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 به نام خدا

 آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

 ایران، صنعتی و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 9مادۀ  یک بند موجب به ایران سازمان ملی استاندارد

 بره  را استانداردهای ملی )رسمی( ایرران  نشر و تدوین تعیین، که وظیفۀ است کشور رسمی مرجع تنها 8998 ماه بهمن مصوب

  .دارد عهده

نظرران مراکرو و مؤسسرات    های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صراحب های مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شررایط تولیردی،   انجام میعلمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط 

کننردگان،  فناوری و تجاری است کره از مشرارکت آگاهانره و منصرفانۀ صراحبان حرع و نفرع، شرامن تولیدکننردگان، مصرر           

نروی   شرود. پری   ن مری دولتی حاصر های دولتی و غیرکنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد

شرود و پر  از دریافرت    های مربوط ارسرال مری  نفع و اعضای کمیسیوناستانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی

نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چراپ و  

 شود.منتشر می

کننرد  صالح نیو با رعایت ضوابط تعیرین شرده تهیره مری    مند و ذیهای عالقهنوی  استانداردهایی که مؤسسات و سازمانپی 

شرود. بردین ترتیرب،    درکمیته ملی طرح، بررسی و درصورت تصرویب، بره عنروان اسرتاندارد ملری ایرران چراپ و منتشرر مری         

تدوین و در کمیتۀ ملی استاندارد مربروط   5اندارد ملی ایران شمارۀ شود که بر اساس مقررات  استاستانداردهایی ملی تلقی می

 شود به تصویب رسیده باشد.که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکین می

و  2(IECالمللی الکتروتکنیک )، کمیسیون بینISO(8(المللی استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین

در کشرور   CAC(5(کمیسریون کردک  غریایی     5است و به عنوان تنها رابرط  OIML9)( شناسی قانونیالمللی اندازهسازمان بین

هرای خراک کشرور، از آخررین     کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تروجه بره شررایط کلری و نیازمنردی    فعالیت می

 شود.گیری میالمللی بهرهبینهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای پیشرفت

کنندگان، حفظ سرالمت  بینی شده در قانون، برای حمایت از مصر تواند با رعایت موازین پی سازمان ملی استاندارد ایران می

محیطری و اقتصرادی، اجررای بعضری از     و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیرت محصرو ت و مالحظرات زیسرت    

ایران را برای محصو ت تولیدی داخن کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عرالی اسرتاندارد، اجبراری     استانداردهای ملی

المللری بررای محصرو ت کشرور، اجررای اسرتاندارد کا هرای صرادراتی و         تواند به منظور حفظ بازارهرای برین  کند. سازمان می

ها و مؤسسات فعرال در  کنندگان از خدمات سازمانیدن به استفادهبندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشدرجه

هرا و  محیطی، آزمایشگاههای مدیریت کیفیت و مدیریت زیستزمینۀ مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیوی و صدور گواهی سیستم

برر اسراس ضروابط     هرا و مؤسسرات را  گونره سرازمان  مراکو واسنجی )کالیبراسیون( وساین سنج ، سازمان ملی استاندارد ایرن 

هرا اعطرا و برر    کند و در صورت احراز شرایط  زم، گواهینامرۀ تأییرد صرالحیت بره آن    تأیید صالحیت ایران ارزیابی میسیستم

المللی یکاها، واسنجی وسراین سرنج ، تعیرین عیرار فلروات گرانبهرا و انجرام         . ترویج دستگاه بینکندمیها نظارت عملکرد آن

 رتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.تحقیقات کاربردی برای ا

                                                      
1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 «الزامات -های مدیریت دانشسیستم »

 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

 زارع بنادکوکی، محمدرضا

 )دکترای مهندسی صنایع(
 

 اداره کن استاندارد یود  -مدیرکن 

  دبیر:

 زهراجعفری ندوشن، 

 )کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی(

 اداره کن استاندارد یود -معاون استانداردسازی و آموزش

 
 

 

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 سمیه، اسماعیلی

 (منابع انسانی -مدیریت دولتی)کارشناسی ارشد 

 اداره کن استاندارد استان اردبین -کارشناس مسئول استاندارد

  

 حمد، مبودیبه

 (مهندسی صنایع)کارشناسی ارشد 

 های پیشرفته صنعتیپژوهشکده سیستم -کارشناس

  

 بهوادی، مریم

 )کارشناسی ارشد شیمی دارویی(

 ای کشورمرکو نظام ایمنی هسته -کارشناس

  

 نسب، علیرضاثوابی

 گرای  قدرت( -)کارشناسی مهندسی الکترونیک

 ای یودشرکت برق منطقه -کارشناس

  

 محمدرضا -پورصاحبی اردکانی

 )کارشناسی ارشد فناوری اطالعات(

 گروه کارخانجات شیشه اردکان -مدیر آموزش

  

 ایمان -دشتکی

 )کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی(

 عضو مستقن

  

 سامان -بخشانروح

 )کارشناسی مهندسی مکانیک(

معاونت تدوین و ترویج  -کارشناس دفتر تدوین استانداردهای ملی

 استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران
  

 پور، اسماعینروحی

 )کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی(

 سازمان انرژی اتمی ایران  -کارشناس

  

 حبیب، زارع 

 (دکترای مدیریت صنعتی)

 دانشگاه یود    -عضو هیأت علمی

  

 عباس، بنادکوکی زارع

 (مدیریت)کارشناسی ارشد 

  آوران توسعهشرکت سامان  -مدیرعامن
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 سمت و/یا محل اشتغال:  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 ساداتقاسمی، فائوهاحمدشاه

 )کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی(

 ای کشور مرکو نظام ایمنی هسته –کارشناس 

  

 یودی، امیرشریف

 )کارشناسی ارشد مهندسی برق(

 های خورشیدی یودمرکو پژوه  –مدیر 
  

  

 صادقی سرچشمه، منصور

 )کارشناسی مدیریت دولتی(

 واحد تولیدی صنایع  ستیک یود  -رئی  کنترل کیفیت 

  

 صحت، فریبا

 )کارشناسی مهندسی صنایع(

 عضو مستقن

  

 قاسمی، ساسان

 )دکترای مدیریت منابع انسانی(

 شرکت پژهان گستر سپاهان -مدیرعامن

  

 قانع عوآبادی، نرگ 

 ریوی شهری()کارشناسی ارشد برنامه

ریروی اسرتان   سازمان مدیریت و برنامه -کارشناس توسعه مدیریت

 یود
  

 گر، امیرحسینکوفی

 )دکتری مهندسی صنایع(

 شرکت سنگین صنعت کوهپایه اصفهان -برنامهومدیر طرح 

  

 مکی، سیدامیر

 )کارشناسی مهندسی صنایع(

 سازمان انرژی اتمی ایران -کارشناس

  

  رضا موسوی، سید محمود

 )کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(

 شرکت رهپویان کیفیت -مدیرعامن

  

  جمال، سید جلیلییرم

 (کارشناسی ارشد مهندسی برق)

 یود های خورشیدیمرکو پژوه  -کارشناس

  

   حبیب ا...، سید یرغفوریم

 (دکتری مدیریت صنعتی)

 دانشگاه یود -علمیهیأت عضو 

  

 ویراستار:
 

 سامان -بخشانروح

 )کارشناسی مهندسی مکانیک(

معاونت تدوین و ترویج  -کارشناس دفتر تدوین استانداردهای ملی

  استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ح گفتارپی 

 ط مقدمه

 8 هد  و دامنه کاربرد  8

 8 مراجع الوامی  2

 8 و تعاریف اصطالحات  9

 1 سازمان)بستر( زمینه   5

 1 درک سازمان و زمینه آن  5-8

 1 های ذینفع )ذینفعان(درک نیازها و انتظارات طر   5-2

 86 سیستم مدیریت دان دامنه شمول تعیین   5-9

 86 سیستم مدیریت دان  5-5

 89 فرهنگ مدیریت دان   5-5

 89 رهبری  5

 89 رهبری و تعهد  5-8

 85 مشیخط  5-2

 85 ها و اختیاراتها، مسئولیتنق   5-9

 85 ریویطرح  0

 85 هاها و فرصتاقدامات در مورد ریسک  0-8

 85 ریوی برای تحقع آنهاطرحاهدا  مدیریت دان  و   0-2

 80 پشتیبانی  9

 80 منابع  9-8

 80 شایستگی  9-2

 89 آگاهی  9-9

 81 تبادل اطالعات  9-5

 81 اطالعات مدون 9-5

 26 عملیات 1

 26 یابی عملکردشارز 1

 26 یابیشگیری، تحلین و ارزپای ، اندازه  1-8

 28 ممیوی داخلی  1-2

 22 بهبود  86

 22 عدم انطباق و اقدام اصالحی  86-8
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 صفحه عنوان

 29 بهبود مداوم  86-2

 25 محدوده مدیریت دان  -دان  طیف دهنده()آگاهی  پیوست الف 

 25 (جوارهممرتبط )های رابطه بین مدیریت دان  و نظامدهنده( پیوست ب    )آگاهی

 21 فرهنگ مدیریت دان  دهنده( پیوست پ    )آگاهی

 98 نامهکتاب
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 گفتارپیش

های مربوط بر مبنای نوی  آن در کمیسیونکه پی « الوامات -های مدیریت دان سیستم »استاندارد 

ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، المللی/منطقهپییرش استانداردهای بین

اجالسیه کمیتۀ ملی دویست و پنجاه و ششمین تهیه و تدوین شده، در  5، استاندارد ملی ایران شمارۀ 9بند 

 9ب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک مادۀ تصوی 65/61/8911مورخ  مدیریت کیفیتاستاندارد 

، به 8998قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 

 شود.عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می

ساختار و شیوۀ  -ایران)استانداردهای ملی  5استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

های ملی و جهانی در زمینه شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحو ت و پیشرفتنگارش( تدوین می

صنایع، علوم وخدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لووم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که 

نگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه برای اصالح یا تکمین این استانداردها ارائه شود، در ه

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.قرار خواهد گرفت. 

