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با هـدف کـمـک به تـرویـج » 

دانـش تخصـصی حوزه های بندری و 

دریایی، این نشـریه آمـادگی دارد 

تا نـسـبـت به نـشـر دانـش 

اندوخـته اشـخاص حقیقی و حقوقی 

فـعـال در صـنـعـت حـمـل و 

 «نـقـل دریـایـی اقـدام نـمـایـد 
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 «فرهنگ» 
 زینضرورتی بدون جایگ 

دیگر چندان به حجم و نوع سرمایه ها و پشتوانه اقتصادی آنها در عصر حاضر مالك توفیق سازمان ها 

میزان و انحصاری بودن سرمایه های فكری موجود در آن سازمان و توانایی وابسته نیست بلكه به 

رقابتی آن سازمان ها در میدان وسیع و گسترده بازار تجارت و  تبه عنوان مزیکاربرد و فرآوری آن 

مدیریت دانش در این مسیر نقش به سزائی ایفا می کند آنجاکه در مدیریت  .مرتبط می باشدرقابت 

 زمینه ساز تحقق  تسهيم دانشسرمایه های فكری با تسهیل تبادل دانش و یا به عبارتی بهتر 

 موج اول
 سرمقاله
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 سازمانی حافظه

ای گذشته و تالشهبدست آمده از  دانش می بایست ،تعالی بخش در نیل به اهداف سازمانها

، از آن پس باید دنلبی را می آموزامط ها . وقتی سازمانشرایط محیطی خود را حفظ و صیانت نمایند

دانش  کسب و کارهایاقتصاد مبتنی بر امروزه جهان چرا که  ،ودهدردسترس بنتیجه آن ها همواره 

بوده و آموخته اند که  کافیهستند که دارای تحصیالت  ی، کارکنان با دانشآنور بوده و ارابه مح

چگونه یاد بگیرند و استمرار جدی یادگیری در طول زندگی، برای آنها به یک عادت رفتاری تبدیل 

و صیانت از  ، یكی از شیوه های مدیریت منابع فكریحافظه سازمانیایجاد و بهبود  .شده است

دانش سازمانی از تجارب و آموخته های گذشته و  .است سرمایه های دانشی موجود در سازمان

ار ور سیستماتیک بسیاری از افكعملكردهای جاری سازمان شروع شده، رشد و تكامل یافته و به ط

و اقدامات ما را جهت می بخشد و به گونه ای ما را در مواجهه موثرتر با مســایل جدید و الزامات 

پیچیده آنها کمک می کند. بدین ترتیب، ابعاد مهم و متعددی از فرایند حل مسئله را از ذهن خارج 

گونه ساختارها و فرایندها به عنوان  بدین. دهای بیرونی می اندازددوش ساختارها و فراین ده، برکر

ناختی فردی عوامل و اجزای حافظه سازمانی، باعث تسهیل فرایند حل مسئله و بهبود توانائیهای ش

های سازمانی حافظه سازمانی تأمین اطالعات مناسب برای رویه از تقویتهدف   .شد و جمعی خواهد

توان آنها را در جایی غیر از سازمان خود آموخت. واژگان فنی و اصطالحات مخصوص است که نمی

هایی از ا نمونهها و راهبردههای سازمان و خط مشیهر سازمان، درسهای فرا گرفته شده از پروژه

 حافظه سازمانی هستند.

گردآوری، سازماندهی، توزیع و استفاده مجدد از دانش ایجاد شده تقویت حافظه سازمانی با 

و ایجاد کننده مزیت رقابتی در توسط کارکنان، دارایی کلیدی سازمان یعنی دانش را توسعه داده 

  مواجهه با رقیبان خواهد بود.

 

 محمد صادق بهرامی

 ر تحریریه ماهنامه الكترونيكی امواج دانشدبي
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 موج دوم
 تازه ها
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  ۲۰۱۶روندهای مدیریت دانش در سال 
 دوم قسمت 

 های چالش و یابند می توسعه مشتریان نیازهای به پاسخ برای چنان هم دانش مدیریت قدرتمند افزارهای نرم

 پنج به ،۲۰۱۶ سال در دانش مدیریت هایروند اول قسمت در. کنند می حل نوآورانه و بدیع های روش با را بزرگتری

 .کرد خواهیم مطالعه را دیگر روند ۵ قسمت این در. کردیم اشاره دانش مدیریت افزارهای نرم در مهم روند

 تامین زنجیره گستردگی به دانش مدیریت افزار نرم: ۶ شماره

 به هستند جامع رویكرد این کردن عملی حال در قدرت با دانش، مدیریت افزارهای نرم شد، خواهد تر جامع دانش مدیریت افزار نرم

 دانش مدیریت افزارهای نرم. شد خواهند شامل را نهایی مشتریان تا شرکا و کنندگان تامین از را خدمات ارایه و تولید جریان طوریكه

 و پوشش تحت یكپارچه هم را سازمان خارجی محیط سازمان، داخلی محیط بر عالوه تا داد خواهند خود کاربران به را قابلیت این قدرتمندتر،

 و شد خواهد دسترس فابل و اشتراك سادگی به سازمان خارجی و داخلی واحدهای واطالعات دانش جریان نتیجه در باشند، داشته کنترل

 و تعامل ها آن در که است هایی فعالیت برای خوبی بسیار مزیت گستردگی، این. گرفت خواهد صورت تر آسان تامین زنجیره سازی بهینه

  .است مهم شدت به مشتریان با ارتباط
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 یافت خواهد افزایش کاربران مشارکت و تعامل: ۷ شماره

 و یاشند داشته مشارکت فعاالنه طور به سازمان های گیری تصمیم و امورات در دارند عالقه که دارند وجود کارکنانی سازمانی هر در

 جریان کنترل جهت سیستمی از حرکت حال در نیز دانش مدیریت سیستم. کنند کمک سازمان به خود ایه بینش و ها ایده بیان با بتوانند

 صورتی به را خود اطالعات که کنند می پیدا را امكان این کارکنان نتیجه در است، سازمان در دانش ترویج سمت به سازمان در دانش

 سیستم های مجوز و ها محدودیت افراد، بیشتر مشارکت و تعامل به کارکنان یقتشو منظور به. گذارند اشتراك به و بیان شده سازماندهی

 .شد خواهد تر فراگیر و تر پذیر انعطاف سازمانی سطح در دانش مدیریت

 هم دست در دست دانش، مدیریت و محتوا تولید: ۸ شماره

 های شبكه در صفحه یا و سایت ، وبالگ ایجاد مشتریان، جامعه با ارتباط برقراری و بازاریابی ضروری و مهم های ابزار جمله از امروزه

 تا کنند منتشر و تولید جذاب مطالب و محتوا منظم، طور به باید خود مشتریان و مخاطبان کردن همراه جهت ها سازمان. است اجتماعی

 کنید تگ باشد، داشته محتوا خلق و تولید وانیدبت که دهد می شما به را قابلیت این اکنون دانش مدیریت افزار نرم. نكنند ریزش آنها مخاطبان

 جذاب و جالب شما برای  را دانش مدیریت فرایند و کند می خالص بودن گم در سر از را شما قابلیت این. بگذارید اشتراك به را آنها همزمان و

 .کند می

 است مرتبط من به که بینم می را چیزی من: ۹ شماره

 و شده دهی سازمان شده، گذاشته اشتراك به دانشی های دارایی که است فضایی شما، سازمان در دانش مدیریت افزاری نرم سیستم

