
وان

KM4Dدوره جایزه بین المللی مدیریت دانشی چهارمین 

با رویکرد سرآمدی سرمایه انسانی فناور

دانش انتقال داده ها، اطالعات، اشتراک گذاری، مدل سازی و مجازی سازی 
نظام مدیریت دانشیو استقرار 

در 
ستاد وزارت اموراقتصادی و دارایی 

دکتر علی اکبر دلوریان زاده 
وزارت امور اقتصادی و دارایی –رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی 
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پیامدها
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 APOچارچوب سازمان بهره وری آسیایی

دانشیبرای پیاده سازی مدیریت 

قابلیت تیمی

ی
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ت فرد
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ظرفیت اجتماعی

فرآیندهای دانشی

تسهیلگرها

چشم انداز 
ماموریت

فرآیندها
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ی
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فنا

افراد



تسهیلگرها
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فازهای اجرایی 
در ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی

5

فازهای اجرایی 
مدیریت دانشی
در ستاد وزارت اقتصاد 

های کلیدی ایجاد تیم اجرایی پروژه و انتخاب حوزه
دانشیتمرکز مدیریت 

انداز، تدوین نقشه راه و سنجش بلوغ، ترسیم چشم
استخراج درخت فیلدهای دانشی

های و دستورالعملپشتیبانطراحـی ساختار 
دانشیمدیریت 

طــراحــی و تشــکیل 
خبرگـیانجمن های

پیـــــاده 
ســازی 

نـرم افـزار 
مدیریت 

دانشی

مدیریتفرهنگ سازی و آموزش
دانشی
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باالدستی و سوابق مدیریت دانشی دراسناد مطالعه 
وزارت اموراقتصادی و دارایی 



(پرسشنامه)

7

پرسشنامه
پرسشنامه های شـناخت و ارزیـابی ویـعیت

اد نفر از کارکنان ست211مدیریت دانش توسط 

.ه استتکمیل و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت

زار سازمانی برگـخبرگان شناخت با مصاحبه های شناختمصاحبه

.شده است
1

2

دانششناخت و ارزیابی بلوغ و آمادگی مدیریت 

پرسشنامه.jpg


Kick offبرگزاری جلسه شروع پروژه 
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درهای کلیدی تمرکز مدیریت دانش احصا حوزه
اموراقتصادی و داراییوزارت 

9

داراییواموراقتصادیوزارتدانشیحوزه382احصا
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درارزیابی بلوغ تحلیل پرسشنامه توزیع و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی

36%

17%4%

10%

9%

6%

5%
4% 1%

6% 2%

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کشور معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت امور حقوقی و مجلس معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی
معاونت امور اقتصادی مرکز مدیریت بدهی ها
مرکز فناوری اطالعات و توسعه اقتصاد هوشمند مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صالحیت حرفه ای
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات
دفتر وزارتی

توزیع و جمع آوری 
ی پرسشنامه ارزیاب211

بلوغ در
وزارت امور اقتصادی و 

دارایی
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3% 13%

72%

12%

تحصیالت

72%

2…

7%

رده سازمانی

کارشناس رئیس گروه

مدیران ارشد

14%
8%

10%

31%

19%

18%

سابقه کار

سال5کمتر از  سال10تا 5 سال15تا 10

سال20تا 15 سال25تا 20 سال25بیشتر از 

درارزیابی بلوغ تحلیل پرسشنامه توزیع و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی
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0

5

10

15

20

25

30
کارکنان

فناوری

فرایندهای مدیریت دانش 

رهبری مدیریت دانش یادگیری و نوآوری 

فرآیندها

خروجی های مدیریت دانش

مجموع امتیاز حداکثر نمره ممکن

یک معیارنتایج کلی پرسشنامه به تفک
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شرحسطح بلوغنمره ارزیابی

