
 

 

بر اساس کمیسیون برنامه ریزی آموزشیهای هوا  های اقلیمی و نقشه پایگاه دادهسرفصل درس   

 

 

 های ارائه شده توسط وزارت علوم طرح درس آب و هوای ایران مبتنی بر سرفصل

 جلسه اول:
ضمن اینکه آنها با برنامه کلی استاد آشنا خواهد  .شود میهای موجود آشنا  این جلسه دانشجو با طرح درس و کتابدر  ای: اهداف مرحله

  شد.

 

 طرح درس جلسه اول

 حضور و غیاب

 خودمو طرح درس  وزارت ارائه سرفصل



 

 

 های موجود در خصوص درس مد نظر و معرفی کتاب اصلی معرفی کتاب

 

 "های هوا( نقشه – سوم)فصل  .یزد، انتشارات دانشگاه های هوا های اقلیمی و نقشه پایگاه داده(، 1395)  شفیعیمظفری، غالمعی؛ شهاب "

 – اول)فصل  (، پردازش و نمایش داده های شبکه ای جوی، انتشارات دانشگاه اصفهان.1391)مسعودیان،سید ابوالفضل و همکاران  "

 "های هوا( نقشه

 "های هوا( نقشه –)فصل سوم  ( نقشه ها و نمودارهای اقلیمی،انتشارات دانشگاه پیام نور.1393مه بابایی فینی  )نجف پور، بهرام؛ ام السل"

 "سازمان هواشناسی کشور – آشنایی با ادوات هواشناسی -بیات سهیال "

 

 معرفی اجمالی درس مد نظر 

 توضیح مخنصر در خصوص کار عملی(مشخص کردن وظایف دانشجو )تعیین زمان امتحان میان ترم پرسش کالسی و 

 هدف اصلی درس

 و مراحل مختلف پژوهش پژوهش

  آوری داده مرحله جمع

 شناسی ای برای اقلیم منابع داده

 ضرورت استفاده از پایگاه دادهها

 انواع پایگاه داده

 های داخلی پایگاه

 های خارجی پایگاه

 

 :دومجلسه 
 های موجود آشنا خواهد شد. و داده های داخلی پایگاهدر این جلسه دانشجو با  ای: اهداف مرحله

 

 دومطرح درس جلسه 

 حضور و غیاب

 پرسش کالسی

 بر جلسه قبل اجمالی مرور

 ی داخلی های داده پایگاه

 یهای هواشناس های ایستگاه متولی

 های هواشناسی انواع ایستگاه

 ها های قابل ثبت در انواع ایستگاه داده

 سینوپتیک در قالب نوت پدهای  های ایستگاه های داده بررسی پایگاه

 

 :سومجلسه 
شود. ضمن اینکه  انواع متغیرهای قابل ثبت در ایستگاه سینوپتیک و واژگان کلیدی آنها آشنا میدر این جلسه دانشجو با  ای: اهداف مرحله

 شد.های ثبت آشنا خواهد  های هوای حاضر هواشناسی نیز در قالب دستورالعمل های پدیده در همین قالب با کد

 



 

 

رخ  های کد ای از ، خالصهساعته 6های  هواشناسی را انتخاب سپس بر اساس داده سینوپتیک  یک ایستگاهدانشجو موظف است : تمرین

؟ و چرا دهده در ایستگاه انتخابی را استخراج نماید و در نهایت گزارشی را در خصوص متداولترین رخداد در ایستگاه انتخابی پیست

  ارائه دهد.

 

 

 سومطرح درس جلسه 

 حضور و غیاب

 پرسش کالسی

 مرور اجمالی بر جلسه قبل

 متغیر باد و معرفی آن

 خشک، متوسط دما، دمای کیمینه و بیشینه(های آن )دمای تر ، دمای  متغیر دما و مشخصه

 متغیر بارش

 ی شبنم و رطوبت نسبی متغیر نقطه

 متغیر فشار جزیی هوا

 متغیر تابش و ساعت آفتابی

 (WW) کدهای هوای حاضر

 

 

 :چهارمجلسه 
ای ه آوری داده شدن دانشجویان با تجهیزات جمعآشنا  –شهر زاهدان  ی سینوپتیکهواشناس  بازدید از ایستگاه ای: اهداف مرحله

  هواشناسی

 

 چهارمطرح درس جلسه 

 حضور و غیاب

 پرسش کالسی

 مرور اجمالی بر جلسه قبل

 های اطالعاتی موجود در سازمان گیری هواشناسی و بانک آشنایی دانشجویان با تجهیزات و ابزار اندازه