تهیه و تدوین شده و « معادل یکسان»المللی زیر به روش این استاندارد ملی بر مبنای پییرش استاندارد بین

المللی موبور باشد و معادل یکسان استاندارد بینکامن متن آن به زبان فارسی میشامن ترجمه تخصصی 

 است:

ISO 30401: 2018, Knowledge management systems - Requirements 
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 مقدمه

 مقصود   6-8

سیستم یک  ایجادها برای پشتیبانی از سازمان ،سیستم مدیریت برای مدیریت دان  استاندارد اینمقصود 

 پییر کند. امکان آن را ترویج و ای اثربخ گونهبه را خلع ارزش از طریع دان  که است  یمدیریت

ها از طریع آن به خلع و استفاده از دان  هایی که سازمانروش با تمرکو براست  8نظامی ،دان مدیریت 

 از قبن این استاندارد ،هیچ استاندارد جهانی ،تعریف پییرفته شده نداردیک د. مدیریت دان  نپردازمی

. موانع شناخته شده زیادی برای مدیریت دان  موفع وجود دارند که را تعریف نکرده استسیستم مدیریت 

دیگر مانند مدیریت اطالعات های نظامها غلبه کرد، مدیریت دان  با بسیاری از بر آنکماکان نیاز است 

در مورد اجرای مدیریت دان  وجود دارد،  رایج نادرست هایبرداشتاری از شود، و بسیاشتباه گرفته می

 ارزش در مدیریت دان  کافی است.   افوودنهای فناوری برای خرید سامانه اًبرای مثال این دیدگاه که صرف

کند که خود، رویکردی را برای مدیریت دان  ابداع می یوکار و عملیاتهر سازمان، با توجه به محیط کسب

 نظرش است. وردم هایدستاوردبازتاب نیازهای خاک و 

 :دان  به عنوان مدیریت دقیعاین استاندارد تعیین اصول و الوامات  منظور

 سازی ارزش دان  سازمانی شایسته باشند؛ وخواهند در بهینههایی که میراهنمایی برای سازمان -الف

توسط  ایهای شایستهسازمان رسمیت شناختن چنینبهو  یابیش، ارزکردنواهیگبرای ممیوی،  مبنایی  -ب

 است. سازمانیسازمانی و بروندرون به رسمیت شناخته شدهکننده های ممیوینهاد

 اهمیت مدیریت دانش  6-2

آیند. دان  نتایج ارزشمند است. نتایج ارزشمند از دان  کاربردی به دست می حصول ،هد  از کار -الف

 متمایو کننده کلیدی برای اثربخشی، همکاری فواینده و رقابت است.درحال تبدین شدن به یک سازمانی 

د به ای دارد. بسیاری از اقتصادها آرزو دارنها اهمیت فوایندهکار دان  در بسیاری از جوامع و سازمان  -ب

 دارایی اصلیاقتصاد دانشی که در آن دان  منبع اصلی ثروت است، تبدین شوند. در این زمینه، دان  به 

های ها اهمیت دارد: امکان گرفتن تصمیمشود. دان  به طور ویژه در بسیاری از حوزهها تبدین میسازمان

و  2آوریتابکند، ها کمک میآن ارتقایو به  پشتیبانییندها افرکند، از کارآیی را فراهم می اثربخ 

کند و ممکن است حتی به خودی خود تبدین به یک کند، مویت رقابتی ایجاد میایجاد می 9پییریتطابع

 محصول شود. 

                                                      
1 - Discipline 

2 - Resilience 

3 - Adaptability 
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ای افراد در سازمان از طریع هایی را برای توسعه حرفهدسترسی افوای  یافته به دان ، فرصتیک   -پ

 کند.و تباد ت ایجاد می 8اتنیتمر ، یادگیری

دان  اتکا کنند. در عوض،  خودجوشتوانند برای همراهی با سرعت تغییر، به انتشار ها دیگر نمیسازمان -ت

  ایجاد، تثبیت، به کار گرفته و مجددا استفاده شود. ،تر از نرخ تغییردان  باید به صورت آگاهانه و سریع

یکسانی را اجرا و خدمات یندهای افرپراکنده و غیرمتمرکو هستند و هایی که از نظر جغرافیایی سازمان -ث

 یادگیریو  تمریناتتوانند از طریع اشتراک تجربیات، ، میدهندارائه میهای مختلف یکسانی را در مکان

 منافع بسیار زیادی را به دست آورند.  ،مرزهای سازمانی فراتر از 

برای مدیریت دان  در بر دارد. در  ییپیامدهادر جامعه امروز  جابجایی نیروی کارو  ترک محن کار -ج

شود و خطر از دست رفتن دان  خیره میذیا /نگهداری و خبرگانها، دان  حیاتی توسط بسیاری از سازمان

 وجود دارد.  خبرگاندر موقع تغییرات سازمانی یا ترک سازمان توسط این 

های مختلف برای رسیدن به اهدا  مشترک پشتیبانی ماندان  از همکاری بین ساز اثربخ مدیریت  -چ

 کند. می

دان   زم است های دیگر سازمان مدیریت شود. سازمانی است که باید مانند دارایی ملموسدارایی نا ،دان 

بتوانند برای حن کارکنان ، سازگار و استفاده شود که اشتراک گیاشته بهتثبیت، نگهداری، ایجاد،  ایبه گونه

هماهنگ اتخاذ و  اثربخ تصمیمات  ،های جدید نسبت به آیندهبر مبنای تجربیات گیشته و دیدگاه سائنم

نگر نسبت به بهبود یادگیری و اثربخشی از طریع کن رویکردتصمیمات اقدام کنند. مدیریت دان  یک  با

و  کنونیی یندهاافرن  از ایجاد ارزش برای سازمان است. مدیریت دا به منظورسازی استفاده از دان  بهینه

 کند. همچنین باید با دیگر کارکردهای سازمان نیو یکپارچه شود. راهبردهای توسعه پشتیبانی می

 اصول راهنما  6-9

 شود.و پیچیده است؛ توسط انسان خلع می ملموسماهیت دان : دان  نا -الف

ها در دستیابی به اهدافشان است. ارزش قابن ارزش: دان  یک منبع کلیدی ارزش برای سازمان -ب

 سازمان و عملکردیندها افر ها،مشیخط، ، اهدا  عملیاتیاندازچشم، مقصودگیری دان  در تأثیر آن بر اندازه

 است. مدیریت دان  ابواری برای بروز ارزش بالقوه دان  است. 

 تمرکو: مدیریت دان  در خدمت اهدا ، راهبردها و نیازهای سازمانی است.  -پ

، وجود ها مناسب باشدهمه زمینه و درها مدیریت دان  برای همه سازمانواحدی که : راهکار سازگاری -ت

سازی دان  و مدیریت دان  و چگونگی پیاده دامنه شمول درموردرویکرد خود ها سازمان. ممکن است ندارد

 های خود ایجاد کنند. بر مبنای نیازها و زمینه را هااین تالش

                                                      
1 - Practices 
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کنند. برای کنند خلع میهایی که دریافت میداددروندرک مشترک: افراد دان  خود را با درک خود از  -ث

های بین مناسب، تعامن یهاو فناوری یندهاافراز محتوا،  با استفادهبهتر است دان  درک مشترک، مدیریت 

 افراد را در بر گیرد. 

شود. مدیریت دان  بر مدیریت محیط کاری تمرکو دارد، محیط: دان  به صورت مستقیم مدیریت نمی -ج

 دهد. چرخه عمر دان  را پرورش می گونهبدین

 فرهنگ: فرهنگ برای اثربخشی مدیریت دان  حیاتی است.  -چ

 باشد.  دهای یادگیری و بازخورشود و شامن چرخه بندیمرحله بهتر استدان  مدیریت  :شوندگیتکرار -ح

 محدوده مدیریت دانش  6-4

  متفاوت است. های مختلف، دیریت دان  در سازمانم

 کند. محدوده را تشریح می ،پیوستارهای متغیر دان  به عنوان با درنظر گرفتن وضعیت الفپیوست 

 کند.مقایسه می جوارهای همنظام مدیریت دان  را تشریح و بانظر مورد  هایحوزه بپیوست 

 خالصه  6-5

موفع مدیریت دان   اجرای و  کرده ها تعریفهای مدیریت دان  را در سازمانسیستماین استاندارد الوامات 

، این استاندارد، در زمینه الواماتی که انطباق با هر نوع سازمان و همراستایی با حال. با این شودمتقبن می را 

 است.قابن انعطا   کنند،فراهم میهر ویژگی و نیاز را 
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 الزامات -دانشهای مدیریت مسیست

 هدف و دامنه کاربرد 8

، نگهداری، بازنگری و اجرا، یگیارپایههایی برای راهنمایی ارائه و الوامات تعیین این استانداردهد  از تدوین 

. همه الوامات این استاندارد برای استها برای مدیریت دان  در سازمان اثربخ مدیریت  بهبود یک سیستم

 دهند کاربرد دارد. ها، صر  نظر از نوع یا اندازه یا محصو ت و خدماتی که ارائه میهمه سازمان

 مراجع الزامی 2

 این استاندارد مرجع الوامی ندارد.

