
1 
 

 تدوین دستورالعمل مدیریت دروس آموخته
 کیا شریعت پور، مشاور معاونت تحقیق و توسعه در مدیریت دانش

 نسرین صادقی میبدی، مدیر توسعه دانش

 شرکت گروه مپنا

 معرفی 
 

باشد و سایر حوزه های مرتبط به انرژی و دارای هم افزایی می ریلی نقلزه نیرو، نفت و گاز و حمل و گروه مپنا یک گروه صنعتی با تمرکز بر حو

و سرمایه گذار عمل می  Operator  ،Developer، ارائه دهنده خدمات،  EPCکه به عنوان تولید کننده تجهیزات، انجام دهنده پروژه های 
 رکت و کمک می نماید.مشا پایداری سازمانی و سودآوری سهامداران ،نماید و در توسعه اقتصاد ملی

، در خاورمیانه به یک گروه مرجع صنعتی در حوزه انرژی و حمل و نقل ریلی 0011تا سال در سند چشم انداز پیش بینی شده است که گروه مپنا 

، آلمان کشورهای در مپنا بزرگترین پیمانکار عمومی نیروگاهی خاورمیانه است ودر حال حاضر  تبدیل گردد.شمال آفریقا و کشور های همسایه 
 الجزایر دارای دفاتر رسمی است. ، چین و سوریه، مالزی، اندونزی، ، دوبیترکیه، ایتالیا

های کسب و کار در میان ارگان های بزرگ صنعتی کشور سرآمد و پیشرو بوده و است و هر ساله های عرصهبسیاری از حوزهشرکت گروه مپنا در 

گان ارتقای جایگاه خود به عنوان یکی از بهترین ار را در کارنامه خود ثبت کرده و تالش مستمر در حفظ و بسیاری از جوایز اعطا شده به صنایع

در بین در جشنواره روز ملی مدیریت پروژه ایران و چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه، نا در سال جاری های صنعتی کشور دارد. گروه مپ

 و به گروه مپنا تندیس سیمین تعلق گرفت. معرفی شدکشور های مدیریت پروژه برترین
 

 

 های آنپروژه های مپنا و ویژگی
 

و نسبتا  پیچیده ،اجرای پروژه های بسیار بزرگاز . این در آمد حاصل باشدمیلیارد تومان می  0111بالغ بر  در آمد عملیاتی گروه مپنا ساالنه
های ابالغی به مپنا شامل چندین مگا پروژه است که با فاصله زمانی اساسا طرح . قرار می گیردمشابهی است که ساالنه در سبد پروژه های مپنا 

علیرغم جغرافیای ا به منظور کاهش زمان و هزینه امری ضروری است تا بتوان لذا تیپ سازی در اجرای پروژه ه . کمی از یکدیگر آغاز می گردند
 هر چه بیشتر آنها را از نظر کیفیت به هم نزدیک ساخت. از کشورپراکنده پروژه ها چه در داخل و چه در خارج 

 بطور خالصه به شرح زیر برشمرد:می توان برخی از ویژگیهای پروژه های مپنا را 

 )مقیاس بسیار بزرگ پروژه ها )مگا پروژه  

 قرارداد ها در قالب سبد چندین پروژه با شروع زنجیره ای  
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  مشابهت و تکرار پذیری فعالیت ها در پروژه ها 

 پراکندگی جغرافیایی پروژه ها  

 رعایت استانداردهای جهانی مرتبط با پروژه های بزرگ در بازار هدف گروه مپنا  
تولید روزانه حجم بسیار  ،های رقابتی داخلی و خارجی در محیط در سطح استاندرد های بین المللی حجمی از پروژه هابدیهی است انجام چنین 

 های صحیح امکان پذیر نمی باشد.اتخاذ روش بدون مدیریت آن باالیی از دانش سازمانی را با خود به همراه دارد که
 
 

 مورد کاویزمینه 
 

یک روز دور  ،پروژههر متولیان  ،همایش اینهای نیروگاهی است. در گروه مپنا برگزاری همایش اختتامیه پروژه یکی از فعالیت های متداول در

هم جمع می شوند و فعالیت های انجام شده در پروژه را مرور می کنند. به بهانه این همایش گزارش مبسوطی تهیه شده و برای شرکت کنندگان 

شات اختتامیه بارگذاری در بخش گزارو ارائه گزارش در همایش اختتامیه، مستند تکمیل شده در سیستم مدیریت دانش مپنا  از ارائه می شود. پس

ی پروژه . گزارش اختتامیه پروژه ها لزوما حاوی درس آموخته هاو در دسترس همه خبرگان و دانشگران عضو سیستم قرار می گیرد می شود

ها بیشتر جنبه کالبدشکافی آنچه در پروژه اتفاق . این گزارش [6]پروژه طی نشده است وس آموختهستیابی به درد نبوده و در تهیه آن فرآیند

واقع دسترسی به همه م. بعضی از گزارش ها مدتها بعد از پایان پروژه تهیه شده و در بسیاری از دارند ها پس از بسته شدن پروژه ،را افتاده

گاهی اوقات به دلیل مشغله زیاد و . دبندی و نتیجه گیری کافی نیستنبرای جمع موجود مستندات  افظه افراد ووژه میسر نبوده یا حذینفعان پر

با آنکه در سیستم مدیریت دانش مپنا گزارشات تهیه شده یک سال بعد از اتمام پروژه برگزار می شوند. تا تعدد پروژه ها همایش های اختتامیه 

ه و تیم های دانشی نبوده و فرآیندی برای الزام بررسی این گزارش ها پیش از شروع پروژه بعدی برای مدیر پروژبارگزاری می شوند لزوما بسته 

بسیار ارزشمند بوده و اگر فرآیند تهیه این  گزارش اختتامیه پروژه ها که با وجود آنچه که گفته شد،ناگفته نماند . های پروژه به همراه ندارند

از  افظتمحمقوله  فرآیند خلق دانش ونه تنها موجب جهش عملکردی قابل توجهی در سطح گروه خواهد شد، بلکه  ،گزارش ها بازنگری شود

