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گزارش عملكرد

اداره كل هواشناسي استان همدان

1 2

ايستگاه آغاز به كاركرد كه در پايان سال  ٥٧اداره كل هواشناسي استان همدان با  ١٣٧٤در سال 
.  ايستگاه رسيده است ١٠٩تعداد ايستگاه ها به   ١٣٩٩

١٣٩٩جدول ايستگاه هاي هواشناسي استان همدان در پايان سال 

توضيحات تعداد نوع ايستگاه
)مالير و تويسركان(ديجيتال ٢ ٢ سينوپتيك اصلي

)رزن و  نهاوند(ديجيتال ٢     –)و قهاوند گل تپه، فامنين، اسدآباد(خودكار  ٤ ٦ سينوپتيك تكميلي

)  كرفس و قهورد(سنتي ٢      –) بهار، شيرين سو، گنجنامه و دانشگاه(خودكار  ٤ ٦ اقليم شناسي 

ديجيتال  ١ ١ فرودگاهي

)اكباتان(سنتي   ١ ١ كشاورزي

)همدان و مالير(ديجيتال  ٢ ٢ تشعشع سنجي

-سنتي ٧٤    -خودكار ١٤ ٨٨ باران سنجي

)گرمك و زاغه اسدآباد،(خودكار ٣ ٣ جاده اي
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نفر مامور به ارگان هاي ديگر مي  ٣و  ٤٩تعداد كاركنان اداره كل هواشناسي 
باشد

)نفر  ٨٨تعداد پست هاي مصوب   (

مدرك تحصيلي وضعيت استخدامي

كمتر از ليسانس ليسانس فوق ليسانس دكترا شركتي قراردادي پيماني رسمي

٧ ٢٠ ١٩ ٣ ٣ ٧ ١٩ ٢٠

نفر مامور به  ٣
ارگان ديگر

5

 مهمترين امور انجام گرفته از سال

تا كنون ١٣٩٣

6

بهار هواشناسي ايستگاه  احداث

استان هاي ايستگاه شبكه به سينا بوعلي دانشگاه هواشناسي ايستگاه كردن اضافه

سو شيرين ايستگاه احداث 

گنجنامه ايستگاه احداث  

فامنين– اسدآباد -قهاوند – تپه گل هاي ايستگاه نمودن برخط

بارانسنجي ايستگاه ٤و اي جاده ايستگاه ٣ نمودن برخط

بارانسنجي ايستگاه ١٤ شدن ديجيتال

هواشناسي رادار احداث مكانيابي مرحله انجام

7

بخش كامل همراهي IT استانها به محوله امور درصدي صد تقريبا انجام و سازمان سياست راستاي در

همكاران توسط سازماني اهداف به نيل جهت كمكي هاي افزار نرم تهيه

كشاورزي هواشناسي و كشاورزي تهك بخش در برتر رتبه كسب

اي ماهواره تصاوير دريافت سامانه به بيني پيش تجهيز

همدان كارشناسان توسط شده تهيه كشور، كل برخط جوي پايش افزارهاي نرم به بيني پيش تجهيز

١٣٩٥ سال از شب و روز تفكيك با استاني بيني پيش ارائه

8
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عملكرد اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي

اداره كل هواشناسي استان همدان  

١٣٩٨-١٣٩٣طي سالهاي 

9

 ١٤٠٠نفر ديگر در سال  ٤و  ٩٩نفر نيروي انساني جديد االستخدام طي سال  ٢جذب 

بكارگيري سامانه حضورو غياب  با ويژگي تشخيص چهره

خريد ادوات مورد نياز ديگر بخش ها بويژه اداره فناوري اطالعات و ارتباطات هواشناسي

نصب سيم خاردار در ايستگاه هاي قهاوند و رزن

نصب و بهسازي تابلو سر در ادارات سطح استان و اداره كل

تامين اعتبار هزينه احداث پالتفرم هاي گنج نامه، شيرين سو

 نفر از نيروهاي خدماتي ٣باز نشسته شده

واگذاري بخشي از امور خدماتي اداره كل به صورت قرار داد حجمي

10

بهسازي و رنگ آميزي ايستگاه هاي مالير ، نهاوند، اسداباد، رزن

 ايستگاه باران سنجي خودكار ٧خريد

امهخريد دو دستگاه ديتاالگر و سنسور هاي مورد نياز براي ايستگاه هاي اقليم شناسي شيرين سو و گنج ن

