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 دانشدستورالعمل مدیریت 

  كد مدرك :

 3شماره صفحه : 

 

  مقدمه

 اقدامات متولّي و بازرگاني كشتيراني و دريايي بندري، امور در كشور حاكميت مرجع عنوانبه دريانوردي و بنادر سازمان جايگاه نظر به

 جامع هنقش «4» كالن راهبرد سازيپياده در هاسازمان وظايف به توجه با و سازمان نامهينآي «14» بند موضوع مطالعاتيـ  تحقيقاتي

 و دانش مديريت فرايند سازيپياده بر مبني «4» كالن راهبرد ذيل «1» ملي راهبرد و دانش مديريت كردن نهادينه بر مبني كشور علمي

فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر توانمندسازي « 58» ه، همچنين با توجه به مادمختلف هايدستگاه و نهادها در اطالعات

 ندقراردا دسترس در و نگهداري شناسايي، بر مبني 2015 هنسخ 9001 ايزو استاندارد «1،6،7» بند سازييياجرا در راستايو  كارمندان

، راهبرديمطالعات  دفتر، خدمات و محصوالت كيفي انطباق و كاري فرايندهاي اجراي براي هاسازمان نياز مورد حياتي و كليدي دانش

وري، بهبود بهرهبا هدف  ،مديريت دانش در سازمان ر فرايندسازي و نظارت بپيادهمتولي  عنوانبهسازمان  برنامه، بودجه و تحول اداري

  كرد.اين دستورالعمل  هقدام به تهيا تعالي و بلوغ سازمانيو دستيابي به  اجتماعي و صاديتاق ارزش ايجاد

 

 : تعاريف1ماده

 .است دريانوردي و بنادر سازمان ،العمل دستور اين در سازمان از منظور :سازمان -1-1

 .باشدمي كشور در دريانوردي و بنادر سازمان هتابع بنادر ،در اين دستورالعمل بندر از منظور: بندر -1-2

و غير  درياييحمل و نقل مرتبط با  هايانجمن، اشخاص برون سازماني، كاركنان،دستورالعمل اين در ذينفعان از منظور :ذينفعان -1-3

 گذارند.و يا بر آن تأثير مي پذيرندمي ثيرتأ سازماناز  كهباشند مي آن

افزايي گذاري و هماشتراكبه ،ارزيابيبراي ثبت،  كه است افزارينرم دانش، مديريت هسامان از منظور: دانش مديريت هسامان -1-4

  شود.طراحي و استفاده مي سازماني دانش

 وظايف بر مبتني مفيد تجربيات و دانش كامل گذارياشتراكبه ثبت و آوري،جمع شناسايي، فرايندمديريت : دانش مديريت -1-5

 باشد.مي وريبهره سازماني و عملكرد بهبود و يادگيري افزايش منظوربه سازماني

تجربي از يك دست آمده است و شامل فهم نظري يا كه از طريق تجربه يا آموزش بههايي : حقايق، اطالعات و مهارتشدان -1-6

 باشد.موضوع مي

ها، اين نوع دانش غالبا در كتابخانه .كه وضوح كافي براي درك آن وجود داردمند نظاماست  دانشي: يا صريح دانش آشکار -1-7

 .است انتقال و دسترسي ثبت، قابل آساني به ه شده وهاي اطالعاتي ذخيرآرشيوها و پايگاه

جوامع گوناگون  فرهنگ هاي سازمان و نيز درها، رويهانساندرون ذهن است كه در  شخصيي دانش :يا ضمني دانش پنهان -1-8

 است.بسيار مشكل  طرق منطقي و ساختارمند به آنپردازش و انتقال ثبت، عموما و  بودهمستتر 

 هدر نتيج ويد آواقعه به دست ميانجام يك كار، مشاهده يك رويداد يا احساس يك كه از طريق است اگاهي و مهارتي  :تجربه -1-9

 دانش جديدي خلق شود. مكن استمآن 

 ناگهاني طور به شدهبينيپيش وقايع از ايزنجيره ميان در كه تفسيرپذيري است و نشدهريزيبرنامه غيرمنتظره، پيشامد: رويداد -1-10

