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Innovation Management Body of 
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 مقدمه
عامل  کیبه عنوان  ینوآور در هاسازمان ییتوانا

رفاه  شی، افزایاقتصاد ثبات، داریرشد پادر  یدیکل
 یتهایقابل از و توسعه جامعه شناخته شده است.

درک و  ییتوان به توانا یسازمان م کی ینوآور
 یآن، جستجو محیطی ریمتغ طیبه شرا ییپاسخگو
افراد  تیخالق، و استفاده از دانش دیجد یفرصتها

عالقه  یخارج بازیگرانبا  یدرون سازمان و همکار
 ریالزم و سا یتهایفعال هیکل اگر مند اشاره کرد.
 ستمیس کیمتقابل به عنوان  ایعناصر مرتبط 

تواند به طور موثر و  یسازمان م کیشوند،  تیریمد
 ،ینوآور تیریمد ستمیس کیکند. یکارآمد نوآور

، یچشم انداز، استراتژ نییتع یسازمان را برا
 ازیمورد ن یندهایو فرا یو اهداف نوآور استیس

 کند. یم ییمورد نظر راهنما جیبه نتا یابیدست یبرا
IMBOK  یک پیکره دانش است که کمک می نماید
 ر گیریاز طریق به کا ها ی در سازماننوآور سیستم

و هم افزایی ایده ها ار و ک دانش کارشناسان کسب

جاری و ساری شده و این در سازمان در بین کارکنان 
فرایندهای مشخص به جهت افزایش مبتنی بر  دانش

 ، ظرفیت ها و اصولاستراـزی ها در اثر بخشی در
 IMBOK. توسعه قرار گیرندها مورد سازمان  نوآوری

منظر  9جز کلیدی در مدیریت نواوری در  3از طریق 
سازمان های  معرفی بهروش هایسعی به فرآیندی 
آن ی در پیاده سازی سیستم مدیریت نوآورموفق و 

بتواند بر اساس  سازمان ها داشته تا از این طریق
یک مدل هم افزا داستان های نوآوری را در سازمان 

 بسط و گسترش قرار دهد  مورد های دیگر
 

 دوره  اهداف

1-  Describe Demystifying Innovation 

2- Describe Innovation Techniques 

3- Describe Innovation Breakthrough 

Process  



 

  

 
 
 

 IT HOUSEدرباره ی 
 راهکــار نــوآوران فرتــاکاطالعــات  یمؤسســه فنــاور

 NISسال همکـاری موفـق و مسـتمر شـرکت  7پس از 

CERT  2011کانــادا بــا ســازمان هــای ایرانــی، در ســال 
کســب و کــار  یاز واحــدها یکــیبــه عنــوان  یمــیالد

 NISICTبا نـام تجـاری شرکت،  نی( اSBU) کیاستراتژ
 8ایـن مجموعـه در طـی  ظهـور گااشـت. یپا به عرصـه 

سازمان بـر  200سال پس از همکاری موفق  با بیش از 
میالدی با توجه به راه  2019تر ایرانی، از ابتدای سال 

اندازی مراکز تخصصی پیشرفته بـا همکـاری شـبکه ی 
شـرکای معتبـر داخلـی و بـین المللـی در  گسترده ای از

ــین  طیــو وســیعی از بهــروش هــا و اســتاندارد هــای ب
المللی با هـدف اراهـه راهکـار هـای جـامر مـدیریتی در 
حوزه ی فناوری اطالعات، ماهیت تجاری خـود )برنـد( را 

در حـوزه ی  IT HOUSEتغییر داده  و از نشان تجـاری 
 IT ود.محصـوالت و خـدمات خـود اسـتفاده خواهـد نمـ

HOUSE  ــ ــارب ــار یا همک ــات یانحص ــه  یمؤسس از جمل
Quint  ،)ــــد ــــد)ا NTT)هلن  POWER ACT(، یرلن

انجمــن همچــون  یتحــت اعتبــار مراجــر جهــان)مـراکش( 
آمریکـــا،  PCI Councilآمریکـــا،  tmforumجهـــانی 
ISACA  ،ــا ــه  AXELOSآمریک ــه اراه ــادر ب انگلســتان ق

ه سـازمان خدمات در تزار استاندارد های بین المللی  ب
 های ایرانی می باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IT House  تماس با

 
 آدرس:

 7واحد  6تهران، سهروردی شمالی، کوچه تهمتن، پالک 
 + 98( 0) 21 88731466                        تلفن:

 + 98( 0) 21 86031447                      فکس:
 www.it-house.me                              وبسایت:

 crm@it-house.me                              ایمیل:
 
 
 
 

 مخاطبان دوره
 مشاورانو  دیرانم 

 دیران فناوری اطالعات م 

  مدیران طرح و برنامه 

 مدیران نوآوری و تحقیق و توسعه 

 مدت زمان دوره
 (آنالین ساعت  12) حضوری  روز 2

 سرفصل های دوره
 Purpose of the IMBOK Guide 

 Audience for the IMBOK 

Guide 

 About IMBOK Level 1 Guide 

 Chapter1: Demystifying 

Innovation 
- Importance of Innovation 

- Definition of Innovation 

- Definition of Innovation 

Breakthroughs 

 Chapter 2: Innovation 

Techniques 
- Individuals and Teams 

- Structured Approach in Problem 

Solving 

- Thinking Styles 

- Cross-functional Teams and 

Networks 

 Chapter 3: Innovation 

Breakthrough Process 
Step 1: Innovation Intent 

- Practice Activity 1: Define the 

Case for Change 

- Practice Activity 2: Quantify the 

Growth Gap 

- Practice Activity 3: Set the 

Innovation Portfolio  

- Innovation Intent Summary 

Step 2: Opportunity Insights 

- Practice Activity 1: Map Your 

Companys Current Business  

- Practice Activity 2: Look at the 

Future with Scenario (Future) 

- Practice Activity 3: Walk in 

Someone Elses Shoes (Value 

Chain) 

- Practice Activity 4: Look at New 

Partners New Moves 

(Adjucencies) 

- Practice Activity 5: Organize All 

Dots or Ideas into a Single 

Business Opportunity Map 

- Opportunity Insights Summary 

Step3: Fields of Play 
- Practice Activity 1: Identify Fields 

of Play 

- Practice Activity 2: Prioritize a 

Field of Play 

- Practice Activity 3: Develop the 

Prioritized Field of Play 

- Fields of Play Summary 

Step 4: Business Concepts 
- Practice Activity 1: Identify 

Business Concepts 

- Practice Activity 2: Prioritize a 

Business Concept 

- Practice Activity 3: Reverse 

engineer your prioritized 

business concept 

- Business Concept Summary 

Step 5: Business Case 
- Practice Activity 1: Identify Key 

Facts of the Concept 

- Practice Activity 2: Visualize the 

Concept 

- Practice Activity 3: Use Tactical 

Questions to Address Your 

Concept 

- Practice Activity 4: Bring the Ley 

Facts, Visualizations and Tactical 

Plans Together 

 پیش نیازهای دوره
 .ندارد وجود دوره نیا یبرا یرسم ازین شیپ

 درباره ی مدرک
 یگواه یآموزش ی دوره نیا در کنندگان شرکت به

  .شد خواهد اعطا IT HOUSE شرکت یسو از حضور


