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   بــا توجــه بــه ســوابق مدیریتــی و 
اجرایــی کــه عمــده آنهــا در امــور دانــش 
محــور بــوده ، ضــرورت مدیریــت دانــش 
ــد؟ ــی دانی ــه م ــت را چگون ــار صنع در معی

ــار صنعــت نیــروی  ســرمایه اصلــی شــرکت معی
انســانی و دانــش فنی،تخصــص و تجربــه نیــروی 
از  صحیــح  بــرداری  بهــره   . اســت  انســانی 
توانمنــدی و دانــش نیروهــا و مدیریــت آنهــا در 
ــت ماســت.  ــی ، عامــل موفقی ــط رقابت ــک محی ی
از جملــه معیــار  شــرکت هــای مهندســی و 
ــد  ــا نیازمن ــرکت ه ــایر ش ــتر از س ــت بیش صنع
ــن  ــه همی ــتند. ب ــوع هس ــن موض ــه ای ــه ب توج
دلیــل، ایــن مســئله در قالــب یکــی از اســتراتژی 
ــرار  ــت ق ــرلوحه کار معیارصنع ــی، س ــای اصل ه

ــت. ــه اس گرفت

ــش در     از نظــر شــما خلــق دان
ــط  ــتی توس ــا بایس ــو لزوم ــه میدک مجموع
پذیــرد؟ واحــد خــاص صــورت  یــک 

ــات  ــعه درکارخانج ــد تحقیق و توس ــوال واح  معم
مســوولیت خلــق دانــش را بــه عهــده دارند،امــا 
ــتقرار  ــه اس ــاز ب ــا نی ــی لزوم ــرکت مهندس ش
و  نیســت  توســعه  و  تحقیــق  واحــد  یــک 
روشــهای متعددی بــرای شناســایی و خلــق دانش 
ــش  ــت دان وجــود دارد. در هــر صــورت مدیری
ــل  ــتی یطورکام ــد بایس ــک فرآین ــوان ی ــه عن ب
ــد  ــود تا بتوان ــرا ش ــازمان اج ــر س و در سرتاس
ــرای  ــد.و اج ــق نمای ــر را محق ــورد نظ ــداف م اه
متولــی  تنها یک بخــش  تعییــن  یــا  و  بخشــی 

ــود. ــد ب ــاز نخواه ــخگوی نی پاس

    آیــا مدل هــای دیگــر از مدیریت 
دانــش بــا توجــه بــه شــرایط معیارصنعــت 

ــت؟ ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
بلــه ، بــه مــوازات مــدل مدیریــت دانــش میدکو 
ــای  ــا ماموریته ــق ب ــازی و تطبی ــه س ــت بهین جه
ــف  ــای مختل ــت ، مدله ــار صنع ــه معی ــه ب محول
دانشــی در معیــار صنعــت در حــال بررســی مــی 

باشــد .

در  دانــش  مدیریــت  تحقــق     
معیارصنعــت چقــدر مــی توانــد بــه تحقــق 
اســتراتژی هــا و اهــداف کالن میدکــو 

کنــد؟ کمــک 
مدیریــت دانــش و آینــده پژوهــی از اســتراتژی 
ــی  ــو م ــت و میدک ــار صنع ــترک معی ــای مش ه
باشــد. توســعه بــازار هــای آینــده  در مجموعــه 
ــد تقویــت مدیریــت دانــش و  میدکــو نیازمن
ثبــت  و اســتفاده از تجربــه های کســب شــده در 
پروژه هــای خاتمــه یافتــه، و شــناخت نیازمندیهای 
آینــده صنعــت مــی باشــد، کــه معیــار صنعــت بــا 
ــاختن  ــرآورده س ــعی در ب ــود س ــوان خ ــام ت تم

آن دارد. 

     از نظــر شــما محــور هــای اصلــی 
هســتند؟ چــه  دانــش  مدیریــت 

تشــخیص دانــش) آشــکار و پنهــان (  
ــعه  ــق و توس ــای تحقی ــد ه ــی آن واح ــه متول ک

. هســتند 
ــامل  ــه ش ــش ک ــعه دان ــب و توس کس  
جــذب دانشــگران ، توســعه توانمنــدی هــای 
ــاوری از  ــش و فن ــاب دان ــازمان ، اکتس ــل س داخ
ــا  ــکاری ب ــا هم ــی و ی ــش فن ــد دان ــق خری طری
ســایر شــرکت هــای صاحــب دانــش و آمــوزش 

پرســنل اســت
کاربــردی نمــودن دانــش یعنــی آنچــه   
بــه عنــوان شــرح خدمــات اســت انجــام دهیــم.

