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 بسمه تعالی
 

 

 یخدمات کشور تیریقانون مد 5مشمول ماده  ییاجرا هایدستگاه یخشنامه به تمامب

 

)موضوع مصوبه شماره  «ییاجرا یهادانش در دستگاه تیریدستورالعمل مد» کیماده  3 بند یاجرا در

در  هیو وحدت رو راستاییهم ،یهماهنگ جادیا یدر راستا شورای عالی اداری( و27/10/1399 خیتار 386056

  د.گردیجهت اجرا ابالغ م «ییاجرا یهادانش دستگاه تیرمدی نامهنظام» وستیدانش، به پ تیریمد یاجرا

نامه نسبت به تعیین واحد متولی مدیریت نظام 3-8های اجرایی مشمول در اجرای بند الزم است، کلیه دستگاه

م و در اسرع وقت نسبت به استقرار نظام مدیریت دانش در دانش دستگاه )از بین واحدهای سازمانی موجود( اقدا

نامه اقدام نمایند. معاونت نوسازی اداری این سازمان، همکاری الزم در دستگاه و واحدهای تابعه بر اساس این نظام

 های اجرایی به عمل خواهد آورد. خصوص ایجاد تغییرات ساختاری مورد نیاز را با دستگاه

نامه، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در اجرای رف مدت سه ماه پس از ابالغ این نظامدستگاه موظف است ظ

ریزی اعالم نماید. سازمان مدیریت و برنامههای اداری( ها و فناوریمطالعات نظام)مرکز سازمان این را به  8ماده 

 باشند.های استانی میدر دستگاهنامه و استقرار مدیریت دانش ها، مسئول نظارت بر حسن اجرای این نظاماستان

 
 

 
 

   
 رونوشت:

 برنامه ريزي استان كهكيلويه و بوير احمد جهت اقدام الزم جناب آقاي شهابي نسب سرپرست محترم سازمان مديريت و 
 جناب آقاي حضرتي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي جهت اقدام الزم 
 راد رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران جهت اقدام الزم جناب آقاي غالمي 
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 ئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر جهت اقدام الزمجناب آقاي درويشي ر 
 آقاي قيصوري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ايالم جهت اقدام الزم جناب 
 الزمجناب آقاي پارسي پور رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان شمالي جهت اقدام  
 يعي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران جهت اقدام الزمجناب آقاي شف 
 الزمسركار خانم حسن پور رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان جهت اقدام  
 سركار خانم يادگاري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي جهت اقدام الزم 
 دايي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان جهت اقدام الزمصي جناب آقاي 
 الزمجناب آقاي نصراللهي زاده رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان جهت اقدام  
 جناب آقاي جمشيدي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي جهت اقدام الزم 
 ناب آقاي حاجتي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خوزستان جهت اقدام الزمج 
 الزمجناب آقاي وفائي بكياني رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمانشاه جهت اقدام  
 الزم سركار خانم عربشاهي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان البرز جهت اقدام 
 آقاي دريانورد رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان جهت اقدام الزم جناب 
 جناب آقاي بهبودي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي جهت اقدام الزم 
 جهت اقدام الزمجناب آقاي شايقي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل  
 جناب آقاي نوروزي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس جهت اقدام الزم 
 آقاي عرب اول رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سيستان و بلوچستان جهت اقدام الزم جناب 
 سمنان جهت اقدام الزم جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
 جناب آقاي ميرزايي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان جهت اقدام الزم 
 جناب آقاي پورعيسي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان جنوبي جهت اقدام الزم 
 ستان اصفهان جهت اقدام الزمجناب آقاي اكبري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي ا 
 جناب آقاي عابدي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان جهت اقدام الزم 
 جناب آقاي حسيني پور رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد جهت اقدام الزم 
 ن كرمان جهت اقدام الزمرودري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استا جناب آقاي 
 جناب آقاي نوربخش رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم جهت اقدام الزم 
 جناب آقاي محمدي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيالن جهت اقدام الزم 
 ت اقدام الزمجناب آقاي ياري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين جه 
 آقاي شهريار پور رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهارمحال و بختياري جهت اقدام الزم جناب 

