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 :جلسهدستورکار
 کمیته علمی و اجرایی رویداد صنعت غذا با هماهنگی دبیران کمیته هاهای  پیگیری آغاز فعالیت 

 

 :اهم موارد مطرح شده
بر : بیان نمود 22/3/69کمیسیون کشاورزی و آب مورخ رمحترم کمیسیون کشاورزی و آب با اشاره به جلسه  ردبیجلسه در ابتدای  -1

زمان با نمایشگاه آی فود مشهد در کمیته علمی و اجرایی رویداد صنعت غذا همهای  اساس مصوبه جلسه کمیسیون مبنی بر آغاز فعالیت

جلسه تخصصی با حضور مجری از سوی کمیسیون، دبیران علمی و اجرایی کمیته انتخاب شدند و تصمیم بر این شد تا در  ماه شهریور

 .محترم نمایشگاه آی فود و دبیران کمیته وظایف محوله مشخص و تقسیم کار صورت پذیرد

حترم علمی این کمیته با اشاره به زمان کوتاه باقی مانده تا برگزاری این نمایشگاه تاکید نمود مدر ادامه جناب آقای دکتر کاوه دبیر   -2

های  خواستار مشخص شدن پالن نمایشگاه برای شروع برنامه ریزی وی. ارزیابی باید مشخص شودی ها بحث ساختار نمایشگاه و شاخص

 .مربوطه شد

برتر های  تعیین شاخص هایی است که برای انتخاب شرکت ،برگزاری این رویدادیکی از نکات مهم در بخش علمی : در ادامه ایشان گفت -3

تخصصی همچون نوآوری، دانش بنیان های  باید بر اساس مالک قطعاًها  ین شاخصاستفاده خواهد شد و اشرکت کننده در نمایشگاه 

 .علمی کمیته باید انتخاب شوند هیأتانتخاب شوند و به این منظور در وهله اول اعضا .. .مت مصرف کننده وبودن، سال

 گذاری قدرت سرمایه ان شد که شرکت ارائه دهندهنوآورانه و ایده هایی عنوهای  یکی دیگر از موارد نوآورانه در این رویداد کمک به طرح -4

 . نداشته و از این طریق بتوانند در نمایشگاه قدرت حضور پیدا کنند الزم را

جهت  و مراکز تحقیقاتیها  علمی دانشگاه ء هیأتگنجانده شد دعوت از کارآفرینان و اعضااز دیگر مواردی که در وظایف این کمیته  -5

 گذاری برگزاری سیمنارهای تخصصی در حوزه مارکتینگ و تجاری سازی صنعت غذا و مشخص شدن پنل سرمایه ،حضور در نمایشگاه

 .به ویژه برای بخش خصوصی بود

ماه  شهریور 5الی  2در ادامه دبیر محترم اجرایی کمیته جناب آقای مهندس مهدیزاده با اشاره به تاریخ برگزاری نمایشگاه در روزهای  -9

ت مفید استفاده از نمایشگاه را با همکاری برگزارکننده اساع با توجه به زمان کوتاه باقی مانده تا برگزاری نمایشگاه، بهتر است: گفت

 .استفاده نماییم گذاری تخصصی و میز سرمایههای  مفید برای برگزاری نشستهای  نمایشگاه مشخص کنیم تا بتوانیم از این زمان

ها  کشاورزی و دبیران کمیته کننده آی فود بیان نمود این شرکت برنامه دقیق نمایشگاه را به کمیسیونپس از آن نماینده شرکت برگزار  -7

 . الزم را برای این رویداد تخصصی انجام دهندهای  تا بر اساس آن برنامه ریزی نمودابالغ خواهد 

 :کمیسیون کشاورزی مصوب شدمحترم محترم جلسه و دبیر  ءدر پایان با نظر اعضا

نمایشگاه را به دبیر اجرایی کمیسیون اعالم نماید تا  و میهمانانها  شرکت برگزار کننده نمایشگاه پنل نهایی برنامه .1

 . انجام شودتخصص اجرای این کمیته های  برنامه ریزهای الزم برای برنامه

ضای کمیته علمی را دبیر محترم کمیسیون کشاورزی اتاق اع همچنین مصوب شد دبیر محترم کمیته علمی به همراه .2

 .و سمینارهای تخصصی انجام شودها  مشخص و برنامه ریزی جهت سخنرانی

 

 : جلسهحاضرین 
 مهدیزاده ،کاوه ،کارگر ،عیدی زاده :آقایان

 سبزواری :خانم ها


