
 

 

 

 

 پروژه  هایدرس آموختهمدیریت  
 

 ()کارشناس توسعه مدیریت غالمرضاییآقای مهندس 

 

 درس آموخته

با مشكل    که   خاص  رويداد هايي در خصوص يك  از راهنما، نكات و يا چك ليست   است  عبارت   درس آموخته 

 . است پيش رفتهمواجه شده و يا به خوبي 
 

 پروژه هایرس آموختهد مدیریت

تحليل، ذخيره و   ،مستندسازیشناسايي،  به معنای اجرای فرآيندهای های پروژه درس آموختهمديريت 

 . استهای پروژه س آموختهبازيابي در

 شناسایی:   -الف

 ؛ کنندگانتخاب مشارکتان ❖

 ؛ کنندهانتخاب تسهيل  ❖

روی  - چه چيزی را نادست انجام داديم؟-  چه چيزی را درست انجام داديم؟ -: پرسش سه سوال ❖

 چه چيزهايي بايد بهبود ايجاد کنيم؟ 

 : مستندسازی -ب

 ؛ های جلسات درس آموختهيادداشت ➢

 ؛ هاای از يافتههصخال ➢

 ؛ گزارشات پيشين پروژه ➢

 ؛ ها همراه با اسناد پروژه حفظ درس آموخته ➢

 . الگوی ثبت درس آموختهتهيه  ➢

 

 

 

 :تحلیل -ج

 ؛يابي موفقيت و شكستريشه ❖

 ؛ شناسايي و تعيين بهبودهای فرآيندهای پروژه ❖

 ؛ آموزشيهای  بروزرساني برنامهي/تعيين نيازهای آموزش  ❖

ها و  ها و تعيين چونگي ارتباط با آنهای مناسب برای انتقال به ساير تيمتعيين درس آموخته ❖

 . هاانتقال درس آموخته

 

 

توسعه 

 مدیریت 

 رسد. پروژه بدون ثبت درس آموخته به پايان نمي

 شوند. های پروژه محسوب ميها، از تحويل دادنيدانش و درس آموخته



 

 

 

 

 : بازیابی -د

 ؛ ها پيش از شروع پروژه جديد مرور درس آموخته •

 ه؛عات با تيم پروژاشتراک اطال •

 .هامرور درس آموختهوجود يك فرآيند رسمي در سازمان برای   •

 

 پروژه هایرس آموختهد مدیریت ضرورت

 ؛ کسب تجربيات ارزشمند توسط افراد درگير در پروژه در حين کار ❖

 ؛ ترک سازمان توسط مهندسان و خبرگان پس از اتمام پروژه ❖

 ؛ ها با انتقال تجاربها، کاهش زمان و هزينه آن بهبود فرآيندهای اجرای پروژه ❖

 ؛ ها و سعي و خطاکاریت مشابه و پرهيز از دوبارهبروز مشكالجلوگيری از  ❖

 . يری مديرانگبهبود تصميم ❖

 

 پروژه  هایرس آموختهد مدیریت مزایای

 ؛های قبليوری در نتيجه بكارگيری تجارب پروژهافزايش بهره  ✓

 ؛ هاکاریجلوگيری از تكرار خطاها و دوباره ✓

های حيتبدست آمده از خبرگان، اعضای تيم پروژه و صال تخصيص بهينه منابع با توجه به شناخت   ✓

 ؛ دانشي افراد 

 ؛ های دانشيل پروژه و در انتهای آن و ايجاد بانكآوری دروس آموخته در خالجمع ✓

 ؛ ها به دانش آفرينيها و تشويق آنبندی دانشي کارکنان، تعلق سازماني بهتر آنرده ✓

 ؛ هاپروژهايجاد راهكاری برای سنجش بهتر عملكرد  ✓

 . اشاعه اثرات مديريت دانش در تمامي سلسله مراتب پروژه ✓

 

 

 

 

-  Implementing lessons learned best practices in project management 

 موفق  محور پروژه  سازمان یک

 ؛ ها داردفرآيندهای مشخص برای کسب و ثبت درس آموخته -

 ؛ گذاردها را به شيوه موثری به اشتراک مي درس آموخته -

 د.کنهای موجود را در ابتدای پروژه بررسي مي درس آموخته -

توسعه 

 مدیریت 


