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Managing The  
Innovation Eco System 

 مقدمه
  innovation ecosystem اکوسیستم نوآوری

ها و سایر ای متعامل و آزاد از روابط شرکتبه شبکه
بازیگران جهت خلق، توسعه و اشاعه نوآوری، اشاره 

تواند در زمینه فناوری، دانش، می نوآوری دارد. این
خدمات  و توسعه محصول جدید ها یامهارت
این مفهوم در راستای رشد توجه و  .باشد جدید

ای به نوآوری رواج عالقه پژوهشگران به نگاه شبکه
اکوسیستم  یافته است. ریشه اصلی آن نیز به مفهوم

گردد که توسط جیمز مور مطرح برمی وکارکسب
ای با گردید. براساس دیدگاه مور، اکوسیستم شبکه

ارتباطات آزاد بین بازیگران مختلف است توانایی خود 
دهند. این را حول یک نوآوری باهم ارتقا می

ناوری، مهارت و منابع خود را به بازیگران دانش، ف
گذارند و همزمان با هم همکاری و رقابت اشتراک می

کند که نوآوری اکوسیستم نوآوری بیان می .کنندمی
های تعاملی در سطوح مختلف اتفاق از طریق شبکه

افتد. این شبکه شامل یک طیف گسترده از می

نفعان در هر دو بخش دولتی و خصوصی است. ذی
بوم، به نفعان به عنوان بخشی از این زیستهمه ذی

طور پیچید در فرایند نوآوری با هم در ارتباط 
بوم را بهبود هستند. رفتار آنها کارایی زیست

بخشد و این به نوبه خود کارایی فردی را افزایش می
دهد. نظر به اهمیت موضوع در این مقاله به می

 .تشریح اکوسیستم نوآوری پرداخته شده است

 
 دوره  اهداف

1- Innovation Ecosystem Definitions  
2- Innovation Ecosystem and 

Innovation Processes  

3- Combination of Three Ecosystems 
4- The Actors of the Innovation 

Ecosystem  

5- Coherence and Interdependencies  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497218303870
https://parsmodir.com/db/theory/innovation.php
https://parsmodir.com/db/marketing/npdperf.php
https://parsmodir.com/db/marketing/nsd.php
https://parsmodir.com/db/marketing/nsd.php
https://parsmodir.com/db/marketing/business-ecosystem.php
https://parsmodir.com/db/marketing/business-ecosystem.php
https://parsmodir.com/db/marketing/business-ecosystem.php
https://parsmodir.com/db/marketing/business-ecosystem.php


 

  

 
 
 

 IT HOUSEدرباره ی 
 راهکههار نههوآوران فرتههاکاطالعههات  یمؤسسههه فنههاور

 NISسال همکهاری موفهق و مسهتمر شهرکت  7پس از 

CERT  2011کانههادا بهها سههازمان هههای ایرانههی، در سههال 
کسههب و کههار  یاز واحههدها یکههیبههه عنههوان  یمههیالد
 NISICTبا نهام تاهاری شرکت،  نی( اSBU) کیاستراتژ

 8ایهن ماموعهه در طهی  ظههور گذاشهت. یپا به عرصهه 
سازمان بهر  200سال پس از همکاری موفق  با بیش از 

میالدی با توجه به راه  2019تر ایرانی، از ابتدای سال 
اندازی مراکز تخصصی پیشرفته بها همکهاری شهبکه ی 
گسترده ای از شهرکای معتبهر داخلهی و بهین المللهی در 
طیههف وسههیعی از بهههرو  ههها و اسههتاندارد هههای بههین 
المللی با ههدف اراههه راهکهار ههای جهامع مهدیریتی در 
حوزه ی فناوری اطالعات، ماهیت تااری خهود )برنهد( را 

در حهوزه ی  IT HOUSEر داده  و از نشان تاهاری تغیی
 IT محصهوتت و خهدمات خهود اسهتفاده خواههد نمهود.

