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دوره آموسشی :مدیزیت دانش

فصل اول  :مبانی مدیزیت دانش

همسهِ
زاًف ثكطي ّط  33ؾبل زٍ ثطاثط هي قَز ،زض حبلي وِ ؽطفيت فىطي اًؿبى ّب ّط  1/5تب  3هيليَى ؾبل زٍ ثطاثط هي قَز .
ؾبظهبى ّب ًيع اظ اًجبقتگي زاًف ثي ثْطُ ًجَزُ اًس ،ثِ عَضي وِ افعايف حدن اعالفبت زض ؾبظهبى ّب ٍ لعٍم اؾتفبزُ اظ آى زض
تهوين ّبي ؾبظهبًي عي زٍ زِّ اذيط ثبفث ؽَْض پسيسُ اي ثِ ًبم هسيطيت زاًف قسُ اؾت  .ايي اهط ضطٍضت ثطًبهِ ضيعي،
ؾبظهبًسّي ،ضّجطي ٍ پبيف زاًف ؾبظهبًي ّوچٌيي هسيطيت فطايٌس زؾتطؾي ثِ زاًف زضؾت ثِ گًَِ اي وِ وبضايي ٍ
اثطثركي زاقتِ ثبقس ضا ًكبى هي زّس.
هسيطيت زاًف ،قبهل فطآيٌسّبيي اؾت وِ ا يدبز ،تَظيـ ٍ ثِ وبض ثطزى زاًف ثطاي اّساف ؾبظهبًي ضا ّسايت هي وٌس  .زض ٍالـ
ايي فطآيٌس ثِ افطاز ؾبظهبى ووه هي وٌس تب ذالليت ٍ تَاًبيي ّبيكبى ضا ثطاي ايدبز اضظـ افعٍزُ ثِ وبض گيطًس

 .ايي فطآيٌس

قبهل اوتؿبة زاًف ،ذلك زاًف ،شذيطُ ٍ ثبظيبثي زاًف ،پرف زاًف ٍ اؾتفازُ اظ زاًف اؾت  .ؾبظهبى ثطاي اًدبم ٍؽبيف ًيبظ
زاضز وِ ول زاًف ٍ اعالفبت ضا زض ضاثغِ ثب آى گطزآٍضي ٍ تحليل وٌس

 .ثقس اظ وؿت زاًف ،ؾبظهبى ثبيس ظهيٌِ ّبيي ثطاي

ايدبز زاًف خسيس فطاّن وٌس  .ثطاي زاًف وؿت قسُ ؾبظهبى ثبيس حبفؾِ ٍ لبثليت ّبيي ثطاي افطاز ،ثطاي شذيطُ ٍ اؾتفبزُ ي
هدسز اظ اعالفبت ٍ زاًف ضا زاقتِ ثبقس  .زاًف ايدبز قسُ زض ؾبظهبى ثبيس ثِ افطاز ٍ ؾبيط ثرف ّبيي وِ ًيبظ زاضًس ،ثِ قيَُ
ّبي هرتلف اًتكبض يبثس .زض ًْبيت ،ؾبظهبى ثبيس ظهيٌِ ّبي اؾتفبزُ اظ زاًف هَخَز ضا ثيبثس .
هسيطيت زاًف تالـ هي وٌس تب ثِ ؾَاالت ظيط پبؾد زّس:
 - 1چگًَِ هي تَاى زاًف ؾبظهبًي ضا هيبى افضبي ؾبظهبى ايدبز ٍ تمَيت وطز؟
 - 2چگًَِ هي تَاى زاًف ايدبز قسُ زض ؾبظهبى ضا ثِ هَثطتطيي ضٍـ تَظيـ ،تؿْين ٍ ازاضُ ًوَز؟
 - 3افضبي ؾبظهبى چگًَِ هي تَاًٌس اظ زاًف ؾبظهبًي ثِ قىلي اثطثرف زض فطايٌس تهوين گيطي اؾتفبزُ وٌٌس؟
- 4چگًَِ هي تَاى ايي زاًف ضا زض حبفؾِ ي ؾبظهبى حفؼً ،گْساضي ٍ ثبظيبثي وطز؟
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اّويت هسيطيت زاًف
اى هىيٌتبـ ضئيؽ هَؾؿِ ي وبضثطز َّـ ههٌَفي زض همبلِ اي ثب فٌَاى هسيطيت زاضايي زاًف ،زض ظهيٌِ ي اّويت هسيطيت
زاًف ثِ هَاضز ظيط اقبضُ وطزُ اؾت:
 .1ثبظاضّبي خْبًي ثِ قهلي فعايٌسُ زض حبل ضلبثتي تط قسى ّؿتٌس ٍ هيعاى ًَآٍضي ثِ عَض چكوگيطي زض حبل افعايف
اؾت؛
 .2وبّف خصة ًيطٍي اًؿبًي ًيبظ ثِ خبيگعيٌي زاًف غيطضؾوي ضا اظ عطيك ضٍـ ّبي ضؾوي ثِ ٍخَز آٍضزُ اؾت؛
 .3فكبضّبي ضلبثتي ،حدن ٍ اًساظُ ي ًيطٍي وبض ضا وبّف زازُ اؾت وِ ايي اهط زاًف تدبضي ضا اضظقوٌس ؾبذتِ اؾت؛
 .4هيعاى ظهبى ثطاي ذلك ٍ وؿت زاًف وبّف يبفتِ اؾت؛
 .5ثبظًكؿتگي ّبي ظٍزتط اظ هَفس همطض ٍ افعايف فعايٌسُ ي خبثدبيي ًيطٍي وبض ثِ فمساى زاًف هٌدط قسُ اؾت؛
 .6تغييطات زض ثطًبهِ ضيعي ضاّجطزي ؾبظهبى هوىي اؾت ثِ اظ زؾت ضفتي زاًف زض يه حَظُ ي ذبل هٌدط قَز.
فالٍُ ثط هَاضز شوط قسُ ،هي تَاى ثِ فَاهل ظيط ًيع اقبضُ وطز :
 اغلت وبض اهطٍظ ؾبظهبى ّب ،هجتٌي ثط اعالفبت ٍ زاًف اؾت؛ هحهَالت ٍ ذسهبت ثِ عَض چكوگيطي پيچيسُ قسُ اًس ٍ هَفميت زض ايي فطنِ ّب ًيبظهٌس خوـ آٍضي ٍ هسيطيتاعالفبت اؾت؛
 ًيبظ ثِ يبزگيطي مزاٍم يه ٍالقيت گطيعًبپصيط زض زًيبي تدبضي اهطٍظ اؾت .ثٌبثطايي زاًف ٍ اعالفبت اثعاض انلي زض ثطذَضز ثب هكىالت ؾبظهبًي اهطٍظ هحؿَة هي قًَس  .زض ًتيدِ ،هسيطيت زاًف فطنت
هٌبؾجي ضا ثطاي ثْؿبظي زض فولىطز وبضوٌبى ٍ هعيت ضلبثتي زض اذتيبض ؾبظهبى لطاض هي زّس .

هجبًي ٍ مفبّين هسيطيت زاًف
 «هسيطيت زاًف » ضا فطآيٌس ذبل ؾبظهبًي ٍ ؾيؿتوي ثطاي وؿت ،ؾبظهبًسّيً ،گْساضي ،وبضثطز ،پرف ٍ ذلك زٍثبضُ يزاًف نطيح وبضوٌبى ثطاي افعايف فولىطز ؾبظهبى ٍ اضظـ آفطيٌي تقطيف وطزُ اًس .
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 «هسيطيت زاًف » فطآيٌسي اؾت وِ ووه هي وٌس تب ؾبظهبى ّب ،اًتربة ،ؾبظهبًسّي ،پرف زاًف ٍ تدطثِ ضا ثطاي وؿتهعيت ضلبثتي زًجبل وٌٌس.
 زاًف يه ؾبذتبض اًؿبًي زاضز وِ ًوي تَاًس ذبضج اظ شّي يه فطز ٍخَز زاقتِ ثبقس ٍ قبهل تفىط زض يه ظهيٌِ ي هولَ اظاعالفبت اؾت ّ .وچٌيي هي گَيٌس زاًؿتي ،فولي اًؿبًي اؾت ،يقٌي ايٌىِ زاًف زض اًؿبًي ٍج ٍز زاضز وِ هي زاًس  .زاًف
قبهل زاًف ضؾوي ،الگَّب ،لَاًيي ،ثطًبهِ ّب ٍ ضٍيِ ّب ،هْبضت ّب ٍ تدطثِ ي افطاز اؾت .
 زافي هسيطيت زاًف ضا ثِ فٌَاى «قٌبؾبيي ،ضقس ٍ وبضثطز هَثط يه زاًف اؾبؾي ؾبظهبى » تقطيف هي وٌس. تبوٌچي يه زيسگبُ هربلف ضٍي هسيطيت زاًف زاضز وِ ثِ هقٌي وٌتطل ووتط ضٍي وبضهٌساى ٍ زضگيط وطزى ّط وسام ثطايذلك ٍ ثِ اقتطان گصاقتي زاًف اؾت وِ زض خبي ذَز اؾتطاتػي ؾبظهبى ًَآٍض ضا تمَيت هي وٌس.
 ؾَيجي هقتمس اؾت وِ زاًف چيعي ًيؿت وِ ثتَاى آى ضا هسيطيت وطز ٍ هسيطاى زاًف هحَض ًوي تَاًٌس زاًف ضا هسيطيتوٌٌس؛ ظيطا آى غيضهوىي اؾت ،اهب هحيغي وِ زض آى زاًف ذلك هي قَز ضا هي تَاى هسيطيت وطز .
 فطآيٌس اخطاي يه اؾتطاتػي هسيطيت زاًف ،عجك ًؾطيِ ي فَضوبزل ٍ گبزهيالؼ ،فجبضت اؾت اظ فوليبت ذلك ،شذيطُ،تَظيـ ٍ وبضثطز زاًف وِ ثب ّن چطذِ اي ضا زضؾت هي وٌٌس وِ چطذِ ي هسيطيت زاًف ًبهيسُ هي قَز.
 اظ ًؾط َّلن ،هسيطيت زاًف ،فجبضت اؾت اظ ثِ وبضگيطي اعالفبت زضؾت ثطاي افطازي وِ ًيبظ زاضًس ٍ زض ظهبى هَضز ًيبظ ،ثِافطاز ووه هي وٌس تب زاًف ضا ايدبز ٍ پرف وٌٌس ٍ ثط اؾبؼ آى فول ًوبيٌس .
 اظ ًؾط گَپتب ،هسيطيت زاًف فطآيٌسي اؾت وِ ثِ ؾبظهبى ّب ووه هي وٌس تب هْن تطيي هْبضت ّب ٍ اعالفبت هَضز ًيبظ ٍضطٍضي ضا ثطاي اًدبم فقبليت ّبيكبى اًتربة ،ؾبظهبًسّي ٍ تَظيـ وٌٌس ٍ اًتمبل زٌّس .
 هسيطيت زاًف ثِ هدوَفِ فطآيٌسّبيي اعالق هي قَز وِ زض ًتيدِ ي آى ّب زاًف ،وؿتً ،گْساضي ٍ  ...اؾتفبزُ هي قَز .ّسف اظ هسيطيت زاًف ،ثْطُ ثطزا ضي اظ زاضايي ّبي فىطي ثِ هٌؾَض افعايف ثْطُ ٍضي ،ايدبز اضظـ ّبي خسيس ٍ ثبال ثطزى
لبثليت ضلبثت پصيطي اؾت.