و بازنگری سطوح دسترسی دانشگران، خبرگان، متخصصین، کارشناسان و مدیران به این مستندات مهم و کلیدی  کلیدی های اطالعات و دانش

   .[5]نیز تعریف و مشخص خواهد شد

تدوین و به کارگیری  ،، طراحیتعداد زیاد پروژه های خاتمه یافته یا در دست اجرابه ه مپنا، با توجه شرکت پروژه محور در گرودر چندین  از طرفی

سیستم های تحت شبکه برای ثبت تجارب کارشناسان و مدیران پروژه ها انجام شده و سیستم های تعبیه شده در اختیار تیم های پروژه قرار 

شده ای نیز و البته شاخص های مشخص و از پیش تعریف  هاز به کارگیری این سیستم ها برآورده نشد ات این شرکت هاگرفتند. در عمل انتظار

ار و شفافی بین سیستم های تعبیه شده و تهیه گزارش های اختتامیه دهمچنین ارتباط معنا. [6]بوددر نظر گرفته نشدهها این سیستم ارزیابیبرای 

ص در جمع آوری و ساماندهی تجارب اندوخته شده در پروژه ها در سطح گروه به خصو نشان از ضرورت ،تعریف نشده است. در واقع شواهد

اعمال شده اند که  مختلف در بخش های متعدد و در زمان های ی متفاوتیراه کارها ،و در نتیجه این امر داشته شرکت های پروژه محور

ظر در مجموع راه کارهای در ن .یستندکه پیوسته در حال رشد فزاینده بود را پاسخگو ن نیازیکارها به دالیلی، پایداری، اثربخشی و کارآیی این راه 

موردی بوده و از یکپارچگی خاصی برخوردار نیستند. در نتیجه تفاهم شفافی در به اشتراک گذاری نتایج کسب شده در سطح  ،گرفته شده در گروه

 گروه تعریف نشده است. 

است که توانسته  آنچه که محسوس بوده و بسیار چشمگیر است عزم سازمانی در حل مسائل و مشکالت در لحظه وقوع و به بهترین نحو ممکن

ان از ها نشجایگاه کلیدی خبرگان و متخصصین مپنا در اجرای مگا پروژهاد کند. ان های پروژه محور برای مپنا ایججایگاه ویژه ای در بین سازم

نه فقط در دستورالعمل آن دارد که در حال حاضر و به احتمال قوی در آینده با وزن به مراتب بیشتری، دانش کلیدی گروه در اجرای مگا پروژه ها 
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شبکه  ،ها و فرآیندها و دانش فنی مستند شده، بلکه در دست منابع انسانی گروه قرار داشته و موثرترین عامل تبادل و مشارکت دانشی در سازمان

راه اندازی و  . در واقع بااستتخصصی -خبرگی فنیکه متشکل از ده انجمن خبرگی مدیریت پروژه و انجمن های است  مدیریت پروژه مپنا

به اشتراک گذاشته شده، قابلیت ارزیابی پیدا در زمان مناسب و با سرعت مناسب  ،دانش سازمان بین افراد مناسب ،توسعه انجمن های خبرگی

ی خبرگی . بررسی انجمن ها[3]ب، قابل بهره برداری، تبادل و به کارگیری در سطح گروه خواهند بودکرده و پس از صحه گذاری با ساختار مناس

ساماندهی تجارب که در تهیه گزارش های اختتامیه و ثبت و مشابه آنچه نارسایی هایی دال بر وجود شبکه مدیریت پروژه مپنا بیانگر شواهدی 

 پروژه ها دیده شد، بود.

در تعریف و اجرای مگا  گروه مند و یکپارچه از منظر مدیریت دانش برای دستیابی به بهبود عملکردنگاه سیستمی، نظام  رسد کهبه نظر می

و فعالیت های پراکنده ای که تمامی واحدهای کلیدی مجری مدیریت عملکرد، مدیریت شایستگی ها، مدیریت تحول و  باشدمیها الزامی پروژه

ی به اهداف و موفقیت های امکان دستیاب"کند که میغیره را درگیر نکنند، نتیجه مورد هدف را در بر نداشته و ناخواسته این ذهنیت را ایجاد 

کلیشه ای  "مشابه آنچه شرکت های بزرگ جهانی در پیاده سازی مدیریت دانش به آن دست یافتند، برای یک شرکت مشابه ایرانی وجود ندارد.

  که بارها و بارها در مورد پیاده سازی بسیاری از پروژه های سیستمی گفته شده است.

که ممکن است پیاده سازی  ایدر گرو انجام پروژه های سیستمیتوان توقع داشت تا نیازهای امروز خود را  البته از هیچ سازمان پیشرویی نمی

. یک سوال کلیدی برای متولیان پروژه های سیستمی مطرح است که اگر بتوانند پاسخ [4]ها به طول انجامد بدون راه حل، رها کندآنها سال

را چگونه مدیران ارشد و سازمان "سوال کلیدی این است:  سازمان خود نوید می دهند. فقیت و تعالی را به، سر منشا مومناسبی برای آن پیدا کنند

نگهداریم و هم زمان برای نیازهای به لحظه سازمان راه حل های موثری را ارائه دهیم که متعهد و وفادار های سیستمی انجام پروژهنسبت به 

ناموفق که لزوما جامعیت و یکپارچگی ندارند را در مقطعی های شواهد ارائه راه حلما طرح می شود که این سوال در حالی  ؟[1]کارآمد باشند

کالن هم زمان با نگرش چگونگی مدیریت انتظارات در سازمان و ایجاد هشیاری نسبت به ضرورت "در واقع سوال،  سازمان تجربه کرده ایم.

