
 ایران کیفیت مدیریت اوجمه داوش مدیریت تًرتعالی بازدیدگسارش 

  (داوش تًسعٍ ياحد)مپىا گريٌ از 
 

 1 ي تىظیم :ريابط عمًمی اوجمه مدیریت کیفیت ایرانتهیه   

 

 

 

ٍ اعضای کارگرٍُ  اًجوي هذیریت کیفیت ایراى بِ ّوراُ دبیر اًجوي هذیریت کیفیت ایراى هذیریت داًشکارگرٍُ تخصصی 

تَر تعالی هذیریت داًش را ،هذیریت داًشبا ّذف ارائِ دستاٍردّای ًظام هذیریت کیفیت در سطح اعضای اًجوي در زهیٌِ 

 برگسار ًوَد. 33آباى  5با ّوکاری ٍاحذ تَسعِ داًش شرکت هپٌا در تاریخ 

 

تش جاهؼیت ٍ « داًؾهذیشیت »اهشٍصُ  اظْاس داؿتٌذدس اتتذا آلای هٌْذع اهاهی دتیش اًجوي هذیشیت ویفیت ایشاى ،

سا  هؤثشیٍ لَاػذ ٍ اتضاسّای  وٌذ هی تأویذاص داًؾ  تشداسی تْشُیىپاسچگی دس ؿٌاػایی هؼائل داًـی، تَلیذ، اًتـاس ٍ 

 تش ضشٍسیتاؿذ، هذیشیت داًؾ  تش هتٌَعٍ  تش پیچیذُ، تش گؼتشدُیه ػاصهاى اى ٌفؼٍ ری. ّش چِ حَصُ فؼالیت دّذ هیپیـٌْاد 

افضایی تیـتشی  پشداصد. ّش چِ ػاهاًِ داًؾ یه ػاصهاى ّن یت داًؾ تِ ًظن دّی ٍ استمای ػاهاًِ داًؾ هیهذیشاػت.

ّا تا  وٌٌذگاى ٍ ...( ٍ ّوشاّی آى اى )واسوٌاى، هـتشیاى، تأهیيٌفؼداؿتِ تاؿذ، دػتیاتی تِ اّذافی ًظیش استمای آگاّی ری

ّا، اجواع دس هثاحث ًظشی ٍ اًجام  آهَصی اص آى ػتفادُ اص تجاسب ٍ دسعػاصهاى، تماسى اعالػاتی تیي واسوٌاى ٍ هذیشاى، ا

ّای هَسدًیاص،  اًذاصی اتاق فىش، هؼتٌذػاصی تجشتیات، ّواٌّگی آهَصؽ تا داًؾ الذاهاتی هاًٌذ عشاحی تشًاهِ ساّثشدی، ساُ

 تش خَاّذ تَد. ٍ... تْتش ٍ ػْل ّای پظٍّـی، ًَآٍسی تاص، ؿٌاػایی خثشگاى ٍ هتخللاى داخلی ٍ تیشًٍی هذیشیت پشٍطُ

ًظشاى یه  واسؿٌاػاى، هذیشاى ٍ كاحةاؿتشان داًؾ تیي تؼْیل اًجوي هذیشیت ویفیت ایشاى تا ّذف دس ّویي ساػتا 

بِ ًؼثت  ّای هختلف هذیشیت داًؾ ّای ًَیي ٍ تِ ٌّگام ػلوی دس تشٍیج ٍ اًتـاس حَصُ اسائِ ٍ اجشای ػیاػت ،ػاصهاى 

را ّای داًطی  ای ٍ عولیاتی، هزتبط با فعالیت ّای سیاستگذاری، هطاٍرُ تطکیل کارگزٍّی تَاًوٌذ در حَسُ

 تطکیل دادُ است.

در اداهِ سزکارخاًن صادقی ،هذیز بخص تَسعِ داًص ضزکت هپٌا ضوي خَش آهذگَیی بِ اعضا، ٍ تَضیحاتی 

اقذام ًوَدًذ ٍ  ایی اًتظارات حاضزیي در جلسِضٌاسدر خصَظ بخص هذیزیت داًص ضزکت هپٌا ، ًسبت بِ 

ضزکت هپٌا در بخص  Presentation ارائِبعذ اس هزتفع کزدى بزخی هطکالت بِ ّوزاُ پزسص ٍ پاسخ بِ 

 هذیزیت داًص پزداختٌذ کِ بِ ضزح سیز هی باضذ:

 

 

 



 ایران کیفیت مدیریت اوجمه داوش مدیریت تًرتعالی بازدیدگسارش 

  (داوش تًسعٍ ياحد)مپىا گريٌ از 
 

 2 ي تىظیم :ريابط عمًمی اوجمه مدیریت کیفیت ایرانتهیه   

 

 ّای ػاصهاى اص هـَْد تِ ًاهـَْد ّا ٍ داسایی تغییش هاّیت ػاصهاى. 

