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 پیش بینی عددی  _   ازیسمدل :   اولموضوع  

  محورها :

 بینی عددی وضع هوا ای و پیشای و تمام کرهسازی منطقهمدل 

 دازش خروجی  مدل های پیش بینی عددی برای تولید محصوالت کاربردیپس پر 

 آلودگی هوا، هواشناسی کشاورزی، هیدرولوژی، اقلیم، های هواشناسی با مدل های کاربردیجفت کردن مدل(

 خشکسالی و ...(

 بینی های فصلیسازی اقلیمی وپیشمدل 

 های جوی و محیطیسازی پخش و انتشار آالیندهمدل 

 زی دریایی و اقیانوسیسامدل 

 آبهای بارش روانمدل 

   داده گواری و بهبود داده های ورودی به مدل های پیش بینی 

 هواشناسی میان مقیاس بر پایه شناخت پدیده های جوی 

  (هواشناسی دینامیکی )پارامتری کردن فرایند های فیزیکی 
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 : الویت های پژوهشی  
     با محورهای فوق  عناوین پروژه های پیشنهادی منطبق

 پیش بینی طوفان های گرد و خاک به کمک مدل های پیش بینی عددی  -1
پسسیش بینسسی نقطسسه ای بسسرای یسسا مسسدلهای دی سسر   WRFپسسس پسسردازش آمسساری برونسسداد سسسامانه مسسدل سسسازی  -2

 ) بارش ؛ دما ؛ رطوبت و باد ( های هواشناسی کمیت
بینسسسی ااتمسسساالتی کوتسسساه مسسسدت بسسسرای پیش  Ensemble Forecasting))ایجسسساد سسسسامانه همسسسادی  -3

 های همدید کشورایست اه؛ بارش ؛ باد و رطوبت دمای کمینه و بیشینه روزانه 

 و سایر کالن شهرها  پیش بینی  خط دمای صفر درجه برای تهران-4
  ای وضع هوابینی نقطهدهندة پیشطراای و توسعه سامانة نمایش -5

 فیزیک دریا –یایی هواشناسی در:  دوم موضوع 

 محورها : 
  امواج دریاییانتشار پیش بینی 

  توسعه شبکه سنجش دریایی و اقیانوسیمنظور ه ب ومکان یابی  مطالعه 

 استفاده از تکنیک های سنجش از دور در توسعه هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی 

  تاثیر پارامترهای هواشناسی بر متغیرهای فیزیکی و زیستی دریا 
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 :الویت های پژوهشی  
  عناوین پروژه های پیشنهادی منطبق با محورهای فوق 

 SWANپیش بینی عددی امواج ناشی از باد در مقیاس استانی با مدل عددی  -1

 بر روی دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند WW3عملیاتی کردن مدل موج  -2

 ان تخصصی پیش بینی نقطه ای هواشناسی دریایی برای کاربر -3

 تهیه اطلس میدان باد و امواج ناشی از باد بر روی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان  -4

 اجرای مدل عددی اقیانوسی بر روی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمانمدلسازی جریان های دریایی و  -5

 های هواشناسی  جای زینی شبکه بویه مطالعه و مکان یابی بمنظورایجاد شبکه رادار دریایی جهت  -6

اسسستفاده از داده هسسای مسساهواره ای بسسرای راسسستی آزمسسایی تخمسسین میسسدان بسساد بسسر روی دریاهسسای ایسسران توسسسط مسسدل هسسای  -7
 عددی هواشناسی

 مطالعه وبهره برداری از خصوصیات امواج وجزر ومد در تولید انرژی -8

 طراای  وساخت رادارهای سنجش موج وجریان در دریا -9

 
 

 ی هوانوردیهواشناس:  سومموضوع 
 ها : محور

 

 مطالعه و پیش بینی پدیده های جوی مخرب در هوانوردی 

  بحرانی جوی در فرودگاه های کشوراقلیمی و شرایط مطالعه وضعیت های 

 ارتقاء کیفیت محصوالت هواشناسی هوانوردی 
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    :الویت های پژوهشی
  عناوین پروژه های پیشنهادی منطبق با محورهای فوق 

