
  
                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  هواشناسیدر اداره توسعه مدیریت و منابع شرح وظایف 
   

Ø دریافت اطالعات الزم در زمینه برنامه هاي عمرانی و فعالیتهاي جاري ساالنه.   

  .اي عمرانی هواشناسی در سطح استانو تنظیم بودجه جاري و طرحه برآورد 

Ø   و برخورداري از راهنمایی هاي الزم نسازما یمنظور اطالع از سیاستهاي کله بارتباط.  

Ø   جابجائی بودجه با نظر مدیرکل از طریق پیشنهاد بودجه اصالحی با توجیهات کافی به اقدام.  

Ø  معاونت برنامه ریزي استانداريدستور العملهاي صادره از  و اجراي بخشنامه ها  و دریافت.   

Ø  ،واصله از سایر بخشهارشات گزامکاتبات وروي الزم بردستوروصدورپاراف مالحظه .  

Ø برگزاري مناقصات ، انعقاد قراردادها.    

Ø  ذیحسابی هع بایید کلیه سندهاي صادره امور حسابداري و ارجأت. 

Ø  وسایل نقلیه دراختیارو رسیدگی به امور نقلیه و نظارت. 

Ø  دبیرخانه اداره کلاداري و امورحسن اجراي وظایف نظارت بر. 

Ø کاالها نظارت بر امور مربوط به جمعداري اموال ثبت برچسب اموال. 

Ø حسن اجراي ورود و خروج کاالهاي انباربررت انظ. 

Ø نظارت بر امور مربوط به کارپردازي و ارجاع سندها و درخواستهاي مربوط به خرید و تطبیق 
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  و شیمی جو مرکز ازنسنجیشرح وظایف 
   

  

Ø نظارت به نحوء اجراي عملکرد اعضاي گروه پژوهشی شیمی جو، ازن و آلودگی هوا. 

Ø و کنترل هفتگی ، ماهانه  و  سوند براي اندازه گیري نمایه عمودي ازن جو  آماده سازي و ارسال ازن  

 .عات به مرکز جهانی ازن در تورنتو کانادافصلی و ارسال اطال        

Ø تهیه خبرنامه هوا ، تهیه فصلنامه و ارائه مطالب جهت درج در بولتن فصلی. 

Ø تحقیق و مطالعه در راستاي نصب و راه اندازي و گسترش مدلهاي کیفیت هوا. 

Ø انپتانسیل آْلودگی هواي شهر اصفه و تحقیق و مطالعه در راستاي بهبود پیش بینی آلودگی. 

Ø  تحقیق و پژوهش درخصوص زمینه گردش هوا و تعیین نقاط آلوده شهري، تغییرات ازن کلی 

 و تغییرات تابش فرا بنفش

Ø  ناشی از افزایش میزان گازهاي گلخانه اي) گرم شدن جو(بررسی و تحقیق در مورد تغییرات اقلیمی. 

Ø بررسی و تحقیق در رابطه با آستانه هاي خطر ازن در سطح زمین و انطباق آن با وضع موجود جو. 

Ø تحقیق و بررسی درباره تغییرات ازن تروپوسفري. 

Ø و اشعه ماوراي بنفشیري مقدارتشعشع خورشید تحقیق و بررسی در مقادیر بدست آمده از اندازه گ. 

Ø راي پایش ازن کلینگهداري و تعمیر دستگاه اسپکترو فتومتر ب 

Ø ازن و آلودگی هوا و به روزرسانی آن ،رگذاري آن در پرتال مرکز شیمی جوتهیه مطالب علمی و با. 

                                                                                                                             

  
  



  

  اداره شبکه پایش هواشناسی شرح وظایف
Ø  ام وظایف و عملکرد دیدبانان و پیگیري اشکاالت مربوط به کدها و روشهابر حسن انجنظارت. 

Ø کنترل کمی و کیفی گزارشهاي ارسالی از ایستگاه ها بعد از ارسال به سوئیچ. 

Ø کنترل دفاتر الکترونیکی و اعالم و تصحیح اشکاالت دیدبانی قبل از بایگانی. 

Ø  پوششانتقال دستورالعمل هاي دریافتی از سازمان به ادارات تحت. 

