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 به نام خدا

 استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

 صۀنعتی  تحقیقۀات  و اسۀتاندارد  مؤسسۀ   راتمقر و قوانین اصالح قانون 1مادۀ  یک بند موجب به ایران استاندارد یملسازمان 

 )رسمی( ایران یملاستانداردهای  نشر و تدوین تعیین، که وظیف  است کشور رسمی مرجع تنها 3193 ماه بهمن مصوب ایران،

  .دارد عهده به را

ز و مؤسسۀات  کۀ نظۀران مرا صۀاحب  ،ارشناسان سازمانکب از کمر یفن یهاونیسیمکهای مختلف در ن استاندارد در حوزهیتدو

، یدیۀ ط تولیو با توجه به شۀرا  یملشود و کوششی همگام با مصالح آگاه و مرتبط انجام می یو اقتصاد یدی، تولیپژوهش، یعلم

ننۀدگان،  کننۀدگان، مصۀر   کدیصۀاحبان حۀو و نفۀع، شۀامل تول      ت آگاهانۀه و منصۀفان  کو تجاری است کۀه از مشۀار   یفناور

س ینۀو شیشۀود. پۀ  دولتی حاصۀل مۀی  و غیر یدولت یهادها، سازمان، نهایو تخصص یز علمککنندگان، مراصادرکنندگان و وارد

افۀت  یشۀود و پۀس از در  یمربوط ارسۀا  مۀ   یهاونیسیمک ینفع و اعضایبه مراجع ذ یایران برای نظرخواه یمل یاستانداردها

( ایران چۀا  و  ی)رسم یملبه عنوان استاندارد  ،بیمرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصو یمل  تیمکشنهادها در ینظرها و پ

 شود.یمنتشر م

کننۀد  یه مۀ یۀ ن شۀده ته یۀی ت ضوابط تعینیز با رعا صالحذیمند و عالقه یهاه مؤسسات و سازمانک ییس استانداردهاینوشیپ

ب، یۀ ن ترتیشۀود. بۀد  چۀا  و منتشۀر مۀی    ایۀران  یملۀ  ب، بۀه عنۀوان اسۀتاندارد   یو درصورت تصۀو  یبررس ،طرح یملدرکمیته 

استاندارد مربۀوط   یمل  ن و در کمیتیتدو 9 رۀایران شما یملاستاندارد  رات مقره بر اساس کشود یم یتلق یمل ییاستانداردها

 ده باشد.یب رسیبه تصو شودیل مکیتشایران استاندارد  یملدر سازمان ه ک

 2(IEC) المللی الکتروتکنیۀک بینکمیسیون  ،ISO(3( استاندارد یالمللنیسازمان ب یاصل یران از اعضایاد استاندار یملسازمان 

در کشۀور   CAC(9( کمیسیون کدکس غذایی 5است و به عنوان تنها رابط OIML1)( شناسی قانونیالمللی اندازهو سازمان بین

ن یشۀور، از آخۀر  کخۀا    یهۀا یازمنۀد یو ن یلۀ کط یایران ضمن تۀوجه بۀه شۀرا   یمل ین استانداردهایکند. در تدوفعالیت می

 شود.گیری میبهره یالمللنیب یجهان و استانداردها یو صنعت ی، فنیعلم یهاشرفتیپ

کنندگان، حفظ سۀالمت  ت از مصر یشده در قانون، برای حما ینیبشین پیت موازیتواند با رعایران میاستاندارد ا یملسازمان 

از  یبعضۀ  ی، اجۀرا یو اقتصۀاد  یطۀ یمحسۀت یت محصۀوتت و مالحظۀات ز  یۀ فکینان از ی، حصو  اطمیو عموم یفرد یمنیو ا

 یایران را برای محصوتت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عۀالی اسۀتاندارد، اجبۀار    یملاستانداردهای 

و  یصۀادرات  یاتهۀا کاسۀتاندارد   یشۀور، اجۀرا  کمحصۀوتت   یبۀرا  یالمللۀ نیبۀ  یتواند به منظور حفظ بازارهۀا ی. سازمان مکند

ها و مؤسسات فعۀا  در  نندگان از خدمات سازمانکبه استفاده بخشیدننان ین برای اطمی. همچنکند یآن را اجبار یبنددرجه

هۀا و  شگاهی، آزمایطیمحستیت زیریت و مدیفکیت یریمد هایسیستم یگواه و صدور یزی، ممیمشاوره، آموزش، بازرس  نیزم

ها و مؤسسات را بر اسۀاس ضۀوابط نظۀام    گونه سازماننیاستاندارد ا یملسازمان وسایل سنجش،  (الیبراسیون)کمراکز واسنجی 

هۀا  رد آنکها اعطا و بر عملت به آنید صالحیینام  تأیط تزم، گواهیکند و در صورت احراز شرامی یابیران ارزیت اید صالحییتأ

 یاربردکۀ قات یفلزات گرانبها و انجام تحقار ین عییل سنجش، تعیاها، واسنجی وسایک یالملل نیج دستگاه بیکند. ترو ینظارت م

 .است سازمانن یف ایایران از دیگر وظا یمل یسطح استانداردها یارتقا یبرا

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission  

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 «راهنما -سیستم مدیریت نوآوری -مدیریت نوآوری»

 

 اشتغال: و/یا محلسمت  رئیس:

 مهدی ، محمدی

 (دکتری مدیریت فناوری)

هۀۀای حۀۀوزه اقتصۀۀاد دیجیتۀۀا  و   توسۀۀعه فنۀۀاوری دبیۀۀر سۀۀتاد  

 و فناوری ریاست جمهوری یمعاونت علم - هوشمندسازی
  

  دبیر:

   مصطفی، بغدادی

 (دکتری مدیریت فناوری)

شرکت مهندسین مشۀاور نسۀل کارآفرینۀان     - رییس هیات مدیره

 هوشمند
  

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

   مهدی، الیاسی

 (گذاری علم و فناوریسیاستدکتری )

معاونت علمی و فناوری ریاسۀت   -گذاری و توسعه معاون سیاست

 جمهوری

  

  ابوالفضل، باقری

 (دکتری مدیریت فناوری)

گۀذاری و توسۀعه   معاونۀت سیاسۀت   -مدیرکل اقتصاد دانش بنیان

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  

  کامرانسید ، باقری

 (فناوریدکتری مدیریت )

 فکری داراییو  مستقل مدیریت نوآوریو مدرس مشاور 

  

  امین، ترکمان

 (دکتری مدیریت فناوری)

 مشاور مستقل مدیریت فناوری و نوآوری

  

   علی، زاده هراتتقی

 (دکتری مهندسی صنایع)

 واحد پرند دانشگاه آزاد اسالمی -عضو هیات علمی

  

  پرویز، جعفری

 (وریکیفیت و بهرهارشد مدیریت کارشناس )

 گروه صنعتی بارز – های جامع مدیریتسیستممدیر 

  

  نوید، خبیری

 (دکتری مدیریت فناوری)

 شرکت مهندسین مشاور نسل کارآفرینان هوشمند – مدیرعامل

  

 صادق، خیاطیان

 (دکتری مدیریت فناوری)

 دانشگاه شهید بهشتی – لمیعضو هیات ع
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 اشتغال: و/یا محلسمت  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

   رضا، رادفر

 (مدیریت صنعتیدکتری )

 واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی -عضو هیات علمی

  

  مریم، سراروضه

 (دکتری مدیریت فناوری)

 گستران کیفیت کارکیاشرکت سنجه –مدیرعامل 

  

 بخشان، سامانروح

 مهندسی مکانیک()کارشناسی 

معاونت تدوین و ترویج  -تدوین استانداردهای ملیدفتر کارشناس 

 سازمان ملی استاندارد ایراناستاندارد 

  

 حسام، زندحسامی

 (دکتری مدیریت صنعتی)

 –بنیۀان  گۀذاری اقتصۀاد دانۀش   عضو هیات علمی و مدیر سۀرمایه 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

  

 بهزاد، سلطانی

 (دکتری مهندسی مکانیک)

 هلدینگ تالشگران اقتصاد پایدار –توسعه بازار  معاون

  

 آرنوش، شاکری

 (مهندسی صنایعدکتری )

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات – هیات علمیعضو 

  

 مرضیه، شاوردی

 (گذاری علم و فناوریسیاستدکتری )

صۀندوق نۀوآوری و    –بنیۀان  دانش هایمدیر توانمندسازی شرکت

 شکوفایی ریاست جمهوری

  

 فرشید، شکرخدایی

 (کاروکسب یاحرفه تیریمد یردکت)

 یگانه گروه پارسیان هوشمند –مدیرعامل 

  

 فریبا، صحت

 (کارشناسی مهندسی صنایع)

 عضو مستقل

  

 سید حبیب اله، طباطبائیان

 (دکتری مدیریت تولید)

 پژوهشکده مطالعات فناوری –رئیس 

  

 علی، عباسیان

 (دکتری مهندسی پلیمر)

 گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسیعضو گروه واژه

  

 محمد، عسکریان

 (دکتری مهندسی شیمی)

هۀۀای تحۀۀو  و پیشۀۀرفت ریاسۀۀت  مرکۀۀز همکۀۀاری –کارشۀۀناس 

 جمهوری

  

 مهدی، فتح اهلل

 (دکتری مهندسی صنایع)

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج –عضو هیات علمی 
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 اشتغال: و/یا محلسمت  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا(اعضا: 

 محمد، فرجود

 (دکتری مدیریت استراتژیک)

 سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران –مدیرعامل 

  

 کیارش، فرتاش

 (دکتری مدیریت فناوری)

 دانشگاه شهید بهشتی –عضو هیات علمی 

  

 حسن، فردفروزان

 (کاروکسب یاحرفه تیریمد یدکتر)

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  –عضو هیات نمایندگان 

 تهران

  

 حمیدرضا، فقیه

 (دکتری مدیریت فناوری)

 های پیشرفته صنعتیپژوهشکده سیستم –مدیرعامل 

  

 بهاره، قاسمی توچائی

 (کارشناسی مهندسی صنایع)

شرکت مهندسین مشاور نسۀل   –های مدیریتی کارشناس سیستم

 کارآفرینان هوشمند

  

 امیر، قدیری

 (دکتری آینده پژوهی)

سۀازمان   –مدیرکل دفتر ریاسۀت، روابۀط عمۀومی و بۀین الملۀل      

 فناوری اطالعات ایران

  

 سیاوش، فرملکی

 (دکتری مدیریت فناوری)

 صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری –معاون توسعه 

  

 منوچهر، منطقی

 (هادکتری مهندسی سیستم)

هۀای حۀوزه فضۀایی و حمۀل و نقۀل      دبیۀر سۀتاد توسۀعه فنۀاوری    

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری -پیشرفته 

  

 سید محمد، زاده موسویموسی

 (دکتری مدیریت فناوری)

-معاونۀت سیاسۀت   -ی راهبۀردی  نگاری و ارزیابمعاون دفتر آینده

 گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  

 امیر، ناظمی اشنی

 (گذاری علم و فناوریدکتری سیاست)

 سازمان فناوری اطالعات ایران –معاون وزیر و رئیس سازمان 

  

 رضا، زادهنقی

 (دکتری مدیریت فناوری)

 انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران –عضو هیات مدیره 

  

 ویراستار:
 

 بخشان، سامانروح

 )کارشناسی مهندسی مکانیک(

معاونت تدوین و ترویج  -تدوین استانداردهای ملیدفتر کارشناس 

 سازمان ملی استاندارد ایراناستاندارد 
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ی گفتارشیپ

 ک مقدمه

 3 کاربرد هد  و دامنه      3

 2 مراجع الزامی      2

 2 اصطالحات و تعاریف      1

 2 بافت سازمان      5

 2 درک سازمان و بافت آن    3-5  

 2 کلیات    3-3-5   

 2 سازمانیبرونمسایل     2-3-5   

 1 سازمانیدرونمسایل     1-3-5   

 1 نفعیذ یهاو انتظارات طر  ازهایدرک ن    2-5

 5 ینوآور تیریمد ستمیدامنه شمو  س نییتع    1-5

 9 ینوآور تیریمد ستمیس جادیا    5-5

 9 کلیات    3-5-5   

 9 فرهنگ    2-5-5   

 9 همکاری    1-5-5   

 9 هبریار      9

 9 هبری و تعهدار    3-9  

 9 کلیات    3-3-9   

 4 تمرکز بر تحقو ارزش    2-3-9   

 4 یانداز نوآورچشم    1-3-9   

 5 یراهبرد نوآور    5-3-9   

 38 مشی نوآوریخط    2-9  

 38 ینوآور یمشخط جادیا    3-2-9   

 38 ینوآور یمشخط یرساناطالع    2-2-9   

 38 یسازمان اراتیو اخت هاتیها، مسئولنقش    1-9  

 33 ریزیطرح      9

 33 هاسکیها و رپرداختن به فرصت یبرااقدامات     3-9  

 32 هابه آن یابیدست یزیرو طرح یاهدا  نوآور    2-9  
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  گفتارپیش

های مربۀوط  نویس آن در کمیسیونکه پیش« راهنما -سیستم مدیریت نوآوری -مدیریت نوآوری»استاندارد 

المللی به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شۀده در مۀورد الۀف،    بر مبنای پذیرش استانداردهای بین

اجالسیه کمیت  ملی  دویست و پنجاه و چهارمینشده، در تهیه و تدوین  9شمارۀ  ملی ایران، استاندارد 9بند 

 1ینک این استاندارد به استناد بنۀد یۀک مۀادۀ    شد. ا تصویب 22/89/3155مورخ  مدیریت کیفیتاستاندارد 

، به عنوان 3193و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه  استانداردقانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه 

 شود.استاندارد ملی ایران منتشر می

سۀاختار و شۀیوۀ    -)استانداردهای ملی ایران 9استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

های ملی و جهانی در زمینۀه  شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوتت و پیشرفتنگارش( تدوین می

لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشۀنهادی کۀه    صورتدر صنایع، علوم وخدمات، استانداردهای ملی ایران 

دیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجۀه  برای اصالح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تج

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.قرار خواهد گرفت. 