 وجود دارد. آن مكرر وقوع امكان پيشگيري از و باشدنمي ناخوشايند يا خوشايند لزوما. رويداد دهدمي روي
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 پايان مشخص فعاليت يك با و شودمي شروع مشخص فعاليت يك با كه است هااز فعاليت ايپيوستههمبه همجموع :فرايند -1-11

 ايجاد اي را براي سازمانافزوده ارزش تبديل، اين كه مكانيزم كندمي تبديل مورد نظر خروجي به را خاصي ورودي ديگر، عبارت به يابد،مي

 كند. مي

 و شرايط با مواجهه در استاندارد يك روش عنوانبه بلندمدت، در و جاري صورتبه  هاسازمان معموال كه است ايبرنامه: رويه -1-12

  كنند.مي استفاده آن ازمشخص  براي انجام يك كار تكراري يا بينيپيش قابل اوضاع

باشد مي پذير براي كل افراد سازمانبه دانش دسترس هاتبديل آنو ها هجربتها و يافتهمستمر  نفرايند آزمود :يادگيري سازماني -1-13

رفع ها و آسيب شناساييكشف و اصالح خطاها،  ،نوسازي ساختارها ،رشد بينش، افزايي دانشموجب دسترسي آسان به دانش، همكه 

 شود.مي سازمان مشكالت

كند يادگيري سازماني كمك مي يبه ارتقا ،ي متناسبهااستراتژيساختارها و سازماني است كه با ايجاد  :سازمان يادگيرنده -1-14

 هاي جديد باشد.دانش و ديدگاه هكنندكند كه منعكسطوري تعديل ميرا  شو رفتاررا دارد كسب و انتقال دانش  ،ايجاد توانو 

در كاركنان سازمان  هتجرب طريقمعموال از و  باشدبنادر و دريانوردي ميسازمان  خاصكه است دانشي  :دانش سازماني -1-15

 .شودمي گذاشته اشتراك بهاي تحقق بخشيدن به اهداف سازماني، راست

شده هاي ثبتكاركنان و ذينفعان سازمان كه توان و امكان بارگذاري دانش يا نقد، تفسير و اظهار نظر در مورد دانش دانشگر : -1-16

 مديريت دانش را دارند. هشده در سامانهاي تخصصي مطرحيا پرسش

هاي پژوهشي سازمان داراي ها و پروژهها، سازوكارها، فرايندها، طرحاستراتژي هشخصي است كه در زمين مدير ارشد دانشي:-1-17

و مديريت دانش در سازمان  ههاي توسعها و برنامهوليت ارتقاي منابع دانشي سازمان، اجراي استراتژييباشد و مسمهارت و تخصص مي

 سازي كارآمد و مؤثر دانش بر عهده دارد.ي را در راستاي كاربرديياجرا ههدايت كميت

 و بنادر سازمان در دانش در زمينه مديريت گيريتصميم شوراي توسعه مديريت دانش مرجع دانش: مديريت توسعه شوراي-1-18

ت يسازمان را تدوين و جهت تصويب به هي دانش مديريت حوزه با مرتبط كالن هايمشيخط و راهبردي هايو سياست باشدمي دريانوردي

 دهد.ه مييعامل سازمان ارا

سازي، پايش و اي است كه اجراي تصميمات شوراي توسعه مديريت دانش و پيادهمجموعهي مديريت دانش: يكميته اجرا -1-19

 بازبيني نظام مديريت دانش را در سازمان به عهده دارد. 

 تخصص باشند كهسازمان مي دانشي مقوالت با مرتبطداخلي و خارجي  هايدانش متشكل از متخصصين افرادي :ت داورانئهي-1-20

 همستندسازان دانشي در سامان شده توسط دانشگران/مستندسازي شده/تخصصي بارگذاري هايو امتيازدهي به دانش شايستگي ارزيابي و

  مديريت دانش را دارند.

