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 به نام خدا

 استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

 صۀنعتی  و تحقیقۀات  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  ،سازمانارشناسان کب 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، تولی، پژوهشیعلم

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 یها، نهادها، سازمانیو تخصص یز علمککنندگان، مراو وارد صادرکنندگان

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  ،بیو در صورت تصو مرتبط با آن رشته طرح 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  منتشۀر مۀی  چۀا  و   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 کمیسیون بین ،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 کارد اسۀتاند  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 یار فلزات گرانبها و انجام تحقین عییل سنجش، تعیواسنجی وسا اها،یک 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  



 9511سال  )چاپ اول ( : 30665استاندارد ملی ایران شمارۀ 

   

 د

 

 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 «راهنما -نوآوری در های مشارکتروشابزارها و  -مدیریت نوآوری»

 

 اشتغال: و/یا محلسمت  رئیس:

 محمدی، مهدی 

 دکتری مدیریت فناوری()

هۀۀای حۀۀوزه اقتصۀۀاد دیجیتۀۀا  و   دبیۀۀر سۀۀتاد توسۀۀعه فنۀۀاوری  

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری -هوشمندسازی 
  

  دبیر:

   مصطفی، بغدادی

 )دکتری مدیریت فناوری(

شرکت مهندسین مشۀاور نسۀل کارآفرینۀان     -رییس هیات مدیره 

 هوشمند
  

  به ترتیب حرو  الفبا()اسامی  اعضا:

   مهدی، الیاسی

 گذاری علم و فناوری()دکتری سیاست

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

 جمهوریمعاونت علمی و فناوری ریاست 
  

  سید کامران، باقری

 (دکتری مدیریت فناوری)

 مشاور و مدرس مستقل مدیریت نوآوری و مالکیت فکری

  

  امین، ترکمان

 (دکتری مدیریت فناوری)

 مشاور مستقل مدیریت فناوری و نوآوری

  

   علی، زاده هراتتقی

 (دکتری مهندسی صنایع)

 واحد پرنددانشگاه آزاد اسالمی  -عضو هیات علمی

  

  پرویز، جعفری

 (وریکیفیت و بهرهکارشناس ارشد مدیریت )

 گروه صنعتی بارز – های جامع مدیریتسیستممدیر 

  

  نوید، خبیری

 (دکتری مدیریت فناوری)

 شرکت مهندسین مشاور نسل کارآفرینان هوشمند –مدیرعامل 

  

 محمد صادق، خیاطیان

 (دکتری مدیریت فناوری)

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

   رضا، رادفر

 (دکتری مدیریت صنعتی)

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات -عضو هیات علمی

  

  مریم، سراروضه

 (دکتری مدیریت فناوری)

 گستران کیفیت کارکیاشرکت سنجه –مدیرعامل 

  

 حسام، زندحسامی

 (دکتری مدیریت صنعتی)

 –بنیۀان  گۀذاری اقتصۀاد دانۀش   عضو هیات علمی و مدیر سۀرمایه 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

  

 بخشان، سامانروح

 )کارشناسی مهندسی مکانیک(

معاونت تدوین و ترویج  -تدوین استانداردهای ملیدفتر کارشناس 

 سازمان ملی استاندارد ایراناستاندارد 

  

 بهزاد، سلطانی

 (دکتری مهندسی مکانیک)

 هلدینگ تالشگران اقتصاد پایدار –معاون توسعه بازار

  

 آرنوش، شاکری

 (دکتری مهندسی صنایع)

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات –عضو هیات علمی 

  

 مرضیه، شاوردی

 (گذاری علم و فناوریدکتری سیاست)

صۀندوق نۀوآوری و    –بنیۀان  های دانشمدیر توانمندسازی شرکت

 شکوفایی ریاست جمهوری

  

 فرشید، شکرخدایی

 (کاروکسب یاحرفه تیریمد یردکت)

 گروه پارسیان هوشمند یگانه –مدیرعامل 

  

 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 

  

 محمد، فرجود

 (دکتری مدیریت استراتژیک)

 سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران –مدیرعامل 
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 اشتغال: و/یا محلسمت  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا(اعضا: 

 کیارش، فرتاش

 (دکتری مدیریت فناوری)

 دانشگاه شهید بهشتی –عضو هیات علمی 

  

 حسن، فردفروزان

 (کاروکسب یاحرفه تیریمد یردکت)

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)

معاونۀۀت  -نگۀۀاری و ارزیۀۀابی راهبۀۀردی   معۀۀاون دفتۀۀر آینۀۀده  

 سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  

 امیر، ناظمی اشنی

 (دکتری مدیریت فناوری)

 سازمان فناوری اطالعات ایران –معاون وزیر و رئیس سازمان 

  

 رضا، زادهنقی

 (گذاری علم و فناوریدکتری سیاست)

 انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران –عضو هیات مدیره 

  

 ویراستار:
 

   سامان، بخشانروح

 (کارشناسی مهندسی مکانیک)

معاونت تدوین و ترویج  -تدوین استانداردهای ملیدفتر کارشناس 

 سازمان ملی استاندارد ایراناستاندارد 
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ط گفتارشیپ

 ی مقدمه

 3 هد  و دامنه کاربرد      3

 3 مراجع الزامی      2

 2 اصطالحات و تعاریف      1

 2 یچارچوب مشارکت در نوآور      5

 2 چارچوب    3-5  

 1 ینقاط ورود به مشارکت در نوآور    2-5

 1 یمشارکت در نوآور ورود به      9

 1 کلیات    3-9  

 5 یمشارکت در نوآور عدم ورود به ایدرباره ورود  یریگمیتصم    2-9  

 9 کیانتخاب شر      9

 9 کلیات    3-9  

 9 بالقوه یاز شرکا یطوتن فهرست جادیا    2-9  

 9 بالقوه یاز شرکا کوتاه فهرست جادیا    1-9  

 5 کیانتخاب شر یریگمیتصم    5-9  

 5 کیشر با سوییهم      9

 5 کلیات    3-9  

 38 نامه عدم افشاءتوافو    2-9  

 38 یدرک عموم توسعه    1-9  

 38 شرکاء نیتعامالت ب      4

 38 کلیات    3-4  

 33 تعامل یدیعوامل کل    2-4  

 32 های ورود به مشارکتدهنده( ابزارها و روشپیوست الف     )آگاهی

 39 های انتخاب شریکدهنده( ابزارها و روشب      )آگاهی پیوست

 34 با شریک سوییهای همدهنده( ابزارها و روشپیوست        )آگاهی

 نامه مشارکتتعامل بین شرکاء: نمونه توافوهای دهنده( ابزارها و روشپیوست ت      )آگاهی

 در نوآوری                   

 

28 

 29 معیارهای ارزیابی عملکرددهنده( گاهیپیوست ث      )آ
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 صفحه عنوان
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  گفتارپیش

نۀویس آن در  کۀه پۀیش  « راهنمۀا  - نۀوآوری  در مشۀارکت هۀای  ابزارها و روش -مدیریت نوآوری »استاندارد 

المللی به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بینکمیسیون

در دویست و پنجاه و چهۀارمین  شده، تهیه و تدوین  9شمارۀ  ملی ایران، استاندارد 9شده در مورد الف، بند 

ینۀک ایۀن اسۀتاندارد بۀه     شۀد. ا  تصویب 89/84/3155اجالسیه کمیت  ملی استاندارد مدیریت کیفیت مورخ 

و تحقیقۀات صۀنعتی ایۀران، مصۀوب      استانداردقانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه  1استناد بند یک مادۀ 

 شود.، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می3193بهمن ماه 

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 56003:2019, Innovation Management - Tools and methods for innovation partnership –  
Guidance 
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   مقدمه

 .اندتوسعه یافتهکنند، هم کار میشرکایی که با از نوآوری به منظور ایجاد ارزش برای هر یک  ا درهمشارکت  

 موارد زیر است: نوآوری شامل در مشارکت منافع

 و ،در سازمان موجود نیست که فکریهای داراییوری و سایر ها، فنادسترسی به دانش، مهارت 

 توسۀعه محصۀو  و خۀدمات   و تجهیزاتی برای  ی تجربیهامانند آزمایشگاه، دسترسی به منابع زیرساختی 

 .بهبود یافتهجدید یا 

دهد. به منظور تحقو نوآوری ارائه می بیرونیهای را برای درگیر شدن در مشارکت هاییتوصیه استاندارداین 

 .آورده شده است ث پیوست تا الف پیوستهای مربوطه به تفصیل در ابزارها و روش

اسۀۀت. سۀۀایر اسۀۀتانداردهای ایۀۀن خۀۀانواده  ISO56000بۀۀه خۀۀانواده اسۀۀتانداردهای  مربۀۀوط اسۀۀتانداردایۀۀن 

