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 مقدمه -1

سازي این  سازي و نهادینه محور در اسناد باالدستی کشور، جاري با وجود اهميت باالي توسعه نظام مدیریت دانش

گيري و بهبود عملکرد دانشی و همچنين ایجاد   مهم در کشور نيازمند نظامی مدون و تعریف شده براي اندازه

حاضر شامل ساز و کارهاي انگيزشی براي  دستورالعمل هاي الزم براي عبور از موانع روانشناختی است. لذا انگيزاننده

 تشویق مشارکت افراد شاغل در صنعت است.

 هدف -2

گيري و توسعه عملکرد دانشی افراد و همچنين تبيين ساز و کارهاي انگيزشی  اندازه دستورالعملتدوین این  از هدف

رود  ي دانشی است. انتظار میالزم براي تشویق مشارکت تمامی افراد شاغل در صنعت جهت بروز رفتارها

 محور را تسهيل نماید: هاي مورد انتظار زیر از نظام مدیریت دانش حاضر ارائه ارزشدستورالعمل 

  حفظ و یادگيري از دانش و تجربيات قبلی 

 جلوگيري از فرار دانش افراد در شرف بازنشستگی 

 ایجاد فضاي تعاملی تسهيم و تبادل دانش در مجموعه صنعت برق 

 

 محدوده اجرا -3

 هاي زیر مجموعه قابل استفاده است. توانير و کليه شرکت  در تمامی محدوده شرکتدستورالعمل این 

 

 مسئوليتها -4

در هر یک از  و معاونت تحقيقات و منابع انسانیدر شرکت توانير بر عهده دستورالعمل اجراي این  مسئوليت

 هاي زیر مجموعه توانير بر عهده مدیر عامل شرکت ذیربط است. شرکت

 

 روش و ضوابط اجرایی -5

( تعيين پاداش 2( محاسبه امتياز عملکرد دانشی و )1حاضر در دو بخش )دستورالعمل روش و ضوابط اجراي 

 عملکرد دانشی قابل بررسی است.
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 به ازای رفتارهای دانشی مورد انتظار امتياز عملکرد دانشی -5-1

به شرح جدول زیر است. لذا از کليه افراد دستورالعمل رفتارهاي دانشی مورد انتظار از افراد شاغل در محدوده اجراي 

هاي کاري خود بروز  محور هر یک از رفتارهاي زیر را در محيط رود در راستاي تعالی نظام مدیریت دانش انتظار می

 دهند.

 شرح رفتار دانشی عنوان رفتار دانشی ردیف

 پژوهشی-ترویجی و یا علمی-مجالت علمی، ارائه مقاله در کنفرانس ارائه مقاله 1

 هاي یادگيري گري شناسایی فرصت تسهيل 2
در محدوده کاري  یادگيريهاي  ساماندهی و برگزاري جلسات شناسایی فرصت

 و تکميل فرم مربوطه و ارسال آن براي دبيرخانه مدیریت دانش

 ثبت تجربه 3
اي که صحت و صالحيت  هاي ثبت تجربه به گونه ثبت تجربه در چارچوب فرم

 آن توسط خبرگان تائيد شده باشد.

  ایده تائيد شده ارائه پيشنهاد یا و طرح تحقيقاتی پيشنهاد ،ایده ثبت 4

 ایده تجربه یاارزیابی  5
ارزیابی تجربه یا ایده توسط خبرگان سازمانی و بهبود کيفيت دانش سازمانی از 

 طریق ارائه بازخورد مناسب و سازنده

6 
و بکاااارگيري و اجرایااای ساااازي تجاااارب  

   تائيد شدهپيشنهادهاي 
اجرایی سازي اقدامات پيشگيرانه/ اصالحی که به هر تجربه تائيد شده 

 داده می شودتخصيص 

7 
برگزاري آموزش و انتقال داناش در تاوانير و   

 هاي زیر مجموعه شرکت
برگزاري هر دوره با تایيد واحد مربوطه و هماهنگی دبيرخانه مدیریت دانش به 

