شرح وظایف دفتر امور آب کشاورزی
 سیاستگذاری وبرنامه ریزی در جهت انجام وظایف ناشی از اجرای قانون توزیع عادالنه آب وآئین نامه های مربوط واصالحات بعدی
آن ونظارت بر اجرای صحیح آن.
 ایجاد سازوکار مناسب جهت اجرای وظایف ناشی از ماده 11قانون تشکیل وزارت جهاد کشاوری وانجام هماهنگی های الزم به منظور
افزایش بهره وری آب کشاورزی ونظارت براجرای آن.
 بررسی و اظهارنظر در خصوص پیشنهاد مواد قانونی وآئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با آب کشاورزی وبهینه سازی مصرف آن
 بررسی مشکالت قانونی در زمینه مسائل آب کشاورزی وجمع بندی آنها به منظور پاسخگویی وارائه پیشنهاد تکلیفی دولت در برنامه
ها وآئین نامه های تصویبی ونظارت بر اجرای صحیح آن در سطح کشور .
 مطالعه و اجرای عملیات آب و خاک در عرصه ی تشکل های کشاورزی ( تعاونی تولید  ،سهامی زراعی  ،احیاء و توسعه کشاورزی )
با محوریت ارتقاء بهره وری آب .
 مطالعه وبررسی به منظور ارائه راهکار های مناسب در رابطه با انتقال تاسیسات آبی به تشکلهای بهره بردار.
 برنامه ریزی و ایجاد سازوکارهای الزم جهت عملیاتی نمودن سند ملی آب در سطح کشور.
 برنامه ریزی به منظور اعمال مدیریت تقاضای آب بخش کشاورزی در سطح کشور .
 برنا مه ریزی و ارائه راهکارهای اجرایی به منظور ارتقاء بهره وری آب کشاورزی.
 هدایت واحدهای اجرایی استانها جهت بکار گیری وترویج یافته های علمی وتحقیقاتی توسعه منابع آب وبهینه سازی مصرف آب
کشاورزی در چهارچوب سیاستها و برنامه های معاونت ذیربط.
 بررسی و تعیین نیازهای آموزشی وتحقیقاتی در زمینه توسعه منابع آب کشاورزی ،بهینه سازی مصرف آن،بهره برداری ونگهداری از
تاسیسات آبی وبهره وری آب کشاورزی واعالم به واحدهای ذیربط.
 بررسی تهیه ،تنظیم وپیشنهاد ضوابط ،معیارها ودستورالعملها وفهارس بهای تخصصی به منظور اجرای پروژه های توسعه منابع آب.
 ارزیابی فعالیتهای اجرایی توسعه منابع آب کشاورزی وبهینه سازی مصرف آن در سطح ملی.
 تبادل اطالعات فنی وتخصصی با دیگر کشورهای جهان وبهره مندی از تجارب آنها در زمینه توسعه منابع آب کشاورزی و مصرف
بهینه از این گونه منابع در راستای افزایش تولید محصوالت کشاورزی وتوسعه پایدار از طریق واحدهای ذیربط.
 برگزاری گردهمایی ها به منظور تبادل یافته ها با دیگر ارگانها ودستگاهها ودانشمندان و اساتید داخلی و خارجی وهمچنین برگزاری
کارگاه های آموزشی با هماهنگی واحدهای ذیربط.
 انجام مطالعه ،بررسی و جمع آوری اطالعات الزم در خصوص وضعیت اراضی کشاورزی به منظور افزایش راندمان آبیاری.