  اصطالحات و تعاریف 9

 .8اصطالحات و تعاریف زیر برای این استاندارد کاربرد دارد

9-8 

   سازمان

 organization 

( خود، وظایف خاک خود را همراه با 1-9برای دستیابی به اهدا  ) که اشخاکیا گروهی از  شخص

  ها، اختیارات و روابط دارند.مسئولیت

، کاروبنگاه کسب، موسسه تجاری، هاگروه مجتمع شرکت، شرکت،2حقیقی شخص مفهوم سازمان شامن -8یادآوری 

تشکیالت اقتصادی، نهاد مرجع، شراکت بین بنگاهی، بنیاد خیریه یا موسسه، بخشی یا ترتیبی از آنها چه به ، خانهتجارت

محدود ، اما تنها به این موارد استعمومی یا خصوصی  ثبت نشده، غیر سهامی، اعم از ثبت شده یابه صورت صورت سهامی یا 

  .شودنمی

9-2  

 )عبارت ترجیحی( ذینفعطرف 

                                                      
دسترس قابنِ  www.electropedia.org، وwww.ISO.org/obpهایدر وبگاه  IECو  ISOرفته در استانداردهایکارتعاریف بهاصطالحات و  - 8

 است.
2 - Sole- trader 
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interested party 

 (شده پییرفته عبارت) نفع صاحب

stakeholder 

تواند بر یک تصمیم یا فعالیت تأثیر گیارد، یا از آن تأثیر پییرد، یا خود را می( که 8-9یا سازمانی ) شخص

 از آن بداند. متأثر 

مدیریت دان  خاک  8راهکارهایاز است. برخی  ذینفعدر مدیریت دان ، هرک  به صورت بالقوه یک طر   -8یادآوری 

های کاری، ها، جریانها، بخ ، مدیران پروژهرده با  ریتمدیشود. برای مثال، کارگران، خاک می ذینفعهای شامن طر 

  گیاران، شرکا و تأمین کنندگان.، سرمایه9مشتریان ویژهو  2مشتریان خارجی

9-9  

 الزام

 requirement 

 .است اجباری یا تلویحی یا عموما،ً شود،می بیان که انتظاری یا نیاز

های ذینفع، نیاز یا انتظار مورد نظر تلویحی در عر  یا رویه عمومی یک سازمان و طر یعنی « عموماً تلویحی» -8یادآوری 

  است.

 ( بیان شده است.9-88است که برای مثال در اطالعات مدون ) الوامی ،یک الوام مشخص شده -2یادآوری 

9-5  

 سیستم مدیریت

management system 

( و اهدا  9-9ها )خطمشی تعیینبرای  که ، (8-9) یک سازمان مرتبط باهم یا متعامن اجوایای از مجموعه

 .دارای ارتباط یا تعامن با یکدیگر هستند ،به آن اهدا  دستیابیبرای ( 82-9)یندها افر( و 9-1)

  .تخصصی بپردازدبه یک یا چند رشته  تواندیک سیستم مدیریت می -8یادآوری 

  و عملیات سازمان است. ریویطرحها، ها، مسئولیتسیستم شامن ساختار، نق  اجوای -2یادآوری 

های سازمان، بخ  از شدهتعیینو  کارکردهای مشخصتواند کن سازمان، سیستم مدیریت می دامنه شمول -9یادآوری 

  را شامن شود.ها یک گروه از سازمان میان درکارکرد سازمان یا یک یا چند  از خاک و معینی

  پویایی و رفتارهای انسان و گروه باشد.دربرگیرنده تواند می یک سیستم -4یادآوری 

                                                      
1 - Initiative 

2 - Customer 

3 - Clients 
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9-5  

 رده باالمدیریت 

top management 

 د. نکندر با ترین سطح، هدایت و کنترل می( را 8-9یک سازمان )که  افرادیا گروهی از شخص 

  آن را دارد که در درون سازمان اختیارات را تفویض و منابع را تأمین کند. قدرت با  ردهمدیریت  -8یادآوری 

در این صورت اصطالح سازمان را پوش  دهد، یک بخشی از  فقط( 5-9مدیریت ) سیستمدامنه شمول اگر  -2یادآوری 

 شود.اطالق می، کنندهایی که آن بخ  از سازمان را هدایت و کنترل میبه آن رده با مدیریت 

9-0  

 اثربخشی

effectiveness 

 به دست آمده است.شده ریوی طرحو نتایج  اندتحقع یافتهشده ریویطرحهای فعالیت میوانی که

9-9  

 مشیخط

policy  

بیان  آن (5-9) رده با یتوسط مدیریت  طور رسمیبه کهگونه آن (8-9یک سازمان ) گیریمقاصد و جهت

 شده است.

 

9-1  

  هدف

objective  

 .دست آمدبه قرار است که  اینتیجه

 تواند راهبردی، تاکتیکی یا عملیاتی باشد.هد  می -8یادآوری 

( و زیست محیطیو  ،و ایمنی سالمتاهدا  مالی،  مانندد )نمختلفی مرتبط باشهای حوزهبا د نتواناهدا  می -2یادآوری 

 .به کار روند ((82-9)یند افرسازمان، پروژه، محصول و  در سرتاسرراهبردی،  مانند) تفاوتیتوانند در سطوح ممی

معیار نظر، مقصود، وردم دستاوردصورت یک برای مثال به بیان شود  هم های دیگریصورتتواند به هد  می -9یادآوری 

، 8، هد  کلی8قصد برای مثالبا معنای مشابه ) هاسایر واژه( یا با استفاده از 20-9هد  مدیریت دان  )به عنوان عملیاتی، 

 (.2هد  مشخص

                                                      
1 - Aim 
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به منظور مشی مدیریت دان ، راستا با خطهماهدا  مدیریت دان  ، مدیریت دان ،  هایسیستم زمینهدر  -4یادآوری 

  .شوندمی تنظیمتوسط سازمان  دستیابی به نتایج مشخص

 

9-1  

 ریسک

risk  

 عدم قطعیت تأثیر

 .باشدمیاست، که مورد انتظار  چه، انحرا  ر مثبت یا منفی ر از آنتأثیر عدم قطعیت -8یادآوری 

 درمورد دان  داشتندرک یا در رابطه با  ، حتی به صورت جوئیاطالعات کمبودوضعیت  ، بیانگرعدم قطعیت -2یادآوری 

  است. احتمال وقوع آن یا تبعات و، رخدادیک 

 8911سال  89250ملی ایران شماره   که در استانداردگونه ) همان های بالقوهرخدادبه  ریسک اغلب با اشاره -9یادآوری 

 8911سال  89250ملی ایران شماره   که در استاندارد گونههمان) رخدادهاپیامدهای ( و تعریف شده است 9-8-5-9  زیربند

 .شودمی ها مشخص( یا ترکیبی از اینتعریف شده است 9-8-0-9 زیربند

 به آن وقوع مربوط ( و احتمالشرایطدر  ی)شامن تغییرات رخدادیک  پیامدهایترکیبی از  ریسک اغلب برحسب -4یادآوری 

  شود.، بیان میتعریف شده است( 8-8-0-9 زیربند 8911سال  89250ملی ایران شماره   که در استاندارد گونههمان)

9-86  

 شایستگی

competence  

 است. نظروردنتایج م دستیابی به( برای 96-9ها )( و مهارت25-9دان  ) گیریتوانایی به کار

 

9-88  

 اطالعات مدون

documented information 

 .داری کندکنترل و نگه الوام دارد آنها را که سازمان حاوی آن رسانهاطالعات و 

 و از هر منبعی باشد. رسانهو شکن تواند در هراطالعات مدون می -8یادآوری 

 :باشدداشته به موارد زیر اشاره تواند اطالعات مدون می -2یادآوری 

 ؛مرتبط( 82-9) یندهایافر شامن ،(5-9) مدیریت سیستم -

 ؛(سازی مستند) اجرای عملیات منظور به سازمان یبرا شدهایجاد اطالعات -

 .(سوابع) آمده دست به نتایج به مربوط شواهد -

                                                                                                                                                                     
1 - Goal 

2 - Target 
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9-82  

 ایندفر

process 

 .کنندها تبدین میدادبرونها را به داددرونعامن که متهم یا  مرتبط بههای ای از فعالیتمجموعه

 

9-89  

 عملکرد

performance  

 گیرینتیجه قابن اندازه

  مربوط باشد.کیفی های یافتههای کمی یا تواند به یافتهعملکرد می -8یادآوری 

-9ها )ها یا سازمانسیستم(، محصو ت )شامن خدمات(، 9-82)یندها افرها، تواند به مدیریت فعالیتعملکرد می -2یادآوری 

 .مربوط باشد( 8

 

9-85  

  کردنسپاریبرون

outsource, verb 

سازمان را انجام یندهای افریا  حوزه کاریبخشی از  ،( بیرونی9-8یک سازمان ) ایجاد ترتیباتی که طبع آن

 دهد. می

یند افریا  حوزه کاری( است، علیرغم اینکه 5-9مدیریت ) سیستم دامنه شمولیک سازمان بیرونی خارج از  -8یادآوری 

   .در محدوده دامنه شمول باشدسپاری شده برون

 

9-85  

 پایش

monitoring 

 است. ( یا یک فعالیت82-9)یند افر، یک سیستمتعیین وضعیت یک 

  باشد.دقیع مشاهده یا  نظارتبرای تعیین وضعیت ممکن است نیاز به بررسی،  -8یادآوری 
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9-80  

 گیریاندازه

measurement  

 است ( تعیین یک مقدار82-9فرآیند )

 

9-89  

 ممیزی

audit 

 آن به صورت یابیشارزو  ممیوی، مستقن و مدون برای به دست آوردن شواهد یافته( نظام82-9) ییندافر

 شوند.میعینی برای تعیین میوانی که معیارهای ممیوی برآورده 

دوم یا سوم( یا ممیوی ترکیبی  شخصاول( یا ممیوی خارجی ) شخصممیوی داخلی ) ممکن استیک ممیوی  -8یادآوری 

 )ترکیبی از دو روش یا بیشتر( باشد.

