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 نامه مدیریت دانش وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و موسسات وابستهنظام 

 :مقدمه
 

تک اعضا و كاركنان آن تأثیر طور خاص بر كار تکكل فعالیت سازمان و بهمند دانش، برنظام جريان انداختنبه در عصر حاضر 

 تواندمي كه هاييروش از در اين راستا يکي .دهدوري را افزايش ميرسانده و اثربخشي، كارآيي و بهرهگذارد، به همه آنان سود مي

 اطالعات مندنظام دادن قرار دسترس در معناي دانش به مديريت است. دانش مديريت ،دهد ياري اهداف اين تأمین در را هاسازمان

 بتوانند آنها تا گیرند قرار هستند، آنها نیازمند كه افرادي اختیار در نیاز هنگام به كه ايگونهبه است، علمي هاياندوخته و تجربیات

  .دهند انجام مؤثرتر و بیشتر بازدهي با را خود روزمره فعالیت

بهداشت  اي از جمله حوزهتوسعه خدمات در هر بخش و حوزه منظوربههاي اجرايي و تحقیقاتي فعالیتهاي حاصل ازآموختهاستفاده از 

ها را ترين دارايي سازمانترين و راهبرديها، تجربیات، دانش و فناوري ارزشمندآموختهاطالعات، درسو درمان امري ضروري است.

آن از متخصصان و  گستردگي و اهمیت ها و وظايف،فعالیت درمان و آموزش پزشکي با لحاظ نوع ،وزارت بهداشتدهند. مي تشکیل

چنانچه دانش و تجربیات فراواني برخوردارند.  كه از دانش، مهارتبرد هاي تخصصي خود بهره ميمديران و كاركنان با تجربه در حوزه

ها و تواند نقش مؤثري در بهبود مديريت و كیفیت، افزايش كارايي، كاهش هزينهمديريت شوند، مياين افراد به درستي شناسايي و 

 ويژه مديريت راهبردي سالمت كشور ايفاء نمايد.در نهايت ارتقاء عملکرد مديريت به

 از اداري نظام كردنبنیانشدان بر مبني رهبري معظم مقام ابالغي اداري نظام كلي هايسیاست 16 بنددر اين راستا و به استناد 

 برنامه دوم پنجم از ، برنامهيهاي اقتصاد مقاومتسیاست 2، بند اطالعات سازييکپارچه و دانش مديريت اصول كارگیريبه طريق

نقشه جامع  هايسیاست 4و  3بند  ،كلي سالمت ابالغي مقام معظم رهبريهاياز سیاست 14و  8-1 اداري، بندهاي نظام اصالح

 درمان و آموزش پزشکي، نظام نامه مديريت دانش ،هاي اجرايي مصوب وزارت بهداشتها و برنامهعلمي سالمت و همچنین سیاست

 هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني و موسسات وابسته بادانشکده/هادانشگاه درمان و آموزش پزشکي، در وزارت بهداشت،

 گردد.مي ابالغ ،ااجر براي زير یاتيعمل هايو پیوست مفاد
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 اهداف .1ماده
 

 هايتوانايي ارتقاي و پیشرفت بر تکیه و سازماني برون و درون دانشي هايسرمايه و منابع از گیريبهره با دانش مديريت نامه نظام

 :است ذيل اهداف به دستیابي دنبال به سازماني، و تیمي فردي،

 دانش مديريت استقرار براي اصلي فرايندهاي و مدل ارائه  

  دانش مديريت نظام استقرار از اجرايي و قانوني پشتیباني و حمايتفراهم آوردن زمینه   

 سازماني حافظه و دانش هايشبکهو توسعه  ايجاد   

 ارتقاي فرهنگ تبادل، اشتراک و تسهیم دانش  

 آنها سازي غني و توسعه و سازمان دانشي هايدارائي نگهداشت و تولید  

 بندي آنبازيابي و تبديل دانش ضمني به دانش آشکار و ارزيابي و طبقه 

 دانش سازمان  توسعه مستند سازي و ثبت 

 ،سازمان دانش از مستمر استفاده و تسهیم نگهداري، خلق، شناسايي  

 هاي دانشي شناسايي حوزه 

 دانش مديريت پیشبرد و فعاالن دانشي از حمايت براي مناسب انگیزشي سازوكارهاي ساختن فراهم   

 ،دانش مديريت بلوغ وضعیت پايش و نظارت ارزيابي   

  محیطيتغییرات  و ملزومات به پاسخگويي و سريع پذيريكنش براي سازماني فرآيندهاي پذيريانعطاف باال بردن 

 گروهي جهت حل مشکالت افزائي حاصل از كارو هم سازماني هاي دانشي حول مسائلبرگزاري نشست 
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 دامنه شمول.۲ماده 
 

  هاسازمانو  كشور هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درمانيدانشکده/هاستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، دانشگاه 

 نامه مديريت دانش هستند.نظام اجرايمشمول  ،بستهوا و موسسات

 اختصارات و واژگان عاریف.ت3ماده
 

 شود.نامیده مي "وزارت"نامه به اختصار نظامدر اين  بهداشت، درمان وآموزش پزشکيوزارت : وزارت 

 شود.نامیده مي "ستاد"به اختصار  نامهنظامستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در اين ستاد : 

به اختصار  نامهنظامدر اين  ،درمان و آموزش پزشکيوزارت بهداشت ريزي و برنامه منابع، معاونت توسعه مديريتمعاونت توسعه : 

  شود.نامیده مي"معاونت توسعه "

مركز "به اختصار نامه نظامدر اين پزشکي، ، درمان و آموزش زارت بهداشتومركز توسعه مديريت و تحول اداري مرکزتوسعه: 

  شود.نامیده مي "توسعه

 هايكه با مجوز شوراي گسترش دانشگاه ،است درماني -و خدمات بهداشتيوهشي ژمستقل آموزشي، پموسسه  دانشگاه/دانشکده:

وهش و ارائه خدمات بهداشتي و درماني در يک منطقه ژپزشکي و انجام پ معلوم پزشکي، ماموريت تربیت نیروي انساني گروه علو

  شود.نامیده مي "دانشکدهدانشگاه/ "به اختصار نامهنظامجغرافیايي را بر عهده دارد و در اين 

نظام مي باشند، در اين اداري و مالي وابسته به وزارت كه حسب قانون تشکیل شده و داراي استقالل يا موسسه  سازمان موسسه:

 .شوندنامیده مي  "موسسه"به اختصار  نامه

 دانش مديريت اجراي در رويه وحدت ايجاد و راستايي هم هماهنگي، ايجاد منظوربه كه است سندي :دانش مدیریت نامه نظام

 سند اين در ،باشدمي دانش مديريت اجرايي فرايندهاي و راهبردها ها،ارزش ،اصول اهداف، و دربرگیرنده است شده تدوين و طراحي

 .شودمي نامیده" نامه نظام "به اختصار

شود آموزش و يا تجربه حاصل ميكه از طريق در طول زمان  كسب شده هايآموزه مجموعه از است عبارت دانش دانش:

 قابلهمچون  يهايويژگي حائز و است و ...دانش تطبیقي  ،هامهارت تجارب، ها،خالقیت ،هاايده اي ازمجموعه شاملو 

 باشد.مي افزوده ارزش و داراي سازمان اهداف هم راستايي با، بودن روزبه، بودن استفاده

 .گفتگو و تجربه واقعي قابل انتقال نیست،افراد وجود دارد و بدون تعاملدانشي است كه در ذهن   پنهان: دانش

 آساني به توانميو  وجود دارد صورت فیزيکي و يا الکترونیکيكه در قالب مستندات دانشي به استي دانش آشکار: دانش

 هايفیلم ها، راهنماها، اسناد،جلسهها، صورتدستورالعمل ها،قوانین، نظام نامه گذاشت. اشتراک به و داد انتقال ديگران به

 مي باشند.آشکار  دانش انواع ترينرايجاز  هاي صوتيفايل و افزارها نرم ها،ها، عکسنوشته ،آموزشي
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مده باشد و حاصل دست آها و منابع ديگر بهكه از مشاهده و الگوبرداري از سازمان،شودبه دانشي گفته ميدانش تطبیقی: 

 تجربه مستقیم خود فرد نیست. 

 شود. ناموفق حاصل مي يا يا پس از آن به شکل موفق و آگاهي كه در پي يک رويداد تجربه:

 ا انجام دهد. ركار خود كمتر تر و يا با صرف زمان و هزينهشود فرد با روشي مطمئنقابلیتي است كه باعث ميمهارت: 

 .گیردمي كاري شکل هايمنظور حل مشکل و يا بهبود فرآينداي است كه در ذهن يک فرد بهانديشه طرح و يا ایده:

جويي، نجام كار، صرفهها و فرآيندهاي ابهبود فعالیت توسط فرد يا گروهي در راستاي راهکاري كهبرنامه و هر نوع پیشنهاد: 

  ارائه گردد. افزايش رضايتمندييا ها و كاهش هزينه

 شود.مي ، تهیهتوسط دانشکار بعد از مطالعهاست كه  يک كتاباي از چکیدهخالصه کتاب: 

 چاپمجالت علمي  در و ياپذيرفته هاي علمي در كنفرانس آن مشاركت داشته و تدويننشکار در كه دانوشتار علمي مقاله: 

 شده باشد.

 نگهداري، ،خلق شناسايي، ،كاركنان و مديران دانش آن، طريق از كه مستمر و سیستماتیکفرايندي است  :دانش مدیریت

 .شودمي سازماني توسعه وتیمي  توسعه فردي، توسعه نوآوري، يادگیري، به منجر و شده گرفته كاربه و تسهیم

 مديريت حوزه در آينده در خواهدميسالمت  نظام دهدمي نشان كه است سندي :دانش مدیریت مأموریت و اندازچشم

 .شده است ترسیم آن به رسیدن چگونگي و برسد چه اهداف كالن و خردي به دانش

-قويتت و محرک كه باشندمي مناسب سازماني شرايط كنندهفراهم و سازبستر عوامل دانش: مدیریت گرهایتسهیل

ر و فرآيندهاي شامل فناوري، سرمايه انساني، ساختا دانش مديريت گرهايتسهیل .هستند دانش مديريت فرآيندهاي كننده

 باشند.ميسازماني، فرهنگ سازماني و رهبري 

ف، شناسايي و كش ،فرآيندها از طريق آن دانش كه رددگمي اطالق ياگانه پنج هايفرايند به دانش: مدیریت فرآیندهای

 شود.كارگیري ميخلق، حفظ و نگهداري، اشاعه و تسهیم و به

 انش،دنتايج عملکرد مديريت كه شامل باشند،مي دانش مديريت نظام استقرار حاصل كه دانشي هايخروجي :نتایج

 است.يادگیري، نوآوري، توسعه فردي، توسعه تیمي و توسعه سازماني 

ارتقاي  بر انشدمديريت ي هاپیامد .گذاردميذينفعان بر ، دانش مديريت نتايج از استفادهدر نتیجه است كه  تاثیري پیامدها:

 د.نباشمي اثرگذارخدمات سالمت  وريبهره و كارايي ارتقايمندي گیرندگان خدمت و رضايت سالمت،

 ابزار هر .دشومي گفته دانش مديريت فرايندهاي اجراي در استفادهمورد ابزارهاي و هاتکنیک به :دانش مدیریت ابزارهای

 .باشد دانش مديريت فرايند چند يا يک با مرتبط تواندمي
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 تصويري و اليه چند صورتبه را دانشي هايحوزه وابستگي و ارتباط و سازمان دانشي ساختار كه است نموداريدرخت دانش: 

 .دهدمي نشان

شود كه طالق ميا ،نمايندشته و نقش موثري ايفا ميمديريت دانش فعالیت مستمر دا نظامكه در  يبه كلیه افراد: فعاالن دانشی

 : عبارتند از

 ر يک يا تعدادي د كه وكاركنان مديران از اعم دانش مديريت نظام در فعال ذينفعان كلیه به :)دانشکار(دانشی کارکنان

 .مشاركت دارند (دانش كارگیريبه و ، تسهیم و اشاعه، خلق، مستند سازيكشف )از فرآيندهاي مديريت دانش

 ور اطمینان منظبهوند و شميعنوان متخصص شناسايي هاي دانشي بهحوزهافرادي هستند كه در برخي  : ارزیاب دانش

 .مي نماينددانش اقدام  حتواييمارزيابي نسبت به هاي استخراج شده، ت دانشاز كیفی

 شودته مياعتماد از تکنیک يا مهارتي خاص شناخعنوان منبعي گسترده و قابلفرد متخصصي است كه بهدانش:  هخبر.  

 متناسب ،شدان فرايندهاي مديريت اجراي تسهیل و پشتیباني منظوربه كه است افزارينرم سیستم دانش: مدیریت سامانه

 باشد.ميدسترس  درطراحي شده و    www.km.behdasht.gov.irآدرسبه  نامه، نظام اين هايويژگي با
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  دانش مدیریت نظام بر حاكم هايارزش و اصول .4 ماده

 :است ذيل شرح به دانش مديريت نظام بر حاكم اصول -4-1

  ي سازمانهااستراتژي و اهداف با دانش مديريت همسويي و حمايت و پشتیباني :راهبردی نگرش اصل -4-1-1

 نظام بین ارتباط بیروني و دانش مديريت نظام اجزاء بین دروني ارتباط برقراري: سیستمی نگرش اصل -4-1-2

 مديريتي هاينظام ساير با دانش مديريت

 منظوربه در تمامي سطوح سازماني دانش مديريت فرايندهاي تمامي نظرگرفتن در فرایندها: جامعیت اصل -4-1-3

 دانش مديريت نظام استقرار صحیح

 دانش فرايندهاي مديريت اجراي در مديران و كاركنان حداكثري همراهي و مشاركت جلب مشارکت: اصل -4-1-4

 بستري براي دريافت نمودن فراهم و دانش مديريت نظام مستمر بررسي و بازبیني: مستمر پایش اصل -4-1-5

 آن روز رسانيو به بازنگري جهت الزم بازخوردهاي

 استمرار و بلندمدتنگرش  يک عنوانبه دانش مديريت گرفتن نظر در دانش: مدیریت توسعه و تداوم اصل -4-1-6

 م سالمت كشورادر نظ مديريت دانشتسهیل و تسريع ارتقاي  منظوربه آن توسعه و

 كه است سرمايه انساني دانش مديريت فرايندهاي و هافعالیت تمامي اصلي محوريت :محوری انسان اصل -4-1-7

 .داردجامعه  سازماني دانش سطح ارتقا در ايويژه نقش

  شده گذاشته اشتراک به هايدانش معنوي مالکیت حفظ :معنوی مالکیت اصل -4-1-8

 دانش مدیریت هايراهبرد .5ماده
 

  مديريتي هاينظام ساير و دانش مديريت نظام بین تعامل و يکپارچگي ايجاد -5-1

 دانش فرايندهاي مديريت در كاركنان و مديران حداكثري مشاركت براي انگیزشي سازوكارهاي فراهم نمودن -5-2

 مديريت دانش به نسبت ارشد مديران يحمايتنگرش و رفتارهاي  دانش، سطح ارتقاء و سازيفرهنگ -5-3

 دانش مديريت اهداف به نیل برون سازماني جهت و درون هايظرفیت و منابعازكلیه  منديبهره-5-4
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  دانش مدیریت مدل .6ماده
 

الگوبرداري شده و براساس وري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، از مدل سازمان ملي بهرهمدل مديريت دانش 

 طراحي شده مشتمل سازي گرديده است. مدل، بوميهاي وزارتنظام سالمت و اهداف و استراتژي و مختصات هاويژگي

 دانش( مدل مديريت 1شماره است. )پیوست ذيل شرح به اليه پنج  بر

  دانش مديريت مأموريت و اندازچشم :لاو الیه

 سازماني فرهنگ فرايندهاي سازماني، و ساختار انساني، سرمايه فناوري، شامل دانش مديريت گرهايتسهیل  :دوم الیه

 رهبري و

 شاعها ،دانش نگهداري و حفظ دانش، خلق دانش، كشف و شناسايي شامل دانش مديريت دانشي فرآيندهاي :سوم الیه

 دانش كارگیريبه و دانش تسهیم و

 توسعه فردي، توسعه يادگیري، نوآوري،نتايج عملکرد مديريت دانش، عبارتند از:  كه دانش مديريت نتايج :چهارم الیه

  سازماني توسعه و تیمي

گیرندگان سالمت، رضايتمندي سطح ارتقاي  نظیر مواردي شامل مديريت دانش كه نتايج كسب پیامدهاي پنجم: الیه

 است. سالمت خدماتوري بهره و كاراييخدمت و ارتقاء 

  دانش مدیریت استقرار مراحل .7ماده
 

  است. مرحله پنج شامل دانش مديريت نظام استقرار

 سنجش اولیه بلوغ مديريت دانش  (1

 مديريت دانش (و اركان )ساختار سازماندهي (2

 ريزي مديريت دانشبرنامه (3

 هاي مديريت دانشاجراي برنامه (4

 مديريت دانش ارزيابيپايش و  (5

 

 دانش: مدیریت سنجش بلوغ -7-1

در هرم  هاآن جايگاهو تعیین موسسه  ستاد وزارت، دانشگاه/ دانشکده/در  مديريت دانشبلوغ  سطح ارزيابي منظور به 

 ساالنه و متمركز صورتبه سپس و دانش مديريت نظام استقرار ابتداي دريک بار  سنجش بلوغ مديريت دانش ،مديريت دانش
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 .شودانجام مي مدت كوتاه و بلندمدت هايبرنامه تدوين همچنین ومديريت دانش  اهداف پیشبرد در موفقیت میزان تعیین براي

 .(2 شماره پیوست مطابق)

 كند.مي منتشر و نتدوي رادانش  مديريت بلوغ يکپارچه ساالنه گزارش، ارزيابي نتايج اساس برمركز توسعه مديريت و تحول اداري  

 خواهد عمل به ديرتق مديريت دانش جشنواره در دانش، مديريت بلوغ زمینه در برگزيده و هاي پیشرواز دانشگاه/دانشکده و موسسه

 .آمد

 دانش مدیریت سازماندهی -7-2
ري و گیسطح تصمیم سه هاموسسه وها دانشکده /هادانشگاه ،منظور تسهیل اجراي فرآيند مديريت دانش در سطح ستاد وزارتبه

 گردد.نظارتي به شرح ذيل تعريف مي

  ستاد وزارت مديريت دانشكارگروه راهبري 

 وسسهو مشگاه /دانشکده دان كارگروه اجرايي مديريت دانش 

  مديريت دانش و يادگیري سازمانيگروه 

 :کارگروه راهبری مدیریت دانش-7-2-1

 ريراهبكارگروه  ،در وزارت دانش مديريت كامل استقرار و نامه نظام اين اجراي حسن بر نظارت و راهبردي ريزيبرنامه منظور به

 شود:مي تشکیل زير وظايف وء اعضا با ستاد هاي مديريتيمديريت دانش ذيل كمیته ساختار و فناوري

 :اعضاء

 (كارگروه )رئیس ريزيو برنامه منابعمديريت،  معاون توسعه .1

 رئیس مركز توسعه مديريت و تحول اداري )دبیر كارگروه( .2

 )عضو كارگروه( كل منابع انسانيمدير .3

 )عضو كارگروه( تفناوري اطالعا مديريت آمار و یس مركزئر .4

 )عضو كارگروه( و انتشارات علمي رئیس مركز توسعه و هماهنگي اطالعات .5

 )عضو كارگروه( رسانيو اطالع يروابط عموم رئیس مركز .6

 )عضو كارگروه( راهبردي نظارت و ريزيبرنامه دفتركل مدير .7

 كارگروه()عضو يادگیري سازماني  و دانشرئیس گروه مديريت  .8

 (مدعو) انتخاب رئیس كارگروه حسب مورد بهوزارت  هاي تخصصي ستادنمايندگان معاونت .9

 دانش مديريت راراستق در مفیدي سابقه كه هموسس ودانشکده /دانشگاهگان كارگروه اجرايي مديريت دانش نمايند از نفر دو .10

 (مدعو) كارگروه انتخاب رئیس به اند، داشته

 (مدعو) كارگروه رئیس انتخاب ه( بدانش مديريت نامشاور و دانشگاه اساتید) دانش مديريت نظرانصاحب از نفر دو .11
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 :کارگروه راهبری مدیریت دانش وظایف

  دانش مديريت كالن راهبردهاي و اهداف صويبت .1

  دانش مديريت استقرار راه نقشه و راهبردي برنامه تصويب .2

   در ستاد دانش مديريت بلوغ و دوره اي كلي هايگزارش یدئتاتدوين و  .3

  دانش مديريت نظام نیاز مورد هايشیوه نامه و هادستورالعملتصويب  .4

انداز با شمسند چ و هابرنامه براساس دانش مديريت نظام استقرار جهت نیاز مورد منابع و اعتبارات بررسي و تصويب .5

 وزارت ستادپايش عملکرد  مشاركت مركز بودجه و

ي مديريتي جهت هاه كمیته ساختار و فناوريب دانش مديريت هايفعالیت و اهداف با متناسب اصالحاتارائه پیشنهادات و  .6

 تصويب نهايي

 (3)مطابق پیوست شماره دانش مديريت اي رسانه و فرهنگي عمومي، آموزشي يمحتوا تصويبتهیه و  .7

  دانش مديريت بلوغ سطح توسعه راهبردهاي تصويبتدوين و  .8

 دانش كنندگان ثبت و صاحبان تالیفي حقوق و معنوي مالکیت حفظ براي سازوكارهايي تصويب .9

 درحوزه گزيدهبر و فعال يهاستادي، دانشگاه/دانشکده و موسسه هايواحد از تقدير و شناسايي براي تصويب سازوكارهايي .10

 دانش  مديريت

 ستاد وزارت ارزيابان دانش انتخاب و تايید صالحیت تخصصي .11

 

 :هاوسسهم و هادانشکده/هادانش دانشگاه مدیریت کارگروه اجرایی -7-2-2

واحدهاي فعالیت  زيسا يکپارچه و هماهنگي، سازيفرهنگ مناسب، بستر ايجاد منظور به موظفند هاو موسسه هادانشکده /هادانشگاه

کارگروه " کیلتش به نسبت مديريت دانش كامل ستقرارا و نامه نظام اين اجراي حسن بر نظارت و آنها به دهي جهت و زيرمجموعه

 :دننماي اقدام زير وظايف و اعضاء با "دانش مدیریت اجرایی

  :دانش در دانشگاه /دانشکده مدیریت کارگروه اجرایی اعضاء

 كارگروه( )رئیس دانشکده /دانشگاه رئیس .1

  (كارگروه دبیر) و برنامه ريزي منابع ،مديريت معاون توسعه .2

 )عضو كارگروه(توسعه سازمان و تحول اداري  رئیس/مدير .3

 )عضو كارگروه( منابع انساني رئیس/مدير .4

 )عضو كارگروه( آمار و فناوري اطالعات رئیس/مدير .5

 كارگروه( )عضو معاون آموزشي .6

 كارگروه( )عضو معاون تحقیقات و فناوري .7

 كارگروه( )عضو هداشتبمعاون  .8

 كارگروه( )عضو ماندرمعاون  .9
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  حسب مورد )مدعو( به انتخاب رئیس كارگروه دانشگاه ساير معاونین .10

 رئیس ه انتخابب اندداشته دانش مديريت استقرار در مفیدي سابقه كه هاي تابعه دانشگاه/دانشکدهواحد از نماينده دو .11

 (مدعو)حسب مورد  كارگروه

 )مدعو) كارگروه رئیس انتخاب به دانش مديريت مشاورين و دانشگاه اساتید ،دانش مديريت نظرانصاحب از نفر دو .12

 موسسه: دانش مدیریتکارگروه اجرایی  اعضاء

 رئیس موسسه )رئیس كارگروه( .1

 )دبیر كارگروه( معاون توسعه و مديريت منابع .2

 )عضو كارگروه( مدير توسعه و تحول سازمان .3

 )عضو كارگروه( مدير منابع انساني .4

 )عضو كارگروه( مدير آمار و فناوري اطالعات .5

 به انتخاب رئیس كارگروه حسب مورد )مدعو( هاي تخصصينمايندگان معاونت .6

 )مدعو( رئیس كارگروه انتخاب دانش( به مديريت مشاورين و دانشگاه )اساتید دانش مديريت نظرانصاحب از دو نفر .7

 :موسسه و دانشکده/دانشگاه دانش مدیریت اجرایی کارگروه وظایف

  دانش مديريت و توسعه استقرار ويژه راهبردهاي انداز وچشم ،اهداف تايیدتدوين و  .1

 در راستاي استقرار مديريت دانش اندازچشم و هااستراتژي تدوين برنامه عملیاتي با توجه به اهداف،  .2

 وزارتتاد كارگروه راهبري مديريت دانش سو ارسال به  دانش مديريت بلوغ ايو دوره كلي هايگزارش تايیدو  تهیه .3

 به ارسال و دانش مديريت هايدستورالعملاصالحي  ، نقطه نظراتپیشنهادهاي سازندهکارها و راه بندي جمع و دريافت .4

 مديريت دانش كارگروه راهبري

 و هاتژياسترا مشترک، تجارب از استفاده زمینه در خصوصي بخشهاي و سازمان اجرايي و علمي نهادهاي با هماهنگي .5

 دانش مديريت ابزارهاي

  دانش مديريت حوزه در برگزيده و فعال هايواحد از تقدير .6

 دانش برنامه عملیاتي مديريت هاي مندرج دراجراي فعالیتنظارت بر  .7

 دانش به كارگروه راهبري مديريت دانش مديريت زمینه در آتي هايطرح و هاپیشنهاد برنامه تهیه و  .8

 هاي مصوب مديريت دانشها و شیوه نامهاجراي دقیق دستورالعملنظارت بر  .9

 اندازشمچ سند و هابرنامه اساس بر دانش مديريت نظام استقرار نیاز مورد منابع و اعتبارات پیش بیني و بررسي .10

  مديران و كاركنان مشاركت براي انگیزشي سازوكارهاي طراحي و اجراي   .11

رگروه راهبري كاي دانش براساس سازوكارهاي ابالغ مديريت درحوزه برگزيده و فعال واحدهاي و افراد از تقدير و شناسايي  .12

 شمديريت دان

 به كارگروه راهبري مديريت دانش آن ارائه و مربوطه گزارشات اخذ دانش، مديريت اجراي مستمر ايشپ  .13

 دانش ارزيابان و تايید صالحیت تخصصي انتخاب ،شناسايي .14
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  دانش مديريت نیاز مورد فناوري هايزيرساخت و فراهم ساختن بررسي  .15

 :گیری سازمانیو یاد گروه مدیریت دانش -7-2-3

كارگروه راهبري امور اجرايي مديريت دانش، وظايف دبیرخانه انجام و عالوه بر  ايجاد ستاد وزارتگروه مديريت دانش در مركز توسعه 

 را به شرح ذيل برعهده خواهد داشت:وزارت مديريت دانش 

  دانش و طرح در كارگروه راهبري مديريت دانش مديريت چشم انداز و هااستراتژي اهداف، تدوين و شناسايي  .1

 نقشه راه استقرار مديريت دانشو  کاستراتژيبرنامه نويس پیش تدوين .2

 فرايندهاي دانشي و گرهاتسهیل حوزه در بهبود هايبرنامه و اندازچشم سند دانش براساس مديريت فرايندهاي اجراي .3

 عملکرد و بلوغ مديريت دانشهاي كلي تدوين گزارش .4

 دانش مديريت نظام مرتبط با هاينامهشیوه و ها، دستورالعملهانامه نظام نويسپیش تدوين تهیه و .5

سند چشم انداز با مشاركت  و هابرنامه اساس بر دانش مديريت نظام استقرار نیاز مورد منابع و اعتبارات شناسايي و پیشنهاد .6

 مركز بودجه وپايش عملکرد ستاد به كارگروه راهبري

 دانش مديريت كارگروه راهبري به دانش مديريت آتي هايطرح و هابرنامه پیشنهاد و تهیه .7

كارگروه  نیاز بهمورد آموزشي هايدوره محتواي و عناوين و دانش مديريت فرهنگ توسعه هايبرنامه پیشنهاد و تهیه .8

 و اجراي آن دانش مديريت راهبري

  كارگروه راهبري دانش و ارائه به مديريت هايفعالیت و اهداف با متناسب مديريتي هاينظام ساير در اصالحات پیشنهاد .9

 دانش مديريت زمینه در كشورهاي موفق و المللي بین نهادهاي شناسايي .10

 دانش كنندگانثبت و صاحبان تالیفي حقوق و معنوي مالکیت حفظ براي سازوكارهايي تدوين .11

 دانش مديريت درحوزه برگزيده و فعال افراد از تقدير و شناسايي براي تدوين سازوكارهايي .12

 بر حسن اجراي آن و نظارت  نظام پیشنهاد هاتوسعه  و طراحي، استقرار .13

 دانش مديريت سامانه راهبري  .14

 تعامل سازنده با واحد متناظر ستاد وزارتخانه براي انجام صحیح امورهمکاري و  .15

 دانش  مدیریت ریزیبرنامه -7-3

 و دانشي هايحوزه شناسايي دانش، مديريت انداز چشم و مأموريت تعیین منظور، فرآيندي است كه بهدانش مديريت ريزيبرنامه

 و دانش مديريت بلوغ سنجش نتايج. گیردمي صورت دانش مديريت فرايندهاي و هاگرتسهیل حوزه در نیاز موردهاي  برنامه تهیه

اعضای اصلی  بیش از دو سومپذیرد و جلسات با حضور کارگروه حداقل هر سه ماه یکبار صورت می برگزاری جلسات :1تبصره

 یابد.رسمیت می

 ماید.سال دریافت می ن 2کلیه اعضای اصلی کارگروه،  ابالغ رئیس دانشگاه/دانشکده/ موسسه را به مدت  :2تبصره

وان مشابهی در سازمان و تحول اداری یا هر عنتوسعه  واحددر  اجرایی مدیریت دانش کارگروه ای دبیرخانهامور   :3تبصره

  .برعهده خواهد داشترا  آنمسئولیت اداره  واحدیس این ئابد و ریاستقرار می دانشگاه/دانشکده وموسسه
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 نامه مدیریت دانش وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و موسسات وابستهنظام 

 ستاد مرحله اين يااجر براي شوند.مي گرفته نظر در ريزيبرنامه مرحله هايورودي عنوانبه آمده، دست به بهبود قابل و قوت نقاط

 :دهند انجام را ذيل اقداماتها موسسهو  هادانشکده /هادانشگاهوزارت/ 

و اسناد  كالن دافاه ها،استراتژي اساس بر دانش مديريت ساله تا پنج سه هاياستراتژي و مأموريت انداز،چشم تدوين -1-7-3 

 .(دانش مديريت استراتژي سند 4 شماره پیوست مطابق) باالدستي نظام سالمت

 درخت طراحي و ييشناسا 5 شماره پیوست)سازمان  استراتژي سند و مأموريت پايه بر دانشي هايكالن حوزه شناسايي -2-7-3 

 (يدانش يهاحوزه كالن

 درخت طراحي و ييشناسا 5شماره  پیوستدانش ) درخت تدوين شیوه و راهنما اساس بر دانش درختبازنگري و  تدوين -3-7-3

 (يدانش يهاحوزه كالن

 6 شماره پیوستمطابق  (مديريت دانشي رهاگتسهیل عناصرجهت تقويت و بهبود  در نیاز مورد اقدامات تعیین -4-7-3