 دستگاه خودرو فرسوده از طريق مزايده ٣فروش

 دستگاه خودرو سمند و مزدا وانت ٢خريد

فروش اقالم اسقاطي و بال استفاده

 به عنوان  ٩٩درج و پرداخت فوق العاده نوبت كاري در احكام كارگزيني پرسنل كشيك ابتدا از محل ساير و در سال
حقوق

 ٩٩درصدي حقوق و مزايا در احكام پرسنلي همكاران در سال  ٥٠اعمال افزايش

11

ازي ساختمان افزايش اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي  ابالغي از سازمان جهت بهبود معيشت كاركنان و بهسازي و نوس
هاي ادارات و اداره كل

تنظيم قرار داد با برخي بانك ها جهت دريافت تسهيالت بانكي پرسنل هواشناسي استان

12
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  به ميليون ريال ١٣٩٩الي  ١٣٩٣اعتبارات اداره كل هواشناسي استان همدان طي سال هاي 

تخصيص تملك دارايي اعتبارات تملك دارايي اعتبارات هزينه اي اعتبار مورد نياز برنامه

15

عملكرد

گروه تحقيقات اداره كل هواشناسي استان  

همدان

16
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طرح هاي تحقيقاتي انجام گرفته
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  مقاالت چاپ شده

ISIعلمي پژوهشي  و  كنفرانسي

18

پروژه هاي تحقيقاتي انجام شده در سالهاي اخير

١٣٩٩(تهيه سامانه سرمازدگي و يخبندان در سطح استان همدان (

 ١٣٩٩(ساعته براي نقاط مختلف استان همدان با گام زماني روزانه تا پنج روز آتي و گام مكاني پنج دقيقه جغرافيايي ٣پيش بيني عددي بارش  (

١٣٩٨(غرافياييقه جپيش بيني عددي كميت هاي دماي كمينه و بيشنه براي نقاط مختلف استان همدان با گام زماني روزانه تا پنج روز آتي و گام مكاني پنج دقي (

١٣٩٧(آشكار سازي تغييرات سطح پوشش برف در استان همدان با استفاده از تصاوير ماهواره اي و سنجش از دور(

١٣٩٦(پهنه بندي پتانسيل سرمازدگي بر اساس مدلهاي جوي در استان همدان(

 ١٣٩٦(پهنه بندي پتانسيل اقليمي كشت كلزا در استان همدان(

 ١٣٩٥(تعيين ريز اقليم استان همدان(

19
مقاالت علمي چاپ شده در سالهاي اخير 

ست كوهستان الوند زمانه لند مقايسه عملكرد شبكه عصبي مصنوعي ، ماشين بردار پشتيبان و مدل شي گرا در پايش تغييرات سطح پوشش برف با استفاده از تصاويرچند

)نشريه اقليم شناسي مشهد( ١٣٩٨

 ارزيابي تاثير پديده خشكسالي هواشناسي بر پوشش گياهي شهرستان همدان با استفاده از سنجش از دور وGIS ) ١٣٩٧همايش دانشگاه پيام نور كبودراهنگ(

١٣٩٦دومين كنگره بين المللي علوم زمين و توسعه شهري (واكاوي تغييرات بارش فصلي در استان همدان(

١٣٩٦فصلنامه اقتصاد و توسعه روستايي(تحليل اثرات خشكسالي بر توليد گندم و مهاجرت روستايي استان همدان(

 ناحيه بندي و پيش بيني پتانسيل انرژي باد در استان همدان با استفاده ازGIS  )١٣٩٥(

و چندين عنوان ديگر كه در اينجا ذكر نشده اند.