  شود.نمایندگی از سازمان انجام مییک ممیوی داخلی توسط خود سازمان یا طر  بیرونی به  -2یادآوری 

  شده است. تعریف 81688ایوو استاندارد ملی ایران/ در « معیارهای ممیوی»و « شواهد ممیوی» -9یادآوری 

9-81 

 انطباق 

conformity 

 .است (9-9یک الوام ) شدنبرآورده 

9-81  

 عدم انطباق

non-conformity 

 است. (9-9یک الوام ) نشدن هبرآورد

 

9-26  

 اصالح

correction  

 است. شده تشخیص داده ( 9-81یک عدم انطباق ) از بین بردناقدام برای 
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9-28  

 اقدام اصالحی

corrective action 

 آن است. از وقوع مجدد پیشگیری( و 81-9علت یک عدم انطباق ) از بین بردناقدام برای 

 

9-22 

 مداومبهبود  

continual improvement 

 است. (9-89عملکرد ) ارتقایبرای  شوندهفعالیت تکرار

 

9-29  

 همکاری

collaboration  

 .است مرزها ازفراتر مشترک توافع شده  مقصودرویکرد آگاهانه برای کار با یکدیگر برای یک 

به یک فرهنگ  اغلب( باشند. همکاری 8-9ها )مرزها ممکن است کارکردی، سازمانی یا جغرافیایی یا بین سازمان -8یادآوری 

های درگیر در همکاری را تسهین ( بین طر 25-9( سالم وابسته است تا تبادل و خلع مشترک دان  )29-9مدیریت دان  )

 کند. 

 

9-25  

 اطالعات

information  

  هستند. معنادارکه  ییهاداده

 (2-1-9 زیربند،  2685سال  1666ایوو  -ایران)منبع: 

 

9-25  

 دانش

knowledge  

 . سازدرا مقدور می زمینه یکدر  اثربخ های ها و فعالیتدارایی انسانی یا سازمانی که تصمیم
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 یا سازمانی باشد. جمعی تواند فردی،دان  می -8یادآوری 

دارد. تعریف با  با توجه  وجوددان   مقصودزمینه و  مبنایبر دان دامنه شمول های متنوعی در زمینه دیدگاه -2یادآوری 

 است. چگونگی  ستندانو  هاین ب های دان  شامنهای مختلف، عمومی است. مثالبه دیدگاه

 آید. یا تجربه به دست می یادگیریدان  از طریع  -9یادآوری 

 

9-20 

 مدیریت دانش 

knowledge management 

 است. دان با توجه به  مدیریت

 (تغییرکرده است، 8-85، بند  8910سال  89596استاندارد ملی ایران شماره )منبع: 

 کند.استفاده می یادگیرینگر برای بهبود نتایج و و کن یافتهمدیریت دان  از یک رویکرد نظام -8یادآوری 

ارزش  خلع، توزیع و کاربرد دان  برای نمایاندنسازی شناسایی، خلع، تحلین، مدیریت دان  شامن بهینه -2یادآوری

 سازمانی است. 

 

9-29  

 فرهنگ مدیریت دانش

knowledge management culture 

مدیریت  های مرتبط با سیستمها، رفتارها و فعالیت( که پشتیبان ارزش21-9فرهنگ سازمانی ) از اجوایی

 ( هستند. 21-9دان  )

 

9-21  

 مدیریت دانش سیستم

knowledge management system 

 است. (25-9دان  ) که در ارتباط با( 5-9مدیریت ) بخشی از سیستم

ها؛ ها و مسئولیت(، ساختار، حکمرانی و رهبری سازمان؛ نق 9229شامن فرهنگ مدیریت دان  ) سیستماجوای  -8یادآوری 

  هستند.سازمان و عملیات ندها ایفر، فناوری، ریویطرح

9-21  

 فرهنگ سازمانی

organizational culture  
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 .گیاردها تأثیر میکه بر کردار و رفتار افراد و سازمان عاداتیها، باورها و ارزش

 (2-3بند زیر، 1396سال  17531استاندارد ملی ایران شماره )منبع: 

  فرهنگ سازمانی است. پشتیبان جوء( یک 29-9فرهنگ مدیریت دان  ) -8یادآوری 

 

9-96 

 مهارت

skill  

 است. شده برای انجام یک کار به میوان مورد انتظارآموخته ظرفیت

  سازمان (بستر)زمینه   4

 آن درک سازمان و زمینه  4-8

و توانایی سازمان  هستندسازمان  مقصودرا که مرتبط با  سازمانیسازمانی و بروندرونباید موضوعات سازمان 

 تعیین کند.  ،دندهمدیریت دان  تحت تأثیر قرار می نظر در سیستمورد)های( مدستاوردرا در رسیدن به 

 و به خودی خود ،سازمانی هستندهای دستاوردابواری برای رسیدن به  ،مدیریت دان  سیستم هایدستاورد

 . نیستند هد  نهایی

  تواند شامن عوامن مثبت و منفی یا شرایط قابن مالحظه باشد.موضوعات می -یادآوری

 )ذینفعان( ذینفعهای درک نیازها و انتظارات  طرف  4-2

 سازمان باید موارد زیر را تعیین کند:

 مدیریت دان ؛ سیستم مرتبط با ذینفعهای طر 

 .ذینفعهای الوامات مربوط به این طر 

مدیریت دان   های مرتبط با سازمان و سیستمهای اصلی و زمینهبندی حوزهاین الوامات باید با اولویت

 حلین شود. ت

نیازهای مدیریت  نهشوند وکار و سازمان ساختاردهی میعملکرد کسب برحسب ،نیازها و انتظارات تعریف شده -یادآوری

 بازیابی سریع اسناد.  نهدان . برای مثال، یک نیاز ممکن است به کاه  زمان توسعه محصول اشاره کند 

 باید در زمینه سازمان )برای مثال فرهنگ، محیط زیست، زیرساخت( ارزیابی شود.  ذینفعهای الوامات طر 
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 مدیریت دانش سیستم دامنه شمولتعیین   4-9

تعیین کند.  دامنه شمول آن گیاریپایهمدیریت دان  را برای  و قابلیت کاربرد سیستم سازمان باید محدوده

دانشی را که بیشترین  8هایحوزهو با توجه به مقصود سازمانی، سازمان باید  داخن این دامنه شمول در

ها اعمال حوزهدر آن  بهتراستمدیریت دان   آن دارد و سیستم ذینفعهای ارزش را برای سازمان و طر 

 بندی کند. و اولویت یابیشارزرا تعیین،  ،شود

 ، مد نظر قرار دهد:شمول دامنهسازمان باید موارد زیر را در هنگام تعیین این 

 به آن اشاره شده است؛ 8-5زیربند هایی که در موضوعات داخلی و بیرونی و زمینه -

 به آن اشاره شده است.  2-5زیربند الواماتی که در  -

 باید به عنوان اطالعات مدون در دسترس باشد.  دامنه شمول

 سیستم مدیریت دانش  4-4

 کلیات   4-4-8

ها، را در انطباق با مورد نیاز و تعامالت بین آنیندهای افرمدیریت دان ، شامن  سیستمسازمان باید یک 

 سازی و نگهداری کند و به طور دائم بهبود دهد.، پیادهگیاریپایهالوامات این استاندارد 

 مدیریت دان  نماینده یک بعد از سیستم کدامهستند که هر  یشامن الوامات 5-5-5تا  2-5-5بندهای زیر

جایگیاری  و دان  مدیریت سیستم درون ابعاد این گنجاندن و شناخت .که به یکدیگر وابسته هستنداست 

 و اثربخ  دان  سیستم مدیریت سازی یکپیاده مدیریت شده برای تغییر یندافر یک طریع از هاصحیح آن

 .الوامی است سازمان در نگرکن

 توسعه دانش  4-4-2

 ایکردن دان  به گونههای زیر را، برای مدیریتسیستم مدیریت دان  فعالیتسازمان باید نشان دهد که 

پشتیبانی از اهدا  سیستم مند، ها و رفتارهای نظاممراحن توسعه دان  از طریع فعالیت درتمام اثربخ 

پوش   ،تعریف شده است 9-5بند زیرکه در شده دان  بندیهای اولویتمدیریت دان  و پوش  حوزه

 :دهدمی

سازمان که قبال درون سازمان ناشناخته یا  آوردن دانشی برایفراهمیعنی  دریافت دانش جدید: -الف

 غیرقابن دسترس بوده است.

                                                      
1 - Domains 
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، گرفتندرسدان  ،  2آشکارسازیو  8ی شامن خلع دان ، نوآوری، پژوه ، کشفیهافعالیتهایی از چنین مثال -8یادآوری 

 کاربردهای جدید است.  اآوری بازخورد، تطبیع دان  موجود بجمعاکتساب دان  از منابع بیرونی، 

 در موجود و مرتبط دان  سازییکپارچه و دان  کردنثربخ ا یعنی: جاری دانش کاربردن به  -ب

  .شود فراهم تریافته بهبود گیریتصمیم و اقدامات امکان کهاین منظور به سازمان

شامن انتقال دان ، تثبیت دان ، تسهیم دان ، رموگیاری دان ، استفاده  هاییفعالیتهایی از چنین مثال -2یادآوری 

 مسأله است. خالق مجدد از دان ، حن 

 .دان  رفتن دست از خطرات برابر در سازمان از حفاظت یعنی: جاریدانش  حفظ  -پ

شامن مستندسازی، حفظ دان  تخصصی در اثر جابجایی نیروی کار،  هاییهایی از چنین فعالیتمثال -9یادآوری 

 است. گریهای جانشینی، مربیطرحگیری از اطالعات، پشتیبان

اشتباه یا فعالیت انجام  دربرابریعنی حفاظت از سازمان رسیدگی به دانش منسوخ یا نامعتبر:   -ت

 زمینه فعلی سازمان. متناسب بادر نتیجه استفاده از دان  نا آمدناکار

 متناسب بابایگانی، بروزرسانی دان ، بازآموزی ، 9اصالح، شامن حی  دان  هاییهایی از چنین فعالیتمثال -4یادآوری 

 تغییرات دان  است. 