بود. اکثر ما معتقدیم که در هنگام بیماری، این آنتی بیوتیک ها هستند که بیماری ما را درمان می  ، خواهد"مسکن به عنوانارائه راه کارهایی که 

بوده، در مرحله بعد مراجعه به پزشکی که به  یماری می شود در وهله اول پذیرش آنکه بیمار هستیمکنند. در واقع آنچه که موجب درمان یک ب

تجویز شده است. این در شرایطی است که داروی  مورد نیاز و مصرف به اندازه، به موقع و به مدت وی اعتقاد داریم و سپس رعایت دستور پزشک

حالمان را بدتر کرده و احساس ناخوشی بیشتری کنیم. آنچه که ما را در ادامه راه مصمم می کند ترس  مراحل اولیه عوارض دارو ممکن است در

پیشگیری از برخی از عوارض دارو است. پیش بینی و و معالج اعتماد به پزشک  ب موفق قبلی،ت معالجه نشود، تجاراز عواقب بیماری اگر درس

 از این نوع باشد. شاید راه حل پیش روی پروژه های سیستمی

 انجمن خبرگی مدیریت"و  "مدیریت توسعه دانش"پروژه ثبت و شناسایی تجارب پروژه تولید برق و آب قشم فرصتی از این گونه برای واحد 

تعداد مشخصی دانش هدف در این پروژه با بکارگیری تکنیک های شناسایی، استخراج، ثبت و صحه گذاری،  بود. "دانش در مدیریت پروژه

. از این طریق به کارگیری ابزار و تکنیک های مدیریت دانش را [2]است شدهتوسط کارشناسان و خبرگان پروژه قشم مستند  گذاری شده

  .[7]محسوب می شود ،واقع مانوری برای تمرین آنچه که باید در همه پروژه ها و در حین اجرای پروژه انجام شودنمایش داده و در 

 

 

 اهداف
 

که یکی از  "انجمن خبرگی مدیرت دانش در مدیریت پروژه"و  "مدیریت توسعه دانش"واحد با توجه به توضیحاتی که در بخش قبلی داده شد، 
 ، در مجموع چهار فعالیت را به موازات و هم راستا پیش برده اند:ده انجمن زیر مجموعه شبکه مدیریت پروژه مپنا است
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با هدف شناسایی الزامات استراتژیک مدیریت  تدوین و پیاده سازی سند استراتژی مدیریت دانش در چهار شرکت پایلوت در گروه مپنا .0

 دانش 

با هدف ارتقا کیفیت برگزاری کارا و اثربخش همایش اختتامیه  ت دانشیاز منظر مدیر یه گزارشات اختتامیه پروژه هابازنگری نحوه ته .0

 پروژه های نیروگاهی

تهیه دستورالعمل سیستم مدیریت دروس آموخته در شرکت های پروژه  ه شناسایی و ثبت تجارب پروژه ها با هدفعارضه یابی نحو .3

 محور در گروه مپنا

 یف و اجرای پروژه ثبت و شناسایی تجارب پروژه تولید هم زمان آب و برق قشم و ارائه نتایج آن در همایش اختتامیه پروژه قشمتعر .0

با هدف ارائه تجربه دست اول جمع آوری تجارب و دستاوردهای پروژه با بکارگیری ابزارو تکنیک های مدیریت دانش و شناسایی و 

 که منتج از هر پروژه هستند. ثبت دارایی های دانشی سازمان

بسیار چشمگیر بوده، بخصوص که در اجرای این هم افزایی این چهار فعالیت که هر یک خود پروژه هایی کوچک و بزرگ محسوب می شوند 
ابزار و تکنیک  بکارگیری هدف دیگری نیز دنبال شود و آن تجربه دست اول اهداف تعریف شده،تحقق  بر پروژه ها سعی در این بوده که عالوه

 است. بوده این پروژه ها و اعضای تیم، در ریت دانش توسط دست اندرکارانیمدهای 
 
 

 و چالش ها رویکرد
 

فته شد، به نظر می رسد که رویکرد صحیح در حوزه مدیریت دانش، تدوین و پیاده سازی استراتژی مدیریت دانش )رویکرد با توجه به آنچه که گ

با انتظار نتایج محدود و موردی )رویکرد از  ،استفاده از ابزار و تکنیک های مدیریت دانش در مواردی که سازمان نیاز فوری دارداز باال به پایین( و 

با توجه به اینکه پیاده سازی الزامات استراتژیک از طریق پروژه های پایلوت انجام شده و از این طریق به کل سازمان تسری  پایین به باال( است.

می توان حوزه های مورد درخواست و ضروری  ،می شود، بعد از تجربه کامل اولین پروژه های پایلوت مبتنی بر متدلوژی به کار گرفته شدهداده 

 بعدی قرار داد. پروژه های پایلوترا اولویت بندی کرده و در برنامه تعریف 

 01وه مپنا بوده و در سیر تجاربی که کسب کرده بود در اوایل سال مدیریت توسعه دانش متولی تدوین و پیاده سازی مدیریت دانش در سطح گر

 تدوین سند استراتژی برای چهار شرکت پایلوت را عهده دار شد. در آن زمان فعالیت های عمده ای که انجام شده بود راه اندازی، نگهداری و

ن دستورالعمل پاداش دهی دانشگران و پژوهشگران نیز مصوب و نظارت بر سیستم مدیریت دانش مپنا و انتشار دانش در سطح گروه بود. هم زما

اجرایی شده و با اینکه تحول قابل توجهی در فعالیت کارشناسان و خبرگان سازمان در ثبت تجارب خود در سیستم مدیرت دانش به همراه داشت 

کانات موجود و دریافت مشاوره تخصصی برای پیاده بررسی ام ،مشهود بود. در این بخش هدف ،همچنان نیاز به ساماندهی نظام مند و جامع

 سازی یک متدلوژی که در سازمان های مشابه گروه مپنا به نتایج عملکردی قابل قبولی رسیده باشند، تعیین شد. این هدف سرعت توسعه فعالیت

مان عملیاتی شده بودند مانند حمایت از انتشار در ساز کههای حوزه انتشار دانش های موردی مدیریت دانش در گروه را کاهش داد و فقط فعالیت