20



1399گزارش عملکرد هواشناسی در سال  2021-07-14

اداره کل هواشناسی استان همدان 6

 تهيه ماهنامه

 تهيه فصلنامه

 تهيه گزارش پيش بيني فصلي

 تهيه نقشه همبارش به روشIDW   و با استفاده از آمار تمام ايستگاههاي بارانسنجي و سينوپتيك در محيطARC GIS

اقدامات روتين در حال انجام 
21

تهيه بروشور در زمينه هاي مختلف

ارائه آمار و اطالعات به ارباب رجوع، بيمه، دانشجويان، پژوهشگران و...

 براي تمام شهرستان هاي استان) اقليم نما(تهيه گرافها ، نقشه ها ونمودارهاي اقليمي.

تكميل و به روز رساني بانك آماري تمام ايستگاهها

همكاري با پژوهشكده و دانشگاه درانجام طرح هاي تحقيقاتي ساالنه يك يا دو مورد.

تهيه گزارش بارش و دما در قالب پاورپوينت جلسات شامل تحليل هاي بارش، دما، پيش بيني فصلي و گزارش خشكسالي

تهيه گزارش رخدادهاي حدي در مواقعي از سال كه استان درگير آن باشد.

و انجام امور محوله ديگر......

اقدامات روتين در حال انجام  22

عملكرد
اداره شبكه پايش هواشناسي استان همدان 

23
ساختار سازماني

اداره شبكه پايش

 ايستگاه هاي
جاده اي

زاغه گرمك اسدآباد

ايستگاه هاي 
بارانسنجي

چهارده 
خودكار

سنتي ٧٤

ايستگاه هاي 
سينوپتيك

اداره 
فرودگاه

اداره مالير
اداره 

تويسركان
ايستگاه 

رزن
ايستگاه 
فامنين

ايستگاه 
قهاوند

ايستگاه 
گلتپه

ايستگاه 
اسدآباتد

ايستگاه 
نهاوند

ايستگاه هاي 
اقليم شناسي

بهار بوعلي گنجنامه قهورد كرفس شيرين 
سو

ايستگاه 
كشاورزي

24
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نيروي انساني

نفر ٨٨: چارت سازماني

نفر ٤٩:پرسنل موجود
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27
عملكرد روزانه مجموعه شبكه پايش

 گزارش سينوپ ٦٦تهيه و ارسال

 گزارش متار ١٦١تهيه و ارسال

 گزارش كمينه بيشينه ١٨تهيه و ارسال

 گزارش بارندگي ٨٦تهيه و ارسال

تهيه و ارسال گزارش اقليم شناسي

كنترل داده هاي ارسالي از ايستگاه ها

رقومي سازي گرافها

28
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٢٠١٩-٢٠٢٠عملكرد نسبي شبكه پايش استان 
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30

 آخرين ارزيابي سازمان از عملكرد ايستگاه هاي اقليم شناسي
31

آخرين ارزيابي سازمان از عملكرد ايستگاه هاي بارانسنجي
32
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فعاليت هاي شبكه پايش

راه اندازي ايستگاه اقليم شناسي شيرين سو

جلسه ي امور ديده باني و تقدير از ديده بانان برتر

برگزاري جلسات هماهنگي با ساير بخش ها

پيگيري جلسات ديسكاشن تهك و برگزاري نشست ناحيه اي

بازديد هاي دانشجويي

33

مقايسه عملكرد استانها در تكميل سامانه كنترل كيفي
34

تكميل سامانه متاديتا

نه ر اين سامابا توجه به راه اندازي سامانه فراداده ايستگاه هاي كشور، اطالعات مجموعه ايستگاه هاي استان توسط همكاران اداره شبكه پايش د
.بارگذاري گرديد