 دانش لیتبد و انتقال  4-4-9

 های دان جریانها و رفتارهایی باشد که از انواع مختلف مدیریت دان  سازمانی باید شامن فعالیت سیستم

های از اهدا  سیستم مدیریت دان  و پوش  حوزهمند، پشتیبانی ا و رفتارهای نظامهاز طریع فعالیت

  تعریف شده است، پشتیبانی کند: 9-5شده دان  که در زیربند بندیاولویت

 سطح در و هاتیم افراد، بین تعامالت و هامکالمه طریع از دان  مشترک خلع و تبادل :انسانی تعامل -الف

  .سازمان

برای ریوی طرحشیفت،  تحوین، یهای دان /جهانکافه، همکاریهای تیمطوفان فکری، جلسات تجربه، جلسات تبادل  ها:مثال

 .ریگروایت، معنابخشی، 5شاگردیو  استاد، پروری جانشین

 و/یا رموگیاری.گیاشتن دان  از طریع نمای ، ضبط کردن، مستندسازی در دسترس ارائه:  -ب

 .الگوبودن ، رهبری از طریعثبت تحوین شغنها، و راهنماها، ضبط درس های اجراییروشطراحی یا نوشتن ها: مثال

                                                      
1 - Discovery 

2 - Detection 
3 - Curation 

4 - Mentoring 
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در دسترس  شده، رموگیاری دان  بندیطبقه یا ساختاردهی سازی، رسمی اصالح، ،تلفیع ترکیب:  -پ

 .گیاشتن و قابن دستیابی کردن دان 

 .آمدهدستبهسازی و ساختاردهی محتوا، بروزرسانی دان  ، خالصهگیاریبندی، برچسببندی و ردهدسته ها:مثال

 در عمن.آن استفاده از  و بازنگری، ارزیابی و جیب دان  سازی و یادگیری:درونی -ت

سازی اولیه آمادهسازی، از شبیهها، استفاده لیستچکسازی، جستجو کردن و یافتن دان ، مرور قبن از اقدام، خالصه ها:مثال

 .شغن در سایه، )آموزش مجازی( الکترونیک یادگیری، کنانکار

 توانمندسازهای مدیریت دانش  4-4-4

 تمام اجوایباید ایجاد کند  اثربخ مدیریت دان   یک سیستمکه برای اینمدیریت دان  سازمانی  سیستم

مدیریت دان   . این کار باید از اهدا  سیستمسازدها را یکپارچه و آن را شامن شده توانمندسازهای زیر

 را پوش  دهد: 9-5بند زیربندی شده در های دان  اولویتپشتیبانی کند و حوزه

حصول  ؛مدیریت دان  سیستم نفعصاحبافراد ها، شامن همه ها و مسئولیتنق  سرمایه انسانی:  -الف

با جوئیات پوش  داده شده  5شود )در بند اطمینان از اینکه مدیریت دان  درون سازمان تشویع می

 است(.

؛ مشارکت در است جلسات تبادل تجربهکننده مثال از توانمندسازها شامن مقام مسئول ارشد دان ، تسهین   -8یادآوری 

  است. کنانکارمدیریت دان  بخشی از مصاحبه و ارزیابی سا نه 

 شودمیسازمانی تعریف و گنجانده یندهای افردرون  که های تعریف شده دان فعالیت :هایندافر  -ب

 پوش  داده شده است(.  1ها و معیارها است )در بند ها، روشدستورالعمن، های اجراییروششامن و

  .است هاها و موفقیتهای آموخته شده از شکستدان ، درس ساختننمایانکشف و  شامن نمونه توانمندسازها  -2یادآوری 

 فضای کاری مجازی و فیویکی و ابوارهای دیگر. ،های دیجیتالکانال فناوری و زیرساخت:  -پ

ها، موتورهای جستجو، رایان  ابری، ویکی، هادرگاه، تلفن همراهکاربردی های نمونه توانمندسازها شامن برنامه -9یادآوری 

  .است مالقات غیررسمی فضاهایهای بورگ، فضاهای کاری مشترک، ی دادههاپلتفرم

 راستابه طور هممدیریت دان   کارکرد سیستم اطمینان ازراهبرد، انتظارات و ابوارهای  حکمرانی:  -ت

 . است پوش  داده شده است( 86تا  5)جوئیات در بندهای 

 است.  ها، توافقنامه سطح خدمت، دستورالعمن اجرامشیخطنمونه توانمندسازها شامن راهبرد مدیریت دان ،  -4یادآوری 

گیاری، یادگیری از اشتباهات )در رفتارها و هنجارهای مربوط به اشتراک فرهنگ مدیریت دانش:  -ث

 جوئیات به آن پرداخته شده است(. به  5-5 بندزیر
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  نه تنبیه. استپییرش و توضیح یک اشتباه  دادن بهپاداشنمونه توانمندسازها شامن  -5یادآوری 

 فرهنگ مدیریت دانش  4-5

یک فرهنگ مدیریت دان  در سازمان برای استفاده پایدار از مدیریت دان  حیاتی است.  به کارگیری

های دانشی تشویع شوند و دان  ارزش داشته باشد و فعا نه مورد ارتباطات و فعالیتدر آن، فرهنگی که 

 کند. مدیریت دان  درون سازمان پشتیبانی می و کاربرد سیستم گیاریپایهاستفاده قرار گیرد، از 

مد نظر مدیریت دان   سازمان باید نشان دهد که فرهنگ سازمانی به عنوان ابواری برای پشتیبانی از سیستم

 است. بررسی شده های مدنظر قرار دادن فرهنگ در پیوست پ قرار دارد. برخی از گوینه

 هبریار  5

 هبری و تعهدار  5-8

 مدیریت دان  نشان دهد: هبری و تعهد را با توجه به سیستماهای زیر، رباید با روش رده با مدیریت 

 .دهدارتقا میهای سازمانی که اعتماد را به عنوان یک عامن کلیدی برای مدیریت دان  پرورش ارزش -

و با اند، شده گیاریپایهمشی مدیریت دان  و اهدا  مدیریت دان  اینکه خط حصول اطمینان از -

 . دارندیابی شارز یتراهبردی سازمان منطبع و همراستا هستند و قابل اهدا 

وکار و پروژه سازمان کسبیندهای افرمدیریت دان  با  الوامات سیستمحصول اطمینان از اینکه  -

 یکپارچه هستند.

 مدیریت دان  در دسترس هستند. اینکه منابع مورد نیاز برای سیستم حصول اطمینان از -

 مات سیستمو انطباق با یا فراتر رفتن از الوا اثربخ  رسانی در مورد اهمیت مدیریت دان اطالع -

 مدیریت دان 

مدیریت دان ، و به سمت ایجاد فرهنگی که  یند تغییر به سمت پییرش و کاربرد سیستمامدیریت فر -

 سازد.کند و آن را توانمند میدهد، از آن پشتیبانی میبه مدیریت دان  ارزش می

 یابد.ینظر خود دست موردهای مدستاوردمدیریت دان  به  اینکه سیستمحصول اطمینان از  -

 اثربخشی سیستم برای مشارکت در اشخاکهدایت، انگیوش، تشویع، توانمندسازی و پشتیبانی از  -

 مدیریت دان 

 مدیریت دان  سیستم مداومترویج بهبود  -
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مرتبط با های حوزه دردادن رهبری خود برای نشان مدیریتمرتبط های پشتیبانی از دیگر نق  -

  آنها. مسئولیت

 نق  اساسی درهایی تفسیر شود که ای گسترده به فعالیتتواند به گونهدر این استاندارد می« وکارکسب»ارجاع به  -یادآوری

 حیات سازمان دارند.

 مشیخط  5-2

 کند که: گیاریرا پایهمشی مدیریت دان  باید یک خط رده با مدیریت 

 سازمان باشد؛ مقصودبا متناسب   -الف

 راهنمایی برای تنظیم، بازنگری و رسیدن به اهدا  مدیریت دان  ایجاد کند؛چارچوب و اصول  -ب

 و سایر الوامات باشد؛ قابن کاربرد برآورده کردن الوامات قانونی رایشامن تعهد ب  -پ

مدیریت دان  تعیین کند و فرهنگی را  با توجه به استفاده از سیستم کارکنانانتظاراتی برای همه   -ت

 دهد؛ه دان  بها میایجاد کند که ب

 مدیریت دان  باشد؛ سیستممداوم شامن تعهد به بهبود   -ث

 دان  و حفاظت از دان  را مدیریت کند. گیاریاشتراکبهبین  وازنت  -ج

 مشی مدیریت دان  باید:خط

 به عنوان اطالعات مدون در دسترس باشد؛ -

 رسانی، درک و به کار گرفته شده باشد؛در درون سازمان اطالع -

 در دسترس باشد. ذینفعهای مناسب، برای طر طوربه  -

 ها و اختیاراتها، مسئولیتنقش  5-9

مدیریت  های مرتبط در سیستمها و اختیارات نق کند که مسئولیت اطمینان حاصنباید  رده با مدیریت 

 رسانی شده است.دان  تعیین و درون سازمان و در صورت لووم به ذینفعان بیرونی اطالع

 باید برای موارد زیر مسئولیت و اختیار تعیین کند: رده با مدیریت 

 مدیریت دان  با الوامات این استاندارد انطباق دارد؛ اینکه سیستم حصول اطمینان از  -الف

 سازمان؛درمدیریت دان   سیستم اثربخ افراد و کاربرد  دادنحصول اطمینان از مشارکت  -ب

 .رده با مدیریت دان  به مدیریت  عملکرد سیستمدادن در مورد گوارش  -پ
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 ریزیطرح  0

 هاو فرصت هاریسک اقدامات در مورد  0-8

به آن اشاره شده و  8-5بند زیرمدیریت دان ، سازمان باید موضوعاتی که در  ریوی برای سیستمطرحهنگام 

هایی که باید مدنظر قرار گیرند را و فرصت هاریسک را در نظر بگیرد و 2-5بند زیرالوامات اشاره شده در 

 تعیین کند تا:

 های مدنظر خود دست یابد؛دستاوردتواند به مدیریت دان  می که سیستماطمینان حاصن کند  -

 ها را کاه  دهد؛یا آن کند از اثرات نامطلوب جلوگیری -

 دست یابد. مداومبه بهبود  -

 ریوی کند:طرحسازمان باید موارد زیر را 

 ها؛و فرصت هاریسکاقدامات برای مدنظر قراردادن   -الف

 چگونه:  -ب

 سازی کند؛مدیریت دان  خود یکپارچه و پیاده سیستمیندهای افراقدامات را در  -

 کند. یابیشارزاثربخشی این اقدامات را  -

 هاریزی برای تحقق آنطرحاهداف مدیریت دانش و   0-2

 کند.  گیاریپایهسازمان باید اهدا  مدیریت دان  را در کارکردها و سطوح مرتبط 

 اهدا  مدیریت دان  باید:

 (؛8-5بند زیروکار همراستا باشد )وکار باشد و با اهدا  کسبدر خدمت نیازهای کسب  -الف

 (؛2-5بند زیررا برآورده کند ) ذینفعهای بندی شده طر الوامات اولویت  -ب

 مشی مدیریت دان  سازگار باشد؛با خط  -پ

 الوامات قابن کاربرد را در نظر داشته باشد؛  -ت

 ؛(کاربرد)در صورت باشد گیری ، قابن اندازهاتو اثرمنافع  برحسب  -ث

 پای  شود؛  -ج

 رسانی شود؛اطالع  -چ
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 در حد مناسب بروزرسانی شود.  -ح

 سازمان باید اطالعات مدون در مورد اهدا  مدیریت دان  را نگهداری کند. 

