گسارش رویداد استارت آپ ویکند فناوری های کشاورزی هوشمند در شهرستان فاریاب با اجرای
مرکس رشد دانشگاه جیرفت
تز اساس تفاّنًاهِ هٌؼقذ ضذُ فی اتیي داًطگاُ جیزفت ٍ ًاحیِ هقاٍهت تسیج سپاُ ضْزستاى فاریاب ،داًطگاُ
جیزفت تؼٌَاى هؼییي ػلوی ایي فزهاًذّی هحسَب هیضَد.
پیزٍ تفاّنًاهِ هذکَر ،رٍیذاد استارتآپی فٌاٍری ّای کطاٍرسی َّضوٌذ تِ درخَاست فزهاًذّی ًاحیِ هقاٍهت
تسیج سپاُ ضْزستاى فاریاب تَسظ هزکش رضذ ٍاحذّای فٌاٍر داًطگاُ جیزفت اًجام ضذ (تصَیز ضوارُ .)1
تز اساس ارسیاتیّای صَرت گزفتِ تَسظ هزکش رضذ داًطگاُ جیزفت تِ هٌظَر تزگشاری تا کیفیت هغلَب
رٍیذاد ،ساسهاى جْاد کطاٍرسی جٌَب کزهاى ،پارک ػلن ٍ فٌاٍری استاى کزهاى ،ادارُ آهَسش ٍ پزٍرش
ضْزستاى فاریاب ٍ هزکش تحقیقات کطاٍرسی ٍ هٌاتغ عثیؼی جٌَب استاى کزهاى تؼٌَاى ّوکاراى رٍیذاد
اًتخاب ضذًذ.
اجزای تخصصی رٍیذاد ضاهل هٌتَریگ ،هطاٍرُ ،تَلیذ هحتَی ٍ اعالع رساًی تغَر کاهل تَسظ هزکش رضذ
داًطگاُ جیزفت اًجام ضذ کِ ًَیذ تخص تحَلی جذیذ در سهیٌِ پیطزفت فٌاٍری ٍ کسة ٍ کارّای فٌاٍراًِ
خَاّذ تَد.

تصَیز ضوارُ  -1درخَاست تزگشاری رٍیذاد اس عزف فزهاًذّی ًاحیِ هقاٍهت تسیج سپاُ ضْزستاى فاریاب
برنامه ریسی رویداد:
پیزٍ هَافقت داًطگاُ جیزفت تا اجزای رٍیذاد فٌاٍریّای کطاٍرسی َّضوٌذ در ضْزستاى فاریاب ،فزاخَاى
ارسال ایذُ اس  11دی  1011ضزٍع ضذ ٍ تاسیذّای هیذاًی ٍ جلسات ّواٌّگی هزکش رضذ داًطگاُ جیزفت تا
فزهاًذّی ٍ هؼاًٍت ػلوی ،پژٍّطی ٍ فٌاٍری ًاحیِ هقاٍهت تسیج سپاُ ضْزستاى جیزفت تزگشار ضذ ٍ رٍسّای
 14 ٍ 13 ،12تْوي  1011تزای سِ رٍس اجزای رٍیذاد اًتخاب ضذ (تصاٍیز پیَست).

هقذهات تزگشاری رٍیذاد

شرح رویداد:
تز اساس ایذُّای دریافت ضذُ ،در هجوَع  73تین تزای رٍیذاد فٌاٍریّای تطکیل ضذ ٍ کارگاُّای هختلف اس
جولِ تَم کسة ٍ کار ،في تیاى ٍ ایذُ تا هحصَل ٍ ّوچٌیي هٌتَریٌگ ٍ هطاٍرُّا اًجام ضذ ٍ پس اس
غزتالگزیّا 3 ،تین تزای ارائِ در رٍس اختتاهیِ رٍیذاد اًتخاب ضذًذ (تصاٍیز پیَست).

تزگشاری رٍیذاد

تیمهای برتر رویداد:
تیم سوم:
تیم پرآمیز :ایي تین در سهیٌِ تَلیذ ٍ فزاٍری هحصَالت غذایی فزاسَدهٌذ فؼالیت هیکٌذ ٍ ًوًَِّای اٍلیِ را
تْیِ کزدُ است ٍ پطتَاًِ تحقیقات آسهایطگاّی ٍ تست تاسار هٌاسثی را دارد .اػضای تین پزآهیش آقای سیذ
هحوذ صالح هَسَی خلیجی ٍ خاًن هحذثِالسادات هَسَی خلیجی ّستٌذ.

تیم دوم:
تیم سالم سرما :تین سالم سزها تِ هٌظَر خذهت رساًی در حَسُ سیستنّای تزٍدتی تِ عزاحی سیستن ػیة-
یاب َّضوٌذ سزدخاًِ اقذام کزدُ است کِ ایي سیستن اهکاى ػیةیاتی ٍ یکپارچِساسی سیستن سزدخاًِ را
فزاّن هیکٌذ.

تیم اول:
تیم فالیس نت :تین فالیش ًت تا ایذُ راُاًذاسی اٍلیي ّاب کطاٍرسی ٍ تِ کارگیزی اتشار فٌاٍری اعالػات هسائل
هزتَط تِ تَلیذ هحصَل تا تاسار رساًی را تسْیل کزدُ ٍ تِ کوک کطاٍرس آهذُ است.

تیم برگساری رویداد:

دستاوردهای رویداد:
 درخَاست ادارُ آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستاى فاریاب جْت تزگشاری رٍیذاد تزای داًص آهَساى درخَاست استارت آجّای ثثت ًام کزدُ در رٍیذاد جْت استقزار در هزکش رضذ -استقثال کطاٍرساى پیطزٍ هٌغقِ اس استارت آجّا