35 36
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عملكرد

اداره فناوري اطالعات و ارتباطات

37

تني راه اندازي اكتيو دايركتوري مب•
Windows Server 2008بر 

١٣٩٢

كه بازسازي حداقلي كابل هاي شب•
T-568Bاستانداردبراساس

١٣٩١

اره شروع بكار رسمي و تفكيك از اد•
فني

غير رسمي آغاز بكار اداره شروع•
با صدور اولين حكم ( :فاوا همدان 

ه از پست كارشناسي امنيت شبك
)مجموعه پست هاي اداره فاوا

تانيارائه نسخه هاي يك تا سه پرتال اس•

١٣٨٧-١٣٩٠١٣٨٩١٣٨٩

 الينتك تمامي عامل سيستم رساني روز به•
 نرم ٢٠١٩ هاي نسخه به كل اداره هاي
ويندوز و افزار

 :استان هاي سرور تمامي سازي مجازي•
سرور ٢٠ حدود شامل

 افزار نرم و ها سرور كردن شبكه تحت•
مالي هاي

 حضور و PWS سامانه كردن عملياتي•
استان متركز غياب

 و،س شيرين هاي ايستگاه خودكارسازي•
گنجنامه و دانشگاه

IT اعتبارات اخذ پيگيري•
-SANS-Cisco هاي دوره در شركت•

Security-

١٣٩٩

نرم افزار : انجام پروژه هاي نرم افزاري•
ته ، متمركز تصاوير دوربين هاي مداربس

ار نرم افزار تصاوير راهدارخانه ها، نرم افز
AFTN فرودگاهي، نرم افزار هاي مرتبط 

با وب سرويس
انجام پروژه هاي وب نويسي و •

ال هاي پورت: الكترونيكي كردن فرآيندها
ها،  ارزشيابي كاركنان، تصاوير دوربين

تصاوير پديده ها، 
ق اتصال سامانه هاي بانك مركزي از طري•

MPLS
با  NOCاجرايي كردن •

DesktopCentral  
انجام فاز نهايي ترانكينگ اداره كل•

١٣٩٨

 UPSكر،  ٤تجهيز اتاق سرور به فيبر نوري •
فاز اختصاصي، چاه ارت  ٣اختصاصي، برق 

تلويزيون هاي ،HPاختصاصي،سرور 
،اسپليت گازي Ciscoمانيتورينگ، سوئيچ

٢٠١٦ارتقا اكتيو دايركتوري به نسخه •
مجازي سازي•
ترانكينگ فاز يك اداره كل•
256kbايستگاه ها به  MPLSارتقاء بستر •
MCIاتصال فرودگاه به •

١٣٩٧

-MPLSاضافه شدن بستر ارتباطي •
128k  به تمامي ايستگاه هاي

سينوپتيك
ورتعيين و استقرار دائمي اتاق سر•
اوا افزايش يك نيرو به كادر اداره ف•
ن به تجهيز تمامي ايستگاه هاي استا•