ار کتب تخصصی، حمایت از انتش-صلنامه علمیدر حوزه کسب و کار مپنا ، انتشار ف مقاالت در کنفرانس ها و نشریات معتبر داخلی و خارجی

همکاری یکی از دانشگاه های کشور، برگزاری تالیف یا ترجمه شده توسط کارکنان در گروه مپنا، برگزاری سالیانه کنفرانس صنعت نیروگاهی با 

میزگرد ها و همایش های تخصصی در گروه، و پاداش دهی و حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا را در بر گرفت. شاخص های 

د تا همزمان با پیاده سازی سند که تازه شروع شده بودند، متوقف شدن ییهاتری نکردند. تعدادی از فعالیعملکردی نیز در این مرحله تغیی

 Quickتعریف شوند. از جمله این موارد توقف در تعریف و اجرای پروژه های  استراتژی مدیریت دانش مپنا با رویکرد هدفمندتر و جامع تری باز

Win ت دانش در محدوده پایلوت و با بازدهی سه الی شش ماهه بودند. یدر بکار گیری ابزار و تکنیک های مدیر 
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فعالیت های خود را توسعه  ،منانجمن خبرگی مدیریت دانش در مدیریت پروژه با هدف تغییر ساختار و رویکرد انج 01همچنین، در اواخر سال 

انجام فعالیت هایی که منجر به  تا ،داد. اولین فعالیت مورد تایید اعضای انجمن بررسی روش های راه اندازی و توسعه انجمن های خبرگی بود

با توجه به توافق اعضا بر روی  .شدبینش جمعی در میان اعضا نسبت به جایگاه انجمن در گروه مپنا، حوزه های فعالیت انجمن و ماهیت انجمن 

خبرگان گروه در حوزه اساسنامه انجمن و تصویب آن توسط کمیته راهبری شبکه مدیریت پروژه، انجمن با ماهیت حل مسئله و ترکیبی از 

فعالیت های خود را به صورت هدفمند و مستمر توسعه داده و به عنوان  مدیریت پروژه های نیروگاهی و نیز کارشناسان و خبرگان مدیریت دانش

وفق جهانی و ف مطالعه روش های مهد ستم مدیریت درس آموخته ها را مورد بررسی قرار داد.عارضه یابی و ساماندهی سیخود،  پروژه اولین

و نیز افزایش اعتبار انجمن در انجام پروژه  در حوزه فعالیت توافق شده مدت، میان مدت و دراز مدت برای انجمن توان تعریف پروژه های کوتاه

  ها در سطح گروه تعریف شد.

د که دستورالعمل نحوه تهیه گزارش های ت دانش، پیشنهاد شیال تعامل و تبادل تجارب اعضای انجمن از دو منظر مدیریت پروژه و مدیربه دنب

اختتامیه نیز در انجمن و توسط اعضای داوطلب انجام شود. تهیه دستورالعمل توسط کارشناسان مدیریت دانش و در تعامل با دست اندرکاران 

 ی شد. پروژه ها که آشنایی خوبی با روال تهیه گزارش های اختتامیه داشتند، فرصت ارزشمندی برای طرفین محسوب م

نیروگاهی دارد به عنوان مشاور معاونت تحقیق و توسعه در واحد مدیریت از طرفی دبیر انجمن با تجربه گسترده ای که در مدیریت پروژه های 

ن توسعه دانش مستقر شده و مدیریت پروژه شناسایی و ثبت تجارب پروژه تولید هم زمان برق و آب قشم را به عهده گرفت. مدیران و کارشناسا

 همکاری با یکی از مدیران با تجربه پروژه های نیروگاهی فرصتی نادر و تقریبا دست نیافتنی است. درپروژه قشم از این انتخاب استقبال کردند. 

از نزدیک کنار اجرای پروژه قشم، تیم مدیریت دانش با مدیر پروژه جلسات زیادی داشته و در فرصت ایجاد شده با جزییات و نحوه انجام پروژه ها 

فقط در اختیار افرادی است که کمتر فرصت حضور در ستاد را دارند فرصت آشنایی با مسائل و  آشنا شدند. دستیابی به تجارب و دانشی که عموما

 مشکالتی که در محل انجام پروژه ها اتفاق می افتد را فراهم کرد.

 مزایای زیر را به همراه داشت: انتخاب مدیر پروژه دانشی قشم رویکرد معاونت تحقیق و توسعه در

  مدیر پروژه با توجه به سابقه طوالنی در مدیریت پروژه های نیروگاهی به شدت عملگرا بود و در عرض زمان کوتاهی توانست با همه

 اط برقرار کند.با آنها ارتب وافراد کلیدی پروژه قشم تماس بگیرد 

 و با دقت باالیی می دانست که سراغ چه کسانی برود و از آنها چه سوالی بپرسد  یکی از منابع اصلی شناسایی تجارب، مدیر پروژه بود

 و پاسخ های داده شده را چگونه ارزیابی و ارزشگذاری کند.

  .اعضای تیم پروژه قشم با توجه به سوابق مدیر پروژه به وی اعتماد داشته و او را از خودشان می دانستند 

 روژه قشم ثبت تجارب خود در پروژه های قبلی را نیز شروع کرد. مدیر پروژه در حین بررسی تجارب پ 

 ر نگرش رزشمند بود و تغییآشنایی دست اول یک مدیر پروژه های نیروگاهی با مفاهیم، ابزار و تکنیک های مدیریت دانش بسیار ا

 پروژه قشم داشت.کار  ت اندرتیم های دسچنین فرد کلیدی تاثیر زیادی در نگرش بسیاری از افراد تیم های پروژه به خصوص 

 به کارشناسان پروژه قشم که  انتقال تجربه دست اول مدیر پروژه در به کارگیری سیستم مدیریت دانش به عنوان کاربر و توصیه وی

از گذاری کنند، تجربه ارزنده ای برای تیم مدیریت دانش مپنا بوده است. در واقع بسیاری  خود را مستند و در سیستم بار تجارب

 محدودیت های سیستم به خصوص در مورد فرآیندهای حاکم بر کاربری سیستم شناسایی شدند.

