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دانـــــا
خبـرنامه مشــاوران
 مدیریت دانش ایـران

مخاطبان پودمان

در  همراه  افراد  و  دانشکاران  تمامى 
فرآیند  مى توانند  دانش  مدیریت  فرآیند 
به  نمایند.  طى  را  ها  دوره  این  در  یادگیرى 
این  در  با حضور  ذیل  افراد  صورت مشخص 
مدیریت  محرك  موتور  عنوان  به  دوره ها 
خواهند  عمل  خود  سازمان هاى  در  دانش 

نمود.

پرسنل  کلیه  سازمانى:  دانشکاران 
دانش  از  کارهایشان  انجام  در  که  سازمان 
و حضور  مى نمایند  استفاده  سایرین  و  خود 
آنها در فرآیند مدیریت دانش ارزش افزوده 

سازمانى ایجاد مى نماید.
منظور  به  که  افرادى  دانشى:  مدیران 
رهبرى و ترویج مدیریت دانش  و همچنین 
فرد  به  منحصر  دارایى  مدیریت  به  کمک 
نقش   (IC) فکرى   سرمایه  یعنى  سازمانى، 
مدیران  پذیرفته اند.  سازمان  در  را   CKO
دانشى با عناوین مختلفى مانند مدیر بخش 
مدیریت دانش، مدیر و اعضاى تیم مدیریت 
راهبرى  شوراى  اعضاى  و  مدیر  دانش، 
مدیریت دانش، مدیر سرمایه فکرى و ... در 

سازمان ها حضور دارند.
تسهیل گران و مهندسان دانش: بازوهاى 
اجرایى مدیریت دانش در سازمان که وظیفه 
راهبرى فعالیت هاى مدیریت دانش در سطح 
و  پرسنل  همراه سازى  کارى،  واحدهاى 
برعهده  را  همکاران  به  مرتبط  آموزش هاى 

دارند. 

تعریف پودمان جامع مدیریت دانش و سطوح آن

ضرورت توسعه راه حل هاى مدیریت دانش، امروز بیش از هر زمان دیگرى در سازمان هاى ایرانى 
اخیر تالش هاى جدى در  این موضوع، در سال هاى  از طرح  کوتاهى  زمان  با گذشت  احساس مى شود. 
بسیارى از شرکت ها و طرح هاى کشور، براى پیاده سازى، استقرار و استمرار مدیریت دانش دیده مى شود.

دانش،  مدیریت  در  متفاوت  بلوغ  هاى  درجه  با  سازمان ها  تمامى  در  بهبود  قابل  نقاط  از  یکى 
توانمندسازى راهبران مدیریت دانش درون سازمان ها است. این افراد شامل مدیران و کارشناس هایى 
هستند که به گونه اى در تعریف مدیریت دانش، راه حل ها و یا نهادینه سازى آن راه حل ها نقش کلیدى 

و محورى دارند.     
اگرچه در سال هاى اخیر دوره هاى آموزشى پراکنده در زمینه مدیریت دانش به وفور اجرا شده، اما 
نبود سیرى منسجم از دوره هاى آموزش و یادگیرى مدیریت دانش کامٌال محسوس است. سیرى که به 
صورت فشرده مفاهیم عملیاتى مدیریت دانش را با رویکرد یادگیرى حین عمل در اختیار مخاطبان قرار 

دهد.
در علوم تربیتى، واژه پودمان به معناى «پیمانه کردن»، «بخش کردن»، «واحد کردن» یا «آموزِش 
این   که  مى گویند  (مدول)  پودمان  نیز  اندازه گیرى  استاندارد  یا  و  واحد  به  مى رود.  به کار  گام»  به  گام 
پودمان ها با هدف اجراى یک وظیفه یا آموزش خاص کنار هم قرار مى گیرند. منظور مجموعه اى از چند 
درس وابسته به هم است که به همراه هم، مهارتى خاص را آموزش مى دهند. تاریخچه رویکرد پودمانى 
به سال هاى پس از جنگ اول جهانى باز مى گردد؛ اما از آن جهت که نیاز مبرم به آموزش مهارت ها در 

کوتاه ترین زمان و با مطلوب ترین بازدهى احساس مى شد، در ایران نیز مورد توجه قرار گرفت.

مشاوران توسعه آینده بر اساس همین ضرورت و در جهت توسعه مفهوم مدیریت دانش ایرانى بر 
پایه اصول علمى و تجربه هاى جهانى و ملى، پودمان جامع مدیریت دانش را طراحى نموده است. پودمان 
از          که  است  حرفه اى  تا  مقدماتى  از  زمینه  این  مفاهیم  یادگیرى  براى  جایگاهى  دانش،  مدیریت 
مشخصه هایى همچون توجه به پوشش وسیع مسائل مدیریت دانش ایرانى"، "برخوردارى از مدرسین با 
تجربه اجرایى در زمینه مدیریت دانش "،" تکیه بر تجربه هاى جهانى و ملى و عبور از مباحث تئوریک و 

تربیت و توانمندسازى تسهیل گران دانش سازمان ها" برخوردار است.

