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افرردامی رراینداباررای رردیبرردبیمرردمی لدمررری درررایا ارلرراینایمنییرردتییا اررر ی ادیرراییررراد ر ی
انیدلیبلدتاا .ی
 -بد رردا یویبدتسررااند ییک ررریرادافررردتایوییل ارررای

ررد ی ر داباررایمنیاترراییرردتی،یی

میرر دونمیدییمرردمینای ا رردیکرردم یویمنی درردگیمتررایمت رردیرادیافررراابد ی رردانی
میاررا( ررامرایاتا ررریکرردن دا یناررررایوانمیاترراییرردتیی ررای رردبای ا رردی د دررریی
ادیبای داییآ ادتایرادافراابد ی دیک ری ای د ا).یی
 اعضدییدتییبرر یی ر دابارای لدمرری ردنبای ردی دسردتییردتیینایانیردلیکردم یوی ردیبردبیمدمیمنییدتییمنجیبلدتاا.
ی
طدت ریانیدلی لاری :ی
 -1ا اای رریوردنشی ر ای تردیمنی ردحییورد رییردتیی ردینوییمکلرریعضردتیییردتیی
کار یبلدترا.

ی
 -2یپسیمنیود ریراتایاطالعدشی د دطی ریمدمینایثبییبلدترا.

ی
 -3رسیا یبارردتای ررا یثبرییبرردبیویندترررایاتلراررایکردن دی،یوانمییسررد یکرردن دییمرردمیمنی
یدتیی رای ردتا.یمنیاتراییدمرییمنیکردمنییرلیی راییردتیی،ی اردی اراییکردن دیینای
دیا ی ایکارا.ی

ی
 -4دیکار ی دینویین تاریانیردلی سرییراترای رریورد ریراتراییرااتیی رای ردتا.یمنی
اتایود ری لدی ایندابرای لاریمدمینایانیدلیبلدترا.ی
 -5ی دی دیا ینردتدی تدیوی داییانیدلی لاری لدی دتای دانمییناینعدتییبلدترا.

ی

عنوووا :یی دسرردتی دتررای ررری ر اایاب اررد ی رردمیکررری رردی ر ایویا ر دلی رردنبایوییلسرردی
د ا.ی دسدتیببدتای رشیا ی15یکالری د ا.
تصویر پست:یی نردتدی سریی رریوردنشیاربردنیی ردم یویکردنی ردی دتراینرردتدیی ادیرری
لاریانیدمایمدمیاب اد یکدم یویمنیاتای اشی دانیمیا.ی ی
پیوند یکتا:ییاتای اشی ریودنشیام ردنییایی.

ادیتور و یا ویرایشگر موت::ی اترای ارشیبرر ی رریوردنشیفدنیرای ردم یوی ر دابررایفدبری،ی
ابرراا ی ا ر ،ی ررای رررای،ینایرریی رررایویمنجینررردتدیوی....ینایمنیاتررای اررشی رراتدتیی
بلدترا .ی
مت::ی اتای ارشی رد ایمویورد ریکرریت رایمنیورد ریاوراایویمت ردییمنیاما رری لارر،ی
لاری دنمیب ردی رلدنایبلردتشی رایمیرا،یایری.یمنی ارشیاولییرااک دی لاررییانیردمای
5یمررای رردم یوینررردتدییمنیاتررای اررشیانیرردلیب رردنم.یمنی اررشیاما ررری لاررریکرردن دی
جد یایییکری ر ایکد رایوینرردوتدیمردمینایانیردلیبلدترا.ی(یمنیوردنشی تردمی ردم ی ر ای
ویع سی ا دیایییآبادیمنیفدتاای الیpdfی ری راااند یانائریندمم) ی

ی
برچسووب:ی د سررریترردیکاررراوازند یا ی رردانمیسرردونییراررییانیرردلی لاررری ررای د ررا.ی
کاررراوازند یکالرردنای رردنبای رردی دسرردتیوی ر ایابررایکررریعال ررری ارراا ی ررری د متررایا یاتررای
لاررری رردییرردریآ یمنی دوننرردییرردی داباررای ررریاتررای لارررییررااتیی رردبا.یییررایا ررای
کاراوازند ی5یواز یکاررایییایری.ییردیکالررینای ردیب رد ی,یا ییر یرراایبلدتررا.یی ریداییمنجی
ب د ی ,ییود ریکربدنمیمدمینایمنییدمییاب ارسای دانیمیرا .ی
موضوع:ی نر ردییردیی دسردعاییردتیی رریوردننایکرریمنیاترای ارشی ردیا ی رایکاررای
آونم ی ا یابا.ی رلدیب متر ینردتای دسردعدشینای رری لارریانیردمایمردمیاب ارد یکردم ی
وینر یآ ینای برا .ی
رردیابجرردبیاتررای دایررایویمنجیکررایا ار ررای ر دابرررای لارریمرردمینایانیرردلیکرردم یوی رردیبرردبی
مدمیمنییدتییمنجیبلدترا .ی

تذکر:

 -1لدمریغردی دنبایندترایبادایاای ا
 -2منورردننایکررریبدتسرراا یویمرردممی لاررری ررلدیبرس ر رای دتررای اب ر یاورراای لاررریمنجی
ا ینایمنیاب ادیاما ری لاریمنجیبلدترا.
 -3منورردننایکررریمرردممی لاررری ررلدییس ر رایبرردبیویبرردبیمدبدابررانایمرردمینای ررریعارردا ی
مرردممی لاررریمنیاب ارردیآ یمنجیبلدترررای(منیاتررای اررشی ر دابرررای ا ررردییمنیاب ارردی
لاریمنی دنمیمدمیوی دانمی دنمیعال ریمدمیو بییبلدترا).
 -4ی رردایی ر یمنی راررری دسرردتیمررد

ی ر دابرررایمنیابجلرراییرردتیی ر یبلرردم ینرردی

مت دا یبر یا یآ ی اد ی اای دبا.
 -5منیودنشیاتجردمی ر ایویما ر اییردالیا یطدترمیمرار ی تردی(تموا

بوا موا)ا راابی

بلدترا.
یییییییی www.synopticclimate.ir/contactی
دفمیوی ردو ی د را ی