پیاده سازی و اجرای پروژه هایی که ماهیت سیستمی دارند به خصوص در حوزه مدیریت دانش با یک چالش جدی مواجه هستند که با دیگر 

لش با توجه به چند بعدی بودن پیاده سازی مدیریت دانش که نیاز به همکاری مشکالتی که ممکن است پیش بیاید، فاصله زیادی دارند. این چا

ها با معاونت تحقیق و توسعه داشته پدیدار می شود. از معاونت های مدیریت منابع انسانی، مدیریت برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت سیستم 
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و تخصیص منابع می شوند حتی با وجود سعی در هماهنگی بین معاونت ها، در  طرفی با توجه به اینکه برنامه های معاونت ها سالیانه تدوین شده

در چنین مواقعی  خود را پیش برده و اولویت دهند. صورت کمبود منابع تخصیص یافته معاونت ها بیشتر تمایل دارند برنامه های درون واحدی

 یستم های انگیزشی نیز مبتنی بر عملکرد پروژه های داخلی معاونت هابیشترین انحرافات در پروژه های بین واحدی رخ داده و در صورتی که س

 تعریف شده باشند، مقاومت بیشتری در همکاری بین واحد ها و معاونت ها پیش می آید. 

ب می و مخاطبین اصلی مدیریت دانش محسور مشغله گروه که معموال خبرگان سازمان هستند در مجموع اختصاص زمان توسط افراد کلیدی و پ

شوند، چالش اصلی پروژه و سد اصلی پیشرفت کار است و در صورتی که افراد توجیه نباشند و حمایت مدیریت ارشد سازمان کسب نشود به 

پیشنهاد اگر به خصوص توصیه و و  ،د شد. انجام پروژه توسط خبرگانی که خود اعضای انجمن هستندنراحتی موجب شکست پروژه ها خواه

 در افزایش احتمال موفقیت پروژه ها نقش بسزایی را ایفا می کند. ،داده انداجرای پروژه را 

 

 

  کارانجام مراحل 

 

د استراتژی و شروع پیاده سازی تدوین سن"پروژه چهار پروژه تعریف شده در این مورد کاوی تاثیر متقابل زیادی بر هم داشته اند به خصوص 

 شته است. تاثیر مستقیم و مستمر دانیز روژه ها پ سایردر جهت دهی به مسیر  ،"الزامات استراتژیک مدیریت دانش

 پرداخته می شود.قشم  های پروژهشناسایی و ثبت دانش مراحل انجام پروژهدر این قسمت به 

 قشم آب و برق همزمان تولید پروژه ذینفعان شناسایی .0

 فروش تا پروژه تعریف مرحله از نحوی به که گروه هایمعاونت و هابخشجات، کارخان کلیه شاملمپنا  گروه داخلی ذینفعانپروژه  ذینفعان 

 می باشند. شناسایی شدند پروژه کالن استراتژی جدول براساسو  دارند نقش پروژه این در نهایی محصول

 قشم آب و برق همزمان تولید پروژه ذینفعان نقش تعیین  .0

 که است مهم نکته این ذکرتعیین شود.  پروژه استراتژی جدولبا توجه به  پروژه در ذینفعان از یک هر نقش بایستی شناسایی ذینفعان از پس
 وظایف بایستی ذینفعان از یک هر نقش تعیین در لذا .داشت خواهد دانشی های بسته بندی دسته در ای ویژه اهمیت ذینفعان نقش تعیین جدول

 .گرددمشخص  حتما ه،نمود تعیین ذینفع آن برای استراتژی جدول در گروه مدیریت که را مهمی

 ذینفعان دانشی نمایندگان شناسایی .3

 و برق همزمان تولید پروژه دانش ثبت و شناسایی حوزه در االختیار تام ای نماینده یک هر تا شود می خواسته ذینفع هایطرف از در این مرحله
 .بود خواهددار  هدهع پروژه اجرای خصوص در الزم های هماهنگی کلیه مسئولیت نماینده این. نمایند معرفیمجری پروژه  به را قشم آب

 نماینده این. آورند بعمل را الزم های هماهنگی بخش آن افراد برای آموزشی یا توجیهی کالس گونه هر برگزاری جهت دانش نمایندگان

 .باشد داشته پروژه این برای را کافی فرصت و باشد پروژه این انجام به مند عالقه و دانش مدیریت مباحث به مسلط افراد از بایستی

 انجام خالل در فرد این .گردد عضو آن در سریعا یا و باشد مپنا گروه دانش مدیریت پایگاه اعضای از چیز هر از قبل دانش نماینده است ضروری

 .داشت خواهد یافت در را الزم های صالحیت گواهی دید خواهد مجری طریق از را الزم هایآموزش پروژه

 ذینفعان دانش نمایندگان برای توجیهی هایکارگاه برگزاری .0

 هایزمینه در ایشان برای توجیهی هایکارگاهمجری پروژه،  توسط ایشان اولیه صالحیت بررسی و ذینفعان کلیه دانش نمایندگان معرفی از پس

 .گردد می برگزار زیر

 ثبت و شناسایی پروژه انجام مراحل با آشنایی

 دانشی های بسته تعیین نحوه با آشنایی
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 دانشکاران شناسایی نحوه با آشنایی

 خبرگان شناسایی نحوه با آشنایی

 .مپنا گروه دانش مدیریت پایگاه سیستم با آشنایی

 خبرگان از دانش دریافت و مصاحبه روشهای با آشنایی

 ازسایت بازدید .5

 فضای در نزدیک از نمایندگان دانش  تا گردد می انجام و ریزی برنامه قشم آب و برق همزمان تولید پروژه سایت از بازدیدهایی مرحله این در

 .نمایند( قشم شهر) پروژه اجرای محل در را 0 بند های دوره از برخیاقدام به برگزاری  پروژه؛ از الزم برداشتهای ضمن و گیرند قرار پروژه

