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چابهار  بوییگزارش،  52195سامانه بارش، ثبت گزارش 146000اقليم شناسیخودکار ایستگاه هاي  ،(متار و سينوپ)ارسال گزارشات برخط 1-2

 زاهدان و زابل، گزارش هواي ویژهگردو غبار و  ایستگاه هاي پایش 

 همدیديادارات هواشناسی استان و کارشناسان   عملكرد ماهانه نحوه مخابره گزارشات جويتهيه  1-3

 اداراتمنظم سه ماهه کارشناسان همدیدي و مشارکت در ارزیابی شش ماه روساي ارزیابی  1-4

 (.استان اول 5در ردیف ) استبوسيله ادارات هواشناسی استان ماهانه بروزرسانی شده  2014از داده ها درصد 99/95   1-5 
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 نوع گزارش تعداد گزارش

 سينوپ 28470

 متار 59495

 آمار 8760

 اسنت جو باال 329

 مجموع 97054



 بازدید ميدانی از ادارات استان 1-7

 .مورد بازدید ميدانی به عمل آمد 24تمامی ادارات هواشناسی استان  از  1400طی سال
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 مورد  3سازمان و در خصوص سامانه متا دیتا و کنترل کيفی مجازي شبكه در جلسات شرکت 8 -1

 مورد 11ماهانه معاونت فنی و شبكه در جلسات منظم شرکت  1-9

 مورد 20اداره کل و جلسات محوله در جلسات مختلف شرکت  1-10

 مورد مكاتبه در موضوعات اداري و تخصصی با ادارات استان و ستاد سازمان 125انجام  11 -1

 ( مورد 20)مصاحبهامور پرسنلی، پيشنهاد و پيگيري ارتقاء، برگزاري  یپگيري 1-12



 ساعت آموزش   320در مجموع به ميزان نيروي امریه نفر دو هاي عملی به  آموزشارائه  1-13

نفرنيروي جدیداالستخدام و پس کارورزي قرار گرفتن آنها درصورت کشيک   6آموزش عملی به ارائه  1-14

 ادارات

 تخصصیآموزش در خصوص فعاليت هاي ارائه  1-15

 عملكرد ادوات و تجهيزاتخصوص و بازدید ميدانی در پيگيري  1-16

 و بروز رسانی ایستگاه هاي بارانسنجیاصالح  1-17

 کيفی و کمی، تالش براي بهبود رتبه هاي ارزیابی کشورينظارت  1-18

 ایستگاه ها به پالت چوبی محافظ کرت خاکتجهيز  19 -1

 

  

 هواشناسی کاربرديمشارکت در برنامه توسعه  20 -1

 دیسکاشن کشاورزی و تکمیل سامانه توسعه هواشناسی کاربردی دو بار در هفتهانجام  1-21

  1400گزارش در خصوص خسارات ناشی از مخاطرات آب و هوایی در کشاورزی درهر سه ماهه طی سال ارائه  1-22

 به تفکیک شهرستان، نوع محصول،

 در تهیه گزارش های سه ماهه عملکرد تهک کشاورزی و دریاییهمکاری  1-23 
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 اقدامات صورت گرفته جهت کاهش اثر نیروی انسانی در نحوه مخابره 1 -2  
 تذکر کتبی به رئیس اداره مربوطه -1
 رتبه بندی منظم ماهانه عملکرد کارشناسان و ادارات هواشناسی -2
 درصدی100تشویق ادارات با مخابره  -3
 صدور اخطار برای کارشناسان با موارد نقص مخابره پر تکرار -4
 تاثیردقیق نتایج نحوه مخابره در تعیین دیدبان برتر -5

 :اقدامات صورت گرفته در خصوص مشکالت ارتباطات مخابراتی 2-2
 اعالم ماهانه موارد قطع مخابراتی به تفکیک ایستگاه و ساعت گزارش به شبکه سازمان -1
 پیگیری کتبی و شفاهی از طریق معاونت فنی و شبکه سازمان توسط مدیریت محترم، معاونت فنی و شبکه استان -2
 پیگیری و اقدامات اداره فناوری اطالعات و ارتباطات استان در کاهش موارد نقص مربوط به تجهیزات مخابره هواشناسی  -3

از طریق مکاتبه  . اطالعات را در بازه زمانی مناسب جهت ثبت ارسال نمی کنند: متصدیان اقلیم شناسی و بارانسنجی 2-3
 .با روسای ادارات جهت تسریع در ارسال و تذکر اقدام شده است

با مساعدت مدیریت هواشناسی استان بصورت موقت مشکل کمبود شدید نیرو رفع و پس از :نیروی انسانیکمبود  2-4
 .جذب نیروهای جدید االستخدام حداقل نیرو تامین می شود

دوره های پودمانی برای کارشناسان جهت گذراندن سقف مورد نیاز دوره های پودمانی که از طریق کمبود :آموزش 2-5
 .برگزاری دوره ها در استان در سال های آینده رفع می شود

 (از طریق معاونت فنی در حال پیگیری می باشد) مربوط به استاندارد بودن سکوهای هواشناسیمشکالت   2-6
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 1401برنامه عملياتی شبكه پایش استان در سال  زمان اجرا
ف

ردی
 

  

سه ماه چهارم
سه ماه سوم 
سه ماه دوم 
سه ماه اول 
 

  هواشناسی کشوري هاي رتبه بهبود و کيفی کمی، ارتقاء و جوي گزارشات تهيه بر نظارت * * * *
 (اول استان 10)استان

1 

 3 (حضوري -مجازي ادارات سطح در)پایش جلسات تشكيل ادارات، و ها ایستگاه از بازدید * * * *

  تجهيزات به مربوط مسائل پيگيري و هواشناسی هاي سكو و ادوات بودن استاندارد بر نظارت * * * *
 ها ایستگاه
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 5 شهرستان ادارات در کاربردي هواشناسی توسعه به مربوط مسائل يگيريپ * * * *

  پيگيري و همدیدي کارشناس تخصصی هاي فعاليت و ها دستورالعمل خصوص در آموزش ارائه * * *
 1400 سال طی  هواشناسی تخصصی پودمانی هاي دوره برگزاري
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 7 (ماهانه بصورت)ادارات مقرر گزارشات مخابره نحوه منظم ارزیابی * * * *

  پایش باال، جو و شناسی اقليم بارانسنجی، هاي ایستگاه مشكالت  پيگيري و بررسی بازدید، * * * *
 دریایی بویی غبار،
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 9 استان همدیدي کارشناسان فعاليت ارزیابی * * * *

 10 هواشناسی ادارات روساي ارزیابی   *   *
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