مروري بر زير ساخت ها و پيش نياز هاي پياده سازي نظام مديريت دانش

يىي اص هَاسد اػاػي وِ دس ساػتاي پيادُ ػاصي ٍ اػتمشاس ّش ػاهاًِ دس ػاصهاى ّا تايذ هذ ًظش لشاس گيشد ،لحاػ ًوَدى صيش
ػاخت ّا ٍ پيؾ ًياص ّاي آى ػاهاًِ اػت .ػذم ؿٌاخت ٍ اػوال هَاسد هزوَس ًِ تٌْا تاػج ػلة تَفيك دس ًيل تِ ًتيجهِ
هغلَب هي گشدد ،تلىِ هي تَاًذ حتي ػمثگشد دس تشخي اهَس ٍ ًيض تشٍص هـىالتي جذيذ تشاي ػاصهاى سا دس پي داؿتِ تاؿذ.
اص هٌظش ّاي هختلف هي تَاى صيش ػاخت ّا ٍ هَاسد ضشٍسي تشاي اػتمشاس هذيشيت داًؾ سا احصاء ٍ دػتِ تٌذي ًوَد.
يىي اص ايي دػتِ تٌذي ّا ػثاست اػت اص:
صيش ػاخت ّاي هشتَط تِ اهَس ػاصهاًي ،صيش ػاخت ّاي هشتَط تِ حَصُ هٌاتغ اًؼاًي ،صيهش ػهاخت ّهاي تخهؾ فٌهاٍسي
اعالػات ٍ دسًْايت صيش ػاخت ّاي تشٍى ػاصهاًي.
دس اداهِ هتي تِ اختصاس ّش يه اص آًْا هَسد تحج لشاس هي گيشًذ.
هٌظَس اص هَاسد ػاصهاًي ،همذهات ٍ پيؾ ًياصّايي اػت وِ تايذ تا سٍيىشد ػاصهاًي لحاػ ؿًَذ.
هصاديمي اص ايي گشٍُ ػثاستٌذ اص:
 ايجاد ٍ تَػؼِ فشٌّگ داًؾ هحَس دس ػاصهاى تذٍيي ػياػت ّا ٍ اػتشاتظي ّا تؼشيف جايگاُ ػاصهاًي ،ػاختاس داخلي ٍ عشاحي فشآيٌذ ّا اػوال تغييشات دس اهَس اػتخذام ،استماء ،حمَق ٍ هضايا تذٍيي همشسات ،ضَاتظ ،دػتَس الؼول ّاي هذيشيت داًؾ دس ػاصهاى -تشآٍسد هالي ٍ لحاػ ًوَدى ّضيٌِ ّاي اهَس هذيشيت داًؾ

صيش ػاخت ّاي حَصُ هٌاتغ اًؼاًي ؿاهل آى دػتِ اص ػَاهل احش گزاس دس اػتمشاس ًظام هذيشيت داًؾ هي تاؿٌذ وِ هؼغهَ
تِ ًيشٍي اًؼاًي ػاصهاى ّؼتٌذ( .تي هٌاػثت ًيؼت وِ ياد آٍسي ؿَد وِ تيي حَصُ لثلي ٍ ايي حَصُ فصل هـتشن ّايي
ٍجَد داسد وِ جْت اػوال دػتِ تٌذي تا حذ اهىاى هٌاػة ٍ جلَگيشي اص پشاوٌذگي ،عثمِ تٌذي جاسي اسائِ هي ؿَد).
گشٍُ ّاي اصلي ايي تخؾ سا هي تَاى اص لشاس ريل تش ؿوشد:
 آگاّي ٍ ؿٌاخت (ػلن) اسادُ ٍ تصوين (ػاللِ) تَاًايي ٍ لاتليت (هْاست) اهىاًات ٍ فشصت (اهىاى)تا ػٌايت تِ ًمؾ غيش لاتل اًىاس ٍ سٍ تِ تَػؼِ فٌاٍسي ٍ هذيشيت اعالػات دس هذيشيت داًؾ ،حَصُ تؼهذي اص صيهش ػهاخت
ّاي اػتمشاس ًظام هذيشيت داًؾ ،هشتَط تِ حَصُ فٌاٍسي اعالػات هي تاؿذ.
صيش ػاخت ّا ٍ ػَاهل تشٍى ػاصهاًي ،ػَاهلي ّؼتٌذ وِ هشتَط تِ فضاي واسي خاسد اص ػاصهاى هي تاؿهٌذ ،اهها دس ػهيي
حال تش پيادُ ػاصي هذيشيت داًؾ هَحشًذ .لَاًيي ٍ همشسات هلي ،آييي ًاهِ ّا ٍ ضَاتظ ،ػَاهل ٍ سٍاتظ التصادي ،ػياػي ٍ
اجتواػي ٍ  ...دس صهشُ ايي گشٍُ اص صيش ػاخت ّا هحؼَب هي ؿًَذ.
هشٍسي تش هَاسد فَق اص يىؼَ ٍ تشسػي ػَاتكً ،ظام ّاي جاسي ٍ سٍيِ ّاي واسي حاون تهش فؼاليهت ّهاي پهشٍطُ ّهاي
ٍصاست ًفت (عي ادٍاس هختلف) اص ػَي ديگش ،گَياي ايي ٍالؼيت اػت وهِ خَؿهثختاًِ دس ػوهل تخـهي اص هحهَس ّهاي
هغشٍحِ دس ايي هتي يا تاوٌَى هحمك ؿذُ اًذ ٍ يا ايٌىِ اهىاى ٍ ظشفيت خَتي تشاي تحمك آًْا دس آيٌذُ ٍجَد داسد.
ًىتِ وليذي وِ تايذ هَسد دلت ٍيظُ ٍالغ ؿَد ،ؿٌاػايي ٍ تْشُ تشداسي حذاوخشي اص صيش ػاخت ّا ٍ هٌاتغ هَجَد (اص جولهِ
هَاسدي وِ پيؾ اص ساُ اًذاصي هذيشيت داًؾ ٍ تِ التضاي ًياص ّاي ديگشي تشلشاس ؿذُ اًذ) اػت.
جْت تثييي ايي هغلة اص يه هخال اجشايي ووه گشفتِ هي ؿَد .دس تخؾ عشاحي پشٍطُ ّاي ساّؼاصي ػهؼي ههي ؿهَد
خظ پشٍطُ ساُ (وِ ّواى ؿشايظ هغلَب جذيذ اػت وِ تايذ احذاث ؿَد) سا تا حذ اهىاى تِ خظ صههيي عثيؼهي (وهِ تيهاًگش
ٍضؼيت هَجَد هحل هي تاؿذ)ً ،ضديه تش ًوَد ٍ تلىِ  -دس تْتشيي حالت هوىي  -تش آى اًغثاق داد.
تِ ايي تشتية تا تِ حذالل سػاًذى هٌاتغ هصش ؿذُ جْت اًجام ػوليهات خهاوي اػهن اص خهاوثشداسي ٍ خهاوشيضي ،تغييهش
ٍضؼيت هَجَد (خظ صهيي عثيؼي) تِ ٍضؼيت هغلَب (پشٍفايل ساّي وِ تايذ ػاختِ ؿَد) ،تا تْشُ ٍسي لاتل لثَل هحمهك
خَاّذ ؿذ.