  : APN –Huaweiمودم هاي 
ستگاه هاتغيير ساختار پسيو شبكه اي•

١٣٩٥-١٣٩٦

 تجهيز شبكه استان و•
و  تمامي ايستگاه ها به رك

روتر هاي ميكروتيك 
ميليوني ١٠هزينه 

كالينت % ٩٠نوسازي •
هاي سطح 

)مانيتور،كيس(استان
ري به ارتقا اكتيو دايركتو•

٢٠١٢نسخه 

١٣٩٤

مهمترين رويدادها-اداره فاوا از ابتدا تا كنون
38

اه ست ع ا ا روتر InternetMPLSAPNتعدادن ا ف  س ارت ا  که ارت حات ش استان توض

ک ن 98Mbps/4Gس
+ IP Public 

256Kbps4GMTK:
RB2011UiAS

دارد
Default: Gre/Ipsec Over MPLS

Backup: IPIP/Ipsec over Internet  

ار م شنا خود -4G--3اقل
در دست 

Moxa-APNاقدام

ار سن خود --Siap:    10ارا
2G 
3G-ان عدم ام

GPRS-APN 
ت  ل استفاده در سا Siap.sianmetقا

ار سن خود --Tropos:  4ارا
2G 
3G-ان عدم ام

GPRS-APN 
ت  ل استفاده در سا Autoقا

ار جاده ای -3G--3خود
ان  APGPRS-APNعدم ام

ت  ل استفاده در سا Autoقا

1ل  اداره
16Mbps/100G

+ IP Public 
8Mbps:سازمان
Fiber:4استانG

MTK:
RB1100AHx2دارد

Default: Gre/Ipsec Over MPLS.Fiber
Backup: IPIP/Ipsec over Internet   

وضعيت ارتباطي ايستگاه هاي استان
39

Arzeshyabi.sinamet.ir
pishnahad.sinamet.ir

نرم افزار جامع دريافت 
تصاوير انواع دوربين مدار بسته 

نرم افزار جامع
اطالعات مبتني بر  وب سرويس 

وب سايت اداره كل
Sinamet.ir

نرم افزار جامع
كنترل اموال

برخي نرم افزار هاي توليد شده در اداره كل

نرم افزار جامع 
ارسال داده هاي هواشناسي

40
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انتقال خطوط تلفن بر روي فيبرو كليه ايستگاه هاي استان؛ ) ،تلفنCAT6SFTP ،UPSشبكه(ترانكينگ كلي اداره كل : شبكه

سخت افزاري، روترهاي پشتيبان  Firewallخريد سرور پشتيبان؛ ارتقا : شبكه

استاندارد سازي اتاق سرور:شبكه

پهناي باند اينترنت اداره كل، تحويل داده به راهدارخانه ها، ارتباط هوانيروز: ارتباطات

پورتال جديد اداره كل، پورتال نظرسنجي: طراحي وب

پورتال جديد فيش حقوقي، پورتال درخواست كاال و خدمات: خدمات الكترونيك

طراحي جديد نرم افزار هواگو، توسعه و معرفي نرم افزار هاي قبلي  به سازمان: نرم افزار

كارهاي در دست اقدام
41

٢٠٢١رتبه فناوري اطالعات و ارتباطات استان سه ماهه اول سال 
42

عملكرد
مركز پيش بيني و هشدار سريع 

43

تصوير نرم افزار كالر آيدي
44
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ب كمتصوير نرم افزار پايش وضعيت جوي با و
45

فرآيند صدور پيش بيني در مركز پيش بيني

.جو مختلف سطوح واقعي هاي نقشه بررسي -١

.مختلف سطوح براي عددي يابي پيش مدلهاي خروجي بررسي -٢

.كنفرانس ويدئو طريق از مركزي سازمان بيني پيش ديسكاشن در شركت -٣

.هواشناسي هاي ايستگاه از شده ارسال جوي مختلف پارامترهاي به مربوط اطالعات دريافت -٤

.بيني پيش صدور -٥

46

انواع پيش بيني هاي صادر شده

 ساعته ٧٢پيش بيني

پيش بيني هفتگي

پيش بيني ورزشي

پيش بيني مناسبتي

هشدارهاي جوي

 روزه ٥صدور و ثبت پيش بيني

47
روش هاي اطالع رساني

 بار در روز ٥مصاحبه زنده با رسانه ها از جمله راديو و تلوزيون بصورت شبانه روزي و حداقل.

ارسال بولتن هاي مختلف پيش بيني از جمله هشدارهاي هواشناسي از طريق شبكه دولت و فكس براي ساير ارگانهاي كشوري و لشگري.

 هساعت آينده از طريق پيامك براي روسا و مسئولين ساير ارگانها و همچنين ارسال اطالعيه ها و اخطاريه ها بصورت ويژ ٢٤ارسال روزانه پيش بيني.