دانشي و دانش تخصصي در حوزه كاري سازماني  نمايندگي براي موردنياز هايشخصي است كه داراي ويژگينماينده دانشي: -1-21

 مديريت و اجراي سازيو كمك به پياده يياجرا كميته مربوطه و بنادر /ستادي هايمعاونت بين باشد و وظيفه ايجاد هماهنگيخود مي

 مربوطه به عهده دارد. بنادر /معاونت را در دانش
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بين  از پنهان، هايدانش مستندسازي منظوركه بهاست از كاركنان يا افراد برون سازماني  گروهي/شخصمستندساز دانشي:  -1-22

 با مصاحبه انجام طريق از تا شودمي انتخاب دانش مديريت يياجرا كميته سازمان، توسط دانشي مقوالت با مرتبط هايدانش متخصصين

 .كند مستندسازي را وي پنهان هايدانش دانشگر،

ي يكميته اجرا باشد و توسطفرد/ افراد حقيقي يا حقوقي است كه داراي مهارت و تخصص مديريت دانش مي :مشاور دانشي -1-23

كار بهسازي و عملكرد مديريت دانش در سازمان، انتخاب و و ارزيابي فرايند پياده فكري هايسرمايهكارگيري به و توسعه منظور ترويج،به

 .شودگرفته مي

 مقاالت چاپ شده در مجالت، طرح ها،ه شده در همايشيمنابع دانشي سازمان عبارتند از مقاالت ارا :سازماني منابع دانش -1-24

هاي تخصصي گزارش جلسات، گزارش هاي تخصص، تجربه شغلي، پايان نامه ها، اختراع و نوآوري، ترجمه هاي مطالعاتي، كتاب، دانش و

 .، گزارش هاي فني ومهندسي و...(IMOو   ISOمميزي)از قبيل 

  اهداف: 2ماده

، سازمان دانشي كمبودهاي تشخيص منظوربه در سازمانسازي كارآمد نظام مديريت دانش پياده ،دستورالعمل اين اجرايتهيه و  از هدف

و تبديل  وريبهبود بهره له، برانگيختن ابتكار و نوآوري،ئزمان حل مسجويي در كاري، صرفهجلوگيري از تكرار اشتباهات، كاهش دوباره

 پذيرد:موارد زير صورت مي از طريقباشد كه ميمحور در تراز جهاني متعالي، سرآمد و دانشيادگيرنده، به يك سازمان سازمان  شدن

 ،سازماندر به آشكار پنهان هاي تبديل دانشهاي آشكار و دانش سازيو غني شناسايي (1

 ،و راهكارهاي توليد دانش سازمانيدانشي منابع و نگهداري شناسايي  (2

 ،هاي محوري سازمانبه توانمنديآن سازي براي تسهيم دانش و تبديل زمينه (3

 ،و تبديل سازمان به يك سازمان يادگيرنده يادگيري سازمانيو تقويت تحكيم هاي كاركنان از طريق ها و توانمنديبهبود قابليت (4

 ،شخصي هايتجربهمستندسازي و تعميق تمايل كاركنان به  ايجاد (5

 ،همكاري سازمانيمشاركت و فرهنگ  هتوسع (6

 شخصي به دانش سازماني، هايتبديل تجربه (7

 دانش سازماني وكارگيري توسعه و به  (8

 سازمان.هاي پژوهشي فعاليت هسازي فرايندهاي ثبت، ارزيابي و تسهيم كلييكپارچه (9

 انتصاب هو نحوف يوظا، : اركان3ماده

ت داوران، مستندساز دانشي، ئدانشگر، هيي مديريت دانش، ياجرا همديريت دانش، كميت هشوراي توسع شاملسازمان  در اركان مديريت دانش

 باشد.مشاور دانشي مي ودانشي  هنمايند

  دانش: مديريت هتوسع شوراي -3-1

برنامه معاون  ،مدير عامل سازمانشامل  دانش مديريت هشوراي توسع اعضاي مديريت دانش: هتوسعشوراي  اعضاي -3-1-1

دفتر مديركل ، معاون مهندسي و توسعه امور زيربنايي، و اقتصادي بندريامور دريايي، معاون  امور معاون منابع،مديريت و  توسعه ،ريزي
مديرعامل  هر عهدمديريت دانش است كه رياست شورا ب يس گروه مطالعات راهبردي وئو ر مطالعات راهبردي، برنامه، بودجه و تحول اداري

 باشد.سازمان مي
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 مديريت يك يا چند كارشناسحضور در مواقع لزوم از تواند ميمديركل دفتر مطالعات راهبردي، برنامه، بودجه و تحول اداري  تبصره:

 استفاده كند.  مديريت دانش هشوراي توسعجلسات  در ه موضوعات تخصصييارا منظوربه مدعو عنوانبه دانش