 



 

 11از  1

 

می  کشور سازمان اداری و استخدا

 شماره انمه:

 اتریخ انمه:

 پیوست:                                        

 

 معاون رئیس جمهور

 و
 رئیس سازمان

 «های اجرایینامه مدیریت دانش دستگاهنظام»   

 تعاریف واژگان و اختصارات -1ماده 

 : سازمان اداری و استخدامی کشورسازمان

 قانون مدیریت خدمات کشوری 5های اجرایی موضوع ماده : دستگاهدستگاه

 شورای عالی اداری 27/10/1399تاریخ  386056مصوبه شماره : مصوبه

 تحول اداری کشورریزی : ستاد برنامهستاد

 5/9/1393تاریخ  11852/93/206مصوبه شماره  4های تخصصی موضوع ماده : یکی از کمیتهکمیته

 مامور استقرار مدیریت دانش در دستگاه است. مصوبه 5شورای عالی اداری که بر اساس ماده 

که بر اساس تصمیم شورای راهبری توسعه مصوبه  5: واحد سازمانی موضوع تبصره ماده واحد متولی

 سازی مدیریت دانش است.ول اجرای تصمیمات کمیته در پیادهمدیریت دستگاه مسئ

نگهداری،  خلق، یی،شناسادستگاه  دانش ،آن یقکه از طر و مستمر مندنظام یندیفرا مدیریت دانش:

شده و منجر به یادگیری، نوآوری، توسعه فردی، توسعه تیمی و توسعه سازمانی کار گرفته هو بتسهیم 

 شود.می

گردد که دانش در دستگاه از طریق گانه ای اطالق میهای پنجبه فرایند فرآیندهای مدیریت دانش:

« کارگیریبه»، و «اشاعه و تسهیم»، «حفظ و نگهداری»، «خلق»، «شناسایی و کشف»آن فرایندها 

 شود.می

کننده شرایط سازمانی مناسب که محرک و عوامل بسترساز و فراهم گرهای مدیریت دانش:یلتسه

 کننده فرآیندهای مدیریت دانش هستند. تقویت
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می  کشور سازمان اداری و استخدا

 شماره انمه:

 اتریخ انمه:

 پیوست:                                        

 

 معاون رئیس جمهور

 و
 رئیس سازمان

که دستگاه دهد آن وضعیتی را نشان می درسندی است که انداز و مأموریت مدیریت دانش: چشم

خواهد در آینده در حوزه مدیریت دانش به آن برسد و چگونگی رسیدن به آن، در سند ترسیم اجرایی می

 گردد.می

مجموعه اقداماتی که مسیر دستیابی به اهداف کالن و چشم انداز مدیریت  راهبردهای مدیریت دانش:

 نماید.م میدانش را با درنظرگرفتن شرایط محیط داخلی و خارجی دستگاه ترسی

 های دانشی هستند که حاصل استقرار نظام مدیریت دانش در دستگاه است.خروجی نتایج:

نتایج مدیریت دانش  تحققاثرات مثبت سازمانی بر دستگاه و ذینفعان آن است که حاصل  پیامدها:

 است. 

 اهداف -2ماده 

 :ازهای اجرایی عبارتند اهداف استقرار نظام مدیریت دانش در دستگاه

 .هاهای دستگاهها و استراتژیمیان مدیریت دانش و اهداف، برنامه راستاییهمهمسوسازی و  -1

 ها.ارزیابی، نظارت و پایش وضعیت بلوغ مدیریت دانش در دستگاه -2

 ها.ایجاد و بهبود فرهنگ تبادل و تسهیم دانش در سطح دستگاه -3

 ها.مستمر از دانش در دستگاهخلق، نگهداری، تسهیم و استفاده شناسایی،  -4

 ها.داری با مشارکت دستگاهقابل دسترس در نظام ا توسعه شبکه دانشی یکپارچه و -5

  اصول -3 ماده

 های اجرایی به شرح ذیل است:اصول حاکم بر نظام مدیریت دانش در دستگاه
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می  کشور سازمان اداری و استخدا