Ø پاسخگوئی به مکاتبات اداري و ارسال فرمها و آمار مورد نیاز سازمان. 

Ø نظارت بر انجام کشیکها، نحوه دیدبانی، نحوه ثبت دفاتر سینوپتیک و اجراي بخشنامه ها. 

Ø بازرسی مستمر از ایستگاههاي تحت پوشش و پیگیري نواقص و اشکاالت فنی آنها. 

Ø  درخصوص اصالحیه ها و دستورالعمل هاي جدیدارائه آموزش هاي الزم به دیدبانان. 

Ø نظارت بر حسن انجام کار دیدبانان فرودگاه و موارد مرتبط با ایمنی پرواز. 

Ø ارزیابی عملکرد ماهانه دیدبانان و انعکاس به اداره شبکه پایش هواشناسی. 

Ø تهیه نمودن شناسنامه جامع از شبکه ایستگاههاي استان. 

Ø نظارت بر نحوه مخابره گزارشهاي جوي. 

  
  



  

  شرح وظایف اداره فنی
   

  

Ø  ،تأسیس و راه اندازي کلیه ایستگاههاي هواشناسی شامل سینوپتیک، اقلیم شناسی 

  بارانسنجی و ایستگاه هاي خودکار و نیمه خودکار     

Ø  تعمیر و نگهداري ادوات هواشناسی مستقر در ایستگاهها 

Ø ي مستقر در ادارات تابعهبازرسی فنی از ایستگاه ها 

Ø  سیستم هاي مخابراتی ، تأسیساتی و رایانه اي  ،تعمیرات مربوط به امور برق 

Ø امور مربوط به جمعداري فنی ادوات 

Ø نظارت بر کلیه امور فنی مربوط به اداره کل و ادارات تابعه 

       

  

 
  

  



  

  )IT(فناوري اطالعات  بخش شرح وظایف
   

  

Ø Upload کردن اطالعات پیش بینی روزانه مرکز استان و ادارات تابعه  
Ø قراردادن اطالعات و آمار ماهیانه ، سالیانه ، ادارات و ایستگاههاي تابعه استان  
Ø ریم ارباب رجوعایجاد و ارائه فرم هاي نظرسنجی اینترنتی در جهت طرح تک 

Ø تسهیل در دریافت اطالعات و آمار توسط کاربران وب سایت 

Ø  ایجاد پست الکترونیکی)Email (براي تمامی ادارات و ایستگاههاي تابعه استان 

Ø راه اندازي کالستر 

Ø راه اندازي مرکز I.D.C  پشتیبان ب کشور دیتا سنتر مرکز 

Ø کنترل و نظارت(احتمالی  بروز نگهداشتن سایت اداره کل و رفع مشکالت( 

Ø  اتوماسیون ادارينظارت بر اجراي 

Ø  اینترنت و شبکه ارتباطینظارت بر 

Ø P.W.S  
Ø اختصاصی نصب و راه اندازي نرم افزارهاي                                                                                                                             

   

                                                                                                                             

  
  



  

  پیش بینی و پیش آگاهیشرح وظایف اداره 
Ø  هکتو پاسکال از نرم افزار  500دریافت و نصب نقشه هاي سطح زمین و نقشه هايForecast Met  و

 مشخص کردن خطوط هم فشار و هم ارتفاع بر روي نقشه هاي دریافت شده 

Ø  9:15بررسی سایتهاي مختلف تا ساعت. 

Ø  تکمیل فرم دماي فعلی ایستگاه ها و وارد کردن اطالعات در فرم مخصوص پیش بینی 

Ø  تفسیر نقشه هاي هواشناسی و انجام دیسکاشن با حضور کارشناسان مرکز پیش بینی 

Ø  صدور پیش بینی روزانه و همچنین پیش بینی ویژه صدا و سیما 

Ø روزهاي یکشنبه و چهارشنبه نجف آباد در ربوط به بولتن هاي کشاورزي کبوترآباد ودریافت اطالعات م

 و تکمیل فرم مربوطه

Ø به صدا و سیما ، ستاد حوادث 11:15گار تا ساعت ارسال پیش بینی روزانه از طریق دورن.  

