به نام خدا

اولین گردهمایی اعضای انجمن علمی مدیریت اطالعات کشاورزی ایران ،شاخه استان البرز به میزبانی مرکز
آموزش عالی امام خمینی (ره) در سالن اجتماعات استاد کمالی نژاد ،مورخ هفدهم اسفند ماه  29رأس ساعت 01و با
حضور99نفر از اعضای حاضر به شرح ذیل برگزار گردید.
آقایان  :مهندس مختاری اسکی ،مهندس یوسفی ،مهندس صمیمینژاد ،مهندس ملک یارند ،مهندس
شبستری ،مهندس فیروزی ،مهندس حیدرزاده ،مهندس خشکدامن و مهندس میرقلیخانی
خانمها :مهندس شکرچی ،مهندس شادالویی ،مهندس اصالنی ،مهندس وشنوه ،مهندس لطفیان ،شهریاری،
محمدی ،محمدی ثالث ،مهندس فتاحی ،مهندس حسینی ،قهرمانی ،خلج و صحبت زاده حضور داشتند.

پس از تالوت آیات قرآن ،ابتدا جناب آقای مهندس مختاری مدیر گروه تخصصی استان البرز درخصوص
چگونگی راهاندازی و تشکیل دفتر نمایندگی انجمن علمی مدیریت اطالعات کشاورزی شاخه استان البرز و معرفی
موسسان و رئیس محترم انجمن علمی مدیریت اطالعات کشاورزی جناب آقای دکتر علیدوستی در ایران صحبت
کردند .سپس ایشان ضمن توضیحاتی در خصوص عملکردهای سال  29به نقد و بررسی اهداف و وظایف گروه در
راستای پیشبرد و گسترش بینش ،دانش و مهارت در زمینه مدیریت اطالعات کشاورزی در ایران پرداختند و بعد

اعضای محترم انجمن نظرات و پیشنهادات خود را به شرح زیر اعالم نمودند .از جمله پیشنهاداتی که به منظور بحث
و تبادل مطرح گردید به شرح زیر می باشد.
 طراحی الگوی کشت و کار به کشاورزان و قیمتگذاری
کاالها ،اجرای دورهها برای اطالعرسانی و کاربرد زبان
انگیسی در صفحات وب (جناب آقای مهندس ملک یارند)



کشت بهموقع به منظور کاهش هزینهها (جناب آقای مهندس
حیدرزاده)



فعالسازی وبگاه گروه در شاخه استان البرز و شرکت اعضا در
همایشها (سرکار خانم مهندس شادآلویی)

 راهاندازی خبرنامه الکترونیک اطالعرسانی در خصوص
اخبار مربوطه و همچنین ثبت بهترین تجربیات از طریق
دانشجویان در وب سایت انجمن (جناب آقای مهندس
یوسفی)

 دعوت از اساتید مجرب بهمنظور در اختیار قرار دادن تجربیات
سازنده (سرکار خانم مهندس وشنوه)

 طرح ایجاد هرباریم دیجیتالی و تلفیق دو مفهوم کتابخانه و
هرباریم و بحث در مورد چگونگی اجرایی شدن آن (آقای
مهندس شبستری)



اجرای دورههای آموزشی کارگاهی ازجمله  GISو کاربرد زبان
انگلیسی در صفحات وب و ارسال تیم به باغ ( KEWجناب
آقای صمیمی نژاد)

 ثبت و اجرایی نمودن دانشهای بومی و طب سنتی نیز از دیگر مواردی بود که به پیشنهاد اعضای
محترم مطرح گردید .سپس مقرر گردید جلسات بهطور منظم ادامه یافته و دومین جلسه گردهمایی
نیز در اردیبهشت ماه سال  29برگزارگردد.