 کمی کنون تا موضوع این حل راه. آورد می وجود به سردرگمی اطالعات، عظیم حجم که آید می پیش شرایطی اغلب اما. یابند می توسعه

 های کانال در کاربردی اطالعات که کنند می فراهم را امكان این ون رای مانند انشد مدیریت نوآورانه و پیشرفته افزارهای نرم اما بوده سخت

 راه عالمه یک بین نیست الزم مشكل یک برای حل راه یک کردن پیدا برای تولید تیم مثال طور به. برسد خود ویژه مخاطبان به خود خاص

 افزارهای نرم آینده در مهمی نقش فیلترشده صورت به اطالعات ماییبازن و بندی بخش. بگردد … و پشتیبانی حسابداری، بازاریابی، حل

 .کرد خواهد بازی دانش مدیریت

 شود می تر دوستانه همیشه از( UI) کاربری رابط: ۱۰ شماره

 هک است چیزهایی همان دقیقا کاربری رابط. است UI همان یا کاربری رابط شما دانش مدیریت سیستم و دانشكاران بین اتصال نقطه

 کاربری رابط یک. است تاثیرگذار سیستم از ایشان تجربه و ها آن کارکردن نحوه بر شدت به و بینند می شما سیستم به ورود از پس کاربران

 را کاربران و بوده کننده گیچ تواند می ضعیف کاربری رابط که حالی در باشد سیستم از استفاده به کاربران تشویق برای اهرمی تواند می عالی

 یكی عرصه، این به تبلت و موبایل مانند جدید ابزارهای ورود طور همین و کاربری رابط حوزه در مختلف های پیشرفت به توجه با .کند خسته

 بخشی تواند می که است خالقانه کاربری های رابط توسعه و بهبود بر دانش مدیریت خصوص به و افزار نرم دنیای کل در مهم روندهای از دیگر

 .دهد قرار تاثیر تحت را دانش مدیریت سیستماز کاربران ربهتج از

 تحریریه امواج دانش

  

Archive of SIDArchive of SID

www.SID.ir6www.SID.ir6|www.SID.ir|امواج دانشwww.SID.irامواج دانشwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.ir

www.SID.ir


 ماهنامه مديريت دانش جامعه بندری و دريايی ايران 
 
 

 امواج دانش  |  7 

 صيانت از دانش موجود در سازمان ها

 ؛ ثبت رویداد ها و تجربيات قسمت اول

وناکا در مدیریت دانش پرداختیم، دانستن گام های مدل مذکور در شماره های قبلی به تشریح گام های مدل ن

عالوه بر آن، ه سازی مدیریت دانش سازمانی اهمیت بسیاری دارد. اما برای صیانت از دانش سازمانی در  چگونگی پیاد

دانش پنهان شده از چه جنسی است؟ و از همه مهمتر آنكه برای دانش سازمانی در کجا پنهان شده؟  الزم است بدانیم

 .پیاده سازی نمائیمرا باید  یری از آن، چه روشهای علمیثبت و بهره گ

در این شماره و شماره های آتی به بیان انواع دانش موجود در سازمان ها و فرآیند های ثبت و بهره گیری از 

 .آن خواهیم پرداخت

 ثبت رویدادها، تجربیات و مشكالت درون سازمان

مربوط به آن طبق تعریف، تجربه عبارت است از دانش، توانایی و یا مهارتی که در رویارویی با یک رخداد و حل مسأله 

گیری در یک مقطع زمانی خاص، حاصل شده و به نتایج و دستاورد )به صورت فردی، گروهی یا مشاهده( از طریق تدبیر و تصمیم

 های زیر است:و پیامدهایی منتهی شده باشد. تجربه دارای ویژگی

حاصل یک فرآیند است 
بر اساس واقعیت تنظیم شده 
 مشاهده( کسب شدهبه طور مستقیم )فردی، گروهی یا 
مرتبط با مشكالت و مسائل سازمانی است 
هایی را به دنبال داردآموزه 
گذاشتن استقابل انتشار و به اشتراك  

کننده، سازمان، اجتماع و یا دیگر ای که در جریان انجام کار، در زمان و مكان خاصی رخ داده و برای مشاهدهواقعه

نظمی که در مسیر شود. مشكل، عبارت است از ناهنجاری، اختالل یا بیشد، رویداد نامیده میای را به وجود آورده باافراد مسأله

انجام وظایف سازمانی ایجاد شده و موجب آسیب شده، به طوری که از قبل برای آن راهكاری وجود نداشته باشد و الزم است 

 گرفته و اقدام شود.برای رفع یا مهار آن تصمیم

بخشیدن به دانش سازمان و افزایش توانمندی دها و مشكالت فرآیندی است که به منظور عمقثبت تجربیات، رویدا

رود. با ثبت تجربیات، رویدادها و مشكالت مرتبط با سازمان، دانش سازمان افزایش یافته، یادگیری سازمانی دانشی آن بكار می

 یابد.شود و کیفیت عملكرد سازمانی ارتقا میفراهم می

های تجربی نشان داده است که هر کارشناس زبده به طور میانگین هر دو هفته یكبار یک آموخته یافته تحقیقات و

های مبتنی بر دانش فناوری .ها غرق در اطالعات هستند ولی همچنان تشنه دانشاغلب سازمانکند. از طرفی، ارزشمند خلق می

و بیشتر تعامالت دانشی کارکنان به صورت چهره به چهره با  ها داشتهسهم اندکی در دسترسی و انتقال دانش در سازمان
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المللی فعال در زمینه مدیریت دانش ارائه شده های بینافزاری متعددی توسط شرکتهای نرمسیستم .یكدیگر و با مدیران است

ده از سیستم مدیریت سازی استفاها کار مشكلی نیست اما شرایط و مقتضیات هر سازمان و بومیاست. خریداری این سیستم

 های مدیریت دانش است.دانش نكته کلیدی در خرید یا توسعه سیسنم

 ها موارد زیر است:از جمله مزایای ثبت تجربه در سازمان 

افزایش دانش و یادگیری سازمانی 

بهبود عملكرد سازمانی 

سازی دانش بومی سازمانیغنی

گذاری دانش سازمانیبه اشتراك

، ۲شیرپوینت افزارها،گروه های دانش،های مدیریت دانش، نقشهسیستم ،۱اسناد الكترونیكی اینترانت، مدیریت

از جمله ابزارهایی هستند که به منظور ثبت تجربیات مورد ، ابزارهای پشتیبان نوآوری ها، شبكه دانش، گردش دانشپورتال

به تدریج و با توجه به سطح بلوغ سازمان در حوزه مدیریت افزاری مدیریت دانش باید گیرند. توسعه سیستم نرماستفاده قرار می

افزار و شناخت کارکنان از سیستم مدیریت دانش و آگاهی از نقاط دانش انجام شود و همراه با پیشرفت سازمان در حوزه نرم

 قوت و ضعف سیستم موجود انجام پذیرد.

 های ثبت رویدادها، تجربیات و مشكالت سازمانروش-۱

نظر بسیاری، فعالیت آسان و خوشایندی نیست. اما اگر دانش ثبت نشود، سرمایه دانشی قابل دسترس  ثبت دانش از

شود. سازمان نباید ای بزرگ به سازمان وارد میدر سازمان کم شده و با رفتن فردی از سازمان یا مرخصی طوالنی مدت، لطمه

های دانشی در اختیار همه سازمان قرار نگیرند، از ت، باشد. اگر سرمایهبیش از اندازه وابسته به افراد و دانشی که در ذهن آنها اس

حل برای جلوگیری از مشكالت حاصل از عدم افزایش آنها به منظور ایجاد ارزش و خلق دانش جدید استفاده نخواهد شد. یک راه

کند که با حفظ شود. این امر تضمین می سطح دانش سازمان، این است که مثاًل هر سرمایه دانشی حتمًا به وسیله حداقل دو نفر

 رفتن یک نفر از سازمان، دانش مهم و حیاتی حتماً حفظ خواهد شد.

