
    "پیش بینی هواشناسی کشاورزی "توافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه   .1

ارتباط مستقیم   است.  برداری کشاورزان  بهره  به هنگام جهت  بینی های  پیش  سازمان هواشناسی صدور  وظایف  مهمترین  از  یکی 

امکاانکار ناپذیر  وضعیت جوی با مراحل مختلف کشت گیاه در انواع کشت ها   ن وزش بادهای شدید یا وقوع  است. در شرایطی که 

صدور به هنگام پیش بینی های کشاورزی می تواند کمک  باشد  های مخرب جوی    و سایر پدیدهسرمازدگی    سیل، ریزش تگرگ،

جلسات دیسکاشن مشترک با سازمان جهاد کشاورزی توصیه های متناسب  شایانی به جامعه کشاورزان کشور باشد همچنین با برگزاری  

 رت گردند. با شرایط جوی پیش بینی شده به کشاورزان عزیز اعالم می گردد تا متحمل کمترین خسا

 هدف  .2

هدف از این توافقنامه سطح این خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط اداره کل هواشناسی استان  

هرمزگان کیفیت تحویل خدمت  پیش بینی هواشناسی کشاورزی  برای بازدیدکنندگان این وبسایت مورد توافق قرار گیرد. این بیانیه  

 انبه در خصوص این خدمت روش های نظارت و مسئولیت های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می کند. سطح توافق دوج

 مسئولیت  .3

بعنوان    13011439105با شناسه خدمت     " پیش بینی هواشناسی کشاورزی   "بنابر مجوز سازمان اداری استخدامی کشور خدمت  

آن ادارات کل هواشناسی استان ها در سطح کشور تعریف شده است    یک خدمت شناسه دار برای سازمان هواشناسی کشور و به دنبال 

که بنابر آخرین شیوه نامه بایستی در اختیار خدمت گیرندگان قرار گیرد. این اداره کل موظف است دسترسی به این خدمت را در  

 قسمت میز خدمت الکترونیکی قسمت خدمات شناسه دار بارگذاری نماید.  

 

 یرنده و دستگاه اجرایی تعهدات متقابل خدمت گ  .4

پیش  ساعت شبانه روز هفت روز هفته صورت می گیرد .برای دریافت  خدمت    24ارائه خدمات در این وبسایت بصورت پیوسته در 

کاربر می تواند در هر لحظه از شبانه روز بصورت آنالین خدمت را از محل دسترسی معرفی شده دریافت  بینی هواشناسی کشاورزی   

موظف به پیروی از قوانین نظام جمهوری اسالمی در ارائه و دریافت خدمات از این درگاه الکترونیکی هستند و نبایستی  طرفین کند. 

هیچگونه سوءاستفاده چه از سوی دستگاه اجرایی )درخصوص حریم خصوصی افراد( چه از سوی خدمت گیرنده در این رابطه انجام  

 گردد.  

 

 هزینه ها و پرداخت ها  .5

 

 کامال رایگان بوده و نیاز به پرداخت هیچ مبلغی نیست.  این خدمت 

 

 دوره عملکرد  .6

 دوره عملکرد خدمات بصورت سالیانه است. چنانچه تغییری در سطح ارائه خدمت صورت گیرد در میز خدمت اصالح خواهد شد. 

 

 خاتمه توافقنامه   .7

هواشناسی کشور تعریف شده است  خدمت مربوطه در میز خدمت  مادامیکه این خدمت به عنوان یک خدمت شناسه دار در سازمان 

 الکترونیکی ارائه می گردد. 

 