 (گر عناصرتسهیل

در سطح ستاد وزارت  مديريت دانش گانهپنج ندهايفراي از هريک در دانشي هايكالن حوزه بهبود وضعیت رنامهتدوين ب -5-7-3 

  .(دانش تيريمد يهاکیتکن و ابزارها 7 هشمار پیوستمطابق ) موسسه و دانشگاه/ دانشکده/

 دانش مدیریت هایبرنامه اجرای  -7-4

-نظر گرفته مياين مرحله در هايعنوان وروديكه به 7-3بند نتايج اساسبر و موسسه هادانشکده/هادانشگاه، وزارت ستاد

 د.نمايمي مرحله زير اجرا و پايش چهار را درشده هاي تدوينبرنامه ،شود

 مورد هايخروجي و كار( شکست )ساختار آنها بندي اجرايزمان همراهبه  عملیاتي ()اقدامات هايگام طراحي -7-4-1-1

 .نظام نامه 5-3-7و  4-3-7بندهاي مطابق شده برنامه تهیه به توجه با اقدام، هر از انتظار

 بر اساس ساختار شکست كار شده ريزيطرح اقدامات اجراي-7-4-1-2 

 مورد هايخروجي به دستیابي در موفقیت میزان منظور سنجش به شده يزيرطرح مستمر گام هاي عملکرد پايش -7-4-1-3

 انتظار

 موجود نواقص رفع و اجرايي طرح اصالح، بازنگري -7-4-1-4 

 

 

ها و موسسات ها/ دانشکدهو دانشگاه پذیردزارت انجام میوتوسط گروه مدیریت دانش ستاد  3-3-7و 2-3-7 مواردنکته:  

 نمایند.میسال های ساالنه به ستاد وزارت ارصرفا پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در خصوص درخت دانش برای بازنگری
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 نامه مدیریت دانش وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و موسسات وابستهنظام 

 انگيزشی و تعاملی سازوكارهاي  .8 ماده
 

 سیستمي تعامل برقراري و دانش مديريت فرايند در آنان حداكثري مشاركتو همچنین  مديران و كاركنان در انگیزه ايجاد منظور به

 :رددگتعیین مي زيربه شرح  انگیزشي و تعاملي سازوكارهاي كلیات ،يمديريت هاينظام ديگر با يکپارچگي و

 مديريت با مرتبط هايفعالیت و نامه نظام مفاد اين اساس بر و مديران نظام ارزيابي عملکرد كاركنانمعیارهاي ارزشیابي  .1

 .گردداصالح دانش، 

 هاييادگیري و كاركنان دانشي هايفعالیت كه شود اصالحنحوي  بهو مديران  اركنانكآموزش و توسعه  هايدستورالعمل .2

 نرم محیط در دانش و كاربست يادگیري پروژه، نقد جلسات همچون هاييقالب در ايشان ي دانشيهامشاركت از شده حاصل

 كاركنانمديران،  و يادگیري آموزش هايساعت با دانش ابزارهاي مديريت ديگر و شاگردي استاد هايروش ،آن از خارج و افزار

 .ودش سازيمعادل

  ارزيابي افراد تعريف و تعیین گردد.براي معیارهاي دانشي  ،ايمديران حرفه و توسعه انتصابدر فرآيند انتخاب،  .3

موارد الزم  دانش، مديريت با مرتبط هايفعالیت و نامه نظام مفاد اين اساس بر مديران و كاركنان نظام ارتقاي شغليدر   .4

 . گرددبیني پیش

 تيريمد پاداش و زشینگا ( 9 پیوست شماره)براساس االن دانشي دانشکاران، ارزيابان دانشي و ساير فع يدانش هايفعالیت .5

  .شودداده  ارزيابي شده و پاداش (دانش

 د.خواهد آمهاي مشخصي تقدير به عمل از فعاالن دانشي در مراسم و جشنواره هاي دانشگاهي و ملي در زمان .6

 



 

 

 

  

 

[Document subtitle] 

 

 های نظام نامه مدیریت دانشپیوست

 یبهداشت درمان و آموزش پزشک وزارت
 یدرمان-یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یهادانشکده /هادانشگاه) 

 (وابسته سازمان هایکشور و 

  یو تحول ادار یریتمرکز توسعه مد

 یسازمان یادگیریدانش و  یریتمد گروه

 1399 بهار
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 : مدل مدیریت دانش1پیوست شماره 

براساس الگوبرداری شده و در نهایت وری از مدل سازمان ملی بهرهبرای وزارت بهداشت،  طراحی شدهمدل مدیریت دانش 

یات آن ئمدل مفهومی و جزدر ذیل گردیده است.  سازیبومی آموزش پزشکیبهداشت، درمان و وزارت های اهداف و استراتژی

 نشان داده شده است:

 

انداز، وضعیت آتی که در زمینه مدیریت انداز و مأموریت مدیریت دانش است. در چشمالیه اول )هسته مدل( بیانگر چشم  - 

 گردد.دانش ترسیم شده و در مأموریت، چگونگی رسیدن به این هدف مشخص می

فناوری، سرمایه انسانی، ساختار و فرایندهای سازمانی، فرهنگ سازمانی و رهبری در گرهای مدیریت دانش شامل تسهیل  -

گیری صحیح از این عناصر، روند الیه دوم مدل قرار دارند که بستری مهم برای اجرا و توسعه فرایندهای دانشی هستند. با بهره

 شود.استقرار مدیریت دانش تسهیل می

یندها آسازی مدیریت دانش در گرو اجرا صحیح آنها است. این فرنشی قرار دارند که پیادهدر الیه سوم مدل، فرآیندهای دا -

 کارگیری دانش هستند.و به اشاعه و تسهیم دانش، شامل شناسایی و کشف دانش، خلق دانش، حفظ و نگهداری

 .توسعه سازمانی در الیه چهارم مدل قرار دارد و نتایج مدیریت دانش شامل نوآوری، یادگیری، توسعه فردی، توسعه تیمی -

وزارت بهداشت، درمان و در در الیه پنجم و نهایی، پیامدهای کسب نتایج قرار دارند. پیامدهای نتایج اجرای مدیریت دانش  -

-می خدمات سالمتوری بهره و ارتقای کاراییو سالمت، رضایتمندی گیرندگان خدمت، سطح ارتقای  شاملآموزش پزشکی 

 باشند.
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 دستورالعمل سنجش بلوغ مدیریت دانش:۲پیوست شماره
 

 .شده استارائه  " دانش یریتدستورالعمل سنجش بلوغ مد "تحت عنوان  این پیوست در سند مجزایی
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 های دوره های آموزشی:عناوین و سرفصل۳پیوست شماره 
 
برگزاری  ،دانش مدیریت نظام استقرار نیاز های موردزیرساخت نمودن فراهم و سازیفرهنگ مناسب، بستر ایجاد منظور به

 .شده استبینی پیش مشخصهای های آموزشی با عناوین و سر فصلدوره
 

 گروه هدف دوره های آموزشی ناوینع ردیف

 مدیران –کارشناسان  دانش یریتمدها و ابزارها یم، مبانی، مدلبا مفاه ییآشنا  1

 مدیران –کارشناسان  یدرمان و آموزش پزشک مدیریت دانش وزارت بهداشت، نامهنظام  2

 مدیران –کارشناسان  های استخراج دانشو شیوه های دانش نگاریتکنیک  3

 اربرانک -دمینا -ارزیابان دانشی دانش یریتمدسامانه   4

 مدیران –کارشناسان  سازمان یادگیرنده  5

 دیرانم -کارشناسان  مدیریت دانش پروژه  6

 ارزیابان دانشی شیوه ارزیابی دانش   7

 مدیران مدیریت کارکنان دانشی  8

 ارزیابان داخلی و خارجی() ممیزان سنجش بلوغ مدیریت دانش  9

 مدیران سازی مدیریت دانشسازی و نهادینهفرهنگ  10

 مدیران ریزی راهبردی مدیریت دانش و تحلیل شکاف دانشیبرنامه  11

 مدیران –کارشناسان  در سازمان یخبرگ یهاو انجمن یتعامل یفضاها  12
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 های آموزشی:سرفصل دورهاهداف و 

 

 
 

 

 

 دانش یریتمدها و ابزارها یم، مبانی، مدلبا مفاه ییآشنا  -1 

 اهداف دوره:
 آشنایی با تعریف مدیریت دانش

 آشنایی با  مفاهیم پایه مدیریت دانش 

 آشنایی با اهداف و کارکردهای مدیریت دانش 

 دانشدرک اهمیت و ضرورت مدیریت 

 دانش مدیریت یآشنایی با مدل ها

 های مدیریت دانششناخت و کاربرد ابزارها و تکنیک

 های مدیریت دانشکارگیری ابزارها و تکنیکبه

 

 

 سرفصل دوره:
 محوربیان کلیات مدیریت دانش در عصر دانش 

 تعریف دانش و مدیریت دانش 

 تاریخچه مدیریت دانش 

 یریتها و اصول و قواعد مدنامه، عبارتبا واژه آشنایی 

 دانش یریتاطالعات و مد یریتداده، مد

 جایگاه مدیریت دانش در اسناد باالدستی 

 سازی اهمیت مدیریت دانش و مزایای حاصل از پیاده

 مدیریت دانش برای سازمان و کارکنان

 سازی مدیریت دانش و پیامدهای عدم ضرورت پیاده

 سازی آنپیاده

  انداز مدیریت دانشتدوین استراتژی و چشمکلیات 

 یشناخت هرم داده، اطالعات، دانش، خرد و هوش تجار  

 سازمان دانش محور مفهوم 

 های دانشانواع دانش و ویژگی 

 های مدیریت دانشمدل 

 دانش یریتمد هاییکابزار ها و تکن 

 بهداشتی درمانی در عمل کاربرد ابزارها با مصادیق 

 

  مدیریت دانش نامهنظام  -۲

 اهداف دوره:

  های آنمدیریت دانش و پیوست نامه نظامتسلط بر 

 کاربست نظام نامه در عمل 

 سرفصل دوره:

 مدل مدیریت دانش وزارت بهداشت 

 مفاهیم و تعاریف نظام نامه 

 نامهسازمانی و شرح وظایف مندرج در نظام ساختار 

 نامههای نظامشرح پیوست 
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 های استخراج دانشو شیوه نگاریهای دانشتکنیک  -۳

 اهداف دوره:

 های استخراج انواع دانشآشنایی با شیوه 

 آشنایی با اهمیت اجزای دانش و مستندسازی آن  

 سرفصل دوره:

 های دانش مروری بر انواع دانش و ویژگی 

 مفهوم استخراج دانش 

  ضرورت استخراج دانش 

 های استخراج دانشتکنیک 

  موانع استخراج دانش 

 سازی و نمایش دانشمستند 

 مراحل استخراج و نمایش دانش به صورت عملی 

 های مختلف یک بسته دانشی مناسبویژگی بخش 
 

 

 سامانه مدیریت دانش -4
 اهداف دوره:

  آشنایی با سامانه مدیریت دانش و فرایندهای اجرایی آن 

 کسب مهارت ثبت دانش و بارگذاری مستندات در سامانه 

 آن  ییاجرا یندهایدانش و فرا یریتتسلط بر سامانه مد 

 

 

 سرفصل دوره:

  ثیت نام و ورود به سامانه 

  ثبت دانش در سامانه 

  ثبت مستند در سامانه 

  ارزیابی اولیه دانش 

 ارزیابی محتوایی دانش 

 گیری از سامانهگزارش 

 

 

 

 

 سازمان یادگیرنده : -5
 اهداف دوره:

 آشنایی با اهمیت سازمان یادگیرنده در جهان امروز 

 رت وجود آنها یادگیرنده و ضرو های سازمانآشنایی با ویژگی 

 ایش یادگیری سازمانیهای پایش و افزمهارت 

 

 

 سرفصل دوره:

  سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانیتعریف 

 ارتباط مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده 

 قوانین و اصول سازمان یادگیرنده 

 راهکارهای ایجاد سازمان یادگیرنده 

 موانع ایجاد سازمان یادگیرنده 
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 دانش پروژه یریتمد -6
 اهداف دوره:

 آشنایی با انواع دانش پروژه 

  ها و ابزار مستندسازی پروژهانواع تکنیکآشنایی با 

 های مستندسازی پروژهآشنایی با فرایندها و روال 

 بهترین تجارب،  یثبت و مستندساز یهابا روش آشنایی

 آموخته ها و دانش پروژهدرس

 سرفصل دوره:

 هادانش در پروژه یریتو ضرورت مد یتاهم شناخت 

 دانش پروژه در  یریتمد یشباهتها و تفاوتها بررسی

 ینو نو یسنت یهاروش

 دانش پروژه یریتمد یارکان و اجزا شناخت 

 دانش پروژه یریتمد یهایبا انواع متدولوژ آشنائی 

 تیشرفاز پ یریگاجرا و گزارش یزی،ربرنامه فراگیری 

 پروژه 

 تجربه در پروژه ثبت 

 هاسازی و انتقال دروس و تجارب پروژهمستند فرآیند  

 مدیریت درس آموخته ها در سازمان یندفرا شناخت-

 پروژه محور یها

 

 دانش یابیارزهای شیوه -7
 اهداف دوره:

 دانش یابیارز یندهایکامل با فرا ییاشنا 

 دانش  یابیکامل با ضوابط ارز آشنایی 

 دانش یابیمهارت ارز کسب 

 سرفصل دوره:

 اهمیت ارزیابی دانش 

  آنتعریف دانش و معیارهای قابل قبول 

  دانش چه هست و چه نیست؟ 

 زدایی چرخه عمر دانش و یادگیری 

 فرایندهای ارزیابی دانش 

 معیارهای ارزیابی دانش 

 دانش یابیارزهای روش 

 

 مدیریت کارکنان دانشی -8
 اهداف دوره:

 یکارکنان دانش یریتمد یاثر بخش یشافزا 

 یکارکنان دانش یریتمد یننو یهابا روش آشنایی 

 سرفصل دوره:

 یدانش یرانکارکنان و مد هاییژگیو 

 های مختلف در مدیریت دانش )مدیر دانش، نقش

 مهندس دانش، ارزیاب دانش( 

 یکارکنان دانش یریتمد یننو یهاسبک 

 یدر کارکنان دانش یزشانگ یجادا یهامهارت 

 یریتمد یبرا یازمورد ن یرهبر یهامهارت 

 یکارکنان دانش

 یسازمانکاهش سکوت  یهاروش 

 در سازمان یاعتماد ساز یهاروش 
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 دانش  یریتسنجش بلوغ مد  -9
 اهداف دوره:

  سنجش میزان بلوغ مدیریت دانش 

  تبیین نقاط قوت و ضعف سازمان از نظر بلوغ

 مدیریت دانش

 سرفصل دوره:

 ر های بلوغ مدیریت دانش، سطوح و معیارهای هآشنایی با مدل

 مدل 

  بلوغ مدیریت دانش متناسب با شرایط سازمانروش انتخاب 

  مدل سنجش بلوغ مدیریت دانش دولت 

 ی مدل هاهای مدل، معیارها، زیر معیارها و سنجهآشنایی با الیه 

  روش بررسی و تکمیل مستندات مدیریت دانش سازمانی در

 سامانه

  ی گیری از خروجروش تدوین نقشه راه مدیریت دانش با بهره

 مدیریت دانشارزیابی بلوغ 

 

 ریزی راهبردی مدیریت دانش و تحلیل شکاف دانشیبرنامه -11
 اهداف دوره:

  مدیریت دانشهای آشنایی با  تدوین استراتژی

 آشنایی با انواع استراتژی دانشی

 سرفصل دوره:

 هایی ازاستراتژی دانش و مروری برتعاریف و مثال

 مدیریت دانش

 های تدوین استراتژی مدیریت دانشمروری بر مدل 

  روش انتخاب بهترین مدل تدوین استراتژی مدیریت

 دانش با توجه به شرایط سازمان

  دانشی مبتنی بر ضرورت تحلیل و ترمیم شکاف

 های سازماناستراتژی

 های دانشیشناسایی اولویت 

 تبیین مدل تحلیل و ترمیم شکاف دانشی 

 های حیاتی دانش 

 های پر ریسکدانش 

 

 دانش تیریمد یسازنهیو نهاد یسازفرهنگ  -10
 اهداف دوره:

   ایجاد نگرش دانشی 

 ترویج رفتارهای دانشی 

 

 سرفصل دوره:

 ینهرفتار، نگرش در جهت نهاد دانش، یندفرا یینتب 

 دانش در سازمان  یریتمد یساز

 (یقدانش در سازمان )باذکر مصاد یریتمنافع مد تبیین 

 یسازمان یهاارزش تبیین 

 یو پاداش یتیحما یهاسیستم 

 دانش یریتو مد یااخالق حرفه منشور 

 در سازمان یاحتکار دانش پیامدهای 

 دانش یریتمد یسازینهنهاد موانع 
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 در سازمان یخبرگ یهاو انجمن یتعامل یفضاها -1۲
 اهداف دوره:

 های آنی و ویژگیخبرگ یهاانجمنآشنایی با 

 

 

 سرفصل دوره:

 یخبرگ یهاانجمن یفتعر 

 یکار هاییمت یربا سا یانجمن خبرگ تفاوت 

 یانجمن خبرگ یکدر  هایتها و مسولنقش تعریف 

 یخبرگ یهاانجمن انواع 

 و مرور  یجهان یهادر سازمان یخبرگ هایانجمن

 موفق یهانمونه

 یخبرگ یهاانجمن یاجرا چگونگی 

 ییسرا داستان یبرا یبستر یخبرگ هایانجمن 

 و ... یگریمرب، پس از عمل یادگیری ی،سازمان
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 :سند استراتژی مدیریت دانش4پیوست شماره 
 

در ایجاد استراتژی مدیریت دانش آن است که این استراتژی و اهداف مربوط به آن باید نمایانگر استراتژی  موضوعترین یکی از مهم

ها و فرصت ، ضعف ،در رابطه با نقاط قوتسازمان دیریت دانش، مسازی از طریق فرایند استراتژید. باش سازمانکالن و اهداف 

کند هدف یمشخص ممدیریت دانش  یاستراتژ شود.می آگاه خود اهداف به رسیدن برای دانش مدیریت خصوصدر  تهدیدات

های ذیل گام شامل. تدوین استراتژی مدیریت دانش، هدف چگونه محقق خواهد شد ینا و ؟یستچ سازی مدیریت دانشپیادهاز 

 :باشدمی

باید وضعیت فعلی خود را مشخص کند. ابزارها و ستاد، دانشگاه /دانشکده و موسسه در این مرحله، آوری اطالعات: . جمع1

تواند مفید تهدیدها میها و فرصت و ضعف و گانه نقاط قوت4 ( و ماتریس1-7بندسنجش بلوغ مدیریت دانش ) ندهایی مانتکنیک

 باشد.

 یفدر مورد توص اندازچشمکند.  یفمدت تا بلندمدت را توصیانو اهداف مینده آ یرمس یدانداز باچشم :اندازچشمتدوین . 2

 انداز بایدچشم یم؟کجا باش خواهیمیم یندهسال آ10که در  یداز خود پرس یدچشم انداز، با یانیهب یکدر  ها و اهداف است.ارزش

 های ذیل باشد:دارای ویژگی

  کند های دور را ترسیمو آینده باشدبلندپروازانه 

 واضح و قابل فهم باشد 

 الزامات قانونی در آن رعایت شده باشد 

 باشد سازمانهای متناسب با ویژگی 

  را روشن نماید سازمانجهت و هدف 

  باشدایجاد هیجان، انگیزه و تحرک نماید و برانگیزاننده مشارکت همگانی 

 با تغییر شرایط سازگار باشد که یطوربهباشد  نگرکلی 

 باشد شدنیدسترسی و اجرا، قابلگرایانهواقع 

 نگر و پویا باشدگرا، آیندهجامع، تحول 

از  یهدف اصل کندیمشخص م یتماموربیانیه است.  یهاهداف اول یبر رو یتمأمور یانیهب یتمرکز اصل: مأموریتتدوین . 3

 :باید سواالت ذیل را جواب دهد یتمأمور یانیهچه بوده است. بسازی مدیریت دانش پیاده

 -  یست؟چوظیفه اصلی 

 دهیم؟یآن را انجام م چگونه 

 دهیم؟یآن را انجام م یچه افراد خاطرهب 

 کنیم؟یم یجادا یچه ارزش وظیفه، ینا با 

بیانیه مأموریت  باشد. سازماناهداف کالن  یانتخاب شوند که در راستا ییهایدر هر مرحله استراتژ شودیسبب م پاسخ به این سواالت

 های زیر باشد:باید دارای ویژگی

  یدنما یرا بدان گونه که هست و آنچه در نظر دارد بشود، معرفسازمان مدیریت دانش. 

  کرد یابیرا ارزمدیریت دانش  یندهو آ یکنون یهافرایندیله آن بتوان وسبهچارچوبی باشد که. 

 یند.بتوانند آن را درک نما کارکنانواضح و آشکار باشد تا همه  یبه حد کاف 

های مدیریت دانش تعیین بخش یتمام یبرا کالناز اهداف  یامجموعهاین مرحله در  :استراتژیک اهدافتدوین . 4

 اهداف .گیردمدنظر قرار اهداف  تعیین دررا شده  یینقاط ضعف و قوت شناسا ،(-7-1با توجه به نتایج سنجش بلوغ )بند  .شودمی

  باشند: یژگیو پنج یدارا یدباشده تعیین

 مشخص باشند 
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   باشند گیریاندازهقابل 

  باشند یافتنیدست 

  باشندمرتبط 

 باشند.شده  یبندزمان 

ها ان برنامه بدیل کرد.تری تدقیقمدت های کوتاهآنها را به برنامه باید، اهداف استراتژیکاز انتخاب  پس :برنامه عملیاتیتدوین . 5

 . های مختلف باشدبخشها و عملیات فعالیتشامل بایست می

 

 

 مراحل تدوین استراتژی مدیریت دانش 

 

 

 

 

 

 

  

جمع آوری 
اطالعات

تدوین 
اندازچشم

تدوین 
مأموریت

تدوین 
اهداف 

استراتژیک

تدوین 
برنامه 
عملیاتی
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 های دانشیتهیه درخت کالن حوزه و یشناسای :5 پیوست شماره

برگزاری جلسات خبرگی میان مدیران ارشد و یا سایر  بررسی چارت سازمانی و سند استراتژی، ،مأموریتبیانیه با استفاده از  

مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری  )محوریت( با راهبری وزارتهای دانشی حوزهکالن شناسایی ،های متناسب با شرایطشیوه

 . گیردصورت می

 یریو تصو یهصورت چند الرا به یدانش یهاحوزه یو ارتباط و وابستگسازمان  یاست که ساختار دانش ینمودار درخت دانش

 استخراج و ثبتکه  یآشکار و ضمن یهادانشبندی طبقهمنظور به ییفضا ،دانش یهاحوزه یین. در واقع با تعدهدینشان م

درخت دانش با استفاده از بررسی اسناد باال دستی، شناسایی فرایندهای جاری، و برگزاری جلسه  .شوددرنظر گرفته می ،شوندیم

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:گردد. از کاربردهای درخت دانش میمیهای مختلف ترسیم با خبرگان در حوزه

  بندی دانشطبقهنگهداری و 

 امکان جستجو و بازیابی دانش 

  شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشی 

 های مختلف شناسایی خبرگان در حوزه 

ماموریت و شرح وظایف آن و طی  که با بررسی حوزه آمار و فناوری اطالعات، درخت دانش و جهت آشنایی بیشتر عنوان نمونهبه

های اصلی زمینه . در طراحی درخت، در ذیل آمده است ،جلسات کارشناسی با مدیران و کارشناسان آن حوزه  طراحی شده است

بودن ی ان تخصصزتنوع وظایف و می )شاخه های درخت( و بسته به میزان تولید دانش در هر زمینه، شناسایی ،کاری حوزهیک 

 شوند. به تعدادی زیرشاخه شکسته می هاآن، هر یک از شاخه و اهمیت

 

فناوری اطالعات
 

آمار و فناوری 
اطالعات

 

خدمات و پشتیانی
 

آمار
 

تدوین سالنامه
 

پاسخگویی آماری 
.)مرکز آمار ایران و ( ..

 

امنیت
 

نرم افزار
 

پایگاه های داده
 

رگوالتوری سامانه های 
حوزه سالمت

 

 و توسعه و تحقیق ،طراحی
PMO و استقرار

 

امور اتوماسیون 
آماری

 

تحلیل
 

آمار (آموزش 
)موضوعی

 

سخت افزار و 
زیرساخت

 

شبکه
 

تولید محتوا
 

پرتال و دولت 
الکترونیک

 

امنیت
 

نرم افزار
 

پایگاه های داده
 

سخت افزار و 
زیرساخت

 

شبکه
 

تولید محتوا
 

پرتال و دولت 
الکترونیک

 

امنیت
 

نرم افزار
 

پایگاه های داده
 

سخت افزار و 
زیرساخت

 

شبکه
 

تولید محتوا
 

پرتال و دولت 
الکترونیک
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 گر در مدل مدیریت دانش:عناصر تسهیل6 پیوست شماره

 

بستری برای پیشبرد فرایندهای مدیریت دانش مورد استفاده قرار  عنوانبهگر تسهیلعنصر  پنج، مدیریت دانشبر طبق مدل 

 یندهای سازمانی، فرهنگ سازمانی، و رهبری.، ساختار و فرافناوری، سرمایه انسانیگیرند: می

 

 گر مدیریت دانشپنج عنصر تسهیل

 فناوری .1

دانش است که  یریتمد گرعناصر تسهیل از یکی ،ارتباطات یمناسب برا ابزاری عنوانبههای آن، و قابلیت یفناوراستفاده از 

گانه دانش 5به فرایندهای  فناوریهای مختلف بر پایه استفاده از ابزارها و تکنیکبرخوردار باشد. ای ویژه یتاز اولو یستبامی

سازی رخ دهد. برای استفاده آسان باشد تا شبکهبایست عملیاتی و فناوری می. کندانجام آنها را تسریع میو به کمک کرده 

برقراری  یدر راستا یو خارج یداخل یهااز شبکه بهینه و استفاده یاندازراهو تجهیزات الکترونیکی مرتبط و  رایانهاستفاده از 

توسعه استقرار اثر بخش مدیریت دانش نیاز به   یبرا .یردتوجه قرار بگ یستی مورداست که با یاز اقدامات مهم یکی جریان دانش،

  :است به شرح ذیل یفناور هاییرساختز سازیینهبهو 

  تأمین کامپیوترهای با کیفیت، متناسب با کمیت کارکنان 

 داخلی اینترانت و خارجی اینترنت فراهم کردن شبکه 

 تأمین پهنای باند مناسب 

 های ارتباطی نظیر شبکه توسعهLAN ،WAN ،VPN ،. ...و 

 

 

 

 
 

ر عناصر تسهیل گ

مدیریت دانش

فناوری

سرمایه 
انسانی

ساختار و 
فرایندهای
سازمانی

فرهنگ 
سازمانی

رهبری
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 انسانیسرمایه  .2

، توسعه یمنابع انسانلی مدیریت اصو ویژه  خالقان دانش هستند. کار حالینع درکنندگان و منابع انسانی یا کارکنان استفاده

ملکرد آنها، پاداش دادن به ع یابی، انتخاب و استخدام افراد، آموزش و توسعه کارکنان، ارزوکارکسب یکارکنان با توجه به استراتژ

ن یب یهنگد همایبای است. بر این اساس، مدیریت منابع انسانی تسهیلگر مدیریت دانش است )ریادگیجاد فرهنگ یآنها و ا

و استفاده از دانش با  یگذاربه اشتراک یبرا یطیجاد محیرا به اسازمان و  ن کندیها را تضماستیو س هاارزش، سازمان مأموریت

 در زمان مناسب ت کند که اطالعات درست را به افراد مناسبیرا تقو یفرهنگ و ت کنندیهداآن  یرقابت یامدهایدرک کامل از پ

 خود قرار دهند: در دستور کار اقدامات زیر را در جهت توسعه و ترویج مدیریت دانش ذیربط واحدهایبرساند(. لذا شایسته است 

 مدیریت دانشدر حوزه های آموزشی برگزاری دورهوسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی از طریق آموزش، ت -

 کارمندان تیمیو  یفرد یادگیریو  پردازیایده توان توسعه یمناسب برا ییجو و فضا یجادا -

بردن دانش، مهارت و  باال یگران،کمک به د ی،مانند ارتقاء شخص یدرون یزهانگ و یا،مانند پاداش و مزا یرونیب یزهانگ ایجاد -

 در بین کارکنان تجربه

و  یشتروابق بسکارکنان با  یندانش و تجربه ب مؤثرترکه به انتقال  یآموزش و توسعه تعامل هایروش یجو ترو تشویق -

 منجر شود. یدترکارکنان جد

 یندهای سازمانیساختار و فرا .3

 یستون فقرات جادیو ا سازماندانش در  یریتاجزا و عناصر مد یمنظور معرف شود،یدانش بحث م یریتکه از ساختار مد یزمان

با  یزگارسا یاز کارکنان برا یکهر  یبه دانش شخص یدانش است. ضرورت دسترس یندهایانجام فرا یدانش برا یریتمد یبرا

. یابدتطابق  ریتیو سبک مد یکار یطمح ی،مورد با ساختار سازمان ینا یدلذا با .ر مهم استیابس یاپو یطموجود در مح یازهاین

و  یتاز رسم تریینرا با درجه پا هایدهو مبادله ا کندیم یقرا در کار تشو یمت یهمناسب روح یساختار سازمان یب،ترت ینبه هم

به عدم  ی،ام سطوح سازمانروند ارتباط در تم یلبا تسه یرپذانعطاف یساختارها. دهدیم یشافزا گیریتصمیم یندعدم تمرکز فرا

 هاییمو ت عاتاطال یانسهولت جر ی،مشارکت گیرییمکه توسط تصم ی. ساختار سازمانکندیکمک م گیرییمتصم یندتمرکز فرا

به  تواندمی یرمات زراستا، اقدا ین. در اکندیاز اشتراک دانش کمک م یتمثبت به حما طوربه کند،یعمل م یبخشینب

  :یدکمک نما یبهتر ساختار سازمان یسازیتظرف

 در سطح  دانش یریتمد هایمأموریت یشبردپ یبرا هایتمتناسب با اندازه و حجم فعال یسازمان یهاپست ینیبیشپ(

 گروه(  یسرئ یاکارشناس، کارشناس مسئول 

 گذاری دانش تمرکز دارد.عملکرد که بر توسعه و به اشتراک یریتو مد یابیارز یندهایفرآ توسعه 

 شودیفرد منجر مکه به انتقال دانش فردبهتخصصی  هاییومو سمپوز ینارهاها، سمها، کنفرانسکارگاه یو سازمانده ایجاد. 

 از  یدانش جدد یجادا یشکه منجر به افزا یسازیرمتمرکزو غ یکاریانو متمرکز در جر سازییرسم یهاروش کاهش

 .گرددمیکارکنان  ینب یتعامل اجتماع یقطر

 مراتبسلسله ین( با کمتریسی)ماتر یرپذانعطاف یساختار سازمان ایجاد 

 های کاری و دانشی مبتنی بر فرایندایجاد شبکه 

  شناسایی و مستندسازی فرایندهای کلیدی در ساختار 

 فرهنگ سازمانی .4

ارزشمند است، کند کدام دانش مشخص می تنها نهعامل برای مدیریت دانش موفق است. فرهنگ سازمانی  ترینمهمفرهنگ سازمانی 

که کارکنان را به خلق بایست فرهنگی را پیاده کنند می سازمانبایست بماند. برتری پایدار می منظوربهکند کدام دانش بلکه تعیین می
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و تعهد(  یریپذبودن، انعطاف یاحرفه ی،صداقت، همکار یت،)اعتماد، شفاف یفرهنگ سازمان یهاارزش و تسهیم دانش ترغیب کند.

