


راهبرد نوآوری باز

الزمه ارتقاء بهره وری در سازمان های بزرگ

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ارائه در همایش بهره وری

1400مهر -مهدی كشميری 
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 The major driver of economic growth is Total Factor 

Productivity (TFP)

 TFP is the increase in output that is not due to increases in labour 

and capital 

 it captures technological progress and increases in efficiency

 The major force behind TFP is innovation, especially 

product innovation



نوآوری در محصول•

...معرفی محصول یا خدمتی جدید یا متمایز از نظر فنی و قطعات و •

نوآوری در فرآیند•

به کارگیری روش جدیدی در تولید یا ارائه خدمت•

نوآوری در بازار•

...به کارگیری روش جدیدی در بازاریابی، بسته بندی و ارائه نوینی برای محصول، قیمت گذاری متفاوت، طراحی ظاهری متفاوت و•

نوآوری در سازمان•

...به کارگیری ساختارهای متفاوت در سازمان، در روابط برون سازمانی و •

.مؤثرتر از سایر نوآوری ها بر کارآیی هستندنوآوری در فرآیند و نوآوری در محصول 
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New & small firms responsible for 55% of 

all innovations 

& 95% of all radical innovations



استکاراییافزایشباهمراهنوآوریافزایش•

لقابنحوبهمتوسطوکوچکشرکت هایدرکارایی•

.استبیشتربزرگشرکت هایازتوجهی











Open Innovation paradigm

Closed Innovation model

پارادایم نوآوری باز

پارادایم نوآوری بسته





زنجیره تامین

توسعه بازار

تحقیق و توسعه

ورود به عرصه های جدید کسب وکاری

Cooperation)همكارینوع Mode)
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توسعه فناوری درخت محصول توسط
SMEتامین کننده با سرمایه گذاری 

توسعهوتحقیقبخشدرهمكاریمكانیزم های

ها در توسعه محصول SMEمشارکت 
جدید شرکت بزرگ

فناوریتوسعهبهنسبتخودکنندهتامینحالتایندر
درتانمایدمیاقدامخویشسرمایهباقطعاتوهامجموعه

بماندباقیبزرگشرکتتامینزنجیرهزمره

ل به عنوان تیم تحقیق و توسعه محصوSMEدر این مکانیزم 
مشارکت می نماید و خدمات تحلیلهای مهندسی، طراحی و

.تست قطعات و مجموعه ها را برعهده می گیرد ل
ام
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ولمحصتوسعهوطراحیاستانداردهایارائهوتدوینسطحایندرهمکاریگرفتنشکلالزامات
فناوری هایازاستفادهدربزرگشرکترویکردباهاSMEآشناییمنظوربهبزرگشرکتتوسط

on)مختلف the shelf or off the shelf)استجدیدمحصوالتعملکردارتقابرای.



و برنامه های شناسایی و رصد فرصت ها
ایده ها

جدیدعرصه هایبهصنعتورودبخشدرهمكاریبرنامه هاییامكانیزم ها

 Challenge)، برگزاری رویداد (Resource Sharing)اشتراک منابع 

Prize ،Hackathon) تشکیل تیم پیشاهنگی ،(Scouting Mission)

، شتاب دهنده شرکتی  (Corporate Incubator)انکوباتور شرکتی 
(Corporate Accelerator) استارت استودیو ،(Startup Studio) ،

(Excubator)اکسکوباتور 
شرکت پروری

مشارکت استراتژیک
(Strategic Partnership)

، سرمایه گذاری ریسک پذیر شرکتی (Joint Venture)مشارکت انتفاعی 
(Corporate Venture Capital) اکتساب ،(Acquisition) تحقیق و توسعه ،

(Joint R&D)مشترک 
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corporateنوعازتعامالتبهشرکتورود venturingدرباشداستانداردسازینیازمندآنکهازبیش
دروفناورانهجدیدهسته هایشکل گیریتسهیلمنظوربهالزمساخت هایزیرایجادبهمنوطاولوهله

فضایایجاد.است(mentorship)پشتیبانیومشاورهباهمزمانعملآزادیواختیاردادندوممرحله
Free)همکاریمختلفمدل هایازاستفادهزمینهتعاملونیتحسن Form)می نمایدفراهمرا.



Corporate Ventureسازوکارهای 







ری پارک های علم و فناوری و مراكز نوآونقشی كه 

در این ماموریت می توانند ایفا كنند



سپاس از توجه شما


