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گروه تخصصي مديريت اطالعات كشاورزي(شاخه البرز)
تشكيل گروه1937/1/72 :
مدير گروه :مهندس حميدرضا مختاري اسكي

هیئت مدیره ی انجمن مدیریت اطالعات ایران در  72فروردین 2937مهندس حمیدرضا مختاری اسکی را به عنوان مدیر گروه
تخصصی مدیریت اطالعات کشاورزی (شاخه استان البرز) برگزید .
این انجمن فعالیت خود را از طریق اطالع رسانی و ثبت نام از متقاضیان و تشکیل جلسات توجیهی برای اعضا آغاز نمود..
انجمن علمی مدیریت اطالعات کشاورزی شاخه البرز تا پایان سال  37به جذب  77عضو حقیقی و یک عضو حقوقی پرداخت
که تاکنون این تعداد به  12نفر افزایش یافته است.


تشکیل جلسات ماهانه با حضور اعضا و تعیین اهداف و تبادل نظر با اعضا در خصوص نظرات و پیشنهادات انجمن
مطابق با آیین نامه های مربوطه از اقدامات مهم این انجمن به شمار می رود.



گردهمایی به میزبانی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) در سالن اجتماعات استاد کمالی نژاد ،مورخ هفدهم
اسفند ماه  37رأس ساعت 21و با حضور77نفر از اعضای حاضر به ارائه گزارش کار به شرح ذیل برگزار گردید.



طراحی مبانی علمی دوره کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات کشاورزی



ارائه مقاله برای هفتادونهمین کنگره ایفال در سنگاپور در همین راستا.



استقرار در مرکز آموزش عالی امام خمینی با مساعدت ریاست محترم مرکز



جذب  77عضو حقیقی و یک عضو حقوقی تا پایان سال 37



ارسال دعوتنامه هایی برای سازمان ها و افراد در جهت معرفی گروه



ارائه برنامه های پیشنهادی سال  39به شرح ذیل:



برگزاری کارگاههای آموزشی



دعوت از اساتید مجرب و سازنده



دعوت از اعضا به شرکت در همایش ها



ایجاد صفحات وب و راه اندازی خبرنامه های الکترونیک اطالع رسانی

همچنین در سال  2939اولین کارگاه آموزشی گروه تخصصی مدیریت اطالعات کشاورزی با عنوان « آشنایی با سیستم
اطالعات جغرافیایی( » )GISبرگزار و در پایان به کلیه شرکتکنندگان گواهی شرکت در دوره اعطا شد .یکی از ویژگی های
این کارگاه ضبط ویدئویی و تولید لوح فشرده آموزشی کارگاه و عرضه آن به شرکتکنندگان بود.
بازدید هیات مدیره انجمن به ریاست جناب آقای دکتر علیدوستی در مورخ پنج تیر  2939برگزار شد که خبر آن نیز به
صورت رپورتاژ از شبکه استانی البرز و در برنامه خبری پخش شد .درراستای همین بازدید جلسه گروه تخصصی و شاخه
استانی با حضور ریاست محترم هیات مدیره انجمن تشکیل و ضمن پاسخگویی به سواالت اعضا ،ایده های خوبی نیز طرح شد.

گروههاي تخصصي «جامعه اطالعاتي» و «آيندهپژوهي اطالعاتي و ارتباطي»:
تاريخ تشكيل گروه تخصصي جامعه اطالعاتي1937/7/91 :
تاريخ تشكيل گروه تخصصي آينده پژوهي اطالعاتي و ارتباطي1937/11/8 :
مدير گروهها :جناب آقاي سيدتقي كمالي

رسالت تعریف شده :احراز مرجعیت علمی در زمینه جامعه اطالعاتی و آینده پژوهی اطالعاتی و ارتباطی
عناوین فعالیت های انجام شده از سوی گروه های تخصصی جامعه اطالعاتي و آينده پژوهي اطالعاتي و ارتباطي در سال
 2937و نیسمال اول  2939به شرح زیر است:
انعقاد دو تفاهم نامه همكاري مشترک علمي
 انعقاد تفاهم نامه همکاری با انجمن جامعه شناسی ایران انعقاد تفاهم نامه همکاری با موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهرانپشتيباني علمي از همايش ها
 پشتیبانی علمی از همایش ملی جامعه و فضای مجازی پشتیبانی علمی از همایش ملی آینده پژوهی کتابخانه های عمومی ایراننشست ها و كارگاه هاي برگزار شده
 برگزاری پانل تخصصی «جامعه اطالعاتی ،مدیریت اطالعات و سیاست های راهبردی» در همایش ملی جامعه و فضایمجازی
 برگزاری کارگاه آموزشی «روش شناسی آینده پژوهی در تحقیقات انسانی و اجتماعی» در همایش ملی آینده پژوهیکتابخانه های عمومی ایران
قدرداني ها
 دریافت تقدیرنامه از همایش ملی جامعه و فضای مجازی -دریافت تقدیرنامه از همایش ملی آینده پژوهی کتابخانه های عمومی ایران