ISO56000:2020  مبۀۀانی و واژگۀۀان(،  -)مۀدیریت نۀۀوآوریISO56002:2019  ،)سیسۀۀتم مۀۀدیریت نۀۀوآوری(

ISO56005:2020  .مدیریت مالکیت فکری( هستند( 

 

 

                                                                                        



 9511سال  )چاپ اول ( : 30665استاندارد ملی ایران شمارۀ 

   

3 
 

 

 راهنما - نوآوریدر  مشارکت هایروش و ابزارها - نوآوری مدیریت

 هدف و دامنۀ کاربرد 9

چۀارچوب  ایۀن اسۀتاندارد   . اسۀت نۀوآوری   هۀا در برای مشۀارکت  راهنماییارائه  استاندارداین هد  از تدوین 

 ث پیوست تا الف پیوست( و نمونه ابزارهای مربوطه )به مراجعه شود 4بند  تا 5بند نوآوری )به در مشارکت 

 :کندتوصیف میجهت تحقو موارد زیر را  (مراجعه شود

 نوآوریدر مشارکت  یک گیری درباره ورود بهتصمیم، 

 ءیابی و انتخاب شرکاشایی، ارزشناس، 

 های مشارکتارزش و چالش ها ازبرداشت راستاییهم، 

  تعامالت شریکمدیریت. 

 برایاست که  بر آناست و  مناسببرای هر نوع مشارکت و همکاری  استانداردراهنمایی ارائه شده توسط این 

 :باشد کاربرد داشته بدون توجه به نوع، اندازه و محصو /خدمات ارائه شده،موارد زیر،  مانند هاانواع سازمان

 ؛کنندهای بزرگتر همکاری میکه با سازمان 3های نوآفرینیشرکت -الف

 ؛های بزرگتریا سازمانصنایع کوچک و متوسط  -ب

 های دولتی یا دانشگاهی؛نهادهای بخش خصوصی با ماهیت - 

 .های عمومی، دانشگاهی یا غیرانتفاعیسازمان -ت

شرکای بالقوه نۀوآوری و   درگیر کردنشناسایی و  و بعد از آن و تحلیل شکا نوآوری با تجزیه  ها درمشارکت

 .شودمی ها شروععامل آنت کمرانیح

 فرصتی برای نۀوآوری  کار با یکدیگر در زمینهاز  هامتقابل تمامی طر  مندینوآوری برای بهرهدر ماهیت مشارکت   -یادآوری

 .است

 .ندارد کاربرداکتساب هستند،  به دنبا  نوآوری از طریو ادغام یاهایی که برای سازمان استاندارداین 

 مراجع الزامی 2

 استاندارد مراجع الزامی ندارد.این 

                                                 

1- startup 
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 تعاریفو  اصطالحات 5

 .3، ندارداین استاندارد، اصطالحات و تعاریف 

 نوآوری در چارچوب مشارکت 4

 چارچوب 4-9

و ابزارهای مربوطۀه در   ی ساختار یافتهرویکرد استانداردتوضیح داده شده است، این  3همانطور که در شکل 

 ایدر هر مرحلۀه توسط یک سازمان واحد تواند می استاندارداین  کند.را مطرح می ث پیوست تا الف پیوست

 :مورد استفاده قرار گیرد جهت تحقو موارد زیر خود نوآورییند افراز 

 (،مراجعه شود 9بند به ) نوآوری در درباره ورود یا عدم ورود به یک مشارکت گیریتصمیم 

 (،مراجعه شود 9بند به ) ءشناسایی و انتخاب شرکا 

 (،مراجعه شود 9بند به مشترک ) توافو در مورد یک درکو  ءراستایی شرکاهم  

 (.مراجعه شود 4بند به )تعامل  کردنادارهها و ها، مسئولیتنقشراستایی هم 

یابی عملکۀرد  شمعیارهای ارزمطابو انجام شود و اقدامات  یبازنگری مستمر ،یندافر تمامیدر شود توصیه می

  اتخاذ شوند. ثو همچنین پیوست  2-3-3-5و  3-3-3-5زیربندهای  ISO 56002از  برگرفته

 

 نوآوری ها درچارچوب توسعه و مدیریت مشارکت  -9 شکل

                                                 

   /www.electropedia.orgو www.iso.org/obpهۀای  گاهدر وب IECو  ISOکار رفته در استانداردهای اصطالحات و تعاریف به -3

 دسترس است.قابل

http://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
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 نوآوری در نقاط ورود به مشارکت  4-2

ها ممکن است بسۀته بۀه شۀرایط خۀود در هۀر      سازمانخطی نیست. یند افرنوآوری یک  در ورود به مشارکت

 :برای نمونهشوند. وارد نوآوری  در مشارکتیند افرای به نقطه

  9بنۀد  از توانۀد  باشۀد، مۀی   گرفته نوآوری تصمیم در درباره دلیل ورود به مشارکت از قبلاگر یک سازمان 

 شروع کند؛ 9بگذرد و از بند 

  توانۀد  میشده باشد،  شناساییها کرده باشد یا توسط آن شناساییشرکای بالقوه را  از قبلیک سازمان اگر

 شروع کند؛ 9و از بند  بگذرد 9و  9بندهای از 

 شروع کند 4تواند از بند باشد، می راستاهم ءسازمان از قبل با شرکا یک اگر. 

 نوآوری در ورود به یک مشارکت 3

 کلیات 3-9

انجام  یک تجزیه و تحلیل شکا سازمان شود توصیه می، شودمیهنگامی که فرصتی برای نوآوری شناسایی 

 .کند برآوردنیاز خود را  های موجود سازمان و موارد موردها و داراییها، قابلیتدهد تا تفاوت بین شایستگی

یۀا از   درون سۀازمانی بطۀور   دتوانۀ تواند تصمیم بگیرد که آیا مۀی بر اساس تجزیه و تحلیل شکا ، سازمان می

طۀور  بۀه ، هنگۀامی کۀه   بۀرای نمونۀه   .اداره کنۀد  راایۀن پۀروژه    تملکیا و/های جدید طریو آموزش، استخدام

سازمان انتخاب شریک را مۀد نظۀر   شود توصیه می، را اداره کردفرصت سازمان  روند توانبخشی نمیرضایت

  قرار دهد.

ها و ها، قابلیتاز فقدان دانش فناورانه و سازمانی، شایستگی فهرستی ،در بیشتر موارد، تجزیه و تحلیل شکا 

 .شوداستفاده می (ء)شرکا ترین شریکاز آن برای شناسایی و انتخاب مناسبکند که تولید می هادارایی

مسائل براساس  شده برای نوآوری وبدون هیچ گونه فرصت تعریف سازمانیکه همچنین ممکن است رخ بدهد 

بۀه   سۀازمان خۀود  ممکۀن اسۀت    .ای بپیونددبه عده، مربوطه ، نیازها و انتظاراتسازمانیسازمانی و بروندرون

 شۀراکت ابتکار نوآوری داشته باشد، اما همچنان  اداره کردنرا برای  هاها و داراییها، قابلیتشایستگی تنهایی

 .را ترجیح دهد

 باشد:زیر ممکن است شامل موارد  سایر دتیل شراکت

 تراثربخشطور به هابه آن رداختنپمالی( و  هایریسک شامل)گذاری ریسک اشتراک، 

 جدیۀد  سازمان )به عنوان مثا  بۀازار  بافت، به عنوان بخشی از بومه زیستبنسبت  یتربینش واضح کسب ،

 ،و غیره( جدید بخش
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 رهبۀری  ( و ایجاد وحدت، به عنوان بخشی از سازمانیدرونهای ایجاد انگیزه برای افراد )به عنوان مثا  تیم

ه زیسۀتی خالقیۀت و اقۀدامات تزم بۀرای شناسۀایی و ارائۀ      نوآوری کۀه هۀد  از آن امکۀان هۀم    فرهنگ و 

 های جدید برای تحقو ارزش است،حلراه

 یابی ظرفیت نوآوری و عملکرد سازمان،شو ارز پایشبرای  دیگر هر روشو  کاویبهینه طریو از یادگیری 

  عملیاتی سازمانیندهای افرو  ریزیطرح ارتقای از طریوبازار،  بهورود زمان مدت کاهش، 

 های سازمان،سازی منابع و داراییها و/ یا بهینهکاهش هزینه 

  های جدیدِ ارزش محور،برای شناسایی و ارائه راه حل 3هایهبهترین روایجاد 

 شهرت سازمان، و تصویر یا ارتقای 

 های خود سازمانکاهش سرمایه گذاری. 