بسط و  یبرا .شده و به اشتراک گذاشته شود یترهبر تقو ویژهبهتوسط همه کارکنان و  یددانش است و با یریتمد سازییادهپ یمبنا

 :گرددمی یشنهادپ یردانش اقدامات ز یریتتر فرهنگ مدیشتوسعه ب

 میت مدیریت دانش پوستر، استند، مجله، دفترچه دانشی و... به جهت درک اه صورتبهای تبلیغات محیطی دوره جرایا

 های روزانهدر فعالیت

 یت دانشدر تمامی فرایندهای مدیر های استخراج شده به نام صاحب دانش و حفظ مالکیت معنوی و فکریثبت دانش 

 کارکنان دانشی تشویق و تقدیر از منظورهای مدیریت دانش بهها و همایشبرگزاری جشنواره 

  های حوزه مدیریت رسانی در زمینه آخرین اخبار و دستاوردبه اطالعسازمان تخصیص بخشی از اینترانت یا پورتال داخلی

 دانش

 ااستفاده از آنه یراافراد ب یقو تشو ینترانتا و ینترنتا یقاز طر های اجتماعی جهت تعامل بین کارکناناستفاده از شبکه 

 یاتها، نشرو داستانواره هااسطوره یادبودها،و  یزو مراسم، جوا هاجشنمانند  یفرهنگ سازمان یریتمد یاز ابزارها استفاده 

 یقدر جهت تشو کارکنان یذهن هایمدلبر  یمشترک  و اثرگذار هایارزش یتتقو یاعالنات برا یو تابلوها یداخل

 دانش یریتمد هایفعالیت

، کافه دانش(و یکار ییزیکو ف یمجاز یفضا ی،خبرگ یهاانجمنی )سازباز و شبکه یفضاها یجادا یقاز طر یادگیریفرهنگ  یجادا

 یهاتجربه یگذاراشتراک دانش و به یریتمد هاییوهتجارب، بازتاب ش ینبهتر یآوراز گذشته، جمع یادگیریدهی به ارزش

 .(اعضا یناشتراک دانش ب یبرا یوستهپ یدانش، تالش یریتمد

 رهبری .5

دانش مرتبط  یریتدم یتبا موفق یممستق طوربه ینقش رهبرگران مدیریت دانش، رهبری است. عنصر در میان تسهیل ترینمهم

 .دهدیم یشدانش را افزا یریتمد یهاپروژه یمهم، اثربخش یناست و توجه به ا

 هاییزهدارد، انگ مناسب وجود یکه ساختار سازمان ییو در جا کندیم یبانیدانش پشت یریتارشد از مد یریتکه مد سازمانی در

است، شانس  ازمانس یکاز برنامه استراتژ یدانش بخش یریتکرده است و پروژه مد یجاددانش را ا یگذاربه اشتراک یالزم برا

، اقدامات هامانساز اناست رهبر یستهامر شا یناتحقق  ی. براشودیم یجاددانش ا یریتموفق مد سازییادهپ ینهدر زم یشتریب

 را در دستور کار خود قرار دهند: یرز

  سازمان  انداز و اهداف، چشممأموریتدانش با  یریتمد هاییانطباق استراتژتصویب و 

 یریتمد فرایندهایها و پروژه سازییادهپ یبرا یکو تکنولوژ یانسان یزاتی،تجه ی،اعم از منابع مال منابعتأمین و  یبانیپشت 

 دانش

 ارکت دانش مش یریتکنند و در مدیکه به توسعه فرهنگ تبادل دانش کمک م یافرادو قدردانی از  حمایت ،یقتشو

 و فعال دارند یجد

  اخذ گزارشات پیشرفت فرایندهای مدیریت دانش 

 شتراک گذاشتن ابه  یو صداقت برا یتمانند اعتماد، شفاف یهایارزشاساس فرهنگ خاص بر یک یو الگوساز یزیرپایه

 سرآمد و الگو باشد. ینهزم ینکه گفتار و رفتار شخص رهبر در ا یدانش و اطالعات به نحو
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در حوزه  مدیریت دانشهای ابزارها و تکنیک:  7وست شماره پی

 دانشی رایندهایف
 

 :هستندذیل  دانشی اصلی بر طبق مدل مدیریت دانش به شرح فرایندپنج 

 

 گانه5 فرایندهای دانشی

 کنند وتالش می آن به رسیدن برای که آنچه مورد در تا شوندمی تشویقو سازمان  کارکنان دانش: کشفو شناسایی  .1

آن  فاقد موجود و دانشی که دانش وتحلیل یهتجز شامل باید این تفکر .نمایند دانشی که برای دستیابی به آن نیاز دارند، فکر

 استراتژیک دانش نیازهای شناسایی سازمانی شامل سطح در بحثاین  شکاف دانشی نام دارد. ،وتحلیل یهتجزهستند، باشد. این 

 از حمایت برای موجود دانش شناسایی .است نیاز مورد اطالعات و برای دانش روزانه جستجوی فردی شامل سطح در و

مرجعی مفید برای  ،کنندایجاد می افزودهارزش فرایندهایی که نتایجمراحل و  ذینفعان، نیازهای. است ضروری گیریتصمیم

 جدید، دانش خلق از قبل باید اغلب شناسایی مرحله، موجود دانش از مجدد استفاده تشویق منظوربه شناسایی دانش هستند.

 :از اندعبارت کنندمی پشتیبانی مرحله این از که های مدیریت دانشابزار و تکنیک. شود انجام

 نقشه خبرگان 

 خبرگی انجمن 

 سامانه مدیریت دانش 

 فضای همکاری مجازی 

 ابزار ارزیابی دانش 

 خوشه دانش 

 کافه دانش 

 نقشه دانش 

 مدل بلوغ مدیریت دانش 

و شناسایی
کشف

خلق

حفظ و 
نگهداری

اشاعه و 
تسهیم

ریبه کارگی
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 استاد و شاگردی 

 تدوین استراتژی دانش و مدیریت دانش 

 کاوی و تجارب برتربهینه 

 استخراج دانش از خبرگان؛ 

 مصاحبه حین خروج 

 

، آموزش طریق از، جتماعیا تعامل از نتیجه یک عنوانبه اغلب. دارد وجود جدید دانش ایجاد برای زیادی هایراهخلق دانش:  .2

، زمانیسا یا اداری سطح در .شودحاصل می تیمی و فردی سطح درفکری  طوفان یا مشترک مسائل حل، در عمل یادگیری

است  حالی در شوند، اینخدمات جدید خلق می و محصوالتتولید  برای جدید دانش ایجاد هدف با معموالً نوآوری فرایندهای

پشتیبانی  فرایندکه از این  مدیریت دانش هایابزار و تکنیککنند. می ها تمرکزرویه و داخلی بهبود بر فرآیندهای هایفعالیت که

 از: اندعبارتکنند، می

 طوفان فکری 

 هاها و ایدهکسب آموزه 

 یادگیری مرور 

  عملیاتمرور پس از 

 نقشه خبرگان 

 خبرگی انجمن 

 فضای همکاری مجازی 

 فضای همکاری فیزیکی 

 سامانه مدیریت دانش 

 خوشه دانش 

 کافه دانش 

 اشتراک ویدئو 

 استاد و شاگردی 

 دانش یریتدانش و مد یاستراتژ ینتدو 

 ارزیابی حین و پس از پروژه 

 

نیاز است که  ("دانش هایاهپایگ" و "دانش سرمایه" اصطالحبه)های دانش برای ایجاد دارایی: دانش حفظ و نگهداری .3

 باقی "ضمنی دانش" عنوانبه اغلب و شده است مغز افراد ذخیره حجم بسیار بزرگی از دانش در. ثبت و ذخیره گردد دانش

 کرد ذخیرهسازمان  یا تیم هایرویه در توانمیشود،  داده توضیح صراحتبه اینکه بدون حتی را دانش، این بر عالوه .ماندمی

قرار داشته  سازمان دسترس در هایمت و افراد این که زمانی تا (.دهندمی نشان را این مورد موفق ورزشی هایتیم مثال عنوانبه)

 .است دسترس در استفاده یا استفاده مجدد برای و "شده حفظ" آنها دانش که گفت توانمی ،باشند

 و فرآیند، ساختار در به این معنا که ؛است "ساختاری سرمایه" عنوانبه آن کردن نهادینه ،دانش از حفظ اطمینان برای دیگر راه

 دانش یبنددسته یا سازماندهی، انتخاب مانند پشتیبانی هایفعالیت به بستگی صریح دانش ذخیره. ذخیره شودسازمان  فرهنگ
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 فرایندهای مدیریت دانش که از این ابزار و تکنیک .دارد قدیمیدانش  محتوای توسعه و غنا بخشیدن به و رسانیروزبه همچنین و

 از: اندعبارتکنند، پشتیبانی می

 یادگیری مرور 

 مرور پس از عملیات 

 نقشه خبرگان 

 خبرگی انجمن 

 فضای همکاری مجازی 

 کتابخانه اسناد 

 سامانه مدیریت دانش 

 بندیطبقه 

 کافه دانش 

 اشتراک ویدئو 

 دانش یریتدانش و مد یاستراتژ ینتدو 

 استخراج دانش از خبرگان 

 خروج ینمصاحبه ح 

 یکارآموز 

 خبرگان یستدر 

 

 این. ستا مناسب باکیفیت مناسب و در زمان دانش به مکان مناسب، انتقال مرحله این از هدف: دانش شاعه و تسهیما .4

 طرق به تواندیم گذاریاشتراک .(شودمی ایجاد ارزش در جایی که) یردگدر بستر درستی قرار می دانش که است معنی بدان

انبار  رویکرد" اصطالحکرد بهروی این. شود توزیع اسناد طریق از یا قرار گیرد و داده پایگاه در تواندمی دانش .گیرد صورت مختلف

 پیدا را آن بتوانند دیگران دهند تامی در دسترس دیگران قرار گونهینا به را دانش کارکنان.شودنامیده می "و موجودی دانش

 .پیدا کردن آن( قصدبهکنند )ذخیره دانش 

 غیره و کارآموزی، مربیگری، هابرگزاری کارگاه، همکاری طریق از مستقیم تعامل ایجاد یک طریق از توانمی را دانش بیشترین اما

ابزار و  .شودمی نامیده "جریان رویکرد" افراد بین مستقیم طوربه دانش انتقال این رویکرد .کرد منتقل دیگر فردفردبه یک از

 از: اندعبارتکنند، پشتیبانی می فرایندهای مدیریت دانش که از این تکنیک

 مساعدت همتایان 

 یادگیری مرور 

 مرور پس از عملیات 

 نقشه خبرگان 

 خبرگی انجمن 

 سراییداستان 

 فضای همکاری مجازی 

 فضای همکاری فیزیکی 

 کتابخانه اسناد 

 سامانه مدیریت دانش 
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 خوشه دانش 

 بندیطبقه 

 اشتراک ویدئو 

 استاد و شاگردی 

 دانش یریتدانش و مد یاستراتژ ینتدو 

 و پس از پروژه ینح یابیارز 

 پروریجانشین 

 یکارآموز 

 خبرگان یستدر 

 تواندمی زمانی تنها دانش درواقعگیرند. وجود دارند که مورد استفاده قرار نمی سازمانزیادی در  هایدانش: دانش کارگیریبه .5

 هاییتالش تمامنجام ا از یناناطم مورد در مستقیماً دانش استفاده از فرایند بنابراین؛ شود استفادهاز آن  که کند ایجاد ارزش

 است. شده صرف دانشمدیریت فرایندهای قبلی  در که است

 تواند دانشکه می شودحاصل می ایتازه تجربیات و کشف شده بیشتر دانش هایشکاف از برخی ،دانش از استفاده در هنگام

 یک به شدن تبدیل منظوربهبیشتر  ایجاد دانش و شناسایی با باید دانش فرایندهای بنابراین؛ خلق کند سازمان برای جدیدی

 از: اندعبارتکنند، پشتیبانی می فرایندهای مدیریت دانش که از این ابزار و تکنیک یابد. مدیریت دانش یکپارچه، ادامه فرایند

 مساعدت همتایان 

 نقشه خبرگان 

 خبرگی انجمن 

 فضای همکاری مجازی 

 فضای همکاری فیزیکی 

 کتابخانه اسناد 

 سامانه مدیریت دانش 

 خوشه دانش 

 بندیطبقه 

 کافه دانش 

 برنامه شایستگی دانشکاران 

 استاد و شاگردی 

 دانش یریتدانش و مد یاستراتژ ینتدو 

 کاوی و تجارب برتربهینه 

 پروریجانشین 

 یکارآموز 

و پرکاربردترین  ترینهممای در حال رشد و توسعه هستند که در این پیوست به فزاینده صورتبههای مدیریت دانش ابزار و تکنیک

 وجود استفاده نمایند.های ممجاز هستند با توجه به نیاز و شرایط موجود از سایر ابزار و تکنیک هاسازمانست. اآنها اشاره شده
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 فرایندهای دانشتفکیک  های مدیریت دانش بهابزار و تکنیکجدول 

 فرایندهای اصلی دانش
 ردیف های مدیریت دانشابزار و تکنیک 

 شناسایی خلق نگهداری تسهیم کارگیریبه

 1 طوفان فکری          

 2 هاها و ایدهکسب آموزه          

 3 مساعدت همتایان          

 4 یادگیری مرور          

 5 مرور پس از عملیات          

 6 نقشه خبرگان          

 7 خبرگی انجمن          

 8 سراییداستان          

 9 فضای همکاری مجازی          

 10 فضای همکاری فیزیکی          

 11 کتابخانه اسناد          

 12 سامانه مدیریت دانش     

 13 دانش ارزیابی ابزار          

 14 خوشه دانش          

 15 بندیطبقه          

 16 کافه دانش          

 17 برنامه شایستگی دانشکاران          

 18 نقشه دانش          

 19 مدل بلوغ مدیریت دانش          

 20 اشتراک ویدئو          

 21 استاد و شاگردی          

 22 دانش یریتدانش و مد یاستراتژ ینتدو          

 23 و پس از پروژه ینح یابیارز          

 24 و تجارب برتر کاویینهبه     

 25 استخراج دانش از خبرگان     

 26 خروج ینمصاحبه ح     

 27 پروریینجانش     

 28 یکارآموز     

 29 خبرگان یستدر     

 : ردازیمپمی فوق یهاتکنیکابزار و از  هر یکبه تشریح در ادامه 
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 طوفان فکری (1

 طوفان فکری چیست؟ -

است. جلسات  مسئله یکحل  یبرا یرمعمولغ هاییدهخالقانه و ا یهاحلمنظور خلق راهگروه به یابزار و روش ساده برا یک

و در مرحله دوم  شودیاستقبال م یبدون داور هایدهدو مرحله واگرا و همگرا است. در مرحله اول از همه ا یدارا یطوفان فکر

 .شوندیم یداور شده،یینتع یارهایمثبت و بر اساس مع یدگاهبا د هایدها

قابل انجام است.  یمکان وباشد و در هر زمان  یدهو ا ینهگز یادیتعداد ز یدبه تول یازکه ن شودیانجام م یزمان یطوفان فکر روش

 .یستدارد، مناسب ن یقدق یلبه تحل یازوجود دارد که ن یححل صح راهیکتنها  که یزمانروش در  ینا

 رود؟چرا طوفان فکری بکار می -

ود ای از راهکارهای موجها که فراتر از مجموعهشود که فوراً به تولید طیف وسیعی از گزینهاز این روش زمانی استفاده می

 است، نیاز باشد.

 هاها و ایدهکسب آموزه (2

 ها چیست؟ایده ها وکسب آموزه -

هایی که ها و ایدهمندتر به کسب آموزهطور جمعی و نظامیک جنبه کلیدی مدیریت دانش است که در سطح فردی و تیمی، به

 ها راهنمایی برای چگونگی استفاده از آنها است.ها و ایدهپردازد. کسب آموزهرخ داده است، می

 

 رود؟ها بکار میها و ایدهچرا کسب آموزه -

خود را به دانش  یهاداشته باشند و آموزه ترسریع یادگیریکنند،  یدتول یشتریب هاییدهتر باشند، اخالق خواهندیم هاسازمان

 کنند. یلتبد ی،بردارو بهره کارگیریبه ی،گذاراشتراک یبرا یبهتر

 یدیجد هاییدهها و امداوم با آموزه طوربهکه آنها  یدخواهند د یآسانبهخود  هاییمبا مشاهده افراد و ت هاسازماناز  بسیاری

 یصورت جمعکار به نیانجام ا یبهتر برا هاییکروش، ابزار و تکن یافتنو مشترک لذا  یمیت یدر کارها مخصوصاًروبرو هستند، 

 است. یمند ضرورو نظام

 بالطبعاست که  هایدهها و اگام کسب آموزه یناول یحدانش صر بهآن  یلو تبد ینوشتن دانش ضمن یاثبت  یبرا یبستر ایجاد

 هاییدهها و اکسب آموزه یراب یمتعدد ی. ابزارهاشودیم سازماناهداف  یمجدد آن در راستا کارگیریبهمنجر به توسعه دانش و 

 وجود دارد. یو جمع یفرد

 مساعدت همتایان (3

 مساعدت همتایان چیست؟ -

با  یمکه ت یدرخواست کمک از همکاران و کارشناسان حوزه مشخص، در مورد مسئله مهم یپروژه برا یمت یکاست که  یکیتکن

 "قبل از اقدام یادگیری" آن رااست که  BP یادگیری ینداز فرا یبخش یانمساعدت همتا .کندیآن مواجه است، استفاده م

روز  یماز ن معموالً یانجلسه مساعدت همتا .شودیکار انجام م یک یاپروژه  یکدانش قبل از شروع  یآورجمع یعبارتبه نامند،یم
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 یمت .کنندیمسائل مورد نظر بحث م یبرا هاحلراهدر مورد پروژه و ارائه  یانپروژه و همتا یم. دو تکشدیتا دو روز طول م

 .آموزندیم یکدیگررا در مورد پروژه از  یموارد یزن یانمتاه. کندیخود کسب م یانرو از همتا یشدر مورد پروژه پی را هاییدگاهد

 

 رود؟چرا مساعدت همتایان بکار می -

 یبرا یمت یمعمول، اعضا طوربهپروژه است.  یمت یبرا یادگیری یکوتاه کردن منحن یانجلسه مساعدت همتا یهدف از برگزار

 ینامر اغلب در بهتر ین. اکنندیخود اقدام م یبر اساس دانش و منابع ضمن یچیدهو پ یدجد یهاحل مسائل مربوط به پروژه

 روشی را که یانمساعدت همتا .انجامدیحالت به شکست م ینو در بدتر شودیستند مین ینهکه به ییهاحلحالت منجر به راه

مسائل  توانندیم یقطر یناز ا هایم. تکنندیرا فراهم م یدفائق آ یخارج یهاپروژه بر مسائل مربوط به پروژه با تخصص هاییمت

از تجربه و دانش همکاران را  یریگبهره ییتوانا یانمساعدت همتا کنند. ییرا شناسا یدجد یهاحلو راه یکردهارو ی،واقع یاساس

 .آوردیرا به ارمغان م یفور یجو نتا ینشابزار ارزشمند است که ب یکو  سازدیپروژه فراهم م یمت یبرا

 مرور یادگیری (4

 ت؟مرور یادگیری چیس -

از مرور پس  یادگیری مرور .کندیکار استفاده م ینددر طول فرآ یو فرد یمیت یادگیریکمک به  یبرا یکتکن ینپروژه از ا یمت

پس از هر  تواندیم رییادگی مرور .شودیانجام م یپروژه رسم یک یاندر پا معموالً یاتمتفاوت است. مرور پس از عمل یاتاز عمل

باشد مانند  تربزرگاقدام  یکاز  بخش گسسته یک یاکوچک  یتفعال یک تواندیم یدادرو یکشده انجام شود. شناخته یدادرو

 .پروژه یزیربرنامه یدادرو

 رود؟چرا مرور یادگیری بکار می -

بهبود آن  یو برا یرندبگ یاد سرعتبهبتوانند  یدبا یمت یپروژه است. اعضا یاجرا ینمداوم در ح یادگیری یادگیری، مرورهدف 

مورد  ینو ا دهندیدامه مااز آن، کار خود را  یپروژه بدون بازخورد یاطرح  یک یلتا تکم یمت یمعمول، اعضا طوربه سازگار شوند.

ها استخراج و آموختهها منتظر ماند تا درسآموزه یبررس یپروژه برا یانکه تا پا یست. خوب ندهدیم یشپروژه را افزا یسکر

و شکست، بدون در نظر  یتموفق یتکه بالفاصله از هر دو موقع سازدیرا قادر م هایمکار، افراد و ت ینح یادگیری تبادل شوند.

 .یرندبگ یادگرفتن طول پروژه، 
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 مرور پس از عملیات (5

 مرور پس از عملیات چیست؟ -

 سازدیا قادر مرپروژه  یمت یپروژه آموخته شده است و اعضا یلاست که در زمان تکم ییهاو ثبت درس یابیارز یروش برا ینا

 یآت یهاف در پروژهاتفاق افتاد، و چگونه به حفظ نقاط قوت و بهبود نقاط ضع ینافتاده است، چرا ا یتا کشف کنند که چه اتفاق

 یاتپس از عمل مرور .گیردیپروژه صورت م یاصل یمت یبا اعضا یررسمیغبحث  یک عنوانبه یاتپس از عمل مرور بپردازند.

 است، انجام شود. مدتیطوالنپروژه که  یدیهر مرحله کل یاپروژه  یلدر تکم تواندیم

 یچارچوب کل یک بایستیم یادگیریبه حداکثر  یابیمنظور دست. بهیستن یتشکا یاجلسه نقد  یک یاتپس از عمل مرور

گزارش  یک ینکرد که ا تأکید یدبا ینهمچن .یندحبت نماصصورت صادقانه در مورد پروژه به یمت یو اعضا یرانکرد تا مد یجادا

 .یستن یارعتمام یابیارز

 

 رود؟چرا مرور پس از عملیات بکار می -

 مرور آن است. یراشده ب یینو تع یزیربرنامه یجپروژه در برابر نتا یک یواقع یجنتا یبررس یاتجلسه مرور پس از عمل یکهدف 

 یمشابه آت یهابهبود در پروژه یبرا ینقطه شروع ینو شکست پروژه است. ا یتاز موفق یادگیری یبرا ییمبنا یاتپس از عمل

تمرکز بر  یقاز طر یندهآدر  یجکه چگونه بهبود نتاکنند یینکرده و تع یینقاط قوت و ضعف را شناسا توانندیم یمت یاست. اعضا

بهبود  یا براها را مستند کند و آن رآموختهدرس تواندیپروژه م تیم خاص حاصل خواهد شد. اتمشاهد یفمطلوب و توص یجنتا

 قرار دهد. سازمان یهبق یاردر اخت گیرییمتصم

 نقشه خبرگان )متخصص یاب( (6

 نقشه خبرگان چیست؟ -

ن دانش اشتراک گذاشتمنظور بهو کارآمد و به مؤثرو استفاده  یجادا یبرا ITابزار  یک معموالً هایابتخصص یانقشه خبرگان 

اوقات  ید. گاهدارن یارکه آن دانش خاص را در اخت یبه دانش خاص دارند و افراد یازاست که ن یاتصال افراد یقموجود از طر

 نقشه. شودیم یارییمصممنجر به ت یاو  کندیکمک م یدجد هاییمت یجادبه ا یاز،ن ردمو یهاتخصص یافتنبا  یستمس ینا

 یاخودکار خبره  یمانند جستجو تریچیدهپ یستمس یک یاباشد و  یکیالکترونرنگی طور ساده شامل صفحات به تواندیخبرگان م

 یازه به دانش نک یکردن و اتصال فرد یدااطالعات و افراد )کارگزاران دانش( باشد که از پ یاز فناور یبیترک یحت یاتخصص و 

 کند. یبانیدارد، پشت یاردر اختکه دانش را  یدارد و کس

 رود؟چرا نقشه خبرگان بکار می -

 یستند،قادر ن سازمان ها. اغلب دهدیرا انجام م یزکه چگونه آن چاست  از آن ترمهم داند،یم یزیچه چ یچه کس ینکهدانستن ا

غلب منجر به اختراع ا مسئله ینکنند. ا یداوجود دارد، پ یاخبرهکارشناس و ذهن در یا و  سازمان از ییدانش مناسب را که در جا

افراد  یافتننجر به مابزار  این را بپرسد. یزیچه چ یکه از چه کس داندینم سازمان یراود، زشیحل مشکل مشابه م یچرخ برا

 .کندیم یبانیپشت وکارکسبو کارآمد از  مؤثرطور و به شودیمناسب با دانش درست در زمان مناسب م
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 انجمن خبرگی (7

 انجمن خبرگی چیست؟ -

 یو در صورت کنندیدنبال م دهند،یکه انجام م یکار یرا برا یهستند که عالئق مشترک یاز افراد یگروه یخبرگ یهاانجمن

انجام دهند. در  یحو بهترنکه چگونه آن کار را به  گیرندیم یاد یقطر ینمرتب برگزار کنند از ا صورتبهکه جلسات خود را 

 یانها، دانش و تخصص مشترک در متا مهارت شوندیم یجادا خودخودبه یا یذات صورتبه یخبرگ یهادانش، انجمن یریتمد

 یادگیری یکردن منحنکاران و کوتاهانتقال دانش از خبرگان به تازه یبرا یابزار یخبرگ یهاکارکنان را به اشتراک بگذارند. انجمن

 است.

، بسته به هدف انسازم یک یفراتر از مرزها یاو  سازمان یکمختلف  یبخش، در واحدها یکدر  توانندیم یخبرگ هایانجمن

از  یمانند گروه ،تخصص ومشترک، دانش  یهامهارت یجادو ا گذاریاشتراکبه یبرا معموالًها انجمن ینشوند. ا یجادآن ا

 یرانمد یآورجمع یاهستند و  یدجد هاییکتکن یاز جراحان که در جستجو یادارند، شبکه یمهندسان که مشکالت مشابه

تمرکز دارند.  یدجد یآوردانش و نو یجادا بر یخبرگ یهااز انجمن یبرخ ین. همچنکنندیکمک م یکدیگربار در کنار  یناول یبرا

 ناهمگن باشند. یاهمگن  ندتوایآن م یهااست و تخصص رینفر تا هزار نفر متغ 3-2از  هاانجمن یناندازه ا

 رود؟چرا انجمن خبرگی بکار می -

ها و و توسعه مهارت گذاریاشتراکدر به مؤثر طوربهآن است که  یخبرگ یهاانجمن یریگشکل یلدل ترینیو قو ینترساده

 خوبیبه یخبرگ یهااگر انجمن یعبارت. بهیندباشد، اقدام نما یچندان گذارییهبه سرما یازکارکنان، بدون آنکه ن یاندانش در م

 یخاص تا زمان ینهدر زم یخبرگ یهااز انجمن تواندیم سازمان. یستندن توجهیقابل گذاریرمایهس یازمندن معموالًشوند  یطراح

 کارکنان است. یتوسعه مهارت یهاهفقدان برنام یبرا یو راهکار یدنما یبرداربهره مند باشند،عالقه ینهبه آن زم یکه افراد

مثال،  عنوانبه کنند؛یم تشویق یکدیگررا به کمک به اعضاء هستند که در آن  یخبرگ یهاانجمن یداراها سازماناز  بسیاری

 یهاانجمن ی. گاهگذاردمیخود را به اشتراک  یاتتجرب یامشاوره و  یگریو سپس فرد د شودیمشکل روبرو میک با  یفرد

 .کنندیموضوع مشترک فراهم م یکتجارب در  ینتبادل بهتر یرا برا ییهافرصت یخبرگ

کارکنان  یترضا یشاعث افزابدر ارتباط هستند،  یکدیگربا  یخبرگ یهاانجمن یقکه از طر یکارکنان یاناعتماد مایجاد  عالوهبه

مشترک کاربرد  یهاها و دانشبه اشتراک گذاشتن مهارت یبرا یخبرگ یها. انجمنشودیارزش مکار با یرویحفظ ن یتو در نها

مختلف  یکار هایشینهیاز پ یحالت، افراد ین. در اگیرندیشکل م ینوآور یعتسر یبرا یخبرگ یهاانجمن اتاوق یدارند. گاه

 .کنندیم یهمکار یکدیگربا  هایدها یبرخ یشبحث و آزما یبرا

 سراییداستان (8

 سرایی چیست؟داستان -

 ییسراش دانست. داستاندان یریتمد یاز ابزارها یکی آن رادر نظر گرفت و  یاجتماع یزندگ سرمنشأ توانیرا م ییسراداستان

 ینفرهنگ و در هر سرزم در هر یاتروا یا هاداستاناست.  گویییههبد یقو صداها اغلب از طر یرانتقال حوادث به کلمات، تصاو

 اشته شده است.به اشتراک گذ یاخالق یهاپرورش ارزش منظوربهآموزش، حفظ فرهنگ و  ی،سرگرم ابزار عنوانبه

دانش  ویژهبهاشتراک گذاشتن و انتقال دانش، به یروش قدرتمند برا یکعنوان به ییسرادانش، داستان یریتمد یابتدا از

دانش  یکه دارا یاست؛ فرد ییسرامورد داستانکلمه در  یواقع یبه معنا ینمورد استفاده قرار گرفته است. ا یو ضمن یتجرب

. با وجود آنکه کندیم یانبه کسب دانش هستند، ب یلکه ما یرا در مقابل افراد وداز تجربه خ ییهاارزشمند است، داستان
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 از به یشدانش ب تریقسطح عم اریاشتراک گذاجرا شود قادر به  درستیبهساده است اما اگر  کامالًروش  ییسراداستان

 یرافرد دارد؛ ز یک یهاآموختهتجربه و درس شتنبه اشتراک گذا یبرا یادیز ییتوانا ییسرااطالعات است. داستان یگذاراشتراک

 کنند. یانآن ب یاترا همراه با محتو یمفاد غن توانندیم تأثیرگذار یهاداستان

 

 رود؟سرایی بکار میچرا داستان -

 ییسراابزار داستان یازمندن حتماالًابه اشتراک بگذارد،  یاطالعات هایسیستم یقخود را از طر یهادانش یتمام تواندیم سازماناگر 

، حالینا بااطالعات است  یفناور هاییستمز ساز استفاده ا برترزمانسرا و مخاطبان آن داستان یانتقال دانش برا یند. فرایستن

 وجود دارد. ندرتبهدانش  یریتمد هاییکاست که در اکثر ابزار/ تکن یفردمنحصربهو  یمنافع قو ایدار یسینوداستان

 دانش یانتقال بخش ضمن .1

 سرا و مخاطبداستان ینپرورش روابط خوب ب .2

 .کندیم شور و عالقه در مخاطبان یجادا .3

 فضای همکاری مجازی (9

 فضای همکاری مجازی چیست؟ -

، یگردعبارتبهکنند.  شان، با یکدیگر کارسازد فارغ از مکان فیزیکیکارکنان را قادر میجوهره فضای همکاری مجازی این است که 

 باشد. یدئوکنفرانسوبایست شامل اشتراک اسناد، قابلیت ویرایش مشترک و این فضا می

 رود؟کار میهچرا فضای همکاری مجازی ب -

 ها دسترسی داشته باشندبهترین مهارتدهد تا در هرکجای جهان به این امکان را می سازمان هابه  .1

 شودونقل میهای حملچشمگیری باعث کاهش هزینه طوربه .2

زمان که احتیاج  است کار کنند و هر مؤثرتردهد تا در هر مکان و هر زمان که برایشان به کارکنان این امکان را می .3

 به اطالعات دسترسی داشته باشند. ،داشتند

 فضای همکاری فیزیکی (10

کنیم، بحث می ،کنیمدر هنگام خلق یا تسهیم دانش، از طریق ارتباطات رودررو با یکدیگر تعامل می معموالًحیط کار است. همان م

امالت انسانی در پرسیم. فضای همکاری فیزیکی همان جایی است که این تعمی سؤالتر یک کنیم، و یا در حالت سادهمکالمه می

 صورت طراحی مناسب، از خلق و تسهیم دانش پشتیبانی کند.افتد و قادر است در آن اتفاق می

کارکنان اشاره  و به چگونگی تعامل بین فضای همکاری فیزیکی مناسب چیزی فراتر از داشتن میز و صندلی و اتاق کنفرانس است

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:دارد. در این زمینه می

 های پایلوت.سازی طرحفضای کافی برای تعامالت تیمی و فضای مناسب برای پیاده، غیررسمیفضای باز برای تعامالت فردی و 
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 کتابخانه اسناد (11

 چیست؟ کتابخانه اسناد -

ناسب در زمان مناسب منکته در بایگانی، جستجو و یافتن اطالعات  ترینمهم بندی مناسبتأمین یک منبع ذخیره اسناد با طبقه

 است.