و تهیه و تدوین شده « معاد  یکسان»به روش المللی زیر این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین

المللۀی مزبۀور   باشد و معاد  یکسان اسۀتاندارد بۀین  آن به زبان فارسی میشامل ترجمه تخصصی کامل متن 

 است:

ISO 56002:2019, Innovation management - Innovation management system - Guidence 
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   مقدمه

 کلیات 6-9

رشۀد پایۀدار، دوام اقتصۀادی، افۀزایش رفۀاه و       برای توانایی یک سازمان در نوآوری به عنوان یک عامل اصلی

 شود. پیشرفت جامعه شناخته می

تعقیۀب  ، آنبافۀت  درک و پاسۀخگویی بۀه شۀرایط در حۀا  تغییۀر       توانۀایی  ،های نوآوری یک سازمانقابلیت

هۀای  همکۀاری بۀا طۀر    در دانش و خالقیت افراد در سۀازمان و   مندی حداکثری ازبهرههای جدید و فرصت

 .شودمی شاملرا  رون سازمانیذینفع ب

یۀک سیسۀتم مۀدیریت     عنۀوان ه ب بهم پیوسته و متعاملهای تزم و سایر عناصر تمام فعالیت در صورتی که 

 نوآوری کند. تر و کاراتراثربخشتواند شوند، سازمان می

و  آنو اهۀدا    مشۀی خۀط ، راهبۀرد نۀوآوری،   اندازچشمسازمان را برای تعیین یک سیستم مدیریت نوآوری، 

 کند. می راهنمایی ،مورد انتظار دستاوردهایایجاد پشتیبانی و فرایندهای مورد نیاز برای دستیابی به 

 اند از:عبارت استانداردیک سیستم مدیریت نوآوری مطابو با این  سازیپیادهبالقوه  منافع

 ؛افزایش توانایی در مدیریت عدم قطعیت -الف

 ؛پذیریسودآوری و رقابت افزایش رشد، درآمدها، -ب

 ؛منابع کاراییوری و ها و ضایعات و افزایش بهرهکاهش هزینه - 

 ؛آوریتاببهبود پایداری و  -ت

 ؛های ذینفعطر رضایت کاربران، مشتریان، شهروندان و سایر افزایش  -ث

 شنهادها؛یپپرتفوی  داریپا دیتجد -ج

 ؛سازمانافراد در  تفیض اختیار بهدرگیرکردن و  -چ

 ؛منابع مالیافزایش توانایی جذب شرکا، همکاران و  -ح

 ؛حسن شهرت و ارزش سازمانارتقاء  -خ

 .مقررات و سایر الزامات مربوطهبا مطابقت تسهیل  -د

 اصول مدیریت نوآوری 6-5

ای از ایۀن اصۀل،   هیمبتنی بر اصو  مدیریت نوآوری است. یک اصل مدیریت نوآوری شامل بیان استاندارداین 

و در آخۀر   ایۀن اصۀل  مۀرتبط بۀا    منۀافع برای سۀازمان، چنۀد مثۀا  از    پایه و اساس چرایی اهمیت این اصل 

 .اتخاد نماید ،اصل برای بهبود عملکردگیری این تواند هنگام بکارکه سازمان می است اقداماتی هایی ازمثا 
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 باشند:اصو  زیر پایه و اساس سیستم مدیریت نوآوری می

 ؛تحقو ارزش -الف

 ؛رهبران متمرکز بر آینده -ب

 ؛راهبردی گیریجهت - 

 ؛فرهنگ -ت

 ؛هابینش از برداریبهره -ث

 ؛قطعیتمدیریت عدم  -ج

 ؛سازگاری -چ

 .هارویکرد سیستم -ح

 .ه شوندسازمان در نظر گرفتبکارگیری در سازی و یکپارچهبرای  بازای مجموعهبه عنوان  دننتوااین اصو  می

 نوآوریسیستم مدیریت  6-9

  کلیات 6-9-9

 این سیسۀتم است. تحقو ارزش  هد با  ،متعاملو  ای از عناصر بهم وابستهسیستم مدیریت نوآوری مجموعه

 یابی عملکۀرد و دسۀتیابی بۀه   شۀ هۀای نۀوآوری، ارز  قابلیۀت  سازیجارییک چارچوب مشترک برای توسعه و 

 .دهدارائه می مورد انتظار دستاوردهای

. اتخۀاذ شۀوند  شرایط خا  سازمان بافت و سیستم مطابو با  سازیپیادهبه تدریج برای  توانندمیاین عناصر 

 اتخۀاذ ی عناصر سیستم مدیریت نوآوری توسۀط سۀازمان   که همه حاصل شودتواند می هنگامیمنافع کامل 

 شوند.

بۀران در  سیستم مدیریت نوآوری متکی به تعهد مۀدیریت ارشۀد و توانۀایی ره    اثربخش سازیپیادهدر نهایت 

 های نوآورانه است.فعالیت پشتیبانهای نوآوری و فرهنگ قابلیت ترویج

  ، بررسی، اقداماجرا، ریزیطرحی چرخه 6-9-5

شۀود، تۀا   سیستم مدیریت نۀوآوری مۀی   مداومباعث بهبود ( PDCA)، بررسی، اقدام اجرا، ریزیطرحی چرخه

شوند و اندازه کافی پشتیبانی، تامین و مدیریت مینوآوری به یندهای افراطمینان حاصل شود که ابتکارات و 

 .شودپرداخته می هابه آنتوسط سازمان شناسایی و  هاریسکها و فرصت
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هایی از آن اعما  کرد. شۀکل  بخشدر مدیریت نوآوری به طور کلی یا  توان در سیستمرا می PDCAچرخه 

بنۀدی شۀوند. ایۀن    طبقۀه  PDCAچرخۀه   ارابطه بۀ توانند در می 38تا  5دهد که چگونه بندهای نشان می 3

 شود.رسانی و هدایت می( اطالع9)بند ( و رهبری آن5)بند سازمان توسط بافتچرخه 

 

 استانداردبه بندهای این ارجاعاتی نمایش چارچوب سیستم مدیریت نوآوری با  -9شکل 

 :شودح یشرت بصورت زیر بطور خالصه دتواناین چرخه می

 ؛(9)بند هاها و ریسکبه فرصتنیاز برای پرداختن ایجاد اهدا  و تعیین اقدامات موردِ :ریزیطرح -الف

 ؛)4و9)بندهای  ریزی شده استطرح از نظر پشتیبانی و عملیات آنچهسازی پیاده: اجرا -ب

 (؛5)بند نتایج بر اساس اهدا گیری ( اندازهدر صورت کاربردپایش و )بررسی:  - 

 (.38عملکرد سیستم مدیریت نوآوری )بند مداوماقدامات برای بهبود انجام اقدام:  -ت

 و ریسک قطعیتمدیریت عدم  6-9-9

و عۀدم   ثبۀاتی بۀی نیاز اسۀت بۀه درجۀات بۀاتیی از      ، به ویژه در مراحل خالقیت ابتدایی،نوآوریهای فعالیت

با پیشرفت کۀردن  شوند. . آنها اکتشافی هستند و با جستجو، آزمایش و یادگیری شناخته میقطعیت بپردازد

 یابد.شود و عدم قطعیت کاهش میدانش کسب می، فرایند

. د شدننخواهمنجر به نوآوری نیز ها ی اینو همه پذیرش ریسک بودهمستلزم اقدامات ابتکاری برای نوآوری 

 نوآوریابتکارات و منابع یادگیری بعنوان ورودی برای یندها افراز  ریناپذ ییجدابخشی  متوقف شدهابتکارات 

 .هستندآینده 
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به هایی که توسط سازمان های سازمان و انواع نوآورینوآوری، قابلیت بلندپروازیبه ریسک قابل قبو  مقدار 

یۀادگیری تکۀراری، مشۀارکت و یۀا     با رویکردهای متفاوتی ماننۀد   توانمی. بستگی دارد ،شودمی آن پرداخته

بۀرای درک  ی رویکرد سیستمیک . پرداخت به مدیریت ریسک ریسکمتفاوت  سطوحبا پرتفوی  یسازمتنوع

 است. ضروری عدم قطعیتهای متقابل و مدیریت وابستگی

، مفۀاهیم را  کنندمیها را شناسایی که فرصت سازی شوندپیادهیندهایی افر توانند توسطمیابتکارات نوآوری 

نوآوری بطور یندهای افر. این نمایندجاری میها را توسعه داده و حلو راه کنندگذاری میصحهو کرده ایجاد 

با انواع  بوده پذیرانعطا بایست میها شوند. آنمی سازیپیادهدر یک دنباله غیرخطی  بیشتر اوقاتتکراری و 

 .سازگار باشند هاستدر پی دستیابی به آن هایی که سازماننوآوری

ایجۀاد   نۀوآوری هۀای  فعالیۀت  سۀازی پیۀاده  به منظۀور  اییکپارچه یا جداگانهساختارهای  توانندها میسازمان

نیۀاز داشۀته    متفۀاوتی هۀای  و فرهنگ هاشایستگی، راهبری ی هابه سبک این ساختارها ممکن است .نمایند

سازمان را برای به چالش کشۀیدن وضۀع موجۀود و    تواند میوری آنویک سیستم مدیریت  سازیپیادهد. نباش

تواند بۀه سۀازمان کمۀک کنۀد تۀا عۀدم       می کاراین ترغیب کند.  شکل گرفته، سازمانی و ساختارهای پندارها

 مدیریت کند. تریاثربخشرا بطور  هاریسکو  هاقطعیت

 با سایر استانداردهای سیستم مدیریت ارتباط 6-4

المللی استانداردهای بینبین  راستاییهمبرای بهبود  ISOتوسط  گیرد کهرا بکار می چارچوبی استاندارداین 

 پیوسۀت ، ISOمکمل تلفیقی  ،ISO/IEC Directivesبخش او  )به اند. آن توسعه یافتههای مدیریت سیستم

SL یۀا   سیستم مدیریت نوآوری خۀود را بۀا راهنمۀا و    تاسازد (. این چارچوب سازمان را قادر میمراجعه شود

 کند. یکپارچهیا  تاهمراسالزامات سایر استانداردهای سیستم مدیریت 

، توسعه یافته است ISO/TC 279است که توسط  ISO 56000 استانداردهای مربوط به خانواده استاندارداین 

 باشد:که به شرح زیر می

 سۀازی مناسۀب  پیۀاده برای درک و  ضروریزمینه پیش ؛و واژگان مبانی -مدیریت نوآوری ISO 56000 -الف

 دهد؛ارائه میرا  استاندارداین 

سۀازی و  ، پیۀاده ریۀزی طۀرح  جهۀت  هۀایی راهنما؛ راهنمۀایی -ارزیابی مدیریت نوآوری ISO TR 56004 -ب 

 دهد؛ارائه می به سازمان مدیریت نوآوری ارزیابی پیرامون پیگیری

 - ISO 56003 راهنما؛-نوآوری در های مشارکتابزارها و روش -مدیریت نوآوری 

های پشتیبانی از سیستم مدیریت نوآوری ارائۀه  راهنمایی درباره ابزارها و روش و استانداردهای بعدی که -ت

 دهند.می

یا  بگذارد های مدیریت تاثیرتواند بر سایر سیستممی کاراو  اثربخشیک سیستم مدیریت نوآوری  سازیپیاده

  .باشد حسطدر چندین یکپارچگی  د ملزم بهتوانمیتاثیر بپذیرد و  هاآن از
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. ه شۀوند بکۀار گرفتۀ   نیزبطور مستقل  ندتوانکنند اما میاردهای سیستم مدیریت یکدیگر را تکمیل میاستاند

هۀا بۀرای   بۀه سۀازمان  و  سازی شودپیادهمدیریت سیستم دهای رتواند همراه با سایر استاندامی استاندارداین 

جدیۀد   هایاکتشا  و معرفی پیشۀنهاد  وهای موجود و عملیات دهابرداری از پیشنهابرقراری تعاد  بین بهره

استانداردهای سیستم مۀدیریت   سایرمدیریت نوآوری و تعادلی بین راهنمای توانند ها می. سازمانکمک کند

 پیدا کنند.

را بۀه عنۀوان    اسۀتاندارد توانند این اند میاستانداردهای سیستم مدیریت را اتخاذ نکرده سایرهایی که سازمان

 .اتخاذ کنندسازمان خود  راهنمایی مستقل در
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 راهنما -سیستم مدیریت نوآوری -مدیریت نوآوری

 هدف و دامنۀ کاربرد 9

 مۀداوم و بهبۀود   نگهۀداری ، سازیپیادهایجاد،  مورددر یی هاراهنماارائه  استاندارداین هد  از تدوین  9-9

برای موارد  . این استاندارداست، تاسیس شده هایسازمان استفاده در کلیهیک سیستم مدیریت نوآوری برای 

  :زیر کاربرد دارد

توانایی خود بۀرای مۀدیریت اثۀربخش    اثبات به دنبا  موفقیت پایدار از طریو توسعه و  که هاییسازمان -الف

 ؛هستند موردانتظار دستاوردهایدستیابی به  جهتهای نوآوری فعالیت

آوری یۀک سۀازمان   هۀای نۀو  قابلیۀت  اعتماد بۀه  به دنبا  که های ذینفعیطر کاربران، مشتریان و سایر  -ب

 هستند؛

بهبود ارتباطات از طریو درک مشترک از آنچه یک سیسۀتم   به دنبا که  های ذینفعیطر ها و سازمان - 

 دهد، هستند؛ریت نوآوری را تشکیل میمدی

 های مدیریت نوآوری؛مدیریت نوآوری و سیستم در زمینهدهندگان آموزش، ارزیابی و یا مشاوره ارائه -ت

هۀای نۀوآوری و   قابلیۀت  کۀه دارنۀد   پشۀتیبانی هۀای  برنامۀه  برای باتتراثربخشی  قصد که یگذاراناستیس -ث

 .دندهرا هد  قرار میها و توسعه جامعه پذیری سازمانرقابت

د زیۀر در نظۀر   رکارگیری در موابرای بهو بوده عمومی  استانداردموجود در این  هایییی راهنماکلیه 9-5

 است: گرفته شده 

 درک اینکههای تاسیس شده است، با ها، صر  نظر از نوع، حوزه یا اندازه. تمرکز بر سازمانانواع سازمان -الف

 ایۀ  کامۀل  بطۀور  خطوط راهنماکارگیری این توانند با بهمی 3های نوآفرینشرکتهای موقت و هم هم سازمان

 مند شوند؛از آن بهره ی،زئج

 ؛ایریشهتا  تدریجی ازوش، ، مد  و ریندافرها، بعنوان مثا ، محصو ، خدمت، انواع نوآوری -ب

 فنۀاوری ، محۀور  ، بۀازار محور کاربرهای نوآوری فعالیتو باز،  درونیانواع رویکردها، بعنوان مثا ، نوآوری  - 

 .محور طراحیو  محور

کلۀی ارائۀه    در سطح دهد، بلکه راهنماییشرح نمی را به طور مفصل سازمان درونهای فعالیت استاندارداین 

 کند.نمی تجویز ینوآورهای گونه الزام یا ابزار و روش خاصی را برای فعالیتچنین هیچم. هکندمی

                                                 

1- startup 



 9911سال  :)چاپ اول( 20665استاندارد ملی ایران شمارۀ 

   