 :باشدزیر است شامل موارد دتیل عدم مشارکت ممکن 

 دادن استقال ،از دست  -الف

 ،هاقابلیتسازمانی درون به توسعهترجیح  -ب

 ، ونحصاریگذاری دانش اعدم تمایل به اشتراک - 

 .فکری مالکیتبر  تملک به حفظترجیح  -ت

بۀه  ) تصمیم بگیرد نوآوری در به یک مشارکت وروددرباره دهد تا مینتیجه تجزیه و تحلیل به سازمان اجازه 

 (.مراجعه شود الف و پیوست  2-9زیربند 

 نوآوری در د یا عدم ورود به یک مشارکتوگیری درباره ورتصمیم 3-2

 شود:مراحل زیر می شامل راهبردی ارتباطیک  ورود بهتعیین 

بۀرای هۀدایت ایۀن تجزیۀه و     3-الف ، از جدو مراجعه شود 3-الف زیربند )بهکنید  شناساییها را شکا  -الف

 کنید(؛تحلیل استفاده 

از هۀا  یا پر کردن شۀکا  سازمانی درون به صورت –برای پر کردن شکا  تعیین کنید را  رویکردبهترین  -ب

ایۀن تجزیۀه و    هۀدایت برای  1-الف و جدو  2-الف از جدو ، مراجعه شود 2-الفبه زیربند )طریو مشارکت 

 کنید(. استفادهتحلیل 

 .استبهترین رویکرد  تعیین ،تصمیم

                                                 

1- best practices 
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تعیین بهترین رویکۀرد مشۀارکت   کمک به تحلیل شکا  به منظور تجزیه و هدایت  را جهتی هایابزار الف پیوست -9یادآوری 

 .کندمی ارائه

از را مۀی تۀوان    سۀازمان شۀما باشۀد    متناسۀب یابی برای تعیین بهترین رویکردی که ممکن اسۀت  شمعیارهای ارز -2یادآوری 

 .(مراجعه شود ت پیوستو  پ پیوست ،1-9، 3-9بند زیرآورد )به این استاندارد بین المللی بدست  سرتاسر

 کیشر انتخاب 0

 کلیات 0-9

( مناسۀب را شناسۀایی،   شۀرکای توانۀد شۀریک )  سازمان مییک اینکه چگونه  درباره انتخاب شریک راهنمایی

 تواننۀد دو یا چنۀد سۀازمان مۀی   در آن ای که یابی شیوهشاین بند با ارز .دکنمی ، ارائهیابی و انتخاب کندشارز

  .، به مناسب بودن هر شریک بالقوه پرداخته استبا یکدیگر کار کنند برای منفعت متقابل

 بالقوهطوالنی از شرکای  فهرستایجاد  0-2

 .تشکیل شود سازمانیدرونممکن است یک تیم چند تخصصی  ،اسایی شریکشنیند افربرای کمک به 

و  آن و روابۀط موجۀود   های ذینفعطر سازمان یعنی  ناشی از تجزیه و تحلیل بافت توانندشرکای بالقوه می 

 :آن به شرح زیر باشند سازمانیسازمانی و بروندرونمنابع 

 :منابع درونی -الف

 مستندات خود سازمان؛ 

  طۀرح  ، هۀای راه نقشۀه سۀناریو،  ریزی نگاری، طرحهای آیندهبینی، تمرین، مانند پیشراهبردیهوش

 بازار، نیازهای مشتری؛ تجزیه و تحلیلبازار، 

 های تامین؛زنجیره 

 های خرید؛زنجیره 

 های پروژه؛تیم 

 نوآوری؛ بخش 

 فروش و بازاریابی؛ 

 توسعه محصو ؛ 

 ؛ساخت 

 ؛امور مالی 
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 ؛فکری مالکیت 

 های تحقیو و توسعه؛بخش 

 تطابواخالق و های کمیته. 

 :منابع بیرونی -ب

  / ؛کننده نهاییمصر نیازهای مشتری و بازخورد 

 ؛تامین رقیبهای زنجیره 

 رقیب؛ سازندگان 

 ؛های رقیبفعالیت 

 ها؛ها و شبکهخوشه 

 ؛یهای صنعتانجمن 

 ؛تجاریهای انجمن 

 های تجاری؛نامهتوافو 

 مقررات و استانداردها؛ 

  ،بازار؛ یهارشهای ساتنه، گزامانند مقاتت تحقیقاتی، مجالت تجاری، گزارشانتشارات 

 ؛فکری مالکیتحقوق  و اختراعات ثبت یهاداده گاهیپا 

 مشاوران؛ ها / استادهادانشگاه / 

 های تحقیقاتی و فناوریسازمان (RTOs). 

هۀای شۀناخته شۀده در شۀبکه توصۀیه      سۀازمان بۀر   سۀریع به جای تمرکز خیلی یک رویکرد ذهن باز  اگرچه

بۀه   منجۀر ممکن است  که باشدتواند مفید میاز آنجایی از شرکای بالقوه  طوتنی فهرست ایجاد یک .شودمی

 .شودای های همکاری جدید و غیر منتظرهفرصت

همکۀاری   شۀرکای  تبۀدیل بۀه   تواننددهد که به طور بالقوه میهایی را نشان میاز سازمان هاییمثا  2شکل 

 .یا به شناسایی شرکا کمک کنند شوند
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 هایی از شرکای بالقوهمثال -2شکل 

 بالقوهاز شرکای  کوتاه فهرستایجاد  0-5

 شناسۀایی  طوتنی فهرستمناسب بودن  شودتوصیه میکوتاه،  فهرستطوتنی به  فهرستکردن برای محدود

 :یابی شودشبر اساس معیارهای زیر ارز، 2-9 زیربند در بالقوهشده از شرکای 

 :قبلی تجربه مشارکت -الف

 ؛گذشته در همکاریسابقه  پیشینه 

 ؛دتیل ورود و خروج 

 آینده بالقوههمکاری  نگناهایتهای مشارکت، محدودیت. 

 :هادانش سازمانی، شایستگی -ب

 ؛فکریهای دارایییا دسترسی به  فکریهای دارایی 

 های تحقیو و توسعه؛قابلیت 

 ؛منشأ دانش یا دسترسی به تخصص 

 های حفاظت از دانشسیستم. 

 :سابقه نوآوری پیشینه - 
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  ،چۀه   تۀدریجی و و نوآورانه، چه های جدید کار و/یا سایر توسعهوکسب، مد  یندافرمحصو ، خدمت

 ؛3زنندهبرهم

 و استنادها؛ ثبت اختراعات، انتشارات 

 سهم بازار؛در  افزایش 

 نوآوری مشترک دستاوردهای. 

 :تناسب عملیاتی -ت

 ؛پشتیبان فرهنگ نوآوری و محیط کار 

 ؛ریسک حد تمایل و تحمل 

  ؛هاجایی آنجابهمنابع انسانی و نرخ 

  ؛یندهاکارایی فراقابلیت و 

  به بازار.ورود زمان مدت 

 مالی: 2رخنیم -ث

 ؛های ساتنهگزارش 

 منابع. 

 :فکری مالکیتمدیریت  -ج

  ؛فکری دارایی هایپایگاه دادهجستجوی 

 مالکیت؛ 

 های دادخواهی؛سابقه صدور مجوز و پرونده پیشینه 

 1پیش و پس راهبردهای. 

 :هاریسک، شرکتی، اخالقی و سایر 5سیاسی -جغرافیایی هایریسک -چ

  ایجاد رقیب از یک همکار؛ ریسک، 9نوپدیداحتما  رقابت 

  ها؛ها، دانش و دارایی، فرصتهاریسک گذاریکبرای به اشتراآمادگی 

                                                 

1- disruptive 

2- profile 

3- foreground and background 

4- geo-political 

5- emergent 
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 اطمینان از  ناتوانی در حصو مشتری،  الزامات برآوردنناتوانی در کیفیت، به عنوان مثا   هایریسک

 کنتر  کیفیت مناسب؛

 شهرت؛ مرتبط با هایریسک 

  ،ها؛یا شبکه/ها وداراییدسترسی به دانش 

  سیاسی و آثار اجتماعی، فناوری و اقتصادی مرتبط با آن؛ -جغرافیایی رفتارهای 

 های فرهنگی و زبان؛جنبه 

  ؛تطابقیقانونی و  یهاو/ یا محدودیتالزامات 

  هزینهتجزیه و تحلیل ساختار. 