شکل  -1هسيطيت زاًف
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تبضيرچِ ٍ فلل پيسايف هسيطيت زاًف
ٍاتؿَى ( )2002زض وتبة ذَز ثِ ؾِ هطحلِ هكرم زض توسى ثكطي ٍ چْبضهيي هطحلِ اي وِ اذيطاً هغطح قسُ اؾت ،اقبضُ
هي وٌس وِ فجبضتٌس اظ فهط وكبٍضظي ،فهط نٌقت ،فهط اعالفبت وِ زض اٍاذط لطى ثيؿتن آغبظ قس ٍ .ي هقتمس اؾت وِ زض
لطى ثيؿت ٍ يىن خَاهـ ثط هجٌبي ايسُ ّب ٍ ذالليت تَؾقِ هي يبثس .
ًرؿتيي ثبض زض ؾبل  1986وبضل ٍيگ زض وتبة ذَز اظ هسيطيت زاًف ًبم ثطز ،اهب لجل اظ ٍي پيتط زضاوط ،تبفلط ٍ ؾبيطيي ًيع ثِ
عَض ضوٌي ؽَْض ايي پسيسُ ضا ثكبضت زازُ ثَزًس.
چْبض فبهل فوسُ زض ثِ ٍخَز آهسى ايي پسيسُ فجبضتٌس اظ :
 )1زگطگًَي هسل وؿت ٍ وبض نٌقتي وِ ؾطهبيِ ّبي يه ؾبظهبى اؾبؾبً ؾطهبيِ ّبي لبثل لوؽ هلي ثَزًس ( .اهىبًبت تَليس،
هبقيي ،ظهيي ٍ حتي ًيطٍي وبض اضظاى ) ثِ ؾوت ؾبظهبى ّبيي وِ زاضايي انلي آى ّب غيطلبثل لوؽ ثَزُ ٍ ثب زاًف ،ذجطگي ٍ
تَاًبيي ثطاي ذالق ؾبظي وبضوٌبى آى ّب گطُ ذَضزُ اؾت  .اظ ظهبًي وِ حطفِ ّب ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسًس وِ ثبيس ثِ عطيمي زاضايي
ذَز ضا اضظـ گصاضي ٍ ّعيٌِ ّب ضا وٌتطل ًوبيٌس ،زٍضُ اي آغبظ قس وِ اهتيبظ ضلبثتي ثط ذلك زاًف ٍ اؾتفبزُ هَثط اظ آى اؾتَاض
گكت.

 )2افعايف فَق القبزُ حدن اعالفبت ،شذيطُ الىتطًٍيىي آى ٍ افعايف زؾتطؾي ثِ اعالفب ت ثِ عَض ولي اضظـ زاًف ضا
افعٍزُ اؾت  .اعالفبت ثِ ذَزي ذَز تهوين ايدبز ًوي وٌس ،ثلىِ تجسيل اعالفبت ثِ زاًف هجتٌي ثط اًؿبى ّبؾت وِ ثِ
تهوين ٍ ثٌبثطايي ثِ السام هي اًدبهس.
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 )3تغييط ّطم ؾٌي خوقيت ٍ ٍيػگي ّبي خوقيت قٌبذتي  ،ثؿيبضي اظ ؾبظهبى ّب زضيبفتِ اًس وِ حدن ظ يبزي اظ زاًف
هْن آى ّب زض آؾتبًِ ثبظًكؿتگي اؾت  .ايي آگبّي فعايٌسُ ٍخَز زاضز وِ اگط اًساظُ گيطي ٍ السام هٌبؾت اًدبم ًكَز ،لؿوت
فوسُ ايي زاًف ٍ ذجطگي حيبتي ثِ ؾبزگي اظ ؾبظهبى ذبضج هي قَز .

 )4ترههي تط قسى فقبليت ّب ًيع هوىي اؾت ذغط اظ زؾت ضفتي زاًف ؾبظهبًي ٍ ذجطگي ثِ ٍاؾغِ اًتمبل يب اذطاج
وبضوٌبى ضا ثِ ّوطاُ زاقتِ ثبقس.
ظهبًي وِ ؾبظهبى ّب ثِ ؾطفت ثِ في آٍضي ضٍي آٍضزًس ،تهَض هي وطزًس وِ لسضت فَق القبزُ ضايبًِ ،ؾيؿتن ّب ٍ ثبًه ّبي
اعالفبتي پيكطفتِ هي تَاًس ثط وليِ هكه الت ؾبظهبًي فبيك آيس ،ثٌبثطايي ثرف ّبي في آٍضي اعالفبت هطوع فقبليت ّبي
هسيطيت زاًف ثَزًس  .اهب ٍلتي ذجطگي ٍ زاًف ًْفتِ اًؿبى ّب هطوع تَخِ ٍالـ قس ،ؾبيط ضقتِ ّب ٍ ثرف ّب ًيع ثِ تسضيح
زضگيط قسًس .زض ثسٍ اهط ثِ هسيطيت زاًف فمظ اظ ثقس في آٍضي ًگبُ هي قس ٍ آى ضا يه في آٍضي هي پٌساقتٌس  .اهب ثِ تسضيح
ؾبظهبى ّب زضيبفتٌس وِ ثطاي اؾتفبزُ ٍالقي اظ هْطت وبضوٌبى ،چيعي هبٍضاي هسيطيت اعالفبت هَضز ًيبظ اؾت

 .اًؿبى ّب زض

همبثل اثعاضّبي چبپي يب الىتطًٍيىي ،زض هطوع تَؾقِ ،اخطا ٍ هَفميت هسيطيت زاًف لطاض هي گيطًس ٍ ّويي فبهل اًؿب ًي ٍخِ
توبيع هسيطيت زاًف اظ هفبّين هكبثْي چَى هسيطيت اعالفبت اؾت .

اّساف هسيطيت زاًف
 .1ايدبز اًجبضُ زاًف،
 .2اضتمبي زاضايي ّبي زاًكي،
 .3ثْيٌِ ؾبظي فضبي زاًكي ٍ هسيطيت زاًف ثِ فٌَاى يه زاضايي.

آهبزگي ثطاي هسيطيت زاًف
«ّبلت» ،آهبزگي ضا ثِ فٌَاى پيف ًيبظي ضطٍضي ثطاي هَفميت يه قرم يب يه ؾبظهبى زض هَاخِْ ثب تغييط ؾبظهبًي تقطيف
وطزُ اؾت؛ ثٌبثطايي« ،آهبزگي ثطاي هسيطيت زاًف » ضا هي تَاى «هدوَفِ اي اظ پيف ًيبظّبي ضطٍضي ثطاي اخطاي هَفك
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هسيطيت زاًف » ،تقطيف وطز  .ثِ فجبضت زيگط« ،آمازگي ثطاي هسيطيت زاًف فجبضت ؾبت اظ هدوَفِ اي اظ لبثليت ّبي يه
قطوت يب ؾبظهبى زض زؾتطؾي ثِ ظيطؾبذت ّبي الظم ثطاي هسيطيت زاًف ٍ ؽطفيت ّبي ثِ وبضگيطي آى ّب ».

اخعاي ؾبظهبًي تكىيل زٌّسُ ي هسيطيت زاًف
 ضّجطي /هسيطيتثب فطآيٌسّبي هحيغي ،اؾتطاتػيه ٍ تهوين گيطي زض ؾغح ؾبظهبى ؾط ٍ وبض زاضز وِ قبهل اضظـ ّب ،اّسافً ،يبظهٌسي ّبي
زاًف ،هٌبثـ زاًكي ،اٍلَيت ثٌسي ،ترهيم هٌبثـ ٍ زاضايي ّبي زاًكي ؾبظهبًي اؾت .

 ؾبظهبىثب خٌجِ ّبي فوليبتي زاضايي ّبي زاًكي ؾط ٍ وبض زاضز وِ قبهل ٍؽبيف ،فطآيٌسّب ،ؾبذتبضّبي ضؾوي ٍ غيطضؾوي ،قبذم
ّب ٍ ؾٌدف ّبي وٌتطلي ،ثْجَز فطآيٌس ٍ هٌْسؾي هدسز فطآيٌسّب اؾت .

 فٌبٍضيثب اًَاؿ فٌبٍضي ّبي اعالفبتي ،ثِ ٍيػُ ثطاي پكتيجبًي ٍ تَاًبؾبظي اؾتطاتػي ّبي هسيطيت زاًف ٍ فوليبت آى ؾط ٍ وبض زاضز .

