




اقدامات انجام شده و برنامه هاي آتی
نظام مدیریت دانش



منابع انسانی   معاونت بیانیه مأموریت
  شرکت توزیع نیروي برق استان مازندران

شرکت توزیع نیـروي بـرق مازنـدران عهـده دار     معاونت منابع انسانی در راستاي برنامه راهبردي       
مدیریت استخدام و تدارك نیرو، نظام جبران، توسعه انسانی، روابط کار، نگهداري و جـدا شـدن   

در این راستا با بهره گیري از آخرین دستاوردهاي علمی، پژ وهشـی و  .کارکنان از شرکت می باشد
استقرار سیستم هاي نوین مدیریتی مبتنی بـر اسـتاندارها ضـمن تـامین، بکـارگیري، بهسـازي،       
نگهداشت و توسعه کارکنان و با ایجاد فضاي مناسب براي حضور موثر سایر نقش آفرینان، حقـوق  

کارکنان ما با ارزش ترین منابع ما محسـوب  . و رضایت ذینفعان به ویژه کارکنان را تامین می نماید
.میشوند که در دستیابی به باالترین سطح سازمانی ما را یاري می دهند

:لذا جهت برترین شدن، همواره هدف هاي زیر را دنبال می کنیم
توسعه کمی و کیفی منابع انسانی مبتنی بر نیاز-1¡

توسعه و استقرار نظامهاي نوین مدیریتی -2¡
توسعه مدیریت مبتنی بر عملکرد-3¡



منابع انسانی   معاونت بیانیه چشم انداز
  شرکت توزیع نیروي برق استان مازندران

معاونت منابع انسانی درراستاي افق شرکت توزیع نیـروي بـرق مازنـدران، مجموعـه اي           
 ساختاري فراگیر و اثربخش، برخورداري از مدیریت دانش محوراست بالنده که با 

گونه اي عمل می کند که کارکنانی پایبنـد بـه اصـول اخالقـی و ارزش هـاي انسـانی،       به 
توانمند، خالق، تعالی گرا، وفادار، مسئولیت پذیر، مشتري مدار، یادگیرنـده و مسـلط بـه    
دانش و مهارت جهانی در محیطی ایمن و سالم تامین و پرورش یافتـه بطوریکـه در بـین    

.شرکت هاي توزیع پیشرو باشند



منابع انسانی   اهداف کالن معاونت
  شرکت توزیع نیروي برق استان مازندران

استقرار برنامه هاي مدیریت تحول اداري¡
توسعه مدیریت منابع انسانی¡

استقرار نظامهاي نوین مدیریتی¡
l     براساس یکی از اهداف استراتژیک شـرکت توزیـع بـرق مازنـدران)G3O3(  تـا ،

شـامل  (از نظـام مـدیریت دانـش    % 80،  )96لغایـت   92(سـاله   5پایان برنامـه  
سازماندهی کمیته مـدیریت دانـش، آمـوزش و توانمندسـازي نیـروي انسـانی،       

.پیاده سازي خواهد شد) برنامه ریزي جهت استقرار و اجرا



اقدامات انجام  شده) الف



تشکیل کمیته مدیریت دانش

Ø کمیته مدیریت دانش با عضویت معاونین،  مدیران و کارشناسان شرکت تشکیل شده و
.احکام عضویت آنها با توشیح مدیرعامل محترم ابالغ گردیده است

Ø  این کمیته در نظر دارد جهت پیاده سازي کامل نظـام
مدیریت دانش مطابق با استاندارهاي ملی،  زمینه ایجاد 
ــراي توســعه دانــش و   و بکــارگیري محرکهــاي الزم ب

. مهارت کارکنان را فراهم نماید
ــردي   ــه و ســند راهب ــدوین نظامنام ــن راســتا،  ت در ای
مدیریت دانـش، بررسـی و ارزیـابی دانـش واحـدهاي      
سازمانی و تـدوین مکانیزمهـاي مناسـب بـراي انجـام      
فرآیندهاي مربـوط در دسـتور کـار ایـن کمیتـه قـرار       

. گرفته است



راه اندازي دبیرخانه مدیریت دانش

Ø  دبیرخانه کمیته مدیریت دانش، در دفتر توسعه مدیریت و تحول اداري مسـتقر
بوده وعهده دار کلیه امـور دبیرخانـه اي و کارشناسـی مـدیریت دانـش شـرکت       

.می باشد
Øاز وظایف این دبیرخانه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
دعوت از همکاران شاغل و بازنشسته جهت حضور در جلسه استخراج دانش١.
)دانش، پیشنهاد یا تجربه(بررسی اولیه دانش گردآوري شده از لحاظ نوع آن ٢.
آماده سازي و دسته بندي مطالب جهت درج در خبرنامه، سایت شرکت و یا  ٣.

ارسال از طریق اتوماسیون اداري



)ادامه(راه اندازي دبیرخانه مدیریت دانش 

ارسال دانش گردآوري شده به کارشناس ارزیاب که از میان معاونین، مدیران ٤.
.و کارشناسان خبره می باشند

بررسی و تحلیل گزار شهاي ارزیابی شده جهت طرح در کمیته مدیریت دانش٥.

تنظیم صورت جلسات کمیته مدیریت دانش و پیگیري بمنظور اجراي مفاد  ٦.
آن

انجام مکاتبات مربوط به کمیته مدیریت دانش٧.

.ارسال گزارشهاي الزم به کمیته مدیریت دانش شرکت توانیر٨.



