پیمانکاران و وابستگی بیش از حد آنها به  ¬بنیه مالی  و سرمایهضعف  - 4-3

مرکزيکارفرمایان و عدم هماهنگی واحدهاي اجرایی کارگاهی با دفاتر 
اجراییو تأخیر در عملیات تفصیلی بندي زمان نبودن به برنامه پاي بند  - 5-3
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EPCتوضیحات جانبی براي مهندسی دوباره و قراردادهاي  -1-4

:مهندسی دوباره: 4- 1
:است که مساءل زیر را کنترل می نمایدجدید بحث توجه  به لزوم بازنگري طرح در حین اجرا یک 

اجراییتطابق عوامل طرح با شرایط   -الف
طرحتطبیق درست برنامه اجرایی با شرایط به هنگام شده   - ب

:دوباره فاکتورهاي زیر مورد توجه جامعه مهندسین قرار گرفته استمهندسی در بحث انجام 
پایدارسازگاري پروژه با مفهوم توسعه   -١.
پروژهو بودجه کافی نقدینگی با هماهنگی با عوامل زیست محیطی و ارتباط آن   -٢.
افزایش بهره وري و ارتباط پروژه با سایر شاخه هاي مهندسی ضمناً بهره وري پایین، انگیزه سرمایه گذاران در    -٣.

استفاینانس طرح ها را کاهش داده 

پذیرش  یابد ضمنا کاهش می زیادي حد کمک مهندسی ارزش و بازنگري مجدد پروژه، هزینه هاي اجرایی تا البته با 
.کارفرما در مورد ریسک پذیري پروژه که از سوي مشاور مطرح  می گردد بایستی حمایت و مورد پذیرش واقع شود
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EPCتوضیحات براي استفاده از قراردادهاي  -4- 2

:EPCقراردادهاي : 4- 2
uقراردادهاي ها، پروژه اجراي مدت کاهش براي راهکارها از یکی EPCمشکالت که است 

 .باشد میEPC هاي قرارداد ناقص اجراي جمله از .شود برطرف بایستی و دارد را خود خاص
 و صحیح بررسی ندارند، قراردادها نوع این از جامعی و کامل اطالعات یان کارفرما از برخی
 از صحیحی درك و است نیفتاده جا سیستم این در هم پیمانکاران و مشاورین کامل

.ندارد وجود ها پروژه درEPC قراردادهاي
u براي  اجراي طرح هايEPC   بایستی یک سازو کار مناسب جهت تأمین مالی طرح ها همراه با

عموماً   EPCتهیه و ارائه به موقع خدمات طراحی بوجود آید، زیرا طرح هاي و بندي اولویت 
.زمان اجراي طرح ها را کاهش خواهد داد
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پروژه هاي بندي زمان عدم تحقق برنامه علل  - 5
:سد سازي و منابع آب

مسایل فنی -1-5
مالیو اقتصادي مسایل  -2-5
ساختارياجرایی و مسایل  -5- 3
اجتماعیسیاسی ـ مسایل  -4-5
ریزيـ برنامه مدیریتی مسایل  -5- 5
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پروژه هاي بندي زمان عدم تحقق برنامه ادامه علل 
:سد سازي و منابع آب

)زمین شناسی مهندسی( پیچیدگی هاي فنی و برخورد با شرایط پیش بینی نشده : مسائل فنی
مانند حجم باالي اعتبارات مورد نیاز: و مالیاقتصادي مسائل 

مانند احجام باالي اعملیات اجرائی و زمان قابل توجه براي اتمام طرح: مسائل اجرائی و ساختاري
ضرورت تملک اراضی به صورت وسیع و جلوگیري از اجراي طرح و : مسائل سیاسی و اجتماعی

وارد نمودن مسائل غیر فنی به طرح و تاثیر پذیري عوامل محیطی
ضعیف در منابع مالی، نیروي انسانی، مدیریت اعمال مانند : و برنامه ریزيمدیریتی مسائل 

زمان و یا عدم به هنگام سازي برنامه پایبندي عدم و .... تجهیزات، ماشین آالت ، مصالح و 
جامع پروژهمدیریت استقرار جهت جبران تاخیرات و عدم اعتقاد به بندي 
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بنديجمع نتیجه گیري و -6-1

کارفرماشده پسش بینی اختیار گذاشتن به موقع و کامل اعتبارات در ١.

