تعريف واژگان و مفاهيم
 -1داده :داده ها جنبه هايي از واقعيتهاي عيني و مجرد پديده ها هستند و آنها را نمي توان به تنهاايي باه
موضوع خاص تصميم سازي هدف دار مربوط دانست .داده ها خود فاقد معني قابل استفاده بوده وتنها بخشي
ازواقعيت رانشان مي دهند.

 -2اطالعات :اطالعات ،داده هاي پردازش شده اند كه هدفدار و به منظور استفاده خاصي تنظيم شده اند و
حاوي نوع خاصي از معنا و پيام مي باشند .اطالعات عموما جنبه تحليلي داشاته و متمامآ آهااهي باوده و
آشكاركننده ارتباط ميان كميت ها و متغيرها و تغييردهنده استنباط اوليه هستند و توانمندي جهات شاكل
دادن بينش ،طرز تفكر ،نگرش و ديد دريافت كننده اطالعات را دارند.

 -3علم :علم چارچوب اطالعات منظم است كاه در بردارناده اصاون ،نظرياه هاا و قاوانيآ مارتب اسات و
فرآيندي تصور مي شود كه در آن چارچوب عمومي و قوانيآ مورد پذيرش قرار ماي هيارد و باراي پيشابرد
فنآوري استفاده مي شود .علم ،رفتار پديده ها را تبييآ كرده و مي تواند وقايع آتي آنها را در چارچوب نظريه
ها پيش بيني كند .قانون هاي علمي قمايايي كلي هستند كه رواب كمي يا كيفي تقسيمات مختلف را بيان
مي كنند.

 -4دانش :دانش ،وسيع تر و غني تر از داده ها و اطالعات است .دانش مجموعه اي سيان از علم ،تجربياات،
ارزش ها ،اطالعات جهت داده شده (كه دركي ايجاد كناد و نگرشاهاي كارشناساي نظاام يافتاه اسات كاه
چارچوبي براي ارزشيابي و بهره هيري از تجربيات ،تجزيه و تحليل رويدادها ،اطالعات جدياد و نحاوه روبارو
شدن با وقايع به دست مي دهد.
هريک از همكاران در وزارت نيرو در مجموعه ذينفعان ،در تخصص خود به مجموعه اي از تجربيات و داناش
منحصربه خود يا بدست آمده ازسايريآ(كه امكان ارائه دانش قابل استفاده راندارند والبتاه باه عناوان منباع

مورداشاره خواهندبود رسيده اندكه ازآن براي انجام وظايف روزمره خود بهره ماي هيرناد .ازاياآ پاي اياآ
مجموعه رادانش مي ناميم.

 -5انواع دانش
دانش مشهود  :ايآ دانش مجموعه اي است از فرآيندها و روشهاي كاري ،آئيآ نامه ها ،دستورالعملها ،شيوه
هاي مكتوب و پايگاه هاي اطالعاتي سازمان يافته ،طراحي هاي انجاام شاده ،نقشاه هااي داناش موضاوعي
خاص ،يادداشت هاي دستي تنظيم شده اشاخاص مختلاف ،هزارشاها ،كتااب هاا و اساناد تهياه شاده و در
دسترس هستند كه هر خواننده مجاز ،در صورت دسترسي ،با مطالعه آن ها مي تواند با مجموعه اياآ ماوارد
آشنايي پيدا نمايد.

دانش نامشهود :ايآ دانش ،مجموعه اي از دانش كسب شده است كه تجلي نيافته و باه صاورت نظاري و
فكري است ،جنبه نهفته دارد و ديگران از آن ها چندان اطالعي ندارند .ايآ نوع دانش ،از طريق به كارهيري
روشهاي ارتباطي در چارچوب ارزشهاي باالي انساني ،مشاركت دردانش ،تادويآ و برقاراري روابا اساتاد –
شاهردي ،توسعه فماي صميمي در رواب كاري ،برقراري پيوند جوانتر ها -مسآ ترهاا ،و باا روش همگاوني
ويدئويي به شكل كارهروهي و آموزشهاي توأم نظري – عملي ،به صورتي مجازي قابل انتقان است.

