تاسوِ تؼالی

صورت جلسه 6
کارگروه مدرییت دانش
تاسیخ1393/9/11 :

هحل تشگضاسی:

ساػت 14 :الی 16

ضشکت فٌاٍساى هذیشیت ػلن ّنافضا

حاضشیي دس خلسًِ 5 :فش حضَس داضتٌذ.
آقایاى؛ هحوذحسیٌی (پظٍّطگاُ ًفت) ،سؼادتوٌذ (پتشٍضیوی ضاصًذ) ،هْذیضاُ (هثشا) ،سستگاس هقذم (ّن افضا) ،کْي صادُ
(صاهیاد) ٍ ،خاًنّا؛ کطاٍسص (هطاًیش) ،داًطیاى (پتشٍضیوی ضاصًذ) ،سلغاًی (اًدوي هذیشیت کیفیت) ،حسٌی(هْاب قذع)،
کَّپایی (صحت)،
کلیات خلسِ:





خلسِ تا رکش صلَات سأع ساػت  14:15آغاص ضذ.
آقای سستگاس هقذم؛ دتیش کاسگشٍُ هذیشیت داًص دس ضشٍع خلسِ تؼذ اص خَش آهذگَیی تِ تواهی اػضاء کاسگشٍُ
اظْاس خشسٌذی ًوَدًذ کِ ایي کاسگشٍُ دس ساستای تَاًوٌذساصی اػضای خَد خلسات آهَصضی ٍ تَسّای ػلوی سا
اص ضشکتّای داسای تَاًوٌذی دس تشًاهِ کاسی خَد گزاضتِ است.
آقای فاعوی اهیي ،هذیش ساهاًِّای ّنافضا (ضشکت فٌاٍساى هذیشیت ػلن ّنافضا) تِ تیاى هَضَع خلسِ «تشًاهِ
ساّثشدی داًص» کِ دس  3سشفصل کلی هفاّین هقذهاتی ،تشًاهِ داًص ٍ پیادُ ساصی دس هذت  2ساػت پشداختٌذ.
دس اًتْای ّش کذام اص سشفصلّای کلی حاضشیي دس خلسِ سَاالت خَد سا هغشح فشهَدًذ ٍ تِ تیاى ًقغِ ًظشات
خَد تشای اسائِ ساٌّوایی اص آقای فاعوی پشداختٌذ.

هطشٍح هغالة تیاى ضذُ دس خلسِ:
فصل اول؛ مفاهیم مقدماتی

• هفَْم داًص
 داًص ّش فشد الگَی رٌّی اٍ اص خْاى خاسج اص رّي اٍست داًص ضاهل آگاّی اص ّستّا ٍ تایذّا هی ضَد. داًص ساهاًِای هفاّین ٍ گضاسُ ّا است ،صَست داًص ساهاًِ اص ػالئن ) ٍاطّا ،اصَات ٍ ٍ ) ..سٍاتظ تیي آًْا)خوالت ٍ ) ...است.
 داًص تقلیل یافتِ ٍاقؼیت ٍ صَست داًص تقلیل یافتِ داًص است. تواهی خضئیات ّوِ ٍاقؼیتّا دس رّي ها ًویگٌدذ؛ ّوِ داًص ها تِ صَست آضکاس هستٌذ ًویضَد. - 1| 6صورت جلسه کارگروه مدیریت دانش – جلسه 903911 -6