 شماره انمه:

 اتریخ انمه:

 پیوست:                                        

 

 معاون رئیس جمهور

 و
 رئیس سازمان

های استراتژی: پشتیبانی و حمایت و همسویی مدیریت دانش با اهداف و اصل نگرش راهبردی-1

 دستگاه.

: برقراری ارتباط درونی بین اجزاء نظام مدیریت دانش و ارتباط بیرونی بین اصل نگرش سیستمی-2

 های مدیریتی.نظام مدیریت دانش با سایر نظام

ر استقرار صحیح منظو: در نظر گرفتن تمامی فرایندهای مدیریت دانش بهاصل جامعیت فرایندها-3

 نظام مدیریت دانش.

های مدیریت در اجرای فرایند: جلب مشارکت و همراهی تمامی کارکنان و مدیران اصل مشارکت-4

 دانش.

های الزم بازبینی و بررسی مستمر نظام مدیریت دانش و فراهم نمودن بازخورد :اصل پایش مستمر-5

 جهت اصالح و بازنگری آن.

و  بلندمدتیک موضوع  عنوانبه: در نظر گرفتن مدیریت دانش اصل تداوم و توسعه مدیریت دانش-6

 منظور نیل به نتیجه مناسب.آن به استمرار و توسعه

ها و فرایندهای مدیریت دانش سرمایه انسانی : محوریت اصلی تمامی فعالیتاصل انسان محوری-7

 ای در ارتقا سطح دانش سازمانی دارد.است که نقش ویژه

های به اشتراک گذاشته شده در سطح دستگاه معنوی دانش : حفظ مالکیتیاصل مالکیت معنو-8

 اجرایی.

 هاارزش -4 ماده

 های اجرایی به شرح ذیل است:های حاکم بر نظام مدیریت دانش در دستگاهارزش

دستگاه  ترین دارایی و سرمایهمهم عنوانبه: ارج نهادن به اندیشه و تفکر کارکنان اندیشه محوری (1

 اجرایی.

کارگیری دانش با رعایت اصول اخالقی و تسهیم و به: شناسایی، و فرهنگ محوری ییگرااخالق (2

 مالکیت معنوی. حفظارزشی و کرامت انسانی و 



 

 11از  4

 

می  کشور سازمان اداری و استخدا

 شماره انمه:

 اتریخ انمه:

 پیوست:                                        

 

 معاون رئیس جمهور

 و
 رئیس سازمان

: رعایت عدالت در ایجاد انگیزه و شفافیت در تشویق فعاالن نظام مدیریت دانش با عدالت محوری (3

 ها.توجه به میزان عملکرد آن

 راهبردها -5ماده 

اجرای مدیریت دانش به عنوان یک نظام مدیریتی مستلزم برخورداری از رویکرد راهبردی و مالحظه 

راهبردهایی برای نیل به چشم انداز توسعه نظام اداری است، به نحوی که با یک رویکرد سیستمی، 

اداری و مدیریتی برقرار نماید. بر این های نظامها و خردهافزایی را با دیگر نظامبیشترین همگرایی و هم

 باشند: اساس، راهبردهای مدیریت دانش به شرح ذیل می

 های دستگاه.های مدیریت دانش با اهداف و استراتژیراستایی اهداف و استراتژیهم -1

 های مدیریتی در راستای راهبردهایایجاد یکپارچگی و تعامل بین نظام مدیریت دانش و سایر نظام -2

 کالن دستگاه.

انداز همگرایی با شرایط محیط داخلی و خارجی نقاط قوت و ضعف دستگاه جهت نیل به چشم -3

 مدیریت دانش.

