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ﺣﺎﺿﺮان :
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻤﻌﯽ  ،ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻀﻨﻔﺮی و ﺑﻠﻨﺪﯾﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ،آﻗﺎﯾـﺎن دﮐﺘـﺮ ﻣﻘـﺼﻮدی از وزارت ﻋﻠـﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓـﻦ
آوری ،آﻗﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ آﺑﺎدی از وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت  ،آﻗـﺎی اﻣﯿـﺮی از وزارت ﺧﺎرﺟـﻪ،
آﻗﺎی ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻤﺪی از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ  ،آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﻧﯿﮑﭽﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ زارﻋـﯽ
از ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ  ،آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺪام ﻣﺤﻤﺪی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔـﺮوه ﮐـﺎری ﻧﺎﻣﻬـﺎی درﯾـﺎﺋﯽ ،دﮐﺘـﺮ اﻣﯿـﺮ اﺣﻤـﺪﯾﺎن و آﻗـﺎی ﺟﻌﻔـﺮی
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ .
ﻏﺎﯾﺒﺎن :
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ از وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ  ،آﻗﺎی ﺻﺎﺣﺐ از ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،آﻗﺎی ﻣﺤﺮﻣﯽ از وزارت ﮐﺸﻮر .

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺬاﮐﺮات :
در اﺑﺘﺪا آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻤﻌﯽ دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮاز ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎء از آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺪام ﻣﺤﻤﺪی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻬـﺎی درﯾـﺎﺋﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮔﺮوه ﮐﺎری ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺳﭙﺲ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺪام ﻣﺤﻤﺪی ﻟﯿﺴﺘﯽ از واژه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻋﻮارض درﯾﺎﺋﯽ و زﯾﺮ درﯾﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳـﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
اﻧﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  .اﯾﺸﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﻮارض ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻠﺖ و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب واژه ﺑﺮای اﯾـﻦ ﻋـﻮارض ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ در اداﻣـﻪ اﻋـﻀﺎء
ﺳﺌﻮﻻت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺳﺌﻮﻻت اﻋﻀﺎء ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﻋﻀﺎء ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  85/4/20ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ آﺗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ آورده ﺷﻮد
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻘﺼﻮدی درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﺧﺼﻮص دوره آﻣﻮزﺷﯽ آواﻧﮕﺎری ﮐﻪ در آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺤﻮه اراﺋـﻪ
آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد .
ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﮔﺮوه ﮐﺎری وب ﺳﺎﯾﺖ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آﺗﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ.

ﺑﺎﺑﮏ ﺷﻤﻌﯽ
دﺑﯿﺮﮐﻤﯿﺘﻪ

