
  هواشناسی هوانورديتوافقنامه سطح خدمت 

  مقدمه 
طبق مقررات موظف به ارائه خدمات و محصوالت  کائویا یجهان ییمایسازمان هواپ یکشور عضو رسم یسازمان هواشناس

محصوالت باشد.  یهستند م میمستق ریو غ میبطور مستق يهوانورد اتیعمل ریکه درگ یکاربران هیبه کل ینیب شیپ
   بخش هواشناسی هوانوردي ارائه می گردد . www.irimo.ir  کاربرد هوانوردي از طریق آدرسمرتبط با 

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

  براي عموم مردم مورد توافق قرار گیرد .  هواشناسی هوانورديکشور ، کیفیت تحویل 

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

  مسئولیت
د و در اختیار کاربران این بخش سازمان هواشناسی در راستان ارائه خدمت هواشناسی هوانوردي اطالعات زیر را تولی

   قرار می دهد 

TAFOR 

 ساعته 30 دوره اعتبار با در این بخش پیش بینی وضعیت هواي فرودگاه هاي کشور، با برنامه منظم پروازي در طول هفته،
ساعته براي سایر فرودگاه ها تهیه شده و یک  15بنا به درخواست واحدهاي مشغول در هوانوردي پیش بینی هاي  یا و

ساعت، بسته به نوع فرودگاه، به  6تا  3تا چند ساعت قبل از شروع مدت اعتبار صادر می گردد. این پیش بینی هاي هر 
  روز رسانی می شود.

SIGMET  
 و زمانی نظر از ع یا انتظار وقوع پدیده هاي قابل مالحظه هواشناسی و توسعه آنهااین محصول یک نوع هشدار وقو

 ساده، زبان به گردد می صادر دهد قرار تاثیر تحت را پرواز عملیات ایمنی است ممکن که پروازي مسیر طول در مکانی
  باالتر است. AIRMET هشدار از هشدار این سطح. باشد می دقیق و مختصر

AIRMET  



 زیر پروازهاي براي مکانی و زمانی نظر از هشدار وقوع یا انتظار وقوع پدیده هاي قابل مالحظه هواشناسی و توسعه آنها
گنجانده نشده است به زبان ساده، مختصر و  " AREA FORECAST"پا که در پیش بین هاي منطقه اي ،    25000

  پایین تر است. SIGMETدقیق صادر می گردد. شایان ذکر است که سطح هشداراین پیام از هشدار 

WARNING  
هشدارشرایط هواشناسی است که می تواند هواپیماهاي بر روي زمین از جمله فرودگاه هاي پارك شده و همچنین 

  را تحت تاثیر قرار دهدتجهیزات و خدمات فرودگاهی 

METAR/SPECI  
گزارشات وضعیت هوا از ایستگاه هاي هواشناسی که ر یک ساعت یا نیم ساعت صادر می گردد. در صورتی وضعیت هوا 

  ا اعالم می گردد.SPECI در فاصله زمانی دو گزارش متوالی تغییر قابل مالحظه نماید. این شرایط در گزارشی به عنوان 

Area Forecasts  
 الیه در دما ساعته از یازده منطقه تقسیم شده کشور که شامل وضعیت هوا به اضافه سمت و سرعت باد و 12پیش بینی 

 می صادر اعتبار مدت شروع از قبل ساعت چند از حداقل و روز در بار دو بینی پیش این. باشد می جو مختلف هاي
  .گردد

SIGWX  
 ،06 ،00تاثیر قرار دهد براي ساعات  تحت تواند می هواشناسی که ایمنی پروازها راپیش بینی پدیده هاي قابل مالحظه 

 الیه شامل جو از الیه دو براي نیاز حسب بر و شود می تهیه گرافیکی بصورت ها بینی پیش این. گردد می صادر 18 ،12
 می صادر و تهیه ایران پروازي منطقه براي ایران کشور هواشناسی سازمان توسط که پا 25000 ارتفاع تا زمین سطح
، World Area Forecast Centerپا توسط مرکز پیش بینی جهانی،  45000پا تا 10000یه از ارتفاع ال دیگر و گردد

  تهیه و صادر می شود.

Flight Folder  
جداگانه جمع آوري می شود. کلیه محصوالت پیش بینی که مورد نیاز کاربران فعال در عملیات پرواز است در یک پوشه 

براي منطقه پروازي ایران ، منطقه پروازي آسیا، اروپا و شمال آفریقا تهیه می شود.  18، 12 ،06 ،00 بار در روز 4این عمل 
و سمت و سرعت باد و دما در الیه هاي مختلف  SIGWXاین پوشه شامل ، پیش بینی هاي فرودگاهی، نقشه گرافیکی 

  جو می باشد.

 متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی  تعهدات

متقاضی دریافت این خدمت می تواند از طریق مراجعه به سایت به آدرس ذکر شده در باال و انتخاب محل مورد نظر براي 
در صورت درخواست داده هاي تاریخچه   نسبت به دریافت خدمت خود اقدام کند . هوانوردي دریافت خدمات هواشناسی



وصول برخی از در آمدهاي دولت نسبت به پرداخت از  21اي از ایستگاه ( شهر) بایستی با پرداخت هزینه مطابق ماده 
اقدام نماید. شایان ذکر است این خدمت نیاز به مراجعه حضوري ندارد و از هر مکان و در هر زمان می توان طریق سامانه 

  نک ارائه شده به آن دسترسی پیدا کرد.از طریق لی

  

 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 . 

 

  