، کیفیت، هوینه، سهم ریسکموضوعاتی مانند ایمنی، زمان،  مرتبط بااهدا  ممکن است کمی یا کیفی و 

 بازار، تجربه مشتری باشند. 

ایج مرتبط با مشتری و/یا نتایج وکار، نتایج سازمانی، نتاهدا  ممکن است از انواع متفاوت باشند، نتایج کسب

 اجتماعی و محیط زیستی. 

 ریوی چگونگی دستیابی به اهدا  مدیریت دان ، موارد زیر را تعیین کند:طرحسازمان باید هنگام 

 چه کاری انجام خواهد شد و توسط چه کسی؛ -

 چه کسی پاسخگو خواهد بود؛ -

 چه منابعی مورد نیاز خواهند بود؛ -

 بود؛چه کسی مسئول خواهد  -

 چه زمانی کامن خواهد شد؛ -

 یابی خواهد شد.شنتایج چگونه ارز -

 پشتیبانی  7

 منابع  7-8

 ،گیاریپایه برای نیاز مورد( مدیریت تعهد فناوری، کار،نیروی مالی، تأمین مثال برای) منابع باید سازمان

ارائه  و کند تعیین را دان  مدیریت سیستم مداوم بهبود و دهیگوارش گیری،اندازه نگهداری، سازی،پیاده

 نماید.

 شایستگی  7-2

 :باید سازمان

 اثرگیار دان  عملکرد بر و کنندمی کار سازمان کنترل تحت که شخص )اشخاصی(  زم شایستگی -

 کند؛ تعیین را هستند
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 شامن که بگیرد نظر در را کنانکار مختلف انواع برای نیاز مورد شایستگی سطحهرکجا که مناسب است،  -

  :موارد زیر است

 مرتبط پشتیبان فرهنگ تغییر و دان  سیستم مدیریت مداوم بهبود و تحوین طراحی، در که افرادی  -الف

 هستند؛ پاسخگو

 دارند؛ دان  مدیریت سیستم در پاسخگو هاینق  که افرادی  -ب

 .است شده فهرست 9-5-5 زیربند در نمونه هاینق   -یادآوری

 خود کار و وظایف کردنکامن از بخشی عنوان به با سیستم مدیریت دان  که کنندگانیمشارکت  -پ

 .کنندمی استفاده آن از و هستند درگیر

 دارند؛ شایستگی مناسب تجربه یا آموزش تحصیالت، مبنای بر اشخاک این کهاطمینان حاصن کند  -

 و دهد انجام های  زمشایستگی آوردن دست به برای را تیااقدام باشد، کاربرد قابن که کهدر مواردی -

 کند؛ ارزیابی را شده انجام اقدامات اثربخشی

 .کند نگهداری شایستگی شواهد عنوان به را مناسب مدون اطالعات -

 شده استخدام اشخاک مجدد تخصیص یا گریمربی ،آموزش ارائه شامن تواندمی مثال برای کاربرد قابن اقدامات  -2یادآوری

 .باشد شایسته اشخاک با قرارداد بستن یا استخدام یا فعلی؛

 آگاهی  7-9

 زیر موارد از باید درجای مرتبط، کنند،می کار ذینفع هایطر  دیگر و سازمان کنترل تحت که شخاصیا

 :باشند داشته آگاهی

 دان ؛ مدیریت مشی خط -

 عملکرد منافع شامن که دان ، سیستم مدیریت اثربخشی به نسبت میوان همکاری و پاسخگویی -

 شود؛می دان  یافته بهبود

 .دان  سیستم مدیریت الوامات با انطباق عدم 8ضمنی پیامدهای -

  

                                                      
1 - Implication 
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  8تبادل اطالعات  7-4

 که کند تعیین را دان  مدیریت سیستم با مرتبط رسانی درون سازمانی و برون سازمانیاطالع باید سازمان

 :است زیر موارد شامن

 کرد؛ خواهد رسانیاطالع را چیوی چه -

 کند؛می رسانیاطالع زمانی چه -

 شود؛می رسانیاطالع کسی چه به -

 .شودمی رسانیاطالع چگونه -

 باید که تغییراتی مدیریت دان ، سیستم مدیریت ساخت شامن گیرد،می بر در را مراحن همه رسانیاطالع

 .گیاریبه اشتراک تقویت استفاده و و اضافه شود

 .شودمی بازخورد و بازتاب درک، پییرش، ،ارسال شامن که است کامنچرخه  یک رسانیاطالع  -8 یادآوری

  .است کالمی، غیر هم و کالمی هم سازنده، گفتگوی شامن اثربخ  رسانیاطالع  -2 یادآوری

 مدون اطالعات  7-5

 اطالعات به و کندمی تعیین دان  مدیریت سیستم خاک مستندسازییک نوع  برای را الواماتی زیربند این  -یادآوری

  .ندارد اشاره کلی صورت به مدون

 کلیات  7-5-8

 :باشد زیر موارد شامن باید دان  سیستم مدیریت

 استاندارد؛ این توسط شده الوام مدون اطالعات  -الف

 ضروری اطالعات عنوان به دان  مدیریت سیستم اثربخشی برای سازمان توسط که مدونی اطالعات  -ب

 . است شده تعیین

متفاوت  زیر موارد به توجه با دیگر سازمان به سازمان یک از تواندمی دان  مدیریت سیستم مدون اطالعات گستره -یادآوری

 :باشد

 آن؛ خدمات و محصو ت ،یندهاافر ها،فعالیت نوع و سازمان اندازه -

 ها؛آن تعامالت و یندهاافر پیچیدگی -

 .شخاکا شایستگی -

                                                      
1 - Communication 
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 بروزرسانی و ایجاد  7-5-2

 :اطمینان حاصن کند ، به طور مناسب،زیر موارد از باید سازمان مدون، اطالعات بروزرسانی و ایجاد هنگام

 ؛(ارجاع شماره یا مؤلف تاریخ، عنوان، یک مثال، برای) مناسب توصیف و شناسایی -

 ؛(الکترونیکی کاغیی، مثال، برای) رسانه و( گرافیک افوار،نرم نسخه زبان، مثال، برای) قالب -

 .کفایت و تناسب برای تأیید بازنگری -

 مدون اطالعات کنترل  7-5-9

برای اطمینان از موازد زیر  باید استاندارد این و دان  مدیریت سیستم توسط شده الوام مدون اطالعات

 کنترل شوند:

 ؛برای استفاده باشند مناسب و دسترس در باشد، نیاز که زمان هر و هرجا  -الف

 از نامناسب، استفاده محرمانگی، رفتن دست از دربرابر مثال، برای) شوند محافظت کافی اندازه به  -ب

 (.یکپارچگی رفتندست

 :دهد قرار مدنظر کاربرد صورت در را زیر هایفعالیت باید سازمان مدون، اطالعات کنترل برای

 استفاده؛ و بازیابی دسترسی، توزیع، -

 ؛شدن اطالعاتمحافظت از خوانده شامن محافظت، و سازیذخیره -

 ؛(نسخه کنترل مثال برای) تغییرات کنترل -

 .8وارهایی و نگهداری -

 سیستم عملیات و ریویطرح برای و است شده تعیین سازمان توسط که بیرونی منبع دارای مدون اطالعات

 .شود کنترل و شناسایی مناسبی گونه به باید است، ضروری دان  مدیریت

 اجازه با یا به تنهایی مدون اطالعات دیدن اجازه بر مبنی تصمیم یک برضمنی  داللت تواندمی دسترسی: یادآوری

 .باشد مدون اطالعات در تغییر و دیدن اختیاریا  و

  

                                                      
1 - Disposal 
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 عملیات  1

و  نمایدسازی و کنترل ، پیادهریویطرحمورد نیاز برای برآورده کردن الوامات را یندهای افرسازمان باید 

 را توسط موارد زیر پیاده کند: 8-0زیربند اقدامات تعیین شده در 

 ؛یندهاافرمعیارها برای  گیاریپایه -

 معیارها؛ برطبعیندها افرکنترل  -

شوند ای اجرا میبه گونهیندها افر حاصن شودنگهداری اطالعات مدون به میوان  زم که اطمینان  -

 اند.شدهریوی طرحکه 

کند و  بررسیریوی نشده را تغییرات برنامهپیامدهای ریوی شده را کنترل کند و طرحسازمان باید تغییرات 

 اقدام کند.  اثرات نامطلوبهر گونه و ، برای کاه  لوومدر صورت 

د مدیریت دان  همراستا هستن سپاری شده با سیستمبرونیندهای افرکند که  اطمینان حاصنسازمان باید 

 شوند. و کنترل می

 یابی عملکردشارز  1

 یابیشگیری، تحلیل و ارزپایش، اندازه 1-8

 سازمان باید موارد زیر را تعیین کند:

گیری انطباق با الوامات این . این کار شامن اندازهاستگیری پای  و اندازه نیازمندچه چیوی  -

 است؛استاندارد و شواهد ارزش افووده شده به ذینفعان مرتبط 

نتایج  حصول اطمینان از، برای لوومیابی، در صورت شگیری، تحلین و ارزهای پای ، اندازهروش -

 معتبر؛

 گیری انجام شود؛چه زمانی باید پای  و اندازه -

 یابی شوند.شارزگیری تحلین و چه زمانی باید نتایج پای  و اندازه -

 سازمان باید اطالعات مدون مناسب را به عنوان شاهد نتایج نگهداری کند. 