است. اما آیا نگارش تجربه تنها راه ثبت تجربه است؟  "نوشتن تجربه"کننده تداعی ثبت تجربهدر یک تعریف عمومی 

بدون  کنند؟ثبت تجربه سازمان توصیه کرد که  افرادوان به همه تآیا نوشتن تجربه بهترین راه مستندسازی تجربه است؟ آیا می

 عبارتند از: امرکرد. دالیل این  "نوشتن تجارب"سازمان را مجاب به  افرادتوان همه شک باید گفت که نمی

 اند و در طول خدمت خود که کارهای ستادی نكرده آن دسته از افرادی به ویژه ،سازمان کارکنانبرای

موجب کاهش انگیزه آنها برای مشارکت در فرآیند ثبت تجربه ثبت تجربه کید بر روی أت عمالً ،اندوشتن نبودهزیاد اهل ن

 ترین کارهاست.شود. زیرا در دیدگاه چنین افرادی نوشتن یكی از سختمی

 توانند محتواهای های نوشتاری قوی نبوده و بر همین اساس نمیکه دارای مهارت افرادیکم نیستند

از کجا و "کار نوشتن، این است که  هایهای ثبت تجربه وارد کنند. به عنوان مثال، یكی از سختیزشمندی را در فرمار

را هدایت کنند اما نوشتن بدون  افرادکنند با توضیحات تكمیلی اگرچه مهندسان دانش تالش می "چگونه شروع کنیم؟

 .هایی همراه استتمرین با دشواری

                                                           
EDM (Electronic Document Management) 1 

Sharepoint 2 

Archive of SIDArchive of SID

www.SID.ir8www.SID.ir8|www.SID.ir|امواج دانشwww.SID.irامواج دانشwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.ir

www.SID.ir


 ماهنامه مديريت دانش جامعه بندری و دريايی ايران 
 
 

 امواج دانش  |  9 

 هایی هستند که دارای نقص "طراحی واسط کاربری"نگاری از دیدگاه تجربه مورد استفاده در تجربه های ثبتفرمگاهی

 شوند.می افرادگاه موجب سردرگمی 

 ثر باشند:ؤر انتخاب روش ثبت تجربه مدتوانند عوامل زیر می

های پروژهمحدودیت و هاویژگی 

کنندهتثبهایی فرد ها و تواناییشخصیت، نقش سازمانی، مهارت 

نوع دانش 

های مهندس دانشها و مهارتتوانایی 

 های زیر تقسیم کرد:توان به دستهشود. از جهت محتوا، ثبت تجربه را میبندی میثبت تجربه از جهات گوناگون دسته

.مبتنی بر رخداد: تجربیاتی که در مواجهه با یک رخداد بدست آمده باشند 

شود. مختلف شغلی و در یک دوره خاص گفته می به تجربیات فردی در سطوح: ایدوره 

کنند.موضوعی: تجربیاتی که موضوع خاصی را دنبال می 

توان از روش خودنگاری و یا دگرنگاری استفاده کرد. در روش گر میبنا به ضرورت، ظرفیت سازمانی و شرایط تجربه

یک نفر نماینده  ،به ازای هر زیرمجموعه آن این است که اتالزامکنند. از ثبت تجربه  بایدعموم کارکنان و مدیران خودنگاری، 

آموزش و آن  الزاماتگیرد. از صورت می اخذ تجربه از افراد خاصکند. در روش دگرنگاری تجربیات را پیگیری  بایدنگاری تجربه

 است. تربیت نیروی انسانی و ثبت تجربه در قالب پروژه

 گیرد:ثبت تجربه در دو سطح صورت می

 های فردیبهتجر-۱
 های سازمانیتجربه-۲

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از جمله مزایای ثبت تجربه می

کننده ها، دستاوردها، مراحل رشد و سایر رویدادهای تعیینثبت تاریخی، تحلیلی و نیز علمی تجارب، موفقیت

 سازمان؛

ی کارکنان و مدیران؛های بعدفراهم آمدن زمینه ثبت، گسترش و آموزش فرهنگ سازمان به نسل 

 فراهم آوردن ابزاری برای توجه به ابعاد مختلف مسائل سازمانی و سازوکاری برای نگرش به مسائل سازمان از

 زوایای مختلف؛
فراهم شدن زمینه بازخوانی رویدادهای گذشته و امكان ارزیابی علمی نقاط قوت و ضعف سازمان و مدیران آن؛ 
ومی مدیریت؛های بابزاری برای خلق نظریه 
های تسهیل و تقویت فرایند یادگیری سازمانی؛فراهم شدن زمینه 

ای که به خوبی تدوین شده باشد و بتواند برای مخاطب جذابیت و بازآموزی الزم راداشته باشد برای تجربه

 :ها بیان شده استوار برخی از این ویژگیتوان بیان کرد. در ادامه، فهرستهای زیادی را میویژگی

کند.صورت روشن بیان میمشخص بودن هدف: یک تجربه مستندشده خوب از ابتدا هدف را به 
.مجذوب کردن خواننده از ابتدا 
های یادگیری از آن.باال بودن فرصت 
:یعنی باید برای خوانندگان در سطوح مختلف مناسب باشد. داشتن قدرت انعطاف 
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.حرفی تازه برای گفتن داشتن 
اسب: موجز و روشن.داشتن ساختار من 
تری هم دارد، گوشتی است. کاربرد اصلی آن مشخص است ولی کاربردهای وسیعیک تجربه خوب شبیه پیچ

 مانند بازکردن درب قوطی یا استفاده به عنوان چكش.
کننده )درگیرکننده( است.مشغول 
شود.داستان گم نمیکند ولی خط کلی جزئیات رفتار و تصمیمات را ذکر می گونه دارد:حالت داستان 

:ها، جداول، نمودارها و عدد و رقم.استفاده از نقل قول حالت واقعی دارد 
 مدیر در این موقعیت تصمیمی خردمندانه گرفت"قضاوت ذهنی و شخصی در متن تجربه وجود ندارد: مثاًل" ،

 قضاوتی شخصی است که نباید در متن تجربه بیان شود.

 تجربه و مشكل اقدامات اصلی در ثبت رویداد،-۲

 اقدامات اصلی در ثبت تجربه به شرح زیر است:

 نگارش -۱

 نگارشی و متنیارزیابی -۲
 بندی موضوعیدسته-3
 ارزشیابی محتوایی-4
 سازی و نگهداری تجاربذخیره-۵
 انتقال و انتشار-۶

 روند مستندسازی تجربه-3

 نظر بتواند موارد زیر را درك کند: مستندات باید چنان تهیه شود که هر فردی بدون هرگونه ارتباط قبلی با کار مورد

بندی اجرا و فرایندهای قبل، حین و پس از اجرا با رعایت استانداردها و الزامات قانونی و مقررات ماهیت، زمان

 مربوطه؛

شده؛ها و شواهد و نتایج کسبنتایج حاصل از اجرای روش 

تبطهای مرگیرینكات کلیدی مشخص شده در جریان انجام امور و نتیجه. 