 عنوان مدرس

8 
رساااانی  باااازنگري و یاااا باااه روزتااادوین، 

 هاي اجرایی روش ها و دستورالعمل
از طریق تدوین،  و تدوین دانش ساختاریافته دانش مشارکت در آشکارسازي

 هاي اجرایی روش ها و رسانی دستورالعمل یا به روزبازنگري و 

 نوآورانه هاي فنآوري طراحی و ساخت 9
جهت توسعه  نوآورانهحل مسائل صنعت به واسطه طراحی و ساخت فناوري 

 پتانسيل هاي توليد داخل

 اربتجتبادل آموزشی  سميناربرگزاري  11
برگزاري جلسات تبادل تجربيات که در آن افراد صاحب تجربه به صورت نقل 

 گذارند. شفاهی، تجارب خود را با دیگران به اشتراک می

11 
صوتی یا  به صورت توليد محتواي آموزشی

 و یا جزوات آموزشی تصویري

جزوه و یا محتواي آموزشی و یا یک رویه اجرایی به صورت توليد محتواي 

 تحت قالب پذیرفته شده یا تصویريصوتی و 

 ارائه نتایج پروژه انجام شدهبرگزاري سمينار  12
ارائه شفاهی در جلسات یادگيري اختتام پروژه که شامل کليه پروژه هاي 

گذاري تجربيات اختتام پروژه توسط متوليان  مصوب می شود و به اشتراک

 پروژه

 هاي کشور تدریس در دانشگاه 13
هاي کشور مرتبط با حوزه فعاليت فرد در  موسسات و دانشگاهتدریس در 

 شرکت به ازاي تعداد واحد در یکسال

14 
مجماااوا سااااعات شااارکت در دوره هااااي 

 آموزشی در طول یکسال
هاي آموزشی در طول یکسال که از طریق واحد  مجموا ساعت شرکت در دوره

 آموزش هماهنگ شده است

15 
 Best)  روش باه  مشارکت در ایجااد و تادوین  

Practice) 
 (بهترین روش اجراییروش )  و تدوین به مشارکت در ایجاد

، مطالعاتی و تحقيقاتیهاي  پروژه برایجاد نوآوري در صنعت به واسطه نظارت  ، مطالعااتی و هاي تحقيقااتی  پروژه نظارت بر 16
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 شرح رفتار دانشی عنوان رفتار دانشی ردیف

 هاي بهبود پروژه هاي بهبود پروژه

17 
و  سامينارها برگزاري کنفرانس، مشارکت در 

 ها ایشهم

هایی که توانير متولی آن است یا در آن  و همایش سمينارهابرگزاري کنفرانس، 

. عضویت در هيات علمی و داوري مقاالت نيز در این چارچوب داردمشارکت 

 قرار دارد.

 ترجمه، گردآوري و یا تاليف کتاب مرتبط با فعاليت  فرد در شرکت  ترجمه، گردآوري و یا تاليف کتاب 18

19 
و  ارزیااابی ،الگااوبرداريشاارکت در جلسااات 

 مميزي

مميزي و  ،هاي دیگر در فعاليت هایی نظير ارزیابی در سازمان حضور

الگوبرداري و تکميل فرم گزارش مربوطه که منجر به ورود دانش جدید به 

 شود سازمان می

 توانير دفاترها/  شرکتپویایی سایت داخلی  21
هاي  باشد که فعاليت هاي داخلی می هاي سایت این امتياز مربوط به ادمين

 دهند. دانشی انجام می

 هاي تخصصی توانير عضویت در کميته 21
صصی توانير که منجر به ایجاد بهبود و ارتقاء هاي تخ عضویت فعال در کميته

 وري در صنعت شود. بهره

 1جدول شماره 
 

 به قرار زیر است: دانشیعملکرد امتياز در محاسبه  رفتارهاي دانشینحوه محاسبه امتياز هر یک از 

