
  اقلیم شناسیتوافقنامه سطح خدمت 

  مقدمه 
آمار بارش،  يآوردر کشور با جمع یو هشدار خشکسال شیمطالعات، پا یمتول نیتریعنوان اصلبه یخشکسال یمرکز مل

 يهاداده افتیدر نیدر سطح کشور و همچن کینوپتیس يهاستگاهیمرتبط در ا يجو يپارامترها گریو د یافق دیدما، د
و  یماهانه، فصـل ،یبه ارائه محصوالت متنوع روزانه، هفتگ يآمار لیپس از تحل رو،یوزارت ن یسنجبارش شبکه باران

  .پردازد یمختلف م يهابا شاخص یهواشناس یخشکسال شیو پا انهیسال

  هدف 
توسط سازمان هواشناسی هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده 

  براي عموم مردم مورد توافق قرار گیرد . ت اقلیم شناسی کشور ، کیفیت تحویل خدم

این بیانیه ، سطح توافق دوجانبه در خصوص این خدمت ، روش هاي نظارت و مسئولیت هاي سازمانی را در صورت لزوم 
  مشخص می کند . 

  

  مسئولیت 
  خدمت اقلیم شناسی ، خدمات زیر را ارائه می کند . مرکز ملی خشکسالی در راستاي ارائه 

مرتبط با بارش  يبارش به صورت روزانه، جداول ونمودارها یو آنومال یمجموع بارش سال آب يپهنه بند ينقشه ها  .1  
  استان و شهرستان کیبه تفک یتجمع

 يو ساالنه بر رو ی، ماهانه ، فصل یبا بلندمدت و سال گذشته که به صورت هفتگ سهیومقا نیانگیم يدما يپهنه بند    .2
  .ردیگ یقرار م تیسا

سازمان  کینوپتیس يها ستگاهیا یموثر در تمام یساعته و بارندگ24بارش موثر زانیاز م یگزارش فصل هیته     .3
  رویو وزارت ن يها و وزارت کشاورزاستان یو ارائه به ادارات کل هواشناس رویوزارت ن یو باران سنج یهواشناس

سطح  نیانگیبا م سهیکشور و مقا يو استانها زیآبر يسطح برف در حوضه ها یهفتگ شیبرف و پا ينقشه پهنه بند     .4
  سرد سال يو ماهانه در ماه ها یبه صورت هفتگ  ریسال اخ 13برف در 

خاکدار به صورت  يها دهیبا پد 5000و کمتر از  1000کمتر از  یافق دیدو د قیگرد و خاك که از تلف يبندنقشه پهنه      .5
  .گردد یو ارائه م هیو ساالنه ته یماهانه ، فصل



 یم یو ساالنه به روز رسان یکه به صورت ماهانه و فصل یو ساعات آفتاب ریو تبخ یرطوبت نسب ينقشه پهنه بند     .6
  .گردد

 يرو یکه همه هفته پس از به روز رسان یمختلف مرتبط با خشکسال يمشتمل بر شاخص ها يماهواره ا ریتصاو       .7
  .ردیگ یمرکز قرار م تیسا

  .دما و رطوبت ينقشه ها جادیمراحل ا ياجرا يانجام پروژه خودکارساز     .8

 ،يمحترم راه و شهرساز ریکشور به وز یفصل ینیب شیپ ویآب و هوا، خشکسال لیو ارسال مرتب گزارش تحل هیته     .9
  آب یعال يمحترم دولت و شورا اتیه

 یزمان يگردوخاك در بازه ها - یخشکسال -ییمختلف آب و هوا طیشرا نییبا هدف تب عمتنو يگزارش ها دیتول.10
  و ساالنه یماهانه، فصل ،یروزانه، هفتگ

  در مرکز یلفص ینیب شیپ دیتول.11  

  به صورت خودکار یهفتگ يا اهوارهم يبولتن ها دیتول.12

  یبرف يوزهاتعداد متوسط ر یبررس.13

 يتعداد روزها یدر دسترس و بررس يبا سال گذشته در دوره آمار سهیو مقا يدر روز جار فسطح پوشش بر یبررس.14   
مشترك  يکشور و حوضه ها یاصل زیآبر ي( حوضه ها راتییدرصد تغ یمهرماه تا روز مورد نظر و بررس ياز ابتدا یبرف

  )گانیبا همسا

  يآتش سوز لیجنگلها با پتانس ينقشه ها دیو تول هی.ته15 

 

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی 

درصورتی که محصول مورد نظر کاربر در سیستم وجود نداشته باشد کاربر می تواند با ارتباط با مرکز ملی خشکسالی ، 
در صورت درخواست داده هاي تاریخچه اي از ایستگاه ( شهر) بایستی نسبت به دریافت محصول مورد نظر اقدام نماید . 

اقدام نماید. شایان وصول برخی از در آمدهاي دولت نسبت به پرداخت از طریق سامانه  21با پرداخت هزینه مطابق ماده 
نک ارائه شده به آن ذکر است این خدمت نیاز به مراجعه حضوري ندارد و از هر مکان و در هر زمان می توان از طریق لی

  دسترسی پیدا کرد.

  

  



  دوره عملکرد 
  و تحت امضاي معاون فنی و شبکه دیدبانی اعتبار دارد . 01/01/1401این توافقنامه سطح خدمت تا  تاریخ 

این توافقنامه سطح خدمت حداکثرتا یک سال یعنی زمانی که اصالح ، جایگزین شده یا با موافقت دو جانبه هر دو 
  )  G2Gامضاء برسد ، اعتبار دارد . (براي خدمات  سازمان به

  در پایان سال جاري یک توافقنامه سطح خدمت جدید امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد .

  

  خاتمه توافقنامه
مات پایدار در اختیار کاربران قراگرفته این خدمت با توجه به وظیفه حاکمیتی سازمان هواشناسی در خصوص ارائه خد

  و الکترونیکی  می باشد . 

  

 دوره عملکرد 

  و تحت امضاي معاون فنی و شبکه دیدبانی اعتبار دارد . 01/01/1401این توافقنامه سطح خدمت تا  تاریخ 

این توافقنامه سطح خدمت حداکثرتا یک سال یعنی زمانی که اصالح ، جایگزین شده یا با موافقت دو جانبه هر دو 
  )  G2Gسازمان به امضاء برسد ، اعتبار دارد . (براي خدمات 

  در پایان سال جاري یک توافقنامه سطح خدمت جدید امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد .

  

  نامهخاتمه توافق
این خدمت با توجه به وظیفه حاکمیتی سازمان هواشناسی در خصوص ارائه خدمات پایدار در اختیار کاربران قراگرفته 

  و الکترونیکی  می باشد . 

  

 

  