 تواند به صورت فرآیند شخصی یا گروهی در مدت زمان کوتاه یا طوالنی )چند ساعت یا چند ماه(مستندسازی تجربه می
 به تصویر کشیده شده است.شكل زیر  صورت گیرد. مراحل ضروری مستندسازی تجربه در 
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 مراحل مستندسازی رویداد، تجربه یا مشكل

 

راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی بررسی ها و مطالعات کز مر  

 

  

 بررسی نیازمندی
 چه دالیلی برای مستندسازی وجود دارد؟

 چه کسی راغب به نوشتن تجربه است؟

ریزی جهت نوشتن طرح

 تجربه 

 مستندسازی تجربه

تسهیل استفاده و یادگیری 

 در آینده

 موضوع اصلی و سؤاالت کلیدی چیست؟
 ترین روش برای ثبت تجربه چیست؟جذاب

 چرا؟

 چه کسی؟

 نوشتن تجربه به چه صورت است؟
روند وقوع آن اتفاق چه بوده است؟ نقطه شروع، مراحل، تصمیمات، 

ای که اهمیت موضوع را نشان دهد، و نقطه عطف و برجسته

 دستاوردهایی که از آن تجربه بدست آمده.
 های مرتبط با تجربه چه بوده است؟ها و شكستموفقیت
 اند؟ها چه بودهخروجی

 اند؟چه فرد یا افرادی در این اتفاق درگیر بوده

 توان تجربه را مستند کرد؟چگونه می
ساختار و ارائه تجربه جهت پشتیبانی و فهم سریع و آسان چگونه •

 است؟
ای از تجربه و های بصری، شكل یا نمودار چه جنبهبه وسیله کمک•

 تواند مورد اهمیت قرار گیرد؟های کلیدی میچه پیغام

 مندی چگونه است؟ب توجه و ایجاد عالقهجل•

 چه چیزی؟

 چگونه؟

برای چه 

 کسی؟
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 موج سوم
 پرونده ویژه
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 )مگاپروژه ها(مدیریت دانش در پروژه های بزرگ 
 

. شود می گرفته کار به ها پروژه همچنین و ها شرکت از بسیاری در و نیست غریبی مفهوم امروزه دانش مدیریت

 پروژه اتمام و تكمیل تا پروژه اجرای از پیش شامل که کند می پیروی معینی ساختار از ها وژهپر در مفهوم این استقرار

 مراحل در چه پروژه، مراحل تمامی در و ها مگاپروژه در دانش مدیریت سازی نهادینه و اجرا دیگر سوی از. شود می

 و دانشی منابع و کارکنان وجود به توجه با پروژه، تكمیلی و پایانی مراحل در چه و سنجی امكان و سنجی نیاز ابتدایی

 .است توجیه قابل خوبی به مراحل از یک هر در اطالعات العاده فوق حجم

 و اجرا از پس یادگیری اجرا، حین یادگیری اجرا، از پیش یادگیری شامل ها پروژه در دانش مدیریت ساختار 

 مسایل حل لزوم صورت در و جلوگیری کردن، بینی پیش منظور به نهایت در تا ؛می باشد بیرونی منابع از یادگیری

 دانش مدیریت. ندارد وجود ها مگاپروژه در دانش مدیریت با ها پروژه در دانش مدیریت بین زیادی تفاوت. شود استفاده

 .اجرا های کاری ریزه و ها انگیزه مقیاس، در جز هستند؛ یكسان زیادی حد تا عظیم های پروژه و ها پروژه در

 

 

مديريت 
دانش در 
پروژه ها

يادگیری 
پس از 
پروژه

يادگیری 
حین پروژه

يادگیری 
پس از 
پروژه

يادگیری از 
منابع 
بیرونی
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 در دانش مدیریت در زیر اصول از توانند می ها مگاپروژه یا بزرگ های پروژه در ذینفعان سایر و دیرانم

  :ببرند بهره خود های مگاپروژه

  پروژه از پیش یادگیری-۱

 موجب عظیم، های پروژه در بیشتر مراتب به و ها پروژه در مجهوالت و خطرات ها، ریسک ها، هزینه وجود

 از الگوبرداری و یادگیری شامل مرحله، این. شود مهم ای ویژه طور به ”پروژه از پیش گیرییاد“ مرحله شود می

 به منتهی دالیل عمده از یادگیری و موفق بزرگِ هایِ پروژه در شده بكارگرفته پروژه مدیریت تشكیالت و ساختار

 انحراف و ماندگی عقب دالیل ترین مدهع از. شود می شده تعیین پیش از محدوده یا ها هزینه زمانی، برنامه از تجاوز

 گرفتن نادیده و اساس، و پایه بی و رویایی محاسبات و تفكرات ها، پروژه برای شده تعیین پیش از زمانی برنامه از

( Defect) ها نقص ،(Claims) پیمانكاران ادعاهای ،(ها Shortage) کمبودها از بسیاری بروز جلوی. است مجهوالت

 :بگیرید نظر در زیر موارد مانند را ریسک از هایی نمونه. گرفت پروژه از پیش هوشمندانه یادگیری اب توان می را …و

   انتظار که است چیزی آن از بدتر و تر نامناسب مراتب به پروژه سایت در شده شناسایی خاك وضعیت

 .ایم داشته

 پروژه کالن های استراتژی درباره یهای هماهنگی و مذاکره مجددا که رود می انتظار دولت، در تغییرات با

 .گیرد صورت

 شود تامین ساخت، مثل مراحلی برای باید که کاالهایی قیمت در تغییرات

 .شهری طراحی و محیطی زیست جنبه از پروژه بررسی عدم

 .غیردولتی و دولتی های ارگان دیگر و ای توسعه های طرح دیگر با هماهنگی و توجه عدم

 .کنند می اتكا آنها اطالعات بر بعدی مراحل طراحان و مشاوران که مقدماتی مطالعات مراحل در نقص و ضعف

 و افزار فن افزار، دانش افزار، سازمان: شامل ها مولفه از ای پیوسته هم به زنجیره دقیق چندان نه آنالیز

 .گیرند می قرار برداری بهره مورد ای پروژه هر در که افزار، انسان

 های پروژه های آموخته سازی مدل با توان می اما ندارد، وجود ها ریسک این دقیق صتشخی امكان چند هر

 افزایش پروژه های ریسک از بیشتری بخش شناسایی برای را خود شانس جاری، پروژه ابتدای در آن مرور و پیشین

 به یعنی مدیریت و کرد ریتمدی خوبی به را ها آن توان می اما برد، بین از توان نمی را ها ریسک بدانید باید داد؛

 و ها ریسک و گرفت نظر در باید را جوانب همه پس. رو پیش های ریسک با تقابل در پیشین دانش صحیح کارگیری

 پروژه در ریسک مدیریت و دانش مدیریت. گرفت نظر در آنها با مقابله جهت راهكارهایی و کرد شناسایی را خطرات

 امكان و سنجی نیاز به را زیادی زمان میزان باید ای پروژه هر. هستند تبطمر و پیوسته هم به بسیار بزرگ های

 .کند ظبط و ثبت را ها یافته و دهد اختصاص یادگیری پیش و سنجی
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  پروژه حین یادگیری-۲

 این در ”اجرا حین یادگیری“ برای یكپارچه و جامع سیستمی به نیاز و هستند پیچیده شدت به عظیم های پروژه

 همه برای باید( After Action Review)  اقدام از پس بازنگری قبیل از یادگیری رویدادهای. دارد وجود ها پروژه نوع