2 
 

 

 مراجع الزامی 5

ها الزامات این محتوای آن یکه بخشی یا تمام اندمورد ارجاع قرار گرفتهای به گونه زیر در متن استانداردهای  

بۀرای مراجۀع بۀدون     .کاربرد داردشده  ذکرویرایش ، تنها داردهند. برای مراجع تاریخرا تشکیل می استاندارد

 .کاربرد دارد( شامل تمامی اصالحات) ارجاع شده استاندارداز  ویرایشتاریخ، آخرین 

ISO 56000, Innovation management — Fundamentals and vocabulary 

 تعاریفو  اصطالحات 9

 3.رودکارمیبه  56000ISO در این استاندارد، اصطالحات و تعاریف ارائه شده در استاندارد

 سازمان بافت 4

 آن بافتدرک سازمان و  4-9

 کلیات 4-9-9

 تعیین کند: موارد زیر را بطور منظم سازمانشود توصیه می

در  سۀازمان بۀر توانۀایی   هۀایی کۀه   مرتبط با مقصود سازمان و آن سازمانیی و برونسازماندرون مسائل  -الف

 گذارند؛میتاثیر سازمان مدیریت نوآوری  سیستم مورد انتظار دستاوردهایبه دستیابی 

 تحقو ارزش بالقوه. فرصت برای هایزمینه -ب

 سازمانیبرونمسائل  4-9-5

را  بیرونۀی  بافۀت مسائلی که مرتبط با موارد زیۀر اسۀت،    گرفتنبا درنظر به طور منظمسازمان شود توصیه می

 تحلیل کند: و و تجزیه پویش

سیاسی، ، قانونی، فناوری، اجتماعی، فرهنگی، علمی، یهای اقتصادی، بازارجنبه کهمختلفی های زمینه -الف

 گیرد؛را در بر می زیست محیطی و جغرافیای سیاسی

 ای یا محلی؛المللی، ملی، منطقهندامنه جغرافیایی، اعم از بی -ب

 ؛آینده بالقوهتجربه گذشته، وضعیت فعلی و سناریوهای  - 

                                                 

 و www.iso.org/obpهۀۀۀای در وبگۀۀۀاه IECو  ISOکۀۀۀار رفتۀۀۀه در اسۀۀۀتانداردهای  اصۀۀۀطالحات و تعۀۀۀاریف بۀۀۀه   -3

www.electropedia.org/  دسترس است. قابل 

http://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
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 ؛آنو مقاومت در برابر  سرعت تغییر -ت

 ؛روندها بالقوه آثاراحتما  و  -ث

 باشند؛ 3های برهم زنندهفعالیتممکن است ناشی از ، همچنین مواردی که بالقوهی ها و تهدیدهافرصت -ج

 .های ذینفعطر  -چ

 سازمانی ندرومسائل  4-9-9

با درنظرگرفتن مسائلی را ها ها و داراییاز جمله قابلیتخود  درونی بافت منظمبه طور  شود سازمانمی توصیه

 :کندتجزیه و تحلیل که مرتبط با موارد زیر است، 

 ؛خود های محوریشایستگیو گیری راهبردی ، جهتسطح بلندپروازیانداز، شمچ -الف

 ؛های مدیریتسیستم سایرهای مدیریتی موجود، ساختارهای سازمانی و استفاده از شیوه -ب

در گذشته نزدیۀک و در   هاو شکست هاموفقیتعملکرد کلی سازمان و عملکرد نوآوری آن، بعنوان مثا ،  - 

 ؛مرتبطهای سازمانسایر با مقایسه 

 ریزی، کنتر  و همکاری؛، بودجهدهاینافرهای عملیاتی؛ بعنوان مثا ، جنبه -ت

 ؛فعلی های تحقو ارزشهادها و مد ( پیشنعمر)موقعیت در چرخه  پتانسیل و بلوغ -ث

ها، ، مشارکت، برندسازیهابومزیست، فکری مالکیتها، ها، فناوریفرد بودن افراد، دانش، مهارتبهمنحصر -ج

 ؛و.. زیرساخت

 ؛، تخصیص منابع و ..یندهاافر، راهبردها قابلیت سازگاری -چ

 ؛ها و تعهد در تمام سطوح سازمانیها، نگرشهای فرهنگی مانند ارزشجنبه -ح

 نوآوری افراد سازمان در طی زمان. هایشایستگی -خ

 ذینفع هایطرفدرک نیازها و انتظارات  4-5

های ذینفع خا ، توانند کاربران، مشتریان، شهروندان، جامعه محلی، گروهمی سازمانیبرونذینفع  هایطر 

هۀای تۀامین مۀالی،    هۀا، رقبۀا، مالکۀان، سۀهامداران، سۀازمان     ، مشاوران، اتحادیهبیرونی کنندگانتامینشرکا، 

 های صنفی باشند.انجمن، مقامات دولتی، نهادهای استاندارد، صنعت و 2کنندگان مقرراتتعیین

کۀه بۀه نماینۀدگی از     اشخاصۀی د کارمندان در همۀه سۀطوح و سۀایر    نتوانمی سازمانیدرونذینفع  هایطر 

 د.نکنند، باشکار می سازمان

                                                 

1- Disruptions 

2- Regulators 
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 کند: بازنگریو  پایشموارد زیر را تعیین،  سازمانشود توصیه می 4-5-9

 ای کۀه بۀه سیسۀتم مۀدیریت نۀوآوری و     بالقوهیا  فعلی، سازمانیسازمانی یا بروندرون عهای ذینفطر  -الف

 شوند؛فرصت مربوط میهای زمینه

 ذینفع؛های طر این  قابل کاربردنیازها و انتظارات مرتبط، و الزامات  -ب

 .مربوطه ذینفع هایطر با  درگیر شدنچگونگی و زمان تعامل یا  - 

 زیر باشد:تواند مربوط به موارد ذینفع می هایطر نیازها و انتظارات  4-5-5

 ؛نیازها و انتظارات فعلی و آینده -الف

 ؛نیازها و انتظارات اعالم شده و اعالم نشده -ب

 ؛تحقو ارزش، چه مالی و چه غیرمالی - 

 ؛ایریشهتا  تدریجیو تغییر، از  3درجات مختلف نوگرایی -ت

 ؛بازارهای موجود یا ایجاد بازارهای جدید -ث

 روش و غیره؛ ، مد ،فرایندخدمت،  هر محصو ، -ج

 ؛آنیا دورتر از  دامنه کاربرد فعلی سازمان، نزدیک، پیشنهادهای موجود در -چ

 ؛فعلییا جایگزینی پیشنهادهای  ارتقاء -ح

 ؛آن بومیا زیست ،خود سازمان یا زنجیره ارزش، شبکه -خ

 .یتطابقو تعهدات  یمقررات و یقانون الزامات -د

 نوآوریسیستم مدیریت  شمولتعیین دامنه  4-9

برای ایجۀاد  نوآوری را  و قابلیت کاربرد سیستم مدیریت و مرزها نوآوری خود ازهد   سازمانشود توصیه می

 کند.تعیین خود  شمو دامنه 

 سازمان موارد زیر را در نظر داشته باشد:شود توصیه می ،شمو دامنه هنگام تعیین این 

 ؛3-5زیربندشده در  اشاره فرصت هایزمینهو  سازمانیسازمانی و بروندرونمسائل  -الف

 ؛2-5اشاره شده در زیربند ع ذینف هایطر  مرتبط نیازها، انتظارات و الزامات -ب

 .های مدیریتبا سایر سیستم تتعامال - 

                                                 

1- novelty 
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 .فرصت را هنگام مواجهه با عدم قطعیت تشریح کندهای زمینهممکن در  سناریوهای تواندمینوآوری  هد 

، عملکردهۀا ، ساختارها، یندهاافر، هاپیشنهاد به طور مثا سازمان شود می توصیه، شمو  دامنه تشریحهنگام 

 .هستند را در نظر بگیرد شمو ون یا بیرون دامنه پوشش زمانی که درجغرافیا و ها، شرکا، همکاری

ترس در دسۀ  اطالعۀات مۀدون  و اصالح شود و به عنۀوان   بازنگریدر هنگام لزوم  شمو  دامنهشود توصیه می

 باشد.

 ایجاد سیستم مدیریت نوآوری 4-4

 کلیات 4-4-9

و اصو  مدیریت نوآوری، یک سیسۀتم مۀدیریت    استانداردی این هایسازمان مطابو با راهنماشود توصیه می

سۀازی و  ایجاد، پیاده ها راراستا با هد  نوآوری شامل فرایندها و پشتیبانی موردنیاز و تعامالت آنهم نوآوری

 بطور مداوم بهبود بخشد.و  کرده نگهداری

و از طریو همکۀاری   پشتیبانفرهنگ یک نوآوری است. این کار با  راهبردهد  نوآوری، پایه و اساس تعیین 

 شود.پذیر میامکان

 فرهنگ 4-4-5

 همزیسۀتی  پۀذیرکردن امکۀان بۀا هۀد    هۀای نۀوآوری   از فعالیتسازمان فرهنگی را ترویج کند که بهتر است 

 هر دو مورد برای نوآوری تزم هستند. زیرا ،کند پشتیبانیمحور عملیات ها و رفتارهای ذهنیت خالقیت و

هۀای زیۀر   محیط کاری را مد نظر داشته باشۀد کۀه بۀا مشخصۀه     ایجادسازمان شود توصیه می 4-4-5-9

 شناخته شود:

 کاربر؛متمرکز بر ، کنجکاوی و باز بودن -الف

 ؛هابازخورد و پیشنهاد ارائهبه تشویو  -ب

 ؛فعلی هایپنداشت، خالقیت، تغییر و به چالش کشیدن تشویو به یادگیری، آزمایش - 

 ؛داشتن افرادها و در عین حا  درگیر نگاهپذیری و یادگیری از شکستریسکبه تشویو  -ت

 ؛سازمانیسازمانی و بروندرونسازی، همکاری و مشارکت بطور شبکه -ث

 ؛های نوآوریهای مختلف در فعالیتو دیدگاهها صتخص، احترام و شمو  افراد، گوناگونی -ج

 ؛ها، باورها و رفتارهای مشترکارزش -چ

 شواهد؛ ها و مبتنی برپنداشت گیری مبتنی برتحلیل و تصمیمتجزیه و ایجاد تعاد  در  -ح
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 .خطی و غیرخطییندهای افر ریزی وطرحایجاد تعاد  در  -خ

دارای ایۀن  اغلۀب  برخوردارنۀد،   یهۀای نۀوآور  فعالیت پشتیبانفرهنگ  یک هایی که ازسازمان 4-4-5-5

 ها هستند:ویژگی

 ؛کننداثبات میترویج و  یهای نوآوردر تمامی سطوح که تعهد خود را نسبت به فعالیتراهبرانی  -الف

 و رفتارهۀا باورها ها، های مختلف نوآوری به لحاظ ارزشبین فعالیت اثربخشمدیریت همزیستی و انتقا   -ب

 ان؛سازم در

 ؛نوآوری داستانبازگویی مبتکران، رفتارهای نوآورانه، ابتکارات نوآوری و  قدردانی ازو  انیبپشتی - 

، بعنۀوان مثۀا ، افۀزایش اسۀتقال  و     های ذاتیمحرک تمرکز برنوآوری، با های موفقیتهایی برای مشوق -ت

 های مالی؛بیرونی مانند پاداشهای ی تنها از انگیزهالهام بخش بجای استفاده قصود و منظورم

 کند؛پشتیبانی می یهای نوآوریتهایی که از فعالتوسعه شایستگی -ث

 ؛متناسبهای ارزیابی فرهنگ با استفاده از شاخص -ج

 های چندتخصصی.ساختارهایی برای همکاری -چ

 همکاری 4-4-9

ایجاد کند. همکاری  سازمانیسازمانی و بروندرونرویکردی را برای مدیریت همکاری  سازمانشود توصیه می

 .را داردو منابع  فکریهای و سایر دارایی شایستگیتسهیل اشتراک و دسترسی به دانش، قصد 

 سازمان این موارد را در نظر بگیرد:بهتر است 

 ؛های موجودشایستگی، منابع، دانش و هاقابلیتو  اهدا  ،نوآوریراهبرد  -الف

 ؛و غیره هادیدگاه، هاایستگیش، هاتخصصتجربیات،  گوناگونی -ب

 ؛سازمانیبرونهای های مختلف برای همکاریها، قوانین و توافقنامهرویکردها، روش - 

 ؛فکری مالکیتمربوط به  مسائل -ت

 ؛هاهمکاری تناسب راهبردیِبازنگری و همراستایی منظم  -ث

 .و اعتماد بین طرفین بودن بازاهمیت احترام،  -ج
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گۀذاری  های کاربران، به اشۀتراک هایی از قبیل شناسایی نیازها، انتظارات و چالشاز فعالیتتواند همکاری می

، کسۀب  ، بازارهۀا و کۀاربران  پرتفوهۀا ها، دسترسی به زیرساخت ،3دانش چگونگی و هاشایستگی ،ها، دانشایده

 های نوآوری، پشتیبانی کند.عملیات مشترک سازیِپیاده و ها و منابع جدیدشایستگی

 و واحۀدها  هۀا، دپارتمۀان  ها،میت ایها حوزهواحدها و  ها،دپارتمان ها،میت همان اشخا  بین تواندیم یهمکار

مراکز ، کنندگانتامین، ءتواند کاربران، مشتریان، شرکاهمکاری می .شکل بگیرددر سازمان  مختلف یهاحوزه

 هایطر ، از جمله خارجی سازمان های ذینفعها و شبکههای صنفی و صنعتی و سایر طر ، انجمنآکادمیک

 .کنددرگیر ارزش خود را  هایخارج از شبکه

 راهبری 2

 و تعهد راهبری 2-9

 کلیات 2-9-9

به زیر از طریو موارد و تعهد خود را نسبت به سیستم مدیریت نوآوری  راهبریمدیریت ارشد شود توصیه می

 :برسانداثبات 

 ؛سیستم مدیریت نوآوریکارایی اثربخشی و در قبا  پاسخگویی  -الف

، و بۀا  و سازگار هستند و اهدا  نوآوری ایجاد شده مشیخط، راهبرد، اندازچشماطمینان از اینکه حصو   -ب

 ؛ی دارندسازمان سازگار گیری راهبردیو جهت بافت

 ؛است یهای نوآورفعالیت پشتیبان ی کهپرورش فرهنگ - 

مدیریت نۀوآوری سۀازمان در سۀاختارها و     الزامات سیستممناسب  یکپارچگیو  اتخاذاطمینان از حصو   -ت

