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شـرکت فـوالد سـیرجان ایرانیـان )Sisco( بـه عنوان شـرکتي نوخواسـته و پویـا در صنعت فـوالد، فعالیت خـود را در آبان ماه 
1388 بـا هـدف احـداث، راه انـدازی، راهبـری و بهـره بـرداری از کارخانجـات فوالدسـازی و صنایع وابسـته آغاز نمـود. این 
شـرکت مشـتمل بـر دو مجتمـع تولیـد کنسـانتره و گندلـه سـیرجان و مجتمـع تولید آهن اسـفنجی و فوالد بردسـیر می باشـد.

سازمانی سرآمد در تولید با کیفیت کالس جهانی و سودآوری در صنعت فوالد کشور

تولید 4 میلیون تن کنسانترۀ سنگ آهن در سال. 1
تولید 800 هزار تن آهن اسفنجي در سال. 2
احداث کارخانه ي فوالدسازي با ظرفیت تولید یك میلیون تن در سال. 3
احداث کارخانه ي گندله سازي با ظرفیت تولید 2/5 میلیون تن در سال. 4

اهداف:

چشم انداز:

بــا توجــه بــه افزایــش حجــم دانــش و تجــارب کاری کارکنــان در شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیــان، پــروژه اســتقرار سیســتم 
مدیریــت دانــش در ســال1392 بــا هــدف کاهــش هزینــه هــا، افزایــش بهــره وری تولیــد، کاهــش زمــان توقفــات و افزایــش 
کیفیــت و ظرفیــت تولیــد و بــه منظــور تســهیم و انتقــال رســمی و سیســتماتیك مفاهیــم یادگیرنــده و دانــش ضمنــی آغــاز 
 گردیــد. بــا اســتقبال مدیــران و حمایــت ایشــان از ایــن طــرح، سیســتم مدیریــت دانــش مــورد توجــه کارکنــان قــرار گرفــت. 

خالصه فعالیت های انجام شده در شرکت فوالد سیرجان ایرانیان:
1.برگزاري دوره هاي آموزشي مدیریت دانش 

2.عضویت 161 نفر از مدیران و پرسنل شرکت در نرم افزار مدیریت دانش
3.اجراي فرایند مدیریت دانش در سه حوزه ستاد، مجتمع بردسیر و مجتمع سیرجان

4.شناسایي انواع دانش موجود و نیازهاي دانشي در سازمان 
5.استخراج تعداد 208 بسته دانشی از مدیران و کارشناسان خبره

6.تعداد 3 انجمن خبرگی فعال در شرکت )دو انجمن فعال در بردسیر و یك در سیرجان(
7.ارائه محتواي مناسب جهت اطالع رساني با ابزارهاي مختلف از قبیل بروشور، پوستر، استند و...

مجتمع فوالد بردسیر

معرفی شرکت

استقرار مدیریت دانش
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بروشور آموزشی

نصب استند

اعطای لوح تقدیر



شرکت فوالد سیرجان ایرانیان در راستای مدیریت سرمایه فکری از دیدگاه فناورانه و غیر فناورانه اقدام به پیاده سازی نرم 
افزار مدیریت دانش، برگزاری دوره های آموزشی متعدد، تشکیل تیم ها و گروه های کاری، اعزام پرسنل به کنفرانس و 

سمینارهای بین المللی نموده است.اهداف شرکت در ارتباط با سرمایه های فکری در سال 94 عبارتند از:
برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیازهای آموزشی کارکنان. 1
تدارك و تسهیل فرصت هاي پیشرفت. 2
 ارتقا سیستم های سازمانی و سرمایه انسانی. 3
دسترسی آسان به پایگاههای اطالعاتی. 4
5 .)IMS( استقرار سیستم مدیریت یکپارچه
6 .)5S( استقرار نظام آراستگی محیط کار

مدیریت سرمایه های فکری

اقدامات صورت گرفته جهت ایجاد فرصت های یادگیری برای ذینفعان
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تعداد دانش های ثبت شده در سال 93
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اخبار مدیریت دانش