تعریف پودمان جامع مدیریت دانش
مخاطبان پودمان

انواع پودمان مدیریت دانش
ساختار یادگیرى در پودمان مدیریت دانش

مدرسان پودمان

سرفصل مطالب

آن هایى که مى دانند، انجام مى دهند؛
آن هایى که درك کرده اند، آموزش مى دهند.
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سطوح آموزشى در پودمان مدیریت دانش

انواع پودمان مدیریت دانش
پودمان هاى برگزار شده در سال 1394 به دو 

قسمت تقسیم  مى شود:
حالت،  این  در  متمرکز:  پودمان هاى   .1
هر  در  دانش  مدیریت  پودمان  برگزارى  زمان هاى 
و  مى رسد  عموم  اطالع  به  و  شده  مشخص  سطح 
افراد عالقه مند مى توانند پس از ثبت نام در دوره ها 
همکارى  با  شده  برگزار  پودمان  نمایند.  شرکت 
پیشرفته  سیستم هاى  سیستم هاى  پژوهشکده 
پودمان ها در سال 1394  این  از  نمونه اى  صنعتى، 

بود. 
شرکت هایى  شرکت:  محل  در  پودمان   .2
که تمایل به برگزارى پودمان مدیریت دانش براى 
آن        خدمات  از  مى توانند  دارند،  خود  پرسنل 
بهره مند شوند. پودمان مدیریت دانش برگزارشده 
نوع  این  از  نمونه اى  پتروشیمى،  ملى  شرکت  در 

پودمان مى باشد.

مدرسان پودمان 
دانش  مدیریت  پودمان  دوره هاى  مدرسان 
پودمان             دارایى هاى  ارزشمندترین  از  یکى 
رضایت  و  مجموعه  موفقیت  در  که  مى باشند 
مى نمایند.  ایفا  را  بسزایى  نقش  شرکت کنندگان 
بر  عالوه  دانش،  مدیریت  پودمان  مدرسان  تیم 
تجربه       مربوطه،  آکادمیک  و  تخصصى  دانش 
در  دانش  مدیریت  متنوع  طرح هاى  پیاده سازى 
به  و  بوده  دارا  را  ایرانى  برتر  سازمان   70 از  بیش 
جدیدترین تکنیک هاى تدریس مسلط مى باشند. 
دانش،  مدیریت  پودمان  مدرسان  کلیه  نگرش 
همراهى       و  تخصصى  تجربه  و  دانش  انتقال 
سطوح  باالترین  به  رسیدن  در  شرکت کنندگان 

علمى و عملى مى باشد.  

آموزشى  دوره هاى  برگزارى  الزام 
مدیریت دانش از دیدگاه دولت

مشخصات  الکترونیکى،  دولت  توسعه  کمیسیون 
حوزه  در  دولت  کارکنان  آموزشى  هاى  «دوره 
سازمان  توسط  و  تصویب  را  اطالعات»  فنآورى 
به  اجرا  جهت  کشور  ریزى  برنامه  و  مدیریت 

دستگاه ها، ابالغ کرد. 
ابزار و  این بخشنامه دوره 14 ساعته مدیریت  در 
کارکنان  براى   (42 (صفحه  سازمانى  اطالعات 
فناورى  از  غیر  به  سازمان  هاى  بخش  تمامى 
سه  داراى  که  است  شده  گرفته  نظر  در  اطالعات 
اطالعاتى،  هاى  سیستم  مدیریت  اصلى  سرفصل 
دانش  مدیریت  و  سازمانى  فرایندهاى  مدیریت 
است، همچنین مدیران و کارشناسان دستگاه هاى 
اجرایى پیش از این نیز طى  بخشنامه اى در سال 
سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاونت  توسط   91
دوره  طى  به  ملزم  جمهورى  ریاست  انسانى 
سازمانى        دانش  مدیریت  ساعته   8 آموزشى 
شده اند که دوره اخیر نیز تاکید مضاعف بر دانش 

بنیان کردن نظام ادارى است.

مشخصات سطوح پودمان مدیریت دانش

ساختار یادگیرى در پودمان مدیریت دانش
بود.   خواهد  یادگیرى  و  آموزشى  کارگاه   15 شامل  و  سطح  سه  در  دانش  مدیریت  جامع  پودمان 
از      بسیارى  راهبرى  براى  کافى  توانایى هاى  به  مى توانند  دوره ها  کلیه  گذراندن  با  شرکت کنندگان 
فعالیت هاى مدیریت دانش در سازمان ها دست یابند. اگرچه عالقه مندان مى توانند صرفا مشارکت در 

یکى از سطوح را انتخاب کرده و در کارگاه هاى مربوطه شرکت کنند. 


