بهترین ،سریع ترین و امن ترین راه ارتباطی
تاک ،اپلیکیشن شبکه اجتماعی است که بهره برداران بخش کشاورزی و سایر کاربران می توانند با
استفاده از آن تمام خدمات مورد نیاز خود را با کمترین هزینه و در سریعترین زمان دریافت نمایند.
در تاک دست شما برای انتخاب همه چیز باز است .از چت با دوستان و تماس تصویری و ارسال فایل
های حجیم تا دسترسی به کانال های تخصصی کشاورزی و خدمات مختلف حوزه کشاورزی و منابع
طبیعی!! تمام این خدمات با  60درصد تخفیف اینترنت در اختیار شماست.

امکانات تاک
به اطالع کشاورزان ،بهره برداران بخش کشاورزی ،کارشناسان و متخصصین کشاورزی می رساند که
به منظور ایجاد یک شبکه مطمئن و امن جهت اطالع رسانی و نیز درگاه خدمات یکپارچه بخش کشاورزی
و منابع طبیعی و میز خدمت  ،اولین شبکه اجتماعی کشاورزی ایران (تاک) توسط وزارت جهاد کشاورزی
راهاندازی و شروع بکار کرد .تاک شامل دو بخش “ویترین” و “پیامرسان” هست .در بخش ویترین تاک،
تمام خدمات مجازی و آنالین بخش کشاورزی و صدور مجوزها و ردیابی محصوالت و نهادهها و ...وجود
دارد .در بخش پیام رسان ،تمامی امکانات ،سایر پیامرسانها از قبیل ایجاد گروه ،چت دوطرفه ،تماس
صوتی و تصویری ایجاد شده است .کانالهای رسمی و اطالعرسانی بخشهای مختلف وزارت از معاونتها
1

و سازمانهای مختلف ،موسسات پژوهشی ،مراکز تحقیقاتی ،سازمانهای استانی و ادارات جهاد کشاورزی
شهرستانها ایجاد و یا در حال شکل گیری هستند و همکاران ،بهرهبرداران و کشاورزان براساس نیاز خود
میتوانند عضو این کانالها شوند.
تماس تصویری و صوتی رایگان :شما میتوانید تو تاک با سایر افرادی که تاک دارند تماس صوتی و
تصویری امن برقرار کنید.
کانال تخصصی :ایجاد کانال در تاک و ارائه محتویات علمی ،آموزشی و ترویجی در این کانال های
تخصصی تحت نظارت سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی و ستاد هوشمندسازی کشاورزی
می باشد.
گروه تخصصی :ایجاد گروه تخصصی تحت نظارت ستاد هوشمندسازی کشاورزی و توسط واحدهای
زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی و تشکل ها و انجمن های علمی به منظور تبادل نظر و اطالع
رسانی می باشد.
جستجوی کانال های تخصصی کشاورزی :کاربران به راحتی امکان جستجو و پیوستن به کانال های
تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی براساس نیاز می باشند.
خدمات بانک کشاورزی و صندوق بیمه محصوالت کشاورزی :امکان دسترسی سریع به خدمات مالی
بانک کشاورزی و نیز خدمات صندوق بیمه محصوالت کشاورزی و پرداخت قبوض فراهم می باشد.
ارائه میز خدمت :با کلیک در این قسمت به تمامی خدمات آنالین دولت الکترونیک بخش کشاورزی
و واحدهای تابعه کشاورزی دسترسی خواهید داشت.
خدمات تخصصی کشاورزی :این سامانه به منظور جمع آوری آمار و اطالعات مورد نیاز بانک اطالعات
تخصصی بهره برداران به منظور اطالع رسانی به بهره برداران در موارد مختلف بحران و مخاطرات
می باشد .کارشناسان و متخصصین حوزه کشاورزی در پهنه سرزمینی ،با داشتن تخصص الزم و
آشنایی با مسائل مختلف کشاورزی راهنماها و دستورالعمل های الزم را در موارد وقوع مخاطره و یا
به منظور آماده سازی بهره برداران برای مدیریت و مواجهه با مخاطرات در اختیار آنها قرار می دهند.
توصیه های هواشناسی کشاورزی و پیش بینی وضع هوا :با یک کلیک ،آخرین توصیه هواشاسی
کشاورزی را دریافت کنید و نیز امکان دریافت پیش بینی وضعیت آب و هوا براساس موقعیت
جغرافیایی ایجاد شده است.
سرویس هشدار مخاطرات کشاورزی :بهره برداران بخش کشاورزی و کاربران با ثبت اطالعات
محصول و موقعیت جغرافیایی توصیه های به هنگام کشاورزی و نیز مخاطرات اقلیمی را دریافت
خواهند کرد.
رسانه های نوشتاری ،تصویری و نرم افزار های کشاورزی :کاربران می توانند با یک کلیک تمام رسانه
های نوشتاری (نشریات ترویجی و فنی و  ،)...رسانه های صوتی و تصویری (فیلم و انیمیشن ترویجی
و  )...و اپلیکیشن های کاربردی کشاورزی را دریافت کنند.
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بازار کشاورزی :در تاک بازار عمده محصوالت کشاورزی (برای خرید و فروش عمده) ،بازار نهاده های
کشاورزی ،دیوار تاک (خرید و فروش کاال و خدمات کشاورزی) و اجاره خدمات و تجهیزات کشاورزی
(اجاره یا رزرو) در دسترس می باشد.
فضای ابری نامحدود :بدون محدودیت نوع فایل و یا حجم در فضای ابری خود فایل هایتان و یا
مطالب خودرا آپلود کنید و در هر کجا به آنها دسترسی داشته باشید.
منعطف برای موبایل و وب :شما می توانید پیام ها را در تمام دستگاه های خود یکجا و یکسان
دسترسی داشته باشید .از روی تلفن همراه خود شروع به تایپ کنید و پایان پیام را از تبلت یا لپ
تاپ خود ادامه دهید .هرگز اطالعات شما از دست نخواهد رفت .شما میتوانید از نسخه وب تاک
برای سهولت در امور مدیریت کانال های خود استفاده کنید.
پخش زنده شبکه تلویزیونی استودیو کشاورز
برگزاری وبینارهای بخش کشاورزی
آخرین اخبار کشاورزی
مکان یابی خدمات کشاورزی
خدمات سفر و گردشگری روستایی
جستجوگر اطالعات علمی کشاورزی و منابع طبیعی
کتابخانه دیجیتال کشاورزی و دسترسی به جدیدترین محتواهای ترویجی
خدمات تخصصی کشاورزی
ارتباط مستقیم با وزیر جهاد کشاورزی
خدمات پزشکی شهید شوریده
و….
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راههای دسترسی به نرم افزار شبکه اجتمـاعی کشاورزی ایران (تاک)
نسخه ی موبایل
جهت دریافت نرم افزار اندروید و  IOSشبکه اجتمـاعی کشاورزی ایران (تاک) از سایت تاک به
آدرس  www.agritak.irو یا به روشهای ذیل اقدام فرمایید.
دانلود نسخه اندروید کافه بازار