. بگیرد قرار پیمانكاران و ها تیم همه اختیار در یكپارچه صورت به گرفته فرا دروس و ها تجربه تا شود الزامی پیمانكاران

 ها تیم دیگر دروس با متقابال درس، یک ورود با پیمانكار هر که شدبا ای گونه به باید ها آموخته درس مدیریت سیستم

 .شود ها آموخته درس مدیریت سیستم در یادگیری سرعت تشدید و افزایی هم باعث

 پروژه روند بررسی و تحلیل باید آنها نقش از بخشی و شود تعریف باید پروژه رهبری سطح در یادگیری تیم یک

 .کنند بررسی و تحلیل را آنها و کرده توجه شرایط اصالح به دریافتی منفی های گنالسی ترین ضعیف به حتی باشد،

 اجرا، حین سریع یادگیری که چرا کرد، غفلت عظیم پروژه یک در اجرا حین یادگیری از توان نمی شكل هیچ به

  و ایجاد داخلی دانش مدیریت چارچوب خود در باید عظیم های پروژه. باشد داشته همراه به زیادی بسیار فواید تواند می

 نیز … و برداران، بهره دولت، مانند کلیدی ذینفعان سایر به را آن مرزهای حتی و داده، توسعه را آن و کنند سازی پیاده

 .برسانند

 .شوند تعریف … و شهری عمران راه، گاز، و نفت حوزه در توانند می ها مگاپروژه 
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  پروژه از پس یادگیری-3

 این و باشد داشته گذشته به نگاه مختلف های جنبه از( Milestone) مایلستون هر از پس باید معظی پروژه هر

 و بررسی یكپارچه طور به پروژه کلی مسیر باید بلكه باشد مهندسی های جنبه از صرفا نباید آن تحلیل و گذشته به نگاه

 نیز ارتباطات و رفتار فرهنگ، همچون پروژه تر رمن های جنبه حتی و برنامه، از انحراف و تاخیر هر دالیل شود؛ تحلیل

 بر معموال ها حكومت و ها دولت است؛ برقرار عظیم های پروژه و سیاست بین تنگاتنگی ارتباط. گیرند قرار بررسی مورد

 می پیدا اجتماعی و سیاسی ابعاد گاها عظیم پروژه یک و دهند می زیادی تبلیغاتی مانور خود عظیم هایپروژه روی

 و اشتباهات شفاف و صادقانه که باشد سخت سیاسی لحاظ از شاید عظیم و بزرگ های پروژه برای رو این از کند؛

 از باید و ایستاد باز تمرین و تالش از نباید صورت هر به کند؛ منتشر را پروژه از خود های آموخته درس و تجربیات

 عظیم های پروژه برای برای رهنمودهایی قطعا شده کسب تجربیات و ها آموزه این گرفت؛ پیروزی درس ها شكست

 خود داخلی های آموخته درس سازی مستند و آوری جمع به نیاز پروژه در درگیر شرکت هر رو این از. بود خواهند آینده

 .داشت خواهد آینده در و بعدی های استفاده برای

  بیرونی منابع از یادگیری-4

 و پیشرو های پروژه و ها شرکت ،(Best Practices) ها بهروش و دانش های پایگاه مشاوران، مانند بیرونی دانش

 توانند می عظیم های پروژه باالخص ها پروژه حیات چرخه مختلف مراحل در که هستند مواردیازهمگی متعالی،

 .باشند راهگشا

 آخر نكته

 سازی پیاده هستند، کننده نگران دیگر مجهوالتپیچیدگی و  لحاظ از ما، بزرگ های پروژه که شرایطی در

 اصلی عامل یک عنوان به تواند می شود گرفته بكار صحیح طور به اگر دانش مدیریت. است ضروری کامال دانش مدیریت

 .کند کنترل خوبی به را ها ریسک و زمان، هزینه، و باشد ها پروژه موفقیت در

 تحریریه امواج دانش
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 چهارم  موج
 رویدادها
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 رویدادها و همایش های علمی
ن کنفرانس بين المللی مدیریت دانش و تبادل اطالعاتهشتمي  

 ، پورتو، پرتغال 95آبان  ۲۱تا  ۱9 

8th International Conference on Knowledge management and Information Sharing 
9-11 Nov.2016, Porto, Portugal (KMIS 2016) 

 

 محورهای مورد بحث در کنفرانس:

مع در مديريت دانشبهترين شیوه و کار جوا 

 اطالعات و کسب و کارCRM 

مديريت فرآيند کسب و کار 

ارتباطات ، همکاری و به اشتراک گذاری اطالعات 

کتابخانه های ديجیتال 

دولت الکترونیکی 

آموزش الکترونیکی 

سیستم های اطالعات سازمانی 

تاثیر اندازه گیری مديريت دانش 

امنیت اطالعات 

تسهیل نوآوری 

اطالعات هوشمند سیستم های 

استراتژی مديريت دانش و پیاده سازی 

پروژه های مديريت دانش 

سازمان يادگیرنده و يادگیری سازمانی 

 سازمان داده شده مدارکفراداده و 

سازمانی تجربیات 

سازمان دهی سیستماتیک دانش 

مهندسی مورد نیاز 

شبکه های اجتماعی و بعد روانی 

ابیمطالعات ، متريک و سنجش و ارزي 

ابزار و فن آوری برای مديريت دانش 
 

 پرتغال -پورتو : محل برگزاری

 
 

  مراجعه گردد   http://www.kmis.ic3k.org/Home.aspxبرای اطالعات بیشتر به سايت 
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 سومين کنفرانس بين المللی مهندسی دانش بنيان و نوآوری

 ایران ، تهران ،۱395دی  3ا ت ۲ 

 دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 

 محورهای مورد بحث در کنفرانس

مهندسي مكاترونيك و مكانيك 
 مکاترونیک، رباتیک و کنترل−
 مکانیک جامدات و سیاالت−
 دينامیک، ارتعاشات و طراحی مکانیزم−
 کاربردهای صنعتی و اتوماسیون ساخت، تولید،−
 مهندسی ابزار دقیق ، کالبراسیون وحساسه ها−

مهندسي برق 
قدرت -مهندسی برق−
 کنترل -مهندسی برق−
 مخاربرات -مهندسی برق−

 الکترونیک  -مهندسی برق−
 بیو الکتريک -مهندسی پزشکی−
 دور از راه رباتیک، پزشکی و جراحی−

 ریاضي، مهندسي وIT 
 هوش مصنوعی−
 معماری کامپیوتر−
 مهندسی شبکه−
 مهندسی نرم افزار−

 ICT و IT مهندسی−
 بیوانفورماتیک و محاسبات علمی−

 

 

 بزودی اعالم می گردد  مهلت ارسال مقاله:

 بزودی اعالم می گردد مهلت ثبت نام:

 مراجعه گردد.  fa.html-http://aeuso.org/kbei/indexبرای اطالعات بیشتر به سايت 
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  اومتیمق اقتصاد ویژه محوریت با اقتصاد و کارآفرینی مدیریت، ملی همایش اولين

  بنيان دانش کارهای و کسب توسعه و

 ایران ، شهرکرد  ،۱395دی  ۲9

 دانشگاه آزاد اسالمی

 

 

 

 

 

 محورهای مورد بحث در کنفرانس

  مديريت محورهای−
  بازرگانی مديريت−
  بازاريابی مديريت−
  المللی بین بازاريابی مديريت−
  استراتژيک مديريت−
  داخلی بازرگانی−
  دولتی مديريت−
  انسانی منابع توسعه−
  دولتی های سازمان طراحی−
  عمومی مالی وبودجه−
  عمومی گذاریمشی خط−