 رود؟بکار می کتابخانه اسنادچرا  -

های ایههای دانشی کلیدی و سپس شناسایی و توسعه سرمسرمایهاطالعات، نیروی حیاتی دانش است. باید برای شناسایی 

دیریت اسناد شود، مریزی نمود. یک کتابخانه اسناد مناسب که منجر به سیستم کنند، برنامهاطالعاتی که دانش را پشتیبانی می

 کند.جزئی از پورتال دانش ایفای نقش می عنوانبه

 سامانه مدیریت دانش(12

کرده و  یلسهت سازمان)آشکار و پنهان( را در  یدانش یهدانش و سرما یریتمدفرایند است که  یستمیدانش، س یریتسامانه مد

و  یندهااز افراد، فرا یبیرکت یستمیس ین. چنبخشدیم ینیترا ع سازمانبر دانش  یریتمرتبط، مد هاییتفعال سازییکپارچهبا 

 .دهدیمحور سوق مدانش سازمان یک یرا به سو سازمان ،ربطذیعوامل  ینب تعامل یجاداست که با ا هایییتکنولوژ

. روندیبکار م هاسازماندانش در  کارگیریبهانتشار،  سازی،یرهبا هدف خلق، ذخ یاطالعات هاییستماز س یعیدسته وس واقع در

 هایستمس یناز ا یانواع مختلف حالبااین ،است یضمن یهابه دانش یدهها، انتشار دانش آشکار و آدرسسامانه ینکاربرد ا یشترینب

 :شودیدانش برآورده م یریتهدف عمده توسط سامانه مد چهار .شوندیم یجاددانش ا کارگیریبهتوسعه و  لق،مقاصد خ یبرا

 ثبت دانش یبرا یندیفرا یجادا 

 مخازن دانش یجادا 

 به دانش موجود در مخازن و ارتقاء آن یدسترس یجادا 

 در جهت بهبود و ارتقاء دانش ییدارا یک عنوانبهدانش  یریتمد 

 باشد:دارا میهای ذیل را ویژگیقابلیت پشتیبانی از سامانه مدیریت دانش 

 کدگذاری دانش -

سامانه مدیریت دانش ثبت شود باید از سد ارزیابی گذشته و پس از تائید در  منظور آنکه دانش استخراج شده از کارکنان بتواندبه

تر شناسایی شده است، قرار گیرد. دانش کدگذاری شده، از طریق سامانه محتوا، کدگذاری شده و در حوزه دانشی مربوطه که پیش

 کد دانشی خواهد بود. ش ثبت شده در سامانه یکگیرد. در واقع هر دانمدیریت دانش در دسترس همگان قرار می

 

 سازی دانشیشبکه -

ای از متخصصان و افراد کلیدی دهی شبکهها به طراحی و شکلبه کمک آن سازمانهای مختلف است که ای از تکنیکمجموعه

ص یا عنوان مثال تدوین نقشه دانشکاران در یک حوزه خاگشا باشد. بهتواند در حل مسائل گوناگون راهپردازد. این شبکه میمی

 سازی است.ای از شبکهخبره، نمونه پرستارانیا  متخصصانکه سازی باشد. شبتواند یک نوع شبکهمی سازماندر کل 

نحو بهتری مدیریت کرد. یک سامانه مدیریت دانش را بهو تبادل و استفاده مجدد از دانش  توان ثبتبا ایجاد شبکه می

 های دانشی، دارا باشد. هزسازی را بر اساس حوبایست توانایی شبکهمی
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 ابزارهای جستجوی پیشرفته -

 وب یجهان شبکه از که کسانی همه تقریباً سازند.دانش را بر بستر سامانه مدیریت دانش فراهم می ها بستر استفاده ازاین ابزار

 پیشرفته جستجوی ابزارهای از کاربران از کمی تعداد، حال این با هستند جستجو موتور یک کارگیریبهکنند در حال می استفاده

 نتایج کیفیت در توجهی قابل بهبود تواندمی ابزارها این درک. کنندمی استفاده ،شوندمی ارائه جستجو موتورهای اکثر توسط که

ها، ای برای یافتن دانشبایست از موتور جستجوهای پیشرفتهمی سازمانایجاد کند. سامانه مدیریت دانش در یک  جستجو

 چگونگی پذیر نخواهد بود. دانستنچراکه بدون این ابزار استفاده مجدد از دانش امکان ،مند باشدمستندات و خبرگان سازمانی بهره

 .ر استدانشکا هر برای مهمی مهارت، هاگزینه کردن محدود برای، جستجو ابزارهای از استفاده

 هابالگ -

 است که هانوشته از لیستی حاوی و است ی(نگاری )سبک ژورنالیستساده به سبک روزنامه بسیار سایتوب واقع یک وبالگ در

کوتاه، اطالعات کاربردی،  شامل مقاالت معموالً هاهای وبالگنوشته. گیردسایت قرار میمعکوس در آن وب زمانی ترتیب به معموالً

تواند است که می متن ها تنها در قالبورودی وبالگ. است کنونی رویدادهای به مربوط اغلب که هستند هاییداستان یا وها فراداده

 .باشند مختلف انواع از ترکیبی صدا یا تصویر و یا، فیلم، شامل عکس

 ( ابزاری قدرتمند برای کسب دانش است.K-Logsوبالگ یا وبالگ دانشی )

توان می را سایتوب هر اگرچه شود. ایجاد نویسندگان از کامل مجموعه واحد یا یک نویسنده یک توسط ممکن وبالگ یک محتوا

 از: اندعبارتمتعددی دارند که  هایها ویژگیاما بالگ، نامید وبالگ یک

 توانندمی خوانندگان و شودمی افزوده رشد حال در لیست یک به هاآیتم هاوداستان. است خطی اساساً هامحتوای وبالگ .1

 یافته است. توسعه( ها) نویسنده افکار پیگیری محتوا دریابدکه طریق از

را به خوانندگان خود بر  موضوعات از وسیعی تواند طیفها میوبالگ با این وجود. دارد بر روی موضوعی تمرکز وبالگ .2

 وبالگ سازد کهیمرا روشن  مسئلههمواره نگاه دقیق به انواع موضوعات در نهایت این  اما اساس سالیقی که دارند، منتقل کنند

 .یک موضوع واحد تمرکز دارد بر روی

دهند که این  رنظ موضوعات مطرح شده درباره توانندمی خوانندگان آن طریق از که است مکانیسمی دارای وبالگ .3

 نظرات ارائه شده را نویس همواره این توانایی را دارد کهوبالگ هرچند، است نویسیوبالگ مفید هایجنبه از یکی قطعاً مورد

 نماید. "تعدیل" معمول طوربه

شود،  اضافه ه وبالگجدید ب چیزی که زمانی دهد،می اجازه افراد به که کندمی منتشر الکترونیکی شاخص یک وبالگ .4

 .شوند نسبت به آن آگاه

 :دهدمی ارائه متمایز مزیت سه حداقل نویسیکه وبالگها آن است دلیل استفاده از وبالگ

چنین  توانندمندان میقهدرواقع عال. دارند آسانی بسیار کاربری معموالً وبالگ میزبانی برای استفاده مورد افزارنرم .1

 .کنند ایجاد دقیقه در چند فقط را ایساده سایتوب

 .است گذاری آناشتراک به و دانش جذب در شدن درگیر هایراه ترینساده از یکی وبالگ مطالب نوشتن فرایند .2

، مطلع شوند جدید هایورودی از خودکار طوربهکه  برای خوانندگان ایجاد توانایی با همراه، وبالگ هایسایت سادگی .3

 کند.می ساده بسیار دانش را انتشار فرایند
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 تاالرهای گفتگو -

دانند و ران است تا بدانند واقعاً چه میراهی برای کارکنان و دانشکا وکار است مکالمهکسبار در دنیای شکل ک ترینمهمگفتگو 

 های خود سهیم کنند و در خالل این فرایند به خلق دانش جدید بپردازند.سپس دیگران را در دانسته

و دفعات مبادالت  ممکن است از مدت اما ،تر از تاالرهای گفتگوی مجازی استطریق گفتگوی رودررو، بسیار کارا انتقال دانش از

و منبعی برای تولید و  مؤثریار گیری تاالرهای گفتگو بسصورت غیررسمی بکاهد با این وجود، ایجاد بستری برای شکلدانش به

 گذاری دانش است.اشتراکبه

اند. هیچ گفتگوی کنیک بهره گرفتهتبادل افکار سازنده اما نامتمرکز از این ت منظور ترکیب وبه پیشروهای بسیاری از سازمان

ها پذیرد و هدف تنها ایجاد بستری برای گفتگو درباره کارها، ایدهجلسه در این مکان صورت نمیمنظمی بر اساس دستور یا صورت

 و نظرات کارکنان در مورد حیطه خاصی است.

هایی برای استفاده از هر دو فراهم ا بشناسند و فرصتدررو و یا الکترونیک رهای هر یک از انواع ارتباط روباید ارزش هاسازمان

 برداری نمایند. کنند و از این بستر قدرتمند برای اشتراک دانش بهره

 ناپذیر آن است.خش جداییهای مدیریت دانش و بهای مهم سیستمایجاد تاالرهای گفتگوی مجازی یکی از شاخصه

 

 های اجتماعیهای شبکهسرویس -

گذاری عالیق خود در این اشتراکو ابزاری برای به مشترک حوزه یک که است کارکنان از یگروه شامل ،اجتماعی شبکه یک

 پشتیبانی اجتماعی هایشبکه از که هستند یآنالین هایسیستم ،اجتماعی هایشبکه خدمات. دارند اختیار در حوزه مشترک را

 :از اندعبارت معموالً های اجتماعیشبکه اصلی خدمات. کنندمی

 هستند. مشابه نیازهای یا منافع دارای که افرادی کردن پیدا .1

 هاگروه این بین ارتباط برقراری و هازیرگروه یا هاگروه در افراد کردن جمع .2

 ز طریقگذاری انواع اطالعات ااشتراکبه حتی یا و مرتبط هایسایتمستندات و وب مانند محتوا گذاریاشتراک به .3

 و... ویدئو

 های خبرگی هستند.های دانشی و انجمنهای اجتماعی اغلب بستری برای ایجاد تاالرهای گفتگو، فرومشبکه

 هدفمند باشد، خوبیبهکه  کهشب یک. باشند قدرتمندی بسیار دانش گذاریاشتراک به ابزارهای توانندمی اجتماعی هایشبکه

، وکارکسب محیط یک در. مرتبط، هدایت نماید مشاوره و ارتباطات درست، سمت دانش به دسترسی به را خود اعضای تواندمی

 . قرار نمایندبر بالقوه فعلی و کاربرانبا نزدیک بسیار رابطه دهدمی اجازه هاسازمان به دانش گذاریاشتراک به

 های اجتماعیتحلیل شبکه -

ها وجود دارد، شبکه هایی که از ارتباط بین افراد یا گروهدادهافزاری هستند که بر اساس ای از ابزارهای آماری و نرممجموعه

کند. برای مثال تعیین آنکه در یک جمع از متخصصان چه فردی نقش مرکزی را دارد و چه ارتباطی بین این افراد را تحلیل می

 افرادی بیشترین مراجعات علمی به دیگران را دارند، از کاربردهای این ابزارها است.

 کند.به شناسایی و ارزیابی منابع دانش ضمنی و پویایی ارتباط بین آنها کمک می ،زار در مجموعاین اب

عنوان مثال بیشترین دانش توسط بایست بستر مناسب برای اخذ چنین آمارهایی را فراهم آورد. بهیک سیستم مدیریت دانش می

هایی ه دانشه خاص، مورد رجوع دانشی قرار گرفته است، چچه کسانی وارد شده است، چه کسانی بیشتر از سایرین در یک حوز

از جمله آمارهایی کاربردی  د و ...نشی هر حوزه چه کسانی هستناند، خبرگان دابیشتر مورد بازدید و استفاده مجدد قرار گرفته

 ای اجتماعی است.هدر این سیستم است که خود بر بستر شبکه
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 ویدئو کنفرانس -

سریع در توسعه دانش، ایده و کارکنان و درنتیجه تتسهیل در برقراری ارتباط بین، تولید دانشگذاری،راکاشت ابزاری برای به

 گیری از ابزار ویدئو کنفرانس بسیار کاراتر عمل نماید.تواند با بهرهتاالرهای گفتگوی مجازی می .است نظرات نوآورانه

 ابزار ارزیابی دانش (13

 ارزیابی دانش چیست؟ -

 ینیآفرارزش یزانو از نظر م ییتواآنها را از نظر مح یفیتکرده و ک ییاست که منابع دانش را شناسا ییهاها و مدلروشمجموعه 

چقدر  ارائه خدمات،حوزه  یش تخصصبفهمد که دان تواندیم سازمان یکابزار  ینمثال با استفاده از ا عنوانبه .کنندیمشخص م

 .روز استبه

 یگذارو ارزش یحسابدار یننو یهادانش از جمله روش هایییارزش دارا یینتع یبرا ییشامل راهکارها دتوانیدانش م ارزیابی

دانش مورد استفاده  یابیارز یبرا تواندیم یکاوابزار داده یناست. همچن یدر حسابدار ینینو یکردباشد که رو یدانش هایییدارا

 .یردقرار گ

 رود؟چرا ارزیابی دانش بکار می -

صورت دانش( که به کارگیریبهگذاری و اشتراکارزیابی دانش با توجه به فرایندهای اصلی دانش )شامل شناسایی، خلق، ذخیره، به

چراکه از طریق ارزیابی  ،مستقیم بر توسعه دانش دارد أثیرتصورت مستمر انجام شود. ارزیابی دانش پویا در جریان است، باید به

ها را شناسایی و در جهت بهبود مستمر آنها گام برداشت. همچنین ارزیابی دانش، منجر به توان نقاط قوت و ضعف دانشمی

دانش از  یروز نگهداربهشود تا در نهایت با ایجاد راهکاری برای فراموشی فعال آنها می درنتیجههای منسوخ و شناسایی دانش

 سازمانی جلوگیری شود.افت دانش 

 دانش خوشه (14

 دانش چیست؟ خوشه -

 یرهها و غها، شبکهباشند. صنوف، اجتماعات، انجمن رترمؤثاند تا بتوانند شده یبندها گروهاز خوشه یدر انواع مختلف هاسازمان

 .کنندیو توسعه اعضا کمک م یبانیهمچنان به پشت

 ،دیگرعبارتبه. ندک، اشاره میپردازندمی یدو انتشار دانش جد ،ینوآوراصالح و  یجاد،ا بهکه  یگروهبه "دانش خوشه" اصطالح

داشته باشند تا  یگر دسترسیبه یکد ینترنتدر امجازی  صورتبه توانندیمختلف در حال حاضر مهای سازمانو  هایمافراد، ت

  .انجام دهنددانش خوشه  یقدانش را از طریادگیری و اشتراک  یهمکاربهتری ارتباط،  طوربه

 یجادا یع دانش برامناب یبمعمول با هدف ترک طوربهاما با تمرکز بیشتر است که  یخبرگ هایانجمنخوشه دانش یک نوع از 

 یندهایفرا یراب خوشه دانش .شودیم ییشناسا ید،جد یهاو رقابت با روش یسازمانده یاو  یدو خدمات جد ینمحصوالت نو

  .شودیه مدر آن حوز یحو صر یضمن یهادانش ییمنجر به شناسا یتاست و در نها شناساییقابل یبانو پشت یاصل

 رود؟دانش بکار می چرا خوشه -

کنند و در آنها مشارکت  یداپ یدسترس یددانش با منابع دانش جد یدجد یهاتا به شبکه سازدیرا قادر م سازمان دانش، هایخوشه

باالتر از  یاربس باکیفیتو  ترسریع یارو اعمال دانش خود را بس گذاریاشتراکبه  یادگیری، ی،همکار توانندیداشته باشند. آنها م
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دانش  توسعه .کنندیکسب م یرقابت یتخود مز یآنها برا یجادا یادانش و  هایخوشه ییاز همه، با شناسا ترمهم تجربه کنند. قبل

 ییشناسا یایاز مزا یدانش یهاانجمن یجادو ا ینوآور یندارتقاء فرا ی،آن حوزه دانش یگرانو باز ینفعانذ ییحوزه، شناسا یکدر 

 است. یدانش یهاخوشه

 بندیطبقه (15

 بندی چیست؟طبقه -

ین ساختار به افراد اکند. مستمر فراهم می صورتبهبندی تکنیکی است که ساختاری برای سازماندهی اطالعات و اسناد را طبقه

بندی را نند. طبقهکها و اطالعات مورد نیاز دسترسی داشته و بتوانند آنها را بازیابی به داده مؤثریکند تا به شکل کمک می

بندی شامل معمول طبقه طوربه، در نظر گرفت. سازمانبندی، مانند فهرست مطالب یک یک سیستم دسته صورتبهتوان می

 موارد ذیل است:

 از مفاهیم و اصطالحات ردیابیبلقای مراتبسلسلهساختار  -1 

 کند.بندی میرچسب اطالعات، که عناصر محتوا را شناسایی و دستهب -2 

 رود؟بندی بکار میچرا طبقه -

ر زمان صورت دجویی چشمگیری اطالعات کاری را جستجو و بازیابی کنند، صرفه سرعتبهزمانی که کارمندان قادر باشند 

کند تا ها کمک میکند و به آنمحتوایی که برای کارمندان مهم است را تسهیل می مؤثربندی، بازیابی و دریافت گیرد. طبقهمی

 و مستمر از نیاز به منبع پاسخگویی آن دست یابند. سرعتبه

 کافه دانش (16

 کافه دانش چیست؟ -

منعکس کنند  دهد،یرا که در ظاهر رخ م هاییینشکنندگان بتواند منافع و باست تا شرکت یبحث گروه یبرا راهیککافه دانش 

 یگذارو به اشتراک تریقعم ینشب یجادو منجر به ا شودیها متوقف مدانش تمام قضاوتاشتراک بگذارند. در کافهبه دهندو و توسعه

 .شودیانتظار م ازحدبیشدانش، 

 کنندهیلتسه یکو توسط  شودیشروع م گیرند،یقرار م یکدیگردر کنار  اییرهصورت داکه بهیکنندگانکافه دانش با شرکت"

ا مطرح کردن بهای تخصصی مرتبط ینهدر زمگفتگو یجادا یموضوع کافه دانش در راستا یاهدف  یحکه با توض شودیم یتهدا

ممکن است: موانع  سؤال، دانش است گذاریاشتراکمثال، اگر موضوع به  عنوان. )بهکندیم یتباز جلسه را هدا سؤالدو  یا یک

 ها باشد(غلبه بر آن یدانش و چگونگ یگذاراشتراک

نفر در هر گروه. هر گروه  5در حدود  شود،یم یمکوچک تقس یهاشد، گروه به گروه یطور کامل معرفبه سؤاالتکه  هنگامی

 یاخالصه یچو ه شودینم یتداه یلگرتوسط تسه یکوچک یها. بحث گروهکندیبحث م یقهدق 45حدود  سؤاالتکوچک در مورد 

 نخواهد شد. ائهبه گروه بزرگ ار یبازخورد بعد یاز بحث برا

که در  کندیم یتآخر هدا اییقهقد 45جلسه  یقگروه را از طر ینا کنندهیلو تسه گردندبازمی یرهبه دا کنندگانشرکت سپس

ظهور  یکل یدگاهمربوط به موضوع را که با د هاییدهو ا هاینشو افکار، ب شوندیبازتاب م ی،کوچک یهاافراد در گروه هاییدهآن ا

 گذارند.یکرده است، به اشتراک م
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 معموالًوجود داشته باشد،  کنندهشرکت 50از  یشاست. اگر ب آلیدهنفر تعداد ا 30اما  مؤثرکننده شرکت 50تا  15با  ه دانشکاف

 یکافه دانش یک ی. براشودیگفتگو م یانامر منجر به مهار جر ینو ا شود،یده مگفتگو در گروه بزرگ استفا یبرا یکروفونم

که  شودیمانجام  یقیاست که جلسه به طر ینا یعوقت صرف شود. تنها قاعده سخت و سر عتدو سا یا یکارزشمند، الزم است 

 ندارد. یو جلسات بازخورد در کافه دانش جا های. سخنرانشودیاغلب وقت افراد در مکالمه صرف م

 

 رود؟چرا کافه دانش بکار می -

 طوربهها ندارند. کارکنان در بحث "بازخورد"ارائه  یبرا یکارکنان اغلب فرصت ی،مراتبسلسله هایها به ویژه سازمانسازماندر 

از  توانندیکه م ییهااز ارزش یاریبس ین،گفتگو ندارند بنابرا یبرا یقرار دارند و فرصت چندان یعملکرد یمعمول در فشارها

 .روندیم ینبحث و گفتگو و ارائه بازخورد و نظرات حاصل شود، از ب

معمول کارکنان از کافه دانش  طوربهتا به بحث و تفکر بهتر بپردازند.  کندیکارکنان فراهم م یبرا یفرصت یادانش دوره کافه

 اند.کرده یافترا در یارزشمند هایینشکه ب شوندیو اغلب متوجه م گیرندیام مو اله یزهانگ یشترب

 برنامه شایستگی دانشکاران (17

 برنامه شایستگی دانشکاران چیست؟ -

 یلمنظور تبددر آنها به یاتیح یهاهارتمنظور توسعه مکارکنان به یبرا یشخص یتبرنامه صالح یکدانشکاران،  یستگیرنامه شاب

 ه است.شناخته شد« دانش یازیکارت امت» عنوانبهبرنامه  ینا یندانشکار کاراتر است. همچن یککردن آنها به 

 

 رود؟ر میاکهچرا برنامه شایستگی دانشکاران ب -

دانشی کار  هایهارتم توسعه پیگیر تا دهدمی اجازه تیم مدیران و رهبران به که است این، شایستگی دانشکاران برنامه از هدف

شایستگی،  کنند و بر اساس سطوح شناسایی های خود راییدهد که سطح فعلی توانامی به کارکنان اجازه و حیاتی کارکنان باشند

 بهتری از ایشان حاصل شود. شناخت و پاداش بهتری دریافت کنند

 نقشه دانش  (18

 نقشه دانش چیست؟ -

انشی و یا حتی دتواند منابع دانش آشکار و ضمنی، نیازهای تصویر مینقشه دانش نمایش گرافیکی از محتوای دانشی است. این 

وردن دانش مورد نظر دست آتوان دریافت که برای بهراحتی میهای دانشی موجود را نشان دهد. با استفاده از این نقشه بهجریان

 ود.ت دانش نیز استفاده نمتوان از نقشه دانش جهت ارزیابی موقعیمراجعه نمود. می سازمان باید به کدام قسمت

ین اگر به کرد. همچندسترسی پیدادر سازمان توان به مستندات و دانش آشکار موجود که چگونه میدهد،این نقشه نشان می

و با ایجاد ارتباط  توان افرادی که این دانش را در اختیار دارند شناسایی کردهدنبال دانش ضمنی باشیم، به کمک این نقشه می

 از دانش مورد نظر استفاده نمود. با آنها

 کند ولی محتوای آن را در خود ندارد.به دانش اشاره می چراکهنقشه دانش یک راهنما است و نه یک مخزن؛ 
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 رود؟چرا نقشه دانش بکار می -

 آن هاییانجر ییدانش و شناسا یجادا یبرا هایتها و محدودمنابع، فرصت یافتن 

 دانش یدخر هایینهدر زمان جستجو و هز ییجواز اختراع دوباره، صرفه یریاستفاده مجدد و جلوگ یقتشو 

 ینا یانانش در مدانش و تبادل د یشافزا یبرا ییهاساخت پل یبرا ییهاراه یشنهادتخصص و پ یرکردن جزا برجسته 

 یرجزا

 و اطالعات خبرگان یعسر یهاحلراه یافتن یقاز طر کارکنان یکاربار کاهش 

 کارشناسان  دسترسقابلبه اطالعات  یو حل مشکل با ارائه دسترس گیرییمتصم ،عارباب رجوبه  ییپاسخگو بهبود 

 دانش" یعسر ییشناسا یقو استفاده از دانش از طر یادگیری یهاکردن فرصت برجسته"  

 دانش شده در نقشه ییدانش موجود شناسا هایییبهبود دارا یبرا یددانش جد یجادا یهااز طرح حمایت 

 ینقاط قوت و ضعف دانش سازمان شناسایی 

 

 مدل بلوغ مدیریت دانش (19

 مدل بلوغ مدیریت دانش چیست؟ -

 یراندانش به مد یریتمد هایفرایند سازییادههستند که در گام اول در پ یقدرتمند یدانش ابزارها یریتبلوغ مد یهامدل

و  ابزارها سازییادهرده و در پک یابیخود را ارز سازمان یسطح توانمند توانندیم یرانمدل مد ین. با استفاده از اکنندیکمک م

 بردارند. ترییمنطق یهاگام ش،دان یریتمد هاییکتکن

آنها مورد استفاده  هاییبر اساس استراتژ هاسازماندانش در سراسر جهان توسط  یریتبلوغ مد یابیارزمتعددی برای  هایمدل

عنوان مثال مدل متفاوت است. )به یکدیگرسنجش با  یارهایو مع یبلوغ سازمان یقرار گرفته است که از لحاظ ابعاد مورد بررس

KMMM ،APQC ،APO )... و 

خود را  یو آمادگ یهلاو یابیتا بتوانند ارز سازمانکمک به  یدانش در اغلب موارد پرسشنامه است برا یریتبلوغ مد یابیارز ابزار

قبل از  یعبارت. بهشودیدانش انجام م یریتمد سازییادهپ یندفرا یدر ابتدا یابیدانش انجام دهند. ارز یریتاستقرار مد یبرا

 یابیائل شده و به ارزق یتا اهمهبهبود آن یها براشناخت نقاط قوت و فرصت یبرا سازمان دانش، مهم است که یریتمد استقرار

 یابیارز یقرا که از طر ییهادانش خود تمرکز کند تا شکاف یریتمد یهابرنامه یبر رو تواندیم سازمانآن بپردازد. پس از آن 

 .یدمشخص شده است، حل نما

 تیریمد یدر طول اجرا تواندیکه م دهدیدانش را ارائه م یریتمربوط به مد هاییوهاز ش یهاول یابیارز ی،دانش اصل یندفرآ پنج

که منجر  گیرندیار مدانش به ک یندبر پنج فرا آن أثیرازتدانش را بدون درک  یریتمد ها،سازمان یدانش قابل استفاده باشد. گاه

 .شودینم اسبیبه دستاورد من

را  ،دنکنیم یجادا یو اجتماع یسازمان یمی،ت ی،فرد یهایتکه قابل یو نوآور یادگیری یتنشان دادن، تقو ییتوانا یدبا نتایج

 .شودیو رشد م یسودآور ی،ورمحصوالت و خدمات، بهره یفیتمنجر به بهبود ک یتدر نها که داشته باشد

 

 رود؟کار میهچرا مدل بلوغ مدیریت دانش ب -

 :را مشخص سازد یلموارد ذ یددانش با یریتمدل بلوغ مد
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 سنجش یبرا یابزار یجادا 

 یاد به چه درجهو اگر جواب مثبت باش شودیدانش در حال حاضر در سازمان انجام م یریتمد یاآ ینکها یینتع 

 شود؟یاعمال م

 یا خیر ستادانش  یریتمد یستماتیکس یندهایو حفظ فرا یجادا یمناسب برا یطشرا یدارا سازمان ینکها یینتع 

 کارگیریبه یاش و دان یریتمد سازییادهپ یبرا یازمورد ن یدر مورد بسترها سازمانسطح بلوغ موجود  ییشناسا 

 ؛آن هاییکابزارها و تکن

 ساس آنهانقشه راه بر ا یجاددانش و امکان ا یریتمد سازییادهپ یرو یشنقاط قوت و ضعف پ ییشناسا 

 یریتحله از استقرار مدبعد از هر مر یسهامکان مقا یجاددانش و ا یریتاستقرار مد ییابتدا یطدرک بهتر از شرا یجادا 

 آن هاییکها و تکنابزار کارگیریبهاز  یا بعددانش و 

 مدل بلوغ  یکاز  کهدرصورتی یریتمد ینهدر زم یتبه موفق یابیدست یدر راستا سازمان یسهمقا یبرا اییهپا یجادا

 استفاده شود یکپارچهصورت دانش به یریتمد

  متناسب  هاییتفعال گامبهگامصورت از بلوغ قرار دارد و سپس به یکند که در چه سطح یینتع یدبا سازماندر ابتدا

 .یدبعد حرکت نما مرحلهبهمرحلهدر هر  یتبا هر سطح را اجرا و در صورت موفق

 اشتراک ویدئو  (20

 اشتراک ویدئو چیست؟ -

های توا، اکثر سایتانتشار محاست. در کنار ار محتوای ویدئویی برای مخاطبین ترین شکل آن، اشتراک ویدئو قابلیت انتشدر ساده

 ارائه دهنده خدمات دارای امکانات بحث و تبادل نظر نیز هستند.