 5-9بۀه زیربنۀد   ) بۀالقوه شۀرکای   مناسۀب بۀودن  ها از چنین معیارهایی برای ارزیۀابی  سازمانشود توصیه می

 .ها، دانش و/یا منابع خود استفاده کنندمهارتشکا   مقابل( در مراجعه شود

 گیری انتخاب شریکتصمیم 0-4

، از ابزارهای اندشده شناسایی 1-9کوتاه در زیربند  فهرستکه در  ایبالقوهشرکای  بودنمناسببرای ارزیابی 

شده  فهرستمعیارهای  بندیبرای پیشبرد اولویت بپیوست پیشنهادی در یند افرتحلیل مدیریت و تجزیه و 

 امتیاز دهید. ،بوسیله اهمیت نسبی معیارهارا  و سپس هر شریک بالقوهاستفاده کنید  1-9زیربند در 

 .گیری انتخاب شریک ارائه شده استابزارهایی برای تصمیم ب پیوستدر  -یادآوری

بند زیردر  فهرست شدهاز قبیل موارد  ای از معیارهابر اساس مجموعه 3ارزیابی موشکافانه که شودپیشنهاد می

 .باشد   در پیوست بیشترو جزئیات  1-9بند زیردر  فهرست شدهسوییِ همو سایر عوامل  9-1

فهرست کوتاه  که در هاییآن، ندشناخته شد بالقوهشرکای  با مترتب موافو و مخالفرشته دتیل هنگامی که 

شۀوند.  مۀی  مقدماتی نامزد مذاکراتبه منظور تعیین سازگاری و تمایل به همکاری  به طور معمو  قرار دارند

 .انتخاب نیاز به تکرار داشته باشدیند افرممکن است 

 شریک با سوییهم 7

 کلیات 7-9

حصۀو  اطمینۀان از یۀک    رسۀمی کننۀد،    ،آور استای را که قانوناً الزامنامهیک توافوها از اینکه سازمان پیش

بۀرای  شۀود  توصیه می. حائز اهمیت استنوآوری و مشارکت برای درک مشترک نسبت به فرصت پیشنهادی 

                                                 

1- due diligence 
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ما  موفقیۀت مشۀارکت   تا احته تعدادی از عوامل پرداخته شود ببه منظور توسعه یک درک مشترک این کار 

 .نوآوری افزایش یابددر 

 ءنامه عدم افشاتوافق 7-2

 اشۀتراک بۀه  آنکۀه اطالعۀات محرمانۀه    از  پۀیش و  ها یا مذاکراتاز ورود به گفتگو پیششرکا شود توصیه می

 .امضا کنند را نامهتوافو، گذاشته شوند

 و محتوای پیشۀنهادی بۀرای   اثرگذار باشند توانند بر درک مشترکعواملی را که می پ پیوستو  1-9زیربند 

 .دهندمی شرحنامه مشارکت رسمی را یک توافو

 عمومی درک توسعه 7-5

 :از موارد زیر توافو کنند عمومیبر درک  شرکاشود توصیه می، عمومیدیدگاه  توسعه یک به منظور

 مشتری؛ منافع 

 های مورد نیاز تأثیر بگذارند؛توانند بر ورودیعواملی که می 

 ؛تأثیر بگذارند، و دستاوردتوانند بر عواملی که می 

 عواملی که مربوط به برنامه عملیاتی هستند. 

 ثبت شود. 2نامهیک مرامیا  3نامهتفاهمیک  در قالبطرفین  سوییهمشود توصیه می

 .است نامهیک مرامیا  نامهتفاهمیک پیشنهادی برای  محتوایحاوی  پ پیوست -یادآوری

 ءبین شرکا تتعامال 8

 کلیات 8-9

بسۀته بۀه ماهیۀت     ت. این تعۀامال دهدشرح مینوآوری  در مشارکت 1بافترا در  ءبین شرکا تاین بند تعامال 

 .دند متفاوت باشنتوانهمکاری و نقش شرکاء می

بۀه   تتعۀامال  مفۀاد کنۀد. ماهیۀت و   رسمیت پیدا مینوآوری در نامه مشارکت در توافو ءشرکا تعامل چگونگی

د تحۀت تۀأثیر   نۀ توانهمچنین مۀی  تتعامال .خواهد داشتشده بستگی  تخصیصهای ماهیت همکاری و نقش

 .باشد ها، تعهدات و توافوموجود های سازمانی، روابطمدت مشارکت، فرهنگ از قبیل جانبیعوامل 

                                                 

1- memorandum of understanding 

2- letter of intent 

3- context 
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 تعامل کلیدیعوامل  8-2

 :است شامل موارد زیر ،ها پرداخته شودبه آنعناصری که ممکن است 

 ؛محرمانگی 

 ؛نوآوری در برنامه و اهدا  مشارکت 

 نوآوری؛ در مشارکت سازیپیاده 

 ؛مدیریت 

 ؛سازمانی عناصر 

 ؛حکمرانی 

 ؛و منابع تامین مالی 

 ؛ریزی هزینهبودجه 

 ؛شوراءهر  اختیاراتها و ها و مسئولیتنقش 

 ؛فکریهای دارایی 

 ها؛نامهها و ضمانتبخشودگیها، بدهی 

  همکاریپایان راهبرد. 

نوآوری باشۀد کۀه جزئیۀات ماهیۀت      در نامه رسمی مشارکتین بند ممکن است به شکل یک توافوا دستاورد

 .کندرا بیان می ءتعامل شرکا

 .کندارائه مینامه مشارکت نوآوری ی برای توسعه توافوراهنمای ت پیوست -یادآوری
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 الف پیوست

 (دهندهآگاهی) 

 مشارکتهای ورود به ابزارها و روش

ایۀن   .نۀوآوری اسۀت   در گیری برای ورود بۀه مشۀارکت  است که شامل تصمیم 9در ارتباط با بند  پیوستاین 

 .دهدرا به تفصیل شرح میها قسمتاین برای پرداختن به هر یک از  کسب و کارابزارهای  پیوست

  (:مراجعه شود 3-الف زیربند )به هاشناسایی شکا 

  اندهای مختلف ارائه شدهانجام ارزیابی به منظور کاروت کسبعمومی مدیری ابزارهاینمونه. 

 قرار گیرداستفاده مورد  تجزیه و تحلیلبه عنوان الگویی برای هدایت این  دتوانمی 3-جدو  الف. 

 (:مراجعه شود 2-تعیین بهترین رویکرد برای پر کردن شکا  )به زیربند الف 

 رشۀته دتیۀل   توانند بعنوان الگویی برای شناسایی می 1-و نمونه معیارهای جدو  الف 2-جدو  الف

 مورد استفاده قرار گیرند. موافو و مخالف،

 سازمانیبرونیا با شریک  سازمانیدروناتکاء به منابع  – استبهترین رویکرد  تعیین کردن ،تصمیم. 

 از سرتاسۀر تۀوان  را می سازمان شما باشدمتناسب یابی برای تعیین بهترین رویکردی که ممکن است شمعیارهای ارز -یادآوری

 (.مراجعه شود ت پیوستو  پ پیوست، 1-9 ،3-9 هایبندزیر)به بدست آورد این استاندارد بین المللی 

 هاشناسایی شکاف 9-الف

 یا منۀابع انش و/دکمبود شناسایی  به منظوربه عنوان الگویی  دتوانمی 3-الف فرصت نوآوری، جدو در زمینه 

 پۀذیر بۀودن  رقابت چگونگی، درک تغییر در بازار، کاروبهبود عملکرد کسب به منظورمورد نیاز  درون سازمانی

 مورد استفاده قرار گیرد. های جدیددر آن بازارها و/یا یافتن فرصت

 تجزیه و تحلیلراهنمایی برای این  -9-جدول الف

 های شناسایی شدهشکا 
 ،هاشایستگی

 ی موجودهاقابلیتها و دارایی

 هاها، داراییشایستگی

 های مورد نیازو قابلیت
 پر کردن شکا  برای الزامات

 

هۀای مختلۀف   انجام ارزیۀابی  به منظور ندتوانمی( مراجعه شود ]2[)به مرجع زیر  کاروکسبابزارهای مدیریت 

، بۀه  قرار گیرنداستفاده  مورد هایک محصو ، تعیین رقبا و ... به منظور شناسایی شکا  تعیین موقعیتبرای 

 :شوندهمین ترتیب برخی از ابزارهای عمومی ارائه می
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 کاروکسبهای کارکردبرای شناسایی نواقص عملکردی  سازمانیدرون یابیشارزیک  تجزیه و تحلیل شکاف

عملکرد واقعۀی را بۀا عملکۀرد مطلۀوب      ،تجزیه و تحلیلاین  .و ... است قابلیت دیده شدنیعنی گردش پو ، 

مۀورد نیۀاز بۀرای     عوامۀل کند، تعیین میرا  کند، عواملی که منجر به وضعیت فعلی آن شده استمیمقایسه 

 راهبۀردی  ،کند و سپس برای پر کۀردن شۀکا  بۀین دو وضۀعیت    می شناساییرسیدن به وضعیت مطلوب را 