تدوین و انتشار خبرنامه

Ø دبیرخانه مدیریت دانش با هدف تسهیم و
گسترش مفاهیم مرتبط در سطح شـرکت،  

» راه دانش«اقدام به انتشار منظم خبرنامه 
نموده و به تشـریح مفـاهیم و اصـطالحات    
متداول این حوزه، مزایا و مشکالت اجراي 
سیستم مدیریت دانش، نمونه هـاي موفـق   
استقرار و پیاده سازي در سازمانهاي داخلی 
و خارجی، اخبار همایشـها و کنفرانسـهاي   
مرتبط و فعالیتهاي شرکتهاي صنعت برق 

. در خصوص مدیریت دانش می پردازد



برگزاري جلسات استخراج و انتقال دانش

Øپرسشنامه اي توسط دبیرخانه مدیریت دانش براي استفاده از دانش و تجربه همکاران ،
که با همـاهنگی هـاي صـورت گرفتـه،     و با مشورت اساتید دانشگاهها تدوین شده است 

لیستی از همکاران بازنشسته و در شرف بازنشستگی تهیه شـده و هـر هفتـه طـی دو     
جلسه،  چندین نفر از این عزیزان دعوت می شوند و ضمن تشریح فرآیند مدیریت دانش 

.براي آنها، فرمهاي مربوطه نیز تکمیل می گردد
Ø        نظرات موجود در این فرمها توسط دبیرخانـه، بررسـی شـده و بـه تفکیـک دانـش یـا

.پیشنهاد، جهت طرح در کمیته هاي مربوطه ارسال می گردد



برگزاري جلسات استخراج و انتقال دانش



تهیه گزارش از تجارب همکاران و انتقال به دیگران

Ø با دعوت از کلیه معاونتها و امورهاي توزیع، همکارانی که فعالیتهاي دانشی شاخصی در
زمینه کار خود داشته انـد، بـه جلسـات کمیتـه مـدیریت دانـش دعـوت مـی شـوند و          

. درخصوص اقدامات خود به حاضرین گزارشی ارائه می دهند
Ø درصورتی که این گزارش براي سایر همکاران شاغل در حوزه ستادي و امورهاي توزیع

نیـز مفیـد باشـد، مقـدمات برگــزاري سـمینارهاي آموزشـی توسـط دفتـر آمــوزش و         
. برنامه ریزي نیروي انسانی فراهم می گردد

Ø گزارش مانور عملیاتی امور برق قائمشهر و دیـاگرام اشـکاالت   بعنوان نمونه  می توان به
.اشاره کردشبکه امور برق شمال ساري و 



نمونه اي از تجارب همکاران و انتقال به دیگران
)دیاگرام اشکاالت شبکه امور برق شمال ساري(



محک زنی فعالیتها با شرکت توانیر و سایر شرکتهاي توزیع

Ø سرکار خانم دکتر خوانساري رئیس کارگروه مـدیریت دانـش شـرکت تـوانیر    مذاکره با ،
تشریح فعالیتهاي صورت گرفته در توزیع مازندران و کسب رهنمودهاي الزم درخصوص 

.بهبود مستمر فرآیند مدیریت دانش
Ø که کـار خـود را در   آقایان دکتر میغی و نصرتی از شرکت توزیع تهران بزرگ مذاکره با

حوزه مدیریت دانش از حدود سه سال قبل آغاز کرده اند و تجارب خوبی در این زمینـه  
.کسب نموده اند

Ø که به بعنوان آقاي مهرپرور معاونت منابع انسانی شرکت توزیع جنوب کرمان مذاکره با
.پایلوت شرکت توانیر در اجرا و پیاده سازي مدیریت دانش مشغول به فعالیت هستند

Ø مانند برق منطقه اي مازندران، توزیـع  مذاکره با کارشناسان سایر شرکتهاي صنعت برق
...مشهد، توزیع گلستان و 



سایرفعالیتهاي صورت گرفته در حوزه مدیریت دانش  

Ø   تهیه گزارش درخصوص آموخته ها و تجارب کسب  شده توسط همکاران معرفی شـده بـه
دوره هاي آموزشی

Ø هماهنگی با دفتر تحقیقات درخصوص استخراج دانش از پروژه هاي تحقیقاتی انجام شده
و مقاالت ارائه شده همکاران به کنفرانسهاي مختلف

Øارسال مقاالت مرتبط براي اعضاي کمیته مدیریت دانش
Øمذاکره با شرکت نیک تدبیر و آماده سازي فیلمهاي آموزشی مرتبط جهت نمایش
Ø     برگزاري سمینار مدیریت دانش براي معاونین،  مـدیران و کارشناسـان شـاغل در حـوزه

ستادي و امورهاي توزیع



فعالیتهاي برنامه  ریزي شده و در دست اقدام) ب



فعالیتهاي برنامه  ریزي شده و در دست اقدام

Øتهیه و تدوین نظامنامه مدیریت دانش براساس برنامه استراتژیک شرکت
Øتدوین پرسشنامه شناخت سازمان
Øشناسایی گروههاي غیررسمی جهت کشف دانش ضمنی و تقویت سرمایه اجتماعی
Ø  پایگاههـاي داده، اسـناد فیزیکـی و الکترونیکـی،     (بررسی توزیع دانش صریح و ضمنی سـازمانی

)ذهنیت کارکنان
Øالگوبرداري از تجارب موفق پیاده سازي مدیریت دانش در شرکتهاي داخل و خارج صنعت برق
Øطراحی و آماده سازي مطالب مربوطه جهت درج در بخش مدیریت دانش سایت شرکت
Øمستندسازي تجارب نخبگان صنعت برق
Øتجهیز کتابخانه شرکت با کتابهاي مربوط به حوزه مدیریت دانش
Øبرنامه ریزي براي دوره هاي آموزشی مرتبط




