تاریخ های معرفی سرمولفان ،مولفان و ویراستاران گزارش های مختلف IPCC
(مصوب نشست -34نایروبی -آوریل )6102
--------------------------------------------------------------------------------- -1گزارش ویژه در ارتباط با اثرات گرمایش جهانی  1.1درجه بیش از سطح قبل از انقالب صنعتی و خط
سیرهای و مرتبط با انتشار گازهای گلخانه ای )SR1.5(. . .
Special Report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels
and related global greenhouse gas emission pathways , in the context of strengthening the
global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to
eradicate poverty(SR1.5).

مهلت:
-

مهلت ارسال مدارک به دفتر ملی ( IPCCسازمان هواشناسی کشور) :پنج شنبه  11آذر 1931

مدارک:
-

رزومه علمی  3صفحه ای (به دو صورت  MS-Wordو )PDF

-

مشخص کردن موضوع مورد عالقه بر ای همکاری بر اساس سرفصل های مصوب گزارش  SR1.5که در نشست ماه
جاری در تایلند تصویب گردید(فایل  pdfسرفصل های ضمیمه می باشد ،همچنین فایل از این لینک قابل دسترس می
باشد)

-

توضیح :مدارک واصله پس از بررسی اولیه ،از طریق نماینده دائم ایران در سازمان جهانی هواشناسی و هیات بین دولتی
تغییر اقلیم( - )IPCCجناب آقای دکتر داود پرهیزکار رئیس سازمان هواشناسی کشور -تا  01دسامبر 61( 6102آذر) بر
روی پورتال سازمان جهانی هواشناسی بارگذاری می شود.

ایمیل برای ارسال مدارک:
-

دبیرخانه دفتر ملی هیات بین دولتی تغییر اقلیمipcc@irimo.ir :

سرفصل های گزارش ویژه  1.1درجه (:)SR1.5
-

سرفصل ها از لینک زیر قابل دسترس می باشد .عالقمندان بایستی بر اساس سرفصل های تعیین شده ،موضوع مورد
عالقه را مشخص نمایند
http://ipcc.ch/report/sr15/

 -2ویرایش دستورالعمل  IPCC2002برای موجودی ملی گازهای گلخانه ای:
Refining the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

مهلت:
مدارک:

مهلت ارسال مدارک به دفتر ملی ( IPCCسازمان هواشناسی کشور) :پنج شنبه  11آذر 1931

-

رزومه علمی  3صفحه ای (به دو صورت  MS-Wordو )PDF

-

مشخص کردن موضوع مورد عالقه بر ای همکاری بر اساس سرفصل های مصوب "ویرایش دستورالعمل IPCC6112
برای موجودی ملی گازهای گلخانه ای" که در نشست ماه جاری در تایلند تصویب گردید(فایل  pdfسرفصل های
ضمیمه می باشد ،همچنین فایل از این لینک قابل دسترس می باشد)

-

توضیح :مدارک واصله پس از بررسی اولیه ،از طریق نماینده دائم ایران در سازمان جهانی هواشناسی و هیات بین دولتی
تغییر اقلیم( -)IPCCجناب آقای دکتر داود پرهیزکار رئیس سازمان هواشناسی کشور -تا  9دسامبر ( 6102جمعه 09آذر) بر
روی پورتال سازمان جهانی هواشناسی بارگذاری می شود.

ایمیل برای ارسال مدارک:
-

دبیرخانه دفتر ملی هیات بین دولتی تغییر اقلیمipcc@irimo.ir :

سرفصل های گزارش "ویرایش دستورالعمل  IPCC2002برای موجودی ملی گازهای گلخانه ای":
-

سرفصل های گزارش ضمیمه ایمیل می باشد؛ همچنین از لینک زیر قابل دسترس می باشد .عالقمندان بایستی بر اساس
سرفصل های تعیین شده ،موضوع مورد عالقه را مشخص نمایند
http://ipcc.ch

توضیح:
بر اساس مصوبه نشست  IPCC 34در کنیا(آوریل  ،)6102بایستی این هیات  5گزارش زیر را تهیه نماید که تاکنون برای ردیف های  0و 3
فراخوان اعالم شده است .فراخوان مربوط به سایر گزارش ها ( SR-Ocean ،SR-Landو  )AR6نیز در آینده نزدیک اعالم خواهد شد
که به محض دریافت اطالع رسانی می گردد.

1. Special report on the Impacts of global warming of 1.5 °C above preindustrial levels and related global greenhouse gas emission
pathways(SR-1.5),
2. Special report on Climate change, desertification, land degradation,
sustainable land management, food security and greenhouse gas fluxes
in terrestrial ecosystems (SR-Land),
3. Special report on Climate change and oceans and the cryosphere (SROcean),
4. IPCC’s Technical Guideline for National Greenhouse Gas Inventories
(TFI),
5. Sixth Assessment Report (AR6).