ــاون اداری  ــذب مع ــرای ج ــزرگ ب ــرکت ب ــك ش ی
ــر  ــت و دو نف ــد. بیس ــی کن ــاپ م ــتخدام چ ــی اس آگه
ــر  ــد. مدی ــی  دهن ــت م ــر درخواس ــغل موردنظ ــرای ش ب
ــه فکــر  ــد ب ــی کن ــی شــرایط را بررســی م ــازمان وقت س
فــرو مــی رود، از یــك طــرف فقــط امــکان جــذب یــك 
نفــر را دارد و از طــرف دیگــر تمایــل دارد بــه بقیــه هــم 
کمــك کنــد. بنابرایــن تصمیــم مــی گیــرد همــه افــراد را 

ــد.  ــوت کن ــه دع ــه مصاحب ب
روز مصاحبــه همــه افــراد در ســاعت تعییــن شــده 
ــا خــودش  ــا دقــت  ب ــر ب ــد. مدی ــدا مــی کنن حضــور پی
فکــر میکنــد کــه چــه بکنــد؟ ناگهــان راه حلــی بــه ذهنش 
مــی رســد کــه همــه مــی تواننــد از آن ســود ببرنــد. بــه 
جمــع مــی گویــد: همــه شــما بــرای شــغل معــاون اداری 
درخواســت کار داده ایــد ولــی مــن فقــط مــی توانــم یك 
نفــر را اســتخدام کنــم، مــی دانــم کــه همــه شــما بــه کار 
نیــاز داریــد بنابرایــن مــن دو هفتــه بــه شــما وقــت مــی 
دهــم بــه همدیگــر کمــك کــرده تــا یــك کار جدیــد پیدا 
کنیــد، بعــد از دو هفتــه شــخصی کــه بیشــترین کمــك را 

بــه بقیــه کــرده باشــد اســتخدام مــی شــود. 
ــیدند  ــد و پرس ــدام تعجــب کردن ــن اق ــراد از ای ــه اف هم

ــر اســت؟ ــکان پذی ــن کار ام ــه ای چگون
مدیــر جــواب داد درســت اســت همــه شــما بــرای یــك 
شــغل درخواســت کار داده ایــد، امــا شــما مهــارت هــا و 
ــد، در ضمــن ممکــن اســت  دانــش هــای متفاوتــی داری
شــما از کاری خبــر داشــته باشــید کــه برای شــما مناســب 
نباشــد یــا شــما بــه آن عالقــه نداریــد ولــی بــرای یــك 
شــخص دیگــر کامــال مناســب باشــد، بــا ســپری شــدن 
ایــن مــدت مشــخص مــی شــود کــه وقتــی بــه همدیگــر 
ــته  ــد داش ــی توان ــتاوردی م ــه دس ــد چ ــی کنی ــك م کم

باشــد.
ــر  ــك نف ــد ی ــخص ش ــه مش ــت دو هفت ــد از گذش بع
ــدا  ــر کار پی ــر دیگ ــه نف ــرای س ــت ب ــده اس ــق ش موف
ــرای اســتخدام تمــاس میگیــرد  ــا ایشــان ب کنــد. مدیــر ب
ولــی شــخص مــورد نظــر بــه درخواســت مدیــر جــواب 
ــورد  ــه کاری م ــه زمین ــد ک ــی گوی ــد و م ــی ده ــی م منف
عالقــه خــودش را پیــدا کــرده و از ایــن بــه بعــد 
بدهــد. مشــاوره  کاریابــی  زمینــه  در  دارد   تصمیــم 

نتیجه گیری:
ــگاه      ــا ن ــاله ه ــورت مس ــه ص ــی ب ــان وقت ــر کارکن اکث
مــی کننــد فقــط یــك راه حــل بــه ذهنشــان مــی رســد، 
ایــن راه حــل گاهــی مــی توانــد عواقــب منفــی زیــادی 
داشــته باشــد. هــر ســازمانی کــه بتوانــد گروهــی از افــراد 
ــا  ــت آنه ــا تشــویق و حمای ــد و ب ــع کن ــم جم را دور ه
ــت  ــه موفقی ــد ب ــك کنن ــر کم ــه همدیگ ــود ب ــث ش باع

ــت. هــای بزرگــی دســت خواهــد یاف

یادداشت

 برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش

 برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش و دانش نویسی در کارخانه زغالشویی پابدانا