  روستايی و شهری توسعه و پیشرفت مديريت−
  تحول مديريت−
  صنعتی مديريت−
  عملیات در تحقیق−
  عملیات در تولید−
  عملکرد مديريت−
  تامین زنجیره مديريت−
  وری بهره و کیفیت مديريت−
  پروژه مديريت−
  اطالعات فناوری ريتمدي−
اطالعاتی منابع مديريت−

 

 1395دی  20  مهلت ارسال مقاله:

 1395دی  23 مهلت ثبت نام:

 مراجعه گردد. /http://www.entconf.comبرای اطالعات بیشتر به سايت 
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 هيجدهمين کنفرانس بين المللی مدیریت دانش و اقتصاد دانشی

 فرانسه، پاریس ،۱395بهمن  5تا  4

18th International Conference on Knowledge Management and Knowledge Economy 
23-24 Jan.2017, Paris, France (ICKMKE 2017)   

 

 

 :محورهای مورد بحث در کنفرانس

 مدیریت دانش

مديريت دانش 

مبانی و نظريه ها 

علم، نظريه و حرفه ای در مديريت دانش 

انتقال دانش 

ها و منابع انسانی کمبود دانش تداوم برنامه 

تبديل دانش به محصوالت و توسعه کسب و کار 

 مديريت سرمايه های فکری و مديريتIP 

 اقتصاد دانشي

اقتصاد دانش 

علم و نظريه اقتصاد دانش 

دانش محور شرکت نوع کسب و کار 

کارآفرينی در اقتصاد دانش محور 

اقتصاد قديمی، اقتصاد دانش محور و اقتصاد جديد 

های کسب و کار از اقتصاد دانشمدل 

بخش آموزش و پرورش در اقتصاد دانش 

 
 

 راجعه گردد.م https://www.waset.org/conference/2017/01/paris/ICKMKEبرای اطالعات بیشتر به سايت 
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ت دانش مدیری و کارگاه کنفرانس  
 آمریكا، وستونيه ،9۶اردیبهشت  8تا  4

Knowledge Management Conference & Workshop 
(APQC’S3 2017), 24-28 Apr.2017, TX, USA 

 

 :و کارگاه آموزشی مورد بحث در کنفرانس حورهایم

 استراتژی و برنامه های مدیریت دانش 
 تصوير بزرگ از مديريت دانش، ترسیم −
 ، یاجراي هایزسازی يک استراتژی مديريت دانش به ابزارتوسعه و يا با−
 اقدامات موفقیت آمیز و درس های آموخته شده، −
 طراحی يک استراتژی و کسب و کار در مورد مديريت دانش −
 استفاده عملی از ابزارهای مديريت دانش −
 رديابی سالمت و تاثیر ابزار و ابتکارات در مديريت دانش−

یریت دانش تعامل و همكاری در مد 
 تعامل در اشتراک گذاری  −
 همکاری در تخصص و ارتباط با رسانه های اجتماعی در مديريت دانش−

ایده های جدید، ابزار و تكنيكها 
 راه حل های نوآورانه به چالش های تکنولوژی، −
 آخرين روند و تحوالت فن آوری های در حال ظهور، −
 جديد،  واقعیت های استفاده از ابزارها و تکنیک های−
 ، ه حل ها برای ايجاد افزايش محتوا در مديريت دانشاجرای را−
 يادگیری پردازش شناختی،  دهی، تحويل وسازمان−
 تجزيه و تحلیل پیش بینی پیشرفته، طراحی تفکر، توسعه سريع−

انتقال دانش ضمني 
 و حفاظت از دانش معیارها شناسايی −
 و....کس، نقشه برداری گرفتن عطريق طراحی روش انتقال و حفظ دانش از −
  رنامه های مشارکت داخلی و خارجی درس های آموخته و ب−
 ارزيابی اثر انتقال دانش در نتايج کسب و کار−

                                                           
 و اتصال افراد با يکديگر در کشورها کمک می کند.بهبود بهره وری و کیفیت مديريت دانش ث مديريت دانش که به بحغیر انتفاعی از طرفداران پیشرو در موسسه يک  3
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 (2016اکتبر  31) 95آبان  10 اعالم سخنرانان و ارائه دهندگان:

 (2017 مارچ 17) 95اسفند  27تا  مهلت ثبت نام:

 راجعه گردد.م   conference-management-knowledge-2017-https://www.apqc.org/apqcsبرای اطالعات بیشتر به سايت 

 

Archive of SIDArchive of SID

www.SID.ir23www.SID.ir23|www.SID.ir|امواج دانشwww.SID.irامواج دانشwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.ir

https://www.apqc.org/apqcs-2017-knowledge-management-conference
www.SID.ir


 ه بندری و دريايی ايرانماهنامه مديريت دانش جامع 
 

امواج دانش|24

 اخبار دانشی

دوازدهمين ر دمعاون علمی و فناوری رئيس جمهور  *

 دریایی:همایش بين المللی سواحل، بنادر و سازه های 

 دانش مرز هایپژوهش از حمایت افزایش

 همایش دوازدهمین گشایشآئین  در ستاری سورنا کترد ((( آبان۱۰

 در جدی گذاری سرمایه،  دریایی هایسازه و بنادر سواحل، المللیبین

 توسعه فناوری، عرصه به دارانسرمایه ورود دانش، مرز هایپژوهش

 را فناور هایشرکت با بزرگ نایعص ارتباط و خطرپذیر گذاریسرمایه

 از یكی: افزود و دانست بنیاندانش اقتصاد توسعه اساسی هایالزمه

 به را بنیاندانش اقتصاد گسترش جدی طور به تواندمی که هاییعرصه

 از علمی معاونت هایحمایت اینكه بیان با وی. است دریا بیاورد، ارمغان

 انتشار تعداد نظر از ما: گفت دارد، وجود فاصله GDP درصدی نیم و یک سهم تا اما ست،ا یافته افزایش دانش مرز هایپژوهش

 طور به علمی معاونت اساس همین بر داریم هاییضعف فناوری عرصه در اما هستیم؛ جهانی نهم رتبه حائز دریایی حوزه در مقاله

 سرعت را حوزه این بنیان دانش هایشرکت رشد دریایی دانش مرز و فناورانه هایپروژه از حمایت ضمن تا دارد آمادگی کامل

 .بخشد

 ایجاد و دانشگاهی استعدادهای توانمندی صحیح نگرش ماحصل را فناوری عرصه فناورانه هایپروژه گشایش پایان در ستاری

 داد، ارائه آنان رشد برای نوپا هایشرکت این به توانمی که خدمتی و حمایت ترینبزرگ: گفت و دانست آنان برای مناسب فضای

 .است آنها به بازار دادن قرار اختیار در و خدمات ارائه مناسب زمینه کردن فراهم

 نژاد سعید محمد شهرسازی، و راه وزیر آخوندی عباس جمهوری، رییس فناوری و علمی معاون حضور با مراسم این ادامه در

 رییس صالحی پیمان و علمی معاونت نوآوری و سازیتجاری معاون دینالزین شیخ محمود دریانوردی، و بنادر سازمان مدیرعامل

 و پایش شبكه فناوری» ملی کالن طرح اصفهان، صنعتی دانشگاه رییس هاشمی مدرس علمی، معاونت ملی کالن هایطرح مرکز