تِ صَست هـاتِ اگش پتاًؼيل ّا ٍ ظشفيت ّاي هَجَد دس ػاصهاى (اص جٌغ هحَس ّايي وِ دس ػغَس فَق ،تا ًام صيش ػاخت
ّا هَسد تحج ٍالغ ؿذًذ) تِ خَتي سصذ ٍ تا حذالل تغييشات ،هذيشيت ٍ تِ واس گيشي ؿًَذً ،ياص تِ ايٌىِ آًْا سا اص ًَ عشاحي
ٍ ساُ اًذاصي ًوايين ،تِ ؿذت واّؾ يافتِ ٍ تلىِ تش عش هي گشدد.
تشخي اص صيشػاخت ّا ٍ ظشفيت ّاي هَجَد دس تخؾ ّاي هختلف هشتثظ تا پشٍطُ ّاي صٌؼت ًفت ؿاهل هَاسد ريل (ٍ ًِ
هحذٍد تِ آى) هي ؿًَذ:
هَلفههِ ّههاي ًظههام هههذيشيت هٌههاتغ اًؼههاًي(اص جولههِ حههَصُ ّههاي جههزب ٍ اػههتخذام ،اًگيههضؽ ،ؿايؼههتگي ،اسصؿههياتي،
آهههَصؽ ،تْههشُ ٍسيً ،ههَآٍسي ،وههاسآفشيٌيً ،ظههام پيـههٌْاد ّهها ،هالىيههت فىههشي ًٍ )...ظههام يههادگيشيً ،ظههام اسصيههاتي
ػولىههشد ،اهههَس ػههاصهاًي (حههَصُ تشًاهههِ سيههضي ،تههذٍيي اػههتشاتظي ّهها ،اهههَس تـههىيالت ٍ سٍؽ ّهها ،اهههَس هههالي ٍ ،)...
ًظام ّاي حهاون تهش پهشٍطُ ّها (هاًٌهذ ػيؼهتن يىماسرهِ ههذيشيت پهشٍطُ ،ػيؼهتن ّهاي اسصيهاتي ههذيشاى پهشٍطُ ٍ ،)...
ًظام تا هاّيت فٌي اجشايهي (اص لثيهل ههذيشيت اػهتاًذاسد ّها ،اههَس فٌهي ( ضهَاتظ ،هؼياسّهاي فٌهي ٍ  ،)...اههَس ًظهاست
ٍ اسصؿههياتي ،هههَاسد هشتههَط تههِ هـههاٍساى ٍپيواًىههاساى) ،اهههَس حمههَلي ٍ لههشاسداد ّههاً ،ظههام هههذيشيت ويفيههتً ،ظههام
پههظٍّؾ ٍ فٌههاٍسي ،حههَصُ فٌههاٍسي ٍ هههذيشيت اعالػههات (اصجولههِ ؿههثىِ ّههاي هَجههَد ،پايگههاُ ّههاي اعالػههاتي ٍ،)...
هذيشيت هـتشي ٍ ًيض ػاهاًِ ّاي استثاعي ٍ اعالع سػاًي.
الصم تِ يادآٍسي اػت وِ تَضيحات هحَسّاي هؼشفي ؿذُ تِ ػٌَاى صيشػاخت ،دس هغالة تؼذي اسائِ خَاّذ ؿذ.

التثاع اص وتاب "هذيشيت داًؾ دس صٌؼت ػاخت تا سٍيىشد ػولياتي"
اهيشهٌصَس ػثذاللْي
هذيش تخؾ هذيشيت داًؾ
ػتاد عشح ّا ٍ پشٍطُ ّاي ٍيظُ ٍصاست ًفت