 يبزگيطيثب خٌجِ ّبي ضفتبضي ؾبظهبى ٍ هٌْسؾي اختوبفي ؾط ٍ وبض زاضز  .ايي خٌجِ ثط انَل ٍ فوليبتي ثطاي اعويٌبى اظ تؿْين زاًف
ٍ افعايف ّوىبضي افطاز توطوع زاضز ٍ تأويس ٍ توطوع آى ثط قٌبؾبيي ٍ وبضثطز ٍيػگي ّبي هَضز ًيبظ ثطاي يبزگيطي ؾبظهبًي
اؾت.

اخعاي ظيطؾبذتي هسيطيت زاًف
 -اؾترسام وبضوٌبى زاًكي
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وبضهٌس زاًكي وؿي وِ زاًف ضا ثطاي اًح ام فوليبت هَضز ًيبظ ثطاي ضؾيسى ثِ ّسف ،هَضز اؾتفبزُ لطاض هي زّس ٍ ثب قبيؿتگي
ّبيي وِ زاضز ثِ پطزاظـ زاًف هي پطزاظز  .آًبى افطازي ّؿتٌس وِ ثيكتط ثب فىطقبى وبض هي وٌٌس تب زؾتبًكبى ٍ زض فهط
زاًف ايي زؾتِ اوثطيت ًيطٍي وبضي ضا تكىيل هي زٌّسّ .ن اوٌَى حسٍز  %60اظ وبضهٌساى آهطيىبيي ،وبضهٌس زاًكي ّؿتٌس .

 ؽطفيت شذيطُ زاًفؽطفيت شذيطُ ي زاًف ،ثِ هقٌي حبفؾِ ي ؾبظهبًي ٍ لبثليت ّبيي ثطاي افطاز ثطاي شذيطُ ٍ اؾتفبزُ ي هدسز اظ اعالفبت ٍ
زاًف اؾت وِ قبهل فوليبت ؾبظهبًي ٍ ؾبذتبضّبيي اؾت وِ خؿت ٍ خَي فولىطز شٌّي ثْيٌِ ضا پكتيجب ًي هي وٌٌس.

 ضاثغِي هكتطي  /فطضِ وٌٌسُضاثغِ هكتطي /فطضِ وٌٌسُ ،قبهل ٍفبزاضي ثطاي ؾطٍيؽ ّب يب هحهَالت ،الگَّبي فطٍـ ،قْطت ؾطٍيؽ ّبي فطضِ وٌٌسُ،
ضوبًت ًبهِ ّب ٍ تقْسات تَؾظ فطضِ وٌٌسُ ٍ پبيگبُ زازُ ثطاي هكتطي  /فطضِ وٌٌسُ اؾت  .ضاثغِ ي يه ؾبظهبى ثب فطضِ
وٌٌسُ اـ ذيلي هْن اؾت ٍ ثِ فٌَاى يه زاضايي ًبهلوَؼ ؾبظهبى تلمي هي قَز  .ايي ضاثغِ ،ؾبظهبى ضا لبزض هي ؾبظز وِ
ًيبظّبي هكتطيبى ضا زض حسالل ّعيٌِ ثطآٍضزُ ؾبظز.

 هسيط اضقس زاًكي CKOثطاي ّوبٌّگي ثيي اخعاي ظيطؾبذت ّب ٍ فقبليت ّبي هسيطيت زاًف ضطٍضي اؾت  CKO .ثطاي ايفبي ًمف تجسيل
زاضايي ّبي فىطي ثِ اضظـ تدبضي هٌهَة هي قَز ّ CKO .ب زض ضاثغِ ثب ول زاضايي ّبي زاًكي ؾبظهبى ٍ ثطاي تقييي ظهيٌِ
ّبيي وِ ثبيس لبثليت ّبي زاًكي ؾبظهبى ثط اؾبؼ ضؾبلت ٍ چكن اًساظ آى هكرم قًَس ،هؿئَلٌس .
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مدیزیت دانش
ساسمانی

مدیزیت دانش

مدیزیت دانش

فزآیند و

افزاد

سیزساخت

شکل  -2ؾيؿتن ّبي هسيطيت زاًف ثطاؾبؼ هسل "ؾًَبؾي" ٍ "ؾَضي" :هسيطيت زاًف قبهل  3ظيطؾيؿتن اؾت وِ ثب
يىسيگط اضتجبط زاضًس ٍ ؾبظهبى ًيبظ زاضز وِ ثيي آى ّب تَاظى ثطلطاض وٌس .
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فطآيٌسّبي هسيطيت زاًف
 - 1اوتؿبة زاًف
ثطاي اًدبم زازى ّط وبضي ،الظم اؾت وِ اعالفبت ٍ زاًف نطيح زض ضاثغِ ثب آى گطزآٍضي ٍ تحليل قَز وِ ايي قطٍؿ فطآيٌس
اوتؿبة زاًف اظ عطيك ظيطؾبذت هسيطيت زاًف هي ثبقس  .زٍ فطآيٌسي وِ اظ عطيك آى ؾبظهبى ّب زاًف ٍ اعالفبت ضا وؿت
هي وٌٌس ،فجبضت اًس اظ:يبزگيطي ؾبظهبًي ٍ خؿت ٍ خَ .
اوتؿبة اعالفبت ؾبظهبًي اظ عطيك خؿت ٍ خَ ضا هي تَاى ثِ ؾِ قيَُ اًدبم زاز:
 .1اؾىي وطزى :ثِ عيف ًؿجتبً گؿتطزُ اي اظ زضيبفت اعالفبت اظ هحيظ ذبضخي اقبضُ زاضز.
.2

خؿت ٍ خَي هتوطوعٌّ :گبهي اتفبق هي افتس وِ افضبي ؾبظهبى يب ٍاحسّب ثِ عَض فقبل زض يه ثرف وَچه اظ هحيظ

زضًٍي يب ذبضخي خؿت ٍ خَ هي وٌٌس وِ اغلت زض ٍاوٌف ثِ هكىالت يب فطنت ّبي هكىَن يب ٍالقي هي ثبقس .
.3

ًؾبضت فولىطزي :ثطاي حس ٍؾظ زضيبفت ّبي هتوطوع ٍ گؿتطزُ اثطثرف ؾبظهبًي ٍ ثطاي تح لك اّساف اظ پيف تقييي

قسُ هَضز اؾتفبزُ لطاض هي گيطز.
«يبزگيطي ؾبظهبًي » يه ًمف اؾبؾي زض اوتؿبة زاًف زاضز  .زٍ ًَؿ يبزگيطي ثِ ًبهِ ّبي ًَؿ ًَ ٍ 1ؿ ٍ 2خَز زاضًس وِ ثِ
آى ّب يبزگيطي ّبي ته حلمِ اي ٍ زٍحلمِ اي ًيع گفتِ هي قَز  .اظ ايي زيسگبُ اوتؿبة ٍ ذلك زاًف هغن ئٌبً قبهل تقبهل
ثيي زٍ ًَؿ يبزگيطي اؾت وِ ًَفي اظ هبضپيچ پَيب ضا تكىيل هي زٌّس .
ثِ زؾت آٍضزى زاًف ضوٌي وِ ًوي تَاًس ثِ عَض هؿتمين پطزاظـ قَز ،يه لؿوت اؾبؾي اظ ايي هطحلِ اؾت وِ هَخت
تَؾقِ ي ثْجَزّب ٍ ذالليت ّب ،هحهَالت يب پطزاظـ ّب ٍ ّوچٌيي ايدبز اضظـ هي قَ ز ٍ زض ًْبيت ،ثِ لؿوتي اظ زاًف
خسيس زض ؾيؿتن تجسيل هي قَز.

 - 2ؾبظهبى زّي زاًف
ؾبظهبى ّب ،همساض ظيبزي اعالفبت ضا ضٍظاًِ زضيبفت هي وٌٌس وِ ثبيس آى ضا عجمِ ثٌسي ،تمؿين ٍ تَظيـ وٌٌس  .ؾبظهبى زّي ٍ
عجمِ ثٌسي زاًف ثبيس يه لبثليت انلي ثطاي ؾبظهبى ّبي آيٌسُ ثبقس .
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ٍؽيفِ هسيطيت هٌبثـ اًؿبًي ثطاي ؾبظهبى زّي زاًف قبهل هَاضز ظيط اؾت :
 تهوين گيطي ثطاي تكريم ايٌىِ چِ زاًكي هْن اؾت؛ ايدبز يه فطٌّگ لغت زاًكي؛ ايدبز قبذم ّب ٍ اثعاضّبي خؿت ٍ خَ؛ -عجمِ ثٌسي ٍ پباليف هساٍم زاًف

 - 3ثِ وبضگيطي زاًف
ؾبظهبى ّب ثب زاقتي ثْتطيي زاًف ثِ هعيت ضلبثتي ًوي ضؾٌس؛ هگط ايٌىِ ثْتطيي اؾتفبزُ ضا اظ آى ثىٌٌس  .ثِ هٌؾَض ثْتطيي
اؾتفبزُ اظ زاًف ،ثبيس آى ضا ثِ عَض وبهل زض فقبليت ّبي ؾبظهبى ثِ وبض گطفت

 .ثطاي ايي وبض ثبيس فطآيٌسّبي زيگط زاًف

اؾبؾبً ايدبز ،تَظيـ ٍ ثِ اقتطان گصاقتِ قًَس.

 - 4ثِ اقتطان گصاقتي زاىـ
اگط زاًف زض ؾطاؾط ؾبظهبى ثِ عَض وبضآهس تَظيـ قَز ،افطاز زض ؾطاؾط ؾبظهبى ثِ ايسُ ّبي اؾتطاتػيه هْن ثِ خبي زاًف
ًگْساضي قسُ زؾتطؾي ذَاٌّس زاقت.