 محل استقرار ادوات هواشناسی بر روی جایگاه

 های جو باال آوری داده چگونکی جمع

 رادیوسوند و بالن های هواشناسی

 

 :پنجمجلسه 
 ای های شبکه شناسی به عنوان اولین بحث داده های اقلیم و تحلیل داده  آشنایی دانشجویان با مفاهیم واکاوی ای: اهداف مرحله

 

 پنجمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل - پرسش کالسی - حضور و غیاب

 های کاربردی با استفاده از مثال ضرورت استفاده از داده های  شبکه ای



 

 

 چیست؟  Reanalysis و بازکاوی analysisواکاوی 

 ای  های شبکه تعریف داده

Grid Point چیست؟ 

 ای های شبکه مزایا داده

 Key Limitationsای  های شبکه دادهمعایب 

 تاریخچه زمانی داده های شبکه ای

 

 :ششمجلسه 
 د شد. آشنا خواهنای در جهان و بنیادهای ایجاد کننده آنها  های شبکه در این مرحله دانشجویان با تعدادی از پایگاه داده ای: اهداف مرحله

 

 ششمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل  -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

 (تمامی متغیرها) ای های شبکه های داده ایگاهمعرفی پ

 (فقط بارش) پایگاه های داده های شبکه ای سیاره ای بارش

 

 

 

 :هفتمجلسه 
 ای آشنا خواهند شد. های شبکه و همچنین منابع داده احل تولید، مردر این جلسه دانشجویان با نحوه تهیه ای: اهداف مرحله

 

 هفتمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

 منابع داده های شبکه ای

 ( Telemetryداده های دورسنجی )

 (Remote Sensingداده های سنجش از دوری )

 ای سنجش از دوری راداری )فعال(داده ه  

 داده های سنجش از دوری اپتیک و حرارتی )غیرفعال(  

 (Surfaceداده های سطح زمین ) 

 

 :هشتمجلسه 
 شوند. ای آشنا می های شبکه در این جلسه دانجشویان با مراحل تولید داده ای: اهداف مرحله

 

 هشتمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

 مراحل بازکاوی داده های جوی

 الف( کنترل کیفیت



 

 

 (Thinningوجین کردن )مرحله حذفی   

 تهیه فهرست سیاه  

 کنترل کیفیت آماری  

 ترل کیفیت ویژه )کاربر(کن  

 ( Assimilation ب(داده گواری )یکسان سازی مشاهدات

 (ج( برون داد داده ها  )سه گروه

 برخی از متغیرهای بازکاوی شده و مشخصات آنها

النهاری، امگا، دما،  فشار تراز دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل، باد مداری، باد نصفآشنایی با هفت متغیر اصلی در مطالعات اقلیم شناسی )

 .(رطوبت

 

 

 :نهمجلسه 
 شوند. آشنا می برای توصیف و دسترسی به داده ها آرایه محور NetCDF نامه آیین در این جلسه دانشجو با ای: اهداف مرحله

 

 نهمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -کالسی پرسش  -حضور و غیاب 

 چیست؟  NetCDF نت سی دف 

 NetCDFآشنایی با پسوندهای 

 NetCDFمولفه های اساسی یک فایل 

 

 :دهمجلسه 

 پایان بخش اول 

 مرور بر جلسات گذشته

 های گذشته پرسش و پاسخ به شکل آزاد در خصوص درس

 مانده دارد(. میان ترم )بستگی به انتخاب دانشجویان و همچنین پیشرفت درس در خصوص جلسان باقیامتحان 
 

 

 :یازدهمجلسه 
آشنا خواهند شد. در این مرحله  NetCDFیک فایل های  های خواندن و نوشتن داده افزار نرم با.در این جلسه دانشجو  ای: اهداف مرحله

 های هوا آشنا نماییم. ای و همچنین نقشه های شبکه گردد دانشجو را با مفاهیم و متغیرهای داده تالش می

 

 یازدهمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

  NCEP/NCAR مرکز پیش بینی محیطی آمریکا  -شناسی  ای مهم در اقلیم های شبکه های داده یکی از پایگاهمعرفی 

 (NCEP/NCARشبکه ای های  داده  FTPنحوه دریافت فایل های ) های نحوه دسترسی به داده

 NCEP/NCARای  های داده های شبکه ویژگی



 

 

هرای   کید برر داده اابته برای دانشجویان دوره کارشناسی تا)در هفت دسته کلی  NCEP/NCAR  ای ها در پایگاه داده دادهمعرفی 

 .(باشد سطحی و تراز باال می

 (  Onlineهای هواشناسی به صورت برخط ) نحوه ترسیم نقشه

 

 

گردد از سایت بارگیری و سپس  ای که در کالس برای آنها تعیین می های اقلیمی را در دوره دانشجویان موظف هستند داده تمرین:

 بر اساس آن نقشه تهیه نمایند.