 رود؟ویدئو بکار می اشتراکچرا  -

ارزان و  بردارییلمفهای افت، اشتراک و استفاده از دانش است. در دسترس بودن دوربینیویدئو یک رسانه قدرتمند برای در

ای های ساده( تا حرفهلهمه بتوانند ویدئوهایی در گستره مبتدی )ضبط دستورالعم تقریباًافزارهای ویرایش فیلم، باعث شده تا نرم

یت، از بهترین شیوه دهد تا پس از بودن در موقع)ضبط ارائه یک کنفرانس( تهیه کنند. اشتراک ویدئو به همه این توانایی را می

 د.مند شونانتقال دانش بهره

 استاد و شاگردی (21

 استاد و شاگردی چیست؟ -

 یتکه دانش ماه یطیکار است. در شرااز افراد باتجربه به افراد تازه یانتقال دانش ضمن یقدرتمند برا یاز ابزارها یکی یوهش ینا

 سودمند است. یارروش بس ینمکتوب ندارد، ا یاو  یصورت شفاهدانش خود به یانبه ب یلیفرد دارنده دانش تما یادارد و  یضمن

 یقطر ینو از ا یندنما سازیادهیخود پ هایسازمانرا در  یکتکن یناند اتوانسته یموفق یارصورت بسبه یژاپن هایشرکت

 .یندمنتقل نما یگربه فرد د یرا از فرد یضمن یهااز دانش یاریبس

 

 

 

 رود؟چرا استاد و شاگردی بکار می -
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  یناز ا ترتجربهکمتر با فرد ارتباط فرد مجرب یو برقرار یستدر یاو  یدانش یهمشارکت در سرما واسطهبهمبادله دانش 

 شودیم یسرم یقطر

 باشد یدی-یاتیعمل یتفعال یاکه نوع کار  یخصوص در زمانبه ؛دانش انتقال 

 یادگیری یبرا یقدرتمند ابزار 

 یروش انتقال دانش ضمن بهترین 

 کارکارکنان خبره و تازه ینب مؤثرارتباط  ایجاد 

 کنندهیافتدارد چراکه در یادیعمق ز شود،یمنتقل م یشاگرد-استاد یتبا ماه ینسبتاً طوالن یارابطه یکه ط دانشی 

 .کندیرا جذب م یقو دق یفاز دانش ظر یادیدانش در طول زمان حجم ز

 تدوین استراتژی دانش و مدیریت دانش (22

 چیست؟ دانشتدوین استراتژی دانش و مدیریت  -

 هاییکاز تکن یکیعنوان ابداع و اجرا کرد و امروزه به یمنسبار شرکت ز یناول یاست که برا یندیدانش فرا یاستراتژ تدوین

 یهاکه چه دانش یدمخواهند فه هاسازمان یکتکن ینا یاجر. با ارودیکار مهب هاسازماندر  یدانش یاستراتژ یندر تدو یجرا

توسعه  یو برا تیسآنها چ یدانش یهادارند، شکاف یازن یدیکل یهابه چه دانش دارند، یاررا در حال حاضر در اخت یدیکل

 را بردارند. ییهاچه قدم یدبا یازموجود و مورد ن یهادانش

 ینود و تدوشانجام  یراناز کارشناسان و مد یعیوس یفبا حضور ط یندفرا ینتوجه کرد که ا یدبا یدانش یاستراتژ ینتدو در

 یتحوزه فعال یبرا بایستیز متخصصان ماها و هرکدام خطرناک است. هر کدام از بخش یاربسته بس یهاپشت درب یاستراتژ

 داشته باشند. یمشخص یدانش یاستراتژخود، 

 ی،عف و قدرت دانشها، ضدانش ییدانش است چراکه پس از شناسا یریتمد یاستراتژ ینمقدم بر تدو یدانش یاستراتژ تدوین

 یریتمد یاستراتژ توانیاست که م یبعد یگاهحرکت به جا یمناسب برا یاستراتژ ینو تدو یدانش یازهایها و نشکاف ییشناسا

 مود.ن یندانش را تدو یریکارگو به یگذاربه اشتراک یره،ذخ ،خلق، توسعه یی،از شناسا یتحما یدانش برا

دانش بهره  یریتمد یعنوان استراتژدانش به سازییشخص یدانش و استراتژ یکدگذار یاز دو نوع استراتژها سازمان اغلب

 .برندیم

 

 رود؟بکار می تدوین استراتژی دانش و مدیریت دانشچرا  -

از  یعیوس یفط کارگیریبه یق، از طرسازمان یدانش یهاو شکاف یدانش یازهاین یدی،کل یهادانش ییبر اساس شناسا

 یگذاراشتراکهب یره،خلق، ذخ یی،دانش شامل شناسا یاصل یندپنج فرا یدانش برا یاستراتژ ینتدو ی،کارشناسان هر حوزه دانش

دانش و  یریتداف مداه ییندانش با تع یریتمد یاستراتژ ی،استراتژ ینا اسو سپس بر اس شودیدانش انجام م یریکارگو به

 ، اقدام نمود.نشدا یریتنسبت به استقرار مد توانیدانش، م یریتمد هاییکنابزارها و تک کارگیریبه یچگونگ

و  هایتنسبت به تداوم فعال توانینم ،سازمان یاستراتژ یدر راستا همآندانش،  یریتدانش و مد یاستراتژ ینتدو بدون

 .یافت یناندانش اطم یریتمد یندهایفرا
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 ارزیابی حین و پس از پروژه (23

 و پس از پروژه چیست؟ارزیابی حین  -

-سازمانخصوص در هپروژه ب یهاآموختهنقاط قوت و قابل بهبود و درس ییشناسا یاست برا یو پس از پروژه، ابزار ینح یابیارز

 یندست آمده در حبه یدیکل یهادانش یو سازمانده یلاستخراج، تحل یی،پروژه به شناسا ینح ارزیابی پروژه محور است. های

استفاده  سازمانمشابه  یهاهپروژ یردر سا یاو  یتا از آنها در بهبود عملکرد همان پروژه، در مراحل بعد پردازدیپروژه م یاجرا

 یریکل و جلوگآن مش یمستندساز یبرا یپروژه وقت کاف یمرخ داده اما ت یمشکل یا مسئلهکه  یمورد بخصوص در زمان ینشود. ا

 انجام شود. بایستیندارد، م یشترب یاناز ز

تا از آنها  پردازدیم پروژه یدیکل یهادانش یو سازمانده یلاستخراج، تحل یی،، به شناساپروژهاست که در آستانه اتمام  ابزاری

 .شودیم یبردارمحور بهرهوژهپر هایسازمانصورت گسترده در ابزار به یناستفاده شود. از ا یمشابه بعد یهادر پروژه

 یا یو چه در زمان شکست( و انتقال آن به مراحل بعد یتها )چه در زمان موفقآموختهدرس ینبه تدو هایابیارز ینا یهردو

 .دهدیرا ارتقاء م سازمان یمشابه منجر شده و عملکرد کل یهاپروژه

 یداست و اغلب با هایتقاز اشتباهات و تکرار موف یادگیری یگسترده برا یتمنظور حما( بهPPAپس از پروژه ) یابیارز روش

 بایستیحاصل از آن م یهاآموختهانجام شود و درس داورییشپروژه و بدون هرگونه تعصب و پ ییاجرا یماز ت یرغ یمیتوسط ت

و  یها مورد بازنگرآموختهدرس ینمشخص ا یزمان یهاهو در باز یردپروژه قرار گ یراند مدیمورد تائ سازماناز انتشار در  یشپ

 شود. یبردارهمشابه بهر یهاپروژه یاجرا ینو ح یشحاصل شود که از آنها پ یناناطم یدبا یزو ن یردبهبود مستمر قرار گ

 رود؟چرا ارزیابی حین و پس از پروژه بکار می -

 هاو نقاط قوت و ضعف پروژه یرکردعوامل د ییشناسا 

 هایکاراز دوباره جلوگیری 

 بهبود عملکرد،  ینه،مان، کاهش هزکه منجر به کاهش ز ییهاآموختهدرس یسازمستند یقاز طر افزودهارزش ایجاد

 .شودیمحصوالت و خدمات م یفیتک یشو افزا یدر نوآور یعتسر

 محورپروژههای سازمانبخصوص ها سازمانبهبود مستمر در  یکردرو ایجاد 

 یکاریارتباطات و بهبود فضا ارتقاء 

 کاوی و تجارب برتربهینه (24

 کاوی و تجارب برتر چیست؟بهینه -

-سازماندر  یسهقابل مقا ییندهابا فرآ سازمان کلیدی یندهایفرآ یسهو مقا یوستهپ یریگاندازه یندعبارت است از فرآ کاویینهبه

 انواع نجام دهد.اداده و آنها را  یصبهبودها را تشخ ،کمک خواهد کرد سازمانکه به  یبه دست آوردن اطالعات یبرا یشروپهای 

 از: اندعبارت کاویینهبه

 شودیم سازمان یداخل یندهایکه منجر به اصالح فرا یداخل کاویینهبه. 

 شودیرقبا متمرکز م ینعملکرد بهتر ینبر بهتر سازمانکه با تمرکز  یرقابت کاویینهبه. 

 شودیممنجر  سازمان کنندگانتأمین و یانمشتر ینب کاویینهکه به به یکارکرد کاویینهبه. 

 مرتبط و  یرط، غمرتب یعناصتجارب در  ینبهتر فتنیابه خالق است که  کاویینهبه یکه نوع یعموم کاویینهبه

 .پردازدیمشابه م یرمشابه و غ یندهایفرا
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 رود؟کاوی و تجارب برتر بکار میچرا بهینه -

، سازمان هاییتفعال یتخصص یهادر حوزه یکار یندو فرا یتفعال یاکار  یاجرا یدهابزار تجارب موفق و برگز یق اینطر یناز ا

تجارب  یناست ا ممکن .گیردیقرار م یبردارمورد بهره سازمانبهبود عملکرد  یبرا یتو در نها یابدیثبت و انتشار م یی،شناسا

 وند.اند، استخراج شمشابه داشتههای سازمان یرکه سا یاز تجارب یاسازمان  یاز تجارب قبل

مثال در  عنوانبه است. یمانساز یو واحدها سازمانتجارب برتر به داخل  یاو  کاویینهاز منابع انتقال به یکی یخبرگ هایانجمن

و  شوندیو انتخاب م ییشرکت، شناسا کارانیرافزارها بر اساس تجارب برتر تعمسخت یرتعم یهاروش ین، بهترHPشرکت 

 .گیردیقرار م یرکارانتعم یرسا یارعنوان تجارب برتر در اختبه

 استخراج دانش از خبرگان  (25

 استخراج دانش از خبرگان چیست؟ -

با متخصصان و  یافتهساختار یاو  ساختاریافتهیمهبه مصاحبه ن معموالًمورد  یندارد اما در ا یگوناگون یهااستخراج دانش روش

پرسشنامه است که به کمک  شامل مصاحبه و هایییکاز تکن یا. در واقع مجموعهشودیاشاره م یقطر یناستخراج دانش آنها از ا

 .شودیسازمان استخراج م انخبرگ یدیآنها دانش و تجارب کل

 یندفرا ین. در اشودیمگام در جهت جذب دانش نهفته در ذهن صاحب دانش مطرح  ینترو عمده یناز اول یکیعنوان به مصاحبه

دار به صاحب دانش ه و هدفشد یطراح یشاز پ یهااز پرسش یاا استفاده از مجموعهب نگرند،یم مسئلهبه  یرونکه از ب یافراد

 .گیردیها قرار مآن یارکارکنان در اخت یراستفاده سا یاستخراج شده برا یهاکنند. دانشیکمک م یثبت دانش ضمن ینددر فرا

آشکار و  یرهها، اطالعات پروژه، تجارب حاصل شده و غتماس یژه،است مانند اسناد و یاتیح یکه برا یها دانشمصاحبه یندر ا

 یح. اگر گفتگوها صرکندیدر مصاحبه شرکت م یزفرد خبره ن ینجانش یااست و  یادگیریکه مشتاق  ی. اغلب فردشودیمستند م

با خود خبردار  ابطهدر ر یشتریاطالعات ب از یزن سازمانو ممکن است  شودیحفظ م یشتریب ندباشد، اطالعات ارزشم یو علن

 گردد.

 رود؟چرا استخراج دانش از خبرگان بکار می -

 یحافظه سازمان یجاداستخراج دانش و ا 

 خبرگان یدگاهنقاط قوت و ضعف از د ییشناسا 

 کاران تازه یبرا یادگیریدر امر  یلتسه 

 یتکرار یهادانش یدو خر یکاراز دوباره یریجلوگ 

 گیرانیمتصم یبرا یارییمتصم 

 مصاحبه حین خروج (26

 مصاحبه حین خروج چیست؟ -

 یاو  سازمانوج از خر یاو  یکه در آستانه بازنشستگ یکارکنان یدانش است که برا یریتمد هاییتاز فعال یکی ،یصاحبه خروجم

 . شودیقرار دارند، انجام م یواحد سازمان ییرتغ
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فرد مورد نظر با رفتن او  یدیو کل تا دانش ارزشمند شودیاجرا م یصورت تخصصافراد خبره و به یتبا هدا ییهاواقع مصاحبه در

 ینهمتخصص در زم ز خروج افرادقبل ا یطور معمول اندکخروج به ینمحل خدمت، از دست نرود. مصاحبه ح ییرتغ یاو  سازماناز 

ج شونده، حضور داشته فرد خار ینجانش بایستیم حتماًاست که در مصاحبه خروج  یادآوریبه  م. الزشودیم انجاممورد نظر 

 باشد.

موانع  یلدال قادر خواهد بود که برطبق ینترک خدمت آگاه شود و بنابرا یلدر مصاحبه خروج ممکن است نسبت به دال سازمان

 کند. ییبه بهبود دارند، شناسا یازرا که ن سازماناز  ینقاط یاکند و  یلخروج را تعد

 

 رود؟چرا مصاحبه حین خروج بکار می -

 به  یدهآدرس یاثبت دانش و  یقاز طر یخبرگان در آستانه خروج و بازنشستگ یدر دسترس قرار گرفتن دانش ضمن

 یشانا

 یحافظه سازمان یجادکنندگان و حفظ تجارب آنها و اضبط خرد ترک 

 پس از خروج از افراد  سازمانتعلق به  یجادا 

 از مشاوره افراد بازنشسته یریگمکان بهرها 

 وریپرجانشین (27

 پروری چیست؟جانشین -

، فرد ازمانساز خروج خبرگان از  یشالزم است که پ یلدل ینبه هم یستقابل اجتناب ن سازمانخبره از  یانسان یرویخروج ن

. شودیاجرا م پرورییندر قالب جانش یستماتیکصورت سکار به ینشود. ا یتن سمت تربآ یتصد یبا کسب دانش او، برا یگرید

 یسازمان هاییاستاز نظر س مسئله ینبوده و ا یادزسازمان از  یانسان یرویکاربرد دارد که خروج ن یطیروش در شرا ینا

 .یستن برانگیزیتحساس

 است: یلبه شرح ذ پروریینجانش یاجرا روش

 مندنظام ینیجانش یزیرتعهد به برنامه یجادا .1

 یالزامات کار فعل یابیارز .2

 یعملکرد فرد یابیارز .3

 یندهآ یالزامات کار یابیارز .4

 یاستعداد فرد یابیارز .5

 یپرورش خألپر کردن  .6

 پروریینجانش یزیربرنامه یابیارز .7

 

 رود؟کار میهپروری بچرا جانشین -

 دهنده خبره آموزش یالزم برا یزهکه انگیبخصوص در زمان سازمان یسودمند برا یاربس یادگیریروش  یک یجادا

 شود. یجادا ینجانش

 یحافظه سازمان یجادا 

 کارکنان بااستعداد یبرا یشترب یهافراهم ساختن فرصت 

 و پرورش کارمندان یتآموزش، ترب بینییشابزار پ عنوانبه یگزینیجا یازهاین ییشناسا 
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 کارمندان مستعد یانخزانه استعدادها از م یشفزاا 

 و بلندمدت سازمان یراهبرد یهاطرح یمشارکت در اجرا 

 کارآموزی  (28

 کارآموزی چیست؟ -

 یکاران در هر حوزه کارتازه یخصوص برابه یستگیبه شا یابیبه مفهوم آموزش در محل کار است که منجر به دست یکارآموز

اند انند آنچه را که آموختهاست. اگر کارآموزان نتو یعیطب یفراموش یهعل یمبارزه دائم یکها، دانش و مهارت نگهداری .شودیم

 رود. یناز ب یشترب یکارآموزدوره  تأثیراست  ندر کار خود فوراً بکار برند، ممک

در  یدمف یارروش بس یکعنوان )به اندحرکتضمن خدمت در  یهاآموزش یبه سو یصورت روزافزونبه ها سازمانآنکه  یلدل به

 .شودیحفظ م یشتریدت بم یسازمان یتو قابل یردمورد استفاده قرار گ فوراً تواندیم شود،یکه آموخته م ی( مواردیکارآموز

 

 رود؟چرا کارآموزی بکار می -

وارد عالوه  ارکنان تازهکو  یبا استعداد دانشگاه یالنالتحصفارغ یمستمر بخصوص برا یکارآموز یبرا یبستر یجادبا ا هاسازمان

 ییخود شناسا هاییتانجام رساندن فعالبه یرا برا یدیمنابع دانش جد توانی، مسازمانافراد مستعد در  کارگیریبهبر امکان 

 یرا براسازمان  رد یادگیری یقادر باشد منحن ینانجام کار مورد توجه قرار دهد و همچن برایرا  یدیجد هاییوهش یاکند و 

 .یدواردان کوتاه نماتازه

 تدریس خبرگان (29

 تدریس خبرگان چیست؟ -

 معموالًهستند  ینکه متعهد به انتقال دانش ضمهایی سازماناست.  یدوستنوع یهانتقال دانش بر پا ینوع ،یسآموزش و تدر

 یفاز شرح وظا یتر، بخش روشنکار و جوانتا انتقال دانش به کارکنان تازه دهندیم یبترت یرا طور یرسم یآموزش یهابرنامه

 خبرگان باشد. یاکارکنان ارشد متخصص و 

 یاما با ثبت منابع آموزش است یانتقال دانش ضمن یبرا یدیتمه ینارها،سم یاها و نشست یمانند برگزار یندفرا یننگاه اول، ا در

به دانش  یلبدت یاز دانش ضمن یمطالب مطرح شده در کالس، بخش یدئویو یا یصوتضبط ید،مورد استفاده مانند جزوه، اسال

 .شودیآشکار م

 

 

 رود؟کار میهچرا تدریس خبرگان ب -

 تن و ثبت دانش از وادار کردن آنها به نوش یشه، همخبرگان یبرا یآموزش یهاو گذاشتن برنامه یدرخواست کمک فکر

 تر است. ساده

 از  یافتادن بخش نیابلکه باعث به جر شودیمنزلت آنها م یشباعث افزا تنها نهخبرگان  یبرا یکتکن یناستفاده از ا

 .شودیدر ذهن افراد م یدانش ضمن

 یارکارکنان بس یرها به ساآن یانش ضمنمنظور انتقال دبه یکارکنان در آستانه بازنشستگ یروش برا یناستفاده از ا 

 است. ینههزمکحال ینو در ع یدمف
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 به انتقال  یتیاهم سازمانخبرگان  یهاو درک دانسته یابیارزش یهانداشتن روش یاردر اخت یلبه دل هاسازمان یبرخ

 .پردازندیم سازمان درون یهادانش یدو به بازخر شوندیخبرگان قائل نم یستدر یقدانش کارکنان خبره از طر
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 افزار مدیریت دانشرم: ن 8پیوست شماره 
 

در )اینترانت( و یا اینترنت از طریق شبکه داخلی  پزشکی، درمان و آموزش در وزارت بهداشت طراحی شدهتحت وب افزار نرم

باشد. میدانش  کارگیریبهافزار پشتیبان فرایندهای شناسایی، خلق، حفظ، تسهیم و . این نرمگیردمیکارکنان قرار کلیه دسترس 

 :باشد میدارا  های ذیل راکارکرد بهینه سیستم مدیریت دانش قابلیت منظوربهافزار مدیریت دانش نرم

  ،دانش بندی، ارزیابی، بازیابی و توسعهطبقهثبت 

  و تاالرهای پرسش و پاسخ سؤالطرح 

 اندیشیجلسات هم امکان برگزاری 

  سازمانی دانشو نقشه تعریف درخت 

 دی مستندات دانشینبثبت و طبقه 

 مندی از امکانات شبکه اجتماعی های دانشی و بهرهتعریف گروه 

 و سیستم مدیریت اسناد های کدگذاری، سیستمدانش پایگاه 

 و مستندات دانشیسؤاالتها، در میان دانش ابزار جستجوی پیشرفته ، 

 های مختلف دانشیامکان شناسایی خودکار خبرگان حوزه 

 افزارامکان ایجاد پروفایل دانشی برای کاربران نرم 

 افزاراعضای نرمهای سازمانی و های متنوع مدیریتی از عملکرد واحدارائه گزارش 

 حفظ مالکیت معنوی و حقوق ثبت کنندگان و صاحبان دانش به صورت فردی و تیمی 
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 نگیزش و پاداش مدیریت دانشا: 9پیوست شماره 
 

مندی را تدوین طور که اشاره شد برای ترغیب کارکنان به مشارکت در فرایندهای مدیریت دانش باید سازوکار انگیزشی نظامهمان

 چهارمعرفی شده است. افراد فعال در فرایندهای مدیریت دانش به  دانشیدر این پیوست نحوه محاسبه پاداش مالی فعاالن  نمود.

 گیرد.می صورت صورت فصلیفرایندها به  این های افراد فعال درکه محاسبه و پرداخت پاداش ،اندگروه تقسیم شده

 دانشی)دانشکار(:  کارکنان الف(

و دانش آنها  ( نمودهkmدر سامانه مدیریت دانش )فرایندهای مدیریت دانش  طبق دانش ایجاد و ثبتافرادی هستند که اقدام به 

گذاری دانش بر اساس معیارهای شود. ارزیابی و ارزشمی کارگیریه، تسهیم و بنگهداری ،گذاریپس از طی فرایند ارزیابی و ارزش

 پذیرد.صورت می 1-10مندرج در جدول

 معیارهای ارزیابی دانش 10-1

 حداکثر امتیاز معیارهای ارزیابی دانش ردیف

 20 همسویی با اهداف و نیاز سازمان 1

 20 به روز بودن دانشدرجه اعتبار و  2

 20 کاربردی بودن دانش 3

 40 فیت()کاهش هزینه یا زمان و افزایش کی ایجاد ارزش افزوده برای سازمان 4

 100 مجموع امتیازات کسب شدهمیانگین 

باشد. قابل ذکر است دانشی که حداقل نمره پذیرش را می 100تا  0امتیاز کسب شده در این قسمت برای هر دانش عددی بین 

 شود. اخذ کرده باشد به عنوان دانش جدید در فرایندهای مدیریت دانش شناخته شده و نگهداری می

 فرمول زیر صورت می گیرد:محاسبه پاداش دانش جدید بر اساس 

پاداش دانش جدید = 𝛴𝐴𝑖 × 𝐶 × Vj 

𝐴𝑖  امiکسب شده از دانش  متیاز: ا  

C  : مربوط به فعاالن مدیریت دانش ریالیضریب 

V  ضریب ارزش افزوده دانش : 
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 مالحظات کلیدی: 

 .گرددمیو ابالغ  بازنگریتوسط کارگروه راهبری مدیریت دانش  هر ساله امتیاز دهی فرمول .1

هایی که موفق به اخذ نمره می باشد. دانش 100از  40نقدی عدد حداقل نمره دانش برای ورود به فرآیند پاداش دهی  .2

 شوند.اند، در فرایندهای ارزیابی مشمول پاداش نقدی نمیپذیرش نشده

توانند بسته به امکان رسیدگی به اعتراضات دانشکاران در خصوص نمره ارزیابی وجود داشته و دانشکاران می  .3

 های ارزیابان نسبت به بهبود دانش اقدام نمایند.ردبازخو

 گردد.توسط کارگروه راهبری مدیریت دانش وزارت متبوع بصورت سالیانه تعیین و ابالغ می Cضریب ریالی  .4

سته به های خبرگی و ... ( تخصیص پاداش به هر فرد، بهای تیمی )دانش های تولید شده در انجمندر مورد دانش .5

 میزان مشارکت اعضای تیم در تولید دانش، صورت خواهد گرفت. 

وری، رضایت ها، افزایش بهرهکاهش هزینهکارگیری دانش ثبت شده دارای آثار قابل توجهی از قبیلکه بهدر صورتی .6

الزحمه میزان حقگیرد. الزحمه مجزایی به فرد صاحب دانش تعلق میگیرندگان خدمات، ارتقاء سالمت و ... باشد، حق

کارگروه و  دانشکده و سازمان/دانشگاهدر  اجرایی مدیریت دانشافزوده ایجاد شده از سوی کارگروه بر اساس میزان ارزش

های فرعی اختصاصی که برای این منظور از سوی رئیس کارگروه وزارت و یا در کمیته ستاد راهبری مدیریت دانش در

 شود. تعیین می تشکیل می شود،

 دانش  ( ارزیابانب

عنوان های دانشی بهحوزه از ارزیابان دانش، افرادی هستند که با توجه به فعالیت آنها در فرایندهای مدیریت دانش، در برخی

-بر اساس شاخص نسبت به ارزیابی محتوایی دانشو  اندشدهعنوان خبره انتخاب همتولی بواحدمتخصص شناسایی و یا توسط 

های دانش شود.حق الزحمه ارزیابان دانشی از طریق معیارهای زیر محاسبه و پرداخت می نمایند.اقدام می های بخش قبلی

شود و ارزیابان پس از ارزیابی یک دانش، مشمول پاداش دانشی ثبت شده توسط دانشکاران برای ارزیابان دانش ارسال می

 شوند.می

 
 دانش انارزیابشاخص ارزیابی عملکرد  -7جدول 

 

امتیاز  معیار ارزیابی ردیف

 نهایی

 30 ارزیابی به موقع ) ارزیابی دانش در زمان تعیین شده( 1

 30 کیفیت بازخورد  2

 40 حجم، محتوا، میزان پیچیده و تخصصی بودن هر دانش 3

 100 جمع امتیاز

 

 محاسبه پاداش این حوزه به شرح زیر صورت می پذیرد:

 

حق الزحمه ارزیاب = 𝛴𝐵𝑖 × 𝐷 

𝐵𝑖  ارزیاب دانش به یاز تخصیص داده شده : امتiام  
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D دانش ضریب ریالی مربوط به ارزیاب 

 

 مالحظات کلیدی: 

 گردد.مربوط به ارزیابان دانش توسط کارگروه راهبری مدیریت دانش تعیین می Dضریب ریالی  .1

 . معیارهای فوق محاسبه می شودبرای هر دانش بر اساس  Bضریب  .2

 شود.های مستند دبیرخانه کمیته کشوری  محاسبه میبراساس گزارشها امتیاز شاخص .3

 ج( پاسخ دهندگان به سواالت

در فرایندهای مدیریت دانش، حل مسائل و مشکالت موجود در سازمان و نیز ارائه خدمات دانشی  کلیدی یکی از اهداف

سواالت افرادی هستند که به ارائه راهکارهای دهندگان به باشد. پاسخگیری میبه مدیران در سطوح مختلف برای تصمیم

 پردازند.مفید در خصوص مسائل و مشکالت طرح شده توسط سایر همکاران یا مدیران می

پس از مطرح شدن یک سوال جدید، سوال به تایید واحد متولی یا ارزیاب اولیه رسیده و سپس در معرض دید سایر 

های زیر توسط وسیله انتخاب یکی از گزینهخ کارکنان دانشی به سواالت بهگیرد. پاسکارکنان برای پاسخگویی قرار می

 مشمول پاداش می شوند. ،دهندگان به سوالشود و بسته به ارزیابی صورت گرفته، پاسخکننده ارزیابی میسوال

 معیارهای ارزیابی پاسخ دهندگان  2-10جدول 

این پاسخ کمکی به حل  گزینه

 مشکل ننمود

من کمک نمود تا  این پاسخ به

 قسمتی از مشکل حل شود.

این پاسخ کمک نمود تا 

 مساله کامل حل شود.