مدیریت دانش در سازمان غالب است(کمال)بلوغ 210-189

کنترل188-147
اده مدیریت دانش به طور پیوسته در سازمان ارزیابی شده و بهبود د

می شود

اجرای فراگیر مدیریت دانش در سازمان(توسعه)استقرار 146-126

شروع به درک نیاز به مدیریت دانش در سازمانآغاز125-84

(انفعال)واکنش 83-42
ناآگاهی در خصوص چیستی مدیریت دانش و اهمیت آن در بهبود 

بهره وری و رقابت پذیری

وسطح وزارت اموراقتصادی و دارایی دانشسطوح بلوغ مدیریت 

به دست  آمده از نتایج پرسشنامه، سطح بلوغ 94.58با توجه به امتیاز  

اقتصادی و دارایی سطح دوم یا سطح وزارت امور مدیریت دانش ستاد 

.  باشدآغازین می 
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دانش به تفکیک واحدمدیریت امتیاز بلوغ 
وزارت اموراقتصادی و دارایی

0

20

40

60

80

100

120

بازه امتیاز

مدیریت دانش بلوغ

210-42
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1تدوین نقشه راه اجرایی مدیریت دانشی
وزارت اموراقتصادی و دارایی

کارکنان رهبری فرآیند کارکنانفناوری کارکنانرهبری رهبریفرآیندفرآیند فناوری

0101/نقشه راه.pdf
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ا

1شناختتدوین سند 

1تدوین آئین نامه ساختار مدیریت دانشی 

1تدوین سند شرح وظایف تیم مدیریت دانشی

1تدوین نسخه اولیه سند جامع انگیزش مدیریت دانشی

استقرار و پیاده سازی مدیریت دانشی

0101/سند شناخت ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی-02.pdf
0101/آئین نامه ساختار مدیریت دانش.pdf
0101/شرح وظایف و انتخاب تیم مدیریت دانش.pdf
0101/نظام انگیزش.pdf


دانشیطراحی ساختار مدیریت 
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دانشیطراحی ساختار مدیریت 
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آموزشی مدیریت دانشیعناوین

دوره های برگزار شدهعنوان ردیف
مدیریت دانش

آشنایی با مفاهیم و دانش نویسی1

آموزش نرم افزار مدیریت دانش2

آشنایی با وظایف مهندسان دانش3

آشنایی با انجمن خبرگی و بررسی اقدامات4

آشنایی با ابزارهای مدیریت دانش5
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اداریساعتازخارجآنالینبصورتهاکالسوشدندبندیدستهگروهچهاربهدانشمهندسانبهینهآموزشمنظوربه
هاکالسماماتازپسوپذیرفتصورتساپیواتوگروهواحدهابامکاتبهطریقازرسانیاطالعهمچنینوگردیدتشکیل
.گرفتقرارهمکاراناختیاردرصوتیفایلوآموزشیجزوات

دانشیمدیریت آموزشی عناوین 
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(فرم ها)دانشی نمونه هایی از فرم های تکمیل شده توسط مهندسان  

فرم های مهندسان-جدید.pdf
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دانشینمونه هایی از فرم های تکمیل شده توسط مهندسان  
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فرهنگ سازی و آموزش مدیریت دانشی