  Nowcastingراه اندازی سامانه خودکار  طراای و   مطالعه ، -1

   ( ..…… , Tafor, Area frecast , Airmet, sigmet )های هوانوردی  صحت سنجی پیش بینی -2

  پیش بینی مه در فرودگاههای کشور -3

 
 
 

 تجهیزات هواشناسی و فناوری اطالعات:  چهارمموضوع 
 ها : محور
  تجهیزات هواشناسی  کالیبراسیون 
 و توسعه استفاده بهینه از محصوالت رادار کاربردی نمودن محصوال ت رادار 

 تجهیز شبکه ایست اه های هواشناسی به سیستم سنجش گردوغبارو  مطالعه 

 از جملسسه ایسسست اه خودکسسار ؛ تجهیسسزات  طرااسسی، سسساخت و ن هسسداری تجهیسسزات تخصصسسی هواشناسسسی
 دور سنجی و ....

 زاری و سخت افزاری تخصصی کاربردی هواشناسی طراای و ساخت سامانه های نرم اف 
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 : الویت های پژوهشی  
از سسوی مراکسسز تحقیقسساتی کشسور پیشسسنهاد گسردد  کسسه پسسس  عنساوین پسسروژه هسای منطبسسق بسسا محورهسای فسسوق 

تسسا ییسسد فنسسی سسسازمان در از سسسرمایه گسس اری و  سسساخت از سسسوی مراکسسز تحقیقسساتی و بخسسش خصوصسسی و 
ناسسسی کشسسور قسسرار خواهسسد گرفسست . از جملسسه موضسسوعاتی کسسه مسسی توانسسد اولویسست خریسسد سسسازمان هواش

  پیشنهاد گردد شامل : 
 طراای و ساخت رادیو سونر -1
 و دریایی طراای و ساخت رادارهای هواشناسی -2
 هواشناسی  هایسنجدهطراای و ساخت سامانه برخط کالیبراسیون -3

 رهای هواشناسیتصاویر راداتصحیح  ا ف نویز از داده های رادار و-4

 طرح عملیاتی کالیبراسیون سنسور های تابش سنجی-5

  WINDPROFILERطراای  و ساخت --6

  RVRطراای و ساخت  -7

 طراای و ساخت سیستم سویچینگ -8

 طراای و ساخت بویه های هواشناسی -9

 ایجاد سامانه خودکار توسعه هواشناسی کاربردی ) تهک (  -11
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 کشاورزیهواشناسی :  پنجم موضوع 
 ها : محور
 محصسوالت مناسس  کشست ال سوی جهت تعیین  های هواشناختی  کمیت و مکانی توزیع زمانیپتانسیل سنجی و

 کشاورزی

  کشوربا شرایط اقلیمی  محصوالت کشاورزی ارقام مقاوم خشکی و سازگاری شناسایی  

 تغییر اقلیم وهواشناسی کشاورزی 

 ا استفاده از فن آوری سنجش از دورپیش بینی عملکرد محصوالت عمده کشاورزی ب 

  محصوال ت کشاورزی  برای اقلیمی  –ستانه های بحرانی جوی و به روز رسانی آتعیین 

  بسسرای مقاصسسسد  هواشناسسسسیامکسسان سسسسنجی اراشسسه پسسسیش بینسسی هسسسای فصسسلی کوتسسساه مسسدت و هشسسسدار هسسای
 کشاورزی

  تعیین ارزش خدمات هواشناسی کشاورزی 

  مدل های آب و هوا محصول 

 
 

 

 

 : الویت های پژوهشی  
   عناوین پروژه های پیشنهادی منطبق با محورهای فوق 

 بهره برداری از داده های ماهواره برای تعیین پوشش گیاهی و برآورد شاخص های تخصصی کشاورزی -1

 GISتهیه و تولید سالنامه کشاورزی با استفاده از   -2

 ل فنولوژی محصوالت استراتژیک مدلسازی و بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد و مراا -3
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 بررسی تاثیر پدیده های ادی بر محصوالت کشاورزی مناطق مختلف کشور  -4

 پهنه بندی کشت محصوالت کشاورزی بر اساس پارامترهای هواشناسی  -5

 پیش بینی شیوع بیماریها و آفات با استفاده از پارامترهای هواشناسی  -6

 ینی دمای مختلف اعماق خاک ومیزان نفوذپزیری یخبندان با استفاده از سنجش از دورپیش  -7