 کند.  یابیشمدیریت دان  را ارز سازمان باید عملکرد دان  و اثربخشی سیستم
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 ممیزی داخلی  1-2

ریوی شده اجرا کند تا اطالعاتی ارائه دهد طرحهای زمانی های داخلی را در بازهسازمان باید ممیوی 1-2-8

 مدیریت دان : مورد اینکه سیستم در

 با موارد زیر انطباق دارد:  -الف

 مدیریت دان  خود؛ الوامات سازمان برای سیستم -

 الوامات این استاندارد؛ -

 شود. سازی و نگهداری میپیاده اثربخ ای به گونه  -ب

 سازمان باید: 1-2-2

ها، سازی و نگهداری کند که شامن تناوب، روش، پیادهگیاریپایه، ریویحطرممیوی را  )های(برنامه -الف

و نتایج  مورد نظریندهای افردهی باشد که باید اهمیت ریوی و گوارشطرحها، الوامات مسئولیت

 های قبلی را مدنظر داشته باشد؛ممیوی

 هر ممیوی را تعریف کند؛شمول معیارهای ممیوی و دامنه   -ب

ممیوی یند افربودن و بی طرفی عینیاز تا  انجام دهدای را به گونهو انجام ممیوی ممیوان انتخاب   -پ

 ؛کنداطمینان حاصن 

 شود؛ها به مدیریت مرتبط گوارش میکه نتایج ممیوی اطمینان حاصن کند  -ت

  نگهداری کند.را سازی برنامه ممیوی و نتایج ممیوی اطالعات مدون را به عنوان شاهد پیاده  -ث

 بازنگری مدیریت  1-9

ریوی شده مورد بازنگری قرار طرحهای زمانی مدیریت دان  سازمان را در بازه باید سیستم رده با مدیریت 

 کند.  اطمینان حاصنتداوم تناسب، کفایت و اثربخشی آن  از دهد تا 

 بازنگری مدیریت باید شامن مالحظات زیر باشد:

 مدیریت؛ قبلیهای وضعیت اقدامات بازنگری  -الف

 مدیریت دان  مرتبط باشد؛ تغییرات در موضوعات بیرونی و داخلی که به سیستم  -ب

 عملکرد مدیریت دان  شامن روندهای:درخصوک اطالعات   -پ

 ها و اقدامات اصالحیعدم انطباق -
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 گیری؛نتایج پای  و اندازه -

 ،نتایج ممیوی -

 .مداومهای بهبود فرصت  -ت

و هرگونه نیاز به  مداومهای بهبود های مرتبط با فرصتهای بازنگری مدیریت باید شامن تصمیمدادبرون

 مدیریت دان  باشد.  تغییر در سیستم

 های مدیریت نگهداری کند. سازمان باید اطالعات مدون را به عنوان شاهدی از نتایج بازنگری

 بهبود  86

 عدم انطباق و اقدام اصالحی 86-8

 سازمان باید:رخ می دهد، هنگامی که یک عدم انطباق 

 :لوومبه عدم انطباق واکن  نشان دهد و در صورت   -الف

 اقدامی را برای کنترل و اصالح آن و یادگیری از آن انجام دهد. -

 کند؛ رسیدگی تبعاتبه  -

یابی کند تا دیگر شعلت)های( عدم انطباق را ارز بردنازبیناز طریع موارد زیر، نیاز به اقدام برای   -ب

 دهد:نیا در جای دیگر رخ  نشودتکرار 

 ؛عدم انطباق ررسیب -

 های عدم انطباق؛تعیین علت

 وجود دارد یا احتمال وقوع آن است؛ یتعیین اینکه آیا عدم انطباق مشابه

 هر فرصتی که ممکن است از عدم انطباق به وجود آید؛ شناسایی

 اجرای هر گونه اقدام مورد نیاز؛  -پ

 اثربخشی هر اقدام اصالحی انجام شده؛ بررسی  -ت

 در سیستم مدیریت دان  در صورت لووم. اتتغییر اعمال  -ث

 شده باشد.  مواجهبا اثرات عدم انطباق  متناسب اقدامات اصالحی باید

 کند:سازمان باید اطالعات مدون را به عنوان شواهد موارد زیر نگهداری 
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 شود؛که متعاقب آن انجام می یها و هر اقدامماهیت عدم انطباق -

 نتایج هر اقدام اصالحی. -

 مداومبهبود   86-2

 بهبود دهد.  مداوممدیریت دان  را به طور  سیستم سازمان باید تناسب، کفایت، کارایی و اثربخشی

سازی و کنترل ریوی، پیادهطرحرا  داومبهبود م حصول اطمینان ازمورد نیاز برای یندهای افرسازمان باید 

 کند. 

 

  

www.farjadfanavaran.com 09130424732-09136783090

@far
jad

.fa
na

va
ran

p



  8911سال  )چاپ اول( : 86501استاندارد ملی ایران شمارۀ 

 

24 

 

 پیوست الف

 (دهنده)آگاهی

 محدوده مدیریت دانش -دانش طیف

را  تجربی یا عملی، غیرمدونتا  مدوندهد که یک پیوستار از کامال مختلف رخ می اشکالدان  در انواع و 

دان  و این حقیقت که دان  بسته به زمینه و ارزشی که دارا  اشکال. مهم است که تنوع دهدتشکین می

ایجاد  ،. یکی از اهدا  اصلی مدیریت دان بپییریمدیگر تبدین شود را  شکنبه  شکنتواند از یک است، می

و ایجاد  مطابقت داشتهها با نیازهای سازمان آن تدان  و تبدیال اشکالاطمینان از این است که انواع و 

 ند. کارزش می

تواند با دانشی که فرد حتی از آن آگاه نیست شروع شود و به دانشی که از آن آگاه می طیفاین برای مثال، 

تواند آن را با کلمات یا عالئم بیان کند )برای مثال، قضاوت یا شهود( ادامه یابد و به دانشی هست ولی نمی

با دان   طیفاین توضیح بدهند. انتهای دیگر  است که آن رادشوار و برایشان  دارا هستندبرسد که افراد 

باز( و  دیجیتالیادگیری یا محتوای  8رکاحاوی مدهای پرونده، کتابمستند شده یا ذخیره شده )مانند 

موسیقی، های تن ،)برای مثال است و ساختاردهی شده مدون ،شکن قوانین تعریف شدهحتی دانشی که به 

 یابد. پایان می،های برنامه نویسی(الگوریتمها، نمودار ها، دستورالعمن

از دان  بهینه سر و کار دارد: استفاده  طیفهای مرتبط با همه انواع دان  در این مدیریت دان  با فعالیت

ها اینست که از جمله دیگر فعالیت موجود؛ خلع دان  جدید؛ و تبدین دان  در سرتاسر این پیوستار.

چگونه به بهترین شکن ممکن قرار های مختلف دان  ی در مورد این که حوزهگیرمدیریت دان ، به تصمیم

نفعان انجام برای درک بهینه دان ، استفاده از آن و/ یا انتقال آن میان ذیهایی باید و چه فعالیتبگیرند 

 کند. پردازد. این موضوع، بسته به زمینه و چگونگی تفسیر و انطباق آن تغییر میمی شود،

مدیریت دان  به دست  ماهیتتری از ، شناخت عمیعطیفن  به عنوان یک پیوستار در این درک دا

 شود.رود کمتر میدهد و اهمیت عباراتی که برای تعریف آن به کار میمی

 

 

  

                                                      
1 - Document files 
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 پیوست ب

 (دهندهآگاهی)

  جوارهای همنظام بین مدیریت دانش و ارتباط

 آید، توصیف شود:، مانند آنچه در زیر میمرتبط هاینظامتواند با مقایسه آن با محدوده مدیریت دان  می

 مدیریت اطالعات  -الف

شوند، بنابراین مهم است تا بین این دو میگرفته با یکدیگر اشتباه اغلب مدیریت دان  و مدیریت اطالعات 

 تمایو قائن شویم. نظام

 مدیریت که جایی همچنین شود.دان  است و بنابراین شامن خلع اطالعات می تدوینمدیریت دان  شامن 

 متناسب مؤثر، اقدامات و خوب تصمیمات ازبخشد که می اطمینان و مدون دان  محتوای با رابطه در دان 

  .است دان  مدیریت از بخشی کند،می پشتیبانی کاربر، درک و زمینه با

. شودنیو نمیمدیریت اطالعات یندهای افرنیست و بنابراین تابع  مدونبیشتر دان  موجود در یک سازمان 

. برای توان به طور کامن آن را در اختیار گرفتگیاری شود، باز نمیهرچه در حوزه تدوین دان  سرمایه

. اینگونه نیست مدیریت اطالعاتاما درمورد شوند مثال، تجربه و دیدگاه، با مدیریت دان  پوش  داده می

به  اطالعاتشوند، مدیریت مدیریت اطالعات در مدیریت دان  استفاده می برخی از اجوایبنابراین با اینکه 

 دان  را برآورده سازد. مدیریت سیستم تواند الوامات نمیتنهایی 

 مدیریت داده  -ب

شوند. با این وجود، ابعادی از ظر گرفته میدو موضوع مجوا در نً معمو مدیریت دان  و مدیریت داده 