 مدل مدیریت دانش -6 ماده

های نظام اداری کشور طراحی های جهانی، نظرات خبرگان و ویژگیمدل مدیریت دانش با ابتناء بر مدل

کند که راهنمای اجرای این نظام در نظام اداری ایران ایجاد می شده و تصویر جامعی از مدیریت دانش

است که دارای  های اجراییمدیریت دانش دستگاه مفهومی مدلدهنده گیرد. شکل زیر نشانقرار می

  پنج الیه اصلی است:
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می  کشور سازمان اداری و استخدا

 شماره انمه:

 اتریخ انمه:

 پیوست:                                        

 

 معاون رئیس جمهور

 و
 رئیس سازمان

 

 های اجراییمدل مدیریت دانش دستگاه

انداز، دانش دستگاه است. در چشم انداز و مأموریت مدیریتالیه اول )هسته مدل( بیانگر چشم (1

خواهد به آن برسد ترسیم شده و در وضعیت آتی که دستگاه در زمینه مدیریت دانش می

 شود.انداز و نقش دستگاه در آن مشخص میمأموریت، نحوه تحقق چشم

گرهای مدیریت دانش در الیه دوم مدل قرار دارند که بستری مهم برای اجرا و توسعه تسهیل (2

گیری صحیح از این عناصر فناوری، سرمایه دهای دانشی در دستگاه هستند که با بهرهفراین

انسانی، ساختار، فرایندها و فرهنگ سازمانی روند استقرار مدیریت دانش در دستگاه تسهیل 

 شود.می

سازی مدیریت دانش در دستگاه از در الیه سوم مدل، فرآیندهای دانشی قرار دارند که پیاده (3

کارگیری دانش، در گرو اجرای صحیح آنها است. این فرایندها و کشف دانش تا به شناسایی

شامل شناسایی و کشف دانش، خلق دانش، حفظ و نگهداری دانش، اشاعه و تسهیم و 

 کارگیری دانش هستند.به

الیه چهارم مدل دربردارنده نتایج مدیریت دانش در دستگاه است و شامل نوآوری، یادگیری،  (4

 باشد.ردی، توسعه تیمی، و توسعه سازمانی میتوسعه ف
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می  کشور سازمان اداری و استخدا

 شماره انمه:

 اتریخ انمه:

 پیوست:                                        

 

 معاون رئیس جمهور

 و
 رئیس سازمان

. پیامدهای گیردمیدر الیه چهارم قرار مندرج در الیه پنجم و نهایی، پیامدهای کسب نتایج  (5

ارتقاء کیفیت خدمات، بهبود ها شامل مواردی نظیر ایج اجرای مدیریت دانش در دستگاهنت

 وری هستند.و بهره به شهروندان شفافیت و پاسخگویی

 مراحل استقرار مدیریت دانش در دستگاه -7ماده 

ها ها موظفند برنامهسازمان و دستگاه شامل چهار مرحله است. هااستقرار نظام مدیریت دانش در دستگاه

 و اقدامات خود را در چارچوب مراحل زیر طراحی و اجرا نمایند:

 الف. بسترسازی مدیریت دانش

 ب. سنجش بلوغ مدیریت دانش

 مدیریت دانشاستقرار نظام ریزی هج. برنام

 مدیریت دانشبینی شده برای استقرار پیشهای د. اجرای برنامه

 های مدیریت دانشه. پایش و ارزیابی برنامه

 بسترسازی مدیریت دانش -8ماده 

 :راهبری مدیریت دانش در ستاد -1-8

نامه و استقرار اجرای این نظامریزی راهبردی و نظارت بر حسن سازمان موظف است به منظور برنامه

 انجام موارد زیر در ستاد اقدام نماید:ها نسبت به کامل مدیریت دانش در دستگاه

 های راهبردی مدیریت دانش در نظام اداری.های کلی و برنامهتصویب سیاست (1

 های مدیریت دانشهای مدیریتی متناسب با اهداف و فعالیتتغییرات در سایر نظام پیشنهاد (2

