
مقدمه
مرکز ملی داده های اقيانوســي و دریایی ایران، کار خود را با حمایت ســازمان علمی و فرهنگی ملل 
متحد یونســکو و زیر نظر کميســيون بين دولتی اقيانوس شناسی در سال 1374 آغاز کرد.  این مرکز 
در واقع یکی از اعضای برنامه بين المللی تبادل داده های اقيانوســی )IODE( و نماینده آن در کشور 
جمهوری اسالمی ایران می باشــد. وظيفه اصلی این برنامه، تسهيل فرایند تبادل داده ها و اطالعات 
دریایی، گسترش فرمت های استاندارد در تبادل داده و اطالعات دریایی و مساعدت به اعضا در زمينه 
مدیریت داده های دریایی اســت. در حال حاضر نزدیک به 100 مرکز ملی داده های اقيانوسی وابسته 
به برنامه IODE   در سرتاســر دنيا فعال هســتند که ماموریت اصلی آنها دسترسی به منابع ملی داده 

های اقيانوسی است.
مرکز ملی داده های اقيانوســی و دریایی ایران موفق به کسب اعتبارنامه "چارچوب مدیریت کيفيت" 
داده های اقيانوســی از برنامه IODE در سال 2017 شده است. این اعتبارنامه نشان دهنده ارائه داده 
ها، محصوالت و خدمات اقيانوســی مطابق با استانداردهای IODE توسط مراکز ملی داده می باشد. 
الزم به ذکر است که تاکنون فقط 10 مرکز داده در دنيا موفق به کسب این اعتبارنامه از جانب برنامه 

IODE شده اند.
هدف از برگزاري این کارگاه آموزشــي، آشنایي دانشجویان، محققين و سازمان هاي دریایي کشور با 
خدمات مرکز ملی داده های اقيانوسی و دریایی در زمينه مدیریت داده هاي اقيانوسي و توليد محصوالت 
داده اي اســت. شرکت کنندگان عالوه بر شــناخت فرایند کلی مدیریت داده ها مشتمل بر دریافت، 
پردازش، تجميع، آرشــيو و توزیع داده با نحوه دریافــت داده رایگان، خدمات و محصوالت داده اي از 

پورتال مرکز داده ها آشنا خواهند شد.

محورهای کارگاه:
Ë  آشنایي با وظایف مراکز ملي داده و مفاهيم کلي مدیریت داده هاي اقيانوسي  
Ë   آشنایي با نحوه دریافت داده رایگان، خدمات و  محصوالت داده اي از پورتال مرکز داده ها  

شرايط شرکت در کارگاه:
Ë   تکميل فرم ثبت نام
Ë  آشنایی با مهارت های کامپيوتری، محيط وب و شناخت داده دریایی
Ë   .نظر به محدودیت ظرفيت پذیرش، اولویت بر اساس تاریخ دریافت فرم ثبت نام می باشد
Ë  شایان ذکر است گواهی دوره توسط پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی صادر می گردد

مدرسین:
مهندس فرناز غياثی، مهندس ولی اله عمرانی، مهندس حميدرضا زارع

دبیــر اجــرايي: 
زهرا نژادفالح

 nfallah@inio.ac.ir   :پست الکترونيک

دبیـــر علمــي: 
مهندس فرناز غياثی

 fghiasi@inio.ac.ir  :پست الکترونيک



زمان: يکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت :9:00 تا 12:00 
نشانی محل برگزاری کارگاه آموزشی: تهران، خيابان فاطمي غربي، خيابان شهيد اعتمادزاده، پالک 3، 

پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی
تلفن: 5-66944873 داخلي 251                        دورنگار: 66944869

فــرم ثبـت نــام اولیـــه

نام و نام خانوادگي:                                                       کد ملی:  

شغل/ سمت:                                سازمان متبوع:

نشاني محل کار و کد پستي:

تلفن ثابت:                                تلفن همراه:                              نمـابر:

پست الکترونيکي:   


