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چیست؟"کمپ صعود نوآوری"

در زمانه ای که بازارها هرر روز مصورو و و مردماو متتراوای را   رب 
کرررررده و اوژووای هررررا بررررا ررررررشتی برررراورنوردی    ررررر   می کژژررررد  

صروود بره . رازمان ها برای بقا و رشد مرود اراره ای  رو نروآوری ندارنرد
ق رره های کسررب وکار  برر ر از هررر زمرران دیگررری در ورررو ارروان نرروآوری 

امررا رررازمان ها اگونرره نرروآور می شرروندی ایررم و  ورری ارزشرر ژد . اررر 
ز رازمانی اگونره ایاراد و اقویر  می شرودی بررای نروآور شردن بایرد ا

کاا شروع کردی و در اه مسر ری ررکر  کرردی اره کارهرایی را انارا  
دادی اه ا واری را کژار وذاش ی 

...   و 
مدرررره کسررب و کررار اوررا و  م ررترق م رران اارراا بازروررانی ا ررران و

 رام  دان گاه صژوتی ام رکب ر  برای نخسرت م برار در ایرران  دوره ای
( 1402و ب رار 1401زمسرتان )برای اوان ژدرازی شرک  ها برای نوآوری 

.ا را مواهد کرد
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در کژرررار کسرررب و کارها در مسررر ر نررروآوری و رشرررد •
ررک   کژ م؛

ر مدیران شرک  کژژده را برای  را رداری نروآوری د•
براریم شرک  های ایران م  ا کژ م؛

نگرراه نررویم برره نرروآوری را  ررایگویم موانرر   هژرری •
رژتی کژ م؛

به شررک  کژژدوان اموران دهر م ارا آمومتره های•
؛مود را در  ول دوره ا را کژژد و آثارش را بب ژژد

راه های اازه ای بررای م را ارزش در شررک  ها براز•
کژ م؛

زم ژره مژارررب بررای نرروآوری در مصورول  مرردم   •
 رآیژدها و مدل های کسب وکار را  راهم کژ م؛

وزه به روزاریم دانر و براریم اااری   انی در ر•
.نوآوری را شرضه کژ م
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:کنمیدر این دوره تالش می



این    سفر، چگونه    است؟

ویژیگ های     کمپ     صعود      نوآوری     مدرسه     کسب وکار    تکاپو     چیست؟
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هتته ایه  ش  یوادریایررک 
رازمانینوآوریر  به

ه راهرررری اسرررر   گران نرررروآوری برررررای 
و    ودن مس ر ررتر بره صرورو ش  ری

وا  به وا 

ایارررررررراد هررررررررم ا وایرررررررری در م رررررررران 
 م شرک  کژژدوان از یک شرک  و در بر

(ه ستران نوآوری)شرک  های مخت ف 

ا اقویرر  شرربوه های دام رری رررازمان برر
او ه بر نوآوری

شررام  ا ره هررایرضررور و وتتگررو بررا 
بيم ا   ینوآوری دام ی و 

بط بروواری برمی از   ساو در مراكو مرا
راكوبا نوآوری و آشژا ی با كاركرد  ا م م



ساختار هر کارگاه

  سه قبل ا ریم هایارائه 
اورط شرک  کژژدوان 

و بصث و بررری

یادو ری متاه م  دید با 
کار وروهی

ن س  با یوی از بازیگران                                                                                                      
اکور ستم نوآوری
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صنعیت دانشگاه از "مدیر نوآوری"یک سطح گواهینامه دورهدر پایان

.می شوداعطا تهران بازرگایناتاق وامریکبری 
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کجا هستیم؟.1
و به کجا می رویم

رسفصل های موضوعی کمپ 
صعود نوآوری 
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راهبرد نوآوری.4
و نوآوری باز

نوآوریفرصت هایکشف . 3
(سرچشمه)

نوآوریفرصت هایکشف . 2
(مشتریان و کارکنان)

فرهنگ .5
سفر نوآوری 

(موانع ذهنی)



نوآوری تصادفی .6
یا نظام مند؟

فرهنگ سفر نوآوری .8
(موانع ذهني)

نوآوری مدل .9
کسب و کار

نوآوری باز.7

فتح قله و هدف گذاری .8
قله ای بلندتر

نوآوری مدل .6
کسب و کار

حفاظت از.7
حقوق نوآوری
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چرا باید در این سفر همراه شویم؟
دستاوردهای این کمپ چه خواهد بود؟

مسر ر نروآوری قرراركارایمتو ه می شویم که شررک  مرا دق قرا در •
. دارد

.با   ر ن ازهای ا وایر اوان نوآوری شرک  آشژا می شویم•
.نوآوری آشژا می شویم رص  هایبا راه های مخت ف شژارایی •
.ابوارهای مدیری  نوآوری نوآوری را می شژار م•
زمرانیا ا هرایاصر ی در وا  هرای) ش وه او  م نق ره راه نروآوری •

.یادمی و ریمرا ( م خ 
دمران نوآوری متژارب با شررک  مومد ر  اگونگی  راری  را ژد •

.را می آموزیم
ر در مسر می اوان مرازمان ها یمتو ه می شویم که از اه ا راد و •

.نوآوری ك ك بگ ریم
بررای رشرد و نروآوری را اررتارو آ هااگوی صرص   ه رراه شردن برا •

.درق می کژ م
مرردل كسررب و كررار مو ررود شرررك  مان را ارزیررابی و نرروآوری در آن را •

.ا ریم می کژ م
ری موان   هژی نوآوری را کژار می زن م و شرایط اقوی   رهژگ نوآو •

.را  راهم می کژ م
نوآوری را می آموزیمماكي رتاظ  از رقوا ش وۀ•
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دورهمخاطبان 

Tittle Here Tittle Here Tittle Here

مدیران نوآوریکارآ ریژانمدیران ارشد

مدیران م انی مدیران ارتراا ی
و رر رر  ها

م اوران نوآوری 
رازمانی
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محمود کریمی
شضو هياو مد ره ما وشه 

 ژاشركت ای

سید کامران باقری

نوآوری مركومد رشامل 
ار ا  يژو

مهشید غفارزادگان
نوآوری ك پش  ی دوره مد ر

و كار اكا وكسبمدرره 

سیاوش ملکی فر
نواوریمواون اوروه صژدوا 

ر ار     وريشكو ا یو 

جوادیساناز
مدرس و م اور رقوا ماو  

م لرازماندر وری

یزمانمسعود
م اور روزه نوآوری های  ژاورانه
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.همنی   االن   جای   خود   را   در   این   کمپ   رزرو   کنید

. در لینک زیر می توانید ثبت نام کنید

https://b2n.ir/z67238

:و یا با سایر راه های ارتباطی زیر با ما تماس بگیرید

https://b2n.ir/z67238


یست، بزرگرتین    خطر محیط      متالطم،    تالطم   ن

. بلكه    عمل    كردن با منطق دیروز    است

كر  پیرت   درا
(پدر    مدیریت    علمي     جهان)
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