دوره آموزش مصاحبه خبری از تاریخ  1397/03/04لغایت 1397/04/069
دوره آموزش مصاحبه خبری به منظور افزایش توانمندی مسئولین و کارشناسان روابط عمومی به مدت
 24ساعت در سالن جلسات شهید همت سازمان هواشناسی کشور برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی معضالت اجتماعی و عفاف حجاب تارخ 1397/04/26
در راستای برگزاری دوره های آموزشی و اجرای برنامه های یکساله کمیته عفاف و حجاب هواشناسی،
دوره آموزشی معضالت اجتماعی و عفاف و حجاب با حضور سرکار خانم محمدزاده و کارکنان در
سالن جلسات این اداره کل برگزار شد .
محمدزاده در ابتدا به تشرح معضالت اجتماعی و راه های مقابله با آن و نقش مهم عفاف و حجاب در
تحکیم خانواده پرداخت و در انتها به سؤاالت کارکنان پاسخ داد و جهت آگاهی کارکنان بروشور و
سی دی آموزشی بین کارکنان توزیع نمود .

دوره آموزش نرم افزار آماری SPSSاز تاریخ  1397/05/13تا 1397/05/17
دوره آموزش نرم افزار آماری  SPSSبا همکاری مدیریت آموزشی هواشناسی و علوم جو هواشناسی از
 13تا  17مرداد به مدت پنج روز در اداره کل هواشناسی استان البرز در حال برگزاری می باشد .
کارشناسان هواشناسی در این دوره با سرفصل آشنائی با ساختار و اجزای نرم افزار  ،ورود و پردازش
داده ها  ،تحلیل تک متغره داده ها برخی از تحلیل های دو متغیره و چند آزمون ناپارامتریک آشنا
می شوند .

دوره آموزش جنبه های مدل سازی منطقه ای اقلیم
دوره آموزش جنبه های مدل سازی منطقه ای اقلیم با همکاری مدیریت آموزشی هواشناسی و علوم جو
هواشناسی از  19تا  23مرداد به مدت پنج روز در اداره کل هواشناسی استان البرز در حال برگزاری
می باشد .
کارشناسان هواشناسی در این دوره با سرفصل های تفکیک افقی و قائم عددی و هزینه محاسباتی  ،هسته
دینامیکی و پارامترسازی فرآیندهای زیر شبکه  ،مدل های جوی و اقیانوسی و جفت شدگی آن ها و
شیمی جو  ،مدل سطحی  ،پیش بینی های همادی  ،ریز مقیاس کاهی دینامیکی مدل اقلیمی آشنائی با
مدل منطقه ای اقلیمی  Reg CM4آشنا می شوند .

برگزاری دوره آموزشی تحلیل دینامیک سیاالتی به کمک نرم افزار ANSYS
به منظور آشنائی کارشناسان هواشناسی البرز با نرم افزار  ANSYSدوره آموزشی تحلیل دینامیک
سیاالتی به کمک نرم افزار  ANSYSدر اداره کل هواشناسی استان البرز برگزار شد .