 .شوندمي سازمان منصوب مديرعامل حكم با شورااين  اعضاي :دانش مديريت هتوسع شوراي اعضاي انتصاب هنحو -3-1-2

 عنوانبهبا حكم مديرعامل سازمان  به واسطه وظايف ذاتي خود، مديركل دفتر مطالعات راهبردي، برنامه، بودجه و تحول اداري :1تبصره 

 شود. دانش منصوب مي مديريت هشوراي توسع دبير

 .دارد عهده به رااين شورا  مصوبات جلسات و پيگيري برگزاري ريزيبرنامه وليتئمس ،مديريت دانش هشوراي توسع دبير :2تبصره 

 مديريت دانش: هشوراي توسعف يوظا -3-1-3

 ،محورهدايت سازمان به سمت سازماني دانش (1

 ،مدت مديريت دانش سازمانبلندمدت و و اهداف كالن، ميان راهبردها تدوين (2

 ،محورسازي فرهنگ دانشپياده در راستايح تبادل و تسهيم دانش در سازمان افزايش سط (3

 ،ريزي براي استفاده از فناوري اطالعات متناسب با مديريت دانشبرنامه (4

 ،مديريت دانش يياجرا هكميتهاي دانشي سازمان با كمك نمونه در حوزه رانگتقدير از دانش (5

 ،هاي الزم براي تسهيم دانشتدوين راهكارهايي جهت ايجاد زيرساخت (6

 و سازي در راستاي تسهيم دانش و تشويق به آنفرهنگ (7

  در سازمان. مديريت دانش سازي فرايندپيادهبر كلي  نظارت (8

 جديد هايبرنامه و هاسياست مورد در وبار در سال برگزار شود چهار جلسات شوراي توسعه مديريت دانش به صورت فصلي  :1 تبصره

 .كندمي گيريتصميم دانش مديريت يياجرا مديران عملكرد و قبلي مصوبات اجراي بر نظارت ،مديريت دانش در سازمان

 گزارش و «سازمان در دانش مديريت اجراي از ناشي وريبهره و عملكرد بهبود ارزيابي»گزارش  ،مديريت دانش هتوسعشوراي  :2 تبصره

 كند.گيري ميهادي تصميمنو در مورد راهكارهاي پيش ارزيابي ،مديريت دانش اخذ يياجرا هكميتاز را  دانش مديريت هساالن عملكرد

  :مديريت دانش يياجرا هكميت -3-2

كل دفتر مطالعات راهبردي،  مدير متشكل ازمديريت دانش ي ياجرا هاعضاي كميت مديريت دانش:ي ياجرا هاعضاي كميت -3-2-1

 دبير، عنوانبهات راهبردي و مديريت دانش يس گروه مطالعئر، يس كميته اجرايي مديريت دانشئر عنوانبهبرنامه، بودجه و تحول اداري 

 هايدانش ههاي ستادي سازمان )كه تخصص الزم در زميندانشي از هر يك از معاونت هيك نفر نمايند و سيستم مديريت دانشول ئمس

 باشد.ارتباطات مي و اطالعات فناوري فرايندها به نمايندگي از دفتر و هاسيستم از اداره نفر و يك را دارند( سازمان دانشي مقوالت با مرتبط

الزم است كارشناسان عضو  هاي ضمني كاركنانتوليد محتواي دانشي از دانشتشخيص ضرورت بررسي واخذ صالحيت  منظوربه :تبصره

 گري و مستندسازي باشد. داراي تخصص مصاحبهمديريت دانش، باشركت در دوره هاي مرتبط،  كميته اجرايي



 
 دانشدستورالعمل مدیریت 

  كد مدرك :

 7شماره صفحه : 

 

 حكم باو ستادي  هاي ذي ربطمعاونتبه پيشنهاد ي ياجرا هكميت كارشناسان عضو :يياجرا هاعضاي كميت انتصاب هنحو -3-2-2

ربط قابل تمديد بنا به تشخيص معاونت ذي هدوراين . شوندمي منصوب به مدت دو سال منابع مديريت ومعاون برنامه ريزي، توسعه 

 باشد.مي

 ريزي، توسعه مديريت و منابعمعاون برنامه حكمبا  ،خود وظايف ذاتي هبه واسط مديريت دانش گروه مطالعات راهبردي ويس رئ :1 تبصره