دانشمهندس 

کلتعداد•
دانشمهندسان
114وزارتخانه

بهکهاستنفر
میانگینطور

مهندس100
تمامیدردانش

آموزشیدوره های
.کرده اندشرکت

دانشمهندسهر•
ساعت11در

شرکتآموزشی
.استکرده

114
عنوان 143استخراج 

دانشی در دوره آشنایی 
با دانش نویسی

مهندس88حضور
کارگاهدردانش

ساعته3آموزشی
مفاهیمباآشنایی

معرفیدانش،مدیریت
پیاده سازی،ابزارهای

موفق،نمونه هایبیان
ودانش نویسی

دانشاستخراج
وشخصی

یتجربه نگار

143 82
در دانش 82ثبت 

دوره آشنایی با 
کاربری سامانه 
مدیریت دانش

مهندس88حضور
کارگاهدردانش

ساعته2آموزشی
کاربریباآشنایی
مدیریتسامانه
باآشناییدانش،

ودانشورودنحوه
وپرسشمستند،

انجمندرپاسخ
زااستفادهخبرگی،

...ودانشینقشه

6
ساعت دوره آموزشی 6

تخصصی

مهندسانوظایفباآشنایی
واستخراجفرآینددانش،

تکنیکدانش،تقاضای
،خبرگانتجاربمستندسازی

وسازمانیداستانسرایی
معرفیپروژه؛دانشمدیریت

خبرگی،انجمنحوزه های
،کلیدیدانش هایشناسایی

فرآیندخبرگانمعرفی
شناساییمستندسازی،

سپبازنگریجلساتموضوعات
عناویناستخراجواقداماز

انمهندستوسطداستان سرایی
.واحدهردانش

60
خبره ارزیاب

60شناسایی 
خبره ارزیاب از 
تمامی واحدهای 

سازمانی
کلیه یحضور 
خبره 60

ارزیاب در دوره 
آموزشی 

ی ساعته آشنای1
ی با نحوه ارزیاب

و نمره دهی به 
دانش های 

سامانه
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استقرار و پیاده سازی مدیریت دانشی

ادامه فعالیت های 
پروژه انجام شده 

مدیریت دانش

آموزش تخصصی به ادمین و راهبران نرم افزار 

تدوین جزوه 
دانش آموزشی

نویسی

کارگاه 4برگزاری 
آشنایی با مدیریت 

دانش و دانش نویسی

کارگاه 4برگزاری 
نرم افزار آشنایی با 

مدیریت دانش
کارگاه آموزش تخصصی ابزارهای مدیریت دانش3برگزاری 

طراحی و تدوین  
خبرنامه2

الکترونیکی 
مدیریت دانش

4طراحی 
اینفوگراف و پست
کارت ترویجی 
مدیریت دانش

استند و  4طراحی
پوستر ترویجی 
مدیریت دانش



دانشیطراحی پوستر و استند ترویجی مدیریت 
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:در سطح وزارت خانهدانشی نصب استند ترویجی مدیریت 

دانشیطراحی پوستر و استند ترویجی مدیریت 
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دانشیطراحی اقالم فرهنگ سازی مدیریت 
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سامانه وزارت در دانشی مدیریت ( 2و 1)بارگذاری خبرنامه 
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پروژه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانشی

در نرم افزارسازمانیواحد های تعریف

دانشی نصب نرم افزارمدیریت 

شیدانکاربری و راهبری نرم افزار مدیریت تدوین و ارائه راهنمای 

دانشیورود فیلدهای دانشی در نرم افزار مدیریت 

های ثبت درس آموخته از  شکست دانشی بهینه سازی  نرم افزارمدیریت 
افراد با امتیاز باالتر  

انشیدت برگزاری کارگاه آشنایی با نحوه ارزیابی دانش ها در نرم افزار مدیری
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Km.daraee.com

ی دانشنصب و استقرار سامانه جامع نرم افزاری مدیریت 
MTA SHARE



برای رسیدن به خلق ارزشآتی مدیریت دانشی وزارت برنامه 
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!چرایی؟
موفقیت

وزارت اموراقتصادی و دارایی 
شی در پیاده سازی و استقرار مدیریت دان
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های دانشی محورسازمان الگوی بکارگیری معیارهای 
MAKE (Most Admired Knowledge Enterprice)



برنامه آتی برای رسیدن به خلق ارزش
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وضعگیریاندازه

مطلوبوضعوموجود

دررا(دانشیشکاف)

تعییندانشیحوزههر

.نماییممی



برنامه آتی برای رسیدن به خلق ارزش

34

رار مدیریت دانش با واحدهای مختلف ارتباط برق
.  نمایدمی 
نمیبرگزارایدوره:آموزشودانشیمدیریت

.گرددرفعدانشیخالصورتیکهدرگردد

ندینیازمبهتوجهبا:استخدامودانشیمدیریت
.ردپذیمیصورتاستخدامدانشیشکافاعالمی

وزهحهرخبرگان:فکریسرمایهودانشیمدیریت
وتنگهداشوحفظمنظوربهوشناساییدانشی

.گرددمیاخذالزمتمهیداتافراداینارتقا



مسیر راه توسعه شبکه دانش وزارت امور اقتصادی و دارایی

1401
در ادارات استانی و تعالی در ستاددانشی توسعه مدیریت 

1400
در ستاد وزارتدانشی استقرار طرح جامع مدیریت 

.

1402
در سازمان ها و شرکت های تابعهدانشی تعالی و گسترش مدیریت 

1404
شبکه دانش وزارت امور اقتصادی و دارایی



!تا موفقیت همراهتان هستیم