 است، گرفته صورت نادرب سازمان با که همكاری طی جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت حمایت با «کشور دریایی بینیپیش

 ملی کالن طرح این اندازیراه با .رسید برداریبهره به و شد رونمایی

 در داخلی فناوری اساس بر کشور فناوران توسط شدهساخته هایبویه

 هایپهنه ژئوفیزیكی اطالعات خزر دریای و فارس خلیج مختلف نقاط

 به اطالعات ینا از توانندمی پژوهشگران و کرده ارسال را کشور آبی

 .کنند استفاده برخط و وقت تمام صورت

 و بنادر سازمان همكاری با ایران دریانوردی بنادر تاریخ اطلس همچنین

 شامل اطلس این که شد رونمایی تهران دانشگاه و کشور دریانوردی

 هجری ۱3۹۰ تا میالد از قبل سوم هزاره از کشور بنادر و دریاها اطالعات

  .است شمسی
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 موج پنجم
 مقاالت و 

 پایان نامه ها
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 برداشت دانش پروژه ها

 مرور روشها و توسعه سيستم مدیریت دانش بر پایه وب

 

 حمید زرگرپور، سعید زرآبادی پور، حسینعلی زحمتكشمولف/ مترجمان: 

 / مدیریت پروژه مدیریت دانش موضوع:

 مجموعه مقاالت دومین همایش بین المللی مدیریت پروژه: منبع

 

  چكیده:

پروژه ها که شامل تجربیات حاصل از اجرای پروژه ها، آگاهی از چگونگی ها، علل دیرکرد، حل مشكالت، نوآوری و ...  دانش ضمنی موجود در

وژه می باشد، تنها در ذهن افراد درگیر در اجرای پروژه قرار دارد و ممكن است با رفتن این افراد هیچ گاه مورد استفاده مجدد در سازمان پر

که اگر این دانش و تجربیات مستند شده، به اشتراك گذاشته شود و مورد استفاده مجدد قرار گیرد موجب بهبود قرار نگیرد. در صورتی 

فرایند اجرای پروژه ها، کاهش زمان و هزینه آنها شده و همچنین می تواند از بروز مشكالت مشابه جلوگیری کند و در صورت بروز مشكل با 

رای تحقق این امر نیاز به توسعه مدیریت دانش در پروژه ها می باشد. در این مقاله ابتدا مفهوم دانش، زمان و هزینه کمتر، مشكل حل شود. ب

دسته بندی آن به دو بخش ضمنی و صریح و مدیریت دانش مورد توجه قرار می گیرد. سپس به مرور روشهای برداشت دانش ضمنی در 

جمع آوری و روشهای مستندسازی به بررسی آنها پرداخته می شود. در ادامه نیز، پروژه ها پرداخته شده و با متمایز کردن بین روشهای 

 سیستمی جهت مدیریت دانش ضمنی در طول پروژه و بر پایه وب ارائه می گردد

 

 ادامه مقاله درپیوند زیر قابل دسترسی است

http://ensani.ir/fa/content/69222  
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 مدیریت دانش در بازار دانش

 

 فاطمه حسین زادهمولف/ مترجمان: 

  مدیریت دانش موضوع:

 مجموعه مقاالت هفدهمین همایش مراکز تخقیق و توسعه صنایع و معادن : منبع

 

  چكیده:

یق و توسعه، مفاهیمی همچون بازار دانش در سالهای اخیر به دلیل تغییرات سریع در نوآوری، توسعه اقتصاد دانش محور، و جهانی شدن تحق

 را به وجود آورده است. به طوریكه موفقیت عمده سازمان های دانش محور در فضای رقابتی، به درك دانش و مدیریان آن وابسه است.

فراد مناسب، در به نظر می رسد نیاز اساسی سازمان های دانش محور برای تعالی و موفقیت، دانستن چگونگی کسب دانش درست، برای ا

زمان صحیح و مكان مناسب، برای ایجاد مزیت رقابتی است. مقاله حاضر در این راستا با استفاده از مفاهیمی همچون مدیریت دانش و بازار 

  دانش به ارائه روشی جهت مدیریت دانش بازار دانش می پردازد.

 

 ادامه مقاله درپیوند زیر قابل دسترسی است

http://ensani.ir/fa/content/96220   
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 صنعتی -امكان سنجی تبدیل بندر شهيد رجایی به بندر آزاد تجاری 

 

 حمیدرضا تهمک/ جعفر سیارهمولف/ مترجمان: 

 مدیریت دانش موضوع:

 ۱3۹۵ سال انتشار :

 ۱3۹۵ فروردین -۱شماره   -۱۵دوره  – ییعلوم و فناوری دریا مجله: منبع

 

صنعتی پرداخته شده -سنجی تبدیل بندر شهید رجایی به بندر آزاد تجاریتورهای اصلی در امكاندر این تحقیق به بررسی فاک : چكیده

صنعتی با کمک منابع اطالعاتی اولیه و ثانویه -یابی صحیح بنادر آزاد تجاریی اول تحقیق، فاکتورهای اصلی در مكاناست. در مرحله

نفر از  33۸های توزیع شده در میان قیق، فاکتورهای اصلی در قالب پرسشنامهی دوم تحشناسایی و در پنج گروه تدوین گردید. درمرحله

های توزیع شده عدد از پرسشنامه ۲۵4کارشناسان شهر بندرعباس، بندر شهید رجایی و بندر شهید باهنر مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

و  SPSSافزارهای آماری ی تحقیق از نرمخص شدن نتیجهاز کل حجم نمونه تحقیق(، جواب داده شدند. جهت تحلیل آماری و مش ۷۵%)

LISREL  استفاده شد. در ادامه تحقیق پس از بررسی اهداف مناطق آزاد مختلف جهان، دالیل احتمالی عدم موفقیت مناطق آزاد ایران ارائه

در پایان نیز این نتیجه کلی حاصل شد که گردیده است؛ همچنین شرایط و امكانات الزم جهت بندر آزاد شدن مورد بحث قرار گرفته است. 

 باشد.صنعتی می-بندر شهید رجایی مكانی با پتانسیل بسیار مناسب جهت تبدیل شدن به بندر آزاد تجاری

 

 این مقاله در آدرس زیر قابل دسترسی است: متن کامل

http://jmst.sinaweb.net/article_6833 
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 شكست سازمان ها در مدیریت دانش و ارائه مدل موفق مدیریت دانش

 

 محمد رضا حمیدی زاده/ مریم قلی زادهمولف/ مترجمان: 

  مدیریت دانش موضوع:

 المللی مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات ششمین کنفرانس بینمجموعه مقاالت : منبع

 

بی شک در دنیای کنونی در فضایی که فرایند جهانی شدن و رقابت تنگاتنگ شرکت ها و سازمانهای غول پیكری را از   چكیده:

یوستن دور رقابت خارج میكند. استقرار مدیریت دانش یكی از ملزومات باقی مانده در گردونه رقابت است رشد سریع صنعت، پ

به سازمان تجارت جهانی و روند خصوصی سازی در جامعه صنعتی ما این موضوع را بیش از پیش آشكار می کند در دنیای 

امروزی سرمایه شرکت ها و موسسات فقط به سرمایه های فیزیكی و مالی خالصه نمی شوند و بخش قابل توجهی از سرمایه 

و تكنولوژی جدید حق انحصاری ثبت، تجربه های سازمانی و شخصی و امثال  شرکت ها را سرمایه های غیرملموس مانند دانش

آن تشكیل می دهند به بیان دیگر شرکتهای بزرگ از بعضی دوباره کاری ها و گرفتاری های استفاده از راههای تكراری برای 

رچه دانش در شرکت بروز می کنند مشكالت تكراری که نیاز به راه حلی جدید دارند و به دلیل عدم وجود سیستم مدیریت یكپا

آگاهند و به همین علت به دنبال ایجاد سیستم برای مدیریت دانش سازان خود هستند. شرکتهای بسیاری دراین مسیر موفق 

 شده اند و به پیشتازی خود ادامه می دهند و لی سازمان هایی نیز علیرغم صرف وقت و هزینه بسیار ناکام مانده اند.