مهندسـان  و  نماینـدگان  حضـور  بـا  دانـش  مدیریـت  آموزشـی  دوره 
تاریـخ  در  میدکـو  هلدینـگ  تابعـه  کارخانجـات  و  هـا  شـرکت  دانـش 
هـای25،12،11و26 مـرداد مـاه سـالجاری در هتـل پـارس کرمـان برگـزار 
گردیـد. در آغـاز جنـاب آقای دکتـر جلوداری مدیـر محترم توسـعه مدیریت 
وسـازمان، بـا تشـریح برنامـه هـای آتـی شـرکت هلدینـگ میدکـو در حوزه 
توسـعه مدیریـت، بـه اهمیـت و جایـگاه مدیریت دانش در  توسـعه سـازمان 
پرداخـت. در ادامـه بـا  حضـور آقـای مهنـدس حقیقـی نماینـده شـرکت 
 : شـامل  دانـش  مدیریـت  تخصصـی   مباحـث  آینـده   توسـعه   مشـاوران 
 مفاهیـم اولیـه مدیریـت دانـش، ابزارهـای مدیریـت دانـش، انجمـن هـای 
خبرگـی، مـدل های مدیریت دانش تدریس شـد. در پایان دوره جلسـه ای در 
خصـوص موانـع و مشـکالت  اسـتقرار مدیریت دانـش با حضـور نمایندگان 
مدیریـت دانـش  برگـزار گردیـد و نمایندگان دیـدگاه ها و پیشـنهادات خود 

را جهـت بهبـود  سیسـتم مدیریـت دانش ارائـه نمودند .

در ایــن دوره مفاهیــم دانــش و مدیریــت دانــش، ضــرورت هــای آن، مــدل 
هــای مختلــف پیــاده ســازی مدیریــت دانــش و نحــوه دانــش نویســی بــه 
شــرکت کننــدگان آمــوزش داده شــد و ابزارهــا و روش هــای تســهیل کننــده 

مدیریــت دانــش معرفــی شــد.
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مدیریت دانش از دیدگاه مدیران

      بـه عنـوان سـوال نخسـت، بـا توجـه 
بـه تجربـه شـما در حـوزه هـای تخصصـی 
مدیریـت  ضـرورت  مدیریـت،  توسـعه 
دانیـد؟ مـی  چـه  را  سـازمان  در   دانـش 

افزایـش سـرمایه هـای  و  بـه حفـظ  توجـه  بـا 
فکـری و تاکیـد شـرکت میدکـو ، اسـتقرار نظـام 
مدیریـت دانـش را از سـال 92 در دسـتور کار 
بخـش  داده  نشـان  تجربـه  دادیـم.  قـرار  خـود 
زیـادی از دانـش موجود در یك سـازمان کسـب 
و اسـتفاده نمی شـود و در ناحیـه فردی بسـیاری 
از پرسـنل باقـی  می مانند. مـا بایـد بتوانیم فضای 
اعتمـاد را در شـرکت بـه گونـه ای ایجـاد کنیـم 
دانـش  اشـتراك گذاری  بـه  پرسـنل حاضـر  کـه 
خـود شـوند. بـه نظـر مـن امـروزه دوره ی تولید 
دانـش در یـك محیـط ایزولـه بـه پایـان رسـیده 
اسـت دانش تولید شـده در اثر فراینـد همکاری، 
دارد.  تولیـد سـریع تری  و  بـوده  بهتـری  دانـش 
امـری  دانـش  مدیریـت  مـن  نظـر  بـه  بنابرایـن 
. اسـت  امـروز  رقابتـی  دنیـای  در   ضـروری 

        به عنوان مدیر ارشد مجموعه، جهت فرهنگ 
سازی و تشـویق دانشـکاران برتر در مجموعه 
 خـود تاکنون چـه اقداماتـی انجـام داده اید؟

مـن معتقـدم که شـرکت بایـد پیش از هـر کاری 
میـان کارکنـان  را در  دانـش  فرهنـگ مدیریـت 
طبیعـی                 بطـور  کارکنـان  کنـد.  ایجـاد  خـود 
عالقـه ای بـه اشـتراك اطالعـات ندارنـد، به این 
دلیـل کـه دانـش را بـه شـکل یـك قـدرت نگاه 
مـی کننـد و تصـور مـی کننـد کـه بـا اشـتراك 
پیـدا                             کاهـش  شـرکت  در  آنهـا  اهمیـت  دانـش 
مـی کنـد. بنابراین الزم اسـت این فضـای اعتماد 
در سـازمان ایجاد شـود، باید افراد متوجه شـوند 
کـه تسـهیم دانـش از طرف آن ها سـبب پویایی و 
رشدشـان می گـردد.  فرهنگ سـازی در شـرکت 
بایـد بـه نحـوی باشـد کـه تسـهیم اطالعـات به