 -6مديريت دانش( :)KMشامل خلق دانش ،كسب دانش ،ذخيرهسازي دانش ،انتشار و به اشتراکهاذاري
دانش و باالخره بهكارهيري دانش است .وزارت نيرو بايد به خوبي بتواند دانش ماورد نيااز خاود را شناساايي
كند ،در صورت لزوم ،آن را خلق كند ،يا اينكه از منابع دانش خارج از ساازمان كساب نماياد و سايي اياآ
دانش را تسهيم نموده و به كار هيرد يا در اختيار نيازمندان به آن قرار دهد.

 -7تيم مديريت دانش) :1(KMTايآ تيم متشكل از مدير عالي ،مديران هروه هاي پژوهشي ،مدير برنامه
ريزي و مشاوران متخصص در موضوع مديريت دانش مي باشد كه اهداف و وظايف زير را دنبان مي نمايند:

 -8مدير ارشد دانش) :2(CKOدر ايآ مسئوليت ،نقش ها ،وظايف و راهكارهاي آماده سازي ،هدايت و
ترويج يادهيري سازماني دنبان مي شود .عهده دار ايآ سمت مي تواند از ميان رؤساي ارشد اطالع رساني،
رياست دواير منابع انساني و برنامه ريزي و رهبري واحدهاي تحقيقاتي ،عملياتي انتخاب هردد.

 -9مدير ارشد يادگيري) :3(CLOاز جمله مسئوليت هاي كليادي در ساازمان يادهيرناده ،مادير ارشاد
يادهيري است .با توجه به نقش  CLOدر شناسايي نيازهاي آموزشي و خالءهاي اطالعاتي سازمان و توانايي
وي در تغيير فرهنگ سازماني و هسترش ارتباطات ،مدير ارشد يادهيري در تعامل با مدير ارشد داناش قاادر
است در نيل به سازماني دانش مدار موثر باشد.

 -11مهندس دانشش) :4(KEاياآ افاراد كارشناساان و متخصصااني هساتند كاه مددرساان ساازمان در
بكارهيري و به روز رساني سامانه هاي تبادن دانش مي باشند و از طرق مختلاف ،مساتقيم ياا غيرمساتقيم،
مجازي يا واقعي به ثبت ،تدويآ ،نگارش و ذخيره سازي دانش مي پردازند.

 -11خبره) :(EXPERTكارشناسان و متخصصاني كه در موضوع هاي دانشي خود برتاري دارناد و داراي
تجارب كافي در آن زمينه مي باشند به عنوان خبره ي آن موضوع دانشي شاناخته ماي شاوند .اياآ افاراد
درارزيابي و اعتباردهي دانش ها نقش مهمي را ايفا مي كنناد .ساازمان باياد روش هااي معتباري را جهات
تشخيص و شناسايي خبرهان اتخاذ نمايد.
1

Knowledge Management Team
Chief Knowledge Officer
3
Chief Learning Officer
4
Knowledge Engineer
2

 -12دانشکار) :(KNOWLEDGE WORKERبه كليه پرسنل سازمان كه در موضوع هاي تخصصي
مرتب با فعاليتهاي سازمان كار مي كنند و با دانش هاي هوناهوني سر و كار دارند اطالق مي شود .ايآ افراد
دانش خود را از طريق پايگاه مديريت دانش واستفاده از تكنيک ها و روش هاي ارتباطي ماديريت داناش در
اختيار ديگر كاركنان مي هذارند و از دانش هاي ارائه شده در پايگاه دانش باراي انجاام بهتار كارهااي خاود
استفاده مي كنند.

 -13سامانه جامع مديريت دانش :سامانه نرم افزاري تحت وب مي باشد كه تماما بر اساس فرآيند هاي
مديريت دانش و با بهره هيري از دستاورد هاي جديد نرم افزاري ،طراحي و تنظيم هرديده است.

 -14ذينفعان  :عبارت از كليه كاركنان وزارت نيرو و زير مجموعههاي وابسته به آن و مشاوران ،پيمانكاران و
كاربران سامانههاي آب و برق كه هريک به طريقي از آب و برق منتفع شده يا به آن انتفاعي ميرسانند و ياا
در معرض اثرات بخش آْب و برق هستند.


