فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه

شناسه خدمت 13011439108

عنوان خدمت :پیش بینی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی
ارائه
دهنده
خدمت

نام دستگاه اجرایی  :سازمان هواشناسی کشور
نام دستگاه مادر  :وزارت راه و شهرسازی
شرح خدمت

ارائه خدمات عامه و سفارشی بولتن دریایی – پیش بینی بادو ارتفاع موج خلیج فارس – پیش

مشخصات خدمت

بینی باد و ارتفاع موج دریای خزر-تصاویر ماهواره ای دمای سطح آب خلیج فارس ،دریای عمان و
نوع خدمت
نوع مخاطبین
ماهیت خدمت
سطح خدمت
نحوه آغاز
خدمت
رویداد مرتبط با

خدمت به شهروندان ()G2C
عموم مردم
حاکمیتی
ملی
تقاضای گیرنده
آموزش

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی()G2G

تشخیص دستگاه

کسب و کار

قوانین و مقررات
باال دستی

آیین نامه اجرایی ماده ( )21قانون وصول برخی از در آمد های دولت و مصرف آن در موارد معین

مدارک الزم
برای انجام
خدمت

درخواست رسمی برای دریافت خدمات سفارشی

متوسط مدت
زمان ارایه
خدمت:

جزییات خدمت

دریای خزر
خدمت به کسب و کار ()G2B
متخصین
تصدی گری
منطقه ای
زمان مشخص

خدمات عامه به صورت روزانه
خدمات سفارشی بر اساس نحوه سفارش

تعداد بار مراجعه
حضوری
آمار تعداد
خدمت
گیرندگان
هزینه ارایه
خدمت(ریال) به
خدمت
گیرندگان

یک بار

ارائه خدمات بولتن دریایی

رایگان

پیش بینی بادو ارتفاع موج خلیج فارس

رایگان

پیش بینی باد و ارتفاع موج دریای خزر

رایگان

تصاویر ماهواره ای دمای آب

رایگان

خدمات سفارشی

غیر رایگان

عنوان خدمت :پیش بینی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی
ارائه
دهنده
خدمت

نام دستگاه اجرایی  :سازمان هواشناسی کشور
نام دستگاه مادر  :وزارت راه و شهرسازی
نوع ارائه

اینترنتی(مانند وب گاه دستگاه )

غیر الکترونیکی

مراجعه به دستگاه

الکترونیکی

اینترنتی(مانند وب گاه دستگاه )

الکترونیکی

اینترنتی(مانند وب گاه دستگاه )

لینک های خدمت

درخواست خدمت

الکترونیکی

اینترنتی(مانند وب گاه دستگاه )

ارائه
خدمت

الکترونیکی

رسانه ارتباطی خدمت

تولید خدمت(فرایند
داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر
دستگاه ها)

اطالع رسانی
خدمت

مراحل خدمت

نحوه دسترسی به خدمت

شناسه خدمت 13011439108

.htmlپیش-بینی-باد-ارتفاع-موج-خلیج-فارسhttp://irimo.ir/far/wd/1071-
 .htmlدریایی-بولتن-دریاییمحصوالتhttps:// irimo.ir/far/wd/1214-
.htmlپیش-بینی-باد-ارتفاع-موج-دریای-خزرhttp://irimo.ir/far/wd/1213-
.htmlمرکز-علوم-جوی-اقیانوسیhttp://irimo.ir/far/wd/640-

عنوان خدمت :پیش بینی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی

مراحل دریافت خدمت

ارتباط خدمت با سایر سامانه ها
(بانک های اطالعاتی)در دستگاه

ارائه دهنده
خدمت

شناسه خدمت 13011439108

نام دستگاه اجرایی  :سازمان هواشناسی کشور
نام دستگاه مادر  :وزارت راه و شهرسازی
نام سامانه های
دیگر
بانک اطالعات
آنالین سازمان
بانک اطالعات
تاریخچه ای

فیلدهای مورد تبادل

استعالم الکترونیکی
Online

فراسنج های جوی
فراسنج های جوی

-1درخواست اطالعات
-2بررسی درخواست
-3تولید داده مورد نظر
-4محاسبه هزینه
-5ارسال اطالعات

Batch

استعالم غیر الکترونیکی

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت
دریافت خدمت الکترونیکی
(غیر حضوری)

دریافت خدمت
حضوری(سفارشی)

مراجعه به وب سایت

مراجعه به معاونت پژوهشی،
اعالم نیاز و درخواست

خیر
مراحل دریافت
خدمت سفارشی

آیا موجود
است

ارائه معرفی نامه و ثبت
درخواست

اعالم به
متقاضی

بررسی
درخواست

آیا امکان
پذیر است؟

خیر
بلی
مراجعه به لینک

بلی
طراحی مدل برای سفارش
جدید
دریافت خدمت

اعالم هزینه

پرداخت هزینه

ارائه به
متقاضی