ــود  ــل ش ــنل تبدی ــردی پرس ــق ف ــی از عالی یک
ــود  ــان خ ــك از کارکن ــر ی ــال ه ــن ح و در عی
ــق  ــازی موف ــاده س ــرای پی ــد. ب ــئول بدان را مس
ــکار  ــه ابت ــرکت هرگون ــش در ش ــت دان مدیری
عمــل و پیشــنهاد در راســتای بهبــود فرآیندهــای 
مدیریــت دانــش مــورد تشــویق و حمایــت قــرار 
ــای  ــاداش ه ــای تقدیرنامه،پ ــه اســت. اعط گرفت
ــون  ــا کن ــه ت ــوده ک ــویقی ب ــوارد تش ــدی م نق
صــورت گرفتــه کــه ســعی بــر آنســت در ســال 
ــده  ــازماندهی ش ــم و س ــورت منظ ــه ص 94 ب
ــر در  ــن ام ــه ای ــی ک ــردد و در صورت ــام گ انج
محاســبات حقوقــی نیــز موثــر واقــع شــود عامل 
ــد. ــی باش ــنل م ــزش پرس ــت انگی ــی جه  خوب

  
ــر  ــر مدی ــش اخی ــه فرمای ــه ب ــا توج       ب
خصــوص  در  میدکــو  هلدینــگ  عامــل 
افــزوده  ارزش  و  ســودآوری  محاســبه 
در  مدیریــت  توســعه  هــای  سیســتم 
ــن  ــدر ای ــا، چق ــرکت ه ــا و ش ــه ه کارخان
 ارزیابــی را دســت یافتنــی مــی دانیــد؟

هــدف مــا هــم از پیــاده ســازی ایــن سیســتمها 
ــوده  ــره وری ب ــش به ــتای افزای ــا در راس دقیق
ــتم  ــك سیس ــوان ی ــش را بعن ــما دان ــر ش ، اگ
ــر آن  ــن تاثی ــد، مهمتری ــی در نظــر بگیری مدیریت
کاهــش زمــان تعمیــرات یا زمــان راه انــدازی می 
باشــد . اگــر شــما بتوانیــد مــدت زمــان توقف را 
حتــی نیــم ســاعت کاهــش دهیــد، میــزان کاهش          
هزینــه هــا بــرای شــرکت قابــل توجه می باشــد.  

 مهندس ابراهیمی
مدیرعامل شرکت 

فوالد سیرجان ایرانیان
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مدیریت کیفیت جامع تسهیل کننده ای جهت ارتقای مدیریت دانش
چکیده:

مدیریــت دانــش، فراینــد شناســایی، کســب، توســعه، تســهیم، 
نگهــداری، ارزیابــی و بکارگیــری دانــش مناســب درزمــان مناســب 
توســط فــرد مناســب در ســازمان اســت کــه ازطریــق ایجــاد پیونــد 
ــات و  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــانی، فن ــع انس ــن مناب ــب بی مناس
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــب ب ــاختار مناس ــد و س ــاد فراین ایج
ســازمانی صــورت مــی پذیرد.امــروزه اکثــر ســازمان هــا دانــش را بــه 
دلیــل توانایــی کــه در تعییــن موفقیــت یــا شکســت ســازمان دارد بــه 
عنــوان یــك عنصــر اساســی در مدیریــت فرآینــد در نظــر میگیرنــد. 
از ایــن رو در دنیــای تجــارت امــروز ســازمان هــا نــگاه ویــژه ای بــه 
مدیریــت دانــش بعنــوان یکــی از شــاخص هــای موفقیــت ســازمان 

.)Lim, Ahmad,& Zairi,1999( دارنــد
توانایــی ســازمان بــه اســتفاده از ســرمایه فکــری، بخصــوص 
ــد. ــی کن ــك م ــق ارزش کم ــرکت در خل ــه ش ــانی ب ــرمایه انس  س
فرآینــد مدیریــت دانــش نقــش مهمــی در خلــق ارزش، عملکــرد و 

ســودآوری شــرکت ایفــا مــی کنــد.