 ؛، سازمان کسب و کار موجودفرایندهای 

 شانتعهدو  راهبری برای اثبات همربوط یمدیریتهای نقش سایردر تمامی سطوح و  راهبراناز  پشتیبانی -ث

 ؛دارد کاربرد هاآن مسئولیت هایحوزه در که گونه همان ،نوآوری با رابطه در خود راهبریتوسعه  در

مۀورد نیۀاز بۀرای سیسۀتم      ی، شامل منابع و فرایندهاپشتیبانی ،ساختارها فراهم بودن اطمینان ازحصو   -ج

 ؛مدیریت نوآوری

 ؛سیستم مدیریت نوآوریراهنمای و اتخاذ  اثربخش از اهمیت مدیریت نوآوری رسانیایجاد آگاهی و اطالع -چ

 ؛موردانتظار دستاوردهایاطمینان از دستیابی سیستم مدیریت نوآوری به حصو   -ح

 ؛برای کمک به اثربخشی سیستم مدیریت نوآوری شخا از ا پشتیبانی، هدایت و درگیر کردن -خ

                                                 

1- Know-how 
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سهیل درگیر شدن و ت اطمینان ازحصو  ، 3خوب هایرویه نمایشمبتکران برای از  قدرانیو  ترغیب کردن -د

 ؛هاو شکست هایتیادگیری از موفق

 سیستم مدیریت نوآوری؛ مداومبهبود ریزی شده و طرحیابی عملکرد در فواصل زمانی شارز ترویج -ذ

 یبۀرا  کۀه  باشۀد  ییهۀا تیۀ فعال از دسته آن یمعن به عام ریتفس به تواندمی استاندارد نیا در "کار وکسب " به اشاره -یادآوری

   .ندیآیم شمار به یاصل سازمان یوجود مقاصد

 ارزش تحقق بر تمرکز 2-9-5

 :اثبات کند را از طریو موارد زیر تحقو ارزش راستای درهبری و تعهد خود اارشد ر یتمدیرشود توصیه می

بیان فعلی یا آینده، برداری، بر اساس نیازها و انتظارات بهره قابل هایها، از طریو بینششناسایی فرصت -الف

 ؛یا بیان نشدهشده 

 های از دست رفته؛ه پیامدهای فرصت، از جملهاریسکها و تعاد  بین فرصتدر نظر گرفتن  -ب

 ؛شکست و تحملریسک  به حد تمایلدر نظر گرفتن  - 

هۀای  طۀر  کۀاربران، مشۀتریان و سۀایر     دخیل کۀردن  با سازی اولیه،سازی، آزمایش و نمونهاجازه مفهوم -ت

 ؛هاپنداشتگذاری صحهو فرضیات آزمون برای  ذینفع

 .هابه موقع نوآوری سازیجاریاطمینان از حصو  و  کارپشت ترویج -ث

 انداز نوآوریچشم 2-9-9

 کند که: نگهداریسازی و انداز نوآوری را ایجاد، پیادهچشمیک مدیریت ارشد شود توصیه می

و های نوآوری، از جمله نقش آینده سۀازمان  ای است که سازمان از نظر فعالیتاز وضعیت آینده شرحی -الف

 هایش، به دنبا  آن است؛وب نوآوریتاثیر مطل

فعلی سازمان محۀدود  های قابلیتکشد، و با  آگاهانه بلندپروازانه است، وضع موجود را به چالش می بطور -ب

 شود؛نمی

و  مشۀی خۀط ، راهبۀرد کند و چارچوبی برای تعیین عمل می راهبردیهای انتخاب ی برایبعنوان راهنمای - 

 کند؛میارائه اهدا  نوآوری 

الهام بخش افراد برای تعهد و کار در جهت  اطالع رسانی و درک شود تا دورن سازمانید به صورت توانمی -ت

 ؛آن باشد

                                                 

1- good practice 
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های ذینفۀع  اطالع رسانی شود تا شهرت سازمان را افزایش دهد و طر  برون سازمانیتواند به صورت می -ث

 ؛مرتبط را جذب کند

 دسترس است. درمدون به شکل اطالعات  -ج

 نوآوری راهبرد 2-9-4

-نوآوری را ایجاد، پیاده راهبردچند  ورت تناسب،در صو یا یک  ارشدمدیریت شود توصیه می 2-9-4-9

 کند، و اطمینان حاصل کند که: نگهداریسازی و 

 دهد.می شرح راهای نوآوری برای سازمان فعالیت یی مهم بودنچرا -الف

وآوری، مجۀاز بۀه تغییۀر و ظهۀور     های نبازخورد و عملکرد فعالیت پذیر و سازگار است و در نتیجهانعطا  -ب

 است؛

 ؛شده استدرک  هاآنتوسط رسانی شده و اطالعمرتبط های ذینفع به طر  - 

 شود.نگهداری میمدون کل اطالعات به ش -ت

 موارد زیر باشد:تشریح  تواند شاملنوآوری می یک راهبرد 2-9-4-5

 ؛سازمان بافت -الف

 ؛نوآوری مشیطخانداز و چشم -ب

 ؛اختیاراتها و ها، مسئولیتنقش - 

 ؛هاهایی برای دستیابی به آناهدا  نوآوری و برنامه -ت

 ؛ساختارهای سازمانی -ث

 تخصیص منابع. شاملیندها افرپشتیبانی و  -ج

بۀر تحقۀو    نمۀودن  تواند تمرکزهای نوآوری اختصا  داده شده است میپایه و اساس راهبردی که به فعالیت

مبتنۀی   و هۀا پنداشتگیری مبتنی بر تصمیم ی بیناین امر مستلزم تعادلارزش در شرایط عدم قطعیت باشد. 

 هبری، ساختارها و فرایندهای جدید یا اصالح شده است.اها، ررویه در صورت امکان ،شواهد بر

آن در درک تصۀمیمات اتخۀاذ شۀده بۀرای      ذینفۀع  هۀای طر  تواند به افراد سازمان ونوآوری می راهبردیک 

 .کندکرده و در عین حا  به درگیر کردن و الهام بخشی آنان نیز کمک کمک  دستیابی به اهدا  نوآوری
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 نوآوری مشیخط 2-5

 نوآوری مشیایجاد خط 2-5-9

اطمینۀان حاصۀل    کنۀد کۀه   نگهۀداری سازی و نوآوری را ایجاد، پیادهمشی یک خطبهتر است مدیریت ارشد 

 :نماید

 ؛کندمی تشریحهای نوآوری را تعهد به فعالیت -الف

سۀازمان   گیری راهبۀردی جهتاز  انداز نوآوریشمچدر راستای  و استسازمان بافت و  مقصودمتناسب با  -ب

 ؛کندپشتیبانی می

 ؛کندمی ارائهو اهدا  نوآوری  راهبردچارچوبی برای تعیین  - 

 ؛دهدقرار می د نظراصو  مدیریت نوآوری را م -ت

 ؛استقی و پایداری های اخالجنبه و در نظرگرفتنشامل تعهدی برای برآورده کردن الزامات کاربردی  -ث

 باشد.سیستم مدیریت نوآوری می مداومشامل تعهد به بهبود  -ج

 نوآوری مشیرسانی خطاطالع 2-5-5

 :بایستی نوآوری مشیخط

 ؛در دسترس باشد مدونبه عنوان اطالعات  -الف

 و به کار گرفته شود؛ درک، رسانیاطالعدرون سازمان  -ب

 .باشدذینفع مرتبط  هایطر ، در دسترس به نحو مناسب - 

 سازمانی اختیاراتها و ها، مسئولیتنقش 2-9

هۀای مربوطۀه در   بۀرای نقۀش   اختیاراتها و ارشد اطمینان حاصل کند که مسئولیت یتمدیرشود توصیه می

 درک شده است. رسانی و، اطالعتعیینسازمان 

 کند: یینعتزیر موارد  را برایمقام متصدی مدیریت ارشد بطور خا  مسئولیت و شود توصیه می 2-9-9

 ؛استاین استاندارد  ییراهنمامبتنی بر  نوآوری سیستم مدیریتاینکه اطمینان از حصو   -الف

 ؛های بهبودمدیریت نوآوری و فرصت درباره عملکرد سیستمبه مدیریت ارشد  به موقعگزارش ارائه  -ب

 .استحفظ شده  سیستم مدیریت نوآوری گییکپارچ اینکه اطمینان ازحصو   - 
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 :به موارد زیر تخصیص یابد تواند اختیارات میها و مسئولیت 2-9-5

دهۀا، واحۀدها و یۀا    های مربوط بۀه عملکر هبران سازمان یا نقشار تمامیهای موجود، بعنوان مثا  نقش -الف

 پیشنهادهای خا ؛

 های خا  نوآوری.یا ابتکارات و فعالیت کلیهای اختصاصی با تمرکز بر مدیریت نوآوری نقش -ب

 ریزیطرح 0

 هاریسکها و به فرصت پرداختناقدامات برای  0-9

-5زیربند شده در  اشاره مسائلسیستم مدیریت نوآوری،  ریزیطرحهنگام شود سازمان، توصیه می 0-9-9

هۀایی کۀه نیۀاز    ریسکها و را در نظر گرفته و فرصت 2-5زیربند شده در  اشارهنیازها، انتظارات و الزامات  ،3

 :موارد زیر تعیین نماید ها پرداخته شود، به منظوراست به آن

 ؛یابددست  خود مورد انتظار دستاوردهایتواند به سیستم مدیریت نوآوری میتضمین اینکه  -الف

 ؛ت مطلوبافزایش اثرا -ب

 ؛پیشگیری یا کاهش اثرات نامطلوب - 

 ؛هااز آنپیشگیری  موارد در برابرریسک  مقایسه اثرات پذیرش -ت

 .دستیابی به بهبود مداوم -ث

 :موارد زیر را طرح ریزی کند بایستی سازمان 0-9-5

 :مد نظر قرار دادنبا ها، ریسک ها وفرصت برای پرداختن به این اقدامات -الف

 ؛هاهای مرتبط با فرصتعدم قطعیت -9

 ؛نشود ایشود  رفتهیکه ممکن است پذ یسکیردرجه و نوع  -5

 :گی انجامچگون -ب

 خود؛ سیستم مدیریت نوآورییندهای افراقدامات در سازی سازی و پیادهیکپارچه -9

 اثربخشی این اقدامات.ی بارزشیا -5

د منجر به نتواند که مینوجود دار نیز هاییبر سیستم مدیریت، فرصت اثرگذار هایریسکها و فرصت در کنار

 د.نابتکارات نوآوری شو
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 هادستیابی به آن ریزیطرحاهداف نوآوری و  0-5

 اهداف نوآوری 0-5-9

 کند. ایجادو سطوح مربوطه  هاحوزهسازمان اهدا  نوآوری را در شود توصیه می

 :بهتر است اهدا  نوآوری 

 د؛نباش سازگار نوآوریانداز چشمتحقو هد   باو  نوآوری مشیخطبا  -الف

 د؛نباشسازگار و سطوح سازمان ها حوزه تمامبا  -ب

 ؛دنباش تصدیو قابل )در صورت امکان( یا  گیریقابل اندازه - 

 د؛نرا در نظر بگیرکاربرد زامات قابل ال -ت

 د؛نشو پایش -ث

 د؛نو درک شو رسانیاطالع -ج

 .دنشو رسانی به روز به نحو مناسب -چ

 کند. حفظدرباره اهدا  نوآوری را  مدون سازمان اطالعاتشود توصیه می

 به اهداف دستیابیبرای  ریزیطرح 0-5-5

 را تعیین کند:زیر دستیابی به اهدا  نوآوری خود، موارد  ریزیهنگام طرحسازمان شود توصیه می

، چۀه  شودرکز تم هابر آنباید هایی که انواع نوآوریفرصت شناسایی شده و های زمینهدر نظر گرفتن با  -الف

 ؛کاری انجام خواهد شد

 ؛سازمانی، چه کسی دخیل خواهد بودسازمانی و درونبرون های ذینفع طر  از نظر -ب

 ؛یندهاافرو  ،منابع شامل خواهد بود، بعنوان مثا ، ساختارهای سازمانی، پشتیبانی، ازین مورد یچیزچه  - 

 ؛چه کسی مسئو  خواهد بود -ت

 ؛، چه زمانی خاتمه خواهد یافتهمربوط 3مهم مقاطع زمانیو  ریزیطرحهای از نظر افو -ث

اسۀتفاده  بۀرای ارزیۀابی ابتکۀارات نۀوآوری      2های توسۀعه محصۀوتت  الگوبرداریو  راهبردیچه معیارهای  -ج

 ؛خواهند شد

 ؛های عملکرد نوآوریشاخص کاربرد شامل ،خواهند شدیابی شارز ه نتایجچگون -چ

                                                 

1- milestones 

2- portfolio criteria 
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 ؛شوندمی برداریو بهره ،محافظت، صورت کاربرد در ،ه نتایجچگون -ح

 ؛چگونه اطالع رسانی خواهد شد -خ

 .خواهند شدحفظ یا نگهداری  مدونیاطالعات  چه -د

 ساختارهای سازمانی 0-9

 ارشد: یتمدیرشود توصیه می

مۀورد   دسۀتاوردهای و سازگاری برای دستیابی به  مناسباطمینان حاصل کند که ساختارهای سازمانی  -الف

 ؛سیستم مدیریت نوآوری وجود دارد انتظار

توانند در و کارایی از سوی دیگر می سازیجاریدر نظر بگیرد که چگونه خالقیت و اکتشا  از یک سو و  -ب

 .شوند هیا یکپارچ زمان وجود داشته باشندهمسازمان 

ی متناسب با اندازه سۀازمان را  ساختارهای سازمانی اختصاصایجاد هر یک از موارد زیر،  کاربرددر صورت  - 

 در نظر بگیرد:

یۀا   3زننۀده بۀرهم یا در رقابت با پیشنهادهای موجود، با در نظرگرفتن ، رودانتظار میهایی که نوآوری -9

 ؛اشندب ایریشه

 ؛باشدهای مختلف مورد نیاز ها یا فرهنگها، شاخصهبری، مشوقاهای رسبک -5

 ؛در دسترس باشد ینوآورهای برای فعالیت منحصراًمنابع،  شامل، خاصی نیاز است پشتیبانی -9

در  ناپایۀداری و  تیۀ از عدم قطع یدرجه باتتر اب است نیازکه  یییندهاافرشامل ، یهای خاصعملیات -4

 .سازگاری یابند ،مستقریندهای افرمقایسه با 

 نوآوری هایپرتفو 0-4

نوآوری را ایجاد، مدیریت، ارزشیابی منظم های ابتکارات پرتفو کاربرد،یا در صورت  ،پرتفویبهتر است سازمان 

