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)1مقدمه :

امروزه سازمان ها در راستاي تامين هر چه بهتر اهداف سازمانی ،بيش از پيش در تالش براي به جريان انداختن دانش كاركنان
خود در سطح سازمان هستند .از آنجا كه توسعه مبتنی بر دانايی و اقتصاد دانش محور ،از مفاهيمی است كه در رشدد و توسدعه
سازمان و برنامه ريزي كالن ملی نقش محوري دارد .در بيانيه ماموريت ،چشم انداز و راهبردهاي وزارت نيرودد بخدش بدرق و
ان رژي ،به ارتقا و توسعه يادگيري فردي و سازمانی ،با رويكرد مستند سازي و انتقال دانش و تجارب صدنعت بدرق و اسدتقرار و
توسعه نظام مديريت دانش تاكيد شده است .در سالهاي اخير ،اين صنعت متناسب با نياز و پيشرفت كشور دستخوش تحوالت و
تغييرات ساختاري ،مديريتی و تكنولوژيكی گرديده و به دستاوردها و تجربيات بسياري نيز نايل گرديده است كه تغييدر نردرش
نسبت به ارزش دانش سازمانی كاركنان دانشی اين صنعت به عنوان اصلی ترين سرمايه مورد توجه قدرار گرفتده و بدراي دل
مشكالت و مسائل صنعت و همچنين توسعه و ارتقا بهره وري مورد استفاده قرار می گيدرد .تحقيد و مسدتند سدازي دقيد و
عالمانه ،امكان آشنايی اساتيد ،صا ب نظران ،مديران و كارشناسان جوان اين صنعت را با دستاوردها سبب می گردد .از ايدن رو
استقرار نظام مديريت دانش در دستور كار شركت توزيع نيروي برق استان البرز قرار گرفته و كميته مديريت داندش بده منظدور
را هبري آن شكل گرفته است .اين نظام نامه به منظور تبيين اركان و وظايف آن در نظام مديريت دانش شركت توزيدع نيدروي
برق استان البرز تهيه و تدوين شده است.
)2اهداف :

 -1دستيابی به سيستمی مبتنی بر دانش سازمانی ،مديريت فرايند ترسيم نقشه دانش سازمانی
 -2تعريف و استقرار الروي مديريت دانش انسان محور با استفاده از فناوري اطالعات
 -3تعيين خط مشی مديريت دانش سازمانی
 -4اشاعه مديريت دانش سازمانی
 -1بستر سازي و ايجاد فرهنگ تسهيم و تبادل دانش سازمانی
 -6مستندسازي ،بازيابی و ترويج منابع دانشی سازمانی
 -9ايجاد ساز وكار براي نرهداشت و استفاده بهينه از دانش سازمانی
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 )3محدوده اجرا:

شركت توزيع نيروي برق استان البرز
)4تعاریف کلیدی :

-1-4دانش:مجموعه اي از مهارت ها ،تجربيات و نررش هاي كارشناسی نظام يافته مبتنی براطالعات است به گونه اي
كه تسهيم آن منجر به يادگيري ارزش آفرينی  ،افزايش بهره وري و نوآوري با تاكيد بر تحق اهداف سازمانی می شود.
 -2-4مديريت دانش :رويكرد يكپارچه خل  ،سازماندهی ،تسهيم و به كارگيري دانش است به گونه اي كه منجر به
يادگيري ،ارزش آفرينی ،افزايش بهره وري و نوآوري می شود.
چرخه مديريت دانش سازمانی:شناسايی ،اكتساب ،توسعه ،اشتراک ،توزيع ،بهره گيري و نرهداري دانش ،فرايندهاي اصلیمديريت دانش و چرخه مديريت دانش را تشكيل می دهند.
-3-4نقشه دانش سازماني :شكل هاي نموداري از كارشناسان  ،سرمايه هاي دانشی ،منابع دانشی،ساختارهاي دانشی و
يا كاربرد هاي دانشی هستند .آنها نشان می دهد كه در كجا و چرونه سرمايه هاي دانشی ذخيره شده اند و كدام افراد در يک
گروه ،يک سازمان و يا محيط بيرون می توانند مشاركت پراهميت دانشی را در وظايف مشخصی نشان دهند.
 -4-4مستندسازی تجارب :ثبت (مكتوب نمودن در سامانه ثبت تجارب شركت توانير ) ،گردآوري  ،تنظيم و تدوين ،
دسته بندي و نرهداري اطالعات و ثبت تاريخی ،تحليلی و نيز علمی تجارب ،موفقيتها ،دستاوردها  ،مرا ل رشد و ساير
رويدادهاي تعيين كننده سازمان است.
-5-4الگوی مديريت دانش انسان محور :تاكيد بر روش انسان محور ،بر پايه تقسيم دانش ضمنی است.در اين روش،
اطالعات از راه شبكه هاي فردي غير رسمی توزيع می شود و افراد می توانند ،روش هاي مناسب تري را شناسايی كنند ،چرا
كه روش مزبور در ارتباط ميان اعضاي يک سازمان بسيار با ارزش است.
 -6-4نگهداشت دانش سازماني :جمع آوري و نرهداري دانش توليد شده موجود سازمان به عنوان سرمايه اصلی و
افظه سازمانی با استفاده از شبكه هاي كامپيوتري و پايراه داده ها.
-7-4ترويج مديريت دانش سازماني :اطالعات و دانش از تعامل با دنياي خارج كسب و در سازمان در قالب تالشهاي
فردي يا گروهی تاييد و معتبر می شوند و به عنوان اجزا مهم و ضروري براي سازمان ها به منظور بقا و فظ توان رقابتی و
درنهايت براي اثربخشی سازمانی به كارگرفته و ترويج می شود.
منابع دانشی سازمانی :ذخاير دانش و تجربی هستند كه سازمان می تواند در جهت پيشبرد اهداف و بهبودعملكرد خود از آن
بهره جويد و افراد باتجربه و ماهر ،با تخصصی ويژه و ارزشمند براي سازمان ،يكی از منابع ارزشمند دانش سازمان را شكل می-
دهند .اين افراد امالن دانش سازمانی هستند و به عنوان منابع دانش سازمانی تلقّی می شوند و از جمله كتابها و نشريات
پورتال ،وب سايت و آموزشراههاي عالی و انجمن ها و ...می توانند از منابع ترويج مديريت دانش شركت به شمار روند.
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)5ساختار کلیدی :