ثبت پيش بيني هاي صادر شده و وب سايت اداره كل هواشناسي استان همدان.

اطالع رساني در شبكه هاي اجتماعي از طريق روابط عمومي اداره كل.

 و خطوط مستقيم پيش بيني ١٣٤(اطالع رساني از طريق تلفن(

48
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ساير اقدامات در حال انجام

كنترل روزانه سيستم دريافت تصاوير ماهواره و استخراج و رصد تصاوير ماهواره اي و نگهداري محصوالت.

پايش روزانه تغييرات پارامترهاي جوي در سطح كشور در جهت صدور پيش بيني دقيق تر.

 ساعته ايستگاه هاي سينوپتيك و استخراج تغييرات بارش از طريق وب سايت اداره كل ٢٤ثبت بارش.

هاي قابل مالحظه ارسال گزارش بارش بصورت پيامكي در صورت وقوع بارش.

 پاسخ گويي به تلفن هاي اقشار مختلف از جمله روزنامه ها.

 ساعت آينده از طريق پيامك براي مسئولين استان ٢٤ارسال پيش بيني دماي حداقل و حداكثر در.

49
برنامه هاي در دست اقدام

راه اندازي سيستم اجراي مدل جهت تست و اجراي مدل پيش يابي منطقه اي در راستاي پيش بيني دقيق تر.

نصب و راه اندازي مانيتور لمسي جهت ارائه گزارش پيش بيني بصورت گرافيكي در صدا و سيما.

50

آموزش

 كل اداره در آموزشي هاي دوره برگزاري -١

  است گرديده برگزار هواشناسي آموزش مركز يا استانداري آموزش مركز در كه مختلف آموزشي هاي دوره به همكاران اعزام و معرفي-٢

 همكاران آموزشي شناسنامه رساني بروز و تهيه-٣

51

عملكرد
حراست اداره كل هواشناسي 

52
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-  دوربين و تعويض  ١٦به  ٨ارتقاء دوربين هاي مدار بسته اداره كل از آنالوگ به ديجيتال و پوشش صد درصدي اداره كل با افزايش دوربين ازNVR  هشت

ترابايت ٢مگابايت به  ٥٠٠كانال و همچنين افزايش هارد از  ١٦كاناله به 

نصب دوربين مدار بسته ايستگاههاي سطح استان از جمله نهاوند،مالير،تويسركان، بهار،اسدآباد

نصب فنس در ايستگاههاي با ضريب امنيت پايين از جمله اسدآباد،قهاوند،رزن

 تهيه شناسنامه سخت افزاري ونرم افزاري و همچنين تجهيز سرور اين اداره كل و نظارت بر كليه فعاليت هايIT  توسط حفاظت(پرسنلIT

53

استعالم كاركنان و تكميل فرم ارزيابي به دفتر مركزي

تشكيل مانور آتش نشاني در اداره كل با محوريت نحوه استفاده از كپسول هاي آتش نشاني

انجام مانور قطع برق در اداره كل و ايستگاههاي مربوطه

54

برقراري ارتباط مناسب و منطقي با مسئولين، مديران و كارشناسان اداره كل و واحدهاي تحت پوشش

انت از نظارت و شناسايي نقاط آسيب پذير و گلوگاههاي فسادخيز و ارائه راهكارهاي اجرايي جهت كاهش آسيب ها در واحدهاي مزبور درجهـت صـي

حقوق ارباب رجوع و حقوق شهروندي
شركت در جلسات حافظان نظام و همكاري در امور محوله

عضو شوراي سياست گذاري حراست كل استان

عضو كارگروه اقتصاد مقاومتي حراست دفتر مركزي سازمان هواشناسي

همكاري و پيگيري امور مرتبط با پدافند غيرعامل و پاسخگويي و شركت در جلسات و دوره هاي مربوطه