 اطمینان حاصل کند:از موارد زیر  و کردهبندی و اولویت

 ؛و کمک به آن و اهدا  نوآوری راهبردنوآوری با  پرتفوی راستاییهم -الف

 ؛نوآوریهای بیرون پرتفوهمچنین سازگاری بین ابتکارات درون و  -ب

 هۀا، ، بعنوان مثا ، منابع، فناوریدر مورد سازیاستفاده مجدد و بهینهها، از جمله امکان افزاییتحقو هم - 

 ؛یندهاافرو  ،2هاسازهبن

                                                 

1- disruptive 

2- platforms 
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های مختلۀف از نظۀر   ، انواع نوآوری و همچنین افونوگرایی اتدرج، بهرهدر مقابل  ریسک تعاد  مناسب -ت

 ؛دامنه کاربردزمان و 

 مرتبط؛های ذینفع طر و به مدیریت ارشد  هاموفقیتو کلی پیشرفت  رسانیاطالع -ث

 .نوآوری اهدا و راهبرد ، هاو تنظیم پرتفو بهبود -ج

سۀازی یۀا   تواند ترکیبی از ابتکارات نۀوآوری مربۀوط بۀه بهینۀه    نوآوری، سازمان میهای هنگام مدیریت پرتفو

 هۀای طۀر  ن و سایر های جدید برای کاربران، مشتریاحلپیشنهادهای جاری و همچنین راه محدودگسترش 

 را در نظر بگیرد.مانند بازارهای جدید جدید ذینفع 

 پشتیبانی 7

 منابع 7-9

 کلیات 7-9-9

سیسۀتم مۀدیریت    مۀداوم ، نگهداری و بهبۀود  سازیپیاده، ایجادسازمان منابع مورد نیاز برای شود توصیه می

 تعیین و تامین کند. به موقع نوآوری را

 نظر بگیرد:را در زیر  سازمان موارد شود توصیه می

 پذیر و سازگار برای تأمین منابع؛، شفا ، انعطا 3کُنشیپیشیک رویکرد  -الف

 ؛درون سازمانیای پشتیبانی موجود هها و محدودیتقابلیت -ب

سۀپاری یۀا   بۀرون از طریۀو  ن مثۀا   ، بعنۀوا بدست آید سازمانیبرونکنندگان تامیناز  نیاز استآنچه که  - 

 مشارکت؛

گذاری مثا  به اشتراک بعنوان ،سازی استفاده از منابعرای بهینهب سازمانیسازمانی و بروندرون همکاری  -ت

 ؛یا استفاده مجدد

 ها؛یتهای نوآوری، جدای از سایر فعالمنابع برای فعالیت تامین -ث

 .یهای نوآورها برای فعالیتقابلیتبلند مدت  انباشت -ج

 افراد 7-9-5

تعیین، تۀامین و   را سیستم مدیریت نوآوری خود اثربخش سازیپیادهبرای  افراد تزم سازمانشود توصیه می

 .مدیریت کند

                                                 

1- proactive 
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 را در نظر بگیرد: زیر سازمان مواردشود توصیه می

 ؛نیاز به جذب، استخدام و حفظ افراد -الف

بۀرای   متفۀاوت و سۀوابو   فۀردی  هایویژگی، هاتخصص ی باافرادو ترکیب  با گوناگونیهایی تشکیل تیم -ب

مثبت  دستاوردهای به تواند منجرکه می 3«گذاری دانش و تفکر به شیوه جدیدبه اشتراک»جهت  آنها تشویو

 شود؛ غیرمنتظره

 ؛2هاتقدیرها و یر مالی، مثل پاداشهای غمشوق برای مثا های مناسب، ایجاد مشوق - 

  ی؛نوآور یهاتیفعال در باتتر بالقوه سکیر درجهتمایل به  دارای نوآوران ازحفاظت  -ت

بۀرداری از  ها، رسیدگی به ثبت اختراعۀات و بهۀره  شرایط و ضوابط برای مالکیت ایده رسانیاطالعایجاد و  -ث

 مختلف ملی باشد. هاینامهتوافوسایر تواند تابع قوانین، مقررات و ها، که مینوآوری

 زمان 7-9-9

سۀازی اثۀربخش سیسۀتم مۀدیریت     به منظۀور پیۀاده   مدیریت زمان ی را برایرویکرد سازمانشود توصیه می

 نوآوری خود ایجاد کند.

 بگیرد:در نظر موارد زیر را برای تخصیص زمان سازمان  شودتوصیه می

درصۀدی از  صۀورت  بۀه    مثۀا به عنوان های نوآوری و آموزش بصورت متعاد ، بطور کلی، برای فعالیت -الف

 زمان کلی کار؛

 ؛مختلف نوآورییندهای افربرای نوآوری و  1ار عملبطور خا ، برای هر ابتک -ب

بۀه نحۀو    5هۀای اضۀافی  با اختصا  زمۀان های مرتبط در سازمان، نقشسایر های اختصاصی و برای نقش - 

 .مناسب

 دانش 7-9-4

سۀازی اثۀربخش سیسۀتم مۀدیریت     رویکردی را برای مدیریت دانش به منظۀور پیۀاده  سازمان شود توصیه می

 نوآوری خود ایجاد کند.

 در نظر بگیرد: موارد زیر راسازمان شود توصیه می

                                                 

1- cross-pollination 

2- recognition 

3- initiative 

4- allowance 
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و تجربه، بعنوان مثا   مندی، ضمنی یا صریح، حاصل از هوشسازمانیبرون و  درونبدست آوردن دانش  -الف

 ؛های عملکردوتحلیل دادهو تجزیه ینوآور اتاز موفقیت و شکست ابتکار هاآموخته سازمان، درس بافتدرک 

 ؛دانش موجود شدنتکراری تسهیل دسترسی و استفاده مجدد از دانش برای جلوگیری از از بین رفتن یا  -ب

مناسب برای تجزیه و تحلیل اطالعات و مدیریت دانۀش موجۀود و آینۀده، بعنۀوان      ساز و کاری نگهداری - 

 ؛زی منابعریطرحهای افراد یا داده و مورد عالقه تخصصهای زمینه های راهنمایفهرست مثا 

 ؛فکری هایاز دارایی حفاظتمحرمانگی و  هایشیوه سطح و -ت

 ؛مسائل اخالقی مربوط به استفاده از دانش -ث

 دسترسی و هزینه. یتقابلیت اطمینان، قابل مثال دانش بر اساس سازمانیبرونبندی منابع اولویت -ج

اشۀتراک   بۀه  و تدوین ،یهمکارطریو ز تواند فردی یا جمعی، ضمنی یا صریح باشد. دانش جمعی ادانش می

  .دیآیبدست م افرادو تلویحی  یدانش ضمن یگذار

هۀای  ، رقبۀا، مشۀاوران، بانۀک   کننۀدگان تۀامین ، ءتواند کاربران، مشتریان، شرکادانش می برون سازمانیمنابع 

 د.نو... باش کآکادمیمراکز ها، استانداردها، های تخصصی، کنفرانساطالعاتی، شبکه

 مالی 7-9-2

 سازی اثربخش سیستم مدیریت نوآوری خود تعیین و تۀامین منابع مالی را برای پیادهسازمان شود توصیه می

 کند.

 در نظر بگیرد: موارد زیر راسازمان شود توصیه می

و سایر  های نوآوری، از جمله پیامدهای مالیمرتبط با فعالیتمالی های و محدودیتها ریسک ها،فرصت -الف

 ؛عدم نوآوری هایریسک

های محلی از طریو بودجه تامین مالی، بعنوان مثا  منابع مالی مرکزی در مقابل یمال تامین ایجاد اصو  -ب

 یاتی؛یا عمل

، بعنوان مثا ، بعنوان درصدی از بودجه سۀاتنه  یهای نوآورتخصیص منابع مالی اختصاصی برای فعالیت - 

 نوآوری توسط مدیریت ارشد؛ برای ابتکاراتایجاد صندوقی یا 

گۀذاران  سۀرمایه  طریو مثا  ازبه عنوان شناسایی و دسترسی به منابع مالی مربوطه در خارج از سازمان،  -ت

نۀوآوری،   3هۀای هزینۀه  ، کمۀک 2مشۀترک  ، حامیۀان مۀالی  ءهای تحقیقاتی، شرکا، آژانس3عمومیخصوصی و 

 ؛2یسپارجمعو توسعه یا  اعتبارات مالیاتی برای تحقیو

                                                 

1- public 

2- co-sponsors 
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-در مقابل فعالیتسازمانی درونهای گذاری در فعالیتگذاری، به عنوان مثا ، سرمایهایجاد اصو  سرمایه -ث

-دهندهیا شتاب 1گذاری جسورانه شرکتیسرمایه ،های نوآفرینشرکتگذاری روی ، سرمایهسازمانیبرون های

 های نوآوری؛

عنۀوان  ه ها، بنوآوریمختلف  انواع درجات مختلف ریسک وهای مختلف زمانی، در افو تامین مالیموازنه  -ج

 ؛ایریشهیا نوآوری  تدریجیمثا  نوآوری 

ها یۀا  زمان، زیرساخت مثا  افراد،به عنوان ، سایر منابع و پشتبانی مربوطه الیمتامین حصو  اطمینان از  -چ

 ها؛شایستگی

 گیرد.های تزم را در بر می، کلیه فعالیتمالی تامیناطمینان از اینکه رویکرد حصو   -ح

 زیرساخت 7-9-0

 سۀازی اثۀربخش  پیۀاده بۀرای   را های فیزیکی و مجۀازی تزم زیرساخت سازمان شودیم هیتوص 7-9-0-9

 کند. نگهداریو  تامینسیستم مدیریت نوآوری خود تعیین، 

 :بگیرددر نظر  موارد زیر را سازمانشود توصیه می

 آن؛فرایندهای ریت نوآوری و برای پشتیبانی و تسهیل سیستم مدی زیرساخت -الف

عۀواملی ماننۀد    در نظۀر گۀرفتن  ، بۀا  در زمۀان مناسۀب  زیرسۀاخت،   گۀذاری به اشۀتراک  در مقابلتفکیک  -ب

 هماهنگی؛ نافعاثربخشی هزینه و م پذیری،انعطا 

، از جمله کاربران و مشتریان به سازمانیمرتبط برون های ذینفع ی نیاز است از طریو طر چه زیرساخت - 

 ؛عنوان مثا  از طریو برون سپاری یا مشارکت، بدست آید

ی هۀا روش و هۀا، ابزارهۀا  فنۀاوری  از جملۀه  ها،ها در زیرساختپیشرفتارزشیابی فعاتنه و در نظر گرفتن  -ت

 .مقرراتیو الزامات قانونی و  جدید

 تواند شامل موارد زیر باشد:می یهای نوآوراز فعالیت پشتیبانیبرای  زیرساخت 7-9-0-5

هۀای  های خالق، آزمایشگاهمثا ، محیطبه عنوان مرتبط،  5زیرساختیخدمات و  تسهیالتها، ساختمان -الف

 ؛9هزند یهاشگاهیآزماسازی یا بیههای ش، آزمایشگاه9اشتراکی خلو تحقیو و توسعه، فضاهای

                                                                                                                                                         

3- grants 

4- crowdsourcing 

5- corporate venture capital 

1- utility 

2- maker space 

3- living labs 
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ی هۀا هۀا، فنۀاوری  افزارهۀا، روش افزارها، نرمسایر سختسازی، ابزارهای فیزیکی، تجهیزات تحقیو و شبیه -ب

 ها؛و مد  پیشرفته

 ؛منابع حمل و نقل - 

هۀا، اسۀتعداد،   ها، بینشپرتفوها، عنوان مثا  برای مدیریت همکاری، ایدهه فناوری اطالعات و ارتباطات، ب -ت

 ؛ها و...ها یا برنامهپروژه

 های بازار.بکههای دانش یا شها، برای مثا  شبکهشبکه -ث

 شایستگی 7-5

 ها ایجاد کند.سازمان رویکردی را برای توسعه و مدیریت شایستگیشود توصیه می

 سازمان: شودیم هیتوص 7-5-9

م بر عملکرد، اثربخشی و کارایی سیستو کنند کار می سازمانکه تحت کنتر   اشخاصیشایستگی تزم  -الف

 ؛را تعیین کند دنگذارمدیریت نوآوری تاثیر می

 ؛هستند هتجربه مناسب، شایستیا  آموزشتحصیالت، بر اساس  شخا که این اکند اطمینان حاصل  -ب

 ؛ها را شناسایی کندسازمان ایجاد کرده و شکا موجود های فهرستی از شایستگی - 

هۀای تزم  شایستگیسازی نویابی مستمر، بهبود و شو ارز کسب، اقداماتی جهت داردجایی که کاربرد در  -ت

 ؛کندیابی شارز را اقدامات انجام شده اثربخشیو  دهد انجام

عقد قرارداد بۀا مراکۀز   یا با / مثا  همکاری به عنوان را در نظر بگیرد،  شدهسپاری برون نیاز به شایستگی -ث

-برای کمک به فعالیۀت  3برخط، خدمات پشتیبانی نوآوری یا منابع سازمانیبرون ، مشاوران، شرکایآکادمیک

 ؛یوآورهای ن

منۀدی  بهۀره هۀای مختلۀف، بۀه منظۀور     های تزم بۀین افۀراد دارای شایسۀتگی   ایجاد ارتباطات و همکاری -ج

 شایستگی جمعی سازمان؛ حداکثری از

را بۀرای دسۀتیابی    سازی مرتبطبرونهای ذینفع با طر سازمانی درونهای نیاز به همسوسازی شایستگی -چ

 ؛ها و رویکردها در نظر بگیردبه یک درک مشترک و همگرایی واژگان، نگرش

 .کندحفظ  ستگیبعنوان شواهد شای را مناسب مدوناطالعات  -ح

                                                 

4- online 
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 های زیر باشند:توانند شامل تواناییها میشایستگی 7-5-5

دیریت تغییۀر، تخصۀیص منۀابع،    هبری، مۀ ار نظرعنوان مثا ، از ه های نوآوری، بمدیریت کردن فعالیت -الف

از  پشۀتیبانی ، همکۀاری، پۀرورش فرهنۀگ    دخیل کۀردن افراد، تسهیل تیم،  تفویض اختیار بهو  درگیر کردن

 ؛فکری مالکیتم تحقیقات و مدیریت ، انجاقطعیت ، مدیریت عدمیهای نوآورفعالیت

تحلیۀل  تجزیۀه و  ها، بعنوان مثا  با استفاده از تجزیه تحلیل بازار و فنۀاوری،  ها و فرصتبینششناسایی  -ب

تجزیه و ، ریزی سناریوطرح ی،طراح تفکر، فرضیه آزمون محور وهای داده، آزمایشنگاریقوم، و شکا  گلوگاه

