
 «به نام خدا»

 «گزارش برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد»

آموزشی تخصصی های یک سری کارگاه  5931در طی روزهای پایانی اردیبهشت ماه و هفته نخست خردادماه 

موزش های آزاد کالج دانشکده آبا مشارکت و همکاری اعضای هیأت علمی گروه جغرافیا و بخش جغرافیایی دفتر 

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در محل کارگاه مدلسازی اقلیمی متعلق به گروه جغرافیا برگزار 

 شد. در ادامه شرح مختصری از هریک از کارگاه ها آورده شده است: 

 «WRFروزه  2دوره »

اردیبهشت ماه  23و  22( در تاریخ WRFع وجو )عددی وض یش بینیپ وهش وپژ روزه مدلسازی با مدل 2دوره 

شرکت کننده از دانشگاه های فردوسی مشهد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تبریز،  22با حضور قریب  5931

دانشگاه خوارزمی، دانشگاه هرمزگان، دانشگاه حکیم سبزواری و اداره کل هواشناسی خراسان شمالی برگزار شد. 

نفر( از رشته های آب و  52نفر( و کارشناسی ارشد ) 3دانشجویان دکتری )شرکت کنندگان در این دوره شامل 

هواشناسی، مهندسی آب، هواشناسی کشاورزی، مهندسی صنایع، آبخیزداری، ژئومورفولوژی و کارشناسان بخش 

 پیش بینی وضع هوا بودند. 

 

 گروه جغرافیا، کارگاه مدلسازی اقلیمی: WRFدوره 



 «CDOکارگاه  »

 5931در تاریخ سوم خردادماه  CDOزه پردازش داده های رقومی با استفاده از بسته نرم افزاری رو 5کارگاه 

نفر از اعضای هیأت علمی، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و  52برگزار شد. در این کارگاه آموزشی تعداد 

مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، دانشگاه گیالن، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه هرمزگان، از کارشناسان 

دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه اصفهان، دانشگاه تبریز و اداره کل هواشناسی خراسان شمالی شرکت داشتند. 

 شایان ذکر است که کارگاه یادشده برای نخستین بار در سطح کشور برگزار گردید. 

 

 CDOکارگاه 

 «NCLروزه  2دوره »

خردادماه  1و  4نیز در تاریخ های  NCLروزه پردازش و تحلیل داده های رقومی با استفاده از نرم افزار  2دوره 

از اعضای هیأت علمی،  نفر 22تعداد  ،در محل کارگاه مدلسازی اقلیمی برگزار شد. در این دوره 5931

از  این دوره سان پیش بینی وضع هوا شرکت داشتند. شرکت کنندگاندانشجویان تحصیالت تکمیلی و کارشنا

دانشگاه اصفهان، دانشگاه پژوهشکده اقلیم شناسی، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، فردوسی مشهد، دانشگاه 



هرمزگان، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه گیالن، سازمان هواشناسی کشور و اداره کل پیش تبریز، دانشگاه 

 بوده اند.بینی خراسان شمالی 

 

 NCLدوره 

WRF

 ین )عضو هیأت علمی گروه جغرافیا(خانم دکتر آذر زر -

 دانشگاه تبریز(اقلیم شناسی، فی )دانشجوی دکتری آقای محمد سعید نج  -

دانشگاه فردوسی  اقلیم شناسی)دانشجویان کارشناسی ارشد خانم نرگس صالح آبادی  دستیار آموزشی: -

 مشهد(

CDO

 جغرافیا(آقای دکتر عباس مفیدی )عضو هیأت علمی گروه  -

 فردوسی مشهد(فرصت مطالعاتی دانشگاه -تبریزدانشگاه آقای کامل آزرم )دانشجوی دکتری اقلیم شناسی  -



 دانشگاه فردوسی مشهد(اقلیم شناسی )دانشجویان کارشناسی ارشد  سمیرا حسنیخانم  دستیار آموزشی: -

NCL

 ین )عضو هیأت علمی گروه جغرافیا(خانم دکتر آذر زر -

 (، دانشگاه فردوسی مشهدخانم مهندس نسرین صالح نیا )دانشجوی دکتری مهندسی آب -

 سهراب کلثومی )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(مهندس آقای  -

 

 با احترام

 عباس مفیدیآذر زرین و 

 گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد


