


رویداد شتاب



 رویداد شتاب برنامه اى
ملى سطح  در   راهبردى 

از حمایت  هدف  با  که   است 
از پشتیبانى  و  کارآفرینى   فرهنگ 

فضایى در  نوآورانه  و  کارآمد   ایده هاى 
اخیر  کامًال  علمى و پژوهشى برگزار مى شود. در سال هاى 

 دانشگاه جامع علمى کاربردى با همکارى مراکز علمى مختلف در
 سراسر کشـور و در راستـاى رشـد و جذب سرمـایـه بـراى ایده هـاى

 مستعد و شرکت هاى نوپا، اقدام به برگزارى رویدادهاى شتاب تخصصى
و سرمایه گذاران  بین  آشنایى  ایجاد  از  فارغ  شتاب،  رویداد  است.   کرده 
 کارآفرینان و افراد داراى ایده هاى نوآورانه، مى تواند سبب افزایش هدفمند
مراکز نوآورى، افزایش آگاهى دانشگاه بعنوان مولد دانش و پرورش دهنده ى
   نیروى کار متخصص، با توجه به نیازهاى بازار کار شود. میسر شدن این مهم،

 متعاقباً سبب ایجاد مسیرهاى مالى روشن و برنامه ریزى شده خواهد شد.
 چنانچه فعاالن این حوزه با رویکردى علمى و با برنامه ریزى دقیق به این عامل
 کلیـدى و توسعه دهنـده ى فـرهنگ سرمـایه گذارى بنگـرند، رویداد شتـاب
 مى تواند براى کارآفرینان به منزله ى یک سکوى پرتاب با بازدهى  اقتصادى
 قابل مالحظه  باشد. افراد عالقه مند، پرانگیزه و با ایده هاى ناب مرتبط با
 حوزه هاى موضوعى هر فراخوان، مى توانند متقاضى ورود به این رویدادها
 باشند و در یک برنامه ى فشرده به شرح ایده هـاى خود بپـردازند.
 پس از مراحل عملیـاتى سازى ایده ها، امکان پذیرش آن ها وجود

 خواهد داشت و ایده ها جذب مراکز نوآورى و مراکز
رشد خواهند شد.

رویداد شتاب
دانـشـگـاه
جامع علمى
کاربردى



 هدف از برگزارى رویداد ملى شتاب مجازى تخم مرغ،
صنعت حوزه ى  متخصصین  میان  سالم  رقابت   ایجاد 
سـایر و  مرتبط  رشتـه هاى  غـذایى،  صنـایع   طیـور، 
ارتقاء جهت  در  راهکارهایى  یافتن  براى   عالقمندان، 
با گروه ها  این  آشنایى  حال  عین  در  و  دانش   سطح 
 محصوالت متنوع و کاربرد آن ها در صنایع دیگر است.
 عالوه بر این، آشنایى مرکز نوآورى تالونگ با نظرات و
این برگزارى  اهداف  دیگر  از   سالیق مصرف کنندگان 
 رویداد است که تحقق این امر باعث مى شود تا این مرکز
 در تأمین نیازهاى مصرف کنندگان و خدمت گزارى به
پیش از  توانا تر  کشور  غذایى  صنایع  و  طیور   صنعت 
 عمل کند. امید است با برگزارى این رویداد، همکارى
 نـزدیک تـرى بیـن مـرکـز نـوآورى تالونـگ و

متخصصین این حوزه شکل بگیرد.

اهداف رویداد
شتاب تخم مرغ



 رویداد ملى شتاب تخصصى
ماه مهر  در  تخم مرغ  مجازى   و 

این مى شود.  برگزار  جارى   سال 
با و  استارت آپى  سبک  به   رویداد 

 محوریت موضوعات مربوط به تخم مرغ برگزار خواهد شد.
 برگزارى این رویداد با تمرکز بر شناسایى و توانمندسازى ایده هاى

 برگزیده و بر پایه ى فرآیندهاى استارت آپى و بومى سازى شده صورت
با مرتبط  ایده هاى  داراى  دانشگاه هاى  و  شرکت ها  افراد،  گرفت.   خواهد 

 موضوعات محورى رویداد، مى توانند به وب سایت

 مراجعه و در قسمت «ثبت ایده رویداد شتاب» گزینه ى «رویداد ملى شتاب
مجازى تخم مرغ»  را انتخاب کرده و نسبت به ثبت ایده خود اقدام نمایند.

 پس از طى مراحل داورى، برگزارى کارگاه هاى آموزشى و ارائه خدمات
 منتورى (مربى گرى)، صاحبان ایده هاى تبدیل به محصول شده امکان ارائه ى
 ایده و محصول خود را در حضور سرمایه گذاران خواهند داشت و در
 انتها، به هر یک از ایده ها امتیازاتى اختصاص داده خواهد شد. ایده هاى
 برتر بر اساس امتیازات داوران مشخص خواهند شد و تا مرحله ى
و مادى  حمایت  تحت  تالونگ  شرکت  توسط   تجارى سازى، 

قرار خواهند اجرایى و تخصصى  و پشتیبانى   معنوى 
 گرفت.

راهنماى ورود
به رویداد

https://uastartup.uast.ac.ir



اما این پایان کار رویداد نیست؛

 با توجه به اینکه رویداد ملى شتاب تخم مرغ یک رویداد
تا صنعت  این  نیازهاى  این،  از  پیش  و  است   تخصصى 
 حدودى توسط فعالین این حوزه مشخص شده است، امکان
 آن وجود دارد تا تعدادى از ایده ها توسط سرمایه گذاران

خریدارى  شوند.



محورهاى
موضوعى

رویداد ملى
شتاب تخصصى

تخم مرغ تولید خوراك
ارتقاى بهره ورى و کیفیت خوراك

کاربرد کنسانتره، نهاده ها، افزودنى ها و دیگر موضوعات مشابه
.
.

تولید تخم مرغ
مکانیزاسیون

غنى سازى
.
.

بهره ورى تولید
بهداشت و دیگر موضوعات مشابه

.

.
فرآورى و بسته بندى
بسته بندى هاى نوین
روش هاى فرآورى

.

.
محصوالت جدید بر پایه ى تخم مرغ

ماشین آالت و دیگر موضوعات مشابه
.
.

مارکتینگ و فروش
کاهش واسطه گرى

کنترل زنجیره ى سرد و دیگر موضوعات مشابه
.
.

بهینه سازى حمل و نقل و توزیع .
خرده فروشى

کاهش هزینه هاى سربار
بهبود معرفى محصوالت جدید و موضوعات مشابه

.

.
بهبود دسترسى مصرف کنندگان .

فرهنگ مصرف
جایگاه تخم مرغ در تامین پروتئین و موضوعات مشابه .



معیارهاى عمومى زیر در داورى تمامى
ایده هـا مد نظـر قـرار خواهنـد گـرفت:

بدیهى است که قضاوت داوران در مورد هر پروژه از طریق
مشخص کردن امتیازى خاص براى هر کدام از موارد فوق،
معدل گیـرى آن ها و براساس قضـاوت درباره ى تمامیت و

نوآورى حاصله صورت خواهد گرفت.

خالقیت و نوآورى در
طراحى و بسته بندى

مواجهه خالقانه با مشکالت خاص
از جمله محدودیت هاى اقتصـادى

دقـت و نـوآورى در محـصـوالت
حاصل از تخم مرغ

بسته بندى جدید از مزرعه تا سفره

توجـه به محیط پیرامونى و شرایط
اقلیمى، ارزش هـاى زیست محیطى

و تعهدات اجتماعى

معیارهاى
داورى



جوایز اهدایى
براى

ایده هاى برتر

تیم داورى 5 نفره در رویداد ملى شتاب تخصصى
تخم مرغ با استنـاد بـه استانداردهـا و معیارهـاى
قضـاوت (که پیش از ایـن در بخش معیـارهـاى
داورى ذکـر شد)، اقدام به انتخاب 3 ایده برتر از
بین تمام ایده هـا خواهند نمود که جوایزى به شرح

زیر به صاحبان آن ها اهدا خواهد شد:

برگزیده اول 50.000.000 ریال

برگزیده دوم 30.000.000 ریال

برگزیده سوم 20.000.000 ریال



مشارکت و
سرمایه گذارى

ایده هاى مسابقه،  بخش  در  جوایز  اهدا  بر   عالوه 
و تخم مرغ  صنایع  نظر شرکت  از  که   نوآورانه اى 
 مرکز نوآورى تالونگ مورد قبول واقع گردند، طى
 فرآیندى مشمول حمایت هاى مالى، معنوى و انواع

پشتیبانى هاى فنى خواهند شد.



خانواده ى تالونگ



 آغاز فعالیت هاى گروه تالونگ به اواسط دهه50  باز مى گردد؛ زمانى که
 شرکت کار خود را در زمنیه تولید مرغ گوشتى، تخم گذار و تولید خوراك
 دام و طیور آغاز کرد. فعالیت هاى شرکت تالونگ در این صنعت رفته رفته
 تخصصى تر شد و در نهایت در سال 1380 طرح نوینى از تولید و عرضـه ى
 تخم مرغ را پایه گذارى کرد؛ شیوه اى که بیش از پیش حقوق مصرف کنندگان این
 ماده ى غذایى ارزشمند را در نظر مى گرفت و سبب تمایز تالونگ از دیگر
 تولیدکنندگان تخم مرغ شد. روش جدید تالونگ در تولید تخم مرغ شامل
روى بر  انقضاء  و  تولید  تاریخ  درج  درپوش دار،  بسته بندى  از   استفاده 
 محصوالت، توجه به رنگ، طعم و بوى تخم مرغ،  استفاده از دان غنى شده

 با انواع ویتامین ها و مواد معدنى بعنوان خوراك طیور و استفاده از
 سیستم مکانیزه سورت تخم مرغ  و بسته بندى اتوماتیک مى شد.

 همین نوآورى ها سبب شد تا جامعه مصرف کنندگان،
   تالونگ را بعنوان اولین تولیدکننده ى تخم مرغ

شناسنامه  دار بشناسند.

40 سال تالش در
صنعت مرغ و تخم مرغ

تاریخچه
شرکت
تالونگ



تالونگ،
طالیه دار
نوآورى

در صنعت

 امـا همـه چیـز به پیشگام بودن در صنعت تخم مرغ بسته بنـدى ختـم
 نمى شود؛ تالونگ همواره تالش کرده  است تا در توسعـه فناورى در این
 صنعت و نوآورى در تولیـد و عرضه محصوالت، چند گام جلوتـر از دیگر
 تولیدکنندگان باشد. در راستاى همین نوآورى ها و تامین نیاز صنایع وابسته
 به تولیدات تخم مرغ، تالونگ براى اولین بار محصول تخم مرغ پاستوریزه را
 براى مصارف صنعتى شامل کارخانه  جات و قنادى ها طراحى و تولید کرد.
 گام بعدى تالونگ تولید محصوالت تبدیلى و ترکیبى با استفاده از اجزاى
 مختلف تخم مرغ بود. در این مرحله تالونگ با تولید محصوالتى مانند

 تالرول، تالویچ و بطرى سفیده تخم مرغ و با ساده سازى شیوه ى
 مصرف سفیده تخم مرغ، الگوى مصرفى نوینى را به جامعه

ارائه کرد.



مرکز آموزش
علمى کاربردى
صنایع تخم مرغ

تالونگ

 بـا تـوجـه به اهمیت موضـوع آموزش و ارتـقـاى سطح دانش و آگـاهى
 دست اندرکاران صنعت طیور و سایر عالقمندان به این صنعت، شرکت
 تالونگ در سال 1392 اقدام به کسب مجوز و راه اندازى مرکز آموزش علمى
 کاربردى شرکت صنایع تخم مرغ تالونگ نمود. در این مرکز آموزشى که
 تحت نظارت دانشگاه جامع علمى کاربردى فعالیت مى نماید از آغاز تاسیس
 تاکنون حدود 1000 دانشجو در مقاطع کاردانى و کارشناسى ناپیوسته در
 12 رشته تحصیلى مختلف در زمینه علوم طیور و رشته هاى وابسته
 پذیرفته شده که حدود 800 نفر از آن ها پس از پایان دوره تحصیل

خود وارد بازار کار شده اند.



هر در  تحقیق  و  توسعه  واحدهاى  تشکیل  امروزه  که  این  به  توجه   با 
 سازمانى، براى تولید ایده ها و نوآورى به شکل درون سازمانى و اجرایى
 کردن آنها چندان بصرفه و کارآمد نیست، اغلب سازمان هاى بزرگ برآن
 شده اند تا با برپایى یک مرکز نوآورى و با ایجاد فراخوان هاى متفاوت در
 حوزه هاى گوناگون، عالوه بر جذب ایده هاى بیشتر از کانال هاى متعدد در
 سطح ملى و بین المللى و ضمن کاهش هزینه هاى مالى و صرفه جویى در
 زمان، بهره ورى فرآیند اجرایى سازى ایده ها را افزایش دهند. از جمله
 امتیازات مراکز نوآورى نسبت به واحدهاى توسعه و تحقیق، فراهم

 آوردن فضا، امکانات و انواع حمایت ها و پشتیبانى هاى مادى،
 معنوى و فنى براى گروه هاى ایده پرداز و در جهت تبدیل

ایده ها به محصول است.

مرکز
نوآورى



نوآورى چیست؟



نوآورى و
تعاریف آن

 براى سال هاى متمادى تصور شرکت ها و برندها از نوآورى و تعریفى که از
 آن در ذهن داشتن، تنها به تولید محصول یا خدماتى جدید محدود مى شد.
 غافل از این که ساخت محصوالت جدید، یکى از روش ها و تنها جز کوچکى
 از دنیاى نوآورى است و اتفاقا به لحاظ بازگشت سرمایه توجیه اقتصادى
 کمترى دارد و از حیث رقابت نیز آنچنان سودمند نخواهد بود. در ادامه با
 مفهوم نوآورى از چهار منظر حوزه ها، کانال هاى دسترسى به ایده، مسیرهاى

ورود به نوآورى و هدف گذارى هاى آن بیشتر آشنا خواهید شد:



چارچوب هاى در  نوآورى  تا  شد  تالش  بسیار  گذشته  دهه هاى   طى 
 نظرى قابل ارائه شود و حقیقتا از میان خیل عظیم کوشش ها در این حوزه،
 قالب هاى هدایت کننده ى بسیارى نیز موثر واقع شدند و توانستند رویکرد
 جدیدى نسبت به نوآورى طراحى و تبیین کنند. یکى از قالب هاى معتبر
 حوزه نوآورى، قالب ده گانه ى نوآورى دوبلین یا همان ده گونه نوآورى است.
 این قالب نتیجه ى سال ها بررسى و تحقیق بر روى انواع نوآورى هاى صورت
 گرفته در شرکت ها و سازمان هاى گوناگون در کشورهاى مختلف است. از
 این رو مى توان این قالب را از جامع ترین رویکردهاى موجود به نوآورى در
 دنیا دانست. این قالب فرصت هایى فراتر از تولید محصوالت جدید در
 اختیـار ما مى گـذارد و ما را بـا حوزه هـاى متنوعى از نـوآورى آشنـا

 مى سازد. طبق این الگو و رصدهاى انجام شده، تمام نوآورى هاى
 بزرگ در طول تاریخ، حاصل ترکیبى از ده حوزه ى مطرح

شده در این قالب هستند.

حوزه هاى
نوآورى



 قالب این چنینى توان و دید ما را نسبت به مقوله ى نوآورى در جهات
 مختلف گسترش مى دهد؛ آنچه در تمامى مراحل بهره گیرى از این قالب ها
 حائـز اهمیت است، این است که این قـالب ها به مثابه ابـزارى هستنـد که
 مى توان از آن ها بـراى دستیابى به رویکردهـا  و رصد کردن فضاهـاى بالقوه
 موجود براى بروز نوآورى کمک گـرفت. صدها ترکیب کاربردى از دل این
با مانند عناصرى هستند که  ترکیب ها  این   قالب ها مى توان بدست آورد. 
 پیوندشان پایه هاى نوآورى مد نظر ما را شکل خواهند داد. مى توانیم از این
 پایه ها پلى بسازیم تا در صنعت خود حقیقتا موثر واقع شویم. ده حوزه ى
به سه قسم هستند: نوآورى دوبلین  قالب ده گانه ى   تعریف شده در 

 پیکربندى، ارائه و تجربه. حوزه ى پیکربندى بر روى نظام کسب و
 کارى شرکت ها و نحوه ى کسب سود تمرکز دارد، حوزه ى ارائه

  بر روى محصوالت و خدمات اصلى شرکت ها و سازمان ها
 و در نهایت، حوزه ى تجربه بر روى نوآورى هایى

مشترى محور تمرکز دارند.

حوزه هاى
نوآورى



 هر کدام از این سه قسم داراى زیرشاخه هایى هستند که در مجموع 10
حوزه ى نوآورى را معرفى مى کنند:

 مدل هاى نوآورى در حوزه ى پیکربندى عبارتند از سود، شبکه، ساختار و
سیستم و  محصول  عملکرد  نوآورى  مدل هاى  شامل  ارائه  حوزه ى   فرآیند. 
 محصول مى شود و حوزه ى تجربه نیز داراى چهار مدل نوآورى خدمات، کانال،
 برنـد و مشارکت مشتـرى است. با قدم گذاشتن در هر کدام از این حوزه هـا
 مى توان دریایى از نوآورى ها را رقم زد که هیچ کدام لزوما به شکل تولید یک
 محصـول یا خدمـات جدیـد بروز پیدا نمى کنند. عالوه بر این نوآورى هـا

مى توانند ترکیبى از دو یا چند حوزه  از این قالب باشند.

حوزه هاى
نوآورى



حوزه هاى
نوآورى

پیکربندى

ارائه

تجربه

مدل سود شبکه ساختار

عملکرد
محصول

سیستم
محصول

فرآیند

خدمات کانال برند مشارکت مشترى



 کانال هاى دسترسى به ایده از مهم ترین  فازهاى تحقق یک نوآورى هستند.
 بطور کلى ایده هاى جدید یک کسب و کار مى توانند از 12 منبع مختلف نشات

 بگیرند. این کانال ها به شرح زیر هستند:
1. واحد تحقیق و توسعه درون سازمانى

(Research & Development)

2. اختراع و حق ثبت آن
(Invention & Patent)

3. طراحى مرحله به مرحله
(Forward Design)

4. طراحى معکوس (مهندسى معکوس، محک زنى و الگو بردارى)
Reverse Design (Reverse Engineering & Benchmarking)

5. دریافت بازخورد از مشتریان
(Feedbacks)

کانال هاى
دسترسى

به ایده هاى
نوآور



6. تحقیقات وسیع بازار
(Extensive Market Research)

7. بررسى تجربیات گذشته
(Previous Experiences)

8. خالقیت فردى، گروهى و یا سازمانى
(Individual, Group & Organizational Creativity)

9. همزیگرى دو یا چند ایده ى از پیش تعریف شده
(Symbiotic Ideas)

10.  نوآورى هاى نشات گرفته از رفتار پدیده هاى طبیعت
(Innovation Inspired by Nature)

11. نوآورى هاى نشات گرفته از قواعد و قوانین تازه وضع شده
(New Regulations)

12. ایده هاى خطورى و اکتشافات غیرمترقبه
(Eureka & Serendipity)

کانال هاى
دسترسى

به ایده هاى
نوآور



دسته ى دو  به  آن  به  دستیابى  مسیرهاى  واسطه ى  به   نوآورى 
 نوآورى درون سازمانى و نوآورى باز تقسیم مى شود؛ نوآورى درون