 تشخی اص افشاد تشای ٍاطُّای «ػلن« ٍ »داًص« دٍ هفَْم هتفاٍت قائل ّستٌذ؛ داًص سا هؼادل ٍاطُ ٍ knowledgeػلن سا هؼادل  scienceقشاس هیدٌّذ .هؼیاسّایی کِ تشای تفایک هفاّین
 science ٍknowledgeتیاى هیضًَذ ،تش تغییشات هؼٌایی دس عَل تاسیخ استَاس ّستٌذّ .شچٌذ تایذ تیي
اًَاع ػلَم )داًصّا( تِ لحاػ کیفیت توایض قائل ضذ؛ اها ایي توایض تا توایض تیي ٍاطُّای داًص ٍ ػلن حاصل
ًویضَد.
• فؼالیتّای داًص
 سغَح فؼالیتّای داًطی ّواًٌذ سغَح هختلف یک هَخَد است کِ تا تَخِ تِ ایٌکِ هیتَاى یک هَخَد سا اصسغَح هختلفی هَسد هغالؼِ تشسسی قشاس دّین ،فؼالیتّای داًطی ّن دس سغَح هختلف ٍلی یکپاسچِای
هیتَاًذ هَسد تشسسی ٍ تشًاهِ سیضی قشاس گیشد.
 تِ عَس هثال دس الگَّای چشخِ داًص تِ تؼشیف فؼالیتّای سغح  2هیپشداصًذ .هاًٌذ الگَی تکٍَیتضٍٍیلیاهضکِ تِ فؼالیتّای :یافتي ،تِ کاسگیشی ،تسْین ،اسصیاتی ،ایدادً ،گْذاسی ٍ حزف هیپشداصًذ ٍ یا الگَی
ّیسیگ کِ فؼالیت داًص سا تا ایي ادتیات تیاى هیکٌذ؛ خلق کي ،رخیشُ کيً ،طشکي ،تِ کاس تثش
 دس الگَی چشخِ داًص ّن افضا فؼالیتّای داًطی سا تا ایي ادتیات ٍ سٍال هیتَاى پیگیشی ًوَد :یافتي ،کطف،تکاسگیشی ،اًتطاس ،ساهاًذّی ،اسصیاتی ،تذٍیي ٍ پشداصش

 -تِ عَس هثال فؼالیتداًطی سا تشای ثثت تدشتِ هیتَاى تا تَخِ تِ ًوَداس ضواتیکی صیش پیگیشی ًوَد:
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• هفَْم ساهاًِ داًص
 ساهاًِ داًص هدوَػِای اص اًساىّا ،هستٌذات ٍ سٍاتظ تیي آىّا است. تشای هٌظن ضذى ساهاًِ داًص تایذ اّذاف هطخص ضذُ ٍ ساّثشدّا دس ساستای آى ّا عشاحی ضًَذ. هذیشیت داًص ،عشاحی ٍ پیادُ ساصی ساهاًِ داًص است؛ هذیشیت داًص تِ ساهاًِ داًص ًظن هیدّذ. -تشًاهِ داًص یکی اص سٍیکشدّای تثییي ساهاًِ داًص ٍ یکی اص هشاحل هذیشیت داًص است.

• هفَْم هذیشیت داًص
دس هذیشیت داًص تِ دًثال ایي ّستین کِ ّش فشد دس ّش هَقؼیتی کِ قشاس هیگیشد ،آگاّی الصم داضتِ تاضذ ٍ ایي آگاّی
تا تیص تشیي اثشتخطی ٍ کاسایی کسة ضَد؛ الثتِ تایذ تا تؼثیِ داًص دس ساختاسّا ،هقشسات ٍ فشایٌذّاً ،یاص تِ داًص سا
کاّص داد تا هطغلِّای اضافی اص تیي تشًٍذ.
• تشًاهِ داًص
آگاّی اص داًص ّای هَسد ًیاص ،ضٌاسایی داًص هَخَد دس هستٌذات ،استفادُ اص داًص ًْفتِ دس رّي کاسکٌاى ٍ …
چالصّایی ّستٌذ کِ پیص سٍی تسیاسی اص ساصهاىّا است .تشای آضکاس ضذى ضشٍستّای هذیشیت داًص ،ضٌاسایی
اٍلَیتّا ،ایداد فْن هطتشک اص آًچِ ّست ٍ تایذ تاضذ ،تشسین ًقطِ ساُ ٍ پیادُساصی هذیشیت داًص؛ عشاحی تشًاهِ
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داًص ضشٍسی است.
داضتي ّذف ٍ ساّثشد تشای تقَیت پطتَاًِ داًطی ٍ تالفؼل کشدى آى تشای استقاء ػولکشد ضشٍسی استّ .ش چِ
پیچیذگی ،تٌَع ٍ گستشدگی حَصُ هاهَسیت تیطتش تاضذ اّویت ٍ ضشٍست داضتي تشًاهِ داًص افضایص هییاتذ.
فصل دوم؛ برنامه دانش