HOUSE  از جملههه  یمؤسسههات یانحصههار یا همکههاربهه
Quint  ،)هلنههههد(NTT (، یرلنههههد)اPOWER ACT 

انامههن همچههون  یتحههت اعتبههار مراجههع جهههان)مهراکش( 
آمریکههها،  PCI Councilآمریکههها،  tmforumجههههانی 
ISACA  ،آمریکههاAXELOS  انگلسههتان قههادر بههه اراهههه

خدمات در تزار استاندارد های بین المللی  به سهازمان 
 های ایرانی می باشد
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6- Collaboration and Typology 
Networks and ecosystems 

7- Ecosystems and Strategies  
8- Ecosystems and Value Creation  

 خاطبان دورهم
این دوره برای تمامی افرادی کهه نقشهی در اراههه، 
کههاربری و مههدیریت سیسههتم هههای مههدیریتی دارنههد، 
 جذاب است. این افراد شامل موارد ذیل هستند:

 مدیران 

 مشاوران 

  مدیران کیفیت 

 مدیران نوآوری و تحقیق و توسعه 

 مدت زمان دوره
 (آنالین ساعت  12) حضوری  روز 2

 دوره سرفصل های

 Innovation Ecosystem: 
Definitions  

o Introduction  
o Definitions of innovation 
o Innovation clusters, business 

ecosystems, innovation ecosystems: 
what are the differences?  

o The business ecosystem: an anchor 
in the value proposition  

o The innovation ecosystem: co-
creation for innovation  

o The university–industrialist–
commercial innovation ecosystem  

o The start-up–industry–financier 
innovation ecosystem 

o Towards a non-universal definition 
of the innovation ecosystem 

o Strengths, drawbacks and 
boundaries of the innovation 
ecosystem  

o The strengths of the innovation 
ecosystem 

 Innovation Ecosystem and 
Innovation Processes  

o Introduction  
o A tangle of concepts in the 

innovation ecosystem 
o Ecology as the origin of the 

innovation ecosystem 
o The commercial ecosystem 
o The innovation ecosystem 

o The knowledge ecosystem 
o The innovation process: from 

discovery to innovation 

 Modeling: Combination of 
Three Ecosystems 

o Introduction 
o The roles of the actors and their 

activities: examples 
o The roles of the three ecosystems of 

the innovation ecosystem 
o Roles of scientific ecosystems.  
o Roles of technological ecosystems 
o Roles of commercial ecosystems 
o The basis of the modeling: the 

combination of the three 
ecosystems 

o Modeling the “graphene” 
innovation ecosystem 

 The Actors of the 
Innovation Ecosystem  

o Introduction 
o The actors of the ecosystems, Four 

profiles of actors: the “contrib-
actors” 

o Logics beyond technological 
standards 

o The roles of the actors within the 
innovation ecosystem 

o Communities of actors 
o Coordination through digital 

platforms 
o Towards hub and spoke ecosystems 
o Co existence of multiple 

dependencies ( Co-specialization, 
Coordination, Coevolution) 

 Coherence and 
Interdependencies  

o Introduction 
o Towards a search for coherence 

between design situations and 
capabilities 

o Pool and reciprocal 
interdependencies 

o Towards a search for coherence 

 The Iterative Network: 
Collaboration and Typology 
Networks and ecosystems: 
a brief overview 

o The network: an anchor for 
collaboration 
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o “Small worlds” and 
interdependencies 

o Typology of collaborations 
o The innovation ecosystem network: 

definition and criteria 

 Ecosystems and Strategies  
o Innovation creates value 
o Open innovation at the heart of 

innovation strategies 
o Collaborative strategies 

 Ecosystems and Value 
Creation  

o A search for a balance between 
opportunism and reciprocity 

o Creating value through 
collaboration 

o Value creation through net value 
o A combination of 

decontextualization and 
recontextualization 
of knowledge  

 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
 

 