 (امتياز 6الی  2ارائه مقاله ) -الف

ارائه پوستر مقاله در 

چاپ مقاله یا  ها کنفرانس

علمی در مجالت و 

هاي داخلی  فصلنامه

 صنعت

ارائه شفاهی مقاله در 

 هاي ملی  کنفرانس

چاپ مقاله در مجالت 

 ترویجی -علمی

ارائه شفاهی مقاله در 

 المللی  هاي بين کنفرانس
چاپ مقاله در مجالت 

 پژوهشی-علمی

 امتياز 6 امتياز 4 امتياز 3 امتياز 2.5 امتياز 2

 امتياز( 1هاي یادگيري ) گري شناسایی فرصت تسهيل -ب

گر  تسهيلاز براي فرد يهاي یادگيري و تکميل فرم مربوطه یک امت گري براي شناسایی فرصت تسهيلبه ازاي هر 

 شود. منظور می

 امتياز( 3الی  1)  ثبت تجربه -پ

گستره کاربرد درون بخشی  گستره کاربرد درون شرکتی گستره کاربرد درون واحدي

 اي( )توزیع/ برق منطقه

گستره کاربرد در کل 

 تهاي صنع شرکت

 امتياز 3 امتياز 2 امتياز 1.5 امتياز 1

تشخيص گستره کاربرد بر عهده کارگروه مدیریت دانش  .شود یمحاسبه م گستره کاربرد تجربهتجربه ثبت شده بر اساس  ازيامت* 

 شرکت توانير است.

 گيرد. به تجارب تائيد شده تعلق می** امتياز ثبت تجربه تنها 



 
 یشغل یمهارت ها شیآموزش و افزا ییروش اجرا

 

6 

 

 

 امتياز( 3الی  1)  ثبت ایده یا پيشنهاد -ت

 111ارزش ریالی کمتر از 

 ميليون ریال

ميليون  111ارزش ریالی بين 

 ميليون ریال 511و 

ميليون و  511ارزش ریالی بين 

 ميليون ریال 2111

 2111ارزش ریالی بيشتر از 

 ميليون ریال

 امتياز 3 امتياز 2 امتياز 1.5 امتياز 1

 شرکت توانير است. عهده کميته اجرایی نظام پيشنهادهاه بر تشخيص ميزان ارزش ریالی اید* 

 امتياز( 2الی  1.25)  یا پيشنهادگذاري تجربه  ارزیابی و صحه -ث

 سقف. امتياز در نظر گرفته شده است 1.25، کيفيتو ارائه راهکارهاي بهبود  پيشنهاد یا ارزیابی هر تجربه ازاي به

و یا دبيرخانه مدیریت  )براي ارزیابی پيشنهادها( است. این امتياز با تائيد دبيرخانه نظام پيشنهادها امتياز 2 این رفتار

قابل محاسبه است. چنانچه شرکتی فاقد دبيرخانه مدیریت دانش باشد، ها(  ها )براي ارزیابی تجربه شرکتدانش 

 تواند تائيدیه الزم را صادر نماید. مدیریت دانش میرسمی متولی 

 امتياز( 4.5الی  2) سازي تجارب تائيد شده بکارگيري و اجرایی -ج

نفر ساعت  11کمتر از 

 کار براي اجرا

نفر  25الی  11بين 

 ساعت کار براي اجرا

نفر  41الی  25بين 

 ساعت کار براي اجرا

نفر ساعت  61الی  41بين 

 کار براي اجرا

نفر ساعت  61بيش از 

 کار براي اجرا

 امتياز 4.5 امتياز 4 امتياز 3.5 امتياز 3 امتياز 2

تصویب شده شرکت توانير آورده شده و در کارگروه مدیریت دانش  يسازي اقداماتی است که در پایين فرم ثبت تجربه تائيد اجرایی* 

  است.