 مصوبه( جهت تصویب در مراجع مربوط. 3)بر اساس ماده
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می  کشور سازمان اداری و استخدا

 شماره انمه:

 اتریخ انمه:

 پیوست:                                        

 

 معاون رئیس جمهور

 و
 رئیس سازمان

و تعیین  شبکه ملی مدیریت دانش بخش دولتیبه منظور استقرار  ریزیبرنامهطراحی و  (3

 های مربوطهبرداری از سامانهاستانداردهای الزم جهت بهره

های شناسایی و تقدیر از دستگاه تعیین نحوه و های کلی بلوغ مدیریت دانشگزارش بررسی (4

 فعال و برگزیده در حوزه مدیریت دانش 

 در دستگاه: کمیته تخصصی مسئول استقرار مدیریت دانشاقدامات -2-8

د های مورسازی و فراهم نمودن زیرساختبه منظور ایجاد بستر مناسب، فرهنگ موظف استدستگاه 

مصوبه شماره  4های تخصصی موضوع ماده یکی از کمیتهنیاز استقرار نظام مدیریت دانش، 

 نماید: زیروظایف را تعیین و مامور انجام  شورای عالی اداری 5/9/1393تاریخ  11852/93/206

 انداز، اهداف و راهبردهای مدیریت دانش دستگاه.بررسی و تأیید چشم (1

 های دستگاه در زمینه مدیریت دانش.ها و طرحبررسی و تأیید برنامه (2

مورد نیاز استقرار نظام مدیریت دانش بر اساس سند  بینی اعتبارات و منابعبررسی و پیش (3

 های مصوب.انداز، اهداف، راهبردها و برنامهچشم

های های توسعه فرهنگ مدیریت دانش و عناوین و محتوای دورهبررسی و تأیید برنامه (4

 آموزشی مورد نیاز برای کارکنان.

، مدیران و واحدهای ستادی بینی و تأیید سازوکارهای انگیزشی برای مشارکت کارکنانپیش (5

 های سازمان.و استانی فعال دستگاه در چارچوب دستورالعمل

بینی و تصویب سازوکارهایی برای حفظ مالکیت معنوی و حقوق تالیفی صاحبان و پیش (6

 ثبت کنندگان دانش در چارچوب ضوابط و مقررات.
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می  کشور سازمان اداری و استخدا

 شماره انمه:

 اتریخ انمه:

 پیوست:                                        

 

 معاون رئیس جمهور

 و
 رئیس سازمان

های های انجمنحوزهبه ویژه در  های مورد نیاز نظام مدیریت دانشنامهتصویب شیوه (7

های ثبت دانش، فرایند استخراج دانش در زمان خروج از افزاری، روشخبرگی، سامانه نرم

 خدمت. 

 های مربوطه و ارائه آن به سازمان.پایش مستمر اجرای مدیریت دانش، اخذ گزارش (8

 ارزیابی نتایج و دستاوردهای اجرای نظام مدیریت دانش در دستگاه. (9

مؤسسات مشاور صاحب صالحیت در راستای استقرار نظام مدیریت  نظارت بر انتخاب  (10

 دانش.

 :واحد متولی مدیریت دانش و شرح وظایف آن -3-8

شرح وظایف و را متناسب با  واحد متولی مدیریت دانشمصوبه،  5مطابق تبصره ماده  دستگاه اجرایی

تصمیمات کمیته تخصصی موضوع اجرای این واحد مسئولیت  نموده وتعیین  ساختار موجود دستگاه

 را برعهده دارد. 2-8بند 

 سنجش بلوغ مدیریت دانش -9 ماده

گرها، فرایندها، نتایج و مبتنی بر چهار الیه تسهیل های اجراییسنجش بلوغ مدیریت دانش دستگاه

وغ سنجش بلگیرد. انجام میمدل مفهومی استقرار مدیریت دانش دستگاه های اجرایی  بر اساسپیامدها 

صورت ساالنه جهت تعیین بار در ابتدای استقرار نظام مدیریت دانش و سپس بهمدیریت دانش، یک