 دانشی محدوده تعیین .6

 تعیین پروژه استراتژی جدول به عنایت با را ذینفعان از یک هر دانشی محدوده توان می قشم پروژه در ذینفعان از یک هر نقش به توجه با
  .نمود

 بایستی ها بسته این .گردند می مشخص، باشند می گروه و پروژه در اهمیت دارای که دانشی بسته تعدادی ذینفعمحدوده فعالیت هر  به توجه با

 .کرد برقرار مناسب ارتباط دانشکاران و سازمانی والگوی خبرگان و آنها بین بتوان که شوند مشخص نحوی به

 .نگردند وارد حوزه این در هادانش از دسته این و شود انجام شرکت محرمانه یهادانش رعایت بایستی دانشی محدوده تعیین در

 دانشی درخت تشکیل .7

 درخت این.گردد می اقدام دانشی درخت ترسیم به نسبت ،ذینفع هر کاری های شاخه و ها حوزه به توجه با و دانشی های محدوده تعیین از پس
 اصلی جزایر که گفت بتوان شاید. باشد آنها در یدانش یهافعالیتبر  تمرکز که باشد پروژه آن در گروه دانش اصلی های شاخه دارای بایستی

 یهادانش بتوانند ذینفعان کلیه که گردد می ترسیم ای بگونه دانشی درخت .دهند تشکیل را درخت این اصلی های شاخه توانند می پروژه یک
 دست خود نیاز مورد یهادانش به راحتی به پایگاه به مراجعه با بتواند نیز هادانش این از بردار بهره هرو  دهند قرار آن در تداخل بدون را خود

 .پذیرد می انجام سازمان خبرگان با دانشکاران و هادانش ارتباط و دانشی و کاری مهم های حوزه به توجه با دانشی درخت تعریف همچنین .یابد

 کار اندر دست های واحد از یک هر در دانشکاران شناسایی .8

 مناسبی دانشی بار دارای که رسد می نظر به و باشند می کار به مشغول نظر مورد پروژه با ارتباط در ذینفعان از یک هر در که افرادی کلیه
 درخت در شده ترسیم دانشی های حوزه در را ذینفع آن دانشکاران لیست ذینفع هر دانش نماینده .گردند می شناسایی رشکادان عنوان به.هستند

 .نماید می معرفی مجری به پروژه آن دانشی

 اقدام پایگاه در عضویت به نسبت دانشکاران و دهند می را مپنا گروه دانش مدیریت پایگاه در عضویت آموزش دانشکاران به دانش نمایندگان

 .نمایند می

 هادانش ارزیابی برای خبرگان شناسایی .0

 .باشندمی خبرگی دارای دانشی درخت از شاخه چند یا و یک در ایشان از کدام هر که دارند وجود خبرگانی ذینفع هر مدیران و پرسنل بین در

 با را خبرگان این از یک هر ارتباط و نماید می ارائه مپنا گروه دانش ثبت و شناسایی پروژه مدیر به نیز را خبرگان این لیست دانش نماینده

 .گردندمی بندیدرجه تخصصی هایحوزه در مجری توسط نمود؛ خواهند ارائه که ای رزومه براساس خبرگان این. نمایند می معین دانشی درخت

 هاییهزینه و گردد می هیدامتیاز خبرگان این توسط گردد می ثبت پایگاه در که ییهادانش کلیه زیرا است حساسیت بیشترین دارای مرحله این

 .دارد اند داده هادانش به خبرگان این که امتیازاتی به بستگیپرداخت می شود  ها دانش ثبت به دانشکاران تشویق بابت که را

 .پذیرد انجام پایگاه در ایشان عضویت مراحل تا دهند می آموزش نحوی به نیز را خبرگان این دانش نمایندگان

 دانشکاران برای دانش ثبت نحوه آموزشی هایکارگاه برگزاری .01

 در به افراد این آموزش ،مپنا گروه دانش مدیریت پایگاه در ایشان عضویت مرحله وانجام دانش نمایندگان توسط دانشکاران معرفی از پس
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 خدمات و دانشکاران فراخوان خصوص در الزم های هماهنگی سایر .گردد می انجام مپنا گروه دانش مدیر توسط و ذینفع دانش نماینده خواست

 .بود خواهد ذینفع بعهده تشریفات

 به نسبت توانند می دانشکاران آن از پس و شود می داده دانشکاران به دانش ثبت و شناسایی هایروش و پایگاه با آشنایی آموزش دوره این در

 نمایند اقدام سامانه در خود های دانش ثبت

 خبرگان برای دانش ارزیابی آموزشی هایکارگاه برگزاری .00

 انجام ایشان آموزش جهت الزم هماهنگی دانش مدیریت پایگاه در ایشان آمدن در عضویت به و دانش نماینده توسط خبرگان معرفی از پس

 .بود خواهد ذینفع بعهده ها هزینه و تشریفات و هماهنگی خصوص این در .گردد می

 .شود می داده خبرگان به دانش ارزیابی و دانش ثبت نحوه آموزش، پایگاه با برآشنایی عالوه دوره این در

 مپنا گروه دانش مدیریت پایگاه در الزم اصالحات و تغییرات ایجاد .00

 ،دانشکاران نیازهای بتواند تا یابد تغییراتی دانش پایگاه که است الزم خبرگان تعیین و دانشی درخت ترسیم و، دانشی محدوده تعیین از پس

 .شود می اعمال سیستم در پس از بررسی و تائید تغییرات این. نماید برآورده را برداران بهره و خبرگان

 مپنا گروه دانش مدیریت پایگاه در دانشکاران عضویت پیگیری .03

 مدیرکمک  با را عضویت مورد در دانشکاران مشکالت و نماید می پیگیری را پایگاه در ایشان عضویت ،دانشکاران لیست براساس دانش نماینده
 حاصل اطمینان پایگاه در دانشکاران کلیه عضویت از مپنا دانش مدیر همچنین .نماید می فصل و حل را موارد و مطرح ،شناسایی پروژه