انَل هسيطيت زاًف
زاًٍپَضت ٍ پطٍؾبن ( ،)1998زُ انل ضا ثِ فٌَاى انَل هسيطيت زاًف اضائِ زازُ اؾت:
 )1هسيطيت زاًف هؿتلعم ؾطهبيِ گصاضي اؾت  .زاًف يه زاضايي اؾت اهب اثطثركي آى هؿتلعم ؾطهبيِ گصاضي زض زاضايي
ّبي زيگط ًيع ّؿت ّ .وچٌيي ثرف ظيبزي اظ فقبليت ّبي هسيطيت زاًف ؾطهبيِ گصاضي ّؿتٌس ثِ فٌَاى هثبل

 :آهَظـ

وبضوٌبى فقبليتي اؾت وِ ثِ ؾطهبيِ گصاضي ًيبظهٌس اؾت.
 )2هسيطيت اثطثرف زاًفً ،يبظهٌس پيًَس اًؿبى ٍ تىٌَلَغي اؾت  .اًؿبى ٍ ضايبًِ ّط يه تَاًبيي ذبل ذَز ضا زاضًس  .ثِ فٌَاى
هثبل ضايبًِ ّب هي تَاًٌس اعالفبت ضا ؾطيـ پطزاظـ وٌٌس اهب لسضت آى ّب هحسٍز ثِ زازُ ّب ٍ اعالفبت اؾت ٍلي زاًف زض
شّي اًؿبى اؾت ٍ فمظ زض آًدب پطزاظـ هي قَز  .اظ آًدب وِ زاًف هجتٌي ثط زازُ ٍ اعالفبت اؾت ايي زٍ زض اضتجبط ثب ّن هي
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تَاًٌس هَثط ثبقٌس  .لصا ؾبظهبى ّب ثطاي هسيطيت اثطثرف زاًف ًيبظهٌس ضاُ حل ّبيي ّؿتٌس وِ اًؿبى ٍ زاًف ضا ثب ّن پيًَس
ثعًس.
 )3هسيطيت زاًف ،ؾيبؾي اؾت  .ثط وؿي پَقيسُ ًيؿت وِ زاًف لسضت اؾت ٍ لصا ًتايس خبي تقدت ثبقس وِ ّط وؽ وِ
زاًف ضا هسيطيت وطزُ يه وبض ؾيبؾي اًدبم زازُ اؾت  .اگط زاًف زض اضتجبط ثب لسضت ،پَل ٍ هَفميت ثبقس پؽ ثب گطٍُ ّبي
فكبض ،تَعئِ ،زؾيؿِ ٍ تقبهالت ؾيبؾي ًيع هطتجظ هي ثبقس .
 )4هسيطيت زاًف ثِ هسيطاى زاًف ًيبظهٌس اؾت  .همهَز زاًٍپَضت اظ هسيط اى زاًف هسيطاًي ّؿتٌس وِ هي تَاًٌس زاًف ّبي
ًْفتِ ضا زضيبفتِ ٍ ثطاي آى اضظـ ٍ افتجبض لبئل قًَس ٍ ايي هَضَؿ زض ثرف زٍلت هْن تط اؾت هسيطاى زاًف ثبيس ازاضُ
وٌٌسگبى ذَثي ثطاي زاًف ثبقٌس.
 )5هعايبي هسيطيت زاًف ،ؾطچكوِ گطفتِ اظ تطؾين زاًف اؾت  .تطؾين زاًف ثِ تطؾين ًمكِ ّبي شٌّي افطاز هٌدط هي
قَزّ .ط يه اظ هب ثط اؾبؼ ًمكِ ّبي شٌّي ذَز فول هي وٌين ً .مكِ ّب ٍ هسل ّبي شٌّي افطاز زض ٍالـ ثِ هٌعلِ فيلتطّبي
هفَْهي ّؿتٌس وِ هي گَيٌس چِ اعالفبتي ضا چگًَِ ثيٌين.
 )6تؿْين ٍ ثِ وبضگيطي زاًف ،شاتي ًيؿت  .اگط زاًف ،هٌجـ ثب اضظقي اؾت ٍ لسضت ضا ثِ ّوطاُ ذَز هي آٍضز چطا ثبيس آى ضا
تؿْين ًوَز؟ هسيطاى زاًكي وِ فطو هي وٌٌس اًؿبى ّب ثِ عَض عجيقي گطايف زاضًس وِ زاًف ذَز ضا اًسٍذتِ ٍ شذيطُ
وٌٌسُ هَفك تط اظ آى ّبيي ّؿتٌس وِ چٌيي تهَضي ضا ًساضًس  .هوىي اؾت هب ٍاضز قسى زيگطاى ثِ زاًف ذَز ضا ثِ فيٍاى يه
تْسيس ثِ حؿبة آٍضين ،هگط آى وِ زض ايي ظهيٌِ افتوبز الظم ايدبز قسُ ٍ قسيساً ثطاًگيرتِ قسُ ثبقين .
 )7هسيطيت زاًف ثِ هقٌي ثْجَز فطايٌسّبي وبض زاًف اؾت  .ثْجَز وبض زاًكي هؿتلعم ايي اؾت وِ زذبلت ّبي اظ ثبال ٍ
پبييي ووتط قَز .وبضوٌبى ثبيس آظازي فول ٍ اؾتمالل الظم ضا زض وبض ذَز زاقتِ ثبقٌس تب ثتَاًٌس زاًف ّبي ذَز ضا زض ضاؾتبي
حل هؿبئل ٍ تهوين گيطي ّب ثِ وبض ثگيطًس .
 )8زؾتيبثي ثِ زاًف ،تٌْب قطٍؿ وبض اؾت  .زؾتيبثي ثِ زاًف هْن اؾت اهب هَفميت هسيطيت زاًف ثب آى ،تضويي ًوي قَز .
زاًف ضا ثبيس ثِ وبض گطفت ٍ زض فطايٌسّبي ؾب ظهبًي ٍاضز وطز ثِ گًَِ اي وِ ثْجَز فولىطز ؾبظهبًي هٌدط قَز  .ثطاي هَفميت
ايي اهط ًيع ثبيس اًگيعُ ّبي الظم ضا زض افطاز ايدبز ًوَز .
 )9هسيطيت زاًف ّيچ گبُ ثِ پبيبى ًوي ضؾس  .هوىي اؾت هسيطاى زاًف تهَض وٌٌس وِ اگط آى ّب تَاًؿتِ اًس زاًف ؾبظهبًي
ضا تحت وٌتطل ذَز ثگي ضًس وبض ثِ پبيبى ضؾيسُ اؾت ّ .يچ ٍلت ًوي تَاى تقييي وطز وِ چِ ظهبًي ثطاي پبيبى زازى ثِ
هسيطيت زاًف وبفي اؾت ّوبى عَضي وِ زض هَضز هسيطيت هٌبثـ اًؿبًي ًيع ًوي تَاى چٌيي وبضي وطز ظيطا ًيبظّبي زاًكي
هب ّوَاضُ تغييط هي وٌٌس.
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 )10هسيطيت زاًفً ،يبظهٌس يه لطاضزاز زاًف ي اؾت  .اگط زاًف هٌجـ هْوي اؾت هي علجس وِ تَخِ لبًًَي ذبل ثِ آى
ثكَز .آيب توبم زاًكي وِ زض شّي وبضوٌبى ًْفتِ اؾت هتقلك ثِ آى ّب اؾت  .آيب آى ّب هبله توبم زاًف ذَز ّؿتٌس ،زضنس
ووتطي اظ ؾبظهبى ّب ثِ ايي پطؾف ّب پبؾد زازُ اًس ،زض لطاضزازّبي زاًف ثبيس ايي هَاضز ضٍقي قَز.

ضاّجطزّبي هسيطيت زاًف
ٍاى وطٍ ( )2001چْبض ضاّجطز ضا تحت فٌَاى ضاّجطزّبي چْبضگبًِ هسيطيت زاًف اضائِ زازُ اؾت:

 )1ضاّجطز ثىبضگيطي
تالـ هسيطيت زاًف زض ايي ضاّجطز ثط تَظيـ ٍ تؿْين زاًف ؾبظهبًي هتوطوع هي قَز ً .گبُ هسيطيت زض ايي ضاّجطزً ،گبّي
زضٍى ؾبظهبًي اؾت  .ايي ضاّجطز ،ظهبًي ثطاي هسيطيت زاًف هٌبؾت اؾت وِ زاًف وبفي ٍ هَضز ًيبظ زض زضٍى ؾبظهبى ايدبز
قسُ اؾت ٍ ًيبظي ثِ اضائِ زاًف خسيس ًجبقس.

 )2ضاّجطز گؿتطـ يب تَؾقِ
هسيطيت زاًف ثب اتربش ايي ضاّجطز ثط افعايف زاًف زض حَظُ ّبي زاًف هَخَز ؾبظهبى السام هي نًٌس ً .گبُ هسيطيت زاًف زض
ايي ضاّجطز ًيع ،زضٍى ؾبظهبًي اؾت.

 )3ضاّجطز خصة
زض ايي اؾتطاتػي ثط خصة زاًف ّبي خسيس اظ هٌبثـ ثيطًٍي تأويس هي قَز ،لصا هسيطيت زاًفً ،گبّي ثطٍى ؾبظهبًي پيسا هي
وٌس.

