
  خشکسالی گزارشات اقلیم شناسیتوافقنامه سطح خدمت 

  مقدمه 
ی ، به عنوان اصلی ترین متولی مطالعات، پایش و هشدار شناس میارائه گزارشات اقل ملی خشکسالی در حوزه  مرکز

آوري درحال حاضر ضمن جمع  بهره گیري از نرم افزار هاي پیشرفته و کادر متخصص و دلسوز  خشکسالی در کشور با
و همچنین دریافت داده هاي بارش شبکه  آمار بارش ، دما، گرد وغبار و دیگر پارامترهاي جوي ایستگاه هاي سینوپتیک

محصول روزانه، هفتگی، ماهانه،  2000باران سنجی وزارت نیرو در سطح کشور پس از تحلیل آماري، به ارائه بیش از 
اجتماعی و -فصلی و سالیانه اقدام می نماید. همچنین نقشه هاي پهنه بندي خشکسالی با مقاصد کشاورزي، اقتصادي

 یف این مرکز می باشد زیست محیطی از وظا

  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 . ت ارائه گزارش اقلیم شناسی کشور ، کیفیت تحویل خدما

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

  مسئولیت 
 https://ndc.irimo.ir سامانه مرکز ملی خشکسالی براي ارائه خدمت گزارشات اقلیم شناسی با اهداف زیر در سایت 

  شامل :به ارائه خدمت می پردازد که 

کاهش درجه خطرپذیري و آسیب پذیري بخشهاي مختلف جامعه در مقابل رخداد نوسانات اقلیمی و خشکسالی،  -1
 کاهش آثار و سازگاري خشکسالی و کمک به تمامی اقشار جامعه ایران براي بهتر زیستن

زاري و نرم افزاري اف سخت  هاي آوري فن از استفاده با همراه فنی دانش و علوم از الزم گیري بهره و سازي تجمیع -2
پیشرفته و همچنین انواع داده و اطالعات براي اجراي سامانه هاي پایش ، پیش آگاهی و هشدار خشکسالی در سطح 

 کشور

 الزم اقدام و هماهنگی انجام و خشکسالی پدیده خصوص در اعتماد قابل و هنگام به هشدار و آگاهی پیش ارائه  -3
  خشکسالی (Adaptation)و سازگاري  (Mitigation) آثار کاهش براي

 طریق از مرکز وظایف شرح و اهداف چارچوب در کشور نیاز مورد هاي آوري فن و علوم انتقال و سازي ظرفیت -4
  .کاربردي و اي توسعه  هاي پژوهش و مطالعه اجراي و مشارکت ، حمایت



 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 
  دریافت خدمات هواشناسی نسبت به دریافت خدمت خود اقدام کند .

شته باشد ، کاربر می تواند با تماس با مرکز ملی خشکسالی در صورتی که محصول مورد نظر کاربر در سایت وجود ندا
  نسبت به درخواست محصول مورد نظر خود اقدام کند . 

در صورت درخواست داده هاي راههاي ارتباطی با مرکز ملی خشکسالی در بخش ارتباط با ما سایت ثبت شده است . 
وصول برخی از در آمدهاي دولت نسبت به  21تاریخچه اي 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 پرداخت از طریق سامانه 
  نک ارائه شده به آن دسترسی پیدا کرد.زمان می توان 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 .

  

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

  و الکترونیکی  می باشد . 

 

  