 

 هواشناسی جاده ای:  ششمموضوع 
 ها : محور

  اقلیمی برروی اوادث جاده ای  –بررسی تاثیر پدیده های جوی 

 پدید ه های مخاطر آمیز جوی در هواشناسی جاده ایی و مطالعات بهمن 
  جاده اییناسی هواشتوسعه ایست اه های 

    : الویت های پژوهشی
   عناوین پروژه های پیشنهادی منطبق با محورهای فوق 

  برای ایست اه های جاده ایاراشه پیش بینی -1
 بررسی و مکان یابی نقاط اادثه خیز برای توسعه ایست اههای جاده ای  -2
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 آلودگی جوی و محیطی ،شیمی جو :  هفتمموضوع 
 ها : محور

 
 ررسی عوامل آب وهوایی وانسانی تاثیر گ اربرآلودگی هوا ب 

 نوزمطالعات مربوط به الیه ا 

 و مدیریت آن  شهری بررسی آلودگی هوای 

 مدل سازی پخش و انتشار آالینده های جوی و محیطی 

 

    : الویت های پژوهشی
  عناوین پروژه های پیشنهادی منطبق با محورهای فوق 

 
 کالنشهرها بر اساس عناصر جوی موثر)شاخص تهویه(;ی  هوابررسی پتانسیل آلودگی  -1

 مدلسازی و پیش بینی آلودگی هوای کالن شهرها بر اساس غلظت و شاخص کیفیت  -2

 ملی و استانی مدلسازی و پیش بینی گرد و خاک در سطح  -3

 های مدلسازی گرد و خاکآزمایی و ارتقاء سامانهراستی -4

 ودگی هوا از چشمه های نقطه ای مدلسازی و پیش بینی پخش و انتشار آل -5

 های جوی مؤثر بر تهویه هوا ی کالنشهرهامطالعه و بررسی سامانه -6
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 اقلیم شناسی:  هشتم موضوع 
 ها : محور

 
 اقلیم خرداقلیمی در سطح  مطالعات  
 اقلیم و معماری 

 شبکه پایش اقلیمی  توسعه 

 مدلسازی و پیش بینی فصلی و اقلیمی 

 انرژی نو و تجدید پ یر 

 تغییر اقلیم و پیامدهای آن 

  اقلیم و گردش ری 

   : الویت های پژوهشی 
  عناوین پروژه های پیشنهادی منطبق با محورهای فوق 

  های دما(تهیه وبه روز رسانی اطلس اقلیمی کشور )مطالعات و نقشه  - 1
پیش بینسی فصسلی  ینامیکیدهای  بینی ماهانه  بارش کشور با بکار گیری پس پردازش آماری برونداد مدل پیش -2

  و. . . ( GloSea4و  MRI-CPS2 ،CFSv.2)مانند
 های کشور  شناسایی خرد اقلیم -3

 وفن آوری نوین در شهر سازی  طراای معماری همساز با اقلیم -4

 مدلسازی شهری جریان های باد -5

 طوط ریلی کشور ختحلیل پدیده های ادی برای تمام  -6

  IPCCمیالدی تحت سناریوهای جدید  2111در افق مدل سازی دینامیکی تغییر اقلیم کشور  -7
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 ( و امواج دریا باد  ؛تدوین اطلس انرژیهای تجدید پ یر ) انرژی خورشیدی  -8

مطالعه فرابخشی)با مشارکت سایر وزارت خانه ها(  پیامدهای تغییر اقلسیم ، روش هسای سسازگاری و کساهش  -9
به  مراکز تصمیم گیری کالن کشور)شورای عالی  اثرات آن  جهت لحاظ در برنامه های توسعه کشور و اراشه

 امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش های مجلس و . . .(

 میالدی  2115به روزرسانی طرح آشکارسازی تغییر اقلیم کشور تا سال  -11

  آنهاتعیین پتانسیلهای گردش ری بر اساس عوامل هواشناسی و پیش بینی پهنه بندی و  -11

 ب دریاهای  کشور آت اقلیمی بر نوسانات ییرااثر تغ -12

 

 