 شود. منصوب ميي ياجرا هكميت دبير عنوانبه

 مديريت سازيپياده يياجرا امور و يياجرا هكميت مصوبات پيگيري جلسات، برگزاري ريزيبرنامه وليتئمس يياجرا هكميت دبير :2 تبصره

 .دارد عهده به را دانش

 

 ي مديريت دانش:ياجرا هف كميتوظاي -3-2-3

 مديريت دانش سازمان، هشوراي توسع تصميماتاجراي  (1

 و ماهيانه جلسات كميته، برگزاري منظم (2

 ، داوران و ساير دست اندركاران مديريت دانش،هابهبود فرايند مديريت دانش از طريق اخذ بازخورد از دانشگر (3

 مديريت دانش در سازمان، هسامان دستورالعمل و روزرسانيبه بازنگري و (4

 هاي ارزيابي،و شاخص تصويب فرم ها (5

 ،هاي پنهانانشمستندسازي دانتخاب مستندساز دانشي براي  (6

 انتخاب داوران و پايش مستمر صالحيت آنها، (7

 منظور كمك به ارتقا و ارزيابي مديريت دانش در سازمان،انتخاب مشاور دانشي به (8

 پايش و پيگيري روند و فرايند اجراي مديريت دانش در سازمان،  (9

هاي جمنو تشكيل ان شدههاي ثبتدانشگرفته در مورد نظرها و نقدهاي صورتبندي نقطهپايش و جمعخلق دانش از طريق  (10

 ،خبرگي

 فرهنگ مديريت دانش در تمام سطوح سازماني، هاشاع (11

از طريق  مديريت دانش ههاي مصوب در زمينبنادر تابعه براي اجراي برنامههاي ستادي سازمان و معاونتايجاد هماهنگي با  (12

 نمايندگان دانشي،

 ،مديريت دانش يس كميته اجراييئرش و پيشنهاد آن به مديريت دان هي و تعيين بودجه مورد نياز ساالنبررس (13

 ،هاي موردنيازندسازي و ساير دوره، مستهاي آموزش داوريدورهبرگزاري نيازسنجي و پيشنهاد  (14

 ،دانشگرهاي نمونه انتخاب و تقدير از (15

 و مديريت دانش هشوراي توسعمديريت دانش به  هعملكرد ساالنه گزارش يارا (16

 هاي آموزشي مرتبط با مديريت دانششركت در دوره (17
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 و امتيازات دانشي هانحوه بارگذاري دانش -3-3

اخالق رعايت از منظر وري و ايجاد ارزش اقتصادي و اجتماعي در سازمان دارند و نا بر نقشي كه در بهبود بهرهبدانشگرها  -3-3-1

بر اساس  ،دانش و پيوست مستندات دانشي خود مديريت هسامانهاي موجود در فرماز طريق تكميل دانش بارگذاري به  نسبت ،ايحرفه

 كنند.مياقدام ، مديريت دانش هراهنماي سامان

منوط به  كتاب و ...( ها،ن نامهپايا ها، مقاالت،و تسويه حساب مالي كليه مقوالت دانشي از قبيل )پروژه پرداخت حق الزحمه :1 تبصره

 گزارش مديريتي ونهايي توسط ذينفعان در سامانه مديريت دانش است.ثبت 

ن نامه ها ،كتاب ها، مقاالت،پاياژهدر كليه مقوالت دانشي از قبيل )پرو شده توسط ذينفعانيهاي بارگذاريمالكيت معنوي دانش :2تبصره 

معنوي متعلق به دانشگر  باشد، اما در ساير موارد، مالكيتسازمان بنادر و دريانوردي ميمورد حمايت مالي و معنوي سازمان  كه و ...(

 باشد.مي

ي مديريت دانش موظف اجراي هكميت .مديريت دانش، اظهار نظر كنند هشده در سامانهاي ثبتتوانند در مورد دانشدانشگرها مي -3-3-2

كه قابليت را نظرات و نقدهايي است به منظور خلق دانش از طريق تضارب آراي دانشگران، امكان ثبت نظرات آنها را فراهم كند و 