 سازي تجارب تائيد شده بر عهده دبيرخانه مدیریت دانش شرکت توانير است. تعيين امتياز بکارگيري و اجرایی* *

 امتياز( 4.5الی  2) هاي زیر مجموعه و انتقال دانش در توانير و شرکت یآموزشکارگاه برگزاري  -چ

کمتر و طول دوره آموزشی 

 ساعت 2مساوي 

الی  2بين طول دوره آموزشی 

 ساعت 5

الی  5بين طول دوره آموزشی 

 ساعت 12

 12بيشتر از طول دوره آموزشی 

 ساعت

 امتياز 4.5 امتياز 3 امتياز 2.5 امتياز 2

 هاي زیر مجموعه قابل احتساب است. شرکتمتولی آموزش در شرکت توانير و یا  امور اداري و پشتيبانیاین امتياز بر اساس تائيد * 

 امتياز( 6الی  2) هاي اجرایی ها و روش رسانی دستورالعمل تدوین، بازنگري و یا به روز -ح

نفر ساعت  11کمتر از 

 کار 

نفر  25الی  11بين 

 ساعت کار 

نفر  41الی  25بين 

 ساعت کار 

نفر ساعت  61الی  41بين 

 کار 

نفر ساعت  61بيش از 

 کار 

 امتياز 6 امتياز 5 امتياز 4 امتياز 3 امتياز 2

تخصيص  قابل ارائه است.( ISO 9001واحد متولی استاندارد مدیریت کيفيت ) و همچنين تائيداین امتياز بر اساس تائيد مدیر مربوطه * 

 امتياز بر عهده دبيرخانه مدیریت دانش شرکت توانير است.

 ** چنانچه شرکتی فاقد نظام مدیریت کيفيت است، تائيد مدیر مربوطه براي لحاظ نمودن امتياز کافی است.
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 امتياز( 11الی  2) نوآورانه هاي فنآوريطراحی و ساخت  -خ

صرفه جویی اقتصادي 

 111الی  51بين 

 ميليون ریال

صرفه جویی اقتصادي  

 1111الی  111بين

 ميليون ریال

ميليون  3111الی  1111

 ریال یا ثبت اختراا ایران

صرفه جویی اقتصادي  

 7111الی  3111بين 

 ميليون ریال

ميليون ریال  7111

به باال یا ثبت اختراا 

 در کشورهاي پيشرفته

 امتياز 11 امتياز 7 امتياز 5.5 امتياز 4 امتياز 2

 قابل محاسبه است. این شرکتکارگروه مدیریت دانش  توسطپس از تائيد واحد تخصصی مربوطه در شرکت توانير، این امتياز * 

 امتياز( 4الی  2) اربتبادل تجآموزشی  سميناربرگزاري  -د

 ساعت آموزش 11الی  5بين  ساعت آموزش 5الی  2بين  ساعت آموزش 2الی  1بين  ساعت آموزش 1کمتر از 

 امتياز 4 امتياز 3 امتياز 2.5 امتياز 2

 ها قابل احتساب است. شرکت مدیریت دانش و یا مدیر آموزش رسمی این امتياز بر اساس تائيد متولی* 

 امتياز( 3.5الی  2) توليد محتواي آموزشی صوتی یا تصویري -ذ

دقيقه محتواي  15الی  5بين 

 آموزشی

دقيقه محتواي  31الی  15بين 

 آموزشی

دقيقه محتواي  45الی  31بين 

 آموزشی

دقيقه محتواي  45بيش از 

 آموزشی

 امتياز 3.5 امتياز 3 امتياز 2.5 امتياز 2

هاي ارائه شده باید توسط ارائه  فایل شرکت توانير قابل محاسبه است. منابع انسانی و آموزشتوسعه دفتر این امتياز بر اساس تائيد * 

 تهيه و توليد شده باشد. دهنده،

اميتاز دارد. مطالب  2 تائيد دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش شرکت توانيرهاي صنعت با  مرتبط با فعاليت ** توليد جزوات آموزشی

 مندرج در جزوه باید تازگی داشته و کپی برداري نباشد.