 و اتصال  و راه اندازي خط ) پژواك(پيگيري و بروزرساني نرم افزار پيشتازMPLS دفتر حراست به حراست كل و دفتر مركزي حراست سازمان

55

نگهداري وكاليبراسيون تجهيزات هواشناسي,تعمير,نصب: شرح وظايف

عملكرد اداره فني مهندسي وتجهيزات
56
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اقدامات انجام شده در چند سال اخير

خودكارسينوپتيك ايستگاه ٩  اندازي وراه نصب-١

شناسي اقليم خودكار ايستگاه  ٤ اندازي وراه نصب-٢

بارانسنجي خودكار ايستگاه ١٤ اندازي وراه نصب-٣

اي جاده ايستگاه ٣ اندازي وراه نصب-٤

سيار خودكار ايستگاه يك اندازي وراه نصب-٥

استان سطح ايستگاههاي تمامي وتعمير پشتيباني-٦  

57

١٣٩٩اقدامات انجام شده در سال

ودب شده ديدگي آسيب دچار كامل طور به وبرق رعد اثر در كه كامل طور به مالير خودكار ايستگاه تعويض-١.

بود شده ديدگي آسيب دچار كه نامه گنج ايستگاه اندازي وراه ونصب تعمير-٢

فني ارهاد توسط پيمانكار شركت قيمت چهارم يك با )گنجنامه -مالير(ايستگاهها براي حفاظتي زمين اجراي-٣

و امهن گنج -مالير-اسدآباد -فرودگاه نمونه براي)اس پي يو(اضطراري برق مورد چند وپشتيباني تعمير-٤...

ديد كف -عت بادسمت وسر-تشعشع-كاليبراسيون كامل تمامي سنسورهاي سه ايستگاه جاده اي شامل سنسور فشار-٥
)اسداباد -گرمك-زاغه(جاده

58

١٣٩٩

يدك وهمچنين ايستگاهها در استفاده جهت الكتريكي بادسنج دستگاه ١٥ كاليبراسيون-٦ 

تويسركان-نهاوند -مالير-فرودگاه ايستگاه چهار اي جيوه سنج فشار كاليبراسيون-٧

پايه وساخت طراحي مثال عنوان وخودكاربه دستي شامل استان سطح بارانسنجي ايستگاههاي وتجهيز تعمير-٨ 

شده ريزي بتون

59
١٣٩٩

مركزي سازمان از استان نياز مورد ادوات ودريافت پيگيري-٩

بهار ايستگاه در ونصب باد سمت سنسور عدد يك وتست كاليبره-١٠

مرجع سنج فشار كاليبراسيون-١١

نتيجه حصول نيازتا مورد فني خريدهاي پيگيري-١٢

بارانسنج دستگاه هفت سازي خودكار خصوص در اقدام-١٣  

60
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نو آوري در اداره فني ومهندسي تجهيزات

ساخت واجراي دكل تاشو براي اولين بار در كشور, طراحي

61

عملكرد

روابط عمومي اداره كل هواشناسي 

 

62

 اپواتس و سروش تلگرام، مجازي فضاي در همدان هواشناسي كل اداره هاي كانال
 بر هعالو شودكه مي رساني اطالع تعطيل روزهاي حتي هميشه روزانه صورت به

شود مي ارسال باال به هزار ٨٠ اعضاء با ديگر كانالهاي براي خودمان كانال

63
خبر  ٨خبر در سايت سازمان و  ٣٧خبر در سايت اداره كل،  ٨٧درج 

روزنامه ها و خبرگزاريها

64
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 بندي نآذي مذهبي، و ملي مختلف هاي مناسبت به محيطي تبليغات و سازي فضا
غيره و صفر و محرم ماه هاي پرچم نصب و فجر دهه