 .نمایدمی

 مپنا گروه دانش مدیریت پایگاه در خبرگان عضویت پیگیری .00

 .نماید می حاصل اطمینان خبرگان این کلیه عضویت از و پیگیری را پایگاه در ایشان عضویت ،خبرگان لیست اساس بر دانش نماینده

 .نماید می حاصل ن اطمینا خبرگان و دانشی درخت بین پایگاه در الزم ارتباطات ایجاد و خبرگان عضویت از نیز مپنا دانش مدیر

 پروژه یهادانش ثبت منظور به پیگیری .05

 ثبت به نسبت تا نمایند می پیگیری خبرگان و دانشکاران از دانش نمایندگان آموزشی؛ های دوره برگزاری و عضویت مراحل انجام از پس

 .نمایند اقدام یشانهادانش

 .شود می انجام شده داده آموزشهای اساس بر و گردد می مشاهده دانش پایگاه در که هایی شیوه به هادانش ثبت

  .نمود خواهند ارائه خبرگان و دانشکاران به مشکالت رفع راجهت الزم های راهنمایی دانش نمایندگان

 پاداش فرمتهای تنظیم و تهیه .06

 و اقدام پاداش هایفرم تکمیل به نسبت ،پایگاه طریق از الزم اطالعات آوری جمع با، مپنا گروه دانش مدیر معینی زمانی های دوره انتهای در
 نظر اظهار به نسبت. مجری نماید می ارسال سازمان العملهای دستور براساسدانشکاران  اداشاختصاص پمجری  تایید اخذ جهت را مراتب

 .نمود خواهد اقدام هاپاداشاختصاص  پیگیری و نهایی

 قشم پروژه آموخته دروس ثبت و شناسایی پروژه آموخته دروس ثبت  .07

 نیز اربتج این تا دارد جا، نمود خواهند کسب ایارزنده تجربیاتنیز  پروژه تیم اعضای از یک هر دانش ثبت و شناسایی پروژه انجام خالل در
 ثبت شوند "مدیریت دانش در مدیریت پروژه خبرگی انجمن "و دانش مدیریت گروه و دانش نمایندگان، پروژه تیم توسط و شده مستند

 .گیرد صورت انفرادی یا گروهی صورت به تواند می مستندات این ثبت و آوری جمع نحوه

 پروژه انجام لیست چک و متدولوژی تدوین .08
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 و پروژه مستند می شود(، متدولوژی و چک لیست های مربوطه با همکاری تیم 07در این مرحله با توجه به تجربیات حاصل از پروژه )که در بند 

 خواهد ارائه قبیل را  این از هایی پروژه اجرای و طراحی از را کاملی تصویر مدون می شوند. متدولوژی تدوین شده  مدیریت دانش خبرگی انجمن

 .داد

 ساختار و فناوری فرهنگ، دانش: مدیریت گانه سه حوزه های در بهبود شناسایی نقاط  .00

مپنا به پارامترهایی مانند متدولوژی پیاده سازی مدیریت دانش، ساختار،  گروه سطح در هایی از این قبیل پروژه انجام و طراحی اینکه به توجه با

فرهنگ سازمانی و فرهنگ بومی افراد وابسته است، می بایست کلیه پیشنهادات و موارد قابل بهبود در حوزه های فرهنگ، ساختار و فناوری 

 شناسایی شوند. 

 نهایی گزارش ارائه .01
 توسعه و تحقیق معاونت به پروژه اختتام سمینار در ارائه جهت و مدیر دانش تهیه توسط پروژه نهایی گزارش فوق نوزده مرحله انجام با در نهایت

 ارائه می شود. مپنا گروه

 اختتامیه جلسه برگزاری .00
 برگزاری .می شود برگزار شد خواهد تعیین که سطحی در نهایی و دریافت مجوز برگزاری سمینار اختتامیه از مدیریت، سمینار گزارش از تایید پس

 . خواهند بود مپنا گروه دانش مدیر و دانش باشد. سخنرانان این سمینار، نمایندگان می مپنا گروه توسعه و تحقیق معاونت عهده بر سمینار این

 عارضه یابی سیستم مدیریت درس آموخته ها توسط انجمن خبرگی مدیریت دانش در مدیریت پروژه و در مراحل زیر انجام شد: 

و مدیریت توسعه دانش در قالب  0همکاری شرکت توسعه -تعیین شرکتهای مدیریت پروژه مپنا به عنوان پایلوت - )تعریف پروژه در انجمن 

شناخت نحوه عملکرد سیستمهای مدیریت دروس آموخته -مطالعه مستندات سازمانی مدیریت دروس آموخته در پایلوتها-فعالیت های انجمن

عارضه یابی وضعیت -شناسایی و مطالعه گروهی کتب معتبر جهانی در زمینه مدیریت دروس آموخته- ساختار سازمانی پایلوتهاشناخت -پایلوتها

طرح -اجرایی شبکه مدیریت پروژه تدوین دستورالعمل برای ارائه به هسته-نهایی سازی راه حل مشترک - ارائه راه حلها-تحلیل انحرافات-اولیه

طرح -اخذ تایید از هسته اجرایی شبکه مدیریت پروژه-هسته اجرایی لحاظ نمودن کامنتهای-شبکه مدیریت پروژه  موضوع در هسته اجرایی

ارجاع این سند به سیستمها و -کمیته راهبری شبکه مدیریت پروژه لحاظ نمودن رهنمودهای-موضوع در کمیته راهبری شبکه مدیریت پروژه

 ( اخذ تایید از کمیته نظامها-کیفیت جهت بررسی و طرح در کمیته نظامها

 

بر اساس متدلوژی مدیریت دارایی های دانشی تدوین شده است. طی تدوین این سند، الزامات  سند استراتژی مدیریت دانش گروه مپنا 

ساله  5قشه راه استراتژیک مدیریت دانش با هدف تبدیل شدن مپنا به سازمانی دانش بنیان شناسایی شده است. همچنین بر اساس سند مذکور، ن

 پیاده سازی مدیریت دانش در مپنا تهیه شده است. 