ها از طریع ها اشاره شود، شامن ترکیبی از دادهمدیریت داده که ممکن است به عنوان مدیریت دان  به آن

 های جدید است. دیدگاه ارائهها و هایی برای کاوش و تحلین دادههای مرتبط و استفاده از الگوریتمداده

 تجاریهوش   -پ

های هد  آن پشتیبانی از خلع دان  و دیدگاه کهطوریبه استبا مدیریت دان  در ارتباط  تجاریهوش 

 آید.ها و اطالعات برای شناسایی الگوها به دست میتحلین دادهوسیله بهعمدتا  امرجدید است. این 

 مدیریت ارتباط با مشتری  -ت

سروکار دارد.  ذینفعهای و دیگر طر  انوط به مشتریمدیریت ارتباط با مشتری با داده، اطالعات و دان  مرب

 تواند به عنوان ابواری برای مدیریت بهتر ارتباط با مشتری عمن کند. بنابراین مدیریت دان  می

  آموزشیادگیری، توسعه سازمانی و   -ث
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سازد تا ها و افراد را قادر می، سازمانآموزشسازمانی و نظام مدیریت دان  و نظام یادگیری، توسعه 

های از برنامه آموزشهای بین حال و آینده را از منظر نیازهای دان  درک کنند. در حالی که شکا 

ها و کند، مدیریت دان  کسب دان  را در قالبیادگیری برای پرکردن شکا  در سطح فردی استفاده می

 کند. سطوح مختلف تسهین می

 ارائه شده 89556ملی ایران به شماره  در استاندارد غیررسمی آموزشری برای تحصین و خدمات یادگی

 است. 

 یادگیری سازمانی  -ج

در . پردازند، متمایو کردها به دان  میتوان از طریع روشی که آنرا مییادگیری سازمانی و مدیریت دان  

شود. در یادگیری سازمانی در نظر گرفته مییندهای افرنظام یادگیری سازمانی، دان  به عنوان ابواری برای 

به اهدا  سازمانی است که ممکن است شامن  دستیابیمدیریت دان ، دان  به عنوان ابواری برای نظام 

. از این منظر، باشدیادگیری سازمانی در زمان مناسب برای دستیابی به اهدا  سازمان یندهای افرتسهین 

 برای دستیابی به یادگیری سازمانی استفاده شود.  بوارینوان اتواند به عمدیریت دان  می

 مدیریت منابع انسانی  -چ

افراد در  همکاریسازی ها، از قبین بهینههای مدیریت افراد در سازمانمدیریت منابع انسانی همه جنبه

به گیرد. ر میپشتیبانی از موفقیت سازمانی و ذینفعان و ساختن ظرفیت مناسب )فردی و جمعی(، را در ب

به خلع، از طریع وری آنان را و بهبود بهرهافراد مدیریت دان ، توسعه ظرفیت فردی و جمعی عالوه 

 .سازد، ممکن میو استفاده از دان  فعال گیاریاشتراک

خود بر دان   های کاریقابلیتوظایف و افوای   انجامبرای  کارکناناین دو نظام به یکدیگر وابسته هستند. 

اشتراک کند تا به اهدا  و پیشرفت خود برسد. کنند. به طور مشابه، سازمان بر دان  تکیه میتکیه می

دان  مدیریت  سیستم. یک فایده استکند، اما اگر کارکنان آن را به کار نبرند، بیقدرت ایجاد می دان 

برروی استخدام افراد  ثریؤز دان  به طور ماستفاده اوری و عملکرد بهتری شود. تواند منجر به بهرهمی

 کند. را کم می افرادو تأثیر از دست رفتن دان  از طریع ترک کار اختیاری یا اجباری اثرگیاشته 

 مدیریت نوآوری  -ح

و پرورش  پردازیایدهیندهای افرمدیریت نوآوری با مدیریت دان  ارتباط دارد. مدیریت نوآوری شامن 

های مدیریت دان  از قبین اشتراک یا توسعه دان  فعالیت از طریعاری از مواقع خالقیت است که بسی

 کند.را خلع می یشود و دان  جدیدتسهین می

 مدیریت ریسک  -خ

های نظام همچنان اما اتنگی دارند،گاز بسیاری جهات با هم ارتباط تن مدیریت ریسکمدیریت دان  و 

آمده یکی از  9-5بند زیر، همانگونه که در اثربخ دان  مدیریت سازی اگرچه پیاده. هستند ایجداگانه
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از مدیریت دان  برای کاه  ریسک وجود  غیرکاه  یا مدیریت ریسک است، سازوکارهای دیگری  هایراه

های دیگری به غیر از کاه  وکار به روشدارد. همچنین مدیریت دان  بر اثربخشی، عملکرد و شهرت کسب

مدیریت ریسک، هر دو، اثرگیار است. مدیریت دان  و  ،یا پشتیبانی از تصمیم ی  قابلیتافواریسک از قبین 

د ندههستند که عملیات یک سازمان یا پروژه را تحت تأثیر قرار می ملموسهایی برای مدیریت عوامن نانظام

یریت دارند، اما به و هر دو در طول عمر یک پروژه یا به عنوان بخشی از حکمرانی مطلوب سازمانی نیاز به مد

 نگاه کرد. کننده و نه همپوشانیمکمن  واین دو باید به صورت دو نظام موازی 

 مدیریت کیفیت  -د

عنوان یکی از اجواء  به ISO 9001 در« دان  سازمانی»مدیریت دان  مکمن مدیریت کیفیت است. به 

مدیریت دان  که در این استاندارد  سیستم مدیریت کیفیت اشاره شده است. سیستم گیاریپایهالوامی برای 

 سال 1668ایوو ملی ایران استاندارد  8-0-9بند زیربه الوامات  دستیابیتعریف شده است، ابواری برای 

 است.  8910

 هایسیستمافوایی و منجر به ایجاد هم مختلفهای نظامبه طور خالصه، ارتباط صریح بین مدیریت دان  و 

 شود. مدیریت یکپارچه و بهبود یافته می 
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 پیوست پ

 (دهندهآگاهی)

 فرهنگ مدیریت دانش 

، گرانهرفتارهای جستجودر آن فرهنگ مدیریت دان  یک جوء پشتیبان فرهنگ سازمانی است. فرهنگی که 

 و بکارگیری گیاریپایهرود، از شود و انتظار می، توسعه و کاربرد دان  در آن تشویع میگیاریاشتراکبه 

نسبت به فرهنگ مدیریت دان   فردیکند. همچنین یک بعد نظام مدیریت دان  درون سازمان پشتیبانی 

. یک فرهنگ نشان دهدو تعامالت خود  هارفتارباید تعهد خود را از طریع  هر فرد درنهایتوجود دارد که 

 رساند. این دان  به سازمان نفع میزیرا  نهدارج میمدیریت دان  ارزش دان  فردی و اشتراکی را 

 دهد که افراد در آن:ای را بازتاب میگسترهیک فرهنگ مدیریت دان  

 دهند.کنند و مشاوره میبه راحتی در مورد موضوعات بحث می  -الف

در گیارند تا اجتماعی شدن و جریان دان  دان  و اطالعات را آزادانه و با صداقت به اشتراک می  -ب

  دهند.ارتقا سازمان را  سرتاسر

 کنند.از دان  سازمانی حفاظت می  -پ

 کنند که با اختیار در مورد دان  اقدام کنند.احساس توانمندی می  -ت

  .کنندرا اثبات میدر مورد یادگیری خود و نتایج آن  پییری مسئولیت  -ث

 کنند.دیگران عرضه میبه جای اینکه دان  خود را نود خود نگه دارند، آن را به   -ج

 کنند.با همکاران خود به جای رقابت، همکاری می  -چ

 کنند.و یادگیری می صر  تفکرزمان را   -ح

  دهند.به دریافت دان  جدید از طریع تجربیات خود )موفقیت یا شکست( بها می  -خ

های مختلف سازمان مشهود باشند. در بسیاری از این اجواء به یکدیگر وابستگی دارند و ممکن است در بخ 

باشد. توسعه فرهنگ مدیریت دان   فاقد انسجاممدیریت دان  ممکن است سیستم ، کاربرد چنین مواردی

و  مداخالت سنجیدهک برنامه افتد و در زمان کوتاه نیو میسر نیست، بلکه نیازمند یبه خودی خود اتفاق نمی
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ند، منجر به وبرای رساندن آن به وضعیت مطلوب است. هنگامی که این اجواء با هماهنگی مدیریت ش فعال

 د.نشوهای درحال تغییر میمثبتی مانند توانایی سازمانی در انطباق با موقعیتهای دستاورد

شامن موارد زیر  هستندفرهنگ مدیریت دان   سازنده که های مطلوببر رفتارها و نگرش مؤثرعوامن اصلی 

 است:

 ؛های رهبریرفتار و نگرش  -الف

 ؛اعتماد  -ب

 ؛8دادنمشارکت  -پ

 ؛تنوع  -ت

 ؛عادات و هنجارها  -ث

 ؛ی اجراییهایهها و رومشیخط  -ج

 ؛آموزش و شایستگیسطوح   -چ

 ؛هامشوق  -ح

 ؛دیجیتال محیط فیویکی و  -خ

 ؛فناوری  -د

 .ساختار سازمانی  -ذ

 در متن این استاندارد به بسیاری از این عوامن اشاره شده است. 

 رویکردهای ممکن برای ترویج فرهنگ دان  شامن موارد زیر است:

 ؛تعریف یک فرهنگ دان  مطلوب  -الف

 ؛شکا  وضع موجود با وضع مطلوب تحلین  -ب

                                                      
1 - Engagement 
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 ؛شکا  یک طرح برای رسیدگی بهایجاد   -پ

 ؛ایجاد شده طرحطبع براقدام   -ت

 های تعریف شده.های قبلی در بازهروزرسانی همه گامبازنگری و به  -ث
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