
  پیش بینی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسیتوافقنامه سطح خدمت 

  مقدمه 
و  یاز جمله مناطق ساحل یو خشک ایدر طیدر مح يجو طیشرا ینیب شیو پ شیکشور مسئول پا یسازمان هواشناس

در شمال  یساحل يدر ستاد و استانها ینیب شیو مشارکت مرکز پ يبا همکار تیمسول نیدر کشور است. ا ییایبنادر در
 الن،یگ یساحل يدر استان ها یاستان ییایمناطق در اسیدر مق ی. خدمات هواشناسشودیو جنوب کشور اجرا م

و بلوچستان از جنوب غرب تا جنوب  ستانیخوزستان، بوشهر، هرمزگان و س يمازندران، گلستان، در شمال و استانها
  .شود یاستان ها انجام م یشناسشرق کشور توسط ادارات کل هوا

کشور  یاز مراکز تابع سازمان هواشناس یانوسیو اق يومرکز علوم جو یو هشدار سازمان هواشناس ینیب شیپ تیریمد
توسعه و  يبرا ییایدر یهواشناس نهیو پژوهش در زم قیو تحق ینیب شیمسئول ارائه خدمات پ بیبه ترت باشندیم
  باشند. یم یکیزیف یشناسانوسیو اق ییایدر یهواشناس ،یعلوم هواشناس شبردیپ

  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 .  خدمت هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی کشور ، کیفیت تحویل 

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

  مسئولیت 
	:باشد می ذیل شرح به	هاي این مراکز  مسئولیت 

  تولید پیش بینی و محصوالت هواشناسی دریایی-1

  دریایی بولتن 							·

  عمان دریاي و فارس خزر،خلیج دریاي موج ارتفاع و باد بینی پیش براي عددي مدل اجراي 							·

  ، باد سرعت	 دریا، آب تراز	 و دما	از	ارائه تصاویرماهواره اي  -2

  ارائه تحقیقات هواشناسی دریایی، -3

  توسعه هواشناسی کاربردي دریایی (تهک)، -4

  )Ship	Observing	Voluntaryتوسعه دیدبانی از محیط دریا از طریق ارتباط با کشتی هاي داوطلب دیده بانی (-5



  ارائه رویدادهاي ویژه دریایی-6

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی  

متقاضی دریافت این خدمت می تواند از طریق مراجعه به سایت به آدرس ذکر شده در باال و انتخاب محل مورد نظر براي 
  نسبت به دریافت خدمت خود اقدام کند . خدمت هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی دریافت 

			رياعالم نحوه تحویل خدمت و مکان آن : از طریق پورتال ، ایمیل و مراجعه حضو

واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت : سازمانها ، ارگانهاي دولتی ، شرکتهاي خصوصی، ، شرکتهاي بیمه و افراد 
  		حقیقی

	oasc@irimo.ir: 		تعامل مستقیم با مسئول ارائه خدمت از طریق ایمیل		

  02166070106تلفن مستقیم 	:	ارتباط با ما				

وصول برخی از  21در صورت درخواست داده هاي تاریخچه اي از ایستگاه ( شهر) بایستی با پرداخت هزینه مطابق ماده 
اقدام نماید. شایان ذکر است این خدمت نیاز به مراجعه حضوري یق سامانه در آمدهاي دولت نسبت به پرداخت از طر

  ندارد و از هر مکان و در هر زمان می توان از طریق لینک ارائه شده به آن دسترسی پیدا کرد.

 دوره عملکرد 

  رد .و تحت امضاي معاون فنی و شبکه دیدبانی اعتبار دا 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 . 

  

  


