فهرست خدمات قابل ارائه در میز خدمت به تفکیک گزارشات
ردیف

عنوان خدمت

گزارش ها

 جدول بارش استان جداول مجموع بارش سال زراعی شهرستان ها
 جداول مجموع بارش سا ل زراعی شهرستان ها
 نمودارهاي مجموع بارش سال زراعی ا ستان و مقای سه با سا ل گذ شته و نرمال روزانه و
بارش یك سال زراعی كامل
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ارایه گزارشات اقلیم شناسی خشکسالی



نقشه مجموع بارش سال زراعی جاري



نقشه مجموع بارش سال زراعی بلند مدت



نقشه درصد انحراف مجموع با رش سال زراعی نسبت به نرمال



نقشه مقدار انحراف مجموع بارش سال زراعی نسبت به نرمال



بولتن هفتگی



جداول مجموع بارش هفت روزه حوضه اي و مقایسه با بلند مدت و سال گذشته



نمودارهاي مجموع بارش هفت روزه حوضه اي و مقایسه با بلند مدت و سال گذشته



جداول مجموع بارش هفت روزه استتانی و شتهرستتانی و مقایسته با بلند مدت و ستال
هفتگی



نقشه اختالف میانگین دماي هفته نسبت به نرمال



جداول بارش استان به تفکیك شهرستان



جدول بارش حوضه آبریز



نمودارهاي مقای سه اي بارش استان ها در ماه جاري با مدت م شابه سال گذشته 6ماهانه
و نرمال و بارش كامل سال زراعی



نمودارهاي مقای سه اي بارش حو ضه هاي آبریز در ماه جاري با مدت م شابه سال گذ شته
ماهانه و نرمال و بارش كامل سال زراعی



نقشه بارش ماهانه با دو زیر الیه استانی و حوضه اي



نقشه بارش بلند مدت ماهانه با دو زیر الیه استانی و حوضه اي



نقشه درصد انحراف بارش ماهانه از نرمال با دو زیر الیه استانی و حوضه اي



نقشه مقدار انحراف بارش ماهانه از نرمال با دو زیر الیه استانی و حوضه اي



نقشه اختالف میانگین دماي متوسط نسبت به مدت مشابه در بلند مدت



نقشه اختالف میانگین كمینه نسبت به مدت مشابه در بلند مدت



نقشه اختالف میانگین بیشینه نسبت به مدت مشابه در بلند مدت



جدول ركورد شکسته شده كمینه و بیشینه حداقل دما



جدول ركورد شکسته شده كمینه و بیشینه حداكثر دما



نقشه میانگین رطوبت نسبی



بولتن فصلنامه



جداول بارش كشور و استان ها به تفکیك شهرستان



جدول ارتفاع بارش حوضه آبریز

 نمودارهاي مقایسه اي بارش كشور و استان ها در فصل جاري با مدت مشابه سال گذشته

و نرمال و بارش كامل سال زراعی


دریافت روزمره پیش بینی ها از مراكز جهانی WAFCsدر صورتی كه این پیش بینی ها
در بردارنده مستیر پروازي موردنظر از نظر زمان ،ارتفاع و گستترش جغرافیایی مورد نیاز
باشد به فرم دیجیتال ،متنی یا تصویري با پوشش منطقه اي ثابت یا توافق شده.



دریافت پیام ه شدار توفان حاره اي و ابر خاك ستر آت شف شانی از مراكز منطقه اي وتوزیع
مجدد آن ،پیش بینی ناحیه اي ) (ARFORو تهیه پوشه پرواز
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پیش بینی هواشناسی هوانوردي

روزآمد كردن كلیه پیش بینی هاي هوانوردي در فاصله زمانی تعیین شده بر طبق مقررات
انکس  3و سایر مصوبات رسمی یا توافقات.



زیر نظر دا شتن كلیه شرایط هوا شنا سی از كلیه منابع درد سترس و ا صالح پیش بینی ها

در فاصله زمانی بین دو روزآمد كردن طبق مقررات.