ــامل  ــش ش ــذاری دان ــتراک گ ــه اش ب  
برگــزاری جلســات ، بحــث هــا ، گفتگوهــا و 
ــوان  دوره هــای آموزشــی .در ایــن زمینــه می ت
بــه ســمینار گندلــه ســازی کــه نمونــه اشــتراک 
تابعــه  هــای  بیــن شــرکت  دانــش  گــذاری 
میدکــو و شــرکت هــای خــارج ســازمان اســت 

اشــاره کــرد.
ذخیــره ســازی دانــش ، کــه نمونــه آن   
ــی مــدارک و  در شــرکت مهندســی آرشــیو فن

گــزارش هــا اســت.

مهندس معتضد منجمی
مدیرعامل شرکت مهندسی 

معیار صنعت خاورمیانه

مدیریت دانش از دیدگاه مدیران
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شــرکت مهندســي معیــار صنعــت خاورمیانــه ، بــا تکیــه بــر تخصــص و تــوان مدیریتــي جمعــي از مدیــران بــا تجربــه بخــش 
معــدن و صنایــع معدنــي کشــور، در تاریــخ 88/10/19 تاســیس شــد. ایــن شــرکت بــازوي مهندســي شــرکت هلدینــگ 
ــي  ــروژه هــاي صنعت ــا خدمــات مهندســي پ ــه )میدکــو( محســوب میگــردد ت ــي خاورمیان ــع معدن توســعه معــادن و صنای
معدنــي ایــن شــرکت را انجــام دهــد و دانــش فنــي مــورد نیــاز بــراي دوران بهــره بــرداري از پــروژه هــاي مزبــور را 
تامیــن نمایــد. از ســوي دیگــر تجــارب حاصــل از مهندســي و مشــاوره پــروژه هــاي میدکــو باعــث شــده اســت کــه ایــن 
شــرکت در عرصــه ارایــه خدمــات مهندســي و اجــراي پــروژه هــاي بخــش معــدن و صنایــع معدنــي کشــور نیــز حضــور 

فعــال داشــته باشــد.

معرفی شرکت :

شرکت مهندسی تکنولوژی محور به ویژه در معدن و صنایع معدنی ، برجسته در منطقه و با کالس جهانی .

چشم انداز:

ارائــه خدمــات طراحــی ، تحقیقــات ، مدیریــت مهندســی و فنــاوری  بــه ویــژه در معــدن و صنایــع معدنــی بــه هلدینــگ 
میدکــو ، کشــور و منطقــه، بــا مشــارکت شــرکتهای جهانــی درطــرح هــا و تولیــد ، و ایجــاد ارزش افــزوده بــرای مشــتریان 

و ذینفعــان.

بیانه ماموریت :

تعداد مستندات و دانش های ثبت شده در سال 93



اخبار | خبرنامه مدیریت دانش |5

کارخانه 2 کنسانتره سنگ آهن سیرجان به ظرفیت 2 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن با عیار 68% روز شنبه 14 
شهریور ماه با حضور آقاي دکتر جهانگیري معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد. بدین ترتیب ظرفیت تولید این 
محصول در شرکت فوالد سیرجان ایرانیان به 4 میلیون تن در سال افزایش یافت. با افتتاح و بهره برداري از این 

کارخانه امکان اشتغال مستقیم براي 250 نفر و اشتغال غیرمستقیم براي 3 هزار نفر فراهم شده است.

روز سه شنبه 17 شهریور ماه در جلسه ای با حضور نمایندگان شرکت های تابعه الگوی گزارشات ارزیابی عملکرد 
حوزه توسعه مدیریت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با نظرات اعضا نهایی شد. لذا گزارش حوزه توسعه 

مدیریت بصورت ماهانه بر اساس الگوی مصوب شده در جلسات تولید ارائه خواهد شد. عالوه بر آن مقرر گردید 
جلسات کمیته توسعه مدیریت بصورت ماهیانه با حضور نمایندگان شرکت های تابعه برگزار گردد.

