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فرم نیازسنجی آبسی پروران به خدمات هواشناشی شیالت
( کاربرگ شماره ) 1

 -1فعالیت عوذُ ضوا در کذام بخص است؟
ج) پزٍرش هاّی گزم آبی

الف)تکثیز بچِ هاّی ب)پزٍرش هاّی سزدآبی

د) پزٍرش هاّی خاٍیاری

 -2سابقِ فعالیت ضوا در بخص ضیال ت چٌذ سال است؟ ....................................
 -3حدن استخز ٍ هیشاى تَلیذ ضوا چقذر است؟ .................................
 -4هیشاى آضٌایی ضوا با خذهات ٍ تَصیِ ّای َّاضٌاسی چقذر است؟
الف)کن

ب) هتَسط

د) خیلی سیاد

ج) سیاد

 -5آیا در فعالیت ّای رٍساًِ خَد ًیاسی بِ خذهات َّاضٌاسی احساس هی کٌیذ؟
ب)خیز

الف)بلی

ج)تاحذٍدی

 -6بِ ًظز ضوا بْتزیي رٍش بزای دریافت خذهات َّاضٌاسی بِ چِ صَرت است؟
 -تواس تلفٌی

 -هزاخعِ حضَری

 -ضَرای( دّیاری) هحلی

 -پیاهک

 -7استفادُ اس گشارش ّای خَی ٍ پیص بیٌی َّاضٌاسی فعلی تا چِ حذ در بْبَد عولکزد ضوا هَثز بَدُ است؟
الف) هتَسط

ج)عالی

ب)خَب

 -8کذام پاراهتز َّاضٌاسی در هزاحل هختلف تَلیذ ضوا اّویت بیطتزی دارد؟
 دهای َّا  -دهای آب  -سزعت باد  -بارش باراى  -بارش بزف  -تگزگ  -تبخیز  -ابزًاکی  -فطارَّا -9تاکٌَى کذام پذیذُ خَی ،بیطتزیي خسارت را بِ تَلیذات ضوا ٍارد کزدُ است؟
ب)ٍسش باد ضذیذ ٍ طَفاى ج)گزهای سیاد

الف)سزها ٍ یخبٌذاى

د)بارش باراى ضذیذ ُ) سیالب

 -11در چِ هزحلِ ای اس تَلیذ ،پاراهتزّای َّاضٌاسی بیطتزیي اّویت را دارد؟
الف)تخن گذاری ٍ تخن کطی ب)سیز تکاهلی تخن ّا

ج)دٍرُ تکاهلی رضذ بچِ هاّیاى د)پزٍرش هاّیاى

 -11پیص بیٌی ٍ تَصیِ ّای َّاضٌاسی را تا چٌذ رٍس آیٌذُ ًیاس داریذ؟
ب) 24ساعتِ

الف)ساعتی

ج)سِ رٍسُ

د)پٌح رٍسُ

 -12آیا هایلیذ اس خذهات رایگاى َّاضٌاسی با ّوکاری ادارُ کل ضیالت استفادُ کٌیذ؟
الف) بلی

ب) خیز
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