 8 4 0 امتیاز

باشد. محاسبه پاداش این گروه بر اساس های ارائه شده کاربر میشاخص ارائه پاداش به پاسخ دهندگان، مجموع امتیازات پاسخ

 باشد:فرمول زیر می

پاداش پاسخ به پرسش = 𝛴𝐴𝑖 × 𝐶 

𝐴𝑖  امiامتیاز کسب شده از پاسخ  

C ضریب ریالی مربوط به فعاالن مدیریت دانش 
 



 

 مقدمه-1

   

 

آغازگر

فعال
پیشرو

 

 تهیه شده در

 مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

  99 بهار

 وزارت دانش مدیریت بلوغ سنجش  دستورالعمل

 زشکیپ آموزش و درمان بهداشت،

 درمانی-بهداشتی خدمات و پزشکی علوم هایدانشکده /هادانشگاه)

 (وابسته هایسازمان و کشور

 فهرست مطالب:
 0 ...................................................................................................................................................... مقدمه-1

 1 .................................................................................................. دانش تیریمد بلوغ سنجش اهداف-2

 1 .............................................................................................. دانش تیریمد بلوغ سنجش چارچوب-3

 1 ........................................................................................................................... ارهایرمعیز و ارهایمع -4

 7 .............................................................................................................................. بلوغ سنجش ندیفرا-5

 11 ......................................................................................... دانش تیریمد بلوغ سنجش پرسشنامه-6

 26 .............................................................:ها سنجه ازیامت نییتع و یابیارز نحوه یراهنما جدول-7
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 مقدمه: -1

حوزه مدیریت   در نهاآو شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود    ایجاد شناخت نسبت به سطح بلوغ مدیریت دانش   به ضرورت   با توجه

ندرج در پیوست دل سنجش بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر مدل مفهومی مم ،نامه مدیریت دانشنظام 1-7استناد بندبه  دانش و

د تا ضتتمن فراهم نمایرا  تصتتویر جامعی از وضتتعیت استتتقرار مدیریت دانش تااین مدل در پی آن استتت  ردد.گرفی میمع (1)

فزایش ستتطح اریزی مناستتبی برای بهبود وضتتعیت مدیریت دانش و برنامه ،قوت و قابل بهبوداز وضتتعیت موجود و نقاط  آگاهی

 د.یبلوغ آن به عمل آ

 اهداف سنجش بلوغ مدیریت دانش-2

 و زمینه ترویج فرهنگ خودارزیابی مبتنی بر مستندات در میان واحدهای متولی مدیریت دانش و شناخت نقاط قوت-

 های قابل بهبود این عرصه

  برای بهبود حوزه مدیریت دانش مشترک ایجاد چارچوبی 

 گیری، ارزیابی و هدف اندازیافته متناسب با نظام اداری ایران با هتوسعه و نهادینه سازی یک رهیافت معتبر و سازمان

 های حوزه مدیریت دانشکاوی فرایندها و فعالیتبهینه

 ها و پیشرفت در زمینه استقرار مدیریت دانشامکان پایش فعالیت 

 واحدهاسازی اقدامات مختلف بهبود مدیریت دانش در درون عملیات روزانه یکپارچه 

 نش های مدیریت داها و برنامهکمک به بهبود استراتژی 

 شناسایی، انتخاب و تقدیر از واحدهای برتر و فعال در حوزه مدیریت دانش 

 سازی سازمان برای شرکت در جوایز ملی و بین المللی مرتبط با مدیریت دانش آماده 

 چارچوب سنجش بلوغ مدیریت دانش-3

مدل مفهومی  مبتنی بر"و پیامدها گرها، فرایندها، نتایجتسهیل چشم انداز، "الیه  پنجمدل سنجش بلوغ مدیریت دانش از 

کنند انش عمل میساز فرایندهای مدیریت دعنوان عوامل محرک و زمینهگرها بهتشکیل شده است. تسهیل استقرار مدیریت دانش

غ سنجش بلوبرای ار معی 21 شاملالیه پنج کنند. این و زمینه دستیابی به نتایج مستقیم و غیر مستقیم و پیامدها را فراهم می

  .باشدمدیریت دانش می

 معیارها و زیرمعیارها -4

. در این پردازدت آنها میبه همراه سقف امتیازای سنجش بلوغ مدیریت دانش ها، معیارها و زیرمعیارهابه معرفی الیه 1-4جدول

 :جدول برای هر الیه تعدادی معیار و برای سنجش هر معیار تعدادی زیرمعیار تعریف شده است

 هاعناوین الیه: 1-4جدول 

 جمع پیامدها نتایج فرایندها گرهاتسهیل انداز و ماموریتچشم هاالیه

 1000 100 80 350 400 70 امتیاز

 تعداد

 هاسنجه
7 40 17 9 13 86 
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 به شکل ذیل می باشد: سنجش بلوغمعیارهای 

 

 

 

 

 

 ها، معیارها:عناوین الیه۲-4جدول 

 

  

 ماموریت انداز وچشم
 

 گرها تسهیل
 

 فرآیندها
 

 نتایج
 

 پیامدها

 یادگیری شناسایی و کشف دانش رهبری انداز و ماموریتچشم
وری خدمات بهرهارتقای کارایی و 

 سالمت

 رضایت گیرندگان خدمت سالمت نوآوری خلق دانش فرهنگ سازمانی 

 
 ساختار

 فرایندها ی و سازمان
 حفظ و نگهداری دانش

 
 سالمت سطح ارتقای ردیتوسعه ف

 سرمایه انسانی  
 اشاعه  گذاری وبه اشتراک

 دانش
  توسعه تیمی

  توسعه سازمانی کارگیری دانشبه فناوری 

 (70ماموریت ) انداز وچشم

 (350) فرآیندها

 (100) پیامدها

 

 

 (80) نتایج

 

 

 (130رهبری )

 (70فرهنگ سازمانی )

 (40فناوری)

 

 (90سرمایه انسانی)

 (70ساختارسازمانی و فرآیندها)

ا )
ره

لگ
هی

س
ت

40
0

)
 

 یریکارگب    به اشتراک گذاری و اشاعه   دانش یارحفظ و نگهد  دانش خلق دانش و کشف ییشناسا

 دانش

 یتوسعه سازمان       یمیتوسعه ت       یتوسعه فرد       ینوآور        یریادگی

 سطح سالمتارتقای  خدمات سالمت  رندگانیگ تیرضاخدمات سالمت   یوربهرهارتقای کارایی و 
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  و زیرمعیارها : عناوین معیارها3-4جدول 

 سقف امتیاز هاتعداد سنجه زیرمعیار معیار هاالیه

 اندازچشم

 (70حداکثر امتیاز  )

انداز و چشم

 (70) موریتما

 (40) 4  دانش  مدیریت راهبردی سند تدوین

 (30) 3 راهبردی  سند سازی اجرایی

گرها تسهیل

 (400)حداکثرامتیاز 

 (130) رهبری

 (50) 5  مشارکت رهبران

 (20) 2  رهبران  حمایت

 (30) 5  رهبران  مالی هایحمایت

 (30) 1 رهبران  باورهای و هانگرش

 مانیفرهنگ ساز

(70) 

 

 (30) 2 تقدیر و تشویق

 (30) 3  تبلیغات و اطالع رسانی

 (20) 2 مالکیت معنوی 

ساختار و 

فرایندهای 

 (70سازمانی)

 (20) 2  سیستمییکپارچگی 

 (10) 1 کارگروه مدیریت دانش 

 (10) 1 واحد متولی مدیریت دانش 

 (10) 1 کارشناسان دانش

 (20) 2  مدیریت فرایندها

سرمایه 

 (90انسانی)

 (30) 3  آموزش

 (10) 1  عملکرد مدیریت

 (10) 2  و پاداش انگیزش

 (10) 1  جبران خدمت

 (20) 2  کارراهه شغلی

 (40فناوری)
 (30) 3 زیرساخت فناوری اطالعات

 (10) 1 نرم افزار مدیریت دانش

 فرایندهای دانش

 امتیاز حداکثر)

350) 

 
 
 
 

سایی و کشف شنا

 (60دانش)

 (20) 1 دانش کشف و شناسایی فنون و ابزارها

 (40) 2 عملکرد  فرایند شناسایی و کشف دانش 

 (90خلق دانش)
 (30) 1 دانش خلق فنون و ابزارها

 (60) 2 عملکرد فرایند خلق دانش 

حفظ و نگهداری 

 (60دانش)

 (20) 1 دانش نگهداری و حفظ فنون و ابزارها

 (40) 3 ملکرد  فرایند حفظ و نگهداری دانش ع

اشاعه و تسهیم 

 (60دانش)

 (20) 1 دانش تسهیم و اشاعه فنون و ابزارها

 (40) 3 عملکرد  فرایند اشاعه و تسهیم دانش

 (30) 1 دانش کارگیری به فنون و ابزارها



4 

 

 سقف امتیاز هاتعداد سنجه زیرمعیار معیار هاالیه

کارگیری به

 (80دانش)
 (50) 2 کارگیری دانش عملکرد  فرایند به

 ایجنت

 (80حداکثر امتیاز)

 (20) 2 قابلیت انطباق با شرایط محیطی و سرعت یادگیری (20)یادگیری

 (20)نوآوری
 (10) 1 هانوآوری در روش

 (10) 1 نوآوری در محصوالت و خدمات

 (10)توسعه فردی
 (5) 1 شایستگی مدیران

 (5) 1 هیات علمی و اساتید ءاعضا

 (10توسعه تیمی)
 (5) 1 های کاریتیمعضویت در 

 (5) 1 تولید دانش تیمی

توسعه 

 (20)سازمانی
 (20) 1 عملکرد مدیریت

 پیامدها

حداکثر امتیاز (

100( 

 
 

 

 
 

ارتقای کارایی و  

وری خدمات بهره

 (45)سالمت 

 (15) 1 وری منابع انسانیبهره

 (15) 1 فیزیکی منابع وریبهره

 (15) 1 مالی منابع وریبهره

ضایت گیرندگان ر

خدمت سالمت 

(10) 

 (10) 2  گیرندگان خدمات سالمت بهبود رضایت

ارتقای سطح 

 (45سالمت )

 (15) 3 زندگی  به امید افزایش

 (10) 2 هابیماری بار کاهش

 (10) 2 عمومی  آگاهی افزایش

 (10) 1 کاهش خطای پزشکی

 

 : تعریف زیرمعیارها4-4جدول 

 ف زیرمعیارتعری زیرمعیار ردیف

 راهبردی سند تدوین 1

 دانش مدیریت
 شود.بیانیه ماموریت، چشم انداز و اهداف دانشی تدوین و بین همه کارکنان تسهیم می

 سند سازیاجرایی 2

 راهبردی
 .شودهای عملیاتی برای اجرایی سازی سند راهبردی مدیریت دانش تدوین و اجرا میگام

 شوند.ای تشویق شده و پاداش داده میتشریک مساعی به طرز فعاالنه تسهیم دانش و تقدیر و تشویق 3

 شود.فاده میرسانی و تشریفات برای ترویج فرهنگ مدیریت دانش استاز ابزارهای تبلیغاتی، اطالع تبلیغات و اطالع رسانی 4

 شود.ها حفظ میها به نام صاحبان و تولیدکنندگان آنمالکیت معنوی و فکری همه دانش مالکیت معنوی 5

 .رهبران در امر طراحی، استقرار و راهبری مدیریت دانش مشارکت مستقیم و کامل دارند مشارکت رهبران 6

 کنند.صورت سیستمی و نظام مند حمایت میرهبران از مدیریت دانش به رهبران حمایت 7
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8 
 رهبران مالی هایحمایت

ان صورت ازی و راهبری مدیریت دانش توسط رهبرهای مالی و تامین منابع الزم برای بهسحمایت

 ازو کارهای مالی(س -ایهای بودجهو تخصیص ردیف گیرد.)ایجادمی

 .ای برخوردارندها و باورهای صحیح و سازندهرهبران در زمینه مدیریت دانش از نگرش رهبران باورهای و هانگرش 9

 د.های مدیریت وجود دارنظام مدیریت دانش و دیگر نظامتعامل و یکپارچگی مطلوبی بین  سیستمییکپارچگی  10

 نامه تشکیل شده و فعالیت مستمری دارد.کارگروه مدیریت دانش بر اساس نظام کارگروه مدیریت دانش 11

واحد متولی مدیریت  12

 دانش
 نامه تشکیل شده و فعالیت مستمری دارد.واحد متولی مدیریت دانش بر اساس نظام

 نامه تعیین شده و فعالیت مستمری دارد.کارشناس دانش بر اساس نظام ان دانشکارشناس 13

14 
 مدیریت فرایندها

به اهداف مورد  اقدامات الزم در راستای نظارت بر اجرای فرایندهای مدیریت دانش و با هدف دستیابی

 گیرد.انتظار از آن صورت می

 گردد.طراحی و برگزار میهای آموزشی مرتبط با مدیریت دانش دوره آموزش 15

 شود.های دانشی در ارزیابی عملکرد سنواتی کارکنان و مدیران منظور میفعالیت عملکرد مدیریت 16

 شود.های دانشی در نظام جبران خدمت کارکنان و مدیران منظور میفعالیت جبران خدمت 17

18 
 انگیزش

احی و اجرا ای دانشی کارکنان و مدیران طرههای انگیزشی مختلفی برای پشتیبانی از فعالیتروش

 شود.می

 گیرد.رار میقهای دانشی در تداوم همکاری و ارتقاء رتبه کارشناسان و مدیران مورد توجه فعالیت کارراهه شغلی 19

20 
 زیرساخت فناوری اطالعات

رای تسهیل ب های الزمسایت( قابلیتزیرساخت فناوری اطالعات ) مانند اینترنت، اینترانت و وب

 دهد.مدیریت دانش اثربخش را توسعه می

 رود.کار میته و بههای دانشی کارکنان استقرار یافافزاری مناسبی برای پشتیبانی از فعالیتبستر نرم نرم افزار مدیریت دانش 21

گانه  عملکرد  فرایند پنج 22

مدیریت دانش ) شناسایی، 

-خلق، ذخیره، تسهیم و به

 نش(داکار گیری 

-خروجی یانگربکار گرفته شده است که های شناسایی، خلق، ذخیره، تسهیم و بهتعداد و سرانه دانش

 .ستا کارکنان و سازمان دانشی فرایند پنجگانه مراحل در دانش مدیریت اجرای از حاصل های

های تعیین کالن حوزه 23

 دانشی

اهمیت  ی دانشی بر اساس چهار شاخصهااسایی کالن حوزهنخانه برای شترامشارکت با ستاد وز

 تخصصی بودن، تجربی و مهارتی بودن

24 

ابزارها و فنون شناسایی و 

 کشف دانش

 باشد:یر میزاستقرار و کاربرد ابزارها و فنون شناسایی و کشف دانش که شامل موارد 

رزیابی اهای خبرگی، فضای همکاری مجازی، سامانه مدیریت دانش، ابزار )نقشه خبرگان، انجمن

مدیریت  دانش، خوشه دانش، کافه دانش، نقشه دانش، استاد و شاگردی، تدوین استراتژی دانش و

 کاوی و تجارب برتر، استخراج دانش از خبرگان، مصاحبه حین خروج(دانش، بهینه

25 

 ابزارها و فنون خلق دانش

 شد:بایر میزکه شامل موارد کاربرد ابزارها و فنون خلق دانش استقرار و 

ری فیزیکی، های خبرگی، فضای همکاها، نقشه خبرگان، انجمنها و ایده)طوفان فکری، کسب آموزه

و، استاد و های دانش، کافه دانش، اشتراک ویدئفضای همکاری مجازی، سامانه مدیریت دانش، خوشه

 شاگردی، تدوین استراتژی دانش و مدیریت دانش، ارزیابی حین و پس از پروژه(

26 

رها و فنون حفظ و ابزا

 نگهداری دانش

 باشد:یر میزاستقرار و کاربرد ابزارها و فنون حفظ و نگهداری دانش که شامل موارد 

جازی، مهای خبرگی، فضای همکاری مرور یادگیری، مرور پس از عملیات، نقشه خبرگان، انجمن)

تراتژی دانش و ئو، تدوین اسبندی، کافه دانش، پورتال دانش، اشتراک ویدسامانه مدیریت دانش، طبقه

 (مدیریت دانش، استخراج دانش از خبرگان، مصاحبه حین خروج، کارآموزی، تدریس خبرگان
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27 

ابزارها و فنون اشاعه و 

 تسهیم دانش

 باشد:یر میزکه شامل موارد ارها و فنون اشاعه و تسهیم دانش استقرار و کاربرد ابز

ی، داستان های خبرگان، انجمنگپس از عملیات، نقشه خبر)مساعدت همتایان، مرور یادگیری، مرور 

ای هشبکه ها،های دانش، بالگفضای همکاری مجازی، فضای همکاری فیزیکی، پایگاه سرایی،

یدئو، استاد و وهای دانش، کافه دانش، پورتال دانش، اشتراک اجتماعی، ویدئو کنفرانس، ایجاد خوشه

پروری،  ریت دانش، ارزیابی حین و پس از پروژه، جانشینشاگردی، تدوین استراتژی دانش و مدی

 کارآموزی، تدریس خبرگان(

28 

کارگیری ابزارها و فنون به

 دانش

 باشد:یر میزکه شامل موارد ابزارها و فنون به کارگیری دانش  استقرار و کاربرد

 همکاریهای خبرگی، فضای همکاری مجازی، فضای مساعدت همتایان، نقشه خبرگان، انجمن)

بندی، کافه های دانش، طبقهفیزیکی، کتابخانه و مرکز اسناد، سامانه مدیریت دانش، ایجاد خوشه

یریت دانش، دانش، برنامه شایستگی کارکنان دانشی، استاد و شاگردی، تدوین استراتژی دانش و مد

 پروری، کارآموزی(بهینه کاوی و تجارب برتر، جانشین

29 
 هایادگیری از دانش

ه و در حل های ارائه شده به سواالت در سامانه مدیریت دانش درک شدو پاسخ شدههای ثبت نشدا

 شود.کار گرفته میمسائل و انجام کارها به

30 
 هانوآوری در روش

د محصوالت و های نوینی برای تولیاشتراک گذاشته شده روشهای بهگیری از دانشسازمان با بهره

 .کندارائه خدمات خلق می

نوآوری در محصوالت و  31

 خدمات
 کند.لق میهای به اشتراک گذاشته شده محصوالت و خدمات نوینی خگیری از دانشسازمان با بهره

ارتباط برنامه توسعه فردی  32

 با مدیریت دانش

-ی تدوین میهای دانشبرای پرورش و توسعه کارکنان سازمان، برنامه توسعه فردی مبتنی بر فعالیت

 شود.

33 
 های کاریتیم

کاری با یهاگیری و عضویت و فعالیت کارکنان در تیمهایی برای تشویق شکلفرایندها و چارچوب

 گردد.رویکرد تسهیم دانش تیمی اجرا می

34 
 تولید دانش تیمی

لعاتی پیش های فکری و مطاهای کاری و حلقهآفرینی جمعی در قالب تیمسازوکارهایی برای دانش

 ود.شبینی می

35 
 عملکرد مدیریت

تیابی به نتایج های خود و دستوسعه قابلیت بر گیری از مدیریت دانشطور مستمر با بهرهسازمان به

 کند.بهتر عملکردی تمرکز می

36 
 انسانی، منابعوری بهره

 مالی و فیزیکی

، استفاده شیجویی بیشتر در هزینه، بهبود اثربخسازمان از طریق کاهش زمان چرخه عملیات، صرفه

االتر بوری به بهره گیری بهبود یافته و افزایش سرعت نوآوری،کاراتر از منابع )از جمله دانش(، تصمیم

 دست یافته است.

رضایت گیرندگان بهبود  37

 خدمات سالمت 

 ءاب رجوع را ارتقاها و کیفیت بهتر خدمات، رضایت اربوری باالتر، کاهش هزینهسازمان در نتیجه بهره

 اده است.د

 سطح سالمت ءارتقا 38

 زندگی،به امید افزایش)

 ها،بیماری بار کاهش

 عمومی، آگاهی افزایش

 (پزشکی خطای کاهش

 پیشگیری و تمرکز بربا انجام اقداماتی در راستای حفظ سالمت جسمی، روانی و اجتماعی سازمان 

 دهد.می ءسالمت کلیه افراد جامعه را ارتقا
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 غفرایند سنجش بلو-5

دار زیر ارائه شده . فرایند اجرای سنجش بلوغ در نموپذیردسنجش بلوغ مدیریت دانش به صورت ساالنه و در سه مرحله انجام می

 :است

 : فرایند سنجش بلوغ1شکل 

 

متولی مدیریت دانش، این واحد نسبت به ارزیابی بر  پس از تعیین واحد در این مرحله -: خودارزیابیمرحله اول -1

جامع مدیریت در سامانه نماید. نتایج خودارزیابی به انضمام مستندات مربوطه دات خواسته شده اقدام میاساس مستن

 گردد.درج می www.km.behdasht.gov.ir به نشانی  دانش

بی و مستندات ضمیمه شده ه در خودارزیامبتنی بر بررسی امتیازات داده شد این مرحله -: اعتبارسنجیمرحله دوم -2

رحله اول با شده در مدر این مرحله امتیازات داده پذیرد.صورت می مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریاست که در 

ح یا تکمیل برای اصال نتیجه ،گردد و در صورت عدم تاییدبررسی مستندات ارائه شده برای هر سنجه اعتباریابی می

 شود.منعکس می واحدهابه  دمستندات و شواه

واحدهای ضوری در محل حمشاهده و بررسی  ،مبتنی بر ارزیابی میدانی این مرحله -: بررسی میدانیمرحله سوم -3

توسط  یبررسی میدان. باشدمیپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات های علومستادی، دانشگاه/ دانشکده

مدیریت  اجراییی هاکارگروهکارگروه راهبری و دیده و مورد تایید بان آموزشیا ارزیا مدیریت دانش وزارتکارشناسان 

 پذیرد.دانش انجام می

واحدهای ستادی، نتایج،  و اعتبارسنجی نهاییپس از پایان فرایند ارزیابی  -بندی ید نهایی و رتبهتای مرحله چهارم: -4

انش بر اساس سطوح بلوغ مدیریت دموسسات های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و دانشگاه/ دانشکده

زم را التمهیدات  هایندر خصوص تقدیر از برتر کارگروه راهبری مدیریت دانشبندی و معرفی خواهند شد. رتبه

 بینی خواهد کرد.پیش

 راهنمای خودارزیابی-1-5

ار، هر معیار با یه با تعدادی معیتنظیم شده که هر ال الیهپنج مدل سنجش بلوغ مدیریت دانش در که اشاره شد  همانگونه

  هایزدهی به الیهسازوکار امتیا در ادامه به تشریح شود.تعدادی زیر معیار و هر زیرمعیار با تعدادی سنجه ارزیابی می

 .پردازیممیمدیریت دانش 

مرحله اول

خودارزیابی

مرحله دوم

اعتبارسنجی

مرحله سوم

بررسی میدانی

مرحله چهارم

تایید نهایی و رتبه بندی

http://www.km.behdasht.gov.ir/
http://www.km.behdasht.gov.ir/
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ر سنجه امتیازی رای ههای هر زیرمعیار است. بدین ترتیب که باساس ارزیابی و امتیازدهی به سنجهبر هاالیهسنجش این 

ست. فته اای برای تسهیل بیشتر در سنجش بلوغ مرحله اول صورت گرنمره شششود. انتخاب طیف منظور می 5تا  0از 

  گانه به معنای زیر هستند:در این طیف هریک از اعداد شش

  (0 عدد صفر بدین معنی است که :)است.  سنجه، هیچ اقدامی انجام نداده در آن  مورد نظر واحد 

 (1عدد یک بدین معنی است که واحد مورد نظر در آن سنجه، اقدام : )و  ده استآغاز نمو را مختصر و جزئی ات 

   سنجه انجام شده استدرصد  20کمتر از  ،شواهد و مستنداتبر اساس 

 (2 ،عدد دو بدین معنی است که واحد مورد نظر در آن سنجه : )شواهد و  بر اساس  تا حدودی فعال شده است و

 .سنجه انجام شده است درصد 39الی  20بین  ،مستندات

 (3 : )،انجام داده و   صورت فعال اقدامات قابل قبولیبه عدد سه بدین معنی است که واحد مورد نظر در آن سنجه

 .  است سنجه محقق شده درصد 59الی  40بر اساس برآوردهای تحلیلی تجربی و مبتنی بر شواهد و مستندات، 

 (4)  :،و  بر ته است مطلوبی دست یافنسبتا به نتایج  عدد چهار بدین معنی است که واحد مورد نظر در آن سنجه

حقق م اهداف سنجهدرصد  79الی  60، بین شواهد و مستندات و با تکیه بر اساس برآوردهای تحلیلی تجربی

 شده است.

 (5 : )،انجام داده و ی اقدامات قابل توجه و نسبتا کامل عدد پنج بدین معنی است که واحد مورد نظر در آن سنجه

 دست یافته است. به نتایج مطلوبی

 تعلق می گیرد مشخص شده استطیف های شش گانه ر یک از (  نمادهایی که برای ه5-1)جدول در 

  (0) (1) (۲) (3) (4) (5) 

 0 
 )درصد(

 19الی  1
 )درصد(

 39الی  20
 )درصد(

 59الی  40
 )درصد(

 79الی  60
 )درصد(

 100الی  80
 )درصد(

 پیشرو نسبتا پیشرو فعال نسبتا فعال آغازگر غیر فعال نشان

(1-5)جدول شماره   
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 مالحظات:

 

 دهینمونه امتیاز 1-5جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردد:ارائه می مثالسنجه زیر به عنوان 

 

های مدیریت دانش انجام نداده هیچ اقدامی برای اطالع رسانی و معرفی استراتژی احدی،ای ارزیابی این سنجه در صورتی که وبر

رسانی جزیی و محدودی به واحدهای اطالع دهد. در صورتی کهرا به خود تخصیص می« 0» امتیازیا شواهدی از آن وجود ندارد 

سایت دانشگاه سند چشم انداز در وبکه فقط  بودهالع رسانی در سطحی اط عنوان مثالیا به وباشد  گرفتهزیر مجموعه صورت 

را دریافت  «1»امتیاز  ،داشته باشنده سند چشم انداز و راهبرد دسترسی ب بتوانند افرادهمه  کهای که گونهبارگذاری گردیده به

 کامل طوربه مشترک درک اما نموده، اجرا راهبردها و انداز چشم ترویج جهت مناسبیتا بنس هاییبرنامه در صورتی کهنماید. می

انداز های نسبتا جامعی جهت ترویج چشمسازمان برنامهکه نماید و در صورتیرا دریافت می 3امتیاز نشده باشد  ایجاد کارکنان در

های ردبر اساس برآو 2و  4. امتیاز نمایدرا دریافت می 5اند، عدد و راهبردها را اجرا نموده و کارکنان به درک مشترک دست یافته

گردد. میمحاسبه  ،آمده است این سندهفتم  بندجدول  درشرح آن ی که مراحلقبل از بعد و  که تکمیلی تحلیلی و اقدامات

رسانی کاملی برای اطالعهای از ابزار و همچنینگرفته صورت مجموعه رسانی کامل به همه واحدهای زیراطالععنوان مثال اگر به

 نماید.را دریافت می 4صورت کامل ایجاد نشده باشد امتیاز ی  بین کارکنان بهاما درک مشترک ،انجام شده

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار معیار
0 1 ۲ 3 4 5 

-چشم

داز و ان

 ماموریت

ماموریت، 

انداز و چشم

 اهداف دانشی

انداز و راهبردهای اقدامات کافی در جهت ترویج چشم

 شود.مدیریت دانش در سطح سازمان انجام می

هرگونه مستند دال بر       

این گویه )محتواهای 

مندرج در تابلوهای 

 اعالنات، سایت و ...(

 معیتار  یتر ز هتر  یتا  و ستنجه  هتر  ازای بته شتد و  خواهتد   انجتام  سنجش بلتوغ متدیریت دانتش بتا استتفاده از ستامانه       (1

 نشتتان را هتتاستتنجه خودارزیتتابی مقتتادیر کتته شتتود بارگتتذاری واحتتدها توستتط یتتا شتتواهدی و مستتتندات استتت الزم

   .دهد

مستتندی   گیترد در صتورتی کته واحتدی نتوانتد     ت صتورت متی  از آنجا که ارزیتابی و امتیتازدهی بتر استاس مستتندا      (2

 .برای یک سنجه ارائه کند امتیازی برای آن سنجه نخواهد گرفت

ارگروه موسستته و تاییتتد رئتتیس کتت /دانشتتکده در کتتارگروه اجرایتتی دانشتتگاه/ بررستتیگتتزارش ستتنجش بلتتوغ پتتس از  (3

 گردد.وزارتخانه ارسال میبه منظور اعتبار سنجی و ارزیابی به کارگروه راهبری مدیریت دانش 

را  اقتداماتی ، اشتد داشتته ب هتا  هتر یتک از ستنجه   تتری از  ارزیتابی دقیتق  برای اینکه دانشگاه/دانشکده/ستازمان بتوانتد    (4

ح داده شتتده جتدول بنتد هفتتتم دستتورالعمل شتر    در باشتد،  متورد نیتاز متتی    5و  3، 1 کته بترای دریافتت امتیتتازات    

و  3و  1هتتای اره)راهنمتتای خودارزیتتابی( و شتترح شتتم -5-1ت قستتمت بتتر استتاس توضتتیحا 4و  2. امتیتتازات استتت

 گردد.تعیین می  5
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نند بنرها، نشریات و هایی از ابزارهای استفاده شده یا تصاویری از این ابزارها )مادر بخش مستندات و شواهد الزم است نمونه

  میع و بارگذاری شود.های سازمانی، تابلوهای اعالنات، اینترانت و ...( در یک فایل تجبولتن

 تحلیل نتایج ارزیابی-2-5

و میانگین  شودمیامتیاز به دست آمده در هر معیار با ضریب مناسب به درصد تبدیل  ،تحلیل و مقایسه نتایجبرای تسهیل در 

 هایی به دست آمدهه نتعیین خواهد کرد. بر اساس نمررا را در مکانیزم ارزیابی بلوغ مدیریت دانش  نهایینمره  ،درصدهای حاصله

 گردد:)میانگین ساده نمرات معیارها بر حسب درصد( سطوح بلوغ بر اساس جدول زیر تعیین می

 پیشرو نسبتا پیشرو فعال نسبتا فعال آغازگر 0 سطح بلوغ

 100-80 79-60 59-40 39-20 19-1 غیر فعال امتیاز

 

ریک از معیارها هبر اساس درصد به دست آمده از واحد نش است، عالوه بر میانگین کلی که نشانگر سطح بلوغ عمومی مدیریت دا

وزه مدیریت دانش عنکبوتی برآوردی از وضعیت خود در معیارهای مختلف و میزان رشد متوازن خود در ح و با ترسیم نمودار تار

  از نمودار موردنظر در شکل زیر ارائه شده است: ایکسب خواهد کرد. نمونه

 

 
 

نسانی و رهبری اسرمایه پیشرو و در معیارهای  ، در معیار فناوری،فرضی مدنظر واحدشود، مالحظه میدار فوق چنانکه در نمو

 آغازگرها در سطح و فرایند سازمانی بوده ولی در دو معیار چشم انداز و ماموریت و ساختار فعالگرها در سطح در الیه تسهیل

دیگر  دو معیارهبود ب برای خود را  تمرکزسرمایه انسانی و رهبری  ،فناوریعیار سه م ءاست. لذا باید ضمن تالش در حفظ و ارتقا

 به منظور رشد متوازن معطوف نماید.

 

0

20

40

60

80

100

فرهنگ سازمانی

رهبری

سرمایه انسانیساختار سازمانی و فرایندها

فناوری

نمودار بلوغ واحد در الیه تسهیل گرها

امتیاز واحد آغازگر فعال پیشرو
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  پرسشنامه سنجش بلوغ مدیریت دانش -6

 (70)چشم انداز و ماموریتالف( الیه 

 انداز و ماموریت( چشم1-الف

 

 

 

 سنجه زیرمعیار ردیف
 سطح بلوغ

 مستندات و شواهد
0 1 ۲ 3 4 5 

1  

تدوین سند 

راهبردی 

مدیریت 

 (40) دانش

ازها و نیو لحاظ کردن مشارکت کلیه ذینفعان سند راهبردی مدیریت دانش با جلب 

 (10)شود.ایشان تدوین میانتظارات 

مستندات مربوط به استخراج نظر       

 های مصاحبه و ...(ا، فرمهذینفعان)پرسشنامه

شی در شی به صورت شفاف تدوین شده است و اهداف دانانداز دانماموریت و چشم  ۲

-می عالیگیری، زمان بندی شده، قابل دستیابی و در عین حال متآن قابل اندازه

 (10)باشد.