نظارت بر هماهنگی بین مدارک و ا سناد پیش بینی هوا شنا سی هوانوردي و تو سعه آن و
سیاستگذاري نحوه ارائه خدمات هواشناسی هوانوردي عملیاتی و اجراي آن



نظارت و هدایت نوع و نحوه ارائه خدمات و مح صوالت به اپراتورها ،اع ضاي خدمه پرواز،

واحد خدمات ترافیکی ،واحدهاي ج ستجو و نجات ،مدیریت فرودگاه و سایر افراد درگیر
عملیات یا یا توسعه ناوبري هوایی



اطمینان از پا سخگویی به نیازهاي هوانوردي بر طبق الزامات و پی شنهادات انکس  3و بر
طبق توافقی محلی ،در داخل و خارج از مرزهاي ایران



نظارت بر اجراي توافق هاي ملی ،بین المللی و مصتتوبات كمیستتیون CAeMج هت بروز
رسانی تولید و ارائه خدمات هواشناسی هوانوردي



حصتول اطمینان از صتالحیت و آموزش كافی پرستنل فراهم كننده سترویس خدمات و
محصوالت براي هوانوردي



نگهداري كلیه اطالعات هوا شنا سی ارائه شده به اع ضاي خدمه پرواز ب صورت كاغذي یا
فایل كامپیوتري به مدت حداقل  30روز از تاریخ صتتدور و در دستتترس قرار دادن این
اطالعات بنا بر تقاضا براي تحقیق وبررسی



مشاوره و آموزش بصورت حین انجام كار پرسنل یا برگزاري جلسات گروهی به این منظور



ایجاد سازكاري براي ارتباط مستمر بین كاربران با ادارات مربوطه



پیشبینی تاریخ کشت ،مراحل نموگیاهی و عملکرد محصول

 پیش بینی دوره تداوم خیسی سطح برگ به عنوان مهمترین عامل در شیوع و توسعه بیماری های
-3

پیش بینی هواشناسی كشاورزي

گیاهی
 تهیه و انتشااار پیشبینیهای میان مدت ( 3تا  10روزه) بارندگی جهت کاربرد در عملیات زراعی و
محاسبهی نیاز آبی
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پیش بینی هواشناسی آبشناسی

 بولتن روزانه بارش


بولتن روزانه دما
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پیش بینی هواشناسی آلودگی هوا و گرد و خاک

-6

پیش بینی هواشناسی جاده اي
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خدمات عامه هواشناسی

نشااان دادن کیفیت هوا (شاااخ

کیفیت هوا) برای مناطق مختلف شااهرهای بزرگ و پرجمعیت

کشور به صورت آنالین در مرکز پیش بینی و تحقیقات


هوای جاده های بین شهری

 تولید محصوالت هواشناسی و ارائه پیشآگاهیهای روشن ،معتبر


اطالع ر سانی ،و ارائه محصوالت به کاربران و م سئوالن به منظور اتخاذ تصمیم های منا سب جهت
حفظ امنیت جانی ومالی وتوسعه پایدار

 تحلیل نقشه های همدیدی واقعی و پایش بهنگام گزارشهای دیدبانی ایستگاههای هواشناسی.
 بررسی داده های دورسنجی ،تحلیل تصاویر ماهواره ها و رادارهای هواشناسی

 بهره گیری و استنتاج از اوضاع جوی موجود و مقایسه با اوضاع جوی گذشته
 بررسی و تحلیل خروجی مدل های عددی وضع هوا
 صدور پیش بینی های هواشناسی برای بازه های زمانی متفاوت
 پایش پدیده های مخرب جوی و پیش بینی مسیر حرکت آنها برای صدور اطالعیه و اخطاریه


ارزیابی و صحت سنجی پیش بینی های هواشناسی

 نظارت بر عملکرد ادارات پیش بینی استان ها

 تامین نیازهای پیش بینی اوضاع جوی برای کاربران خاص
 مطالعه م ستمر رویه ها و فناوری های جدید در حوزه هوا شنا سی به منظور ارتقاء دقت پیش بینی
ها
 رائه طرح ها ،برنامه ها ،دستورالعمل ها و پروژه های تخصصی برای ارتقاء کیفی خدمات پیش بینی

 برگزاری دوره های بازآموزی حین کار و بکارگیری مقررات جدید هواشااناساای جهت ارتقاء وظایف
محوله.
 شرکت در گردهمایی و همایش های تخصصی با نظر مسئولین و ارائه گزارشهای تخصصی


تهیه گزارشهای وضع هوا جهت ارائه به رسانه ارتباط جمعی

 اعالم زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال  :روزانه یک بار
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تحلیل داده و ارائه آمار و اطالعات هواشناسی



اعالم زمان تحویل درخواست  :بعد از واریز وجه اعالم شده



اعالم نحوه درخواست و مکان اخذ خدمت  :تمام نقاط کشور

 اعالم نحوه تحویل خدمت و مکان آن  :از طریق پورتال  ،ایمیل  ،نامه  ،فاکس و مراجعه حضوری

