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الف) مشخصات اقالم آماري
 -1نام شركت تابعه :شركت سهامی آب منطقه اي گیالن – دفتر مطالعات پایه منابع آب
 -2عنوان قلم آماري :دما
 -3عنوان استاندارد بینالمللی/التین قلم آماريTemperature :
1

 -4كد قلم آماري:
 -5سطح جغرافیایی تولید قلم آماري :روستا

دهستان

بخش

1

8
شهر

1
شهرستان

كشور

استان *

سایر با ذكر عنوان

 -6واحد سنجش :سانتیگراد
 -7تعریف قلم آماري :دماي نشانه اي از سرعت متوسط مولکول هاي تشکیل دهنده یک جسم می باشد
ساالنه*
فصلی*
ماهانه*
روزانه*
 -8دوره زمانی جمعآوري قلم آماري :ساعتی*
ساالنه*
فصلی*
ماهانه*
روزانه*
ساعتی*
 -9دوره زمانی ارائه قلم آماري:

سایر با ذكر عنوان
سایر با ذكر عنوان

 -10بازه زمانی (سري زمانی موجود) قلم :سال آبی

ب) فرآیند قلم آماري
 -11روش محاسبه قلم آماري :استفاده از دستگاههاي مکانیکی اندازه گیري دما و دماسنج شیشه اي
 -12متغیرها و پارامترهاي مورد استفاده در محاسبه:
عنوان

واحد

تعریف

دماي حداكثر

سانتیگراد

حداكثر دماي اندازه گیري شده در یک بازه زمانی

دماي حداقل

سانتیگراد

حداقل دماي اندازه گیري شده در یک بازه زمانی

متوسط دما

سانتیگراد

میانگین دماهاي حداكثر و حداقل در یک بازه زمانی

 -13روش تولید قلم آماري :ثبتی*
 -14نحوه ثبت قلم آماري:

سرشماري
دستی*

نمونهگیري
مکانیزه*

 -15نحوه ذخیرهسازي قلم آماري:
 -16روش انتقال قلم آماري:

دستی*
دستی*

مکانیزه*
مکانیزه*

 -17نحوه ارایه قلم آماري:

دستی*

مکانیزه*

سایر(ذكر شود)

 -18عنوان سیستم اطالعاتی عملیاتی تولیدكننده قلم آماري :بانک اطالعاتی دیتاایز

ج) مراجع مرتبط با قلم آماري
 -19واحد مرجع ارائه قلم آماري :دفتر مطالعات پایه منابع آب
 -20واحد تأییدكننده قلم آماري :دفتر ستادي مطالعات پایه منابع آب شركت مدیریت منابع آب
 -21مرجع تعریف قلم آماري :واحد آب هاي سطحی
 -22مرجع ارائهكننده قلم آماري بینالمللی/التینIran Meteorological Organization :
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د) روند نما فرآیند تولید قلم آماري:

اندازه گیری دما در ایستگاه هواشناسی توسط
کارشناس

ثبت در دفتر و تایید توسط کارشناس ناظر

دریافت و انتقال اطالعات

انجام محاسبات اولیه و استخراج دما در بازه های
زمانی مختلف

پردازش داده ها و تایید کارشناس

تایید اطالعات محاسباتی توسط کارشناس دفتر
ستادی

ارایه بانک اطالعاتی جهت ورود داده ها

دددي