های یریت دانش و همچنین تدوین برنامهمیزان موفقیت و ارتقاء دستگاه اجرایی در پیشبرد اهداف مد

 پذیرد. نجام میبه شرح ذیل ا در چهار مرحلهمدت مدیریت دانش توسط دستگاه اجرایی بلندمدت و کوتاه
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می  کشور سازمان اداری و استخدا

 شماره انمه:

 اتریخ انمه:

 پیوست:                                        

 

 معاون رئیس جمهور

 و
 رئیس سازمان

متولی مدیریت دانش در دستگاه،  در این مرحله پس از تعیین واحد -مرحله اول: خودارزیابی (1

نماید. نتایج شده اقدام میاین واحد نسبت به ارزیابی دستگاه بر اساس مستندات خواسته

ای که به همین منظور در پورتال سازمان خودارزیابی به انضمام مستندات مربوطه در سامانه

 .خواهد شددرج گردد طراحی و تعبیه می

این مرحله مبتنی بر بررسی امتیازات داده شده در خودارزیابی و  -مرحله دوم: اعتبارسنجی (2

پذیرد. در این مرحله امتیازات داده شده مستندات ضمیمه شده است که در سازمان صورت می

گردد و در صورت ی مستندات ارائه شده برای هر سنجه اعتباریابی میدر مرحله اول با بررس

 شود.عدم تایید، نتیجه برای اصالح یا تکمیل مستندات و شواهد به دستگاه منعکس می

این مرحله مبتنی بر ارزیابی میدانی و مشاهده و بررسی حضوری  -مرحله سوم: بررسی میدانی (3

دیده انجام ارشناسان سازمان یا ارزیابان آموزشدر محل دستگاه است. این مرحله توسط ک

 پذیرد.می

و اعتبارسنجی  سنجش بلوغپس از پایان فرایند  -هابندی دستگاهمرحله چهارم:تایید نهایی و رتبه (4

بندی و معرفی خواهند شد. اساس سطوح بلوغ مدیریت دانش رتبهبر  هانهایی نتایج، دستگاه

در خصوص تقدیر زمان تهیه و منتشر خواهد شد. ستاد گزارش تفصیلی سنجش بلوغ توسط سا

 بینی خواهد کرد.های برتر تمهیدات الزم را پیشاز دستگاه

 مدیریت دانش ریزی برنامه -10ماده 

های بندی حوزهانداز مدیریت دانش، اولویتریزی مدیریت دانش با هدف تعیین مأموریت و چشمبرنامه

گیرد. نتایج و فرایندهای دانش، صورت می هاگرتسهیل مورد نیاز در حوزهدانشی و ارائه برنامه اقدامات 

-های مرحله برنامهعنوان ورودیدست آمده، بهسنجش بلوغ مدیریت دانش و نقاط قوت و قابل بهبود به

  اقدامات ذیل را انجام دهند: بایستها میدستگاه، شوند. برای انجام این مرحلهریزی در نظر گرفته می

  نامه.مفاد این نظامساله مدیریت دانش بر اساس  3 راهبردانداز، مأموریت و تدوین چشم -1

 نمودارهای دانشی بر پایه مأموریت و سند استراتژی، بررسی حوزهکالن بندیو اولویت شناسایی -2

 .دستگاههای متناسب با شرایط سازمانی و برگزاری جلسات خبرگی میان مدیران ارشد و یا سایر شیوه
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می  کشور سازمان اداری و استخدا

 شماره انمه:

 اتریخ انمه:

 پیوست:                                        

 

 معاون رئیس جمهور

 و
 رئیس سازمان

تجربی و »، «تخصصی بودن»، «اهمیت»شاخص  4های دانشی از حوزهبندی کالنمنظور اولویتبه

های برایند نتایج شاخص بر اساس شود. سپساستفاده می« تعداد متخصصان»، و «مهارتی بودن

 شوند.می گرفته در نظرهای با اولویت عنوان حوزههای دانشی با امتیاز باالتر بهه، حوزچهارگانه