ــت  ــه اي اس ــام یافت ــاختار نظ ــع س ــت جام ــت کیفی ــا مدیری TQMی
کــه بــر بهبــود مســتمر کلیــه فعالیتهــاي درونــي یــك ســازمان تأکیــد 
ــت  ــود کیفی ــع بهب ــت جام ــت کیفی ــي مدیری ــد . هــدف نهای ــي کن م
محصــوالت و خدمــات ، از طریــق بهبــود منابــع انســاني، فرآیندهــا 
ــه مــوازات آن کاهــش هزینــه هــاي حــوزه و تجهیــزات موجــود و ب
ــه  ــع )TQM( ب ــت جام ــت کیفی ــته مدیری ــت .از گذش ــي اس عملیات
ــرد  ــود عملک ــی بهب ــه توانای ــی ک ــن الملل ــزم بی ــك مکانی ــوان ی عن
ــی  ــت رقابت ــه عل ــروزه ب ــود. ام ــی ش ــناخته م ــازمان را دارد، ش س
شــدن محیــط کســب و کار، TQM  بــه عنــوان یــك عنصــر کلیــدی 
ــه  ــد و ارائ ــا در تولی ــرکت ه ــات ش ــت و ثب ــه موفقی ــتیابی ب در دس

ــت. ــرده اس ــدا ک ــژه ای پی ــت وی ــات، اهمی خدم
مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه در ســازمان هــای بــا تجربــه 
مدیریــت جامــع کیفیــت قــادر بــه بهبــود عملکــرد شــرکت 
میباشــد. بــه نحــوی کــه منجــر بــه کاهــش هزینــه تولیــد، افزایــش 
بهــره وری، افزایــش رضایــت کارکنــان، بهبــود منابــع انســانی 
مــی گــردد. بدیهــی اســت کــه نقــش TQM در دســتیابی بــه 
)Yang, Chen, & Su,2003( .ــت ــی اس ــدار حیات ــی پای ــت رقابت  مزی

در دنیــای امــروز کــه عرصــه رقابــت بطــور مــداوم شــدیدتر         
مــی شــود بــرای شــرکت هــای ضــروری اســت کــه بــرای اصــول 
مدیریــت دانــش و مدیریــت جامــع کیفیــت و ارتبــاط بیــن ایــن دو 
ــع  ــت جام ــم مدیری ــه مفاهی ــی ک ــرکت های ــوند. ش ــل ش ارزش قائ
کیفیــت و مدیریــت دانــش را در فرآینــد هــای تجــاری خــود ترکیــب 
مــی کنــد در عرصــه رقابــت برتــری بــرای خــود ایجــاد مــی کننــد 
ــازار  ــران ب ــوان رهب ــه عن ــت ب ــا از دور رقاب ــا خــارج کــردن رقب و ب
پدیــدار مــی شــوند. از آنجــا کــه شــیوه هــای مدیریــت جامــع کیفیت 
توانایــی خلــق و اشــتراك دانــش را در میــان اعضــای ســازمان دارد 

منبــع اصلــی مزیــت رقابتــی هســتند.
هــدف از مقالــه بررســی رابطــه بیــن مفاهیــم مدیریــت جامــع کیفیت 
MBNQA ــدل ــور از م ــن منظ ــد. بدی ــی باش ــش م ــت دان  و مدیری
 )Malcom Baldrige National Quality Award( بــرای مشــخص کــردن 
شــش بعــد مدیریــت جامــع کیفیــت اســتفاده مــی شــود. شــش بعــد 
TQM شــامل رهبــری، برنامــه ریــزی اســتراتژیك، تمرکز بر مشــتری، 

ــاوری اطالعــات و  ــد و فن ــت فرآین ــع انســانی، مدیری ــت مناب مدیری
آنالیــز مــی باشــد.در ادامــه نقــش هــر یــك از ابعــاد مشــخص شــده 

بــر مدیریــت دانــش بررســی مــی شــود .