 ارجاع دهد.براي طي فرايند مستندسازي و داوري و  ، انتخاب نمايدمستندسازي دارند

 هايدانشگرفته به هاي تعلقو پاداشامتيازدهي  ،اطالعات دانشي هر دانشگر و آگاهي وي از روند ارزيابي هتجميع كلي منظوربه -3-3-3

 شود.مديريت دانش ايجاد مي هاماندر س اي )پروفايل(نمايه يك از دانشگرهابراي هر ، شدهبارگذاري

مورخ 5982/91/200ارتقاي رتبه شغلي ) بخشنامه شماره سازي تجربيات كارمندان سازمان براي امتياز پژوهشي موضوع مستند تبصره:

داوري دانش آنها در سامانه مديريت دانش  از طريق طي فرايند بارگذاري و معاونت توسعه مديريت رياست جمهوري (، تنها 2/3/1391

 شود.ميبراساس امتياز مرجع تعيين  و

 

  ان:داور وظايف -3-4

بر اساس  امتيازدهي و دانشي انمستندساز دانشگران/ از سويشده مستندسازي شده/بارگذاريهاي ارزيابي تخصصي دانش -3-4-1

 گردد.انجام ميهاي داوري شده در قالب فرمهاي تعيينشاخص

 نند. ي اعالم كاجراي همديريت دانش به كميت هداوري خود را از طريق سامان هروز نتيج 15از زمان دريافت ظرف  اندداوران موظف تبصره:

سازمان كه واجد  دانشي مقوالت با مرتبط هايدانش متخصصينت داوران از بين ئاعضاي هي داوران: انتخاب هنحو -3-4-2

 د:نشوي انتخاب مياجراي هتوسط كميت ،معيارهاي زير باشند

 مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا باالتر (1

 برون سازمانيدارا بودن گواهينامه صالحيت داوري از مرجع علمي معتبر براي داوران  (2

مديريت دانش سازمان ارزيابي  كميته اجراييهاي تعيين شده توسط و شاخص بر اساس معيارها درون سازمانيداوران  (3

 شوند.عيين ميسال ت دوو براي مدت 
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به پايش  ،داورانارزيابي  هايآمده از فرمدستبهبا استفاده از نتايج ي مديريت دانش ياجرا هكميت ارزيابي داوران: هنحو -3-4-3

 گيرد.ت داوران تصميم ميئعضويت آنها در هي هادام هپردازد و به ترتيب زير در مورد نحويمداوران  عملكردمستمر 

 كنند. ي تذكر كتبي دريافت مياجراي هسوي كميتكنند از داوري كسب  هنحودر ارزيابي  50زير  هداوراني كه براي بار اول نمر (1

هاي آموزش داوري كنند ملزم به شركت مجدد در دورهداوري كسب  هنحودر ارزيابي  50زير  هداوراني كه براي بار دوم نمر (2

 شود.و تا زمان اخذ تاييديه آموزش، داوري جديد به ايشان ارجاع نمي شوند. مي

 شوند.ت داوران كنار گذاشته ميئياز عضويت در ه كنندداوري كسب  هنحودر ارزيابي  50زير  هداوراني كه براي بار سوم نمر  (3

  

 مستندساز دانشي:  -3-5

ي موظف ياجرا هكميتگري آشنايي كامل داشته باشد. به اين منظور هاي مصاحبههاي مستندسازي و تكنيكمستندساز دانشي بايد با شيوه

و گواهي قبولي گري شركت مستندسازي و مصاحبههاي آموزشي در دورهدرون سازماني  تا مستندسازان منتخب نمايداست ترتيبي اتخاذ 

)كسب امتياز  .هاي الزم در اين خصوص خواهند بودموظف به اخذ گواهي صالحيت "و مستندسازان برون سازماني راسا دريافت كنند

 .(100از  70حداقل 

مديريت دانش تحويل  يياجرا كميته به را شدهگزارش كامل مصاحبه مستندسازي روز، 30 مدت در استموظف  مستندساز دانشي: تبصره

 دهد.