 )یا نقشه( دانش دستگاه اجرایی. تدوین درخت -3

سازی بیشتر دستگاه برای استقرار و آمادهگرها در حوزه تسهیلبرای بهبود تعیین اقدامات مورد نیاز  -4

 .مدیریت دانش

. در این مرحله در های مدیریت دانشگیری از ابزارها و تکنیکریزی برای انتخاب و بهرهبرنامه -5

گانه فرایند 5ریزی بهبود وضعیت دستگاه در هریک از مراحل های دانشی با اولویت، به برنامهحوزهکالن

 شوند. ها انتخاب و اجرا میشود؛ سپس بر اساس آن ابزارها و روشپرداخته می

 .اریزی و اجرشده مدیریت دانش در مراحل مختلف برنامههای شناختهاستفاده از ابزارها و تکنیک -6

 های بین سازمانیهمکاری -11ماده  

بخشی، های مشترک و میانویژه در حوزهگیری از دانش یکدیگر بهها به منظور بهرهالزم است دستگاه -1-11

 و تبادالت دانشی را  فراهم آورند. همکاری زمینه

 ی مسئولهامصوبه، دستگاه 4ماده  مندرج دربخشی ه منظور شناسایی و احصاء مصادیق میانب -2-11

نسبت به ثبت و حفظ سوابق و تجارب با مرکز آموزش مدیریت دولتی همکاری مستمر داشته بایست می

 باشند. 

 نرم افزار مدیریت دانش -12 ماده

فرایندهای مدیریت  منظور پشتیبانی از اجرای دقیقافزاری مدیریت دانش بهز یک سامانه نرما دستگاه

و از طریق شبکه داخلی  ودهبایست تحت وب بافزار مورد استفاده مینرم .دانش استفاده خواهد نمود

)اینترانت( و یا اینترنت در دسترس کارکنان دستگاه قرار گرفته و ارتباط بین آنها را فراهم سازد. این 
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می  کشور سازمان اداری و استخدا

 شماره انمه:

 اتریخ انمه:

 پیوست:                                        

 

 معاون رئیس جمهور

 و
 رئیس سازمان

همچنین  کارگیری دانش باشد.فظ، تسهیم و بهبایست پشتیبان فرایندهای شناسایی، خلق، حافزار مینرم

افزار مدیریت نرم افزار مورد استفاده قابلیت اتصال به شبکه ملی مدیریت دانش داشته باشد.الزم است نرم

 های ذیل را دارا باشد:منظور کارکرد بهینه سیستم مدیریت دانش قابلیتبایست بهدانش می

 توسعه دانش. ، ارزیابی، بازیابی وبندیثبت، طبقه •

 و تاالرهای پرسش و پاسخ. سؤالطرح  •

 اندیشی.امکان برگزاری جلسات هم •

 تعریف درخت و نقشه دانش سازمانی. •

 بندی مستندات دانشی.ثبت و طبقه •

 مندی از امکانات شبکه اجتماعی.های دانشی و بهرهتعریف گروه •

 سیستم مدیریت اسناد.های کدگذاری و دانش، سیستم پایگاه •

 و مستندات دانشی. سؤاالتها، ر جستجوی پیشرفته در میان دانشابزا •

 های مختلف دانشی.امکان شناسایی خودکار خبرگان حوزه •

 .افزارامکان ایجاد پروفایل دانشی برای کاربران نرم •

 افزار.های سازمانی و اعضای نرمهای متنوع مدیریتی از عملکرد واحدارائه گزارش •

 .ق ثبت کنندگان و صاحبان دانش به صورت فردی و تیمیحفظ مالکیت معنوی و حقو •

و مسئولیت حسن  باشدمیاالجرا ( ماده تنظیم گردیده و از تاریخ ابالغ الزم12) دوازده نامه دراین نظام

 اجرای آن بر عهده باالترین مقام دستگاه است.
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