 )4ضاّجطز وبٍـ
زض ايي ضاّجطز ثط زضًٍي وطزى زاًف ّبي ًَيي زض حَظُ ّبي خسيس (زضًٍي يب ثيطًٍي ) تأويس هي قَز ،لصا هسيطيت زاًف هي
تَاًس ًگبّي ثطٍى ؾبظهبًي يب زضٍى ؾبظهبًي پيسا وٌس .
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اٍلَيت ّبي ضاّجطزي هسيطيت زاًف
اٍلَيت ّبي ضاّجطزي هسيطيت زاًف زض قف ظهيٌِ ظيط تقييي هي قَز:

- 1ايدبز ّوبٌّگي
ايدبز ّوبٌّگي هيبى اّساف ،ثطًبهِ ّب ٍ ؾيبؾت ّبي ؾبظهبى ثب قيَُ ّبي تَليس ٍ غٌي ؾبظي هسيطيت زاًف ٍ ضاّجطزّبي
ثبظضگبًي زض ؾغح ؾبظهبى  ،تقْسات ثلٌسهست ٍ اٍلَيت ّبي ضاّجطزي ،ضاُ حل ّبي هسيطيت زاًف ضا تطؾين هي وٌس  .ضاُ حل
ّب ثبيس زض تقبهل ًعزيه ثب ؾغَح اّساف ؾبظهبًي ثبقس تب اضظـ ّبي ثلٌسهست ٍاحسّبي تَليس وٌٌسُ زاًف تحمك يبثس  .ثطاي
زؾتيبثي ثِ ايي تطاظ ،اظ قيَُ ّبي ظيط هي تَاى اؾتفبزُ وطز:
 تقطيف ضؾوي زاًف وبًًَي ٍ زاًف ًْفتِ ٍ تجييي ًمف آى زض تدبضت ٍ نٌقت ٍ فوليبت ؾبظهبى؛
 اضظيبثي تَاى ضاّجطزي ضلجب ٍ فطضِ وٌٌسگبى ٍ قٌبؾبيي هيعاى قىبف ؾبظهبى ثب آى ّب؛
 اضظيبثي تَاى ٍ لبثليت ّبي زاضايي ّبي زاًكي ضلجب ٍ فطضِ وٌٌسگبى ٍ قٌبؾبيي هيعاى قىبف ؾبظهبى ثب آى ّب؛
 تقطيف ٍ تمَيت ؾجس زاًكي هغبثك ثب ؾطهبيِ فىطي ٍ اًقىبؼ آى زض گعاضـ ّبي فولىطز ؾبالًِ ؾبظهبى؛
 اضظيبثي هؿتوط تَؾقِ فطايٌسّبي ؾطهبيِ فىطي ٍ ضفـ هكىالت احتوبلي زض ضاؾتبي زؾتيبثي ثِ اّساف فوليبتي همطض؛

- 2تحَل ٍ اضظـ آفطيٌي هسيطيت زاًف
ّسف ًَآٍضي ّبي هسيطيت زاًف تَؾقِ اضظـ ّبي هحَضي اّساف ثلٌسهست اؾت  .ؾبظهبى ّبي هَفك ثط فقبليت ّبي هسيطيت
زاًف ثطاي قىَفبيي تَاًوٌسي ّبي هٌبثـ اًؿبًي زض ضاؾتبي افعايف حدن زاًف آفطيٌي ٍ يب پطزاظـ زاًف خسيس ثب ًيبظّبي
ؾبظهبى ؾطهبيِ گصاضي وطزُ اًس  .اگط فطنِ ّبي زاًف آفطيٌي هسيطيت ز اًف ثب اّساف ضٍقي ٍ ٍالقي زض چبضچَة اضظـ ّبي
انَلي ؾبظهبى آغبظ ًكَز ،ايي وبض اگط چِ هوىي اؾت پبيگبُ ّبي زازُ اي هَثطي ايدبز وٌس ،اهب نطفبً ّسض زازى پَل ٍ ظهبى
تلمي ذَاّس قس.

- 3حوبيت هسيطيت اضقس
ايي هَضز ثطاي وليِ ثطًبهِ ّبي تغييط ٍ تحَل الظم اؾت  .اؾتمطاض ايى حوبيت زض چبضچَة فطٌّگ ؾبظهبًي ثبيس زض تطتيجبت
لبًًَي لحبػ قَز  .ثِ ّط حبل ،ايي تسثيط فبهلي هْن زض ًيل ثِ هَفميت زض عطح ّبي هسيطيت زاًف اؾت
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پكتيجبًي هسيطيت اضقس هي تَاى ايي هَاضز ضا ًبم ثطز  :اضؾبل پيبم ّبي هؿتوط زال ثط حبيع اّويت ثَزى هسيطيت

زاًف ٍ

يبزگيطي ؾبظهبًي ثطاي زؾتيبثي ثِ هَفميت ّبي ؾبظهبًي ،تأهيي ٍخَُ ٍ ؾبيط هٌبثـ ثطاي ًْبزيٌِ وطزى ضفتبضّبي هغلَة ٍ
اضظـ ّبي هٌبؾت وبض.

- 4هطٍض ثقس اظ فوليبت
"هطٍض ثقس اظ فوليبت " ثطهي گطزز  .ايي ًَؿ هطٍض ،م ؾتلعم

وليس انلي هَفميت ّبي ًؾبهي زض هسيطيت زاًف ثِ ضاّىبض

پبؾرگَيي ثِ ؾَاالتي اؾت تب هكرم قَز زض فوليبت ٍالقبً چِ اتفبلي افتبزُ ٍ چِ اتفبلي ثبيس ضخ هي زاز  .ايي زٍ ثب ّن چِ
تفبٍت ّبيي زاقتِ ٍ اظ ايي تفبٍت ّب چِ ًتيدِ اي هي تَاى گطفت ً .تبيح خلؿبت هطٍض پؽ اظ فوليبت ،ثب ؾطفت ثِ انَل يب
ضٍـ ّبي هسٍى ٍ اؾبؾي ٍ يب ثطًبهِ ّبي توطيٌي هي افعايس.

- 5فٌبٍضي اعالفبت
 - 6قٌبؾبيي ٍ پطٍضـ هٌبثـ ذلك زاًف

اثعاضّبي اخطاي فطايٌس هسيطيت زاًف
اثعاضّبي ثؿيبضي ثطاي اخطاي فطايٌس هسيطيت زاًف عطاحي قسُ اًس تب ؾجه ،ازغبم ،اًتمبل ٍ گؿتطـ زاًف ؾبظهبى ضا فولي
ؾبظًس .ايي اثعاضّب ضا هي تَاى زض چْبض گطٍُ عجمِ ثٌسي ًوَز:
- 1اثعاضّبي هسيطيت هحتَا وِ ازغبم ،عجمِ ثٌسي ٍ وسثٌسي زاًف ضا اظ هٌبثـ هرتلف اًدبم هي زٌّس؛
- 2اثعاضّبي اًتمبل زاًف وِ اظ اضتجبط ثيي وبضوٌبى ؾبظهبى حوبيت هي ًوبيٌس؛
- 3ؾيؿتن ّبي خؿتدَ ٍ ثبظيبثي زاًف؛
- 4ؾيؿتن ّبي فوَهي هسيطيت زاًف وِ ثِ ًيبظُ اي وبضوٌبى ٍ هسيطاى ؾبظهبى پبؾد هي زٌّس .
ثطذي اظ اثعاضّبي هسيطيت زاًف ثطاي پكتيجبًي اظ يه فولىطز ٍيػُ ؾبظهبًي ٍ ثطذي ثطاي حوبيت فوَهي اظ فولىطزّب ٍ
فطايٌسّبي ؾبظهبًي عطاحي قسُ اًس.
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ؾِ فبهل انلي زض اخطاي هَفميت آهيع هسيطيت زاًف :
 - 1ظيطؾبذتبضّب ،ثِ ؾرت افعاضً ،طم افعاض ٍ ؾيؿتن ّبي تقبهلي هطثَط هي قَز .
 - 2ؾبذتبض اعالفبتي ؾبظهبى ًكبى زٌّسُ هدوَفِ اي اظ لَافسي اؾت وِ ثط تجبزل زازُ ّب ٍ پيبم ّب ًؾبضت هي وٌس .
 - 3فطٌّگ ؾبظهبى ثط ثبٍضّب ٍ اضظـ ّبي وليسي ؾبظهبى ّوچٌيي اضتجبعبت ثيي گطٍُ ّب اقبضُ زاضز .

ؾجه ّبي هسيطيت زاًف
اًَاؿ ؾجه ّبي اخطايي هسيطيت زاًف ثب تَخِ ثِ هيعاى هغبثمت فطايٌسّبي هسيطيت زاًف ثب فطٌّگ ٍ تَخِ هسيطاى ؾبظهبى
ثط هسيطيت زاًف ثِ نَضت شيل قٌبؾبيي قسُ اًس :
- 1ثْجَز ضٍـ ّبي يبزگيطي هَخَز زض همبثل تغييط ضٍـ ّب؛
- 2وؿت زاًف ثِ نَضت گطٍّي زض همبثل وبض اًفطازي وبضوٌبى؛
- 3اًتمبل ضؾوي زاًف زض ؾبظهبى زض همبثل ؾيؿتن غيطضؾوي ٍ هتوطوع زاًف؛
- 4وؿت ٍ ؾيؿتن زاًف ثب تَخِ ثِ وبضثطز هدسز آى زض ؾبظهبى زض همبثل تىيِ ثط تقبهالت ذجطگبى؛
- 5توطوع ثط زاًف زضٍى ؾبظهبًي زض همبثل وؿت زاًف ثسٍى تَخِ ثِ هطظّبي ؾبظهبًي؛
- 6تأويس ثط خطيبى اعالفبت ثِ عَض ضؾوي زض همبثل تأويس ثط اًتمبل زاًف اظ عطيك قجىِ ّبي غيطضؾوي ؾبظهبى زاًف هي
تَاًس زض اؾٌبز ،پبيگبُ زازُ ٍ ؾبيط هٌبثـ ؾبذت يبفتِ ؾبظهبى ّوچٌيي زض شّي ٍ ضفتبض وبضوٌبى ؾبظهبى ٍخَز زاقتِ ثبقس .

