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 -1هدف و دامنه کاربرد:
هدف از تهيه اين مستند ،تدوين رويهاي واضح و اجرايی براي پيشبرد اهداف مديريت دانش در سازمان گسترش و
نوسازي صنايع ايران در قراردادهاي فی مابين ايدرو و مجريان قراردادها میباشد .دامنه اين شيوه نامه شامل كليه
قراردادهاي فی مابين ايدرو با شركتهاي تابعه ،وابسته ،ذينفعان و مجريان طرحها و پروژهها میشود.
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بر اساس مدل حاكميتی مصمم است بيشترين يادگيري را از درسآموختههاي
خود و مجريان طی پيادهسازي طرحها و پروژهها بدست آورد.
 -2تعاریف:

مديريت دانش :مديريت دانش به معناي مديريت سرمايه دانشی از ابتدا تا انتهاي دوره حيات آن است .به بيان
ديگر ،مديريت دانش شامل شناسايی دانش ،خلق دانش ،ذخيرهسازي دانش ،به اشتراکگذاري دانش و
بهكارگيري دانش است .سازمانی كه بهخوبی اين  ۵فرآيند را مديريت میكند ،سازمانی دانشی يا دانشمحور
است .در چنين سازمانی ،ارزش كاركنان سازمان به توانمندي آنها در انجام فعاليتهاي دانشی است.
در اين راستا سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بايد بهخوبی بتواند دانش مورد نياز خـود را شناسايی كند،
در صورت لزوم آن را خلق كند ،يا اينکه از منابع دانش خارج از سازمان كسب نمايد .دانش خلق شده يـا كسب
شده ،بايد با نيازهاي سازمان تطبيق دادهشده و به تعبيري آماده و بهصورت مناسب ،ذخيره شود تا در زمان و
مکان و شرايط موردنياز ،مورداستفاده قرار گيرد.
مجری :مجري پيمان
متولی مدیریت دانش :اداره مديريت دانش ،فرآوري اطالعات و دولت الکترونيک
کارفرما :سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
مستندات بالفعل :كليه مستندات موجود موضوع قرارداد (مطابق مصاديق احصايی در شيوه نامه طراحی شده
مديريت دانش ايدرو)
مستندات آموزشی :كليه جزوات و مستندات آموزشی و راهنماي كاربري و راهبري فنی در ارتباط با موضوع
قرارداد.
مستندات بالقوه :كليه مستنداتی كه تدوين آنها با توجه به شيوههاي اتخاذ شده در اجراي طرح موجب
تسهيل ادامه طرح و يا بهرهبرداري میشود.
سامانه مدیریت دانش ایدرو :سامانه جامع نرمافزاري مديريت دانش ايدرو
جلسات بازبینی پس از عمل :بازبينی پس از عمل يک رويکرد ساختارمند براي انعکاس كارهاي انجام شده
توسط تيم پروژه و روشی براي شناسايی نقاط قوت ،ضعف و نقاط قابل بهبود میباشد .اين فرايند شامل چهار
مرحله برنامه ريزي جلسه،برگزاري جلسات ،ثبت و به اشتراک گذاري نتايج جلسات و اقدام می باشد.
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مهندس دانش :مهندسان دانش ،رابطان دانشی در واحدها بوده و وظيفه درخواست دانش و استخراج دانش از
خبرگان را برعهده خواهند داشت .اين افراد با معرفی واحدهاي سازمانی مربوطه و تائيد تيم مديريت دانش
انتخاب میشوند.
.3فرایند ثبت بسته دانشی

مرحله

شرح

مسئول

تدوین بسته دانش با توجه به استاندارد دانش

نماینده مجری /دانشکار /مهندس

نویسی ارائه شده

دانش

ثبت بسته دانشی در سامانه جامع نرمافزاری

نماینده مجری /دانشکار /مهندس

(بند 3-6و )4-6

دانش

سوم

تائید بسته دانشی در سامانه

متولی مدیریت دانش

 مطابقت با استاندار دانشنویسی ارائه شده
 بررسی موضوعی
 بررسی واژگانی

چهارم

ارزیابی محتوایی و نمره دهی

خبرگان ارزیاب ایدرو







اول
دوم

معیار ارزیابی




ارائه دانش به صورت واضح و کامل
خالقیت و نوآوری
صرفه جویی و سودآوری مالی
بهبود فرایندهای کاری (به لحاظ زمان و کیفیت)
ارتباط با حوزه ها و مسایل کاری سازمان

.4فرایند ثبت مستندات
مرحله

شرح

اول

ثبت بسته مستند در سامانه جامع نرمافزاری

دوم

تائید مستند در سامانه

مسئول
نماینده مجری /دانشکار /مهندس
دانش

متولی مدیریت دانش

معیار ارزیابی

 ارائه اطالعات کافی و بارگذاری فرمت صحیح مستندات
 بررسی موضوعی
 بررسی واژگانی
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.5فرایند برگزاری جلسات بازبینی پس از عمل
مرحله

شرح

مسئول

اول

برنامهریزی جلسه

نماینده مجری /مهندس دانش

 رعایت فواصل زمانی با توجه به پیوست 2

دوم

دعوت از اعضاء جلسه و نمایندگان کارفرما

نماینده مجری /مهندس دانش

 با توجه به پیوست 2

سوم

برگزاری جلسه

مجری /متولی مدیریت دانش ایدرو

 با توجه به پیوست 2

چهارم

تدوین خروجی جلسه در قالب بستههای دانشی

نماینده مجری /مهندس دانش

 با توجه به پیوست  2و استانداردهای دانش نویسی ارائه شده

پنجم

ثبت بستههای دانشی در سامانه نرمافزاری

نماینده مجری /مهندس دانش



نماینده مجری /مهندس دانش



ششم

پیگیری اقدام و بهکارگیری دانشها در مراحل
بعدی پروزه

توضیحات

 .6اسناد مرتبط

اجراي صحيح و دقيق فرآيند مديريت دانش در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ،شركت هاي
تابعه،وابسته ،مجريان و ذينفعان ايدرو نيازمند الزاماتی نظير تدوين و تصويب آييننامه و ضوابطی نظير ساختار
مديريت دانش مناسب  ،مباحث مرتبط با پاداش و انگيزش پرسنل  ،تشکيل انجمن خبرگی ،جلسات بازبينی
پس از عمل و مستندسازي تجارب خبرگان است .الزم به ذكر است تمامی موارد فوق طبق آييننامههايی به
تصويب شوراي راهبري و تيم مديريت دانش ايدرو رسيده و به واحدها ابالغ میگردد .
هر كدام از اين اسناد در ادامه و در پيوست هاي جداگانه ارائه شده است
 1-6شيوه نامه انگيزشی مديريت دانش
 2-6شيوه نامه برگزاري جلسات بازبينی پس از عمل
 3-6آموزش دانش نويسی
 4-6آموزش سامانه جامع مديريت دانش ايدرو

