
 اقدامات شرکت توزیع برق مازندران در خصوص استقرار نظام مدیریت دانش:

            6931در آبانماه  شروع پروژه استقرار 

      .تشكيل جلسه معرفي پروژه مديريت دانش به مديران ارشد و مياني 

       مصاحبه با مديريت عامل و ساير افراد كليدي سازمان )معاونين مديرعامل( در جلسات مجزا و

هاي اجرايي،  در خصوص جايگاه دانش و مديريت دانش در صنعت، توصيه دريافت نظرات ايشان

 هاي دانشي استراتژيك. مورد انتظار از مديريت دانش و حوزه هاي ارزش

       تشكيل كارگروه اجرايي مديريت دانش به منظور استفاده از ظرفيت دانشي خبرگان حوزه هاي

شركت توزيع برق مازندران، تدوين ساختار مختلف جهت استقرار نظام مديريت دانش در سطح 

مديريت دانش، تدوين فرايندهاي مديريت دانش ، تدوين چشم انداز و نقشه راه مديريت دانش، 

 تدوين برنامه عملياتي، تدوين منشور رفتاري مديريت دانش و تدوين شاخص هاي ارزيابي.

       مدل ارزيابي وضعيت فعلي مديريت دانش در سازمان بر اساسAPO  و تعيين نقاط قوت و قابل

بهبود در هر يك از مولفه هاي رهبري مديريت دانش، فرايندها، افراد، فناوري، فرايندهاي 

امتياز  061از مجموع  691هاي مديريت دانش و كسب امتياز  دانش، يادگيري و نوآوري، خروجي

 گانه بلوغ مديريت دانش. 5و قرارگيري در سطح توسعه از سطوح 

      استخراج حوزه هاي دانشي شركت و طراحي درخت دانش. 

      طراحي فرايندهاي مديريت دانش. 

      تهيه شيوه نامه يادگيري از تجارب. 

      .شناسايي رفتارهاي دانشي 

      تدوين نظامنامه عملكرد دانشي و نظامنامه انگيزشي. 

       31هاي ثبت تجربه به صورت فيزيكي  در سالتجربه دانشي در فرم  691ثبت بيش از. 

       با قابليت ثبت و به اشتراك گذاري و جستجوي  39راه اندازي نرم افزار مديريت دانش در سال

تجربه، ثبت مهارت، ثبت تطبيقي )الگوبرداري(، ثبت كتاب طرح، طرح سوال و درخواست 

 صورتجلسه، كتاب، مقاله(.دانش، ثبت مستندات )گزارش، آيين نامه، روش اجرايي، 

       گذاري و به اشتراك  در نرم افزار مديريت دانش د شده تجربه تايي 51و  دانشيتجربه  631ثبت

  .39و 39در سال با ساير همكاران

       برگزاري دوره هاي آموزش مديريت دانش براي كاركنان شامل آموزش مفاهيم، فرايندها و

 ساعت(. نفر6961تكنيك هاي مديريت دانش، و آموزش نرم افزار مديريت دانش )مجموعاً 

       .برگزاري جلسات شناسايي فرصت هاي يادگيري در معاونت هاي ستادي و امورهاي توزيع 

      ره هاي تبادل تجارب  از دوره هاي آموزشي گذرانده شده خارج از شركت براي برگزاري دو

 ساير كاركنان.

       برنامه ريزي و برگزاري جلسات استخراج دانش از بازنشستگان و همكاران در شرف

 بازنشستگي.

      .تدوين چشم انداز مديريت دانش 

      تدوين برنامه هاي عملياتي مديريت دانش. 

      تدوين سند راهبردي مديريت دانش. 



      جلسات شناسايي فرصت  ، زمانبنديشناسايي فرصت هاي يادگيري، تهيه فرم هاي ثبت تجربه

 .، شناسايي خبرگانشناسايي خبرگان ،هاي يادگيري

              در نرم افزار مديريت ساير همكارانيكسان سازي روش هاي اجرايي و به اشتراك گذاري با                              

                          دانش

      .تهيه گاهنامه مديريت دانش 

      .بارگذاري اطالعات مديريت دانش در اينترانت شركت 

      .درج پيام هاي مديريت دانش در صفحه اول اتوماسيون اداري  

       در نهمين و دهمين كنفرانس بين المللي مديريت دانشارائه مقاله 