 دانشي:  هنمايند -3-6

 وظايف نمايندگان دانشي: -3-6-1

 ها، منابع و حامالن دانش سازماني به دانشگران،شناسايي و معرفي حوزه (1

 سازمان، هاي دانشيمسايل و چالششناسايي نيازهاي دانشي و  (2

 كارگيري و خلق دانش سازماني،ثبت، تسهيم، به هراهنمايي كاركنان در زمين (3

 دانش،  مديريت ابزارهاي و خدمات بهبود با جديد اقدامات براي پيشنهادهايي و هاايده هايار (4

 دانش، مديريت نظام سازيپياده براي دانش مديريت يياجرا هكميت و بندر كل اداره /ستادي معاونت بين الزم هايهماهنگي (5

 ،يياجرا هكميت به آن هايار و خود سازماني واحد در دانش مديريت هدربار بازخوردها گردآوري (6

 ي در صورت درخواست دبير كميته،ياجرا هشركت در جلسات كميت (7

 و بررسي و ارزيابي اوليه دانش هاي ثبت شده دانشگران اداره كل مربوطه با توجه به معيارهاي دانشي (8

 .در اطالع رساني امور مربوط به مقوالت دانشي ارسالي از ستاد تسريع (9

 شود.منصوب مي توسعه مديريت و منابع ،معاون برنامه ريزيحكم  تابعه با بنادر /ستاد دانشي نمايندگان : 1 تبصره
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شود. دانشي منصوب مي هها يك نفر به عنوان نمايندهاي ستادي و ادارات كل بنادر و دريانوردي استانبراي هر يك از معاونت :2 تبصره

 هه كنند و در جلساتي كه به تشخيص كميتاجرايي مديريت دانش اراي هماه گزارش عملكرد خود را به كميتسه اند هر اين نمايندگان موظف

 شركت نمايند.  شودي تشكيل مياجراي

 

 ايجاد انجمن هاي خبرگي و ثبت مباحث توسط دانشگران خبره: 4هماد
هاي خبرگي و ارسال ها و مباحث انجمنانتخاب مباحث برجسته و قابل مستندسازي از ميان نقدها، تفسيرها، اظهار نظرها، پرسش و پاسخ

 گردد.داوري انجام مي آن براي طي فرايند مستندسازي و
 

 هاي مالي پرداخت :5 ماده

 مصوب دانشجويي پژوهشي هايفعاليت و هانامهپايان از حمايت دستورالعمل پوشش تحت كه دانشگران و داوراني التحقيقپرداخت حق

 عامل تئهي 16/1/1396مورخ  1872و اصالح بندهايي از آن دستورالعمل، مصوب اجالس  5/8/1393مورخ  1787 هاجالس شمار

 پذيرد.صورت مي دستورالعمل بر اساس آن گيرند،ميسازمان قرار 

« 689»نقشه جامع علمي كشور مصوب جلسه « 7»اقدامات ملي ذيل راهبرد كالن « 18»با استناد به بند  :مستند قانوني تبصره

بند  و «علميساماندهي داوري علمي به منظور ارتقاي كيفيت داوري »عالي انقالب فرهنگي با مضمون شوراي  14/10/1389مورخ 

، حق يانتشارات علم ساماندهي داوري علمي به منظور ارتقاي كيفيت مجالت و»با مضمون « 7»راهبردهاي ملي ذيل راهبرد كالن « 6»

 قانون «68» ماده «9» داوران و نمايندگان دانشي، بر اساس روش مقرر در دستورالعمل اجرايي بند التحقيق دانشگران، مستندسازان،

بر اساس ضوابط مندرج در اين دستورالعمل  ي مديريت دانش،ياجرا هتوسط كميتسازمان و  مالي انضباط نامه آيين و كشوري اتخدم مديريت

  خواهد شد.پرداخت  ريزي، توسعه مديريت و منابع /اداره كل بندر از سوي معاونت برنامه ، تعيين و

 دانشگران برترل از نحوه انتخاب و تجلي :6ماده 

در  «تقدير از دانشگران برتر مديريت دانش»سازمان كه در هر سال حايز بيشترين امتياز هستند طي برگزاري مراسم  درون دانشگراناز  

 گردد.هفته پژوهش تجليل مي

شده هاي تخصصي مطرحمشاركت در پرسش و پاسخ وشده هاي ثبتنقد و تفسير دانش دانش، بارگذاري جهت ،تشويق دانشگرانمنظور  به

 .است شده گرفته نظر در امتيازاتي دانش، مديريت هسامان در

 و كه ارزشهايي دانش تدريس ي مديريت دانش، امكانياجرا همنظور تشويق دانشگران، در صورت پيشنهاد داور و تأييد كميتبه -6-1

