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 هدف : .1
هدف از این روش اجرایی تبدیل دانش ضمنی )پنهان( به دانش صریح )آشکار( ، ثبت و ذخیره آن در نهایت 

 انتشار و در دسترس قرار دادن آن جهت صرفه جویی و وقت هزینه می باشد .

 

 : دامنه كاربرد .2
 دامنه کاربرد این روش اجرایی در کلیه حوزه ها و نواحی شرکت می باشد.

 

 تعاریف .3
 مدیریت دانش :

Knowledge Management is Knowledge Sharing" 

 یعنی مدیریت دانش همان به اشتراک گذاشتن و تبادل تجربیات و دانش است .              

 

 و ارتقاء دهنده قابلیت های سازمان است . دانسته ها مدیریت دانش : کاهنده هزینه نا

 

ملموس )دانش( کارکنان از ابتدا تا انتهای دوره حیات آن و به تعبیر  مدیریت سرمایه های نامدیریت دانش : 
واضح تر شامل خلق ، کسب، ذخیره سازی، به اشتراک گذاشتن و در نهایت، به کار گیری دانش در سازمان 

 است .

 

  ر "مدیریت دانش" دقیقا چیست ؟منظور از "دانش" د

ذهن شما مملو از دانش هایی است که توسط شما یا همکارانتان ایجاد شده است . بطور کلی دانش یعنی 
کلیه آموزه های تولید شده حین فرایند کاری که دانستن آن توسط دیگران ایجاد ارزش افزوده می نماید. 

 تلف تولید می شود برای مثال :دانش در سازمان در زمان ها و موقعیت های مخ

 .حین یک جلسه یا بحث کاری 

 .حین یک ماموریت کاری 
 .حین یک رفع اشکال 
 حین کار در گروهها و تیم های کاری 
 . حین فرایند های کاری روزمره 
 

 : انواع دانش سازمانی 
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 به طور کلی دانش موجود در سازمان ها بر دو نوع است :

 که کامال شخصی و محصور در مغز و ذهن پرسنل است و عمدتا در اثر  نهان_یا_فردی_دانش_یکی
سالها تجربه و مطالعه همزمان و درگیری عملی در فرآیندهای کاری و در حین حل مسائل و مشکالت و غلبه 

 بر بحران های مختلف 
  ی کاری ، عملیاتی و مدیریتی برای افراد ایجاد می شود که تنها در ذهن ایشان و آن هم برا

مدتی محدود باقی می ماند و در صورتیکه قبل از خروج شخص از هر سازمان به هر دلیل از ایشان اخذ 
نگردد یا به شیوه ای توسط خود ایشان یا اعضای تیم مدیریت دانش مستند و مکتوب نگردد ابتدا از سازمان 

 سسپرده می شود .و بعد از مدتی در ذهن ایشان کم رنگ و رفته رفته محو گشته و به فراموشی 
 است که مستند شده و نظام یافته بوده و براحتی می توان یه آن  دانش آشکار،_دانش _دیگر_نوع

دست یافت و یا آن را به اشتراک گذاشت ،نظیر نقشه ها ، دستور العمل ها ،کتابچه های راهنما ،فیلم 
سامانه مدیریت دانش ،تبدیل  های مستند و ... همانطور که قبال اشاره شد یکی از اصلی ترین وظایف

دانش های پنهان موجود در ذهن پرسنل به دانش های آشکارو قابل دسترسی برای همگان ، تجزیه و 
تحلیل، پردازش، ارزش گذاری و فراهم نمودن زمینه های بکارگیری آن در عمل برای دستیابی به سازمان 

 سریع واکنش و با تفکر روزآمد جهانی می باشد .
ن دانش می تواند یک تجربه فنی، یک دیدگاه فنی، یک تجربه مدیریتی، یک دیدگاه مدیریتی و حتی بنابرای