این دوره ها توسط کارشناسان توسعه مدیریت دفتر کرمان و با حضور مدیران
و کارشناسان شرکت های مذکور به میزان 84 نفرساعت برگزار و موضوعاتی از قبیل مفاهیم اولیه مدیریت 

دانش، نحوه دانش نویسی و نحوه کار با نرم افزار MTAshare به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

 کارخانــه کک ســازی زرنــد در راســتای افزایــش راندمــان مصــرف حامــل هــاي انــرژي و اســتفاده بهینــه انــرژي، 
ــرژي و  ــه هــاي مصــرف ان افزایــش بهــره  وري تولیــد، کاهــش انتشــار آالینــده زیســت محیطــي و کاهــش هزین
... جهــت حضــور در جایــزه مدیریــت انــرژی انتخــاب شــده اســت. جلســه توجیهــی مدیــران و جلســه آموزشــی 

کارگــروه انــرژی در تاریــخ هــای 8، 23 و 24 شــهریور مــاه در ایــن کارخانــه برگــزار گردیــد. 

طرح توسعه کارخانه کنسانتره سنگ آهن سیرجان در استان کرمان افتتاح شد

مدل ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه در حوزه توسعه مدیریت نهایی شد.

برگزاری دوره آموزشی مدیرت دانش در محل مجتمع فوالد بوتیای ایرانیان و 
کارخانه بابک مس ایرانیان

حضور کارخانه کک سازی زرند در جایزه مدیریت انرژی:
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اگــر چــه امــروزه علــی رغــم افزایــش حجــم دانــش هــای موجــود در بســتر اطالعاتــی متفــاوت و عمومــا بــه 
صــورت غیــر ســاخت یافتــه همچــون پایــگاه هــای اطالعاتــی تخصصــی ، وب ســایت هــای شــرکتها، گــزارش هــا، 
پســت هــای الکترونیــک، شــبکه هــای اجتماعــی، و .... ، همچنــان ســازمانی هــای وجــود دارنــد کــه از ابــزار هــا و 
فنــاوری هــای ســنتی در مدیریــت دانــش اســتفاده مــی کننــد و همچنیــن در مراکــز دانشــگاهی در مــورد آنهــا 
نوشــته مــی شــود، لیکــن بــه دالیــل نظیــر معضــالت تغییــر فرهنــگ ســازمانی جهــت کســب و اشــتراک گــذاری 
دانــش  توســط افــراد کــه نمــود آن در پاییــن بــودن ســطح رضایــت از مدیریــت دانــش در قیــاس بــا ســایر 
ابزارهــای مدیریتــی نمایــان اســت  و همچنیــن زمانبــر بــودن جســتجو و یافتــن اطالعــات بدلیــل نــا کارآمــدی 
ابزارهــای موجــود مدیریــت دانــش بــا توجــه حجــم مطالــب ذخیــره شــده و در مقابــل آن  قابلیــت بــی نظیــر 
ــا کارآمــدی ایــن ابزارهــای در شــناخت تحلیلــی اطالعــات  ــا ن گــوگل در جســتجو و اســتخراج اطالعــات و نهایت
ذخیــره شــده بــه شــدت از محبویــت و بــاور بــه کارایــی ایــن ابزارهــا کاســته شــده اســت. بــه گونــه ای کــه در 
گــزارش هــای 25 ابــزار برتــر مدیریــت در ســالهای 2013 و 2015 شــرکت بیــن و شــرکا  کــه یکــی از شــرکتهای 
ــام در صنعــت مشــاوره مدیریــت اســت، مدیریــت دانــش )روش هــای ســنتی( از لیســت ابزارهــای  صاحــب ن
برتــر حــدف شــده و ایــن درحالــی اســت کــه در  گــزارش ســال هــای پیــش مدیریــت دانــش در ایــن لیســت 

حضــور داشــته اســت. 
ــر محاســبات شــناختی  و  ــم  نظی ــور در داده هــای عظی ــاوری نوظه ــا اســتفاده از فن ــذا ســازمانهای پیشــرو ب ل
فنــاوری هــای مرتبــط بــا بهبــود ارتباطــات ســازمانی شــبکه هــای اجتماعــی ســازمانی ســر لوحــه تغییــر رویکــرد 