 ز(امتيا 4الی  2) برگزاري سمينار ارائه نتایج پروژه انجام شده -ر

 ارائهساعت  11الی  5بين  ارائهساعت  5الی  2بين  ارائهساعت  2الی  1بين  ارائهساعت  1کمتر از 

 امتياز 4 امتياز 3 امتياز 2.5 امتياز 2

 از پس يازامتتخصيص اي و .... است.  هاي تحقيقاتی، اجرایی، مشاوره سمينار ارائه نتایج پروژه مربوط به هر گونه پروژه اعم از پروژه* 

مجموعه است که  افراد شاغل درز مربوط به امتيااین گردد  . خاطر نشان میخواهد بودتائيد کارگروه مدیریت دانش شرکت توانير 

   .نمایند داشته و اقدام به برگزاري سمينار میرت پروژه را نظا مسئوليت هدایت و

 امتياز( 2.5الی  1.25) هاي کشور تدریس در دانشگاه -ز

این  گيرد. امتياز در طول یکسال تعلق می 2.5امتياز و تا سقف  1.25هاي کشور  واحد تدریس در دانشگاه به ازاي هر

 امتياز بر اساس تائيد معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه قابل احتساب است.

 امتياز( 3الی  1.5) هاي آموزشی در طول یکسال مجموا ساعات شرکت در دوره -ژ

امتياز در نظر گرفته شده و سقف آن در طول یکسال  1.5هاي آموزشی  فعال در دوره ساعت شرکت 11به ازاي هر 

 این امتياز بر اساس تائيد مدیر آموزش شرکت مربوطه قابل احتساب است.امتياز است.  3
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 امتياز( 6.5الی  2) (Best Practice)  روش مشارکت در ایجاد و تدوین به -س

 سطح کيفی بسيار عالی سطح کيفی عالی کيفی بسيار خوب سطح سطح کيفی خوب سطح کيفی مناسب

 امتياز 6.5 امتياز 5 امتياز 4 امتياز 3 امتياز 2

 روش و تائيد کارگروه مدیریت دانش شرکت توانير قابل محاسبه است. این امتياز بر اساس تکميل گزارش به* 

 امتياز( 6.5الی  2) هاي تحقيقاتی یا مطالعاتی نظارت بر پروژه -ش

نفر ساعت  21کمتر از 

 کار براي نظارت

نفر  61الی  21بين 

 ساعت کار براي نظارت

نفر  121الی  61بين 

 ساعت کار براي نظارت

نفر  241الی  121بين 

 ساعت کار براي نظارت

نفر  241بيش از 

 ساعت کار براي نظارت

 امتياز 6.5 امتياز 5 امتياز 4 امتياز 3 امتياز 2

 این امتياز بر اساس تائيد مدیر مرتبط فرد قابل محاسبه است.* 

 امتياز( 4الی  1) ها مشارکت در برگزاري کنفرانس، سمينارها و همایش -ص

نفر ساعت  11کمتر از 

 کار براي اجرا

نفر  25الی  11بين 

 ساعت کار براي اجرا

نفر  41الی  25بين 

 ساعت کار براي اجرا

 نفر ساعت 61الی  41بين 

 کار براي اجرا

نفر ساعت  61بيش از 

 کار براي اجرا

 امتياز 4 امتياز 3 امتياز 2.5 امتياز 2 امتياز 1

 این امتياز بر اساس تائيد معاونت مرتبط فرد قابل محاسبه است.* 

براي کسب امتياز ارائه حکم  شود. امتياز براي فرد در نظر گرفته می 2 و داوري مقاالت هر کنفرانس** به ازاي عضویت در هيات علمی 

 و یا مستند مربوط به داوري، الزامی است.