یک مبحث اقتباس شده از یک مطالعه باشد . در مدیریت دانش باید تالش نمود تا هیچ دانش و تجربه ای 
 ن سازمان مان بیابیم .مفقود نشده و بتوانیم پاسخ هر سوال را در سریعترین زمان وبا کمترین هزینه از درو

 : مستند 
مستندات که می توانند شامل آئین نامه ها، دستورالعمل ها، قوانین، کتابهای الکترونیکی، جزوات 

الکترونیکی، مستندات فنی، صورت جلسه ی جلسات مهم و مرتبط با بحث های دانشی ، آمار و غیره 

اطالعات ، مقاله و خود شخص  Power Point  باشند  دانش های آشکار به حساب آمده و لزوما مربوط به

نمی باشد . این مستندات ممکن است بتوانند زمینه ای را برای تولید دانش های جدید برای کارکنان 

 فراهم نموده و دانش ایشان را در زمینه ای مختلف ارتقا بخشند .

 

 )تجربه کاری )شخصی 
دانش که اعتبار روش اجرایی مدیریت دانش شرکت را تا از مهمترین ماژول های مورد نظر در بحث مدیریت 

حد چشمگیری ارتقا می دهد همین ماژول می باشد . در ماژول تجربه شخصی یا تجربه کاری شما می 
باید تجربه موفقیت یا شکست خود را که در مواجهه با مشکالت و سعی برای حل آنها به دست آورده 

داره تهیه امور و صرفه جویی در وقت و هزینه بکار بسته اید را عنوان نموده باشید و یا ابتکاراتی را که برای ا
و ثبت نمایید . با توجه به اینکه محیط نگارشی نرم افزار چندان مطلوبی نمی باشد جهت باال بردن ارزش 

کار خود پیشنهاد می گردد با شرح مختصری در قسمت نوشتاری نرم افزار و در یک فایل نوشتاری به 
 رت ضمیمه و حتی االمکان با بکار بردن تصاویر و فونت های زیبا اقدام فرمائید .صو

 پژوهش ها 
این ماژول نیز جزء دانش بحساب آمده و می باید کامال متعلق به اشخاص می باشد و در یک فعالیت 

 پژوهشی ممکن است :
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 . چند دانش را در کنار هم قرار داده و مقایسه کنید 
 را تحلیل کنید آماری را ارائه و تحلیل کنید . دانشی را نقل و آن 
 . دانشی را نقل کنید و آنرا با اقتضائات سازمان خود تطبیق دهید 
  در خصوص یک موضوع مرتبط با شرکت در جهت رفع مشکالت در سازمان اقدام به پژوهش نموده و نتایج

 را مستند نمایید .
  
 دانش اقتباسی و مطالعات 

توسط خود شما تولید نشده و یا تجربه شخصی خود شما نمی باشد . در واقع شما  این نوع دانش در واقع
مطلب جدیدی خلق نکرده اید و صرفا دانش یا مجموعه ای از دانش ها را به نحوء مناسبی نقل کرده اید . 

 موارد ذیل شامل دانش اقتباسی و مطالعات می گردد :

یا تیم مهندسان دانش از یک خبره که خود عضوء سیستم زمانی که شما دانشی را به عنوان مهندس دانش 
نیست و یا خارج از سازمان و یا بازنشسته می باشد اخذ می نمایید ، این دانش را می باید بنام ایشان و 
حتی االمکان با تصویر ایشان در بخش دانش اقتباسی و مطالعات وارد نمایید . در صورتی که فناوری و 

که بسیار مناسب برای سازمان بوده و می تواند مشکلی از مشکالت سازمان را  تجهیزی را می شناسید
برطرف نماید ، اطالعات مربوطه با ذکر منبع و ماخذ را می توانید در بخش دانش اقتباسی و مطالعات وارد 

 نمایید .

 

 اجرا:روش  .4

و  9001جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 
و دریافت فایل کامل دستورالعمل ها، فرایندها، روش  13485

دکتر امید  09120135205.... با شماره  های اجرایی ،فرم ها و 
 صفرپور تماس حاصل نماید. 

 


