Liên kết
Dưới đây là một số liên kết có thể bạn quan tâm:

Ban Khí tượng nông nghiệp
(Commission for Agricultural Meteorology – CAgM)

Là một trong 8 Ban kỹ thuật của WMO, Ban Khí tượng nông
nghiệp (CAgM) cung cấp các hướng dẫn về lĩnh vực khí
tượng nông nghiệp bằng cách nghiên cứu và xem xét
những công nghệ và khoa học đã có; đề xuất tiêu chuẩn
quốc tế cho các phương pháp, thủ tục, cung cấp một diễn
đàn cho việc kiểm tra và giải quyết các vấn đề khoa học và
kỹ thuật có liên quan; thúc đẩy việc đào tạo và chuyển
giao kiến  thức và phương pháp, bao gồm cả các kết quả
nghiên cứu, giữa các thành viên của WMO; thúc đẩy hợp
tác quốc tế và duy trì hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề
khoa học kỹ thuật với các tổ chức quốc tế khác.

Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc
(Food and Agriculture Organization – FAO)

An intergovernmental organization, FAO has 194 Member
Nations, two associate members and one member
organization, the European Union. Its employees come
from various cultural backgrounds and are experts in the
multiple fields of activity FAO engages in. FAO’s staff
capacity allows it to support improved governance inter
alia, generate, develop and adapt existing tools and
guidelines and provide targeted governance support as a
resource to country and regional level FAO offices.
Headquartered in Rome, Italy, FAO is present in over 130
countries.

HIệp hội quốc tế về Khí hậu nông nghiệp
( The International Society
for Agricultural Meteorology – INSAM)

Là trang thông tin tổng hợp của Hiệp hội khí tượng nông
nghiệp, cung cấp các thông tin về: thị trường KTNN; các
thông tin về thời tiết và khí hậu trực tuyến; các tạp chí
chứa nội dung KTNN; thông tin cho những nhà KTNN và các
công cụ phần mềm trong KTNN.
Ngoài ra, trong web này còn có các nội dung lien quan đến
các hội thảo, đào tạo; các vị trí việc làm lien quan đến vấn
đề khí hậu nông nghiệp

