
زی و  ور کشـا ه  ی برتـر در حوز برگـزاری دومیـن جشـنواره ایـده هـا
طبیعـی منابـع 

"دومیـن جشـنواره ایـده هـای برتـر کشـاورزی" بـا هـدف کشـف و شناسـایی ایـده هـای نـاب و فنـاوری هـای موثـر بخـش کشـاورزی، توانمنـد سـازی 

ایـده پـردازان و  تسـهیل توسـعه و تجـاری سـازی ایـده هـا بـه همـت سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و همـکاری معاونـت علمـی و فنـاوری 

ریاسـت جمهـوری و معاونـت هـای اجرایـی وزارت جهـاد کشـاورزی برگـزار شـد. چالـش هـای مهـم بخـش از قبیـل فنـاوری هـای آب و خشکسـالی، 

آفـت کـش هـا و کودهـای زیسـتی، جایگزیـن هـای نویـن خـوراک دام، طیـور و آبزیـان، فنـاوری هـای نویـن در گلخانه، کشـاورزی هوشـمند، افزودنی های 

زیسـتی صنایـع غذایـی  و ..... از محورهـای اصلـی ایـن جشـنواره مـی باشـد. بـه منظـور جـذب حداکثری ایده ها، فراخوان گسـترده جشـنواره در شـهریور 

مـاه 1399 در سـطح ملـی صـورت پذیرفـت. 

دبیرخانـه جشـنواره بیـش از 300 ایـده  و فنـاوری حـول محورهـای اولویـت دار ایـن رویـداد دریافـت نمـود. در مرحلـه اول گزینـش کـه بـا حضـور بیـش از 

80 داور فنـی و تخصصـی صـورت پذیرفـت، 79 ایـده بـه مراحـل بعـدی را یافتنـد. در مرحلـه دوم انتخـاب، کمیتـه علمـی جشـنواره بـا حضـور نماینـدگان 

معاونـت هـا و سـازمان هـای اجرایـی و بخـش خصوصـی و همچنیـن کارشناسـان فنـی و اقتصـادی تشـکیل، و بـر اسـاس شـاخص هـای جشـنواره،  

تعـداد 29 ایـده و فنـاوری بـه مرحلـه بعـد راه یافتنـد. 

و  سـنجی  اعتبـار  پژوهشـی،  دسـتاوردهای  و  فنـاوری  سـازی  تجـاری  فرآینـد  اصـول  آموزشـی  هـای  کارگاه  پـردازان،  ایـده  سـازی  توانمنـد  منظـور  بـه 

، مالکیـت فکـری و  اصـول و فنـون مذاکـره بـرای منتخبیـن اولیـه طـی 3 روز  ح هـای کسـب و کار امـکان پذیـری فنـاوری، طراحـی و تدویـن و ارزیابـی طـر

ح هـای کسـب و کار ایـده خـود را بـر اسـاس آمـوزه هـای دوره هـای مذکـور تهیـه و در جلسـه نهایی  در آبـان 1399 برگـزار شـد. در ادامـه، ایـده پـردازان طـر

کاربـردی، صرفـه  اثربخشـی و  نـوآوری، پتانسـیل  برتـر شـامل  ایـده هـای  انتخـاب  ارائـه نمودنـد. شـاخص هـای  برتـر  ح هـای  انتخـاب طـر کمیتـه علمـی 

اقتصـادی و ارزآوری، سـطح  فنـاوری از نظـر آمادگـی تجـاری سـازی )TRL( و نهایتـا نحـوه ارائـه و دفـاع بـود. بـر ایـن اسـاس تعـداد 5 ایـده و فنـاوری برتـر 

انتخـاب و معرفـی شـدند.
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مراسـم تجلیـل از ایـده هـای برتـر بـا حضـور وزیـر محتـرم جهـاد کشـاورزی، معـاون محتـرم علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، معـاون محتـرم وزیـر و 

رئیـس سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و نایـب رئیـس کمیسـیون کشـاورزی مجلـس شـورای اسـامی در 24 آذرمـاه سـال 1399 در 

محـل سـالن فجـر سـازمان بـه منظـور رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی سـتاد کرونـا از طریـق وبینـار برگـزار شـد.

زی و منابـع طبیعی" کشـاور یـدگان جشـنواره ایـده هـای برتر در حـوزه  "برگز

2
ایده برتر

راهکار نوین مبتنی بر پروبیوتیک و آنتی بادی های 
غ برای کنترل اسهال گوساله های  زرده تخم مر

شیرخوار در دامداری ها

امیر کرم زاده دهاقانی، آرمین توحیدی،
ناهید مژگانی، مهدی ژندی، مهدی فرضی و 

همایون مرادی
دانشـگاه  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی  پردیـس   -

گـرا طبیعـت  زیسـتی  فنـاوری  شـرکت  تهـران،  

3
ایده برتر

ساخت مکمل پروتئینی بر پایه پروتئین هیدرولیز 
شده ماهی به عنوان جایگزین پودر ماهی و سویا 

درخوراک دام، طیور و آبزیان

امیر رضا شویک لو، یاسمن اعتمادیان
و فریدون رفیع پور

- شرکت آبزی پروتئین یاس

4
ایده شایسته تقدیر

تولید نهال میکوریزه گونه های جنگلی با 
چ ترافل سیاه اسپور قار

مظاهر جعفرنیا
محمد تقی شاهمرادی

- شرکت توسعه پایدار هیرکان گلستان 
گلستان ترافل( (

5
ایده شایسته تقدیر

کاربرد فن آوری رباتیک در برآورد و ارزیابی 
عملیات اجرایی در بازسازی و نوسازی قنوات 

کشور

حسین رسـان نژاد، علیرضا کارگر

و حسین آقایی هرات

- معاونت آب و خاک - وزارت جهادکشاورزی

1
ایده برتر

هیدرولیک رم پمپ، دستگاه پمپاژ آب از 
طریق انرژی آب های جاری

احسان پرندین

کوهاب( - شرکت کوه آب انرژی آویسا )
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