 هرگونه مستند دال بر این گویه      

داز انهای پشتیبان، جهت تحقق ماموریت و چشمهای شفاف و خط مشیاستراتژی  3

 (10)شود.تدوین می های محوری سازمانی استراتژیدر راستا مدیریت دانش

 هرگونه مستند دال بر این گویه      

ر در ه استراتژی های مدیریت دانش راستای درو کوتاه مدت اهداف بلندمدت   4

 (10)شود.تدوین می حوزه

 سند اهداف      

اجرایی   5

سازی سند 

راهبردی 

(30) 

 سند برنامه های عملیاتی       گردد.ت دانش تدوین میبرنامه عملیاتی جهت تحقق اهداف مدیری

شده و  ها در سازمان طراحیهایی برای گزارش پیشرفت اجرای استراتژیمکانیزم  6

 (10)شود.اطالع رسانی می

 هرگونه مستند دال بر این گویه      

طح ترویج چشم انداز و راهبردهای مدیریت دانش در ساقدامات کافی در جهت   7

 (10)شودزمان انجام میسا

 گزارش اقدامات انجام شده      



12 

 

 ب(الیه تسهیلگرها

 (130)( رهبری1-ب

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 2 3 4 5 

1  

رهبران مشارکت 

(50) 

مدیریت ارشد در کارگروه مدیریت  فعال مشارکت

 (10)اجرای مصوبات و حمایت از دانش

در کارگروه مدیریت دانش  رئیس کارگروهت رسمی عضوی      

 و صورتجلسات امضاء شده با حضور ایشان

 وحمایت نمادین و معنوی مدیریت ارشد و بیان اهداف   ۲

 اعالم ضرورت مشارکت کارکنان در جلسات مختلف

(10) 

 اخبار منتشره در پورتال یا خبرنامه رسمی       

و حضور در جلسات به برگزاری مدیریت ارشد اهتمام   3

 (10)  دانش  تبادل جهتاندیشی هم

 تعداد جلسات برگزار شده و حضور رهبر در این جلسات      

مشارکت و اختصاص وقت کافی توسط مدیران میانی   4

 (10)به مدیریت دانش 

صورتجلسات برگزار شده توسط مدیران میانی با موضوع       

 بررسی فعالیت های مدیریت دانش

 گوسازی رفتاری مدیران در حمایت از مدیریت دانشال  5

 (10)از طریق مشارکت دانشی 

ه گزارش فعالیت های دانشی مدیران ارشد سازمان و جایگا      

 ایشان در سامانه

6  

 (۲0)رهبران  حمایت

های کمی گذاری و اعالم رسمی مدیریتی شاخصهدف

 مدیریت دانش و پایش مرتب آن توسط مدیران ارشد

(10) 

 شده انجام اقدامات گزارش      

های مدیریتی از عملکرد واحدها در مدیریت ممیزی  7

 (10) های دوره ای واحد متولیدانش بر اساس گزارش

 

 ایهای ممیزی دورهگزارش       

8  
های مالی حمایت

 (30)رهبران

جهت  فضای فیزیکی و تجهیزات مناسبفراهم آوردن 

 (5)نشاستقرار و پیشبرد مدیریت دا

وجود فضای فیزیکی و تجهیزات مناسب برای مدیریت       

 دانش در حد مقدورات واحد)بر اساس مشاهده(

طراحی، درگیری از خدمات مشاوره متخصصین بهره  9

 (5) های مدیریت دانشاجرا و بازنگری

 رزومه و قراردادهای مشاورین      
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 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 2 3 4 5 

 سایر آموزی ازکاوی و درسبهینه تخصیص منابع برای  10

 (5) های موفق مدیریت دانشپروژه

 های آموخته شدهگزارش بازدیدهای صورت گرفته و درس      

 تخصیص اعتبار برای تشویق دست اندرکاران و فعاالن  11

 (5) مدیریت دانش

 هرگونه مستندی دال بر این گویه      

های مدیریت دانش تخصیص اعتبار به سایر فعالیت  1۲

 (10)  آموزش و...( زی،سا)اعم از فرهنگ

 شده انجام اقدامات گزارش      

13  
ها و باورهای نگرش

 (30) رهبران

نظام مدیریت دانش و  وجود نگرش مثبت مدیران به

ان کننده مدیریت دانش در کارکنایجاد باورهای تقویت

)میل به پرسش، ریسک پذیری، میل به تغییر، بهبود 

 (30)...( مستمر و 

 تندی دال بر این گویههرگونه مس      

 

 

 

 (70)( فرهنگ سازمانی2-ب

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 ۲ 3 4 5 

تقدیر و   14

 (30)تشویق

 هرگونه مستند دال بر این گویه       (15) یکی(های برتر)کاغذی یا الکترونان و دانشدانشکار و الگوسازی معرفی

های ارکنان، مدیران و واحدهای برتر در فعالیتدهی کانتخاب و پاداش  15

 (15) دانشی در مقاطع زمانی معین

 شده انجام اقدامات گزارش      

-نات، اطالع)تابلوی اعال گیری از ابزارهای متنوع و خالقانه تبلیغاتیبهره  16

ضور در بنر، ح کاغذی یا الکترونیکی، پوستر یارسانی الکترونیکی، نشریه

 (10) های کارکنان(گردهمایی

 شده انجام اقدامات گزارش      
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تبلیغات و   17

-اطالع

 (۲0)رسانی

 ها و تواتر انتشار آنهامتن گزارش       (5) ایصورت دورهانتشار گزارش عملکرد مدیریت دانش به

 هرگونه مستند دال بر این گویه       (5) و نمایشگاه مدیریت دانش همایشبرگزاری   18

مالکیت   19

 (20)ویمعن

 هرگونه مستند دال بر این گویه       (10) کار رفته به نام ثبت کننده دانشهای بهرسانی دانشاطالع

 خط مشی داخلی        (10) کنندگان دانشمعنوی صاحبان و ثبت حفظ حقوق  ۲0

 

 

 (70)( ساختار و فرایندهای سازمانی3-ب

 

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 ۲ 3 4 5 

۲1  

یکپارچگی 

 (۲0)سیستمی

ارگروه هرگونه مستند دال بر این گویه تصویر صورتجلسات، ک       (10)ا وجود تعامل سیستمی بین واحد متولی مدیریت دانش با دیگر واحده
 های مشترک تشکیل شده و شرح وظایف آنها، فرایندهای

 کاری مشترک و مکاتبات فیمابین

 )مثال:ریتیهای مدیستمی بین نظام مدیریت دانش با دیگر نظامتعامل سیوجود   ۲۲

ظام جهت دهی به نظام پژوهشی در راستای نیازهای دانشی مستخرج از ن

 (10) مدیریت دانش (

ه های مستنداتی دال بر استخراج اولویت های پژوهشی وپروژ      
 مطالعاتی از فرایندهای دانشی

۲3  
کارگروه مدیریت 

 (10)دانش

و استمرار و  کارگروه مدیریت دانش بر اساس شرایط مندرج در نظام نامه تشکیل

و تخصیصی  های راهبردی و هدف گذاری، بودجه بندی، نظارتیجدیت در فعالیت

 (10) آن

 احکام اعضای کارگروه و و صورتجلسات آن      

واحد متولی   ۲4

 (10)مدیریت دانش

امه و استمرار مندرج در نظام ن تعیین واحد متولی مدیریت دانش بر اساس شرایط
 (10) های آموزشی، ترویجی و اجرایی آنو جدیت در فعالیت

ت چار/حکم تعیین واحد متولی و مستندات فعالیت های آن      
 سازمانی و تصاویر فضای فیزیکی مناسب

کارشناسان   ۲5

 (10)دانش

 (10)سطح کیفی و تخصصی کارشناسان مدیریت دانش 
 

 لی و سوابق علمی و اجرایی کارشناسانمدارک تحصی      
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 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 ۲ 3 4 5 

۲6  
مدیریت 

 (۲0)فرایند

و  مدیریت دانش از منظر ی سازمانفرایندها شناسایی و تحلیل وضعیت

 (10) ابهینه سازی آنه

 سند طراحی فرایندها      

و  های عملکردی مدیریت دانششاخصبر اساس  فرایندها مستمر پایش  ۲7

 (10) واصل زمانی معیندر ف نظام مدیریت دانش یابیعارضه

 هرگونه مستند دال بر این گویه      

 

 (90)( سرمایه انسانی۴-ب

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 2 3 4 5  

۲8  

 (30)آموزش

 ای آموزشیهمستندات مربوط به برگزاری دوره       (10) نظام نامه 3پیوست  با مطابق مدیریت دانش یآموزشهای اجرای دوره

)مانند  وزشیها و ابزارهای مناسب آمگیری از روشبهرههای آموزشی با ارتقای کیفیت دوره  ۲9

 (10)..( ها، فیلم، جزوه، کتاب، پیام آموزشی، سایت، آموزش مجازی و .کارگاه برگزاری

 های آموزشیمستندات مربوط به برگزاری دوره      

 ای برگزارشدههمجوز دوره/تقویم آموزشی سازمان       (10) ی آموزشیهامیزان شرکت کارکنان در دوره  30

 مدیریت  31

 (10)عملکرد

 بود عملکردهای دانشی کارکنان و ارائه بازخورد و مشورت برای بهفعالیتنظارت مستمر بر 

 (10) توسط مدیر مستقیم

 شده انجام اقدامات گزارش      

انگیزش و   3۲

 (10)پاداش

هنمای نظام را 10طبق پیوست  رسانی مناسب آنهاو اطالع )نقدی( هاداشپا پرداخت به موقع

 (5) نامه

 هرگونه مستند دال بر این گویه      

)بورس های  های دانشیمادی و غیرمادی برای حمایت از فعالیتمتنوع  هایپاداشاستفاده از   33

 (5) آموزشی و تسهیالت رفاهی متنوع(

شده به کارکنان دارای  های ارائهفهرست پاداش      

 عملکرد دانشی برتر

 جبران خدمت  34

(۲0) 

مدیریت  ندست اندرکاراسایر  و ، رابطینممیزان ،ارزیابانحصول اطمینان از جبران خدمات 

 (20) راهنمای نظام نامه 10طبق پیوست  دانش

 های مرتبطاسناد پرداخت      

 مستندات پروفایل شایستگی کارکنان       (10)  های مدیریتیبرای تصدی و تداوم پست افرادعملکرد دانشی لحاظ کردن   35
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 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 2 3 4 5  

کارراهه   36

 (۲0)غلیش

 کارشناسان در ارتقاء رتبه و تداوم همکاری های دانشیتوجه جدی به کمیت و کیفیت فعالیت

(10)  

 مستندات ارزیابی در فرایند ارتقاء      
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 (۴0)( فناوری۵-ب

 

 

 

 

 

 

 

 مستندات و شواهد وغسطح بل سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 ۲ 3 4 5 

37  

زیرساخت 

فناوری 

 (30)اطالعات

از  خارج مورد نیاز های دانشدسترسی آسان و سریع به پایگاه
 (10) تق اینترنیسازمان از طر

 هرگونه مستند دال بر این گویه      
 

 هایایگاهو پبه اینترانت  براساس نیازدسترسی آسان کلیه کارکنان   38
 (10) اخل سازماند دانش

 مشاهده یا هرگونه مستند دال بر این گویه      

 های ارتباطی برای دسترسی آسان به خبرگانوجود زیرساخت  39
های )تلفن، پست الکترونیک و شبکهسازمان در فضای مجازی

 (10) اجتماعی(

 روز رسانی وب سایتدوره زمانی به      

40  

افزار نرم

مدیریت 

 (10)دانش

ان در و عضویت دانشکاریری فعال سامانه مدیریت دانش گکاربه
 (10)سامانه 

ات امکان ثبت، طبقه بندی، ارزیابی، بازیابی و توسعه دانش و مستند      

یف امکان تعر، امکان طرح سوال و وجود تاالرهای پرسش و پاسخ ،دانشی

 گیریهای دانشی و بهرهامکان تعریف گروه، درخت و نقشه دانش سازمانی

د ابزار وجو، کدگذاری و مدیریت اسنادشبکه های اجتماعی، پایگاه دانش، از

کان ها و مستندات دانشی، امها، سوالجستجوی پیشرفته در میان دانش

ع های متنوامکان تولید گزارش، ایجاد پروفایل دانشی برای کاربران

 مدیریتی از عملکرد واحدهای سازمانی و اعضای نرم افزار



18 

 

 

 (350 امتیاز حداکثر)( فرایندهای دانش ج

 (60)شناسایی و کشف دانش(1-ج

 

  

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 ۲ 3 4 5 

 و شناسایی فنون و ابزارها 1

 (02)دانش کشف
 (20)شدان کشف و شناسایی کاربرد ابزارها و فنون استقرار و   

      
 گویه این بر دال مستندات

۲ 

فرایند شناسایی  عملکرد

 (40)و کشف دانش 

 (20) شدهمستند و دانش شناساییمیزان 

-وشرنسبت کارکنانی که دانش آنها از طریق مصاحبه استخراج دانش یا       

 شده به کل کارکنانهای دیگر شناسایی و دریافت

3 

 کل به شده تکمیل دانشی پروفایل دارای کارکنان نسبت

 (20)انکارکن

 گزارش از نرم افزار یا مستندات دیگر      
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 (90)( خلق دانش2-ج

 

 (60)(حفظ و نگهداری دانش3-ج

 

 

 

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 ۲ 3 4 5 

خلق  فنون و ابزارها 4

 (30)دانش

       (30)خلق دانشکاربرد ابزارها و فنون استقرار و  
 گویه این بر دال مستندات

5 
 عملکرد  فرایند 

 (60خلق دانش )

ازدید یا بسرانه  /)سرانه و امتیاز(افزار یا مستندات دیگرگزارش از نرم       (30)های تولید شده کارکناندانش

 پسندیده شدن دانش

ازدید یا بسرانه  /)سرانه و امتیاز(افزار یا مستندات دیگرگزارش از نرم       (30)های تولید شده مدیران دانش 6

 ن دانششدپسندیده

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 ۲ 3 4 5 

و حفظ  فنون و ابزارها 7

 (۲0)نگهداری دانش

اری حفظ و نگهد ابزارها و فنونکاربرد استقرار و  

 (20)دانش

 گویه این بر دال مستندات      

8 
حفظ و  عملکرد فرایند

 (40)انشنگهداری د

 

 

سامانه شده در تعداد اسناد فرآیندی بارگذاری 

 (10) مدیریت دانش

 اسناد بارگذاری شده به کل اسناد تولید شدهلیست       

خالصه کتاب/ دانش  مهارت/ تعداد تجارب/ 9

 (20) مقاله /تطبیقی

 دانش ثبت شده به تفکیک هر دانشتعداد گزارش       

 گزارش        (10تعداد پیشنهاد/ ایده ) 10
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 (60)دانش(به اشتراک گذاری و اشاعه ۴-ج

 

 

 

 

 

 

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 ۲ 3 4 5 

  به اشتراک گذاری فنون و ابزارها 11

 (۲0)دانشاشاعه 

اشاعه وتسهیم کاربرد ابزارها و فنون استقرار و 

 (20)دانش

 گویه این بر دال مستندات      

ها و مفر/های خبرگیبت اعضای فعال انجمننس
 به کل کارکنان سازمان های مجازی دانششبکه

1۲ 

 

 
اشتراک گذاری و بهفرایند  عملکرد

 (40)دانش اشاعه

 

 

متوسط مدت زمان فعالیت در        (20)میزان مشارکت کارکنان در سامانه مدیریت دانش

سامانه/تعدادجستجوها /تعداد الگین شدن 

 دهای جستجوشده/ تعداتعداد کلید واژه افراد/

 رد شده ذخیره اسناد فراخوانی و بازیابی دفعات

 موفق جستجوهای کارکنان/نسبت توسط مرکز

 دانش/ مخزن در دانشی محتواها یافتن برای

 دانش مخزن در دانشی محتواهای بازیابی سرانه

 

13 
-شکدهاندها و شده در سایر دانشگاهتعداد تجارب برتر ارائه

 (10)  هاهای علوم پزشکی و یا سایر سازمان

 گویه این بر دال مستندات      

14 
های پاسخ داده ها و نسبت پرسشسرانه پرسش       (10شده  )های مطرح شده و پاسخ دادهسرانه پرسش

 هاشده به کل پرسش
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 (80)(به کارگیری دانش۵-ج

 

 

  

 ت و شواهدمستندا سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 ۲ 3 4 5 

کارگیری به فنون و ابزارها 15

 (30)دانش

به کارگیری  ابزارها و فنونکاربرد استقرار و 

 (30)دانش
 گویه این بر دال مستندات      

کارگیری بهعملکرد فرایند  16

 (50)دانش

 

 

شده در بهبود و اصالح کارگرفته های بهدانش

 (20)هاروش ،فرآیندها

-ها یا مستنداتی مبتنی بر بههایی که کامنتدانش      

کارگیری اثربخش آن از سوی دیگر کاربران درج 

 شده است.

 /شده درتولید محصولهای به کارگرفته دانش 17

 (30)خدمت

 افزار یا مستندات دیگرگزارش از نرم      
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 (80)د( نتایج 

 (20)( یادگیری2-د

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

 0 1 ۲ 3 4 5  

قابلیت انطباق با شرایط محیطی   1

 (۲0و سرعت یادگیری)

ها و دهی مناسب به بحرانپاسخ

 (10مسایل سازمانی )

 گویه این بر دال مستندات      

سرعت یادگیری فرد در سازمان   ۲

ها و تجارب برتر براساس درس آموخته

(10) 

 یهگو این بر دال مستندات      

 

 

 (20)( نوآوری3-د

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

 0 1 ۲ 3 4 5  

-ی از دانشها، فرایندها و ساختارهای جدید برای انجام کارها ناشتوسعه رویه (10)هانوآوری در روش  3

 (10)آفرینی

 شدههای ثبتاسناد نوآوری      

محصوالت و نوآوری در   4

 (10)خدمات

-اجرای محصوالت و خدمات جدید در سازمان ناشی از دانش طراحی و

 (10)آفرینی

 شدههای ثبتاسناد نوآوری      
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 (10)( توسعه فردی۴-د

 

 (10)( توسعه تیمی۵-د

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

   0 1 ۲ 3 4 5  

های عضویت در تیم  7

 (5)کاری

های بهبود و و عضویت در تیممشارکت میزان 

 (5)تصمیم سازی

های کاری سازمان به کل نسبت کارکنان عضو تیم      

 کارکنان

تولید دانش   8

 (5)تیمی

-تیمها به کل های تولید شده تیمدانش میزان

 (5)های موجود

 گزارش از نرم افزار یا مستندات دیگر      

 

 (20)( توسعه سازمانی6-د

 مستندات و شواهد سطح بلوغ جهسن زیرمعیار ردیف

 0 1 ۲ 3 4 5  

 هامتیاز و رتبه سازمان در ارزیابی عملکرد ساالن عملکرد مدیریت  9

(20) 

 شده امور ارزیابی عملکرد سازمانگزارش تایید      

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

 0 1 ۲ 3 4 5 

شایستگی مدیران و   5

 (5کارکنان)

نظام توسعه و پرورش مدیران براساس 

 (5)شایسته ساالری 

 گویه این بر دال مستندات      

شایستگی اعضاء هیات   6

 (5علمی و اساتید)

 گویه این بر دال مستندات       (5میزان ارتقاء اعضاءهیات علمی )
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 (100)ه( پیامدها

 (۴۵)وری خدمات سالمتبهره ( ارتقای کارایی و1-ه

 

  

 سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف
 دات و شواهدمستن

0 1 ۲ 3 4 5 

 مستندات دال بر این گویه       (15)وری منابع انسانیبهرهمیزان بهبود  (15)وری منابع انسانیبهره  1

 گویه این بر دال مستندات       (15)وری منابع فیزیکیبهرهمیزان بهبود  (15)وری منابع فیزیکیهبه  ۲

 مستندات دال بر این گویه       (15)وری منابع مالیبهرهد میزان بهبو (15)وری منابع مالیبهره  3
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 (10)گیرندگان خدمات سالمت( رضایت2-ه

 

 (۴۵)سالمت  سطح ( ارتقاء3-ه

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

 0 1 ۲ 3 4 5  

6  
 افزایش امید به زندگی

(15) 

 مستندات دال بر این گویه       (5)هر صد هزار تولد زنده نسبت مرگ مادران در

 مستندات دال بر این گویه       (5)هزار تولد زنده سال  در هر 5نسبت مرگ کودکان زیر   7

 مستندات دال بر این گویه       (5)سال  70تا  30میزان مرگ   8

9  
 (10)هاماریکاهش بار بی

 مستندات دال بر این گویه       (5)ای غیرواگیر هبار ناشی از عوامل خطر و بیماری میزان

 مستندات دال بر این گویه       (5)های واگیر بار بیماری میزان  10

11  
 (10افزایش آگاهی عمومی)

 مستندات دال بر این گویه       (5)میزان خدمات القایی 

 مستندات دال بر این گویه       (5) یمیزان خودمراقبت  1۲

 مستندات دال بر این گویه       (10میزان خطای پزشکی) (10کاهش خطای پزشکی) 13

 

 

 

 

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

 0 1 ۲ 3 4 5  

-بهبود رضایت  4

 خدمات گیرندگان

 (10)سالمت 

 سنجی ارباب رجوع ط به رضایتمستندات مربو       (5از کیفیت خدمات ) گیرنده خدمترضایت میزان 

افت میزان رضایت گیرنده خدمت از آگاهی و اطالعات در طول فرایند دری  5

 (5) خدمت

 گیرنده خدمت سنجیمستندات مربوط به رضایت      
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 ها:سنجه نحوه ارزیابی و تعیین امتیاز جدول راهنمای-7

  

 هاسنجه عناوین ردیف
 امتیازاتتعاریف 

1 3 5 

 چشم انداز

1  
ظ و لحامشارکت کلیه ذینفعان لب سند راهبردی مدیریت دانش با ج

 شود.ایشان تدوین مینیازها و انتظارات کردن 

پیش نویس سند راهبردی تهیه گردیده 

اما هنوز به اجماع ذینفعان نرسیده 

 است.

راهبردی توسط رئیس ابالغ شده است  سند

اما با مشارکت کلیه ذینفعان نبوده  و 

 طور کامل لحاظ نشده است.ت آنها بهانتظارا

راهبردی توسط رئیس ابالغ شده است و  سند

مشارکت داشته و انتظارات ایشان کلیه ذینفعان 

 لحاظ شده است.

2  

انداز دانشی به صورت شفاف تدوین شده است و ماموریت و چشم

ی و زمان بندی شده، قابل دستیاب اهداف دانشی در آن قابل سنجش،

 باشد.در عین حال متعالی می

و سند تهیه شده پیش نویس ماموریت 

انداز است ولی تصویر شفافی از چشم

 د.ارائه نشده است و نیاز به بازبینی دار

نیاز به بازبینی وجود ندارد اما اهداف و 

 بودن را دارا نیست. smartهای ویژگی

صورت شفاف انداز دانشی بهماموریت و چشم

گیری تدوین شده است و اهداف قابل اندازه

 هستند.

3  

ت های پشتیبان، جهت تحقق ماموریمشیهای شفاف و خطاستراتژی

زمان های محوری ساانداز مدیریت دانش در راستای استراتژیو چشم

 شود.تدوین می

ها مشخص اما در راستای استراتژی

 استراتژی سازمان نیست.

ها در راستای استراتژی سازمان استراتژی

-است اما باعث تحقق ماموریت و چشم

 .یستنانداز 

ها در راستای استراتژی سازمان استراتژی

انداز با اجرای است و تحقق ماموریت و چشم

-ها بادرجه اطمینان باالیی امکاناستراتژی

 گردند.پذیر می

4  

های مدیریت اهداف بلندمدت و کوتاه مدت در راستای استراتژی

 شود.دانش در هر حوزه تدوین می

اهداف بلند مدت مشخص شده اما 

کوتاه مدت مشخص نیست و  اهداف

 یا انسجام و پیوستگی الزم را ندارد.

تدوین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت 

ها را طور کامل استراتژیشده اما به

دهد. و نقش هریک از واحدها پوشش نمی

 به تفکیک مشخص شده است.

تدوین شده و هداف بلندمدت و کوتاه مدت ا

 نقش هریک از واحدها مشخص شده است.

5  

پیش نویس برنامه عملیاتی شامل  گردد.برنامه عملیاتی جهت تحقق اهداف مدیریت دانش تدوین می

بندی تهیه شده است عناوین و زمان

 اما نهایی نشده است.

برنامه عملیاتی با مشارکت ذینفعان تهیه 

و  ابالغ شده است و نقش هریک از افراد 

و واحدها در برنامه عملیاتی به تفکیک 

 ده است.مشخص ش

دربرنامه تخصیص منابع و افراد مسئول 

عملیاتی مشخص گردیده است و الزامات 

 اجرایی فراهم شده است.

6  
ان ها در سازمهایی برای گزارش پیشرفت اجرای استراتژیمکانیزم

 شود.رسانی میطراحی شده و اطالع

به  hopبرنامه عملیاتی درسامانه 

 عنوان برنامه اختصاصی دانشگاه ثبت

ه صورت ماهانه در سامانهها ببرنامه یشرفتپ

اجه گردد اما اجرای برنامه با تاخیر موثبت می

 باشد.می

-ها اجرایی میبندی فعالیتطبق برنامه زمان

 گردد.
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ها به روز شده است اما عملکرد برنامه

 باشد.نمی

7  
انداز و راهبردهای مدیریت دانش اقدامات کافی در جهت ترویج چشم

 شود.سازمان انجام می در سطح

همه افراد دسترسی به سند چشم انداز 

 و راهبرد دارند .

 هایی محدود جهت ترویج چشم انداز وبرنامه

طور راهبردها اجرا نموده، اما درک مشترک به

 کامل  در کارکنان  ایجاد نشده است.

های نسبتا جامعی جهت ترویج چشم انداز برنامه

و کارکنان به درک  و راهبردها را اجرا نموده

 .اندمشترک دست یافته

 تسهیلگرها

8 1 
و حمایت از  مدیریت ارشد در کارگروه مدیریت دانش فعال مشارکت

 اجرای مصوبات

کارگروه اجرایی مدیریت دانش طبق 

 نامه ایجاد شده است.نظام

شود و در هرفصل حداقل یک جلسه برگزارمی

 اکثر اعضا حضور فعال دارند.

در جلسات حضور فعال داشته و  مدیریت ارشد

 گردند.مصوبات طبق زمان تعیین شده اجرا می

9 2 

حمایت نمادین و معنوی مدیریت ارشد و بیان اهداف و اعالم ضرورت 

 مشارکت کارکنان در جلسات مختلف

بار مدیریت ارشد حمایت حداقل یک

  نمادین خود را در قالب سخنرانی،

 نموده است.بیانیه و... اعالن 

یریت ارشد حمایت نمادین خود را  به مد

دفعات در قالب سخنرانی،  بیانیه و... اعالن  

 نموده است.

مدیریت ارشد ضمن حمایت نمادین نسبت به 

شفاف سازی اهداف و ترغیب کارکنان به 

های مدیریت دانش اهتمام مشارکت در فعالیت

 دارد.

10 3 
اندیشی مبه برگزاری و حضور در جلسات همدیریت ارشد اهتمام 

  دانش  تبادل جهت

صورت موردی جلسات هم اندیشی به

 گرددبرگزار می

اندیشی حضور مدیریت ارشد در جلسات هم

 فعال دارد.

نهادینه شده است و اندیشی جلسات هم رگزاریب

 ها دارد.اثربخشی باالیی در بهبود فعالیت

11 4 
مشارکت و اختصاص وقت کافی توسط مدیران میانی به مدیریت 

 دانش 

استراتژی دانشی توسط مدیر هرواحد 

به برنامه عملیاتی مدیریت دانش 

 شودترجمه می

جرا و مدیر مربوطه از کارکنان سازمان، ا 

به صورت مستمر پیشرفت برنامه عملیاتی را 

 کند.پیگیری می

مدیریت مربوطه عالوه بر پیگیری پیشرفت برنامه 

ها نامهعملیاتی دررفع موانع اجرایی و پیشبرد بر

 مشارکت دارد.

12 5 
الگوسازی رفتاری مدیران در حمایت از مدیریت دانش از طریق 

 مشارکت دانشی 

ساالنه حداقل یک نمونه دانش توسط 

گذارده مدیران  ثبت شده و به اشتراک

 شود.می

مدیر مربوطه در فرآیندهای پنج گانه 

 مدیریت دانش به طور متوسط فعال است.

گانه مدیریت ندهای پنجمدیر مربوطه در فرآی

 دانش پیشگام و پیشرو است.

13 6 
های کمی مدیریت دانش گذاری و اعالم رسمی مدیریتی شاخصهدف

 و پایش مرتب آن توسط مدیران ارشد

گذاری و اعالم رسمی توسط مدیر هدف

ارشد انجام شده است ولی پایش نشده 

 است.

گذاری انجام شده اما پایش بصورت هدف

 ست.اموردی بوده

 پایش سیستماتیک انجام شده است.

14 7 

های مدیریتی از عملکرد واحدها در مدیریت دانش بر اساس ممیزی

 ای واحد متولیهای دورهگزارش

 

 زمینه گزارش عملکرد واحدها در

توسط مدیر ارشد مدیریت دانش 

 شود.بررسی و مقایسه می

بندی براساس گزارش عملکرد رتبه واحدها

شوند و به برتر تشویق میشده و واحدهای 

 شود.داده می سایر واحدها بازخورد

بندی شده  براساس گزارش عملکرد رتبه واحدها

فرایندهای پنج گانه و تجارب موفق در زمینه 

 شوندبه اشتراک گذاشته میمدیریت دانش 
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15 8 
جهت استقرار و  فضای فیزیکی و تجهیزات مناسبفراهم آوردن 

 پیشبرد مدیریت دانش

های حداقلی برای تعامل درسازمان فضا

 وجود دارد.

ودسترسی به   کنفرانسفضای مجهز به ویدیو 

 اینترنت وجود دارد.

و دسترسی کارکنان به اینترنت فضای فیزیکی 

 گونه محدودیتی ندارد.هیچ

16 9 
-طراحی، اجرا و بازنگریدرگیری از خدمات مشاوره متخصصین بهره

 های مدیریت دانش

مشاورین جلسه  باصورت موردی به

 گذاشته شده است.

طور نظام مند و در ای بهاز خدمات مشاوره

 شود.طول فرایندکاری استفاده می

-صورت اثربخش و کارا از مشاورین استفاده میبه

 شود.

17 1

0 

های آموزی از سایر پروژهکاوی و درسبهینه تخصیص منابع برای

 موفق مدیریت دانش

در این  کاویحداقل یک پروژه بهینه

 راستا انجام شده است.

کاوی و درس آموزی چندپروژه موفق بهینه

صورت موفق همراه با تخصیص منابع انجام هب

 شده است.

صورت نظام مند شناساسی و بههای موفق پروژه

 .شودمی آنها انجامکاوی بهینه

18 1

1 

صورت موردی و اعتبار به تخصصیص تخصیص اعتبار برای تشویق دست اندرکاران و فعاالن مدیریت دانش

 شده است.مختصر انجام 

طور متوسط و به حداقل تخصیص اعتبار به

 نیمی از کارکنان انجام شده است.

صورت کامل و مستمر انجام تخصیص اعتبار به

 می شود

19 1

2 

-تخصیص اعتبار به سایر فعالیت های مدیریت دانش)اعم از فرهنگ

  سازی،آموزش و...(

ها برای این فعالیت در برنامه عملیاتی

 بینی شده است.اعتبار پیش

ها به میزان مناسب در برنامه عملیاتی فعالیت

بینی شده  لحاظ شده و تخصیص اعتبار پیش

 درصد محقق شده است. 50تا 

بینی شده به صورت کامل تخصیص اعتبار پیش

 محقق شده است

20 1

3 

د باورهای نظام مدیریت دانش و ایجا  وجود نگرش مثبت مدیران به

-تقویت کننده مدیریت دانش در کارکنان)میل به پرسش، ریسک

 پذیری، میل به تغییر، بهبود مستمر و ...(

بر اساس نظر سنجی کارکنان احساس 

می کنند که نگرش مثبت در مدیران تا 

 حدودی وجود دارد.

کنند که نگرش مثبت کارکنان احساس می

ت در مدیران وجود دارد و از فرهنگ مدیری

 شودت مییطور نسبی حمادانش به

کنند که نگرش مثبت در کارکنان احساس می

مدیران وجود دارد و از فرهنگ مدیریت دانش به 

 شودت مییطور کامل حما

21 1

4 

زمان طی تشریفاتی دانشکاران برتر در سا گردند.دانشکاران برتر شناسایی می های برتر)کاغذی یا الکترونیکی(ان و دانشو الگوسازی دانشکار معرفی

 شود .رسمی معرفی می

دانشکاران برتر به الگویی برای سایر دانشکاران 

اند و مسیر دستیابی به این جایگاه تبدیل شده

 باشد.برای دانشکاران مشخص می

22 1

5 

-کارکنان، مدیران و واحدهای برتر در فعالیتدهی انتخاب و پاداش

 های دانشی در مقاطع زمانی معین

کارکنان، مدیران و واحدهای شناسایی 

-بار در سال صورت میحداقل یک برتر

 گیرد

حداقل  کارکنان، مدیران و واحدهای برتر به

شود و تقدیر یک بار در سال پاداش داده می

 گیرد.صورت می

به صورت  کارکنان، مدیران و واحدهای برتر به

شود و تقدیر نظام مند و مستمر پاداش داده می

 گیرد.صورت می

23 1

6 

)تابلوی اعالنات،  گیری از ابزارهای متنوع و خالقانه تبلیغاتیبهره

اطالع رسانی الکترونیکی، نشریه کاغذی یا الکترونیکی، پوستر یابنر، 

 های کارکنان(حضور در گردهمایی

از ابزارهای روتین برای اطالع رسانی 

 صورت محدود استفاده شده است.به

ه اما در سطح از ابزارها ی متنوع و خالقان

 رسانی استفاده شده است.محدود برای اطالع

از ابزارهای متنوع و خالقانه در سطح گسترده و 

 شودرسانی استفاده میفراگیر برای اطالع

24 1

7 

گزارش عملکرد مدیریت دانش تهیه  ایصورت دورهانتشار گزارش عملکرد مدیریت دانش به

 شده و برای مدیران ارسال شده است.

عملکرد مدیریت دانش تهیه شده و  گزارش

امکان  دسترس مدیران و کارکنان فراهم 

 است.