تملک اراضی و تهیه نقشه کاداستر قبل از تهیه اسناد مناقصه کمک به بخش حقوقی کارفرما براي تقویت ٢.
پیمانکارو انتخاب 

مدل آبهاي زیرزمینی، ژئوتکنیک، مکانیک سنگ، نقشه بردارياز قبیل طرح ها خدمات جانبی انجام ٣.

اجرایی بخصوص در انتخاب  طرح هاي براي العمل هاي صادره آسیب شناسی قوانین و دستور بررسی ۴.
طرحعوامل 

دانش به  مدیریت و ریسک، مستندسازي مدیریت ، به مسائل کنترل پروژه، مهندسی ارزشجدي توجه ۵.
کارامدمدیریت ابزار عنوان 

.جدیدهاي هزینه هاي قیمت اجرایی و دقیق نمودن برآورد طرح هاي بیشتر بر مشاورین کنترل ۶.

توسط آنانپیشنهادي اجرایی روش هاي بیشتر بر پیمانکاران براي کنترل ٧.

پروژه از جمله معادن قرضه و مصالح ساختمانیبه موقع مصالح مورد نیاز تأمین ٨.
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بنديجمع گیري و نتیجه  ادامه -6-1

پروژهبه موقع ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز تأمین ٩.
بخشنامه هاي وزارت مشاورین و استفاده از پرسنل قوي و مجرب و آشنایی آنها به قوانین و ضعف هاي کردن برطرف .  10

راهبردينظارت نیرو و معاونت 
مناسبپیمانکاران براي تشکیل دفتر فنی قوي با ساختار اجرایی ضعف هاي کردن برطرف .   11
و جلسات برگزاري اجرایی از طریق کارگاه هاي منابع آب ایران بر مدیریت سازمان و نظارت مستمر ماهیانه کنترل .   12

طرح ها و دقت در تصویب مطالعات طرح هابازدید 

و ارائه راهکارهاي مناسب و همچنین درصورت امکان استفاده از روش  EPCدر صورت امکان استفاده از قراردادهاي  .   13
در طرح هاي اجرایی BOTOو  BOTهاي 

طرح هابراي فاینانس داخلی و خارجی در تشویق سرمایه گذاران .   14
طرحبا مهندسی مرتبط شاخه هاي مهندسی دوباره به منظور هماهنگی با عوامل زیست محیطی و توسعه پایدار و انجام .   15
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بنديجمع گیري و ادامه نتیجه -6-1

هاپروژه مدیریت براي آموزشی مرتبط براي ارتقاع سطح علمی و فنی عوامل کارفرما تشکیل دوره هاي .  16
هاپروژه مدیریت براي یک نظام جامع استقرار .  17
منابع آب ایرانمدیریت سازمان فنی و تخصصی حمایت .   18
مکفی در سیستم هاي مشاورین و پیمانکاراننیروهاي متخصص و مجرب با حقوق جذب .   19
طریق سامانه منابع آب ایران از مدیریت سازمان پروژه در سراسر کشور توسط شرکت مدیران ماهیانه کنترل .  20

مربوطهاي 
تجربهبا مدیران از و استفاده بندي اولویت پروژه و بندي مدیران رتبه .  21

آنها توسط  پروژه ها همراه با برگزاري  نشست ماهیانه و بررسی عملکرد فنی و مالی مدیریت نظام در تحول ٢٢.
رئیس دستگاه اجرایی

برطرف کردن ضعف هاي آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستور العمل ها از طریق تشکیل کارگروه ها. 23
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سد البرز



سد البرز



سد وتونل هزاره



سد وتونل هزاره



رئیسعلی دلواري



رئیسعلی دلواري



سد گیوي



سد گیوي



سد جره



سد جره



سد سیمره



سد گتوند



سد کرخه



3سد کارون 



سد کنگیر



سد دویرج



سد تنگآب



سد تنگآب



سد دریک



سد دریک



سد گیالنغرب



سد کهیر



سد کهیر



سد کهیر



سد کهیر



سد خان آباد



سد خان آباد



سد کینه ورس



سد کینه ورس



سد مروك



سد مروك



سد تنگ آب



سد تنگ آب



آزاديسد 



آزاديسد 



سد سرابی



سد زاگرس



سد ایوشان
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