مشاوره علمي
 .2مشاوره طرح امکان سنجی تاسیس «اندیشکده فضای مجازی» با مشارکت معاونت رسانه مجازی صدا و سیما و دانشکده
علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛  .7مشارکت در ساخت ویژه برنامه «آینده پژوهی» در برنامه نسبت طالیی ( )2/826شبکه چهار
سیما
برنامه هاي در دست اقدام .2 :اجرای طرح مطالعاتی «جامعه اطالعاتی در ایران»؛  .7مشارکت در نگارش پیش نویس
«سیاست اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی» در شورای عالی فضای مجازی

گروه تخصصي مديريت فناوري اطالعات:
تشكيل گروه1937/4/72 :
مدير گروه :مهندس مرتضي نبي ميبدي

برای پیشبرد مأموریت و هدفهای گروه ،تصمیم بر این شد که ابتدا شبکۀ اجتماعی میان ذینفعان این حوزه شکل بگیرد تا در
راستای گسترش این جامعه مجازی و برقراری ارتباط میان کنشگران این عرصه ،دیگر اهداف گروه نیز محقق شود .با توجه به
این موضوع ،گروه مجازی مدیریت فناوری اطالعات با عنوان « Professional Group of Information Technology
 » Managementدر پایگاه شبکۀ اجتماعی «لینکداین» در تاریخ هشتم آبانماه  2937راهاندازی شد تا به عنوان محلی
برای فعالیت در عرصه مدیریت فناوری اطالعات استفاده شود .بیشتر اقداماتی که تاکنون انجام گرفته در راستای
کاربردیسازی و گسترش این گروه مجازی بوده است .گاهشماری از رویدادهای گروه در جدول  2موجود است.
جدول.2گاهشماررویدادهايگروهتخصصيمدیریتفناورياطالعات

تاريخ

فعاليت

37/44/72

تشکیل رسمی گروه تخصصی مدیریت فناوری اطالعات
زیر نظر انجمن علمی مدیریت اطالعات ایران

37/48/48
October 30, 2013

39/47/44
April 24, 2014

ایجاد گروه

توضيحات

« Professional Group of Information

 »Technology Managementدر «لینکداین»
ایجاد زیرگروه « »ITM Managersدر «لینکداین»

39/47/71

تعداد اعضای گروه «لینکداین» 97 :نفر

39/47/71

تعداد اعضای زیرگروه مدیران 5 :نفر

39/47/77

ارسال اولین بحث در زیرگروه مدیران به عنوان دستور کار
«شروع فعالیت در گروه»

39/47/79

ارسال اولین بحث در گروه «لینکداین» با عنوان «گروه
مدیریت فناوری اطالعات»

این گروه برای سیاستگذاری و
تصمیمگیری در مورد گروه مجازی
«لینکداین» ایجاد شده است.

فایل پیشنویس« :معرفی گروه
»docx.391777

39/49/71

تعداد اعضای زیرگروه مدیران 8 :نفر

39/40/74

تعداد اعضای گروه «لینکداین» 11 :نفر

 .1برنامههاي آتي اين گروه:


گسترش گروه مجازی از نظر تعداد اعضا و گوناگونی آنها؛



تشویق اعضای گروه مجازی برای فعالیت در گروه به شکل شرکت در مباحث و انجام فعالیت در راستای اهداف گروه؛



تشویق اعضا برای عضویت در انجمن علمی مدیریت اطالعات ایران؛



تنظیم برنامه برای بازدید از مکانهایی که اعضای گروه امکان هماهنگی آن را دارند :مانند پژوهشگاه علوم و فناوری
اطالعات؛ و برگزاری نشستها و سخنرانیها.


گروهتخصصياخالقاطالعات:
تاریختشكيلگروه2937/5/73:
سركارخانمنادیاحاجيعزیزي

مدیرگروه:

از زمان تشکیل گروه تخصصی اخالق اطالعات در انجمن علمی مدیریت اطالعات ایران ،موارد زیر انجام شدهاند:
 -2برگزاری دو جلسه در بهار و تابستان 39
 -7برنامه ریزی برای برگزاری میزگرد تخصصی با هماهنگی انجمن اخالق علم و فناوری با عنوان «بررسی
ظرفیتهای حقوقی و اخالقی در موضوعهای مرتبط با فناوری اطالعات«
 -9ارسال پیشنهادیه برای تدوین فرهنگ توصیفی اخالق فناوری اطالعات به شورای پژوهش ایرانداک
 -1عقد توافقنامه با ایرانداک برای راهاندازی کانون درستی و اخالق پژوهش (کیان)
 -5تدوین اولیۀ فهرست صاحبنظران حوزه اخالق اطالعات و برنامهریزی برای تکمیل آن
 -8تدوین اولیه موضوعهای حوزه اخالق اطالعات و برنامهریزی برای تکمیل آن
 -2برنامهریزی برای ترویج مباحث اصلی اخالق اطالعات از طریق نگارش و انتشار
 -6برنامهریزی برای نگارش «اصول پدیدآوری» -نزدیک به پایان
 -9برنامه ریزی برای تهیه بولتن درباره موضوعهای اصلی اخالق اطالعات .موضوع اول :حریم خصوصی در فضای
مجازی.