65
١٣٩٩برگزاري نشست خبري مدير كل با خبرنگاران در يكم تير ماه 

66

راه اندازي كانال فضاي مجازي در پيام رسان هاي تلگرام و سروش و در مقطعي

و بارگذاري و به روز رساني اطالعات  اين كانالها به صورت روزانه حتي در ايام تعطيل 

ايتا ، گپ و آي گپ  67
 برپايي سفره هفت سين ، نصب  بنر خير مقدم به مسافران نوروزي، نصب بنر شعار سال مقام معظم رهبري و شعار سال سازمان جهاني هواشناسي

) ٩٨-٩٣(طي اين سالها  

68
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نظر سنجي ميداني از كارمندان ادارات ، دانشجويان  واقشار مختلف مردم در سطح  
٩٧مورد در سال  ١شهر 

69

تحول اداري

: توانستيم ٩٩ سال رجايي شهيد جشنواره در
 و عمومي هاي شاخص عملكرد ارزيابي رتبه

 ٩٨ سال در ٢٥ به ٣٦ از را ١٣٩٧ سال اختصاصي
. دهيم تقليل

70

71 72
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چالش ها و راهكارها

73

اولين و مهمترين چالش پيش رو •

كمبود نيروي انساني در بخش هاي تخصصي مي باشد•

.باشد مي...  ) حقوقي و  (علت كمبود نيرو بخاطر عدم استخدام در سالهاي اخير و خروج پرسنل متخصص به داليل مختلف •

چالش ها 
74

 دومين چالش اعتبارات هزينه اي مي باشد

ارات را تقسيم مي اعتبارت هزينه اي هواشناسي استاني بوده و در استانها معموال با توجه به تعداد پرسنل و فرمول هاي خاص استاني اعتب   •

)اكثر دستگاه ها از اعتبارات هزينه اي ملي نيز كمك مي گيرند كه در هواشناسي مرسوم نيست. (كنند

75

ساختمان اداره كل: چالش سوم

  دودح در اعتباري  با بازسازي به نياز  پرسنل براي اتاق كمبود بر عالوه حاضر حال در ، ٧٣ سال در ساختمان اين احداث به توجه با

.باشد مي ريال ميليون ٥٠٠٠

76
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راهكار ها

در بخش نيروي انساني) الف

استخدام نيروي انساني جديد كه با داشتن مجوز امكان دارد -١

ترميم حقوق و مزايا جهت نگه داشت نيروهاي موجود -٢

اعتبارات) ب

بهترين راه حل براي اعتبارات اداره كل ملي شدن اعتبارات مي باشد

77

برنامه هاي آتي
)بر اساس برنامه ششم توسعه(

78

برنامه هاي آتي
   

سازمان به استان همدان و برنامه ششم توسعه  ٩٥/٠٢/١٩دب مورخ /١٢٢٥/٠١/٣٠٦بر اساس ابالغ شماره 
و اهداف كلي سازمان 

 ايستگاه اقليم شناسي ٧احداث

احداث ايستگاه كشاورزي با اهداف خاص در مالير

مرحله مكانيابي انجام شده است(احداث رادار هواشناسي(

 ايستگاه جاده اي ٦احداث

 ايستگاه سنجش آالينده ٢احداث

 ايستگاه پايش گردوغبار ٥احداث

تجهيز كليه ايستگاه ها ي موجود به ايستگاه هاي ديجيتال

برخط شدن كليه ايستگاه ها در پايان برنامه
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ساير برنامه ها

افزايش اعتبارات استاني به هر نحو ممكن

ايجاد وحدت و همدلي در بين همكاران

ارتقاء بهره وري سازماني

 تهك(كاربردي نمودن هواشناسي در بخش هاي مختلف جامعه(

تهيه سامانه هشدار سيل و سرمازدگي در استان با توجه به فراهم بودن زير ساختهاي الزم

 پيش بيني، فاوا، فني و ديدباني(پيگيري جهت استخدام نيروي انساني جهت كليه ادارات تخصصي(
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خدايا چنان كن سرانجام كار        تو خشنود باشي و ما رستگار

با سپاس فراوان از توجه شما
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