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افرردامی رراینداباررای رردیبرردبیمرردمی لدمررری درررایا ارلرراینایمنییرردتییا اررر ی ادیرراییررراد  ر ییی

یانیدلیبلدتاا.

ی،ی ر داباررایمنیاترراییرردتیک ررریرادافررردتایوییل ارررای    ررد ییویبدتسررااند ییبد رردا  -

افررراابد ی رردانییییمرردمینای ا  رردیکرردم یویمنی درردگیمتررایمت رردیرادیییییمیرر دونمید

 ررامرایاتا ررریکرردن دا یناررررایوانمیاترراییرردتیی ررای رردبای ا رردی د درررییییی)میاررا

 ی.ی( دیک ری ای د ارادافراابد ی ادیبای داییآ ادتای

 ر دابارای لدمرری ردنبای ردی دسردتییردتیینایانیردلیکردم یوی ردیبردبییییییییییییاعضدییدتییبرر ی -

 مدمیمنییدتییمنجیبلدتاا.

ی

یطدت ریانیدلی لاری:

ا  اای رریوردنشی ر ای تردیمنی ردحییورد رییردتیی ردینوییمکلرریعضردتیییردتییییییییییییی -1

 کار یبلدترا.



ی

 یپسیمنیود ریراتایاطالعدشی د دطی ریمدمینایثبییبلدترا. -2

ی

 ررا یثبرییبرردبیویندترررایاتلراررایکردن دی،یوانمییسررد یکرردن دییمرردمیمنییی رسیا یبارردتایی -3

کردن دییناییی اردی ارایی،یکردمنییرلیی راییردتییییییاتراییدمرییمنییییدتیی رای ردتا.یمنییی

   دیا ی ایکارا.ی



ی

 دیکار ی دینویین تاریانیردلی سرییراترای رریورد ریراتراییرااتیی رای ردتا.یمنیییییییییی -4

 یدلیبلدترا.ییاتایود ری لدی ایندابرای لاریمدمینایان

  دی  دیا ینردتدی تدیوی داییانیدلی لاری لدی دتای دانمییناینعدتییبلدترا.ی -5

ی



لسرردی رر ایویا رر دلی رردنبایوییی دسرردتی دتررای ررری رر اایاب اررد ی رردمیکررری رردییعنوووا :

 کالری د ا.ی15 دسدتیببدتای رشیا یی د ا.

نردتدی سریی رریوردنشیاربردنیی ردم یویکردنی ردی دتراینرردتدیی ادیرریییییییییییییتصویر پست:

یاب اد یکدم یویمنیاتای اشی دانیمیا.یی لاریانیدمایمدمی

 اتای اشی ریودنشیام ردنییایی.ییا:پیوند یکت

 

اترای ارشیبرر ی رریوردنشیفدنیرای ردم یوی ر دابررایفدبری،یییییییییییادیتور و یا ویرایشگر موت:: 

....ینایمنیاتررای اررشی رراتدتیییمنجینررردتدیوی رررایوینایرریی،ابرراا  ی ارر ،ی ررای رررایی

یبلدترا.

اتای ارشی رد ایمویورد ریکرریت رایمنیورد ریاوراایویمت ردییمنیاما رری لارر،ییییییییییییمت::

انیردماییی لاری دنمیب ردی رلدنایبلردتشی رایمیرا،یایری.یمنی ارشیاولییرااک دی لاررییییییییی

 رردم یوینررردتدییمنیاتررای اررشیانیرردلیب رردنم.یمنی اررشیاما ررری لاررریکرردن دیییییمررای5

منیوردنشی تردمی ردم ی ر اییییی جد یایییکری ر ایکد رایوینرردوتدیمردمینایانیردلیبلدترا.ی)یییییی

ی( ری راااند یانائریندممیpdfویع سی ا دیایییآبادیمنیفدتاای  الی



ی

یسرردونییراررییانیرردلی لاررری ررای د ررا. د سررریترردیکاررراوازند یا ی رردانمییبرچسووب:

کررریعال ررری ارراا ی ررری د متررایا یاتررایکاررراوازند یکالرردنای رردنبای رردی دسرردتیوی رر ایابررای

یررایا ررایی لاررری رردییرردریآ یمنی دوننرردییرردی  داباررای ررریاتررای لارررییررااتیی رردبا.ییی

منجیدایی رییا ییر یرراایبلدتررا.یییی,ایری.ییردیکالررینای ردیب رد یییییییواز یکارراییی5کاراوازند ی

یا.ود ریکربدنمیمدمینایمنییدمییاب ارسای دانیمیریی ,ب د ی

نر ردییردیی دسردعاییردتیی رریوردننایکرریمنیاترای ارشی  ردیا ی رایکارراییییییییییییییموضوع:

آونم ی ا یابا.ی رلدیب متر ینردتای دسردعدشینای رری لارریانیردمایمردمیاب ارد یکردم ییییییییییی

یوینر یآ ینای  برا.

ریمرردمینایانیرردلیکرردم یوی رردیبرردبی رردیابجرردبیاتررای دایررایویمنجیکررایا ار ررای ر دابرررای لارر

یمدمیمنییدتییمنجیبلدترا.

 تذکر: 



  لدمریغردی دنبایندترایبادایاای ا -1

منورردننایکررریبدتسرراا یویمرردممی لاررری ررلدیبرسرر رای دتررای ابرر یاورراای لاررریمنجیی -2

 منجیبلدترا.اما ری لاریاب ادیمنی ا ینای

مدبدابررانایمرردمینای ررریعارردا یمنورردننایکررریمرردممی لاررری ررلدییسرر رایبرردبیویبرردبیی -3

منیاتررای اررشی ر دابرررای ا ررردییمنیاب ارردییی)مرردممی لاررریمنیاب ارردیآ یمنجیبلدترررایی

 .( لاریمنی دنمیمدمیوی دانمی دنمیعال ریمدمیو بییبلدترا

 رردایی  رر یمنی  راررری دسرردتیمررد ی ر دابرررایمنیابجلرراییرردتیی  رر یبلرردم ینرردیییی -4

 مت دا یبر یا یآ ی اد ی اای دبا.

ا راابیی(تموا  بوا موا   )منیودنشیاتجردمی  ر ایویما ر اییردالیا یطدترمیمرار ی تردیییییییی -5

 بلدترا.

یwww.synopticclimate.ir/contactییییییییی

ی دفمیوی ردو ی د را


