
 .کارگاه آموزشی تجربه نویسی در شرکت توزیع نیروي برق مازندران برگزار شد

  
) از شرکتهاي مورد تأیید توانیر در زمینـه مـدیریت دانـش   (توسعه اقتصادي با دعوت از شرکت اندیشکده این کارگاه یکروزه 

  . تشکیل شد شرکت برترو پیشنهاددهندگان ارشناسان ک  و در محل سالن کنفرانس و با حضور معاونین، مدیران
تأکیـد بـر    سـازمانها در  21یکی از عوامل کلیدي در قـرن  در ابتداي جلسه آقاي اسدي گرجی معاون منابع انسانی با بیان اینکه 

تأکید کسب و کار امروزي برخالف گذشته، توانایی جذب، مدیریت و اسـتفاده دانـش   ، عنوان کردند اطالعات و دانش است
اسـتقرار   ایشـان افزودنـد   .هـا اسـت   عه کارآیی و خدمت بیشتر به مشتري ها و مدیریت رقابت بین شرکتو اطالعات براي توس

اي که به هنگام نیـاز در اختیـار    هاي علمی، به گونه مند اطالعات و اندوخته مدیریت دانش به معناي در دسترس قرار دادن نظام
انند کار روزمره خود را با بـازدهی بیشـتر و مـوثرتر انجـام دهنـد، یکـی از       افرادي که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتو

هـاي عملیـاتی ایـن     سازي برنامه اهداف شرکت در برنامه استراتژیک بوده و این معاونت بعنوان متولی اجراي آن، درصدد پیاده
بهبـود    هـا و اعتمـاد متقابـل،   افـزایش همکاری  ،ایجـاد خالقیـت  لذا با توجـه بـه اهمیـت موضـوع و لـزوم      . باشد نظام مدیریتی می

تسـهیل جریـان دانـش    هـا و اتـالف منـابع،     جلـوگیري از دوبـاره کـاري   ، اطالعـات فردي وسازمانی، ساماندهی نظام  وري بهره
صورت گرفتـه   یاقدامات بهبود خدمات رسانی به مشتریان و هاي دانش و تالش براي رفع آنانءگاهی سازمان از خال، آمناسب

  .استریزي شده  فعالیتهاي زیادي نیز برنامهو 
گزارشی درخصوص اقدامات صورت گرفته ارائه ریزي نیروي انسانی  در ادامه آقاي مصطفوي مدیر دفتر آموزش و برنامه

خانم  توسطبرگزاري سمینار آموزشی ، »راه دانش«شماره خبرنامه  چندینتدوین و انتشار : آنها عبارتند از اهمکه کردند 
برگزاري دوره آموزشی براي همکاران ریزي  برنامه، رئیس گروه توسعه و آموزش نیروي انسانی شرکت توانیر، ر سلسلهدکت

دانش همکاران در  ي مازندران، استقرار دبیرخانه مدیریت دانش و طراحی فرم مخصوص کشف و استخراجردر استاندا
دانش باارزش شود  ، موجب میاینکه آنان شرکت را ترك نمایند ثبت دانش کارکنان قبل ازاقدام اخیر در . شرف بازنشستگی

  .هاي بیهوده پیشگیري گردد کاري و از اتالف منابع و دوباره از دست نرود سازمانبهنگام ترك آنها 
در سازمانها  از شرکت اندیشکده توسعه اقتصادي درخصوص اهمیت و لزوم مدیریت دانش سپس آقاي مهندس نیکجو

به  در زمینه پیاده سازي و استقرار نظام مدیریت دانش، ضمن معرفی قابلیتها و تواناییهاي شرکت خود  و کردندمطالبی ایراد 
اي خراسان و  آب منطقهشرکت گاز گیالن، اي آذربایجان،  برق منطقهبرخی از سوابق اجرایی در سازمانهاي مختلف از جمله 

روش تجربه نویسی که باعث ثبت تجارب ي انتقال دانش و تجربه به نام یکی از روشهاي کاربردنیز درنهایت . پرداختند... 
 .را معرفی نمودند گردد موفق کارکنان می