 هواشناسی آب شناسی:  نهم موضوع 
 محورها : 

 پهنه بندی نقاط سیل خیز کشور 
  در اوضه های آبریز کشور مطالعه واجرای سامانه پیش بینی وهشدار سیل 
 مطالعات هواشناسی آب شناسی 

   : الویت های پژوهشی 
  محورهای فوق  عناوین پروژه های پیشنهادی منطبق با

 
 رود دره های شهر تهران  برای اوزه های ابریز کشور بویژه  طراای و توسعه سامانه هشدار سیل برای -1

 برای شریانهای ایاتی کشور   (PMP , PMF )مطالعه و بروز رسانی اداکثر بارش محتمل  و سیل محتمل  -2

 آبریز  کشور های توسعه منابع آب اوضه های بررسی اثرات تغییر اقلیم بر طرح -3
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 اوضه های آبریز  کشوربر کاهش جریان سطحی در جوی ارزیابی عوامل مؤثر  -4

پیش بینی ماهانه و فصلی بارش برای اوضه های آبریز  کشور با استفاده از پس پردازش برونسداد مسدل هسای  -5
 دینامیکی پیش بینی فصلی

 
 

 

 

 جوی مخاطراتدهم :  موضوع 
 محورها : 

 
  رانمدیریت بح وهواشناسی 
  و مدت ماندگاری آن  خاکگرد و تولید و انتشارتاثیر پایداری و ناپایداری جوی بر 

 آتش سوزی جن ل های کشور  پتانسیل پهنه بندی 

  پایش و پیش آگاهی آتش سوزی عرصه های جن لی کشور 

  پدیده های مخرب جوی بررسی 

 : الویت های پژوهشی  
  ای فوق عناوین پروژه های پیشنهادی منطبق با محوره

 تهیه اطلس بالیای جوی  -1
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 خدمات عامه هواشناسیدهم : یاز موضوع 
 محورها : 

 
  نیاز سنجی واثر بخشی خدمات هواشناسی 

 توسعه و ارتقاء روش های اطالع رسانی عمومی 

  ارتقای دانش عمومی هواشناسی از طریق بسته های آموزشی 

 : الویت های پژوهشی  
 اشناسی جهت درج در کت  درسی مقاطع تحصیلی مختلفتدوین مطال  مرتبط با هو - 1

 

 سنجش از دور: دوازدهم موضوع 
 محورها: 

 
 استفاده از محصوالت هواشناسی ماهواره ایی در پایش مخاطرات و بالیای جوی 

 کاربرد سنجش از دور در هواشناسی و علوم مرتبط با جو 

  پردازش دادهای  ماهواره ای 
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   :الویت های پژوهشی 
 عناوین پروژه های پیشنهادی منطبق با محورهای فوق 

) فشار ؛ دما ؛ بارش ؛ استخراج پارامترهای هواشناسی از جمله دما و رطوبت از طریق داده های ماهواره ای  -1
 رطوبت ؛ باد و .....(

 کالیبراسیون مدلهای منطقه ای هواشناسی با استفاده از داده های ماهواره ای  -2

 R&Sه های زمینی هواشناسی بااستفاده از تکنولوژی استفاده از سنجند -3

 
 خشکسالی:  سیزدهم موضوع 

 محورها : 
 خشکسالیپدیده آگاهی پایش و پیش 

  اطالع رسانی به هن ام 

 ارزیابی ریسک خشکسالی و اتخاذ روش های ایجاد سازگاری و کاهش اثرات 

 
   :الویت های پژوهشی 

 شامل استفاده از داده های زمینی و سنجش از دور بررسی روش های نوین پایش خشکسالی - 1

 تدوین شاخص خشکسالی ترکیبی  -2

بررسی روش های مختلف صدور پیش آگاهی پدیده خشکسالی ) بهره گیری از روش های آماری و نیسز پسیش  -3
 بینی های اقلیمی(
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هسای بهینسه اطسالع شناسایی نیاز کاربران بخش های مختلف جامعه دررابطه با پدیده خشکسالی و اتخاذ روش  -4
 رسانی به موقع 

 و شناسایی مناطق با ریسک باال و مجامع روستایی آب ارزیابی اثرات خشکسالی بر کشاورزی، منابع -5

 
                         