•  رهبری
محققان زیادی به  نقش برجسته رهبران سازمان در ایجاد فضای سالم 
اجرا  موفقیت  با  دانش  مدیریت  اینکه  از  اطمینان  برای  دانش  مدیریت 
از  ارشد ضروری است که  برای مدیریت  اند.  اذعان داشته  شده است 
بهبود  جهت  در  و  باشد  آگاه  خوبی  به  خود  سازمان  دانشی  موقعیت 

فعالیت های دانشی در شرکت تصمیمات اساسی بگیرد.
•  برنامه ریزی استراتژیک

داشتن یك برنامه ریزی استراتژیك در یك شرکت نقش قابل توجهی 
را برای موفقیت مدیریت دانش ایفا می کند.برای ایجاد شور و شوق در 
به یك  دانش  مدیریت  اهداف  کردن  دنبال  در  مدیران  و  کارکنان  میان 
با سازمان  را  نیاز است. هنگامی که یك سازمان خود  دیدگاه مشترك 
های مشابه با عملکرد بهتر مقایسه می کند، نه تنها باعث بهبود فرآیندها 
یادگیری محیط مشابه تشویق  به  شناخت و  می شود،بلکه سازمان را 

می کند.
•  تمرکز بر مشتری

توقعات  و  ها  نیازها، خواسته  که  اند  کرده  درك  به خوبی  ها  سازمان 
مشتریان از شرکت به سرعت تغییر می کند به همین منظور برای سازمانها 
حیاتی است که اطالعات جمع آوری شده از مشتریان مدیریت شوند تا 
درك درستی از توقعات آنها ایجاد شود. به عبارت دیگر سازمان های 
توانایی گردآوری و ساماندهی  مشتری محور سازمان هایی هستند که 

اطالعات مشتریان جهت فهم خواسته های آنان را دارند.
• مدیریت منابع انسانی

انسانی در سازمان ها بصورت همزمان مدیریت   منابع  امروزه دانش و 
می شوند. تحقیقات نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی تاثیر زیادی 
افراد  جذب  دارند.  سازمان  در  دانش  اشتراك  و  استخراج  افزایش  در 
دانشی سازمان  نیازهای  تواند  نیاز سازمان می  مورد  تجربه  و  دانش  با 
نیاز را رفع کند و منجر به خلق و اشتراك دانش  در زمینه های مورد 
پیشرفت  باعث  توان  می  مناسب  های  آموزش  با  جذب  از  بعد  شود. 
کارکنان شد و با تشویق آنها شرایطی را بوجود آورد که کارکنان با عالقه 

فعالیتهای مدیریت دانش را دنبال کنند.
• مدیریت فرآیند

سازمان  دانش  مدیریت  ارتقا  منظور  به  ابزاری  بعنوان  فرآیند  کنترل 
شناسایی شده است. به منظور حصول اطمینان از اینکه مدیریت دانش 
در سازمان بدرستی سازماندهی و سیستماتیك شده است بایستی ابزارها 
و  افزارها  سخت  مثال  بعنوان  باشند.   مناسبی  وضعیت  در  روابط  و 
تعامالت حضوری بایستی مکمل یکدیگر باشند تا مکانیزم قوی جهت 

اشتراك دانش در سازمان ایجاد شود.
• فناوری اطالعات و آنالیز

در دنیای مدرن، فناوری اطالعات یکی از عناصر مهم  در حمایت از 
به  باشد. تسهیل در جستجو، دسترسی  فرآیند های دانشی شرکت می 
باشد.  می  اطالعات  فناوری  مزایایی  از  ها  نیاز شرکت  مورد  اطالعات 
طیف گسترده ای از فناوری های مدرن از جمله  پایگاه دانش، هوش 
کسب و کار، گردش کار، داده کاوی و آموزش های مجازی در جهت 
حمایت از فرآیندهای دانشی در  دسترس سازمان ها هستند. در حقیقت 
اطالعات و آنالیز آنها نقش اساسی و مثبتی دریادگیریهای سازمانی دارند.

نتیجه گیری:
ــت  ــت کیفی ــاد مدیری ــن ابع ــه بی ــی رابط ــه بررس ــن مطالع ــدف ای ه
ــا  ــه ه ــد. یافت ــی باش ــای م ــازمان ه ــش در س ــت دان ــع و مدیری جام
نشــان میدهــد کــه ابعــاد مدیریــت کیفیــت جامــع تاثیــر مثبــت و قابــل 
ــازمانی دارد و  ــش س ــری دان ــهیم و بکارگی ــب، تس ــی در کس توجه
ســازمان هــا بــا ترکیــب  مفاهیــم مدیریــت کیفیــت جامــع و مدیریــت 

ــد . ــری دســت یابن ــه ســطوح باالت ــد ب دانــش مــی توانن
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