آموزش به دانشگر پرداخت  هها از طريق ادارالتدريس مدرسين اين دورهحق وجود دارد. آموزشي هايدوره قالب دارند، در آموزيدرس اهميت

 گردد.مي

 اهميت و هايي كه ارزشدانش چاپ ي مديريت دانش، امكاناجراي همنظور تشويق دانشگران، در صورت پيشنهاد داور و تأييد كميتبه -6-2

  وجود دارد. غير آنكتاب، جزوه و  قالب دارند، در آموزيدرس

 دانش مديريت يياجرا فرايند: 7ماده

 ،ثبت نام دانشگران در سامانه مديريت دانش با تاييد مدير سامانه مديريت دانش -7-1
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 مديريت دانش، هبارگذاري دانش توسط دانشگر در سامان -7-2

 ،اي ثبت شدهدانش هبررسي اوليه توسط نمايندگان دانشي بنادر و ستاد با هدف اعتبارسنجي   -7-3

 اوليه، بررسي شده دربارگذاري دانش تأييد عدم صورت در دانشگر به لدالي اعالم -7-4

 اضافي،  مستندات يا اصالح به نياز صورت در دانشگر شده بهبارگذاري دانش ارجاع -7-5

 مديريت دانش توسط دانشگر در صورت اصالح، هبارگذاري مجدد دانش در سامان -7-6

 ،توسط نمايندگان دانشي به مدير سيستم سامانه مديريت دانش ستاد شده ارسال دانش تأييد -7-7

 ،هاي بارگذاري شده توسط مدير سامانه و ارسال آن به داوران مربوطهصحت سنجي دانش -7-8

 ارسال فرم ارزيابي داوري به داور جهت اطالع )بدون ذكر نام ارزياب(،  -7-9

 ي،ياجرا ههاي مصوب كميتت داوران بر اساس شاخصئارزيابي دانش توسط هي -7-10

 مستندسازي دانش، ثبت هايفرم بر عالوه شده،مستندسازي هايدانش بابت دانشگر به ارزيابي و امتيازدهي در اندموظف داوران :تبصره

 ،دهند قرار مدنظر نيز را مستندساز توسط شدهتهيه

 توسط داوران، امتيازدهي به دانشگر  -7-11

 ي،ياجرا ههاي برگزيده براي تدريس يا چاپ، از ميان پيشنهادات داورها توسط كميتبررسي و انتخاب دانش -7-12

 هاي برگزيده، در صورت تمايل دانشگر به تدريس،آموزش جهت تدريس دانش ههاي الزم با ادارانجام هماهنگي -7-13

 دانشگر، تمايل صورت در برگزيده، هايدانش چاپ براي انتشارات سازمان با الزم هايگيهماهن انجام -7-14

 هايطرح كارگروه سوي از هانامهينيآ و هادستورالعمل پژوهشي، هايپروژه و هاطرح به مربوط هشدتكميل داوري هايفرم ارجاع -7-15

 دانشگر، براي مرجع امتياز ثبت منظور به دانش مديريت يياجرا هكميت به سازمان تحقيقاتي و مطالعاتي

 ، شده توسط دانشگرمتياز داوري كسبتعيين و ثبت امتياز مرجع معادل با ا -7-16

 هاي حايز امتياز و اطالع رساني به دانشگر،دانشگذاري اشتراكتاييد نهايي و به  -7-17

 شده، گذاشتهاشتراك هاي بهدانشثبت نقد، تفسير و اظهار نظر توسط دانشگران در مورد  -7-18

 و مديريت دانش ههاي تخصصي توسط دانشگران در درگاه مخصوص به آن در سامانو پاسخ ثبت پرسش-7-19

 .كارگيريمنظور بهدانشي به هكل بندر مرتبط با مقول هادار ها/شده به معاونتهاي كاربردي ثبتارسال دانش -7-20

 

 تئهي تصويب به ..................... ..............مورخ شماره اجالس در تبصره 17 و ماده شته ،مقدمه يك بر مشتمل اين دستورالعمل: 8ماده

 باشد.مي االجراالزم آن مفاد اجراي تصويب، تاريخ از و رسيد سازمان عامل
******** 

 