نسخه  IOSسیبآپ

نسخه ی تحت وب
نسخهی تحت وب تاک یا وب اپلیکیشن تاک ،سرویسی است که این امکان را در اختیار کاربر قرار
میدهد تا بتواند بدون استفاده از اپلیکیشن و از طریق انواع مرورگرها ،به این شبکه اجتماعی دسترسی
یابد .وباپلیکیشن تاک از نظر قابلیت ،تفاوت خاصی با اپلیکیشن اندروید یا آی او اس ندارد و هیچگاه از
دسترس خارج نمیشود.

نکتهی مهم در مورد نسخه ی تحت وب تاک این است که کاربران سیستم عامل ، IOSدر استفاده از
این نسخه ،به هیچ مشکلی برنخواهند خورد .حتی در زمانهایی که به دالیل مختلف مثل تحریمهای
شرکت اپل ،اپلیکیشنهای ایرانی بر روی این گوشیها دچار اختالل میشوند ،اپلیکیشن تحت وب تاک
همچنان قابل استفاده است.

اگر میخواهید از طریق لپ تاپ یا کامپیوتر شخصی خود به نسخهی تحت وب تاک دسترسی یابید،
کافی است به آدرس  http://web.agritak.irمراجعه کرده و درست مانند اپلیکیشن ،با آن کار
کنید.
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طریقه عضو شدن در کانال تاک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

جهت عضو در کانال ابتدا وارد بخش
ویترین

ویترین ( )Discoveryشده سپس بر

Discovery

روی قسمت کانال های رسمی کلیک
کرده (شکل شماره  )1تا وارد صفحه
کانال های رسمی کشاورزی گردیده و در
همین صفحه کانال رسمی مراکز
پژوهشی و آموزشی (شکل شماره  )2را
انتخاب و در صفحه باز شده استان
گلستان را انتخاب نمایید (شکل شماره
 )3و عضو کانال تاک مرکز تحقیقات و
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
گلستان شوید (شکل شماره .)4

شکل شماره 1
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شکل شماره 3

شکل شماره 2
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