 امتياز( 9الی  2) ترجمه، گردآوري و یا تاليف کتاب -ض

 111الی  51کتاب بين  صفحه 51کتاب زیر 

 صفحه

 211الی  111کتاب بين 

 صفحه

 311الی  211کتاب بين 

 صفحه

 311کتاب بيش از 

 صفحه

 امتياز 4.5 امتياز 3.5 امتياز 3 امتياز 2.5 امتياز 2

آوري،  براي گرد 1ضریب براي محاسبه امتياز نهایی امتيازهاي فوق بسته به ماهيت کتاب در ضریب ماهيت کتاب، ضرب خواهند شد. * 

 .شود میبراي تاليف لحاظ  2براي ترجمه و کتاب داخلی و همچنين  1.5

 دانش شرکت توانير قابل محاسبه است.** این امتياز بنا بر تائيد دبيرخانه مدیریت 

 بایست متناسب با حوزه کاري فرد در شرکت مربوطه باشد. ها می *** موضوا کتاب

 امتياز( 3الی  1) یا ارزیابی مميزي و، شرکت در جلسات الگوبرداري -ط

 مدیرپس از تائيد  و الگوبرداري و تکميل فرم مربوطهو  مميزي، ارزیابیاین امتياز به ازاي هر بار شرکت در جلسه 

به فرد تعلق  3و  2، 1، خوب و عالی به ترتيب امتياز متوسطبه تناسب سطح کيفی  فرد قابل محاسبه است.

 ارزیابی کيفی فرم تکميل شده بر عهده کارگروه مدیریت دانش شرکت توانير است. گيرد. می
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 امتياز( 4الی  1) پویایی سایت داخلی دفاتر -ظ

 به باال 811امتياز  811الی  651امتياز  651الی  511امتياز  511الی  351امتياز  351الی  211امتياز 

 امتياز 4 امتياز 3 امتياز 2 امتياز 1.5 امتياز 1

شود که داراي پورتال داخلی بوده و ميزان پویایی آن توسط متولی فناوري اطالعات ارزیابی  هایی می * این امتياز تنها مربوط به شرکت

 شود. می

 اسبه است.ها قابل مح ** این امتياز با تائيد متولی فناوري اطالعات و ارتباطات شرکت

 

 هاي تخصصی توانير عضویت در کميته -ا

توانير و در سه سطح کيفی متوسط،  هاي تخصصی بر اساس عملکرد اعضاء در کميته ماهه این امتياز در بازه شش

هاي  بر عهده رئيس کميتهشود. ارزیابی کيفی عملکرد افراد  محاسبه می 3و  2، 1خوب و عالی به ترتيب امتياز 

 تخصصی شرکت توانير است.

 چگونگی محاسبه امتياز عملکرد دانشی -5-2

، هار یاک از رفتارهااي دانشای     به صورت شاش ماهاه  ها  دبيرخانه مدیریت دانش و یا متولی مدیریت دانش شرکت

-1”الذکر را از مسئوالن مرتبط استعالم گرفته و امتياز عملکرد دانشی افاراد شااغل را بار اسااس جادول بناد        فوق

هاي مورد نيااز باه دبيرخاناه مادیریت      ها اخذ شده به همراه تائيدیه نمایند. امتياز حاضر محاسبه میدستورالعمل “4

 به روزرسانی امتياز عملکرد دانشی افراد شاغل در صنعت ارائه خواهد نمود. دانش شرکت توانير جهت ثبت و

 ها دانشی شرکتمحاسبه امتياز عملکرد  چگونگی -5-3

ها و ارائه  ماهه اقدام به تهيه گزارش عملکرد دانشی شرکت دبيرخانه مدیریت دانش شرکت توانير به صورت شش

نماید. امتياز عملکرد دانشی  ر و مدیر عامل شرکت توانير میگزارش مربوطه به کارگروه مدیریت دانش شرکت تواني

 هر شرکت مجموا امتيازهاي عملکرد دانشی افراد شاغل در آن شرکت در هر یک از رفتارهاي دانشی است.
 

 نگهداری سوابق -6

 نگهداری محل نام سابقه ردیف
 مدت زمان 

 نگهداری
 مسؤول نگهداری

 مادام العمر مدیریت دانشدر دبيرخانه آرشيو  امتیاز عملکرد دانشی افراد 1
 مدیریت دانش دبيرخانه

 توانيرشرکت 

 مادام العمر آرشيو در دبيرخانه مدیریت دانش ها امتیاز عملکرد دانشی شرکت 2
مدیریت دانش  دبيرخانه

 توانيرشرکت 

 