 

 مقاله در آدرس زیر قابل دسترسی است: این متن کامل
http://ensani.ir/fa/content/90853  
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 موج ششم
 دانش نما
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 معرفی کتاب و سایت
 

 

 «حمل و نقل دریاییسیری در تحوالت »

 بهروز امرائی : یسندهنو 

 اسرار دانش :انتشارات

 ۱3۹۱ تاریخ نشر :

 صفحه 444 تعداد صفحات:

 مختصر :شرح 

مروری بر حمل و پس از دوین شده است، فصل ت ۱4که در کتاب حاضر  

و سیری در تحوالت کشتی و کاال، با  نقل دریایی در قالب بیان تاریخچه

صنعت حمل و نقل دریایی  کالن و اهداف توسعه کشور، سیاست های بیان

 را بر مبنای مفاهیم مختلف حمل و نقل مورد بررسی قرار می دهد.

 وزیری :کتاب قطع

 

 

 مدیریت دانش الكترونیكیمجله 

http://www.ejkm.com 

اطالع رسانی مجله الكترونیكی مدیریت دانش برای بیان تازه های  پایگاه

 دانش، آخرین یافته ها و پژوهش های صورت گرفته در حوزه مدیریت دانش
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 دانش نهفته دریانوردان مستند سازی تجارب و
از سوی مرکز مطالعات بررسی های راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی به  "د سازی تجارب نهفته دریانوردانمستن "پروژه 

خارج شدن برخی تجارب و وقایع دانشی از ذهن خبرگان با گذشت زمان و حبس اطالعات دانشی ناشی از جلوگیری از  منظور

سازی فراهم ،دانش و تجارب دریایی دریانوردان زی و مستندسازیآشكار سا و با رویكرد میسر شدن امكان استراتژیک بودن آن

همچنین کسب بازخورد از تجارب و پیشنهادات  وتجربیات، امكان آموختن  افزایی دانش کسب شده در استفاده ازموجبات هم

 انجام گردید. کسب شده از دریانوردان 

بهمراه واژگان متناسب با موضوعات، ست آمده از این پژوهش در شماره های آتی نشریه امواج دانش بخش هایی از نتایج بد

که عمدتا واژه های محلی و تخصصی، کلمات و اصطالحات لنج و لنج داری  و همچنین اسامی محلی اجزاء  دریایی ثبت شده

 ارائه میگردد.  است، و قشم  بوشهر و گناوهمتناسب با گویش های بنادر  که لنج ها یساختمان

 

 نوردیحوادث دریا
 آتش سوزی.۱

این مشكل  رفع برای که دنباش میکشتی ها موجود  خانه موتور در که است سوختی مواد ،سوزی آتش در عامل مهمترین

برخی از کاالها در  بارگیری همچنین. گیرد صورت کاری قطعات به صورت منظم تمیز و آالت ماشین از نشتی می بایست رفع

 سیگار استعمال صورت درکه  است همراه اشتعال قابل گازی تصاعد با همیشه ها کشتی انبار در شده درو تازه برنج بنادر، نظیر

 بر نظارت و تخلیه آغاز از قبل کارگران به دادن هشدار الذ و است زیاد بسیار سوزی آتش بروز احتمال کار خن کارگران توسط

 کاالی از اشتعال قابل و زا آتش مواد دورکردن .نماید جلوگیری سوزی آتش بروز از تواند می کشتی انبار در نكشیدن سیگار

. کند جلوگیری خطرات و مسائل خیلی از میتواند فرمانده هفتگی های بازدید و سوزی شآت از جلوگیری برای شده بارگیری

 آشپزخانه یرهای پرخطر شناور نظ قسمت از منظم بازدید شده و نقص رفع و آزمایش مستمر طور به باید آتش با مقابله وسایل

 در سوزیآتش و حوادث وقوع عامل ترینمهم . به عنوان جمع بندی می توان گفتگیرد قرار کار دستور در همیشه باید

 های راهو  سوزیآتش و خطرعوامل بروز  با آشنایی عدم، خرابیها و مشكالت یا ساده انگاشتن "روزمرگی" شناورها موتورخانه

و کنوانسیون های بین المللی در این  قوانین با آشنایی و عدم پرسنل عملی و صحیح آموزشن فقدا آن، کردن محدود و مقابله

  .زمینه است

 به گل نشستن.۲

وقوع  یا و راهنما یا و معلومات نداشتن دلیل به خرابی دستگاه های الكترونیكی کنترل شناور ها و یااین حادثه در اثر 

تی و ایراد آسیب وسیع به شناور می گردد. وجود تجربه کافی در تصمیم گیری و بوده و منجر به از دست رفتن بار کش طوفان

 آموختن مهارت های الزم دریانوردی از الزامات مدیریت این سوانح دریایی است.

 فرو ریختن صفافی.3

هار بندی عدم رعایت استاندارد ها و ضوابط حاکم بر چیدمان اصولی کاال بخصوص کاالهای کانتینری در کشتی ها، عدم م

شایسته کاالها، تعجیل در عملیات بارگیری، اعتماد بیش از اندازه به دستگاه ها و ابزارهای موجود و فقدان آموزش کافی در 

 خصوص چیدمان کاال از عوامل اصلی بروز سانحه در چیدمان کاالهاست.
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 واژگان دریایی

 (، ص  ش ، دومقسمت  س)بخش  

 

جیر را بدور آن پیچیده و چرخاندن با آن وسیله راحتر می گردد.سوفی : چوب قرقره که طناب یا زن 

ماده شوینده ای شبیه نمک:  سوله 

عمق یاب، وسیله اندازه گیری عمق آب در کشتی های بادی:  سوند 

تخته هایی محكم در سقف لنج که حكم تیرآهن را در سقف دارد:  سووَر. 

 جهاز لنج می مالند. روغن جگر کوسه که برای آب بندی به بدنه: سیفه  
لنج قسمت جلویی:  ینهس 
حرکت لنج به سمتی که موج از آن طرف می آید: ینه موجس 
مجموعه طناب ها برای برافراشتن بادبان:  شارت 
قایق حصیری که از چوب نخل و حصیر و سیم و طناب درست شده و در مقابل ناآرامی و تالطم دریا مقاوم :  شاشه

 است.
 استوانه ای شكل که نیروی موتور را به پروانه منتقل و آن را می چرخاند لوله ای: شافت 
َتعمیر می کنند.با مهارت فراوان بدنه لنج را شكسته  قسمتتخته تعویضی که با آن : خاسه ش 
بادبان، چادر: شرتع 
ود.شناور کوچک چوبی است که برای رفت و آمد بین سواحل و نیز صیادی با قالب بكار میر:  شَعوف 
 وسیله تیز برای تراشیدن چوب: شفره 
تكه های پارچه ای بادبان لنج:  شِگه 
 دنده های تخته ای داخل لنج را گویند: شَلمون 
مسئول موتورخانه لنج:  شوفر 
سینه صدر : 
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