
 
 
 
 
 

 

 نویسیدانشفرم 

 F-Q-30 کد مدرک: 

 ویرایش:یک 

 صفحه:

 وزارت نيرو

 شركت مديريت منابع آب ايران

 شركت آب منطقه اي كرمانشاه

 :مشخصات ارائه دهنده دانش
 

 جغرافیای طبیعی -کارشناسی ارشد  و مقطع تحصیلی(:تحصیالت)رشته   والی عنایتی نام و نام خانوادگی:
 

  بهای سطحیرئیس گروه مطالعات آ پست فعلی:                     پست سازمانی:  )پست/پستهای اسبق(:                 

         عنوان دانش  : بیمه نمودن متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی

 : صورت مساله 

اطالعات آب سنجی  آمار و ستگاهها و باالبردن دقت و کیفیت ایجاد انگیزه بیشتر در متصدیان برای انجام وظایف محوله روزانه ای

   و تبخیر سنجی و باران سنجی برای استفاده در مدیریت و اجرای طرحهای عمرانی منابع آب. 

 شرح :

،برف و ....( توسط ،بادناسی )باران،دما،تبخیرو اطالعات رودخانه ها و عناصر هواشنظر به اینکه مرحله اولیه و اساسی تهیه آمار 

متصدیان ایستگاهها صورت می گیرد. جهت افزایش احساس مسئولیت و جدیت بیشتر در کار ،توجه به مسائل رفاهی متصدی و 

خانواده آنان،بیمه درمانی و بازنشستگی آنان در در دستور کار شرکت آب منطقه ای قرار گرفت و با بررسی قوانین مربوطه و 

داره رفاه  و کارکنان شرکت و اداره کل کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی استان ،در نهایت برگزاری جلسات مکرر ا

بیمه قرار گرفتند که در نوع خود تحت پوشش 1379متصدیان ایستگاههای آب .و هواشناسی سطح استان کرمانشاه در سال 

ت مدیریت منابع آب ایران توسط آب منطقه ای غرب)کرمانشاه( موفقیت بزرگی بود. چرا که این امر برای اولین بار درسطح شرک

                اجرا گردید.

    /دستاوردها و مخاطبان:نتایج 

ی بیمه درمانی و بازنشستگی تامین اجتماعی موجب رضایت و امیدواری بیشتر متصدیان ، به ویژه اعضای خانواده آنان ربرقرا

  بیشتر در انجام وظایف محوله شده است.گردیده و باعث دلگرمی و انگیزه 

 :)امکان پیاده سازی در شرکت(زمان و مکان

ای و اداره کل امور آب استان کرمانشاه برای کلیه متصدیان ب منطقهدر سطح شرکت آ1379تصدیان از سال بیمه نمودن م

       ایستگاههای باران سنجی،تبخیر سنجی و آب سنجی اجرا شد.

   :پیشنهاد برای مطالعه بیشتر/ منابع و مراجع

لیست حق الزحمه و حق بیمه  ،قانون کار، بخشنامه ها و آیین نامه های اداره کل کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی 

  ماهانه متصدیان که هر ماهه جهت پرداخت به حسابدرای جاری شرکت ارسال می گردد.

 
 تاریخ و امضاء                                                                                                                                                                     