Ø  12:40ارسال توصیه هاي کشاورزي در روزهاي یکشنبه و چهارشنبه تا ساعت   

Ø  از طریق برنامه ) 134(ضبط پیش بینی در سیستم هواگوCity Forecast  و در  11:45تا  11:15ساعت

 . 13:15تا   12:45روزهاي یکشنبه و چهارشنبه 

Ø در سیستم هواگو و ارسال توصیه هاي کشاورزي ضبط تفسیر نقشه و پیش بینی کلی استان. 

Ø وارد کردن پیش بینی روزانه و توصیه هاي کشاورزي در وب سایت اداره. 

Ø  توجه به پیش بینی صادرهساعته استان با  24تحلیل بررسی هواي                                                                                             

                                                                    
  

  



  

  حسابداريامورشرح وظایف 
Ø  سند حسابداري به صورت مکانیزه در بخش هاي مختلف و به تفکیک انواع اعتبارات و صدور

  )فعالیتهاي جاري، هزینه هاي سرمایه اي و طرح تملک دارایی هاي  سرمایه اي

Ø کانیزه انجام عملیات صدور چک پس از تأیید ذیحساب به صورت م 

Ø  انجام عملیات بستن حسابها و افتتاحیه و اختتامیه به صورت اتوماتیک 

Ø واگذار شده اسناد دریافتی، پرداختی و ( اعالم لحظه اي وضعیت اسناد به منظور پیگیري( 

Ø   ثبت هزینه ها به تفکیک فصول، مواد و ردیفهاي هزینه 

Ø  کارکنان در فعالیت مربوطمحاسبه هزینه هاي پرسنلی و سایر پرداختهاي مستقیم به.  

Ø  ارائه گزارشهاي مالی مفصل، به تفکیک انواع اعتبارات، فصول، مواد و ردیفهاي هزینه، اعتبارات 

 خارج از شمول، مقادیر مطلق و درصد    

Ø  ،ارائه گزارش از وضعیت مالی و پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح هاي تملک دارائی هاي هزینه  

 مین اعتبار و محل اجراآمنابع ت     

Ø شامل اطالعات مربوط به پیمانکار، ) خرید و فروش ( امکان ارائه گزارش از وضعیت قراردادها    

 .میزان جرائم و پرداخت، علی الحساب، تضمین ها، هزینه هاي قطعی، انواع کسور پیش     

Ø تنظیم سند بازنشستگان 

Ø تنظیم تزار مالی ماهانه و ساالنه  

                                                                                    
  
  

  



  

  شرح وظایف  دبیرخانه
   

  

  

  

Ø تهیه و تایپ  پیشنویس و جوابیه نامه ها و ارجاع به کارتابل اشخاص از طریق اتوماسیون 

Ø  ثبت وارده نامه ها  از طریق اسکن نمودن در سیستم اتوماسیون اداري و ارجاع به سایر بخشها 

 .و بایگانی آنها

Ø  ثبت صادره نامه ها  وارسال از طریق سیستمmis  

Ø    ارسال نامه ها از طریق فاکس و  پست  

Ø بایگانی فیزیکی نامه ها .  

Ø کنترل حضور و غیاب روزانه پرسنل از طریق دستگاه کارت ساعت . 

Ø صدور برگ مأموریت روزانه پرسنل  و برگه تردد خودروها. 

Ø نظارت و پیگیري ارسال و مراسالت 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                             

  

  

  

  
  

  



  

  کارشناس بودجهشرح وظایف 
   

  

Ø تهیه و تنظیم فرم ارزشیابی بمنظور درصد افزایش سنواتی و ارتقاء گروه تشویقی کارکنان. 

Ø  بر اساس دستورات صادره شرکت درجلسات مربوط به امور بودجه 

Ø معاونت برنامه ریزي اسانداريبرنامه هاي عمرانی فی مابین اداره کل و  رابط 

Ø   مه ریزي و دفتر امور بودجه استانداري دستورالعملهاي صادره از معاونت برنااخذ و ارائه 

Ø هاي عمرانی و جاري پیگیري امور مربوط به مبادله موافقتنامه 

Ø تطبیق اسناد عمرانی و جاري با دستورالعمل ها و بخشنامه هاي واصله 

 
                                                                                                                                                           

                                                                                                                             

  

  

  

  

  

  
  