هكبضوت زض هسيطيت زاًف
هكبضوت زض هسيطيت زاًف يقٌي فطايٌس هسيطيت زاىـ وِ تَؾظ افضبي ؾبظهبى ازاضُ هي قَز .
ايي فطايٌس زاضاي ؾِ هطحلِ اؾت:
ذلك ،هصاوطُ ٍ ضؾوي ؾبظي.
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مشاركت در دانش

مذاكزه

رسمی ساسي

خلق دانش

شکل  -3فطايٌس هكبضوت زض هسيطيت زاًف
زض هطحلِ ذلك زاًف ،فقبليت ّب ،ضٍيسازّب ٍ اثطاظًؾطّبي هرتلف ثِ هَاظات اًدبم ٍؽبيف ؾبظهبًي تَؾظ افضبء هَضز تَخِ لطاض
هي گيطز .زضگيطي افضب ثب فقبليت ّبي ؾبظهبًي ثيف اظ هسيطيت اؾت ٍ ايي زضگيطي ثب اًدبم ٍؽبيف هرتلف ؾبظهبًي ثِ عَض
ؾبذتبضًيبفتِ اي هٌدط ثِ ايدبز زاًف هي قَز.
زض هطحلِ هصاوطُ ،زض هَضز فقبليت ّب ٍ ًؾطات اثطاظ قسُ گًَبگَى ،ثحث ثيي افضب نَضت هي گيطز ٍ پبفكبضي ثقضي افضب ثط
زفبؿ اظ فمبيسقبى ،هٌدط ثِ ايدبز ًؾطيبت هربلف گطزيسُ ٍ زاهٌِ هصاوطُ گؿتطـ هي يبثس  .فسم لغقيت ٍ تقبضو وِ اظ فسم
تَافك زضثبضُ اٍلَيت ّب ًبقي هي قَز ،زض ايي هطحلِ ثِ ٍخَز هي آيس.
زض هطحلِ ضؾوي ؾبظي زض نَضت حهَل تَافكً ،ؾطيبت ٍ فمبيس خسيس تَؾقِ هي يبثس ٍ ثِ نَضت ثطًبهِ ّبي ؾبظهبًي هغطح
هي قًَس  .ثطًبهِ ّبي خسيسي وِ اظ ؾَي افضب هغطح قسُ ٍ هسيطيت ،تهوين ثِ حوبيت اظ آى ّبي هي گيطز

 .زض هطحلِ

ن ثطذي اظ ًؾطات اثطاظ قسُ ثِ زليل فسم حهَل
ضؾوي ؾبظي خعئي اظ ٍؽبيف ضؾوي ٍ ضايح ؾبظهبًي هي گطزًس  .زض نَضتي ُ
تَافك ،ثِ هطحلِ ضؾوي ؾبظي ًوي ضؾٌس.

" پایان فصل اول "
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سٚيىشد ٞاي ٔذيشيت دا٘ؾ
واسَ -اسيه اػٛيثي ،د ٚسٚيىشد سا تشاي عثم ٝتٙذي ٔذيشيت دا٘ؾ ؿٙاػايي وشد:
 - 1سٚيىشد ٔتٕشوض تش فٙاٚسي اعالػات (تا پيؾ صٔي ٝٙي ٟٔٙذػي  ٚدا٘ؾ اعالػات )
تشاي ٔحمماٖ  ٚواسؿٙاػاٖ ايٗ حٛص ،ٜدا٘ؾ ت ٝػٛٙاٖ اتضاسي تّمي ٔي ؿٛد ؤ ٝي تٛا٘ذ دس ػيؼتٓ

ٞاي اعالػاتي ٔٛسد

ؿٙاػايي ،دػت ٝتٙذيٍٟ٘ ،ذاسي  ٚتاصياتي لشاس ٌيشد  .اتضاسٞايي چٛٞ ٖٛؽ ٔلٛٙػي ،اٍِٞٛاي ؿثي ٝػاصيٌ ،ش ٜٚافضاس ،پايٍاٜ
دادٞ ٜا ٔ ... ٚي تٛا٘ذ ت ٝتٛػؼ ٝي ايٗ سٚيىشد وٕه وٙذ.
 - 2سٚيىشد ٔتٕشوض تش افشاد (تا پيؾ صٔي ٝٙي سٚا٘ـٙاػي ،تٛػؼ ٝي ٘يشٚي ا٘ؼا٘ي  ٚتٛػؼ ٝػاصٔا٘ي)
تشاي ٔحمماٖ  ٚواسؿٙاػاٖ ايٗ حٛص ،ٜدا٘ؾ ؿأُ فشايٙذٞأ ،دٕٛػ ٝي پيچيذ ٜاي اص ٟٔاست ٞاي پٛيا ،دا٘ؾ فٙي  ... ٚاػت
و ٝت ٝعٛس ٔؼتٕش دس حاَ تغييش ٔي تاؿذ

 .دس ٚالغ ،دا٘ؾ ت ٝػٛٙاٖ يه ٔف ْٟٛاِٚي ٝدس ٟٔاست ٞاي افشاد ٔتخلق ٚ

فشايٙذٞاي ٔشتثظ تا آٖ ٞا ٟ٘فت ٝاػت.
اص ديذٌاٞي خأغ تشٔ ،ي تٛا٘يٓ سٚيىشدٞاي ٔختّف ٔذيشيت دا٘ؾ سا ت ٝكٛست صيش عثم ٝتٙذي وٙيٓ :
 سٚيىشد ٔىا٘يىي سٚيىشدٞاي فشٍٙٞي/سفتاسٌشايا٘ٝ -سٚيىشدٞاي ٘ظاْ ٔٙذ

سٚيىشد ٔىا٘يىي تٔ ٝذيشيت دا٘ؾ
سٚيىشد ٔىا٘يىي تٔ ٝذيشيت دا٘ؾ اص عشيك واستشد فٙاٚسي ٙٔ ٚاتغ تشاي ا٘داْ ٞش چ ٝتٟتش واسٞا ٔـخق ٔي ؿٛد .
ٔ - 3فشٚضات اكّي:
 دػتشػي تٟتش ت ٝاعالػات ،حياتي اػت  ٚسٚؽ ٞاي دػتشػي  ٚاػتفادٔ ٜدذد اص اػٙاد ٔ ٚذاسن تايذ اص عشيك استثاعاتفٛق ٔتٗ ،پايٍا ٜداد ،ٜخؼتدٛي وأُ ٔتٗ  ...ٚافضايؾ ياتذ؛
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 فٙاٚسي ٞاي ؿثى ٝاي ٔخلٛكاً ايٙتشا٘ت ت ٝعٛس وّي ٌ ٚش ٜٚافضاس ت ٝعٛس خاف ،سا ٜحُ ٞاي ٔٙاػثي ٔحؼٛب ٔيؿ٘ٛذ؛
 ت ٝعٛس وّي ،فٙاٚسي  ٚحدٓ كشف اعالػات تؼياس ٔٞ ٟٓؼتٙذ .اسصياتي :اخشاي چٙيٗ سٚيىشدي تؼياس آػاٖ اػت  .صيشا افشاد  ٚػاصٔاٖ ٞا تا فٙاٚس ي ٞا  ٚسٚؽ ٞاي ت ٝواس سفت ٝوأالً آؿٙا
ٞؼتٙذ  ٚت ٝآػا٘ي آٖ ٞا سا دسن ٔي وٙٙذ  .تا تٛخ ٝت ٝايٙى ٝفمذاٖ دػتشػي ٌؼتشد ٜت ٝػشٔايٞ ٝاي فىشي ٔـتشن دس ايٗ
سٚيىشد ٚخٛد داسد٘ ،ؼثت ت ٝآٖ احؼاع خٛتي ٚخٛد ٘ذاسد  .اص عشف ديٍش ،ايٗ ٔٛضٛع و ٝآيا خٛد دػتشػي ،تأثيش اػاػي دس
ػّٕىشد ػاصٔاٖ داسد يا خيش ،ت ٝػادٌي سٚؿٗ ٘يؼت  .تٚ ٝيظ ٜاٌش حدٓ ػظيٕي اص اعالػات خذيذ ت ٝكٛست اٖ اليٗ اسائ ٝؿٛد .
ايٗ سٚيىشد ٘تايح ٔثثتي ت ٝد٘ثاَ ٘ذاسد  ٚپيأذٞاي آٖ ٕٔىٗ اػت ت ٝساحتي لاتُ ػٙدؾ ٘ثاؿذ .