 

 :دوازدهمجلسه 
ای آشنا  افزاهای خواندن و نوشتن دادههای شبکه ترین نرم یکی از مهم GrADSنرم افزار در این جلسه دانشجو با  ای: اهداف مرحله

 و متغیرهای های سطح زمین و تراز باال ناسی اعم از نقشههای هواش همانطور که قبال بیان شد در این مرحله انواع نقشه  خواهند شد.

 خواهد شد.  مربوطه توضیح داده

 

 دوازدهمطرح درس جلسه 

 اجمالی بر جلسه قبلمرور  -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

  (علم سینوپتیکهای هوا ) ع نقشهانوا

 سطحی -نقشه های تراز زمین )یا نقشه های متوسط سطح دریا(  -1

 (نیوارجو ) نقشه های هوای سطوح باالی -2

 

 تهیه نقشه دما در محدوده قلمرو ایران با استفاده از نرم افزار مذکور

 ستورات اصلی گردسآشنایی با د

 افزار ای در نرم های شبکه چگونگی باز کردن داده

 (چیستی فایلای ) چگونگی استخراج اطالعات در مورد فایل شبکه

 های و تجدید دستورات از ابتدا. چگونگی پاک کردن، حذف داده

 های هوا به منظور تهیه نقشه ای های شبکه چگونگی تعریف چهارچوب مکانی و زمانی داده

 

 های فرا گرفته را تهیه نمایند. های دریافتی نقشه نشجویان موظف هستند با استفاده از دادهدا تمرین:

 

 :سیزدهمجلسه 
  ادامه جلسات قبل ای: اهداف مرحله

 

 سیزدهمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

 ای های شبکه های خروجی با استفاده از گردس و داده انواع نقشه

 های شیو تغییرات فشار و ارتفاع ژئوپتانسیل. نقشه مانند (Contour) ارزش های هم تهیه نقشه

 ارزش های هم دستورات مهم تهیه نقشه

 



 

 

 های فرا گرفته را تهیه نمایند. های دریافتی نقشه نشجویان موظف هستند با استفاده از دادهدا تمرین:

  

 :چهاردهمجلسه 
 ادامه جلسات قبل ای: اهداف مرحله

 

 چهاردهمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

 ای های شبکه های خروجی با استفاده از گردس و داده انواع نقشهادامه 

 های شیو تغییرات فشار و ارتفاع ژئوپتانسیل. نقشه مانند (Shaded) رنگیهای  تهیه نقشه

 رنگیهای  دستورات مهم تهیه نقشه

 ها انطباق نقشه

 جریان  های جهت نقشه

 نقشه شدت باد، جهت باد

 Cross Sectionی جوی ها نیمرخ و  ، ستونی Line های خطی تهیه نمودار

 

 های ترسیم شده. آشنایی با دستور چاپ  نقشه

 

 های فرا گرفته را تهیه نمایند. های دریافتی نقشه نشجویان موظف هستند با استفاده از دادهدا تمرین:

 

 :پانزدهمجلسه 
 افزار گردش آشنا خواهد شد. در این جلسه دانشجو با نحوه اسکریپت نویسی در نرم ای: اهداف مرحله

 

 انزدهمپطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

 نویسیاسکریپت  –آشنایی با نحوه نوشتن برنامه 

 

 های فرا گرفته را تهیه نمایند. های دریافتی نقشه نشجویان موظف هستند با استفاده از دادهدا تمرین:

 

 :شانزدهمجلسه 

  دومپایان بخش 

 مرور بر جلسات گذشته

 گذشته های پرسش و پاسخ به شکل آزاد در خصوص درس
 

 های کالسی خود را تا روز امتحان تحویل دهند  تمامی دانشجویان فرصت دارند تمرین

ترم و همچنین امتحان نهایی  های کالسی  )فعال بودن(، امتحان میان به حضور و غیاب، پاسخ به پرسش توجهنمره نهایی دانشجو با 

 محاسبه و ارائه خواهد شد.



 

 

 مندی امکان مشاهده برگه و بررسی آن توسط دانشجو وجود دارد. اعتراض دارد. در صورت عالقهساعت برای  72دانشجو فرصت 

 

 موفق باشید