کمۀک  کۀار  وکسۀب  سۀازمانی درونینۀدهای  افر هایشکا  به شناسایی نقصتجزیه و تحلیل  .دهدتوسعه می

 .، تحقیو و غیرهخرید، امور مالی، تولید، راهبردریزی، طرحتوسعه بازار،  یعنیکند، می

 کارکردهۀای یۀا  ینۀدها  افرراهبۀردی بۀرای شناسۀایی و بهبۀود     یۀک روش مۀدیریت    یهاای امتیااز  کارت

هۀا را  سازمانتواند است، بنابراین می سازمانیبرون هایدستاوردیا  ماحصل حسببر  کاروکسب سازمانیدرون

ای کۀه بۀرای   ملکردی از پۀیش تعیۀین شۀده   ع هایسنجهدر برابر  هادستاورد .ها یاری دهددر ارزیابی شکا 

 .شوندگیری میشوند، اندازهسنجش و ارائه بازخورد به سازمان استفاده می

 تهدیۀدها ها و نقاط قوت، ضعف، فرصت که مخفف شده معاد  انگلیسی SWOT: SWOT تجزیه و تحلیل

ها و فرصتاین ابزار  .برای پاسخ به یک سؤا  خا  است ویژهاست، به طور کلی نوعی ارزیابی در یک محیط 

نقۀاط   ند تا راهبردی را توسعه دهد که با برجسته کردنکفهرست می و نقاط قوت و ضعف را تهدیدها را جدا

، تهدیدهای سازمانیدرونگیری از نقاط ضعف جلو باو  گفتههای محیطی پاسخ به فرصت سازمانیدرونقوت 

 دهد.را کاهش میبیرونی 

یۀک محصۀو  از آغۀاز تۀا زمۀانِ       عمۀر فرایند مدیریت کۀل چرخۀه    (PLM) مدیریت چرخه عمر محصول

هد ، طراحی محصۀوتت   .بسته است حلقه تامینآن، با هد  طراحی محصوتت با ساختارهای  سازیمعدوم

تۀر( و  و غیره(، کیفیت باتتر )دوام بیشتر و تعمیر آسۀان  کم ضررترتر و )مواد کمتر، ساده کمترهای ا ورودیب

بسۀتر   PLM .توانۀد ورودی محصۀو  دیگۀری باشۀد    زیسۀت اسۀت کۀه مۀی    سازگارتر بۀا محۀیط   سازیمعدوم

یندها افرها، ، دادهافراد در همان راستا، و کندمی فراهمرا درگیرکردن تمامی ذینفعان در طو  زنجیره تامین 

هۀای  هۀا و بنگۀاه  اطالعاتی محصو  بۀرای شۀرکت   یک پشتوانهکند و می یکپارچهرا  کاروکسبهای و سیستم

 یکپارچه کردن مالحظات زیست محیطیاین روش به ویژه برای  کند.می فراهمها یافته آن گسترشاقتصادی 

فقۀدان   مشخص کۀردن به  PLM و تحلیلتجزیه  .شوداتخاذ میمحیطی( زیست)تجزیه و تحلیل چرخه عمر 

 .کندهای چرخه عمر محصو  کمک میها برای پرداختن به برخی از مولفهقابلیت

بین  ارتباطاین ابزار  .ندکمی تحلیلتجزیه و سبد رقابتی  درمحصو  را  خا نقش  مفاهیم منحنی تجربه

گذارند را تجزیه و رداری تاثیر میببهره راهبردهایپذیری هایی که بر امکانمحصو  و هزینه تجمعیخروجی 

، ادغام عمودی یا افقی بۀرای کۀاهش   سازیمعدومتواند شامل: نوسازی تحویل، تولید و که می کندتحلیل می

هۀایی را  ممکن است فرصت منحنی تجربه تحلیلتجزیه و  و غیره باشد.بیشتر  کارِ ، یا تقسیمهاورودیهزینه 

 .عملیاتی نشان دهدهای برای بهبود هزینه
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توانۀد  که هر فعالیت مۀی  منافعیکاهش هزینه یا افزایش درآمدها یا نقشه  ،زنجیره ارزش تجزیه و تحلیل

 هۀا مولفۀه ایۀن  ها برای بهبۀود  مشخص کردن فقدان قابلیتتواند به می ابزاراین  .کندترسیم می را ایجاد کند

 .کمک کند

 بر که وجود دارند «نیرو»فرض است که پنج ویژگی یا پیشمبتنی بر این این ابزار  صنعتیتجزیه و تحلیل 

 ایۀن نیروهۀا   تاثیرگۀذار هسۀتند.   معمۀو   فراتر از ایخلو بازگشت سرمایهیا  نگهداریشرکت در یک توانایی 

قۀدرت   زنۀی مشۀتریان،  ، قدرت چانۀه هاجایگزینیا ها جانشینیک بازار، معرفی  انتهدید تازه وارد عبارتند از:

 کنندگان و رقابت صنعتی.زنی تامینچانه

سۀازمانی و  درونریۀزی رسۀمی اسۀت کۀه تجزیۀه و تحلیۀل عوامۀل        طۀرح یک فرایند  راهبردی ریزیطرح

در مۀورد نقۀاط    هوشمندی کسببرای را رقابتی محیط ، محیط فناوری و عمومی، مانند محیط سازمانیبرون

ابۀزار  ایۀن   .کنۀد نوآوری با محیط هۀدایت مۀی   راهبرد همراستایی به منظورها و تهدیدها قوت، ضعف، فرصت

 .کمک کندها فقدان قابلیت تواند در مشخص کردنمی

ایۀن   کند.یا رقبا مقایسه میو/ هارا با دیگر گزینه کاروکسب کارکردهایاین ابزار عملکرد نسبی  ،9کاویبهینه

 .ها کمک کندتواند به شناسایی شکا می خا  معیارهایبا نشان دادن عملکرد در ابزار 

 .مراجعه شود ISO 44001برای مشاهده ابزار تجزیه و تحلیل مشارکتی شایستگی فردی و سازمانی به 

 برای پر کردن شکاف  رویکردبهترین تعیین  2-الف

مشارکت، به گیری در مورد ورود به تواند از تصمیممیای از دتیل موافو و مخالف رشته بایابی مشارکت شارز

های مورد نیاز برای پرداختن به فرصت نوآوری، یا پیگیۀری فرصۀت بطۀور    منظور دستیابی به منابع و قابلیت

 .مستقل پشتیبانی کند

  .مورد استفاده قرار گیرددتیل موافو و مخالف  فهرست کردنتواند به عنوان یک الگو برای می 2-الف جدو 

 مشارکتیابی شارز -2-جدول الف

 کنید تکمیل سازمانیدرونها را بطور شکاف کنید تکمیلها را از طریق مشارکت شکاف

 مخالف موافو مخالف موافو

 

، سطح ریسک، زمۀان مۀورد نیۀاز بۀرای آمۀوزش،      راهبردیمعیارهای نمونه را بر اساس نیازهای  1-الف جدو 

، 1-9، 3-9 ز زیربنۀدهای تۀوان ا می دهد )موارد دیگر راها ارائه میعملکرد و سایر شاخص هایسنجهبودجه، 

 تهیه کرد(. ت پیوستو  پ پیوست

                                                 

1- benchmarking 
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 دالیل موافق یا مخالفنمونه  -5-جدول الف

 مشارکتمعیارهای 

 ریسککاهش 

 بومزیستسطح بینش به 

 تاثیر بر انگیزه تیمی

 فرصت یادگیری

 به بازار ورود زمانمدت 

 دهدهای عملیاتی را کاهش میهزینه

 جدیدهای قابلیت

 سازمان تاثیر بر تصویر/ شهرت

 گذاری سازمانسطح سرمایه

 سطح استقال 

 تمایل به همکاری

 سازیفرصت متنوع

 گذاریدرآمد بالقوه سرمایه

 تاثیر بر رقبا

 راهبردیاز یک اتحاد  برداریحداکثر کردن بهرهامکان 

 (I.P)فکری  مالکیتات مالحظ

 تاثیر بر رشد و سودآوری آینده
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 ب پیوست

 (دهندهآگاهی)

 های انتخاب شریکابزارها و روش

 گیری انتخاب شریکتصمیم افزوده ماتریس 9-ب

اشاره ( مراجعه شود 1-9به زیربند هر شریک ) به ازایانتخاب  دهی شدهوزن معیارهای بهماتریس تقاطع هر 

 رشته دتیۀل موافۀو و مخۀالف   . معیارها ممکن است با دهدرا نشان می امتیاز ترکیب شریک/معیارهادارد که 

 .دنشو تکمیل 1-الف شده در جدو  شناسایی

کۀه در زیۀر جۀدو      گیری مدیریته از ابزارهای تصمیم( با استفادمراجعه شود 3-ب جدو به ماتریس زیر ) 

 .دهدنشان میبندی معیارها و امتیاز دادن به شرکای بالقوه برای اولویت را یذکر شده است، روش

 کارهۀای وسۀاز کنید، تعداد شۀرکا را محۀدود کنیۀد،     محدود تعداد معیارها رارهنمودهای استفاده از تکنیک: 

انتخاب  RAGامتیازدهی را شفا  کنید و روشی را برای برجسته کردن امتیازهای پایین و بات مانند سیستم 

های بر اساس رنگمسائل یا گزارشات وضعیت  بندیمدیریت پروژه برای رتبه یک روش RAG سیستم. کنید

 چراغ راهنمایی استفاده شده است. بندیرتبهقرمز، کهربایی )زرد( و سبز است که در سیستم 

 انتخاب گیریتصمیمماتریس  – 9-جدول ب

 )ن(وه قشریک بال .... (ب)شریک بالقوه  (الف)شریک بالقوه  

     معیارها و امتیاز

     معیارها و امتیاز

....     