سٚيىشدٞاي فشٍٙٞي /سفتاسٌشايا٘ ٝتٔ ٝذيشيت دا٘ؾ
سٚيىشد فشٌٗٞي  /سفتاسٌشايا٘ ٝو ٝاػاػاً سيـ ٝدس ٟٔٙذػي ٔدذد ٔ ٚذيشيت تغييش داس٘ذ ٌ ،شايؾ داس٘ذ تا ٔـىالت ٔذيشيت
دا٘ؾ سا يه ٔٛضٛع ٔذيشيتي تّمي وٙٙذ  .اٌش چ ٝفٙاٚسي تشاي ٔذيشيت ٔٙاتغ دا٘ؾ ضشٚسي اػت  .أا يه سا ٜحُ ٘يؼت  .ايٗ
سٚيىشدٞا تيـتش تش خالليت ٛ٘ ٚآٚسي تٕشوض ٔي وٙٙذ تا ٔٙاتغ ٔٛخٛد دا٘ؾ ػاصٔاٖ .
ٔفشٚضات اكّي:
 سفتاسٞا  ٚفش ًٙٞػاصٔا٘ي ٘ياص ٔٙذ تغييشات چـٍٕيشي ٞؼتٙذ  .دس ٔحيظ ٞايي و ٝحدٓ اعالػات تؼياس ٌؼتشدٔ ٚ ٜتشاوٓاػت ،ػاصٔاٖ ٞا دس تحمك اٞذاف تداسي خٛد تا ٔـىُ ٔٛاخٔ ٝي ؿ٘ٛذ؛
 سفتاسٞا  ٚفش ًٙٞػاصٔا٘ي ٔي تٛا٘ذ تغييش ياتذ ،أا فٙاٚسي ٞا  ٚسٚؽ ٞاي ػٙتي و ٝدس حاَ تالؽ تشاي حُ ٔـىالتٔذيشيت دا٘ؾ ٞؼتٙذ ،تاػث ايداد ٔحذٚديت ٞايي دس اثشتخـي ٔي ؿ٘ٛذ  .يه ديذٌا ٜوّي ٍ٘ش ٔٛسد ٘ياص اػت  ٚتايذ ٘ظشيٝ
ٞاي سفتاسي دس ػيؼتٓ ٞاي تضسي ٔٛسد تٛخ ٝلشاس تٍيشد؛
 فشايٙذٞا داساي إٞيت ٞؼتٙذ ٘ ٝفٙاٚسي؛ چيضي اتفاق ٕ٘ي افتذ يا تغييش ٕ٘ي ياتذٍٔ ،ش ايٙى ٝيه ٔذيش تاػث ايداد آٖ ؿٛد.اسصياتي :ػٛأُ فشٍٙٞي و ٝتاػث ايداد تغييشات ػاصٔا٘ي ٔي ؿ٘ٛذ ،اغّة وٛچه ؿٕشدٔ ٜي ؿ٘ٛذ  .سٚاتظ ػّت ٔ ٚؼِّٛي تيٗ
ساٞثشد فشٍٙٞي ٔ ٚضيت ٞاي تداسي سٚؿٗ ٘يؼت  .صيشا ٕٔىٗ اػت تأثيش ٞاٚتٛسٖ ت ٝتٕايُ آصٔٛد٘ي ٞا ت ٝپاػخٍٛيي تٞ ٝش
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٘ٛع تغييش اؿاس ٜداسد  .تش٘أٞ ٝاي ج ديذ ،سٚؽ ٞاي خذيذ ،ؿشايظ  ٚػاصٔاٖ ٞاي خذيذ تذ ٖٚاستثاط تا ٔاٞيت تؼذيُ ٞا ٚ
تغييشات٘ ،تايح ٔثثت تٚ ٝخٛد ٔي آٚسد ٚ .خٛد چٙيٗ پذيذ ٜاي ،اسصياتي ٚالؼي ٞش تش٘أ ٝي خذيذ سا دؿٛاس ٔي وٙذ  ).اتفاق
تيافتذ ٘ ٚيض ت ٝدِيُ ايٙىٔ ٝا ٛٙٞص ٕ٘ي تٛا٘يٓ ت ٝاػتٙادات خٛد دستاس ٜي ٘ظاْ ٞاي پيچيذ ٜاي ٕٞچ ٖٛػاصٔاٖ ٞاي تداسي
دا٘ؾ ٔحٛس تىي ٝوٙيٓ  .اِثت٘ ٝتايح ٔثثتي و ٝتٛػظ ساٞثشدٞاي فشٍٙٞي  /سفتاسٌشايا٘ ٝحاكُ ٔي ؿٛدٕٔ ،ىٗ اػت ٔؼتٕش،
لاتُ ػٙدؾ  ٚيا لاتُ خايٍضيٙي ٘ثاؿٙذ ٌ .زس صٔاٖ ايٗ ٔٛضٛع سا تشاي ٔا اثثات ٔي وٙذ.

سٚيىشدٞاي ٘ظاْ ٔٙذ تٔ ٝذ يشيت دا٘ؾ
سٚيىشدٞاي ٘ظاْ ٔٙذ ،اػتماد ػٙتي خٛد سا ت ٝتحّيُ ٔٙغمي ٔـىالت ٔذيشيت دا٘ؾ ايٗ ٌ ٝ٘ٛتياٖ ٔي وٙذ

ٔ" :ـىُ" ٔي

تٛا٘ذ حُ ؿٛد ،أا ؿىُ ٞاي ٔختّفي اص تفىش خذيذ ٔٛسد٘ياص اػت .
ٔفشٚضات اكّي:
 ٘تايح لاتُ دٚاْ تيؾ اص فشايٙذٞا يا فٙاٚسي إٞيت داس٘ذ؛ يه ٔٙثغ ٕ٘ي تٛا٘ذ ٔذيشيت ؿٛدٍٔ ،ش ايٙى ٝاٍِٛػاصي ؿٛد  .اِثت ٝتؼياسي اص خٙثٞ ٝاي دا٘ؾ ػاصٔا٘ي ٔي تٛا٘ذ ت ٝػٛٙاٖيه ٔٙثغ آؿىاس ،اٍِٛػاصي ؿ٘ٛذ؛
 سا ٜحُ ٞا سا ٔي تٛاٖ دس حٛصٞ ٜا  ٚفٙاٚسي ٞاي ٔختّف پيذا وشد  ٚسٚؽ ٞاي ػٙتي تحّيُ سا ٘يض ٔي تٛاٖ تشاي تشسػيدٚتاس ٜي ٔاٞيت دا ٘ؾ  ٚحُ ٔـىالت آٖ ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس داد؛
 ٔٛضٛػات فشٍٙٞي ٔٞ ٟٓؼتٙذ ،أا آٖ ٞا تايذ ت ٝؿىّي ٘ظاْ ٔٙذ ٔٛسد اسصؿياتي لشاس ٌيش٘ذ . واسوٙاٖ ٕٔىٗ اػت تغييش وٙٙذ يا تذ ٖٚتغييش تٕا٘ٙذ ،أا ػياػت ٞا  ٚفؼاِيت ٞاي واسي لغؼاً تايذ تغييش وٙذ  ٚفٙاٚسيٞا ٘يض ٔي تٛا٘ٙذ ت ٝؿىُ ٔٛفميت آٔيضي تشاي ٔـىالت ٔذيشيت دا٘ؾ ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٌيش٘ذ؛
 ٔذيشيت دا٘ؾ يه ػٙلش ٔٔ ٟٓذيشيتي ٔحؼٛب ٔي ؿٛد  .أا فؼاِيت يا حٛص ٜاي ٘يؼت و ٝت ٝؿىُ ا٘حلاسي تٔ ٝذيشاٖتؼّك داؿت ٝتاؿذ.
اسصياتي :اوثش واسؿٙاػاٖ  ٚكاحة ٘ظشاٖ تذٞ ٖٚيچ ٌ ٝ٘ٛتشديذي ،سٚيىشد ٘ظاْ

ٔٙذ سا تشاي حُ ٔـىالت ٔذيشيت دا٘ؾ

ا٘تخاب ٔي وٙٙذ .سٚيىشد ٘ظاْ ٔٙذ تٔ ٝذيشيت دا٘ؾ داساي تأثيشات ٔثثت چـٍٕيش ،لاتُ ػٙدؾ  ٚلاتُ دٚاْ اػت .
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ٔضاياي ػٕذٔ ٜذيشيت دا٘ؾ
تشاػاع ٔغاِؼات ٔختّف ٔضاياي ػٕذٔ ٜذيشيت دا٘ؾ ت ٝؿشح صيش اػت :


تؼٟيٓ سلاتت ٌؼتشدٜ؛



استماي تلٕيٓ ٌيشي  ٚپشٞيض اص تٞ ٝذس سفتٗ صٔاٖ  ٚا٘داْ دٚتاس ٜواسي ٞا؛



استماي ػغح پاػخٍٛيي تٔ ٝـتشياٖ؛



تشغية واسوٙاٖ خاسج اص ؿثى ٝعثيؼي تشاي تؼٟيٓ دا٘ؾ  ٚػغح تٙذي دػتياتي ت ٝاعالػات؛



تاال تشدٖ ٔيضاٖ حٕايت اص واسوٙا٘ي و ٝدس تِٛيذ  ٚتثادَ دا٘ؾ ٔـاسوت داس٘ذ؛



استماي واسايي افشاد ،ػّٕىشدٞأ ،حلٛالت  ٚخذٔات تٟتش؛



كشف ٝخٛيي ٞا  ٚواسايي ٞا؛ فشايٙذٞا تا واسآٔذي تيـتش پيؾ ٔي س٘ٚذ ٘ ٚياص ت ٝتاصآفشيٙي ساٞ ٜاي ا٘داْ واسٚ ،ظيفٝ

اي ٔؼتٕش خٛاٞذ تٛد.


فشكت ٞاي خذيذ؛ تاصاسٞا  ٚفشكت ٞاي خذيذ ٔـخق ٔي ؿ٘ٛذ؛



تغييش ٛ٘ ٚآٚسي؛ ػاصٔاٖ ٔي تٛا٘ذ تغييشات سا ؿٙاػايي وٙذ  ٚت ٝآٖ ٞا ٚاوٙؾ دسػت ٘ـاٖ دٞذ  ٚتغييشات سا تٝ

ٔٛلغ ايداد وٙذ؛



ت ٝواسٌيشي تٟتش ٔٙاتغ ا٘ؼا٘ي؛ ػاصٔاٖ تٟشٌ ٜيشي واسآتشي اص ٔٙاتغ ا٘ؼا٘ي خٛد ت ٝػُٕ ٔي آٚسد؛
ػشػت فشايٙذٞا؛ ٔذيشيت دا٘ؾ ػاصٔاٖ ٞا سا لادس ت ٝواٞؾ چشخ ٝصٔا٘ي  ٚوٛتا ٜوشدٖ ف

سايٙذٞا ٔي وٙذ  .صيشا

تأخيشٞاي ٘اؿي اص تاصآفشيٙي سا ٜحُ ٞا حزف ٔي ؿٛد  .دا٘ؾ ٔـشٚح فشايٙذٞا ،واسوٙاٖ سا لادس ٔي ػاصد فشايٙذٞا سا ت ٝحذ
ٔغّٛب تشػا٘ٙذ.


