
 رشته حقوق آب در دانشگاه های کشور راه اندازی میشود

، در حکم علیاکبر مهاجری خطاب به دکتر غالمرضا مدنیان، آمده (پایگاه خبری آب،برق و فاضالب ایران)به گزارش فابنا

دکترای حقوق آب در  اندازی مقاطع کارشناسی ارشد ودستور وزیر نیرو مبنی بر ضرورت ایجاد و راه است: براساس

های حقوقی مرتبط در این زمینه در عرصه رشد سریع تحول های کشور و نظر به اهمیت مسایل حقوقی آب وسطح دانشگاه

عنوان مجری به عالی راوجب این ابالغ جنابمعالی کشور، بههماهنگی الزم با بخش آموزش داخلی و خارجی و اتخاذ

کنممی های کشور منصوباندازی رشته حقوق آب در سطح دانشگاهراه . 

 

های مادر تخصصی وزارت نیرو، شرکت های ذیربطدر ادامه این حکم انتصاب آمده است: مقتضی است با همکاری معاونت

تحقیقات و فناوری وزارت نیرو، نسبت به انجام پیگیری تدوین  دفتر آموزش، های آموزشی وابسته و تحت نظارتو موسسه

های کنکور درج آن در دفترچه صالح وتصویب برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد و دکترای حقوق آب در مراجع ذی و

مدیران  مدت حقوق آب برای ارتقای دانش و مهارت کارشناسان وکوتاه های آموزشیها و تهیه پودمانسراسری دانشگاه

های آب و آب و فاضالب، ظرف مدت شش ماه اهتمام ورزیدشرکت حقوقی . 

 

های اصلی و گفت: یکی از مشخصه غالمرضا مدنیان مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در این باره

نسانی مرتبط با آن بخش های الزم، کاربردی و مستمر به نیروی اآموزش تاثیرگذار بر توسعه و پیشرفت هر بخش، ارایه

دنبال خواهد برای آن بخش به تر و پربارتریها باالتر باشد، خروجی مطلوبهرچه سطح کمی و کیفی این آموزش است و

 .داشت

 

ها و مدیریت بخشی، پیشبرد برنامه وی افزود: با توجه به اهمیت راهبردی و جایگاه موثر حقوق آب در نیل به اهداف

کشور، مقوله تربیت نیروی متخصص حقوقی در مقاطع کارشناسی ارشد و  رسد تاکنون در سطحمیها، به نظر بحران

آب، موردتوجه کافی قرار نداشته است دکترای حقوق . 

 

تحقیقات و منابع انسانی، خواستار  ای خطاب به معاونژهوی اظهار داشت: از این رو، وزیر نیرو با صدور دستور وی

دانشگاهی کشور شده است ته حقوق آب در نظاماندازی و تصویب رشراه . 

 

ایشان نیز با تاکید بر لزوم توجه به مقوله  جمهوری،های صورت گرفته با معاون حقوقی رییسمدنیان سپس گفت: در مذاکره

زارت و در این زمینه را داده است؛ بنابراین با وجود احساس شدید کشور به این رشته، حقوقی آب، قول همکاری و مساعدت

اندازی کندراه نیرو مصمم است که با تعامل شایسته با مبادی ذیربط، این رشته را . 

 

دانش آکادمیک نیروی انسانی مرتبط با  های کشور در ادامه گفت: زمانی کهاندازی رشته حقوق آب در دانشگاهمجری راه

 ها، وکال،ی فرابخشی شامل قضات، دادستانکارشناسان و مدیران حقوقی و نیروها حقوق آب ازجمله نیروهای بخشی شامل

چهارساله کارشناسی حقوق باشد، نباید انتظار  استادان، کارشناسان رسمی دادگستری و ... فقط محدود و منحصر به دوره

ای منطقه قضایی، اجرایی، آموزشی، تقنینی و ... حقوق آب و دستیابی به اهداف کالن ملی و های اداری،معجزه در عرصه

ش آب را داشته باشیمبخ . 

 

عالی کشور نسبت به تاسیس و آموزش اندازی رشته حقوق آب گفت: در صورتی که نظاممدنیان درباره ضرورت راه

 حقوق آب و آموزش نیروها و کارشناسان حقوقی شاغل در صنعت آب و سایر اندازی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترایراه

های آنان مستقیم و غیرمستقیم تصمیم دانانی که حسب شغل و وظیفه خود بر مسند مشاغل مرتبط با حقوق آب نشسته وحقوق

 ها و مشکالت متعدداقدام کند، مطمئناً این نیروها، توانایی حل و فصل چالش گذارد،بر فعالیت بخش آب کشور تاثیر می

های آبی مرزی ویژه در حوضهالمللی و بهبین ای وو چه در سطوح منطقه کنونی موجود در صنعت را چه در عرصه داخلی

 .و مشترک خواهند داشت

 

مطرح شود، از رهگذر طرح مکرر این  عالی کشوروی افزود: از طرفی، وقتی مباحث حقوق آب در مقاطع باالی آموزش

های حقوق آب در قوانین، مقررات و تئوری شود و با بررسی دایمنقد می های موجود حقوقی در این بخش،مباحث، چالش

ها خواهیم بود و در نتیجه نواقص، مقاله ها وهای نو و تألیف کتابمقاطع تحصیلی، به مرور شاهد تولید افکار و اندیشه این
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یا اصالح قوانین مناسب را در پی خواهد داشت تصویب قوانین پویا و کارآمد شود و این امر تدوین ورفع می . 

 

رویکردی، شاهد ارتقای جایگاه دانش  دیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران سپس اظهار داشت: با چنینم

و بروز متفکران و اندیشمندان نوظهور در عرصه حقوق آب کشور خواهیم  حقوق آب در میان جامعه حقوقی کشور و ظهور

 .بود

 

اکنون در کشور اشاره کرد و گفت: هم های تخصصیهای سازمانالیتاندازی رشته حقوق مرتبط با فعمدنیان سپس به راه

 اند؛بخش آب، این قبیل نیازهای علمی خود را احساس و به رفع آن اقدام کرده های اجرایی کشور خیلی زودتر ازسایر بخش

ونقل، ارتباطات، ، حملگاز، محیط زیست های حقوق نفت وتوان به برقراری مقطع کارشناسی ارشد در رشتهاز آن جمله می

اموراقتصادی، امور سردفتری، ثبت اسناد و امالک و ... اشاره کرد مالکیت فکری، ادبی و هنری، . 

 

ای را تا حصول نتیجه الزم در پیگیرانه های جدی ووی افزود: بنابراین ضرورت دارد بخش آب نیز در این خصوص اقدام

 .دستورکار خود داشته باشد

 

اندازی این رشته در سطوح تحصیالت راه ترین برنامه عملیاتی ما با توجه صدور ابالغ برایمه گفت: مهممدنیان در ادا

 مرتبط، ایجاد همگرایی با مجموعه دانشگاهی است تا در اسرع وقت، این رشته به هایبر تدوین سرفصلتکمیلی، افزون

عالی کشور فراهم شودنظام آموزش این رشته در دار رسیده و زمینه فراخوان نخستین دورهتصویب مراجع صالحیت . 

 

مندان به مباحث حقوقی آب درخواست کردوی در پایان از جامعه حقوقی و عالقه ها و نظرهای خود را برای غنای این ایده :

رسانی وزارت نیرومدیریت منابع آب ایران بفرستند./ پایگاه اطالع رشته نوپای حقوقی، به دبیرخانه شرکت  

 


