
بینپیش سید محمد علی 
Alipishbin77@gmail.com

نوآوریجدید در رویکرد 



چرا اینجاییم؟
در چین



چرا اینجاییم



نوآوری

تعریف مختلف دارد، اما در تعریفی که سازمان همکاری 40بیش از  INNOVATIONنوآوری یا 
:نموده استارائه  OECDو توسعه اقتصادی 

ونوآوری خلق، تولید، جذب و بهره برداری از یک ارزش افزوده در حوزه اقتصادی و اجتماعی، ن” 
اد سازی و گسترش محصوالت،،خدمات و بازارها، توسعه روش های جدید تولید، و همچنین ایج

”.نوآوری هم یک فرآیند و هم یک خروجی می باشد. سیستم های جدید مدیریت می باشد



چرا باید کارآفرین شد؟
در چین



کارآفرینی
12

اشتغال. 1
افزایش سود و سرمایه سرمایه گذاران. 2
دگرگونی ارزش ها و تحول ماهیت انها. 3
موجب پر شدن شکاف ها و خال های بازار کار. 4
موجب گذار از رکود اقتصادی. 5
تولید کاال ها، محصوالت و بازاریابی آنها. 6
جلوگیری از پس روی اقتصادی. 7
تامین رفاه اجتماعی. 8
موجب رقابت صنایع. 9

باعث تقویت و تکامل صنایع داخلی . 10
افزایش صادرات و دریافت ارز. 11
به وجود آمدن محصوالت، خدمات، روش ها. 12

حل   ، سیاست ها، افکار و راهکار های نو برای 
مشکالت جامعه

ذهن حریص و مصمم دارید. 1
همیشه در مسیرتان رهبر هستید. 2
دل و جرات زیادی دارید و از خیس شدن . 3

پاهایتان نمی ترسید
همیشه میخواهید بیشتر بدانید. 4
همیشه یک نظر مخالف جمع دارید. 5
هیچ ترسی از ناشناخته ها ندارید. 6
عمل گرا هستید و از افراد حراف بدتان می آید. 7

فردیاجتماعی



چقدر ریسک دارد؟
در چین





راه دیگری هم هست؟
آب باریکه



کارآفرینی درون سازمانی

Intrapreneurship



Intrapreneurship

روند محرک و دینامیک در 
جهت ایجاد ارزش افزوده

Entrepreneurship 

کارآفرینی در درون سازمان



رویکرد جدید؟
Gen Z–سال 100



Gen Z–نسل ها 



نمونه موفقی هم دارد؟
در جهان



نمونه های موفق

Post-it Note

Art Fry

3M

Mcintosh

Jef Raskin

Apple

PlayStation

Ken Kutaragi

Sony

Swan Vesta

The matchbox 

millionaire

Starbucks

A tall order





نمونه موفقی هم دارد؟
در چین



We should create a favorable development 

environment for innovation, entrepreneursh

ip and creativity (March 10, 2019)

@ National People’s Congress



نمونه های موفق در چین

Startup Autobahn 

Daimler Greater China

Ideas2Reality

Intel

multiple teams 

competing against 

each other

Alibaba

The world most 

innovative company  

in China

Amazon of services

Meituan dianping



ایران؟
بهترین سرمایه هر سازمان نیروی انسانی آن سازمان است



حرف آخر
محیط امن





Thank you