تذاْٚ؛ دس ػاصٔاٖ ٞايي و ٝتؼٛيض واسوٙاٖ تاالػتٔ ،ذيشيت دا٘ؾ ،ػاص  ٚواسٞاي اثشتخؾ اػت ؤ ٝي تٛا٘ذ دا٘ؾ

سا اص واسوٙاٖ تا تدشت ٝت ٝواسوٙاٖ خذيذ ٔٙتمُ وٙذ تا تذا ْٚواس حفظ ؿٛد .
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ٔٛا٘غ ٔٛفميت ٔذيشيت دا٘ؾ
پّؼيغ ٔٛا٘غ ٔٛفميت ٔذيشيت دا٘ؾ دس ػاصٔاٖ ٞا سا ت ٝكٛست ريُ تشؿٕشد ٜاػت :
-

ديذٌاٞ ٜاي ٔتفاٚت دس تؼشيف ٔ ٚذيشيت دا٘ؾ

-

لاتُ اػتٕاد تٛدٖ دا٘ؾ

-

ػذْ آٌاٞي افشاد ٘ؼثت ت ٝچٍٍ٘ٛي اػتفاد ٜاص ػيؼتٓ ٔذيشيت دا٘ؾ

-

٘مؾ صتاٖ دس ٔذيشيت دا٘ؾ ،فش ًٙٞػاصٔا٘ي ،دسن ٔتفاٚت اص ٔذيشيت دا٘ؾ دس ػاصٔاٖ  ٚاػتمثاَ وٓ اص آٖ

-

اكغىان دا٘ؾ ٘ ٚشخ ٍٟ٘ذاسي وٓ افشاد ٔاٞش ٔ ٚتخلق

-

ٞضي ٝٙپياد ٜػاصي ٔذيشيت دا٘ؾ دس ٔماتُ اسصؽ آٖ

-

ف ٚ ٟٓتؼشيف ٘ياص تٔ ٝذيشيت دا٘ؾ

-

٘مؾ تىِٛٛٙطي

-

٘مؾ ػغٛح ٟٔاست تيٗ واسوٙاٖ

-

ٔذيشيت ػاصٔا٘ي

-

پزيشؽ واستش

-

 ٚدا٘ؼتٗ ايٙى ٝچ ٝدا٘ـي تايذ ٍٟ٘ذاسي ؿٛد.

ػٛأُ ٔٛفميت ٔذيشيت دا٘ؾ
ػٛأُ تؼياسي دس اخشاي ٔٛفك ػيؼتٓ ٔذيشيت دا٘ؾ دس ػاصٔاٖ ٔٛثش اػت .تشخي اص ايٗ ػٛأُ ػثاستٙذ اص:
 واسوٙاٖ تا اٍ٘يض ٜتشاي حٕا يت اص ا٘تماَ دا٘ؾ تغييش ػيؼتٓ ٞاي اسصياتي ػّٕىشد واسوٙاٖ تا ٞذف تـٛيك ت ٝدسٌيشي ٕٚٞىاسي تيـتش دس ػاصٔاٖ  ٚتـٛيك آ٘اٖ ٔٛثش اػت.
 پزيشؽ ػمايذ خذيذ  ٚاؿتثاٞات واسوٙاٖ اص ػٛي ٔذيشاٖ ٔٛخة پظٞٚؾ سٚيىشدٞاي خذيذ تٔ ٝؼائُ دس تيٗ واسوٙأٖي ؿٛد ،و ٝدس خّك دا٘ؾ ٔٛثش اػت.
 افضايؾ تؼأُ ٌشٞ ٜٚاي واسي ،تحميمات ٘ـاٖ ٔي دٞذ و ٝواستشد ٌش ٜٚافضاسٞا دس ػاصٔاٖ ٔٛخة افضايؾ تؼأُ  ٚاستمايآٖ دس ػاصٔاٖ ٔي تاؿذ.
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 فضاي اػتٕاد ٕٞ ٚىاسي تيٗ ٔذيشاٖ  ٚواسوٙأٖ ،ذيشاٖ  ٚواسوٙاٖ ،فشكت ٞاي ٕٟٔتشي سا فشأ ٓٞي آٚسد تا اص دا٘ؾخّك ٔٙتفا ؿذ ٜدس ػاصٔاٖ ت٘ ٝفغ احؼٗ اػتفاد ٜؿٛد.
 افضايؾ تٛا٘ايي ٞا ٟٔ ٚاست ٞاي تلٕيٓ ٌيشي واسوٙاٖ ٔٛخة ٔي ؿٛد تا دادٞ ٜاٌ ،ضاسؽ ٞا ٕٛ٘ ٚداسٞاي تا ويفيتتاالتش تٟي ٝؿذ ٚ ٜاص تىٙيه ٞاي تدضي ٚ ٝتحّيُ پيـشفت ٝتش تشاي اخز تلٕيٕات تٟتش اػتفادٔ ٜي ؿٛد.
 -واستشد تىِٛٛٙطي ٞاي ٔٙؼغف  ٚعشاحي اتضاسٞاي ػاد ٜتش  ٚواستشدي تش ٕٞچٖٛ

 DAPSتشاي واستشاٖ و ٝتتٛا٘ٙذ تٝ

ساحتي تحّيُ ٞاي الصْ سا ا٘داْ داد٘ ٚ ٜتيدٌ ٝيشي وشد ٚ ٜتغييشات الصْ سا اػٕاَ ٕ٘ايٙذ.
 تؼأُ ٌش ٜٚافضاسٞا تا ػايش ػيؼتٓ ٞاي ػاصٔا٘ي أىاٖ ٔي دٞذ تا تؼذ اص ا٘داْ آصٔٞ ٖٛا ،تحّيُ ٞاي تٟتش  ٚػٕٔٛي تشاسائٌ ٝشدد.

ػذْ ٔٛفميت ٔذيشيت دا٘ؾ
تشخي اص داليُ ايٗ ػذْ ٔٛفميت ػثاست اػت اص:
 - 1تٕشوض اكّي تش فٙاٚسي تٛد ٜاػت تا افشاد يا وؼة  ٚواس؛
 - 2ؿشوت ٞا دس حاِي ٞضيٞ ٝٙاي صيادي سا كشف وشد٘ذ و٘ ٝشخ تاصٌـت ت ٝػشٔاي ٝسا ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٘ذاد٘ذ؛
 - 3غاِة ادتيات ٔذيشيت دا٘ؾ تؼياس ٔفٟٔٛي تٛد ٚ ٜفمذاٖ ساٞثشدٞاي ػّٕي دس آٖ ٞا ت ٝؿذت احؼاع ٔي ؿٛد ٕٞ ٚيٗ
أش تاػث ٘اتٛا٘ي ٘ ٚاوأي دس تثذيُ ايٗ ٘ظشيٞ ٝا ت ٝخٙثٞ ٝاي ػّٕي ؿذ ٜاعت .
 - 4خٛؿثختا٘ ٝؿشوت ٞاي أشٚصي ايٗ اؿتثاٞات اِٚي ٝسا تـخيق داد ٜا٘ذ  ٚسٚيىشد ٔتفاٚتي سا تٔ ٝذيشيت دا٘ؾ دس پيؾ
ٌشفت ٝا٘ذ .ت ٝعٛسي و ٝتأويذ آٖ ٞا تيـتش تش افشاد ،سفتاسٞا  ٚؿىُ واس اػت تا فٙاٚسي .

ٔٛا٘غ اػاػي ٔٛخٛد دس ٔؼيش خّك ،تثادَ ،تؼٟيٓ  ٚرخيش ٜػاصي دا٘ؾ دس ػاصٔاٖ
ٛٔ - 1ا٘غ فشٍٙٞي  :ت ٝؿذت ٔتأثش اص تشداؿت ٞاٍ٘ ،شؽ ٞا  ٚا٘تظاسات ،صٔي ٝٙتاسيخي ٔ ٚحيظ پيشأ ٖٛدس استثاط تا تِٛيذ ٚ
تؼٟيٓ دا٘ؾ ٔي تاؿٙذ  .دس ٚالغ تٛا٘ايي اػتمشاس فشٔ ًٙٞـاسوتي ،پزيشاي تغييش  ٚيادٌيش٘ذ ٜدس ػاصٔاٖ ،ػأُ اػاػي
ٔٛفميت يا ؿىؼت ٔذيشيت دا٘ؾ ٔحؼٛب ٔي ؿٛد.
ٛٔ - 2ا٘غ ؿٙاختي ٔ :ذيشاٖ تايؼتي دس حذ أىاٖ ٚظايف سٚصٔش ٜخٛيؾ سا ت ٝصيشدػتاٖ تفٛيض ٕ٘ٛد ٜتا فشكت ؿٙاػايي
ؿشايظ ٔتحٔ َٛحيغي  ٚؿيٞ ٜٛاي ٘ٛيٗ آٔٛصؿي  ٚفٙاٚسي ٞاي دس حاَ ظٟٛس سا تياتٙذ ٘ ٚياص ت ٝتغييشات ٍٕٞ ٚأي ػاصٔاٖ

22

دوره آموزشی :مدیریت دانش

فصل دوم :رویکردها و مسایای مدیریت دانش

تا ايٗ تحٛالت سا دسياتٙذ ٌ .اٞي اٚلا ت ٔذيشاٖ ٘ؼثت ت ٝدا٘ؾ خذيذ ِ ٚضٕٞ ْٚاٍٙٞي تا آٖ تي اعالع ٘يؼتٙذ ،أا فشكت وافي
خٟت تش٘أ ٝسيضي  ٚتخليق تٟيٙٔ ٝٙاتغ ت ٝآٖ سا ٘ذاس٘ذ.
ٛٔ - 3ا٘غ ػاصٔا٘ي  :ػاختاس سػٕي ػاصٔاٖ ٕٔىٗ اػت دس استثاط تا ٚضؼيت فؼّي آٖ ٚاخذ واسايي تاؿذ ،أا ٔٛا٘ؼي سا تشاي
ايداد تغييشات ْ ٚحيغي ٔتفاٚت پذيذ آٚسد ٔ .ذيشاٖ تايذ پيٛػت ٝدس پي دػتياتي ت ٝتغييشات ػاختاسي ٔغّٛب تاؿٙذ.
ٛٔ - 4ا٘غ فٙاٚسا٘ٔ : ٝذيشاٖ تايؼتي ت٘ ٝىاتي ٘ظيش آٔٛصؽ ،ؿٙاػايي ٘ياصٞاي واستشاٖ ،لاتّيت اػتٕاد  ٚا٘ؼغاف پزيشي فٙاٚسي
ٞاي ت ٝواس سفتٍٕٞ ٚ ٝاْ تٛدٖ تا پيـشفت ٞاي فٙاٚسا٘ ٝخٟا٘ي تٛخٕ٘ ٝايٙذ .

" پایان دوره آموزشی "
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