مدیریــت دانــش خــود  قــرارداده انــد. 
ــاز اســت پاســخگوی آن باشــند  ــه نی ــی حــول محــور منطــق کار و صــورت مســاله ای ک ــای کنون ــرم افزاره ن
ــن روش  ــد ای ــادی نمــی یاب ــرات زی ــد، در مــواردی کــه صــورت مســاله کامــال شــفاف و تغیی توســعه مــی یابن
ــه  ــج ب ــده منت ــزار ش ــرم اف ــر در ن ــه تغیی ــب ب ــد کاری موج ــرات فراین ــل تغیی ــا در عم ــی الزم را دارد ام کارای
مشــکالتی مــی شــود کــه امــروزه اکثــر ســازمان هــا بــا آن مواجــه انــد و ســرعت و دقــت تطبیــق نــرم افزارهــا 
بــا تغییــرات درخواســتی از مطلوبیــت کامــل برخــوردار نیســت.  امــا نــرم افــزار مبتنــی بــر محاســبات شــناختی 
حــول محــور داده هــا شــکل مــی گیرنــد بــا تحلیــل و درک داده هــا مبــادرت بــه ســاخت مــدل داده مــی نمایــد 
ــای  ــه الگوریتمه ــی در زمین ــود تحول ــن خ ــود و ای ــی ش ــتخراج م ــدل داده ای اس ــن م ــق کار از ای ــا منط و نهاین
ــر  ــم هــای محاســباتی )محاســبه پذی ــو دوم الگوریت ــار مــوج اول محاســباتی اســت. از محاســبات شــناختی درکن
کــردن  اعــداد - محاســبه پذیــر کــردن متــون و رســانه هــای غنــی  (  و از محاســبات شــناختی بــه مــوج ســوم 

جهــت محاســبه پذیــر کــردن زمینــه  یــاد مــی شــود .

•  تطبیق اطالعات – قابلیت تجمیع اطالعات از منابع گوناگون و ترکیب یا استخراج پاسخ از آنها
•  پویایی و تطبیق پذیری – یادگیری و تغییر با دریافت اطالعات ،تحلیل ،کاربران و تعامالت و مفاهیم جدید

•  احتمالی - اکتشاف الگوهای مرتبط و غیر منتظره براساس زمینه  و پیش بینی احتمال ارتباطات ارزشمند و 
استخراج پاسخ براساس یادگیری و استنتاج دقیق. 

•  یکپارچگی باال - تمامی اجزا با سیستم یادگیری مرکزی در تعامل و همکاری قراردارند و با سوابق داده ای و 
داده جدید یکدیگر از هم متاثر می شوند

•  معنا محور - قدرت بکارگیری موثر از ساختار زبان، معنا و ارتباطات آنها 
•  تعاملی – ارائه ابزارهای تعاملی جهت تسهیل در ارتباط سیستم یکپارچه و تعاملی با انسان ، تحیل داده ها و   

مصورسازی

فن آوری های نوظهور  و تحول در مدیریت دانش 
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از نمونه های موفق فناوری محاسبات شناختی می توان به IBM Watson اشاره کرد، که نمونه های از گزارش ها 
مربوط به تحلیل پنج عامل بزرگ شخصیت استخراج شده از ایمیل ها، سخنرانی ها و نوشته های فرد و یا تحلیل 

شخصیت براساس توییت های  وی در ذیل آماده است.

ــه اشــتراک  ــش و ب ــه دان ــکان دسترســی ب ــرگان ام ــا تســهیل ارتباطــات دانشــگران و خب شــبکه اجتماعــی ســازمانی ب
گــذاری و توزیــع آن را درســازمانها بهبــود  مــی دهنــد. شــبکه هــای اجتماعــی ســازمانی امــکان دسترســی بــه اطالعــات 
و دانــش هــای در هــر زمــان ، مــکان  و هــر ابزاری)موبایــل و غیــر موبایــل( از طریــق فنــاوری هــای رایانــش ابــری 
میســر مــی ســازند و بــا تجمیــع تمامــی اطالعــات و دانــش ذخیــره شــده در ایمیــل هــا و فایــل هــا، ایــده هــای طوفــان 
فکــری، مســتندات و گــزارش ها،میکربــالگ هــا ، فرمهــای فیدبــک و... ، امــکان اســتخراج و نمایــش اطالعــات و دانــش 
هــای موجــود در ســازمان براســاس پروفایــل افــراد میســر مــی ســازد. بدیــن ترتیــب افــراد ســازمان بطــور خــودکار 
و هدفمنــد بــه اطالعــات و دانــش هــا تولیــد شــده در ســازمان دسترســی مــی یابنــد، همچنیــن بــر اســاس پروفایــل 

افــراد امــکان ارتبــاط و تشــکیل انجمــن خبرگــی هدفمنــد بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری میســر مــی شــود. 