دس تشًاهِ داًص تِ  4سشفصل صیش هیپشداصین:
 .1هحذٍد
ٍ .2ضؼیت
 .3اّذاف
 .4ساّثشدّا

-

-

-

دس هحذٍدُ (هشص) ها تِ ایي هَضَع هیپشداصین کِ هذیشیت داًص دس ساصهاى ضاهل چِ چیضّایی هیضَد ٍ
ضاهل چِ چیضّایی ًویضَد .دس ایي ساستا هیتایست تِ  2هَضَع کلی؛ سٍاتظ تا هحیظ ٍ ًَع تقسین تٌذی
دسًٍی کِ هذیشیت داًص تا دیگش هَضَػات ساصهاى داسد تَخِ ٍ تشًاهِ هطخصی سا تذٍیي کٌین.
دس سشفصل ٍضؼیت ها تِ ًَ 2ع ضاخص؛ ضاخصّای کالى ٍ ضاخصّای تخطی تَخِ هیکٌین ٍ تش اساع
ًسثت فؼالیت داًطی دس آى ساصهاى تا ایي ًَ 2ع ضاخص خوغتٌذی کلی هیًوائین.
دس سشفصل ضاخصّای کالى تِ دٍ ضاخص هتغیشّای خاًطیي( :)1هتغیشّایی کِ ساتغِ صیادی تا هَخَدی
داًص ساصهاى داسًذ سا هیتَاًین تِ ػٌَاى هتغیشّای خاًطیي اًتخاب کٌین .هاًٌذ ًسثت داسائیّای هطَْد تِ
کل اسصش تٌگاُ ٍ ضاخص دٍم ،تشداضتّای افشاد هشتثظ( :)2تا استفادُ اص سٍشّایی هاًٌذ پشسصًاهِ ٍ
هصاحثِ ،تصَسات افشاد هشتثظ) کاسکٌاى ،هذیشاى ،هطتشیاى ٍٍ ) ...ضؼیت داًص ساصهاى سا ضٌاسایی کشدُ ٍ تِ آ
ًْا اتکا هیکٌین؛ تا ایي پیص فشض کِ تصَسات ایي افشاد تغاتق قاتل قثَلی تا ٍاقؼیت داسد.
دس تخص ٍضؼیت تِ ضاخصّای تخطی کِ ضاهل فؼالیتّای :صیشساهاًِّا ،تشًاهِّا ،فشایٌذّا ٍ ساختاسّای
داًطی ،هٌاتغ اًساًی ،داًص سایش ریحقاى ،تؼاهل تیي افشاد ٍ سثک سّثشی ،فشایٌذّا-ساختاسّا -هقشسات،
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-

.1
.2
.3
.4
-

فشایٌذّا ٍ ساختاسّای داًطی ،فٌاٍسی اعالػات ٍ استثاعات ٍ پایگاُّای دادُ ٍ داًص هیتاضذ پشداختِ هیضَد.
دس تخص ٍضؼیت آخشیي اقذاهی کِ هَسد پیگیشی قشاس هیگیشد ،تخص ٍضؼیت هیتاضذ کِ تش اساع دیذگاُ
کالًی کِ تش اساع خضییات تشسسی ضذُ ضکل هیگیشد تیاى هیضَد .اّویت خوغ تٌذی دس ایي است کِ اص
خضییات فشاتش سفتِ ٍ اص افقشی تاالتش سٍیکشدی کِ دس اّذاف ساّثشدّا تایذ اتخار ضَد سا هطخص هیکٌذ.
دس تخص اّذاف ها تِ تشسسی اسصشّای ٍسٍدی کِ ضاهل؛ اّذاف ٍ خظ هطیّای تاالدستی ،چطن اًذاص،
هقاصذ (هسیش ،اٍلَیتّا ٍ ٍ ) ..اسصشّای خشٍخی کِ ضاهل هاهَسیتّا ،هٌاتغ ٍ هقشسات است هیپشداصین.
دس صیشفصل ساّثشدّا تِ  4صیشفصل هیپشادصین.
ساّثشدّای هیاًی
ساّثشدّای ًْایی
استثاط تیي اّذاف ،ساّثشدّا ٍ خظ هطیّا
ساّثشدّا اص هٌظش ػَاهل
ساّثشدّا ،تشای دستیاتی تِ اّذاف عشاحی هیضًَذ ٍ ّش چِ تْتش عشاحی ضًَذ ،هقاصذ تْتشی دس ساستای
چطن اًذاص قاتل دستیاتی خَاٌّذ تَد .دس عشاحی ساّثشدّا ،تِ «هٌاتغ« ٍ «خظ هطیّا« ًیض تایذ تَخِ داضت.
ساّثشدّای ًْایی ،اقذاهات سّثشی ساصهاى تشای ًقص آفشیٌی ػَاهل هیتاضٌذ کِ تِ عَس ػوذُ تشای فؼال
ساصی ػَاهل دس ساستای اخشای ساّثشدّای هیاًی ٍ اّذاف اًدام هیضًَذ.