     امتیاز کل

 

است که برای بیان اولویت نسبی هر معیار، وزنی را به هر معیار  گیری چند معیارهتصمیم یک ابزار دهیوزن

معیۀار،   بۀه ازای هۀر   ردیفگزینه و یک  به ازای هردهد. در یک جدو  یا ماتریس با یک ستون اختصا  می

محاسبه مجموع برای نمرات قبل از  آنسپس  .شودعملکرد برای هر ترکیب گزینه /معیار داده می امتیازیک 

 جمۀع کلۀی  ایۀن   .شۀوند وزن مربوطه برای هر معیار ضۀرب مۀی   در بدست آوردن جمع کلی امتیاز هر گزینه،

وزن بۀرای هۀر   انتخۀاب  بطور قابل توجهی تحت تۀاثیر  که  آگاهی است با این نشانگر عملکرد نسبی هر گزینه

 .دارد قرار معیار
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ه شده برای تجزیه و تحلیل اطالعات ذخیر تکنیک آماری نوع هربه  های چند متغیرهتجزیه و تحلیل داده

تجزیه و تحلیل چند متغیره به فرد امکان  .شوداطالق می ،هادر جداو  بانک اطالعاتی، حاوی سطرها و ستون

امکۀان تحۀت تۀاثیر قۀرار      چگۀونگی همزمان  در حالی کهدهد رابطه بین دو متغیر )گزینه( را بررسی کند می

  .مراجعه شود ]9[به مرجع  .کندتوسط متغیرهای دیگر را کنتر  میها هر یک از این گرفتن

 سۀازمانی درونیۀا کارکردهۀای   ینۀدها  افرراهبردی برای شناسایی و بهبود یک روش مدیریت کارت امتیازی 

های عملکۀردی از  سنجهدر برابر  دستاوردها .است سازمانیهای بروندستاوردبر حسب ماحصل یا ، کاروکسب

ایۀن   .شوندگیری میشوند، اندازهای که برای سنجش و ارائه بازخورد به سازمان استفاده میپیش تعیین شده

جۀدو    و درمورد استفاده قرار گیرد ( مراجعه شود الف پیوستتواند برای تجزیه و تحلیل شکا  )به ابزار می

  .دکمک کن دهیوزنبندی معیارهای استفاده شده برای د به اولویتتوانمی 3-ب
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 پ پیوست

 (دهندهآگاهی)

 شریک با سوییهای همابزارها و روش

 نامۀه مۀرام یا  نامهیک تفاهمدر قالب  ءشرکا سوییشود که هممی پیشنهاد، عمومیبه منظور ایجاد یک درک 

توصۀیه  کمۀک کنۀد و    سۀویی پیشنهادی است که ممکن است بۀه هۀم  ثبت شود. مطالب زیر حاوی محتوای 

 .مدون شودشود می

 مشتری: منافع -الف

 برای مشتری)ها( چیست؛ ارزش پیشنهادی 

  خواهد برد؛ منفعتچه کسی 

  خواهد شد؛ ای توسط نوآوری پرداختهخواسته، درد، نیاز و چه مشکلبه 

  کنۀد. آیۀا   های جایگزین در دسترس مشتری متمایز مۀی را از گزینه ارزش پیشنهادیچه چیزی این

 :گذاردمشارکت بر این موارد تأثیر می

 موقعیت رقابتی؛ 

  د؛نکاهش یاب بایستیکه  های سازمانیو دارایی ، شایستگیهای دانششکا 

 شریک هر نام تجاری ماهیتو  راهبرد، اهدا ، ماموریت. 

 :د، عبارتند ازنهای مورد نیاز تأثیر بگذارتوانند بر ورودیعواملی که می -ب

 (؛مراجعه شود ث پیوستگیری )به نتایج قابل اندازه 

 شود؛حاصل می ءکه از طر  شرکا منافعییا  ءشرکا منافع 

 و منابع و غیره(؛ هاقابلیتها )شایستگی، تالش برای به دست آوردن و محافظت از آن 

  جایی کۀه شۀرایط   نوآوری و حل اختال  در  در نامه مشارکتتوافو فسخمورد شرایط توافو شده در

 آیند؛بینی نشده بوجود میپیش

 ؛خواهد گرفتر مد  اقتصادی که برای تولید منابع تزم مورد استفاده قرا 

 برداریحفاظت و بهره راهبرد. 

 :نوآوری تأثیر بگذارند، عبارتند از در مشارکت دستاورد برتوانند عواملی که می - 
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  ها؛و فرصت هاریسکبین  تعاد 

  موفقیت؛ بحرانیعوامل 

 ؛های ذینفع مرتبططر و  شرکاقب و اثرات موازی مشارکت بر عوا 

 ها(؛برای غلبه بر آن پیشنهادی و حرکات تاکتیکی ورود موانعبرداری )به عنوان مثا  موانع بهره 

  محیطی و اجتماعی؛زیستآثار 

 موجود عواقبو  راهبرد فسخ. 

 :عوامل مرتبط با برنامه عملیاتی شامل موارد زیر است -ت

 چه چیزی انجام خواهد شد؛ 

 چه منابعی نیاز خواهد بود؛ 

  مسئو  خواهد بود؛چه کسی 

  ؛رسیدخواهد  به اتمامچه زمانی 

 هاراهبردکاهش و تأثیر آن  راهبرد، نفعان در برابر پایبندی به زمانمقاومت ذی. 
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 ت پیوست

 (دهندهآگاهی)

 نوآوری مشارکت درامه ننمونه توافق: ءهای تعامل بین شرکاابزارها و روش

 نوآوری در نامه مشارکتتوافق 9-ت

 در نامۀه مشۀارکت  در یۀک توافۀو  شۀود  توصیه مۀی که است توسعه پارامترهای کلیدی  راهنمای بندهای زیر

تعامۀل  بۀر  در نظر گرفته شۀوند تۀا    (مراجعه شود 9) به بند  مشارکت سویینوآوری، براساس پارامترهای هم

 .نماید حکمرانیدر طو  مشارکت  ءشرکا

 محرمانگی 9-9-ت

شۀوند،  محرمانگی اسۀتفاده مۀی   نگهداریکه توسط هر شریک برای یندهایی افرها و مشیخطشود توصیه می

نامه عۀدم افشۀاء در   این توافو شودتوصیه می امضا شده باشد، (NDA) ءعدم افشا نامهاگر توافو .دنتعریف شو

 این بند در نظر گرفته شده و درج شود.

در صۀورت   .شۀود گیری برای انتشار )یۀا عۀدم انتشۀار( نتۀایج تنظۀیم      فرایند تصمیم شودتوصیه میهمچنین 

تا چه میزان، توسط چه کسۀی و چگونۀه ایۀن     چه زمانی، شودتوصیه میها، به انتشار آن ءگیری شرکاتصمیم

 .در نظر گرفته شود، کار را انجام دهند

 نوآوری در برنامه و اهداف مشارکت 2-9-ت

 شفا  سازد.  عمومی شرایطبا نوآوری و اهدا  آن را  در مشارکتاین بخش شود توصیه می

 نوآوری در مشارکت سازیپیاده 5-9-ت

ریزی طرحاین بند  شودتوصیه می های هر شریک تشریح شود.ها، وظایف و مشارکتمسئولیتشود توصیه می

 .شرح دهد نوآوری را با جزییات در مشارکت 3مهم مقاطع زمانیو 

 مدیریت 4-9-ت

 .کندتعریف را نوآوری در سازماندهی مشارکت  راهنما برای  این بخش اصوشود توصیه می

 

 

                                                 

1- milestones 
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 سازماندهی 9-4-9-ت

 )مرجۀع اسۀتاندارد   .اثبۀات کنۀد  هبری و تعهد خود را نسبت به تحقۀو ارزش  ار ارشدمدیریت شود توصیه می

ISO56002،  2-3-9زیربند.) 