 سازمانى عموما به پیدا کردن راه حل هاى نوینى اطالق مى شود که براى
 بهینه سازى روند ها و برطرف سازى موانع از استعدادهاى درون سازمانى و
 سیستم انتقادات و پیشنهادات کمک مى گیرد. نوآورى باز در مقایسه با
 نـوآورى درون سـازمانى نتایج بهینه تر و خالقانه ترى بـراى سـازمـان رقم
 مى زند. در نوآورى به شکل باز، ایده ها از هر منبعى ورود مى کنند؛ هر فرد،
 گروه یا سازمانى مى تواند ایده هاى خود را مطرح کند و از تجمیع خیل
 گسترده ى ایده ها، سازمان به راه حل به مراتب مناسب تر و خالقانه ترى

  براى مسئله ى خود دست خواهد یافت.

مسیرهاى
نوآورى



 در واقع در نوآورى باز بدلیل وسعت دریچه ى دریافت دیدگاه  ها و
 ایده ها، کانال هاى فکرى بیشتر و متنوع ترى شکل مى گیرد.

 اما باید توجه داشت که هیچ یک از این دو مسیر بر دیگرى ارجحیت
 ندارد؛ در واقع این دو مسیر نوآورى مکمل یکدیگرند و کنش متقابلى بین
 آن ها صورت مى گیرد. تنها در سازمانى مى توان به سراغ نوآورى باز رفت
 که روحیه و فرهنگ نوآورى در میان اعضاى آن از پیش تقویت شده باشد.
 از طرفى با پیگیرى مسیر نوآورى باز، کارکنان در تمام واحدها بیش از
 پیش با مفهوم نوآورى آشنا و درگیر خواهند شد و همین موضوع سبب

ریشه دواندن بیشتر نوآورى در تمام سطوح سازمان خواهد شد.

مسیرهاى
نوآورى



 نوآورى از منظر هدف گذارى نیز به دو دسته ى نوآورى با هدف بهبود
 (Go-in) و نوآورى با هدف ایجاد (Go-up) تقسیم مى شود: در نوآورى با
 هدف بهبود، سازمان در پى پدید آوردن چیز جدیدى نیست بلکه تالش
 دارد تا آنچه از پیش وجود داشته است را ارتقا دهد و بهینه سازد. اما در
 نوآورى با هدف ایجاد، سازمان در پى خلق چیز جدیدى است که پیش از

این وجود نداشته است.
 با نگاهى به تعاریفى که از نوآورى ارائه شد، درمى یابیم که نوآورى لزوما
به معناى تولید یک محصول یا خدمت جدید نیست. گاهى استفاده

   از یک خودکار براى کارى بجز نوشتن بطورى که روندى را
 بهبود بخشد، خود نوآورى تلقى مى شود.

هدف گذارى هاى
نوآورى



ارتباط با تالونگ

www.telavang.com
telavang
telavangco
telavang group
021-61410 



مرکـز نوآورى مرکز آموزش علمى کـاربـردى
شرکت صنایع تخم مرغ تالونگ برگزار مى کند.

تغذیه، بهداشت،
تـجـهـیـزات و
بهره ورى تولیـد

حمل و نقلغنى سازى
و تـوزیـع

بسته بندى
و عـرضـه

فـرآورى و
محصوالت
تـبـدیلـى

بازاریابى
و فروش

www.telavang.com teic-uast.ac.ir

محورهاى رویداد

تهران، رباط کریم، شهرك صنعتى نصیرآباد، خیابان سرو 10
مرکـز آموزش علمى و کاربـردى صنـایع تخـم مرغ تالونگ

 (داخلى4) 021-61410
0936 189 0712       

لینک ثبت ایدهدانلود بروشور رویداد
براى ثبت ایده ها به لینک زیر مراجعه نمائید.
https://uastartup.uast.ac.ir/fa/form/303/egg

زمان برگزارى رویداد: سه شنبه 27 آبان 1399