فصل سوم؛ پیاده سازی

 ساهاًِ داًص تایذ تِ عَس هتَاصى اخشا ضَد. ّشچٌذ تشخی اص اخضا سا هیتَاى تِ عَس هٌفشد اخشا ًوَد اها استفادُ ّواٌّگ آًْا ،کاسایی ٍ اثشتخطی سا افضایصهی دّذ .تِ ػٌَاى هثال اخشای ّوضهاى آهَصش ٍ عشاحی تشًاهِ داًص ،تاػث دسک تْتش تشًاهِ ٍ غٌای آى )تِ
دلیل ایداد فْن هطتشک ( ٍ خلة ّوشاّی تیطتش هیضَد.
 صهاى هَسد ًیاص تشای ّش یک اص ایي فؼالیتّا تستگی تِ ضشایظ ٍ اتؼاد پشٍطُ داسد. دس اٍلیي هشاحل ،هیتَاى اص قاتلیتّای ًشمافضاس ّنافضا تؼٌَاى یک ساهاًِ الکتشًٍیکی تسْیل کٌٌذُفؼالیتّای داًطی است استفادُ ًوَد ٍ تِ تذسیح سایش صیشساختّا )هفاّین ،ساختاس تقسین تٌذی ،چاسچَبّا (
سا تکویل کشد تا تواهی قاتلیتّای ساهاًِ داًص تالفؼل ضَد.
 دس ّش تخص اػضای کاسگشٍُ سَاالتی سا تِ فشاخَس خلسِ سَال ًوَدًذ ٍ آقای فاعوی تِ سَاالت حاضشیي دسخلسِ پاسخ گفتٌذ.
 دس اًتْا ،خلسِ تا رکش صلَاتی تِ پایاى سسیذ.
خشٍخی خلسات:
 اسائِ هدوَػِ هثاحث هفصلی پیشاهَى ساهاًِ داًص
 اسائِ پاٍسپَیٌت اسائِ خلسات
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دستَس خلسِ تؼذی کاسگشٍُ
-

تحث ٍ تشسسی تشًاهِّای ػولیاتی کاسگشٍُ هذیشیت داًص
تحث ٍ تشسسی تشًاهِّا ٍ ٍظایفی کِ ّش کذام اص اػضای کاسگشٍُ دس «ساهاًِ داًص کیفیت ایشاى» تِ ػْذُ
هیگیشًذ.
کپ ٍ گفت پیشاهَى خلسات تَسّای آهَصضی (ضشکت هپٌا ،ضشکت ّنافضا) تشگضاس ضذُ ٍ تَسّای آهَصضی آیٌذُ
کپ ٍ گفت پیشاهَى هتٌَع کشدى فضای کاسگشٍُ تِ لحاػ ًَع فؼالیتّا ٍ خزاتیت آًْا ٍ تیاى اًتظاسات ٍ ًقغِ
ًظشات ّش کذام اص اػضاء کاسگشٍُ

یاتی
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