ISO21500  به طور خا  به مشارکت چهاگردهد، را برای مدیریت پروژه ارائه می 3که راهنما و بهترین رویه 

 .قرار گیردمی تواند به عنوان منبع الهام بخش مورد استفاده ، نپرداخته استنوآوری  در

مۀدیریت  شۀود  توصۀیه مۀی   .ضۀروری اسۀت   اثۀربخش ها برای مشارکت به شبکه مناسب هبری و دسترسیار

توصۀیه   .نوآوری توسط همه اعضای تیم به عنوان یک فعالیت و بخشی جدایی ناپذیر تلقی شۀود  در مشارکت

به نیز  فرعی و هایطرحسازی سازی و همگامتوسط شبکهریزی، کنتر  و یادگیری طرح بههمه اعضا شود می

 .باشند پایبندکلی، ریزی طرحاز  عمومیارتقاء درک  واسطه

و سؤا  و گفتگو بحث  از طریو ضمنیدانش  .دارد نیاز نوآوری در در مشارکت ایبه تأکید ویژه ضمنیدانش 

 .شودشناسند، آشکار میرا می زمینهاز کسانی که مشکالت خا  هر 

هۀا پرداختۀه   بۀه آن باز هۀم  شود توصیه میرسمی هستند، اما فراتر از توافو  اغلب موارددر اگرچه این عوامل 

  آشکارسازی بیشتر درک و دانش ضمنی است. پ پیوستو  9بند  مقاصدیکی از  .شود

 حکمرانی 2-4-9-ت

 مورد محتوای مشارکت نه تنها در ءشرکاشود توصیه میاحتمالی،  تضادهایها و تفاهمبرای جلوگیری از سوء

 .به توافو برسندنیز  ه در مورد چگونگی تعامل خودنوآوری، بلک در

 :حکمرانی است شیوهدر مورد توافقی شفا  نیازمند هر نوع همکاری  -الف

 دهد(؛ها )چه کسی چه کاری را انجام مینقش 

 ؛ها پاسخگو خواهند بود()برای آنچه که هر یک از طر  هامسئولیت 

 ؛(5-5-3-ت /تعهدات )عالوه بر منابع ذکر شده در هابدهی 

  محو هستند از این همکاری دریافت کنند(؛ هاطر حقوق طرفین )آنچه هر یک از 

 ؛فکری مدیریت دارایی 

 ؛و غیره( متولیان امر، هاها، انجمن، کمیتهشوراها) گیریتصمیمهای نهادو یندها افر 

 مواردی که توسط ، مانندتطابو ISO19600 و ISO37001  شده استپیشنهاد. 

 تواند شامل موارد زیر باشد:شود میپرداخته  هاباید به آن که مسائلی -ب

                                                 

1- best practice 
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 یا اکثریت؛ قانون اجماعدر نظرگرفتن  ،راهبردیگیری: تناسب تصمیمیند افر  

 گیری دارد؛چه قدرت تصمیم هبراهر رو  کندهبری میاروآوری را ن در چه کسی مشارکت 

  دهد؛ندر موعد مقرر تحویل تحویل دهد شریک آنچه را که قرار است افتد اگر یک میچه اتفاقی 

 را اختصا  ندهد؛ اگر یک شریک منابعی که قرار است اختصا  دهدافتد چه اتفاقی می 

  دستورکار و اولویۀت اهدا  اصلی و  که بر هر شریک اولویتدستور کار و تغییرات از پرهیز چگونگی 

 گذارد؛سایر شرکاء تأثیر می

  پذیری برای تغییر اهدا  اصلی؛میزان انعطا 

  زمان، شفافیت، وفاداری، سطح پاسۀخگویی و  نوآوری  در مشارکت مشترکتیم  در حکمرانیقوانین(

 غیره(؛

  بودجه و افراد؛فراهم آوردن سازوکار 

  (.هبریارها و جلسات کمیته )از جمله گزارش پایشسازوکار 

 مداومبهبود  5-4-9-ت

  .ایجاد کنند رابطهتمرکز بر بهبود مداوم در طو   نگهداریرویکردی را برای  ءشرکاشود توصیه می

 :تواند شامل موارد زیر باشدمی رویکرد این

 ث پیوسۀت یابی ارائۀه شۀده در   شۀ ارزمعیارهای گیری، تجزیه و تحلیل و ، اندازهپایشبهبود از یندهای افر ،

 شوند، مۀرتبط بۀا  یند افرممکن است منجر به بهبود  که دنکناستفاده می یتعاملهای برای شناسایی حوزه

 ؛کنندایجاد می و نتایج ارزش افزا هستند مشارکت در درگیرشدن

  دیگۀری را بۀرای توسۀعه    هۀای  زمینۀه نوآوری، طرفین ممکن اسۀت  یند افرپیشرفت  باافزوده: ایجاد ارزش

 قرار بگیرند؛ توانند در این دامنهشناسایی کنند که می

 مسۀتمر بۀرداری از اکتشۀافات خۀود را بطۀور     های بهرهفرصت ءشرکاشود توصیه میبرداری از نوآوری: بهره 

 یابی کنند؛شارز

 هاآموخته درس. 

 و منابع تامین سرمایه 4-4-9-ت

را تعریۀف کنیۀد و   نوآوری اختصا  یابد  در به مشارکت شود توصیه میکه نوآوری  در مشارکت جامعمنابع 

 افۀزایش  کۀردن احتمۀا   ادارهچگۀونگی   شودتوصیه می همچنین .استها آن تامینچه کسی متعهد به اینکه 
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نیۀاز بۀه جۀذب    احتمات  و نوآوری(در افزایش هزینه یا مدت مشارکت  انتظار )یعنی در آیندهنیاز  منابع مورد

 کرد.شرکای جدید را شفا  

 شوراءها و اختیارات هر ها، مسئولیتنقش 3-4-9-ت

 .باشد عملیاتی شورایو یک  راهبردی شورایممکن است شامل یک  حکمرانی

توصۀیه  و  باشۀد  ءاز مدیرعامل یا مۀدیران ارشۀد هۀر یۀک از شۀرکا      ترکیبی راهبردی شورایشود توصیه می 

 :کندگیری مسائلی از قبیل موارد زیر تصمیمدرمورد  شودمی

  ؛جدید 3های مشترکگذاریو سرمایهاتحادها 

 نوآوری؛ در مشارکت کردن مدیرانِ معرفی 

 تخصیص منابع؛ 

  نوآوریدر خروج از مشارکت. 

 تصمیمات فنی را اتخاذ کند، به باشد و بایستی در نوآوری از رهبران مشارکت مرکب بایستیعملیاتی  شورای

 :مثا عنوان 

  ؛مهم مقاطع زمانیاصالح 

 ها؛فعالیت سازیپیاده 

 های انجام شده؛فعالیتنوآوری و در  مشارکتتیم  پایش 

  راهبردی شورای برایاطالعات. 

همچنۀان   کمرانۀی مهم و تأیید این موضوع که ح مسائلای برای بررسی به طور دوره شوراهر شود توصیه می

 .است، تشکیل جلسه دهد متناسب

 فکریهای دارایی 3-9-ت

بکارگیری دانش موجۀود خۀود و توسۀعه دانۀش جدیۀد بۀه        کنندگان بامشارکتنوآوری،  در مشارکتیک  در

بنابراین برای مۀدیریت   .کنندارزش میایجاد  گذاری شده،هد یا مشکالت  منظور ارائه راه حلی برای مشکل

 .است ضروریها ها و خروجیارزش ایجاد شده، شناخت این ورودی اخذ در نوآوری و مشارکتیک برنامه 

برنامۀه  در ت کۀه  اسۀ  فکۀری هۀای  قانونی دارایۀی  مبانی نگهداریایجاد و  فکری مدیریت دارایی کلیدینقش 

هرچنۀد، همۀانطور   ، تمامی مراحل برنامه است مرتبط با نقشاین  .شودتولید می توسط آن نوآوری استفاده و

 به مرحله دیگر متفاوت باشد. ایتواند از مرحلهمی نقشکه در زیر ذکر شده است این 

                                                 

1- joint ventures 
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و  تۀامین  فکۀری  یۀی هۀای اصۀلی مۀدیریت دارا   نۀوآوری ، فعالیۀت   در تمشارکمذاکره و ریزی طرحمرحله در 

در نامۀه همکۀاری و/ یۀا    توافۀو  در فکۀری دارایی  شرایط ، مذاکره در موردپیشین فکریهای داراییارزشیابی 