 تدوین سند استراتژی مدیریت دانش مپنا با آموزش تیم مدیریت توسعه دانش در معاونت تحقیق و توسعه همراه بود و کارشناسان واحد و اعضای

  غییر یافته، دستورالعمل گرداوری این گزارش ها را تهیه کردند. انجمن مبتنی بر متدلوژی، گزارش های اختتامیه را بررسی و مطابق با نگرش ت
 

 

 تحلیلنتایج و 
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 نتایج پروژه قشم:

 

 

  :نتایج پروژه قشم از منظر دارایی های دانشی سازمان

 دارایی های انسانی 

o  (تولید مدارک کنترل نیروگاه ،بویلر خاص این پروژه ،سیستم آب شیرین کن ، مگاواتی 05 توربین های)خبرگان 

  دارایی های ساختاری/ فرآیندی 

o تهیه و تنظیم فرمت های ، ایجاد تغییرات و اصالحات الزم در پایگاه مدیریت دانش مپنا، تشکیل درخت دانشی و محدوده دانشی

باال بردن بلوغ مدیریت پروژه بر اساس راهنمای ،شناسایی ریسک های پروژه دانشی، و چک لیست لوژیتدوین متد،دانش

استفاده ،ثبت و شناسایی پروژه های دانشی لوژیمتد،سازمان  فرآیندهای بکارگیری یکپارچه فرآیندها و زیر، PMBOKاستاندارد 

  CHP ) جهت تولید آب شیرین ) طرح از راندمان باالی خروجی گاز داغ توربین گازی

 دارایی های ارتباطی 

o شناخت قوانین مشتری و نهادهای حاکمیتی، شناخت نحوه تعامالت و ارتباط با مشتری،شناخت ذینفعان داخلی و خارجی 

 LCشناخت نحوه تعامالت با بانکهای داخلی و خارجی در استفاده از ، شناخت نحوه تعامالت و ارتباطات با شرکای تجاری،

 شرکت های پروژه محور گروه: خروجی عارضه یابی سیستم مدیریت دروس آموخته در 
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 الزامات استراتژیک مدیریت دانش گروه مپنا:

 تدوین سند به اشتراک گذاری و حفاظت از دانش .0

 برای همه  KMموزش آ  .0

  یپرورش رهبران دانش .3

 شناسایی و پیاده سازی حوزه های دانش های کلیدی سازمان  .0

 پیاده سازی برنامه گذار فرهنگی مدیریت دانش  .5

 فرایندها و پروژه ها از منظر مدیریت دانش  توسعه/بازنگری .6

 ایجاد انجمن های خبرگی حول حوزه های دانش های کلیدی سازمان  .7

 توسعه پایگاه های دانشی حول حوزه های دانش های کلیدی سازمان  .8

 توانمندساز  پیاده سازی تکنولوژی های دانشی .0

 پیاده سازی سیستم مدیریت شایستگی دانشکاران  .01

 طراحی/بازنگری روش های پاداش و تشویق  .00

 پیاده سازی پایگاه دارایی های دانشی  .00

 تعریف و ارزیابی پروژه های پایلوت مدیریت دارایی های دانشی  .03

 پیشنهاد انجمن خبرگی برای بازنگری سیستم مدیریت دروس آموخته برای شرکت های پروژه محور در گروه مپنا:

 

های تیمبرنامه ریزی و  ،مالکین فرآیندها تضمین کیفیت، ،کمیته دروس آموخته ،یک شرکت پروژه محور )مدیریتدر فلودیاگرام فوق شش بخش 

 .کنندها در طول عمر پروژه سواالت زیر را مطرح میریزی سازمان و تیم پروژه با مرور برنامهبرنامه دهد.مینه اصلی را تشکیل میز پروژه(
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این موارد می تواند در  نمایند که قابلیت ثبت در پایگاه مدیریت دروس آموخته را دارا می باشد.تیم پروژه مواردی را شناسایی می ،به این ترتیب

 طبقه بندی های زیر قرار گیرد.

 

این موارد در پایگاه مدیریت دانش، کمیته دروس آموخته که منتخب مدیر عامل سازمان و از معاونین عالی رتبه شرکت هستند،کار  پس از ثبت

هایی که برای آموختن در سازمان کاندید درس ای دالیل و استخراج دروس اصلی مورد نیاز سازمان را آغاز می نمایند.بررسی و تحلیل ریشه

امور فنی  گردند و برخی دیگر در سایرمستندات کیفیت سازمان بازنگری منجر به توانند میگیرند برخی از آنها دسته کلی قرار میگردند در دو می

 پروژه پیوست گردد. PMPشده و به نهایتا بایستی نحوه آموخته شدن درس در سازمان به اطالع کمیته دروس آموخته رسانده اثرگذار هستند.

 ق مدیر ارشد دانش سازمان می باشد.مالک فرآیند فو

 

 این موردکاوی به آنها اشاره شد، چند نکته را در بر دارد که عبارتند از: هایی کهها و پروژهجمع بندی فعالیت

o انجام شده بخش تبدیل دروس کسب شده به دروس شناسایی شده سیستم مدیریت درس آموخته را پوشش می دهد. پروژه 

o  به دستیابی به دروس کسب شده گردد در فرآیند پیاده سازی الزامات استراتژیک مدیریت دانش در سطح گروه و ثبت دروسی که منجر

 بخصوص در مدیریت پروژه ها ممکن خواهد شد.

o  اثربخشی، کارایی و موفقیت سیستم مدیریت دروس آموخته در پروژه های ساخت نیروگاه در مپنا در گرو دو مقوله 

 و  ،پروژه مبتنی بر مدیریت دانشفرآیند های مدیریت  �

 است. پیاده سازی الزامات استراتژیک مدیریت دارایی های دانشی �

o  نهادینه شدن این سیستم در گروه مپنا تاثیر مستقیم و بسزایی در دستیابی به بهبود عملکرد سازمان و ارتقا جایگاه سازمان در بازار

 هدف خواهد داشت.
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