 های بزرگ؛دادهو  تحلیل

 هۀای کشۀف  ، تفکر انتقادی، مهۀارت محرکخالقیت و  هایتکنیک مثا به عنوان ها و مفاهیم، ایده خلو - 

وتحلیل بازار، فنی، تجزیه دانش چگونگیسازی(، شبکه و یگرشیآزما ،یگرمشاهده، پرسشگری، 3گریتداعی)

 است؛ ارزش -کاربر توازنمل ایجاد تحقو ارزش که شا یسازمد و  2کسب و کارمورد گارش ن

و  زمۀون آهۀای یۀادگیری تکۀراری، طراحۀی،     تکنیۀک عنۀوان مثۀا    ه بۀ  ،مفۀاهیم  گۀذاری صۀحه توسعه و  -ت

 و مدیریت پروژه؛ تحقو ارزشریزی طرح، گذاریصحه

 برای تحقو ارزش.هایی حلراهسازی جاریتوسعه و  -ث

بۀه   فیمجۀدد وظۀا   صیتخصۀ  ایۀ  1گۀری هۀدایت آمۀوزش،   تدارکبه عنوان مثا  شامل  تواندیم کاربرد قابل اقدامات -یادآوری

 باشد. ستهیشا یهاسازمان ای اشخا عقد قرارداد با  ایاستخدام  ای ؛یکارکنان فعل

 آگاهی 7-9

 کنند،که تحت کنتر  سازمان کار می اشخا  مرتبطیسازمان اطمینان حاصل کند که همه شود توصیه می

 :از موارد زیر آگاه هستند

 ؛نوآوری و اهدا  مشیخط، راهبرد چشم انداز، -الف

 و اهمیت نوآوری برای سازمان؛ امعن -ب

 ؛بهبود یافته عملکرد نوآوری نافعها در اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت نوآوری، از جمله مسهم آن - 

 سیستم مدیریت نوآوری؛راهنمای  بکاربستنپیامدهای عدم  -ت

 .های نوآوریدر دسترس بودن پشتیبانی برای فعالیت -ث

                                                 

1- association 

2- business case 

3- mentoring 
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 ارتباطات 7-4

مرتبط با سیستم مۀدیریت نۀوآوری را تعیۀین     سازمانیسازمانی و بروندرونارتباطات  سازمانشود توصیه می

 :شاملکند، 

 ؛درباره چه مواردی ارتباط برقرار خواهد کرد -الف

 ؛کندچرا ارتباط برقرار  -ب

 ؛چه زمانی ارتباط برقرار کند - 

 ؛کند با چه کسی ارتباط برقرار -ت

 چگونه ارتباط برقرار کند؛ -ث

 کسی ارتباط برقرار کند. چه -ج

هبری فکری، ا، آماده شدن برای اقدام، ایجاد ردرگیر شدن افرادتواند برای ایجاد آگاهی، افزایش می اتطارتبا

 تأثیرگذاری، ایجاد ارزش برند و غیره انجام شود.

هۀا،  ینترانۀت باشد به عنوان مثا  جلسات تیمی، تابلوهۀای اطۀالع رسۀانی، ا    درون سازمانیتواند می اتارتباط

بۀه  باشۀد   بۀرون سۀازمانی  توانۀد  میهای کارکنان و آموزش و همچنین ها، مجالت، کنفرانسبازیها، خبرنامه

ارائۀه  ، 2توجیهی رسۀمی  هایگزارش، 3ادبیات و هویت سازمانیهای ساتنه، ها، گزارشعنوان مثا  وب سایت

ذینفۀع مۀرتبط،    هۀای طۀر  و سۀایر   کننۀدگان تۀامین ، ءموسسات مالی، کاربران، مشتریان، شرکا هب اطالعات

 .ایهای حرفهتجاری و کنفرانس هایگاهشینما، نشر اخبارتبلیغات، 

 مدوناطالعات  7-2

 کلیات 7-2-9

 :شامل موارد زیر باشد سیستم مدیریت نوآوری سازمانشود توصیه می

 ؛استانداردتوسط این  پیشنهادی مدوناطالعات  -الف

 .تعیین شده است ضروری اثربخشی سیستم مدیریت نوآوری برایکه توسط سازمان  مدونیاطالعات  -ب

تواند از یک سازمان به سازمان دیگر به دلیل موارد می شده برای یک سیستم مدیریت نوآوری مدونمیزان اطالعات  -یادآوری

 :زیر متفاوت باشد

 ؛ها، فرایندها، محصوتت و خدمات آناندازه سازمان و نوع فعالیت -3

                                                 

1- corporate literature 

2- white papers 
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 ؛هاآن تو تعامالیندها افرپیچیدگی  -2

 .اشخا تگی شایس -1

 ایجاد و به روز رسانی 7-2-5

از مناسب بودن موارد زیۀر اطمینۀان حاصۀل     بهتر است، سازمان مدونروز رسانی اطالعات  هنگام ایجاد و به

 کند:

 ، به عنوان مثا  عنوان، تاریخ، نسخه، نویسنده یا شماره مرجع؛شرحو  هشناس -الف

 به عنوان مثا  زبان، نسخه نرم افزار، گرافیک و رسانه، کاغذی یا الکترونیکی؛قالب،  -ب

 .تصویب از نظر تناسب و کفایتو  بازنگری - 

 مدونکنترل اطالعات  7-2-9

 :کنتر  شود تا اطمینان حاصل شود که بهتر استسیستم مدیریت نوآوری  مدون الزام شده توسطاطالعات 

 در دسترس بوده و برای استفاده مناسب هستند؛زمان و مکان مورد نیاز، در  -الف

شود به عنوان مثا  در برابر نقض محرمۀانگی، اسۀتفاده نامناسۀب یۀا     ها محافظت میبه قدر کفایت از آن -ب

 .نقض یکپارچگی

 :های زیر بپردازدفعالیتبه  کاربرددر صورت بهتر است ، سازمان دونمبرای کنتر  اطالعات 

 ؛، بازیابی و استفادهمانگیمحرتوزیع، دسترسی، سطح  -9

 ، از جمله حفظ خوانایی؛سازی و حفاظتذخیره -5

 کنتر  تغییرات، به عنوان مثا  کنتر  نسخه؛ -9

 .ءو امحاحفظ  -4

سیستم مدیریت نۀوآوری،   عملیاتو  ریزیطرحکه توسط سازمان برای سازمانی برونبا منشاء  مدوناطالعات 

 شناسایی و کنتر  شوند. مناسببه نحو  بهتر استضروری تعیین شده است، 

مشۀاهده و تغییۀر   و اختیۀار  ، یا اجازه مدونتواند حاکی از تصمیمی در مورد اجازه به مشاهده اطالعات دسترسی می -یادآوری

 باشد. مدوناطالعات 

 هاو روش هاابزار 7-0

های تزم برای توسعه، نگهداری و بهبۀود سیسۀتم مۀدیریت نۀوآوری را     سازمان ابزارها و روششود توصیه می

 .و نگهداری کند تامینتعیین، 
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 در نظر بگیرد: موارد زیر راسازمان شود توصیه می 

هۀای نۀوآوری و همچنۀین    از فعالیۀت  پشۀتیبانی هۀای مناسۀب   انتخاب و تهیه ترکیبی از ابزارها و روش -الف

 ؛هایانواع مختلف نوآورهای فعالیت

 ؛دردسترس هایآموزش ابزارها و روشارائه ایجاد آگاهی، اطمینان از دسترسی و  -ب

 .ها، استفاده مجدد و همکاری در استفاده از ابزارها و روشگذاریاشتراک - 

، مشۀارکتی، چۀالش برانگیۀز، تحلیلۀی و     انگیزشیتوانند انواع مختلفی از جمله توصیفی، میها ابزارها و روش

هۀا،  هۀای مختلفۀی از جملۀه راهنماهۀا، دسۀتورالعمل     توانند به اشکا  و فرمۀت آنها می .داشته باشند ارتباطی

 افزارها باشند.افزارها و سختها، نرمها، ویدئوها، ارائهها، الگوبازی

، یطوفۀان مغۀز  ریزی سناریو، طرحشناسی، ، تحقیقات قوم3نگریها عبارتند از پسو روش از ابزارها ییهامثا 

 .مدیریت ایده، طراحی فراگیر و الگوهای مد  کسب و کار

 راهبردیمدیریت هوش  7-7

 ایجاد کند.  راهبردیسازمان رویکردی را برای مدیریت هوش شود توصیه می

 سازمان موارد زیر را در نظر بگیرد:شود توصیه می

 ؛سازمانیسازمانی و بروندرون از منابع  هوشمندی کسببه  نیاز -الف

 ذینفع مرتبط؛های طر نیاز به همکاری با  -ب

 یشوپۀ ها، به عنوان مثا  داده کاوی، تجزیه و تحلیۀل، بازارهۀای پۀیش بینۀی،     استفاده از ابزارها و روش - 

 .و نظارت فناوری محیطی

، تقاضۀا و عرضۀه،    سۀازمانی سۀازمانی و بۀرون  درونمختلف، به عنوان مثۀا  فعلۀی و آینۀده،     هایدیدگاه -ت

های جدیۀد  روشها و مد ، یندهاافرو کاربران، رقبا و همچنین مربوط به محصوتت، خدمات،  کنندگانتامین

 یا تغییر یافته؛

، مقرراتیها، به عنوان مثا  تکامل الزامات برای افزایش پذیرش نوآوری اثرگذارهای نیاز به توسعه فعالیت -ث

 .های نوآوریبومزیستاستانداردها و 

یابی، شۀ آوری، تفسۀیر، تجزیۀه و تحلیۀل، ارز   ، جمۀع کسۀب  هایی بۀرای تواند شامل فعالیتمی راهبردیهوش 

گیرنۀدگان و سۀایر   بۀین تصۀمیم   هۀا، اطالعۀات و دانۀش تزم   گۀذاری داده ، و تحویل یا به اشۀتراک گیریکارب

 .باشد نفعهای ذیطر 

                                                 

1- back casting 
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 فکری مالکیتمدیریت  7-8

از  پشۀتیبانی نوآوری و در  راهبردبا  همراستافکری  مالکیتریت سازمان رویکردی را برای مدیشود توصیه می

 .آن ایجاد کند

 :بگیردسازمان موارد زیر را در نظر شود توصیه می

و چۀه زمۀانی، چگونۀه و کجۀا     شۀوند  نمۀی و یۀا  شۀوند  میمحافظت  فکرییهای داراییچه اینکه تعریف  -الف

عمۀومی   مجۀوز  ،اسرار تجۀاری ، کپی رایت، عالمت تجاری، اختراععنوان مثا  ثبت ه ، بخواهند شدمحافظت 

 ؛2و مجوز متن باز ،3تیخالقبرداری از بهره

مثا  تحقو ارزش، بۀه دسۀت آوردن    عنوان، به فکری مالکیتایجاد، محافظت و استفاده از  پایه و اساس -ب

 ؛آزادی عمل و دفاع در برابر تخلف

 ؛هاریسک، هزینه، سرعت و گیبه عنوان مثا  محرمان، فکری مالکیتاز  حفاظتعدم  پایه و اساس - 

 سازمان؛ فکریهای از دارایی فهرستیایجاد و نگهداری  -ت

ن ورودی به عنۀوا ، به سازمان مربوط است ای کهفاش شده فکری مالکیت نظمتحلیل م و و تجزیه پایش -ث

 ؛شود جلوگیری نیز بالقوه و تخلف ضاز نق، عمل آزادی ضمن حصو  اطمینان ازتا  ،های نوآوریبرای فعالیت

سازی مالکیت در رابطه با شرکای مناسب، شفا یندهای افر، از جمله ایجاد فکری مالکیتنیاز به مدیریت  -ج

 فکری مالکیتگذاری اشتراکبه یت ، از جمله شفافهمکارانه، به عنوان مثا  در ابتکارات نوآوری سازمانیبرون

 در مراحل تولید ایده؛

، به عنۀوان مثۀا  از طریۀو صۀدور مجۀوز، مجۀوز متقابۀل، فۀروش و         فکری مالکیتنحوه تحقو ارزش از  -چ

 ؛همکارانه هایمشارکت

مربوط بۀه   گیایجاد آگاهی و ارائه آموزش در سازمان در مورد رویکرد سازمان، از جمله مالکیت و محرمان -ح

، به عنۀوان مثۀا  هزینۀه صۀدور     سومخص ش فکری مالکیت بالقوهو همچنین پیامدهای نقض  فکری مالکیت

 ؛مجوز و دادرسی

، فکری مالکیتدسترسی به اشخا  درون و برون سازمانی در اطمینان از دسترسی یا محدودیت حصو   -خ

ی هۀا سیاسۀت و  هۀای اجرایۀی  شهۀا، رو از طریۀو موافقتنامۀه   ها، به عنوان مثۀا  در صورت لزوم برای کار آن

 ؛گیمحرمان

 های دیگر؛طر توسط  ،و واقعی بالقوه ،تخلفاتنحوه مدیریت  -د

                                                 

1- creative commons licensing 

2- open source licensing 
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بین المللۀی و تعهۀدات   قابل کاربرد مقررات ملی مربوطه و سایر الزامات قانونی  هایتفاوتتوسعه و  پایش -ذ

 .تطابو

هۀا،  هۀا، کارهۀای ادبۀی، علمۀی یۀا هنۀری، نمادهۀا، طۀرح        تواند شۀامل اختراعۀات، فنۀاوری   می فکری مالکیت

 .باشدچگونگی  دانشو  هاها یا تصاویر، نرم افزار، دادهها، نامشناسیروش

یابی پیشنهادها، وفاداری توان برای دستیابی به اهدافی مانند برند سازی، تمایز و موقعیتمی فکری مالکیتاز 

 .استفاده کرد …مشتری، تحقیو و توسعه، تولید درآمد و

 عملیات 8

 و کنترل عملیاتیریزی طرح 8-9

پۀرداختن بۀه   بۀرای   مۀورد نیۀاز   و پشۀتیبانی  نوآوری، ی، ساختارهایندهاافرابتکارات،  سازمانشود توصیه می

از طریو مۀوارد زیۀر   را  2.9در زیربند اقدامات تعیین شده سازی پیادهو  ،الزامات نهای نوآوری، برآوردفرصت

 :سازی و کنتر  کندریزی، پیادهطرح

 ؛نوآوریای یندهافرو  اتابتکار ی برایمعیارهایایجاد   -الف

 ؛معیارهامطابو با نوآوری یندهای افرسازی کنتر  ابتکارات و پیاده -ب

همۀان گونۀه    نوآورییندهای افرتا حدی که این اطمینان بدست آید که ابتکارات و  مدونحفظ اطالعات  - 