مدير عامل
(شركت توزيع برق استان البرز)

كميته مديريت دانش
(شركت توزيع برق استان البرز)

دبيرخانه كميته مديريت دانش

 )6ارکان:





مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان البرز
كميته مديريت دانش
دبيرخانه كميته مديريت دانش

 )7وظایف و اختیارات:
 -1-7مدير عامل
مدير عامل در باالترين سطح نظام مديريت دانش قرار داشته و وظايف و اختيارات زير را عهده دار می باشد.
 سياست گزاري كالن در خصوص مديريت دانش شركت
 تصويب و ابالغ مصوبات كميته دانش
 صدور كم براي رييس و اعضاي كميته
 -2-7كميته مديريت دانش
اين كميته با هدف راهبري نظام مديريت دانش تشكيل گرديده و اعضاي آن عبارتند از:
معاون /مدير منابع انسانی (رييس كميته)
مدير /نماينده دفتر توسعه مديريت و بهره وري يا امور منابع انسانی با توجه به چارت سازمانی (دبير كميته)
نماينده معاونت مهندسی و نظارت
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نماينده معاونت بهره برداري
نماينده معاونت برنامه ريزي و بودجه
نماينده معاونت خدمات مشتركين
نماينده معاونت مالی و پشتيبانی
نماينده دفتر فن آوري اطالعات و ارتباطات
عضو مدعو به عنوان نماينده مناط
 -3-7وظايف و اختيارات كميته :









برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات وزارت نيرو يا شركت توانير در رابطه با نظام مديريت دانش سازمانی
سياسترزاري به منظور راهبري فعاليت هاي مديريت دانش سازمانی در شركت
استقرار سياستها و نظارت بر اجراي برنامه ها و پروژه ها ي مديريت دانش سازمانی
تهيه دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مورد نياز و بازنرري آنها و ارائه به مديرعامل جهت تصويب
مديريت فرآيند ترسيم نقشه دانش سازمانی
برنامه ريزي و اجراي طر هاي مناسب اعم از فرهنری ،آموزشی و تبليغاتی به منظور
پيشبرد برنامه هاي مديريت دانش سازمانی
تدوين دستورالعمل تشوي فعاالن در مديريت دانش

)8وظایف دبیرخانه نظام مدیریت دانش:








تدوين و بروز رسانی آيين نامه ها و دستورالعملهاي مورد نياز و اخذ تاييد كميته مديريت دانش
پايش و نظارت بر اجراي نظام مديريت دانش و ارائه گزارش دوره اي از وضعيت نظام مديريت دانش
ارائه طر هاي مناسب اعم ازفرهنری ،آموزشی وتبليغاتی به كميته مديريت دانش واجراي آنها پس از تاييد
كميته
اطالع رسانی مناسب در خصوص مديريت دانش
برگزاري جلسات كميته مديريت دانش
گردآوري و تسهيم منابع و كتاب هاي مرجع علمی ،تجربيات و دستاوردهاي ساير سازمانها (به ويژه
شركتهاي زير مجموعه) در زمينه مديريت دانش
ايجاد ارتباط موثر با مجامع علمی و پژوهشی به منظور همكاري هاي دانشی
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 -9مراجع:
ردیف

1
2
3

عنوان

کد

مديريت دانش نوشته كارل فراپائولو
نظام نامه مديريت دانش شركت توانير
مديريت دانش سازمان بهره وري آسيا APO

 -11پیوستها
ردیف

عنوان

کد