بــا توجــه بــه افزایــش اطالعــات و دانــش هــای ذخیــره شــده در ســازمان ، نیــاز بــه توســعه فراینــد مدیریــت دانــش 
بــه ورای مرزهــای ســازمان )مشــتریان ، پیمانــکاران و شــرکا ( و همچنیــن تنــوع ابزارهــای مــورد اســتفاده دانشــکاران، 
ــی خــود را  ــره شــده کارای ــش ذخی ــع دان ــش در اســتخراج، اشــتراک گــذاری و توزی ــت دان ابزارهــای ســتنی مدیری
دســت داده انــد. لــذا ســازمان هــای پیشــرو  بــا تغییــر رویکردهــای خــود در مدیریــت دانــش بــا اســتفاده از فنــاوری 
نوظهــور نظیــر شــبکه اجتماعــی ســازمانی و محاســبات شــناختی، ضمــن تســهیل ارتبــاط دانشــکاران و اشــتراک گــذاری 
هدفمنــد دانــش در ســازمان ، بــا افــزودن بعــد تحلیــل بــه داده هــا و اطالعــات ذخیــره شــده بــه فراینــد مدیریــت 

دانــش خــود جانــی تــازه داده انــد. 

1. Carla O›Dell (June  2015 )-Preparing for the Future of Knowledge Management – ( APQC 2015 Knowledge Management Priorities)
2. Hadley Reynolds, Susan Feldman(August 2014) - Cognitive computing: Beyond the hype  ( KM world, [Vol 23, Issue 7])
3. Tom Davenport (June, 2015)-Whatever Happened to Knowledge Management?( CIO journal – ـJune 2015)
4. The New Knowledge Management Portal in Office 365 – Microsoft.com 
5. Guy Mounier(September 2014)- Cognitive computing: Why now and why it matters (September 2014, Trend-Setting Products 2014 [Volume 23, Issue 8])
6. Jalal Mahmud(March, 2015)- IBM Watson Personality Insights: The science behind the service(IBM developer center 2015)
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)  MAKE  (شرکت میدکو در جایزه جهانی

APO ارزیابی اثر بخشی سیستم مدیریت دانش بر اساس مدل

 )  MAKE  (زمنبندی جایزه جهانی
در ایران

تکمیل فرم های ارزیابی تا 15 آبان 94ثبت نام در iran make 2015  تا15 مهر94

معرفی سازمان های برتر ایران به جایزه 
make آسیایی

ارزیابی از نزدیک سازمانها در مرحله دوم تا 29 
بهمن 94

ارزیابی مرحله سوم و برگزاری کنفرانس در اسفند 
94

ارزیابی مرحله اول فرم ها توسط داوران تا 15 
آذر 94

مطابــق نظــرات مدیر عامــل محتــرم میدکــو، میدکــو و شــرکت هــای تابعــه در فرآینــد جایــزه جهانــی MAKE کــه مطابــق 
برنامــه زمانبنــدی زیــر انجــام مــی شــود شــرکت خواهنــد کــرد. در مرحلــه نخســت نرم افــزاری جهــت خود اظهــاری و 
ســنجش وضعیــت موجــود شــرکت هــای تابعــه تهیــه گردیــد کــه پــس از اســتخراج گــزارش نهایــی آن، برنامــه هــای بهبــود 

تدویــن و جهــت اجــرا بــه شــرکت هــای تابعــه ابــالغ خواهــد شــد.

بــا توجــه بــه لــزوم ســنجش اثر بخشــی سیســتم مدیریت دانــش در میدکــو و شــرکت های تابعــه، پرسشــنامه ای اســتاندارد 
در ایــن زمینــه طراحــی و جهــت تکمیــل بــه شــرکت هــای تابعــه ارســال شــده اســت. ضمــن تشــکر از مشــارکت شــرکت 

هــای تابعــه گــزارش نهایــی ایــن ارزیابــی در حــال تکمیــل اســت و در خبــر نامــه آتــی ارائــه خواهــد شــد.