 .است شدهانجام  اندکه طرح ریزی شده

 ازنگریبۀ ریزی شده را کنتر  کرده و پیامۀدهای تغییۀرات ناخواسۀته را    طرحسازمان تغییرات شود توصیه می

 را انجام دهد. یاقدامات هر گونه تاثیر نامطلوب، در صورت لزوم،کند، و برای جلوگیری یا کاهش 

و همکارانۀه   سپاری شۀده نوآوری برون ییندهاافرسازمان اطمینان حاصل کند که ابتکارات و شود توصیه می

 .دشونمی کنتر 

ه ویۀژه در ارتبۀاط بۀا    ، بۀ باشۀد  داشۀته  ازیۀ ن کنتۀر   یمتفاوت بۀرا  یکردیرو ممکن است یاتیعملریزی طرح

قطعیۀت   عۀدم  تیریمۀد  یبرا انعطا و  یآزاد از یباتتر یدرجه آمیخته باکه  ،یتجرب و خالقانه یهاتیفعال

 .باشد متفاوت شده، مستقر تیریمدکنتر   یهاوهیش گرید با تواندیم کردیرو نیا. هستند

تواند یک پروژه نوآوری، می و های سازماندهی شده، رسمی یا غیر رسمی استفعالیت ابتکار نوآوری مجموعه

تواند توسط هر شخصی در سازمان پیشنهاد داده شود . ابتکار میهر رویکرد دیگری باشدبرنامه نوآوری یا یک 

یک یا چنۀد فراینۀد بۀرای مۀدیریت ایۀن       تواندن می. سازمابا داشتن یک نقطه شروع و پایان مشخص شودو 

 ابتکارات ایجاد کند.
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 ابتکارات نوآوری 8-5

 موارد زیر مدیریت کند: با در نظر گرفتنسازمان هر یک از ابتکارات نوآوری را  شودیم هیتوص 8-5-9

اقۀالم  ج مۀورد انتظۀار و   ها، نتۀای محدودیت ،اهدا  از جمله ر،ابتکاایجاد و بازنگری مستمر دامنه کاربرد  -الف

 ؛قابل تحویل

 ؛ها به منظور ارزشیابی و بهبود ابتکارو نحوه بکارگیری آن هاشاخصتعیین  -ب

 یا مرجع؛راهبری های ا  گروهمثبه عنوان گیری، تصمیم مدیریت و ایجاد ساختارهای - 

 منابع؛ شامل، ضروری و پشتیبانی ساختارهاهبری مناسب و ااطمینان از رحصو   -ت

 و ایجاد تیم؛ ،مناسب  و تجارب هاشایستگیبا  افراد و حفظ تامین -ث

 ؛مربیگریمدیریت و برای افرادی  شاملها و اختیارات ضروری، ها، مسئولیتایجاد نقش -ج

 ؛سازمانیسازمانی و بروندرون ضروری  همکاری شناسایی و ایجاد -چ

 ؛آوری نومناسب فرایندهای سازی پیادهایجاد و  -ح

 ؛بحرانیهای ییدارا سایرو  فکری مالکیتاز محافظت حصو  اطمینان  -خ

، الزامات قانونی و مقرراتۀی منطبو نبودن با  ریسکو  سازمانیسازمانی و بروندروندر نظر گرفتن الزامات  -د

 ؛اجتماعی مسئولیت موضوعات از جمله

 ؛جدید هایدیدگاهها به منظور کسب دانش و مستمر درس آموخته ثبت -ذ

 ی.ریادگجهت ی سازمان ی برایفرصت عنوان به هاشکست مندی حداکثری ازبهره -ر

با استفاده از یک رویکرد واحد یا ترکیبی از رویکردهای مختلف نظیر موارد سازمان شود توصیه می 8-5-5

 سازی هریک از ابتکارات نوآوری را تعیین کند:زیر، نحوه پیاده

 ؛ سازمانیدروندر بین چند واحد در یک واحد یا  سازمانیدرونیک رویکرد  -الف

 ؛دائمی و یا موقتی چیدمانیک  در، سازمان سپاری در سرتاسر یکجمع -ب

هۀای عمۀومی،   ، برنامۀه 3مشۀترک  هۀای گۀذاری ، سۀرمایه هۀا پیمۀان ، هامشارکتدر ، بطور مثا  انه همکار - 

 ها؛سازمان هایخوشه سایرها و بومزیست

 ؛یجزئکامل یا بطور  ،سپاریبرون -ت

 ؛3حداقلیهای سرمایه گذارییا ، ادغام کامل تملک -ث

                                                 

1- joint venture 
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 ؛کامال مستقل یا نیمه مستقل 2ایجاد شرکت زایشی ،یواگذار -ج

 .شود تجدید نظریندها افردر طی  دتوانرویکرد می

 نوآورییندهای افر 8-9

 کلیات 8-9-9

 .کند پیکربندینوآوری را متناسب با ابتکار نوآوری یندهای افرسازمان شود توصیه می

پۀذیر و  توانند انعطۀا  و شرایط سازمان، می هانوآوری به عنوان مثا  انواع ،شرایط نوآوری بسته بهیندهای افر

 توانند:ها میآن .دهند شکلمختلفی را  هایپیکره بندیسازگار باشند، و 

 دهند؛شکل انتخاب شده را ایندهای فر از 1سریعمسیر -الف

 ؛توالی غیرخطی داشته باشند -ب

 ؛تکرارشونده باشند - 

 سازی شوند؛ها پیادهدرون سایر فرایندهای سازمان یا بصورت مستقل از آن -ت

 .دنسازمان متصل شویندهای افربه سایر  -ث

 و یتۀاب آور  مستلزم دنتوانمی و دندار تمرکز اکتشا  روی بر دانش کسببرای  خالق و آزمایشییندهای افر

 .دنباش یریانعطا  پذ

به عنوان مثا  تحقیو، توسعه . مرتبط و متعامل باشندسازمان یندهای افرتوانند با سایر فرایندهای نوآوری می

 .فکری مالکیت، همکاری و تلمکمحصو ، بازاریابی، فروش، مشارکت، ادغام و 

 .دهدمینوآوری را نشان یندهای افرنمای کلی  2شکل 

                                                                                                                                                         

2- partial investment 

3- spin-off 

4- fast track 
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 فرایندهای نوآوری -5شکل 

 هاشناسایی فرصت 8-9-5

 های زیر را در نظر بگیرد:ورودی بهتر استها، سازمان برای شناسایی و تعریف فرصت

 ؛آن بافتدرک سازمان و  -9

 ؛نوآوری منظور و مقصود -5

 ؛ابتکار نوآوری کاربرد دامنه -9

 .ابتکارات نوآوری قبلی از و تجارب هایادگیری -4

 سازمان:شود توصیه می

 آورد؛ بدسترا  نشده شده و بیان بیاننیازها و انتظارات  دها و دانش در موربینش -الف

و  فکۀری  مالکیتها، فناوری، ، به عنوان مثا  رقبامرتبط با هایچالشو دانش در مورد روندها و  هابینش -ب

 ؛را بدست آورد ،بازارها

، شۀود حاصۀل   بایۀد  تۀأثیری کۀه   مثا  ه عنوانب، را شناسایی و تعریف کند فرصت یهازمینهها یا فرصت - 

 ؛مشکالت یهاهیانیبیا  محقو شودتواند میارزشی که 

 .بندی کندیتوها را اولفرصت -ت

 فعلی و بالقوههای ذینفع طر کاربران، مشتریان، شهروندان و سایر  منافعتواند شامل ضرر و میدانش  کسب

 .سازمان، بازار یا جامعه باشد
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، جسۀتجوهای  کۀاوی بهینه، نگر ندهیآ لیتحلو ، تجزیه ویشپ، پایهد شامل تحقیقات نتوانمیها ابزارها و روش

نگۀاری، سۀناریوهای   های آیندهفعالیت، کانونیهای گروه، سپاریجمعنگاری، قومها، مصاحبه، بیرونیو  رونید

 .دنهای سیستم پویا و غیره باشمد کاربر، تجزیه و تحلیل ریسک، 

 :دنهای زیر شوند منجر به خروجینتوامیها فعالیتاین 

 ؛بالقوه تاثیراتو سایر شود محقو باید ای که درک ارزش بالقوه 

 ؛بندی شدهشده، تعریف شده و اولویت شناسایی های مشکلفرصت یا بیانیههای زمینه ،هافرصت 

  فکری مالکیتاز جمله حقوق  ،3آخرین دستاوردهادرک. 

 ایجاد مفاهیم 8-9-9

در نظۀر   هۀا و تعریۀف شۀده را بۀه عنۀوان ورودی     شناسایی هایفرصت بهتر استبرای ایجاد مفاهیم، سازمان 

 .بگیرد

 :بهتر است سازمان 

با  سازمانیسازمانی و بروندرون های بالقوه یا ترکیبی از موارد موجود را از منابع حلراههای جدید، ایده -الف

 ؛کند تولیدهای دیگر روشپردازی یا ایده، انهخالقاستفاده از حل مسئله 

، نۀوگرایی یابی کند،  به عنوان مثا  با توجه به درجۀه  شو ارز مدونرا بررسی،  بالقوههای حلراهها و ایده -ب

 ؛فکری مالکیت، پایداری و حقوق یت، مطلوبپذیریزیست، یپذیر، امکانریسک

 ؛شده انتخاب کند ایجادهای بالقوه را بر اساس معیارهای حلراهو  ترجیحیی هاایده - 

 ؛های پیشنهادی، از جمله ارزشتوسعه دهدهای بالقوه حلراهو ها مفاهیم را از ایده -ت

 ایۀ  یاتیۀ عمل ،کۀار  و کسۀب  یهۀا مۀد  مثۀا   ، به عنۀوان  توسعه دهدتحقو ارزش  نحوهبرای  یهایگزینه -ث

 ی.فرض یابیبازار

 :دنهای زیر شوخروجید منجر به نتوانمیها فعالیتاین 

  ؛شوند گذاریصحه توانندمیتحقو ارزش که مقدماتی های مفاهیمی با مد 

  ؛دنشو گذاریصحه باید که یک از مفاهیم هربرای  بحرانی هایپنداشتها یا قطعیتدرک عدم 

  سۀاختارها و  ینۀدها افرنظۀر  مآن برای توسعه بیشتر از  یامدهایپ، و نوگرایی، درجه هاریسکارزیابی اولیه ،

 .غیره

                                                 

1- state of the art 
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 مفاهیم گذاریصحه 8-9-4

 .در نظر بگیرد هاسازمان مفاهیم ایجاد شده را به عنوان ورودیشود توصیه میمفاهیم،  گذاریصحهبرای 

 سازمان:شود توصیه می

 کند؛ آغاز مفهوم از هیاول یک ویرایش اب رنگدبیرا  گذاریصحه -الف

طۀرح  هۀا،  آزمۀایش هۀا،  در نظر بگیۀرد، بۀه عنۀوان مثۀا  آزمۀون     گذاری صحهرا برای  رویکردیک یا چند  -ب

 ؛و مطالعات، 3آزمایشی

یۀادگیری، گۀرفتن    تۀا بۀا   به مفهوم بپۀردازد  ها،فرضیات و پنداشت ها،ترین عدم قطعیتبا آغاز از بحرانی - 

 :دهدکاهش  را موارد زیرعدم قطعیت مرتبط با ، بازخورد و ایجاد دانش جدید

 ؛های ذینفعطر و سایر  ءتعامل با کاربران، مشتریان، شرکا -9

 منابع؛ شامل پشتیبانی، -5

 زمان ورود به بازار، امور مالی و سازمانی؛مدت ، بازاریابی، قانونیهای فنی، جنبه -9

 ؛، بازخورد و دانش جدید تنظیم کرده و بهبود بخشدهامفهوم را بر اساس درس آموخته -ت

، رداخته شۀود مانده پهای باقیپنداشتفرضیات و ، هاقطعیتعدم  اینکه آیا باید بهمفهوم و  امکان سنجی -ث

 ؛کندیابی شرا ارز

 .بیشتری را در نظر بگیرد گذاریصحهدر صورت لزوم  -ج

 :دنهای زیر شوخروجید منجر به نتوانمیها فعالیتاین 

  تر؛شبرای توسعه بیقطعیت عدم قابل قبولی از یا اثبات مفاهیم با سطح  شده گذاریصحهمفاهیم 

  ؛های ذینفعطر روابط با کاربران، مشتریان، شرکا و سایر 

 .دانش جدید 

 هاحلتوسعه راه 8-9-2

 در نظر بگیرد. هاشده را به عنوان ورودی گذاریصحهسازمان مفاهیم شود توصیه میها، حلراهبرای توسعه 

 سازمان:شود توصیه می

 حل کاربردی توسعه دهد، از جمله مد  تحقو ارزش؛به یک راهمفهوم را  -الف

                                                 

1- pilot 
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مجۀوز، مشۀارکت،   اخۀذ  ، تملۀک توسعه دهد یا از طریۀو   رونیحل را به صورت ددر نظر بگیرد که آیا راه -ب

  سپاری و غیره؛برون

، بۀه عنۀوان مثۀا  پۀذیرش کۀاربر،      بپردازدها به آنو  کرده شناساییرا  سازیجاری مرتبط با هایریسک - 

 ؛بندیالزامات قانونی، مقیاس پذیری، چرخه بودجه و زمان

 ؛بپرهیزدموجود  فکری مالکیتتا از نقض حقوق  آخرین دستاوردها را بررسی کند -ت

 ؛محافظت شودکه  ، و نیاز است،تواندمیحل راهتعیین کند که آیا  -ث

، تولیۀد، عرضۀه،   ترویج، به عنوان مثا  کند و ایجاد دهد توسعهرا  ،سازیجاری ضروری جهت هایقابلیت -ج

 .هابومزیستها و مشارکت

 :دنهای زیر شوخروجید منجر به نتوانها میفعالیتاین 

 ؛های پیشنهادیارزش از جملههای تحقو ارزش، مد های توسعه یافته با حلراه 

 ؛هاحلراهای کلی یا مرحلهسازی جاریبرای  ایجاد شدهبندی زمانها، منابع، روابط و فعالیتبا  هاییطرح 

 فکری مالکیت، از جمله مالحظات حقوق سازیجارینیازها و الزامات  برآوردن. 

