
بازتاب تات / کشاورزی دانش بنیان

ند
شم

هو
ن 

ما
از

س

30

تاک" شــبکه اجتماعی جامعه کشــاورزی ایران "

   مرکـز فنـاوری اطالعات و اطالع رسـانی کشـاورزی1

بیان مسـئله

امروزه شـاهد توسـعه روز افزون کاربرد گوشـی های هوشـمند و شـبکه های 

اجتماعـی هسـتیم. ایـن شـبکه هـا نـه تنهـا بـه عنـوان ابرازی برای سـرگرمی 

ح هسـتند، بلکـه بـه عنـوان محملـی بـرای آمـوزش، توسـعه فنـاوری هـا  مطـر

بـه  توجـه  بـا  شـوند.  مـی  اسـتفاده  تخصصـی  وکارهـای  کسـب  توسـعه  و 

مناطـق  در  کشـاورزان  پراکنـش  و  کشـاورزی  بـا  مرتبـط  مشـاغل  گسـتره 

کشـاورزی  تخصصـی  اجتماعـی   شـبکه  توسـعه  و  ایجـاد   ، کشـور مختلـف 

مـی توانـد بسـیار مفیـد باشـد. 

معرفـی شـبکه اجتماعـی کشـاورزی ایران )تاک( 

بـه منظـور ارائـه خدمـات حوزه کشـاورزی و منابـع طبیعی بـه صورت آنالین 

تحقیقـات،  سـازمان  کشـاورزی،  بخـش  کاربـران  سـایر  و  بهره بـرداران  بـه 

آمـوزش و ترویـج کشـاورزی اقـدام به راه اندازی شـبکه اجتماعی کشـاورزی 

ایـران )تـاک( بـه نشـانی http://www.agritak.ir نمـود. 

ابراهیمی ترانه  و  مزینانی  حامد  فرازمند،  حسین   .1
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اجتماعی  شبکه 

زی کشاور

در نصب  قابلیت 
3 نسخه وب

ید اندور
ios دسترسیو

به پیام ها و
در سهولت 

ها کانال  یت  مدیر

دسترسی
ابری به فضای 
برای نامحدود 

ها فایل  ذخیره 

روی بر  منعطف 
همراه گوشی 

و وب

تماس برقراری 
صوتی و
تصویری

رایگان

ارائه
با خدمات 

در  و  ینه  هز کمترین 
زمان ترین  سریع 

 ایجــاد گــروه هــای عمومــی و تخصصی

ژ و...( ید شــار  ارائــه انــواع خدمــات مالــی )انتقــال پول، پرداخــت قبض، خر

زی زی و صنــدوق بیمــه مخصوالت کشــاور  ارائــه خدمــات بانــک کشــاور

 ارائــه خدمات گردشــگری و ســفر

زی و پیــش بینــی وضعیــت هوا  ارائــه توصیــه هــای هواشناســی کشــاور

زی و اقلیمی  ارائــه خدمــات هشــدار مخاطــرات کشــاور

زی  دسترســی بــه رســانه هــای نوشــتاری، تصویــری و نرم افزارهای کشــاور

زی  دسترســی بــه اخبار روز کشــاور

ایجــاد کانــال هــای تخصصــی علمــی، آموزشــی و ترویجی
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امکانـات شـبکه اجتماعـی کشـاورزی ایران )تاک(