 باشد.و دیگر موارد می فکریدارایی جداگانه نامه صورت لزوم، توافو

بۀرای کنتۀر  اسۀتفاده محۀدود از      فکۀری مۀدیریت دارایۀی    نوآوری، فراینۀدهای  در در طو  برنامه مشارکت

بۀه  و جۀانبی(   پسۀین جدیۀد )  فکۀری های داراییاز  حفاظتو همچنین شناسایی و  پیشین فکریهای دارایی

 :های اصلی شامل موارد زیر استشوند. فعالیتبه کار گرفته میمحض ایجاد شدن، 

 های توسعه؛نتایج و داده ثبتو  پایش 

 های عدم افشای اطالعات؛نامهتوافو محرمانگی به عنوان مثا  استفاده از حفظ 

 و انتشار؛ ی اشاعهتوافو شده 3هاینامهپیمان سازیپیاده 

  ؛فکریهای ایجاد دارایی در ءهر یک از شرکا 2مشارکتو ردیابی سهم پیگیری 

 مخترع /محقو؛حقوق مالکیت و  اختصا  حو 

 اخالقی؛حقوق و مخترع و مؤلف  وقحق تخصیص 

 ؛فکریحقوق دارایی  واگذاریاز جمله  ت پیمانکار فرعیمدیریت تعامال 

 ؛و .... اختصاصیدانش  ،ها، دادهاشتراک موادبه فرایند  تسهیل 

 ؛فکریفرایندهای مدیریت دارایی و مدیریت  بندیزمان، ازنگریب 

  ؛فکریهای موقع از داراییمحافظت به 

 تضاد یدن دامنهبه حداقل رسان. 

همچنۀان در ایۀن    ،برداریهای بهرهگزینهبا رو به اتمام قرار گرفتن مشارکت در نوآوری و مد نظر قرار گرفتن 

وجۀود   برداری کارآمۀد از نتۀایج  ، جهت تسهیل بهرهفکریمدیریت دارایی  خا یندهای افرنقطه نقشی برای 

 :که شامل موارد زیر است خواهد داشت

 برداری بالقوه؛بهره نمودنپذیر امکان 

  ؛راستی آزماییکاهش بار 

  ؛1اعطاء مجوزساده کردن مذاکرات 

  ؛فکری دارایی واگذاریساختاردهی 

                                                 

1- protocols 

2- contribution 

3- license 
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 ؛ناپذیر پیشین، پسین و جانبیپذیر و تفکیکتفکیک فکریهای دارایی شفا  سازی 

 پیگرد قانونی و اجرای قانون؛، فکریمدیریت دارایی  های در جریانفعالیت برای و مسئولیتها نقش تعیین 

 حل اختال  با داوری و میانجیگری در صورت امکان. 

 .در اسرع وقت با شرکاء بحث و گفتگو شود فکریمدیریت دارایی الزامات شود توصیه می، موردیدر هر 

با  .نداردوجود  نوآوری در نامه مشارکتتوافوبرداری قطعی در زمان امضاء طرح بهرههمواره امکان تجویز یک 

، از تواند مد نظر قرار گرفته شود سودمند خواهد بودبرداری که میهای بهرهطرح تعدادی از گزینهد، این وجو

و بۀردای کننۀد   بهۀره از نتایج )بۀه طۀور جداگانۀه یۀا مشۀترک(       /خواهند توانستتوانندمی ءجمله: کدام شرکا

 :برای چگونگی آن

 ؛ءیک از شرکاهر  برایمورد عالقه  کاربردو  محدوده 

 های مشترک؛گذاریسرمایه 

 مجوز؛اعطای  وقحق 

 ؛3مجوز متقابل برای اعطایممکن های گزینه 

 انتشار نتایج. 

 هانامهها و ضمانتبخشودگیها، بدهی 0-9-ت

 را خسارت وارده به شریک )شرکای( دیگۀر  بهتر استتا چه میزان یک شریک که  شودتوافو  شودتوصیه می

 ء، هۀر یۀک از شۀرکا   در صۀورت وجۀود  تۀا چۀه میۀزان،    طرفین توافو کنند کۀه   شودتوصیه می .دهد2پوشش

توصۀیه   .شۀود هۀایی اعمۀا  مۀی   د و چه بدهیندهدیگر ارائه میی را به طرفین هاینامهها و ضمانتبخشودگی

 توصۀۀۀیه ای باشۀۀۀد و حقۀۀۀوقی حرفۀۀۀه توصۀۀۀیههۀۀۀر طۀۀۀر   در ایۀۀۀن زمینۀۀۀه بۀۀۀه دنبۀۀۀا    شۀۀۀودمۀۀۀی

 .نامه نوآوری رسمی شوددر توافوشرایط توافو شده  شودمی

 خاتمه کار 7-9-ت

 مقۀاطع زمۀانی   ماننۀد  همکاریهای مولفهبه تعریف  خاتمه کاریک استراتژی نوآوری،  در در ابتدای مشارکت

از قبیۀل   همکۀاری عۀدم هۀای  و گزینۀه  ، نقض قۀرارداد، ورشکسۀتگی  اقالم قابل تحویلزمانی،  ، چارچوبمهم

ایۀن همکۀاری و سۀایر     برای تحقۀو اهۀدا  طۀرفین    مورد نیازعملکردی  هایسنجههای حل اختال  و روش

اطمینۀان   راهبۀرد ، ایۀن  رابطۀه در طو  عمۀر   .کندکمک می، شوند خاتمه کارمنجر به توانند شرایطی که می

، خاتمه کارقوانین  صریحبا تعریف محدود نمی شود.  صراحتعدم  ه واسطهاشتراک دانش بکه  کندمی ایجاد

                                                 

1- cross-licensing 

2- endorse 
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که تغییرات را با گذشت زمان به رسمیت کمک کنند  بودن و صداقتفرهنگ باز ایجاد توانند بهمیها سازمان

متقۀابالً رعایۀت   راهبۀرد  کۀه  کند میاطمینان ایجاد  این کارهمکاری خا ، قرار یان هرگونه در پا .شناسدمی

 .گیردرا در نظر می در آینده بالقوهو مشارکت مجدد شده 
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 ث پیوست

 (دهندهآگاهی)

 یابی عملکردشمعیارهای ارز

 یابیشو تحلیل و ارزگیری، تجزیه ، اندازهپایش 9-ث

 :تعیین کندموارد زیر را  سازمان شودیم هیتوص

های عملکرد نوآوری استفاده ، از جمله اینکه از کدام شاخصگیری داردنیاز به پایش و اندازه چه چیزی -الف

 شود،می

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

 معتبر دارای کاربرد است،

 ،انجام شود گیریو اندازه پایش ی و چگونهزمانچه  شودتوصیه می - 

 یابی شود، وشگیری تجزیه و تحلیل و ارزو اندازه پایشنتایج حاصل از  یچه زمان شودتوصیه می -ت

 .چه کسی مسئو  خواهد بود -ث

موارد زیار   ترکیبی متوازن ازشامل تواند ، کمی یا کیفی، میهای عملکرد نوآوریشاخص مجموعه

 :باشد

 بۀالقوه  خلۀو ارزش  ،ها، تعداد ابتکارات نۀوآوری های مربوط به ورودی، به عنوان مثا  تعداد ایدهشاخص -الف

 .های پیشرو، شاخصی جدیدهاشایستگیمنابع جدید دانش، بینش، منابع و ، هاایده

، به عنوان مثا  سرعت توسعه، تعداد یۀا نسۀبت کارمنۀدان، مۀدیران یۀا      اجراء های مرتبط با توانشاخص -ب

زمۀان   ،شۀده  بکارگرفتههای جدید ، ابزارها و روشاثربخشی همکاری و روابطیا آموزش دیده،  دخیلکاربران 

 .برند از یآگاهشدن و درگیر بازار، سطح  ورود به زمانمدت ، آوریسودرسیدن به 

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

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

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

و  کۀاربر  ، کاربران جدید، رضۀایت پسروهای های پیشرو، شاخص، شاخصفکری مالکیتیادگیری،  نرخهزینه، 

 .سازمانی تصویر
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توان در هر مرحلۀه از چۀارچوب بۀرای توسۀعه، مۀدیریت و بهبۀود مۀداوم        های عملکرد نوآوری را میشاخص

گیری تعامل در هر مرحله و همچنین در نتایج تحقو توانند برای اندازهها میاین شاخص .مشارکت به کار برد

 .یافته استفاده شوند

هۀای دیگۀر اسۀتفاده    بۀا سۀازمان   ،3با مبنا از مقایسهتوانند می گیریاندازهو  پایشها همچنین هنگام نسازما

 .کنند

  

                                                 

1- base-comparison 
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