 هاحلراه سازیجاری 8-9-0

در نظۀر   هۀا ورودیهای توسعه یافتۀه را بۀه عنۀوان    حلراهسازمان شود توصیه میها، حلراه سازیجاریبرای 

 .بگیرد

 سازمان:شود توصیه می

از قرار دهۀد، بۀه عنۀوان مثۀا       های ذینفعطر و سایر  ءحل را در دسترس کاربران، مشتریان، شرکاراه -الف

 حل؛راه تحویلیا  سازیپیادهاندازی، راه طریو

 درگیرشۀدن راه حل را ترویج و پشتیبانی کند، به عنوان مثا  فروش، بازاریابی، ارتباطات، ایجاد آگاهی و  -ب

 ذینفع؛ هایطر با کاربران، مشتریان، شرکا و سایر 

 ؛را پایش کند ذینفع هایطر و سایر  ءکاربران، مشتریان، شرکااز و بازخورد بکارگیری  هاینرخ  - 

 ؛پایش کند تحقو یا توزیع مجدد ارزشاز نظر  را ریتأث -ت

 ؛را شناسایی کند فکری مالکیتپیامدهای جدید برای  -ث

 هۀای جدیۀد  فرصۀت  جۀاد یاها، توسعه روابط و حلراهبه منظور بهبود  سازی راناشی از جاریدانش جدید  -ج

 ثبت کند.

 :دنهای زیر شوخروجیند منجر به نتوامیها فعالیتاین 
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  ،مالی یا غیر مالی؛ارزش تحقو یافته 

  ؛نفعذیهای و طر  ءو رفتارهای جدید کاربران، مشتریان، شرکا بکارگیریتأثیر در قالب 

 هاحلراهها و دانش جدید برای بهبود بینش. 

 عملکرد ارزشیابی 1

 یابیشتحلیل و ارز و گیری، تجزیه، اندازهپایش 1-9

 کلیات 1-9-9

 موارد زیر را تعیین کند: سازمان شودیم هیتوص 1-9-9-9

های عملکۀرد نۀوآوری اسۀتفاده    خصشااز کدام  از جمله اینکه گیری شود،نیاز است پایش و اندازهآنچه  -الف

 ؛دشو

از  حصۀو  اطمینۀان  یابی مورد نیۀاز بۀرای   شگیری، تجزیه و تحلیل و ارزاندازه، پایشهای ابزارها و روش -ب

 ؛نتایج معتبر

 ؛انجام شودبهتر است گیری زمانی که پایش و اندازه - 

 ؛یابی شۀۀودشۀۀتجزیۀۀه و تحلیۀۀل و ارز بهتۀۀر اسۀۀتگیۀۀری انۀۀدازهو  پۀۀایشنتۀۀایج حاصۀۀل از زمۀۀانی کۀۀه  -ت

 .چه کسی مسئو  خواهد بود -ث

مۀوارد زیۀر   تعۀادلی در  د شۀامل  نتوانمیهای عملکرد نوآوری، کمی یا کیفی، شاخص مجموعه 1-9-9-5

 :باشد

بۀالقوه  ها، تعداد ابتکارات نۀوآوری، خلۀو ارزش   ایدههای مرتبط با ورودی، به عنوان مثا  تعداد شاخص -الف

 های جدید، منابع و شایستگی؛ها، منابع جدید دانش، بینشایده

نسۀبت  تعۀداد یۀا   ، به عنوان مثا  سرعت آزمایش، یۀادگیری و توسۀعه،   اجراء توان با مرتبطهای شاخص -ب

هۀای جدیۀد   و روش هۀا روابۀط، ابزار یا آموزش دیده، اثربخشی همکۀاری و   دخیلکارکنان، مدیران یا کاربران 

 ؛برند از یآگاهو شدن درگیر بازار، سطح  ورود به زمانمدت ، آوریسودرسیدن به شده، زمان  بکارگرفته

شۀده، بۀازدهی    سۀازی پیۀاده هۀای  ایۀده های مربوط به خروجی، به عنوان مثا  تعداد یۀا نسۀبت   شاخص - 

توسۀط کۀاربران،    بکارگیریدر نوآوری، رشد درآمد و سود، سهم بازار، سهولت استفاده، سرعت  گذاریسرمایه

جۀویی در  صۀرفه اجتمۀاعی و پایۀداری،    منۀافع ، سۀازمانی  تجدید و تحو ، نوآوری انتشارمیزان رضایت کاربر، 

 وجهه سازمان.، کاربران جدید و فکری مالکیتیادگیری،  نرخهزینه، 
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توانۀد بۀه نحۀو    مۀی و  دنۀ بکۀار رو یا ابتکۀار   پرتفویسیستم،  سطح در ندآوری می توانهای عملکرد نوشاخص

 تیابی عناصر سیسۀتم مۀدیریت نۀوآوری، تعۀامال    شتوانند بر ارزمیآنها  .دنیابو بهبود  شده یابیش، ارزمناسب

 .و همچنین نتایج متمرکز شوند ،هاآن

 .ها استفاده کندسازمانیابی عملکرد از مقایسه خود با سایر شو ارز پایشتواند هنگام میسازمان 

 یابیشتجزیه و تحلیل و ارز 1-9-5

تجزیه یی سیستم مدیریت نوآوری را اعملکرد نوآوری و اثربخشی و کار سازمان شودیم هیتوص 1-9-5-9

 یابی کند.شتحلیل و ارزو 

 :در نظر بگیردزیر را موارد  بایستییابی شتجزیه و تحلیل و ارز

 ؛های نوآوریفعالیتی و اهدا  نوآوری، و در نتیجه راهبردتحقو و توزیع مجدد ارزش، در ارتباط با  -الف

 .، پشتیبانی، ابتکارات و فرایندهاهاپرتفوها از جمله آن تعناصر سیستم مدیریت نوآوری و تعامال -ب

سۀازمان و   بافۀت توانۀد بۀه   میهای مورد استفاده یابی و همچنین ابزارها و روششتجزیه و تحلیل و ارزتناوب 

 .داشته باشدبستگی آن برای بهبود بیشتر عملکرد نوآوری  بلندپروازیهمچنین به 

 :شونداستفاده  موارد زیر یابیشبرای ارزتوانند میتحلیل  و نتایج تجزیه 1-9-5-5

 سازمان؛ بافتسطح درک  -الف

 ؛هبریامیزان تعهد ر -ب

 ؛هاریسکها و فرصتبه  پرداختنبرای  انجام شدهاثربخشی اقدامات  - 

 ؛نوآوری راهبرداثربخشی  -ت

 یی پشتیبانی و فرایندهای نوآوری؛ااثربخشی و کار -ث

 ؛هاو شکست هااز موفقیت توامانگذاری دانش و یادگیری اشتراک -ج

 .سیستم مدیریت نوآوری هایی براینیاز به بهبود -چ

 .به عنوان شواهد نتایج حفظ کندمناسب را  مدونسازمان اطالعات شود توصیه می

 ممیزی داخلی 1-5

هۀای داخلۀی را انجۀام دهۀد تۀا      ریۀزی شۀده ممیۀزی   طرحسازمان در فواصل زمانی  شودیم هیتوص 1-5-9

 :که آیا کند ارائهاطالعاتی راجع به سیستم مدیریت نوآوری 

 :است مطابو با موارد زیر -الف
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 ؛سیستم مدیریت نوآوری خودالزامات خود سازمان برای  -9

 ؛کاربردسایر الزامات قابل  -5

 .شودمیو نگهداری  سازیپیاده اثربخشبه طور  -ب

 سازمان: شودیم هیتوص 1-5-5

، ریۀزی ریۀزی و گزارشۀات را طۀرح   طۀرح  الزاماتها، مسئولیتها، روش، تناوب شامل یک برنامه ممیزی -الف

-فرایندهای مربوطه و نتۀایج ممیۀزی  اهمیت شود توصیه می ای کهبگونهسازی و نگهداری نماید، ایجاد، پیاده

 ؛های قبلی را مد نظر قرار دهد

 ؛را برای هر ممیزی تعریف کند کاربرد ممیزیاهدا ، معیارها و دامنه  -ب

فرایند ممیزی اطمینان حاصل  یاز عینیت و بی طرف انجام دهد تا را هارا انتخاب کرده و ممیزی ممیزان - 

 ؛شود

 ؛شودمیگزارش  هها به مدیریت مربوطممیزیج که نتایکند اطمینان حاصل  -ت

 ؛انجام دهد موردیبیتأخیر گونه هیچاصالحی مناسب را بدون اقدامات اصالح و  -ث

 ؛دییتأ جینتا گزارش، از جمله تأیید اقدامات انجام شده و را انجام دهد پیگیری هایفعالیت -ج

هۀای  فعالیۀت برنامه ممیۀزی و نتۀایج ممیۀزی و همچنۀین      سازیشواهد پیادهرا به عنوان  مدوناطالعات  -چ

 .حفظ کندپیگیری 

 مدیریت بازنگری 1-9

 کلیات 1-9-9

بۀازنگری  ریزی شده سیستم مدیریت نوآوری سۀازمان را  طرحمدیریت ارشد در فواصل زمانی شود توصیه می

 .اطمینان حاصل کند یی آنا، کفایت، اثربخشی و کارتناسب تداومتا از  کند

عناصۀر سیسۀتم مۀدیریت     یتوانۀد تمۀام  مۀی تواند در طی یک دوره زمانی انجام شۀود و  میمدیریت  بازنگری

تواند با توجه بۀه شۀرایط   می هاییبازنگریچنین  تناوبکامل پوشش دهد. عمو و یا  جزئی نوآوری را به طور

 .سازمان متفاوت باشد

 مدیریت بازنگریهای ورودی 1-9-5

 :موارد زیر باشدمد نظر قرار دادن مدیریت شامل  بازنگریشود توصیه می

 ؛قبلی های مدیریتبازنگریوضعیت اقدامات حاصل از  -الف
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 ؛سیستم مدیریت نوآوری اط بتبمر سازمانیسازمانی و بروندرون در مسائل  اتتغییر -ب

 :اطالعات مربوط به عملکرد سیستم مدیریت نوآوری، از جمله روندهای زیر - 

 تحقو و توزیع مجدد ارزش؛ -9

 ؛میزان دستیابی به اهدا  نوآوری -5

 ؛ی نوآوری، ابتکارات و فرایندهاهاپرتفوعملکرد  -9

 ؛هاو شکست هادانش و یادگیری توامان از موفقیتگذاری اشتراک -4

 و اقدامات اصالحی؛ ها، عدم انطباقاتانحراف -2

 یابی؛شگیری، تجزیه و تحلیل و ارزاندازه، پایش نتایج -0

 نتایج ممیزی؛ -7

 سازمان؛ راهبردی گیرینوآوری با جهت مشیخطو  راهبردسازگاری چشم انداز،  -ت

 ؛هاشایستگی، از جمله منابع و پشتیبانیکفایت  -ث

 های عملکرد نوآوری؛شاخصکفایت  -ج

 ؛هاریسکها و فرصت پرداختن بهبرای  انجام شدهاثربخشی اقدامات  -چ

 .مداومهای بهبود فرصت -ح

 مدیریت بازنگریهای خروجی 1-9-9

های مربوط به مۀوارد زیۀر   پیگیریمدیریت شامل تصمیمات، اقدامات و  بازنگریهای خروجیشود توصیه می

 :باشد

 فرصت هایی برای بهبود؛ -الف

 .آمادگی سازمان برای تغییر در نظر گرفتنهرگونه نیاز به تغییر در سیستم مدیریت نوآوری، با  -ب

 .های مدیریت حفظ کندازنگریرا به عنوان شواهد نتایج ب مدونسازمان اطالعات شود توصیه می

 بهبود 96

 کلیات 96-9

و را تعیین و انتخاب کنۀد  های بهبود یابی عملکرد، فرصتشسازمان با در نظر گرفتن نتایج ارزشود توصیه می

 .سازی کندرا پیادههرگونه اقدامات و تغییرات تزم در سیستم مدیریت نوآوری 
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 :در نظر بگیرد برای موارد زیرسازمان اقدامات و تغییرات را شود توصیه می

 نقاط قوت؛ ارتقاءیا  نگهداری -الف

 ؛هانقاط ضعف و شکا  به پرداختن -ب

 .هاو عدم انطباق انحرافاتاصالح، جلوگیری یا کاهش  - 

 .دنشوانجام می اثربخشاطمینان حاصل کند که اقدامات و تغییرات به موقع، کامل و  سازمانشود توصیه می

بۀه منظۀور    ،مۀرتبط  هۀای ذینفۀع  طر سایر  بهدرون سازمان و را اقدامات و تغییرات  سازمانشود توصیه می

 .کند رسانیاطالع ،تحریک یادگیری و بهبود

تشۀریح   ،تفاوت از عملکۀرد مۀورد انتظۀار    یک اثر نامطلوب یا شناسایی شده، تواند به عنوان شکا ِمی انحرا 

 .است یک الزامنکردن  هبرآورد ،عدم انطباق حالی کهدر  ،شود

 انحراف، عدم انطباق و اقدام اصالحی 96-5

 :سازمان شودیم هیتوصدهد، میانحرا  یا عدم انطباق رخ  که یک هنگامی 96-5-9

 :نسبت به انحرا  یا عدم انطباق واکنش نشان داده و در صورت کاربرد -الف

 ؛اقدامی برای کنتر  و اصالح آن انجام دهد -9

 ؛بپردازد آن امدهاییپبه  -5

مجۀدد  یابی کند، تۀا  شارزاز طریو موارد زیر انحرا  یا عدم انطباق را  عللنیاز به اقدام برای از بین بردن  -ب

 :اتفاق نیفتد یا درجایی دیگر رخ ندهد

 تحلیل انحرا  یا عدم انطباق؛تجزیه و و  بازنگری -9

 انحرا  یا عدم انطباق؛ ایعلل ریشهتعیین  -5

 ؛به طور بالقوه رخ دهد دنتوانمید، یا نوجود دار یهای مشابهانطباقین اینکه آیا انحرافات یا عدم تعی -9

 ؛کند سازیرا پیاده هرگونه اقدام مورد نیاز - 

 ؛انجام شده را بازنگری کنداثربخشی هرگونه اقدام اصالحی  -ت

 ؛را به روز رسانی کند ریزیطرحتعیین شده در هنگام  هایریسکها و فرصتدر صورت لزوم،  -ث

 .تغییراتی در سیستم مدیریت نوآوری ایجاد کند ،در صورت لزوم -ج

 .دنباش ،مواجه شده یهامتناسب با اثرات انحرافات و عدم انطباق اقدامات اصالحیشود توصیه می
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 :حفظ کند ی از موارد زیررا به عنوان شواهد مدونسازمان اطالعات  شودیم هیتوص 96-5-5

 ؛انجام شده متعاقب اتاقدامهرگونه ها و ماهیت انحرافات یا عدم انطباق -الف

 .نتایج هرگونه اقدام اصالحی -ب

 بهبود مداوم 96-9

یی سیسۀتم مۀدیریت نۀوآوری را بهبۀود     ا، کفایت، اثربخشی و کۀار تناسببطور مداوم  سازمانشود توصیه می

 .بخشد
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