-گزارش عملکرد بصورت فیزیکی و الکترونیک به

صورت گسترده در دسترس است و به صورت 

 شود.مند بازخورد دریافت میمستمر و نظام
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25 1

8 

مشارکت همایش و نمایشگاه ساالنه با  و نمایشگاه مدیریت دانش همایشبرگزاری 

 محدود کارکنان برگزار شده است.

با مشارکت همایش و نمایشگاه ساالنه 

 شده است. گسترده کارکنان برگزار

همایش و نمایشگاه ساالنه با مشارکت گسترده 

و رضایت حداکثری شرکت  کارکنان برگزار شده

 شودان جلب میگکنند

26 1

9 

ی کارکنان به صورت موردی به هادانش به نام ثبت کننده دانشها رسانی دانشاطالع

نام ایشان به روش های مختلف از 

جمله درج در وب سایت سازمان, 

خبرنامه, سخنرانیها و ... اطالع رسانی 

 شده است

های کارکنان تا حد قابل قبولی به نام دانش

های مختلف اطالع رسانی ایشان به روش

 شده است

مند به نام دانش های کارکنان به صورت نظام

 شود های مختلف اطالع رسانی مییشان به روشا

27 2

0 

صورت موردی ها بهرسیدگی به شکایت کنندگان دانشمعنوی صاحبان و ثبت حفظ حقوق

 پیگیری شده است.

صورت نظام مند و با ها بهرسیدگی به شکایت

 سرعت مناسب انجام می شود.

حفظ حقوق معنوی در سازمان نهادینه شده و 

 شود.ش نمیهیچ شکایتی گزار

28 2

1 

ارتباط بین واحد متولی و سایر واحدها   وجود تعامل سیستمی بین واحد متولی مدیریت دانش با دیگر واحدها 

 صورت محدود وجود دارد.به

-ارتباط بین واحد متولی و سایر واحدها به

صورت قابل قبولی وجود داشته و هماهنگی 

 مناسبی برقرار است

سایر واحدها به صورت ارتباط بین واحد متولی و 

افزایی مند وجود داشته و همیکپارچه و نظام

 مطلوبی شکل گرفته است.

29 2

2 

های تعامل سیستمی بین نظام مدیریت دانش با دیگر نظاموجود 

دهی به نظام پژوهشی در راستای نیازهای دانشی جهتمدیریتی)مثال: 

 مستخرج از نظام مدیریت دانش (

نش و ت داتعامالت بین نظام مدیری

 شده است.ها بررسی و مستندسایر نظام

های تعامالت بین نظام مدیریت دانش ونظام

صورت دار نظیر آموزش و پژوهش بهاولویت

 بهینه برقرار است

ها تعامالت بین نظام مدیریت دانش با کلیه نظام

 صورت سیستمی و کارآمد برقرار است.به

30 2

3 

نامه و شرایط مندرج در نظام تشکیل کارگروه مدیریت دانش بر اساس

های راهبردی و هدف گذاری، بودجه بندی، استمرار و جدیت در فعالیت

 نظارتی و تخصیصی آن

براساس شرایط مدیریت دانش  کارگروه

 تشکیل شده است.

به صورت مدیریت دانش جلسات کارگروه 

 گردد.منظم برگزار می

صورت منظم و بهمدیریت دانش جلسات کارگروه 

حضور فعال اکثر اعضا برگزار شده و مصوبات با 

 شود.آن اجرایی می

31 2

4 

تعیین واحد متولی مدیریت دانش بر اساس شرایط مندرج در نظام نامه و 
 های آموزشی، ترویجی و اجرایی آناستمرار و جدیت در فعالیت

نامه واحد متولی مدیریت بر اساس نظام

 مدیریت دانش شکل گرفته است

ربوطه و وظایف محوله تا حد های مفعالیت

شود و واحد متولی از انجام میقابل قبولی 

 مقبولیت نسبی در سازمان برخوردار است

های مربوطه و وظایف محوله در سطح فعالیت

های شود و واحد متولی فعالیتمطلوبی انجام می

-مدیریت دانش را در سطح سازمان هدایت می

 کند

32 2

5 

 ن مدیریت دانش سطح کیفی و تخصصی کارشناسا
 

 کارشناسان مدیریت دانش مدارک 

 مرتبط است و تعداد آنها کافی است

-ی دورهدر کلیه مدیریت دانشکارشناسان 

 اند.های مورد نیاز شرکت داشته

از سطح تخصصی  مدیریت دانشکارشناسان 

 مطلوبی برخوردارند
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33 2

6 

انش شناسایی و تحلیل وضعیت فرایندهای سازمان از منظر مدیریت د

 سازی آنهاو بهینه

شناسایی و تحلیل فراِیندهای سازمانی 

در کلیه سطوح انجام و مستند شده 

 است

های جریان دانش در سطوح کالن فرآیند

تحلیل و مستند شده  ،سازمانی شناسایی

 است 

 

های سازمانی جریان دانش در کلیه سطوح فرآیند

 شناسایی، تحلیل و مستند شده است 

 

34 2

7 

های عملکردی مدیریت دانش شاخصبر اساس مر فرایندها پایش مست

 نظام مدیریت دانش در فواصل زمانی معین یابیو عارضه

های عملکردی فرآیندهای شاخص

-سازمانی از منظر مدیریت دانش به

 ی ارزیابی شده است.دصورت مور

های عملکردی فرآیندهای سازمانی از شاخص

هی صورت قابل توجمنظر مدیریت دانش به

 ارزیابی و بهبود داده شده است

های عملکردی فرآیندهای سازمانی از شاخص

مند ارزیابی و صورت نظاممنظر مدیریت دانش به

 شودبهبود داده می

35 2

8 

های آموزشی تعداد محدودی دوره نظام نامه 3پیوست  های آموزشی مدیریت دانش مطابق بااجرای دوره

 برگزار شده است.

های آموزشی برگزار دوره بیش از نیمی از

 است

 های آموزشی برگزار شده استکل دوره

36 2

9 

ها و ابزارهای مناسب گیری از روشهای آموزشی با بهرهارتقای کیفیت دوره

ها، فیلم، جزوه، کتاب، پیام آموزشی، سایت، آموزشی)مانند برگزاری کارگاه

 آموزش مجازی و ...( 

شده های برگزار رضایت حداقلی از دوره

 .استوجود داشته 

کیفیت دوره مناسب ولی ابزارها محدود بوده 

 ها وجود داشته است.و رضایت نسبی از دوره

رضایت قابل توجهی شرکت کنندگان کیفیت 

 ها وجود دارد.برگزاری و محتوای دوره

37 3

0 

نسبت به سرانه مطلوب هر دوره تعداد  های آموزشیمیزان شرکت کارکنان در دوره

درصد بوده  20دگان کمتر از کننشرکت

 است

نسبت به سرانه مطلوب هر دوره تعداد 

در صد بوده  60تا  40کنندگان بین شرکت

 است

-نسبت به سرانه مطلوب هر دوره تعداد شرکت

 درصد بوده است. 80کنندگان باالی 

38 3

1 

های دانشی کارکنان و ارائه بازخورد و مشورت برای فعالیتنظارت مستمر بر 

 ملکرد توسط مدیر مستقیمبهبود ع

های دانشی گیری از فعالیتگزارش

 گیرد.کارکنان صورت می

گیری از فعالیت های دانشی کارکنان گزارش

-گیرد و به ایشان بازخورد داده میصورت می

 شود

تعامل مستمر بین مدیر و کارمند در راستای 

 بهبود عملکرد مدیریت دانشی نهادینه شده است

39 3

2 

به دانشکاران  رسانی مناسب و اطالع)نقدی(  هاپاداش وقعپرداخت به م

 راهنمای نظام نامه 10طبق پیوست 

های موردی و جزئی  انجام پرداخت

 شده است.

ها نسبتا کامل اما با تاخیر انجام شده پرداخت

 است

-نامه و پرداخت به موقع پاداشرعایت کامل نظام

 ها وجود دارد.

40 3

3 

های مادی و غیرمادی برای حمایت از فعالیتمتنوع  های پاداش استفاده از

 های آموزشی و تسهیالت رفاهی متنوع()بورس دانشی

صورت جزئی و موردی تسهیالتی به

 ارائه شده است.

های دانشی برجسته با تنوع نسبتا به فعالیت

 شود.خوبی پاداش داده می

شده و  ساز و کاری برای ارائه تسهیالت طراحی

 دد.گراجرا می

41 3

4 

-ممیزان، رابطین و سایر دست ارزیابان،حصول اطمینان از جبران خدمات 

 راهنمای نظام نامه 10طبق پیوست  مدیریت دانش اندرکاران

های موردی و جزئی انجام شده پرداخت

 است.

ها نسبتا کامل اما با تاخیر انجام شده پرداخت

 است

-نامه و پرداخت به موقع پاداشرعایت کامل نظام

 ها وجود دارد.

42 3

5 

حدود ده درصد تداوم و انتصاب مدیران    مدیریتی هایپست تداوم و تصدی برای افراد  دانشی عملکرد کردن لحاظ

 گیردبراساس فعالیت دانشی صورت می

های حداقل پنجاه درصد از تداوم و انتصاب

-مدیریتی براساس فعالیت دانشی صورت می

 گیرد.

یستماتیک برای صورت سهعملکرد دانشی ب

تصدی و تداوم پست مدیریتی در تمامی موارد 

 شود.لحاظ می
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43 3

6 

 تداوم و رتبه ارتقاء در دانشی هایفعالیت کیفیت و کمیت به جدی توجه

 کارشناسان همکاری

ارتقاء رتبه و تداوم  حدود ده درصد

براساس فعالیت  همکاری کارشناسان

 گیرددانشی صورت می

ارتقاء رتبه و تداوم  حداقل پنجاه درصد از 

براساس فعالیت دانشی همکاری کارشناسان 

 گیرد.صورت می

ارتقاء عملکرد دانشی بصورت سیستماتیک برای 

در تمامی رتبه و تداوم همکاری کارشناسان 

 شود.موارد لحاظ می

44 3

7 

خارج از سازمان از  مورد نیاز های دانشدسترسی آسان و سریع به پایگاه
 تق اینترنیطر

ترسی به پایگاهها رایگان دس

وغیررایگان  به صورت محدود وجود 

 دارد.

ها رایگان دسترسی آسان و سریع به پایگاه

های وجود دارداما دسترسی به پایگاه

 غیررایگان محدود است.

های دانش دسترسی آسان و سریع به پایگاه

 موردنیاز غیررایگان اشتراک دارند.

45 3

8 

های دانش و پایگاهبه اینترانت  راساس نیازدسترسی آسان کلیه کارکنان ب
  داخل سازمان

دسترسی به رایانه و  اینترانت به صورت 

محدود وجود دارد، اما در برخی 

 مواردمیسر نشده است.

وجود دارد اما و اینترانت  یارانه دسترسی به

 در برخی موارد با تاخیر مواجه شده است.

-نیاز بهبراساس  یارانه و اینترانت  دسترسی به

 سادگی و بدون معطلی وجود دارد.

46 3

9 

های ارتباطی برای دسترسی آسان به خبرگان سازمان در وجود زیرساخت
 های اجتماعی(فضای مجازی)تلفن، پست الکترونیک و شبکه

صورت محدود دسترسی به خبرگان به

وجود دارد اما شناخت کافی نسبت به 

 دانش خبرگان وجود ندارد

دانش خبرگان وجود ت به شناخت کافی نسب

ه خبرگان به طور نسبی دارد و دسترسی ب

 دارد. وجود

های مطلوب برای دسترسی سریع و زیرساخت

 آسان به خبرگان وجود دارد.

47 4

0 

درصد دانشکاران سازمان در  20حداقل و عضویت دانشکاران در سامانهگیری فعال سامانه مدیریت دانش کاربه

 سامانه عضویت دارند.

درصد دانشکاران سازمان در  60ل حداق

 سامانه عضویت دارند.

ی دانشکاران سازمان در سامانه عضویت همه

 دارند.

 فرایندهای دانشی

 دانش کشف و شناساییکاربرد ابزارها و فنون استقرار و    1 48
صورت موردی از ابزارهای محدود و به

برای شناسایی و کشف دانش استفاده 

 شده است

صورت موثر در حدود اما بهاز ابزارهای م

 شناسایی و کشف دانش استفاده شده است .

شود صورت موثر استفاده میاز ابزارهای متنوع به

 وکاربرد ابزارها در سازمان نهادینه شده است. 

 

 شده و مستند دانش شناساییمیزان  2 49

صورت اولیه نقشه خبرگان سازمان به

 10تهیه شده است و دانش حداقل

مان  شناسایی و ز خبرگان سازدرصد  ا

  .مستندسازی شده است

صورت مکتوب و یا درقالب )به

 چندرسانه ای(

صورت کامل تهیه نقشه خبرگان سازمان به

-نسبتا به شده است و دانش های موجود

طورکامل شناسایی شده و نیمی از آن مستند 

 شده است.

های موجود شناسایی و مستند شده ی دانشکلیه

ها، ارزش، منبع و نحوه انتقال( و یاست)ویژگ

های جدید مورد نیاز  به صورت دانش

-، شناسایی و مستند میسیستماتیک پیش بینی

 شود.

 کارکنان کل به شده تکمیل دانشی پروفایل دارای کارکنان نسبت 3 50
تعداد محدودی از کارکنان پروفایل 

 دانشی تکمیل شده دارند.

یل شده  کارکنان پروفایل دانشی تکم 50%

 دارند.

 کل کارکنان پروفایل دانشی تکمیل شده دارند
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51 4 
صورت موردی از ابزارهای محدود و به خلق دانشکاربرد ابزارها و فنون استقرار و   

 برای خلق دانش استفاده شده است

صورت موثر خلق ی محدود اما بهاز ابزارها

 دانش استفاده شده است .

شود وثر استفاده میصورت ماز ابزارهای متنوع به

وکاربرد ابزارها در سازمان برای فرایند خلق دانش 

 نهادینه شده است. 

52 5 
  0,2سرانه دانش تولید شده کمتر از های تولید شده کارکناندانش

 می باشد.

 سرانه دانش تولید شده باالتر از یک می باشد  می باشد  0,5سرانه  دانش تولید شده حدود 

53 6 
  0,2سرانه دانش تولید شده کمتر از شده مدیران  های تولیددانش

 می باشد.

 سرانه دانش تولید شده باالتر از یک می باشد  می باشد 0,5سرانه  دانش تولید شده حدود 

54 7 

صورت موردی از ابزارهای محدود و به دانشحفظ و نگهداری  ابزارها و فنونکاربرد استقرار و    

اده برای حفظ و نگهداری دانش استف

 شده است

صورت موثر در حفظ ی محدود اما بهاز ابزارها

 و نگهداری استفاده شده است.

شود صورت موثر استفاده میاز ابزارهای متنوع به

حفظ و ابزارها در سازمان برای فرایند  وکاربرد

 نگهداری نهادینه شده است. 

 

55 8 
اسناد فرایندی در  از 0,2ازکمتر    شسامانه مدیریت دانشده در تعداد اسناد فرآیندی بارگذاری 

 سامانه ثبت گردد.

 کل اسناد فرایندی در سامانه ثبت گردد. نیمی از اسناد فرایندی در سامانه ثبت گردد

56 9 
خالصه  مهارت/ /تجاربکمتر از نیمی صه کتاب / دانش تطبیقی/مقالهتعداد تجارب /مهارت /خال

در  مقاله کتاب/ دانش تطبیقی/

 دند.سامانه ثبت گر

خالصه کتاب/  /مهارت تجارب/ نیمی از

 در سامانه ثبت گردند. مقاله دانش تطبیقی/

خالصه کتاب/  مهارت/ تجارب/ تعداد کل 

 در سامانه ثبت گردند. مقاله دانش تطبیقی/

57 1

0 

در  ایده پیشنهاد/ کمتر از نیمی  تعداد پیشنهاد/ ایده 

 سامانه ثبت گردند.

امانه ثبت در س ایده  از پیشنهاد/نیمی 

 گردند.

 در سامانه ثبت گردند.ایده  پیشنهاد/ کل

58 1

1 

 صورت موردی از ابزارهای محدود و به اشاعه وتسهیم دانشکاربرد ابزارها و فنون استقرار و 
استفاده شده  اشاعه وتسهیم دانش

 است

 صورت موثر  در ی محدود اما بهاز ابزارها
 استفاده شده است. اشاعه وتسهیم دانش

 شودصورت موثر استفاده میابزارهای متنوع بهاز 

اشاعه وتسهیم  وکاربرد ابزارها در سازمان برای

 نهادینه شده است.  دانش

 

59 1

2 

کارکنان حداقل روزی نیم  0,2کمتر از  ارکنان در سامانه مدیریت دانشمیزان مشارکت ک

ساعت در سامانه مدیریت دانش فعال 

 هستند.

روزی نیم ساعت کارکنان حداقل   0,5حدود 

 در سامانه مدیریت دانش فعال هستند.

کلیه کارکنان حداقل روزی نیم ساعت در سامانه 

 مدیریت دانش فعال هستند.

60 1

3 

 پزشکی علوم هایدانشکده و هادانشگاه سایر در شده ارائه برتر تجارب تعداد
  هاسازمان سایر یا و

تجارب برتر در سایر  0,2کمتر از 

 ه شده اند.ها ارائسازمان

-حداقل نیمی از تجارب برتر در سایر سازمان

 ها ارائه شده اند.

 ها ارائه شده اند.همه تجارب برتر در سایر سازمان
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61 1

4 

باشد و  0,2ها کمتر از سرانه پرسش ی مطرح شده و پاسخ داده شده  هاسرانه پرسش

تنها به نیمی از پرسش ها پاسخ داده 

 شده باشد

باشد و حداقل  0,5د ها حدوسرانه پرسش

های کارکنان  پاسخ داده شده نیمی از پرسش

 باشد

سرانه پرسش ها  بیش از یک باشد و اکثر 

 ی کارکنان پاسخ داده شده باشد.هاپرسش

62 1

5 

 صورت موردی از ابزارهای محدود و به کارگیری دانشبه ابزارها و فنونکاربرد استقرار و   
ده استفاده ش کارگیری دانشبهدر 

 است

-بهدر از ابزارها ی محدود اما به صورت موثر 

 استفاده شده است . کارگیری دانش

شود صورت موثر استفاده میاز ابزارهای متنوع به

کارگیری  به وکاربرد ابزارها در سازمان برای

 نهادینه شده است.  دانش

63 1

6 

صورت موردی و های ثبت شده بهدانش (20ها)شده در بهبود و اصالح فرآیندها و روشکارگرفته های بهدانش

فرایندها و روشها  محدود برای بهبود 

 استفاده شده است

های ثبت در حدود بیست درصد از دانش

کارگیری بهها بهبود فرایندها و روششده در 

 شده است

اتیک و سیستم صورتهای ثبت شده بهدانش

ها فرایندها و روشمستمر در زمینه بهبود

 شوند کارگیری میبه شناسایی و

64 1

7 

صورت موردی و های ثبت شده بهدانش شده درتولید محصول/ خدمتهای به کارگرفته دانش

محدود برای تولید محصول و خدمت  

 استفاده شده است.

های ثبت شده  درصد از دانش 20در حدود 

کارگیری به محصول و خدمتبرای تولید 

 شده است.

فراگیر و ور های ثبت شده به طدانش

محصوالت و خدمات سیستماتیک در تولید 

 شود.گرفته میکارجدید به

 نتایج

65 1 

، سردر هاسازمان در زمان بروز بحران ها و مسایل سازمانی سب به بحرانپاسخدهی منا

کند است گم است و زمان پاسخ دهی 

 گردد.اما تجربیات آن ثبت می

و  ریزی کردهسازمان برای مواقع بحران برنامه

کند، ثبت تجربه از تجربیات قبلی استفاده می

هم وجود دارد اما کارایی و سرعت پاسخدهی 

 مناسب نیست

صورت سیستماتیک سازمان چابک است و به

بحران، استفاده از تجربیات قبلی و بینی پیش

شود و سرعت ثبت تجربیات جدید انجام می

 دهی به بحران مطلوب است. پاسخ

66 2 

ها و تجارب فرد در سازمان براساس درس آموختهسرعت یادگیری 

 برتر 

های جدید به افراد در پذیرش نقش

نیاز در قالب  های موردبرخی از دانش

برتر دسترسی درس آموخته و تجارب 

 دارند اما سرعت یادگیری پایین است

-دانشهای جدید به افراد در پذیرش نقش

های مورد نیاز در قالب درس آموخته و 

اما عدم دسترسی برتر دسترسی دارند ب تجار

-ن در برخی مواقع یادگیری را زمانبه خبرگا

 کند بر می

های افراد و ارتباط با ذی نفعان وظایف و نقش

باشد و دانش مورد نیاز  بر اساس شفاف می

ها و تجارب برتر و ارتباط با خبرگان آموختهدرس

 سهولت و بهنگام قبل دسترسی است.به

67 3 
ها، فرایندها و ساختارهای جدید برای انجام کارها ناشی از ویهتوسعه ر

  دانش آفرینی

صورت ها و ساختارها بهفرایندها و روش

-موردی و محدود بر اساس دانش ثبت

 شده بهبود داده شده است

ر وجهی بتها به تعداد قابلفرایندها و روش

 اساس دانش ثبت شده بهبود داده شده است

صورت سیستماتیک و ها بهفرایندها و روش

شوند و تجارب مربوطه مستمر  بهبود داده می

 شود.ثبت و بروز رسانی می

68 4 
طراحی و اجرای محصوالت و خدمات جدید در سازمان ناشی از دانش 

 آفرینی

 یا جدید خدمت یا و محصول نمونه یک

 تولید آفرینی دانش از ناشی یافته بهبود

 .است شده

خدمات جدید بر  تعدادی از محصوالت و

شده است اما دامنه اساس دانش آفرینی تولید

 شمول و کاربرد نوآوری محدود است

تولید محصوالت و خدمات جدید در سازمان 

نهادینه شده است و دامنه شمول و کاربرد 

 نوآوری گسترده است
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69 5 

و مدیران ارزیابی شایستگی کارکنان  براساس نظام شایسته ساالری توسعه و پرورش مدیران و کارکنان

ها محدود شود اما توسعه شایستگیمی

 و موردی است. 

ران دارای برنامه توسعه  کارکنان و مدی

صورت کامل فردی هستند اما به شایستگی

 اجرا نشده است.

توسعه و پرورش کارکنان و مدیران به صورت 

سیستماتیک در سازمان نهادینه شده است و 

س رشد و توسعه تمامی افراد در سازمان احسا

 دارند. 

70 6 
هیات علمی بر  ءتنها برخی از اعضا  هیات علمی  ءاعضا ءمیزان ارتقا

اند توانسته ،موجود ءاساس نظام ارتقا

 داشته باشند ءبدون وقفه ارتقا

هیات علمی بر  ءدرصد از اعضا 50در حدود 

اند بدون وانسته، تموجود ءاساس نظام ارتقا

 داشته باشند ءوقفه ارتقا

تقریبا تمامی اعضای هیات علمی بر اساس نظام 

داشته  ءاند بدون وقفه ارتقاتوانسته، موجود ءارتقا

 باشند

71 7 

سازی در سازمان به صورت محدود تیم های بهبود و تصمیم سازیمشارکت و عضویت در تیممیزان 

فزایی شود و همبستگی و هم انجام می

 کافی در تیم ها وجود ندارند.

را دارندو تشکیل شده انسجام الزم های تیم 

ها وجود  کافی در تیمهمبستگی و هم افزایی 

سازی و کارایی تیم در دارند اما سرعت تیم

 سطح مطلوب نیست

سازی در سازمان نهادیته شده است و بهنگام تیم

صورت کارا و اثربخش تشکیل شده ها بهنیاز تیم

  و ماموریت مربوطه را به خوبی انجام میدهند

72 8 

تعداد محدودی از تیم های تشکیل  های موجودتیمها به کل های تولید شده تیمدانش میزان

شده در سازمان تجارب و دانش خود را 

 ت کرده اندبث

تیم های تشکیل شده در سازمان تجارب و 

-ت کرده اند اما قابلیت بهبدانش خود را ث

کارگیری آنها با توجه به کامل نبودن آن 

 .محدود است

های تشکیل شده در سازمان تجارب و دانش تیم

ت کرده و در انتقال آنها بخود را نسبتا کامل ث

های مشابه کارگیری در سازمان و تیمبرای به

 مشارکت دارند. 

73 9 
  تا  1000امتیاز سازمان بین  ساالنه عملکرد ارزیابی در سازمان رتبه و امتیاز

 است.1200
 است.1800متیاز باالتر از ا است1600تا1400امتیاز بین 

 پیامدها

74 1 

های منابع انسانی بدون افزایش هزینه وری منابع انسانیبهره میزان بهبود

موجود، )با لحاظ نرخ تورم( سازمان 

بهبود عملکرد )امتیاز  درصد2حداقل 

جشنواره شهید رجایی( داشته و یا با 

حفظ سطح عملکرد،منابع انسانی 

 اشته است.دکاهش   درصد2

تا  درصد4باهمان منابع انسانی قبلی حداقل 

بهبود عملکرد یا همان عملکرد با درصد  6

منابع انسانی اتفاق درصد 6تا  درصد4کاهش 

 افتاده است.

بهبود درصد 8باهمان منابع انسانی قبلی بیش از 

عملکرد یا همان عملکرد با کاهش بیش از  

 منابع انسانی اتفاق افتاده است.درصد 8

75 2 

باهمان منابع فیزیکی قبلی حداقل  وری منابع فیزیکیبهره ن بهبودمیزا

بهبود عملکرد یا همان عملکرد  درصد2

اتفاق منابع فیزیکی  درصد2با کاهش 

 افتاده است.

 درصد2قبلی حداقل  باهمان منابع  فیزیکی

بهبود عملکرد یا همان عملکرد با درصد 10تا 

منابع  فیزیکی درصد 10تا  درصد2کاهش 

 فاق افتاده است.ات

فیزیکی قبلی بیش از باهمان منابع 

د یا همان عملکرد با کاهش بهبود عملکردرصد10

منابع  فیزیکی  اتفاق افتاده درصد10 بیش از

 است.



35 

 

76 3 

 درصد2قبلی حداقل  اهمان منابع مالیب وری منابع مالیبهره میزان بهبود

بهبود عملکرد یا همان عملکرد با 

لی اتفاق افتاده منابع ما درصد2کاهش 

 است.

تا  درصد2باهمان منابع  مالی  قبلی حداقل 

بهبود عملکرد یا همان عملکرد با درصد 10

منابع مالی اتفاق درصد 10تا  درصد2کاهش 

 افتاده است.

بهبود درصد 10باهمان منابع  مالی قبلی بیش از 

با کاهش بیش از  عملکرد یا همان عملکرد 

 تاده است.اتفاق افدرصدمنابع مالی 10

77 4 
 درصد60تا  50طبق نظرسنجی بین  از کیفیت خدمات  گیرنده خدمتمیزان رضایت

 .رضایت دارندافراد 

افراد  درصد80تا  70طبق نظرسنجی بین 

 رضایت دارند.

درصد افراد رضایت 90طبق نظرسنجی باالی 

 دارند.

78 5 
عات در طول فرایند گیرنده خدمت از آگاهی و اطالمیزان رضایت

 افت خدمتدری

 درصد 60تا  50طبق نظرسنجی بین 

 .افراد رضایت دارند

افراد  درصد80تا  70طبق نظرسنجی بین 

 رضایت دارند. 

درصد افراد رضایت 90طبق نظرسنجی باالی 

 دارند.

 هر صد هزار تولد زنده نسبت مرگ مادران در 6 79
که میزان مرگ مادران در در صورتی

ر از سال جاری  نسبت به سال پایه کمت

 درصد کاهش یافته باشد 5

که میزان مرگ مادران در سال در صورتی

درصد  10تا   5جاری  نسبت به سال بین 

 کاهش یافته باشد

که میزان مرگ مادران در سال جاری  در صورتی

ده درصد کاهش بیشتر از  جارینسبت به سال 

 یافته باشد

 ههزار تولد زند سال  در هر5نسبت مرگ کودکان زیر  7 80
که میزان مرگ کودکان در در صورتی

سال جاری  نسبت به سال پایه کمتر از 

 پنح درصد کاهش یافته باشد

ل که میزان مرگ کودکان در سادر صورتی

ده درصد جاری نسبت به سال بین پنج تا 

 کاهش یافته باشد

که میزان مرگ کودکان در سال جاری  در صورتی

د کاهش نسبت به سال جاری بیشتر از ده درص

 یافته باشد

 سال  70تا  30میزان مرگ  8 81

که میزان مرگ گروه سنی در صورتی

مورد نظر در سال جاری  نسبت به 

درصد کاهش یافته 5سال پایه کمتر از 

 باشد

گروه سنی مورد که میزان مرگ ر صورتید

تا  5نظر در سال جاری  نسبت به سال بین 

 درصد کاهش یافته باشد 10

یزان مرگ  گروه سنی مورد نظر که مدر صورتی

در سال جاری  نسبت به سال جاری بیشتر از ده 

 درصد کاهش یافته باشد

 های غیرواگیربار ناشی از عوامل خطر و بیماریمیزان  9 82

بار ناشی از عوامل  که میزان در صورتی

در سال های غیرواگیر خطر و بیماری

 1نسبت به سال پایه کمتر از جاری 

 یافته باشددرصد کاهش 

بار ناشی از عوامل خطر  که میزان در صورتی

در سال جاری نسبت های غیرواگیر و بیماری

 درصد کاهش یافته باشد 2تا  1به سال بین 

بار ناشی از عوامل خطر و  که میزان در صورتی

در سال جاری نسبت به های غیرواگیربیماری

 درصد کاهش یافته باشد 2سال جاری بیشتر از 

83 1

0 
 های واگیر بار بیماریمیزان 

های بیماریبار  که میزاندر صورتی

نسبت به سال پایه در سال جاری واگیر 

 درصد کاهش یافته باشد 1کمتر از 

در های واگیر بیماری میزان بارکه در صورتی

 2تا   1سال جاری نسبت به سال جاری بین 

 درصد کاهش یافته باشد

در سال های واگیر ریبیما میزان بارکه در صورتی

درصد  2جاری  نسبت به سال جاری بیشتر از 

 کاهش یافته باشد

84 1

1 
 میزان خدمات القایی 

اقداماتی در جهت افزایش آگاهی 

عمومی نسبت به نیاز واقعی به خدمات 

 انجام شده است

صورت موردی خدمات القایی شناسایی و از به

 وقوع آن جلوگیری شده است.

برای جلوگیری از وقوع خدمات سازو کارکنترلی 

 صورت سیستماتیک وجود داردالقایی به
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2 
 میزان خودمراقبتی

افزایش آگاهی  اقداماتی در جهت

مراقبتی به عمومی نسبت به خود

های واگیر انجام خصوص برای بیماری

 شده است

های ناشی از عدم رعایت اصول بیماری

بهداشتی تا حد قابل قبولی کاهش یافته 

 است.

های ناشی از عدم رعایت اصول بهداشتی بیماری

 شودندرت مشاهده میبه

86 1

3 
 میزان خطای پزشکی

صورت موردی خطاهای پزشکی به

شناسایی و از طریق انتقال تجربه از 

شود اما تعداد تکرار آن جلوگیری می

-جهانی باال میاستاندارد آن نسبت به 

 باشد.

 داستاندارتعداد خطاهای پزشکی نسبت به 

 جهانی در حد متوسط است. 

صورت سیستماتیک شناسایی خطاهای پزشکی به

شده و سازو کارهای پیشگیری ایجاد و 

که تعداد خطاها شود به طوریبروزرسانی می

 جهانی پایین است. استانداردنسبت به 
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