 

 

 

 

 

 

  تَػؼِ لشاس داسد.دس ؿشوت هپٌا هذیشیت داًؾ صیش هجوَػِ هؼاًٍت تحمیك ٍ 

 :ػَاالت صیش سا تایذ اص ػاصهاى پشػیذ 

 داًین دس ػاصهاى چی ّؼت؟ هی آیا -

 ّای ًاهـَْد اػت یا ًِ؟ آیا ػاصهاى ؿوا دس حال سؿذ داسایی -

 آیا اص تیشٍى ػاصهاى تایذ افشادی سا تیاٍسین. -

 ػالِ وجاػت؟ 50داًین؟ اسصؽ ػاصهاى  آیا اسصؽ ػاصهاى سا هی -

 ی هـَْد ٍ ًاهـَْد وجاػت؟ّا اسصؽ داسایی -

 ّای ًاهـَْد وجاػت؟ اسصؿگزاسی ٍ حفاظت اص داًؾ ٍ داسایی -

 آیا دس فىش ؿٌاػایی، ًگْذاسی ٍ تَػؼِ داسایی داًـی ّؼتین یا ًِ؟ دغذغِ ؿوا چیؼت؟ -

 هؼیش حشوت هپٌا دس استثاط تا هذیشیت داًؾ تِ ایي كَست اػت:  

 هؼشفی هتذٍلَطی هذیشیت داًؾ (1)

 دّی داًؾ هپٌا ٍ گضاسؽؿٌاػایی، ثثت  (2)

 ّای آهَصؿی هذیشیت داًؾ( هؼشفی هفَْم هذیشیت داًؾ دس ػاصهاى )دٍسُ (3)

 الگَ تشداسی اص دًیا (4)

 هذیشیت داًؾ هپٌا ITؿىل گیشی صیش ػاخت  (5)

 KMؿىل گیشی ٍاحذ هذیشیت تَػؼِ داًؾ دس هپٌا تِ ػٌَاى هتَلی  (6)

 ىّای آهَصؿی آؿٌایی تا هذیشیت داًؾ دس ػاصها تشگضاسی دٍسُ (7)

Strategy 

Measurement   

Policy 

Control 

Process 

Technology 

Culture 

 

People 

Knowledge Exchange 

People 

Knowledge Capture 

Knowledge Assets 

Knowledge Reuse 

مدل مدیریت داوش شرکت مپىا 

 مىظر تشکیل شدٌ است. 7از 



 ایران کیفیت مدیریت اوجمه داوش مدیریت تًرتعالی بازدیدگسارش 

  (داوش تًسعٍ ياحد)مپىا گريٌ از 
 

 3 ي تىظیم :ريابط عمًمی اوجمه مدیریت کیفیت ایرانتهیه   

 

 پایلَت پشٍطُ داخلی تَػظ ؿشوای خاسجی 2پیادُ ػاصی هذیشیت داًؾ دس  (8)

 هپٌا )هذیشیت پشٍطُ( دسگیشی اًجوي خثشگی  تذٍیي ػاصٍ واس ؿىل (9)

 تذٍیي ٍ تلَیة آئیي ًاهِ پظٍّـی ٍ اًگیضؿی تشای جلة هـاسوت واسوٌاى (10)

 حوایت اص وتاب (11)

 تذٍیي ٍ تلَیة ػٌذ اػتشاتظی هذیشیت داًؾ هپٌا (12)

 ّای تاتؼِ پایلَت هذیشیت داًؾ دس ؿشوت 4اجشای  (13)

  داًؾوشًٍیىل الذاهات اًجام ؿذُ دس گشٍُ هپٌا دس حَصُ هذیشیت 

 .تایذ ًگاُ اػتشاتظیه داؿتِ تاؿیذ 

 ُّای ػاصهاى  دس دٍسAPO .ؿشوت وشدین 

  تا ؿشوت هـاٍسKnowledge  سا هذل ؿشوت لشاس  هذل هذیشیت داًؾ اسٍپا یه ؿشوت اًگلیؼی

 دادین.

  داؿتي هتذٍلَطی ٍ لضٍم داؿتي ًگاُ والى تِ هذیشیت داًؾلضٍم 

 ّا ًذاؿت.! واسّای خَب هیىشدین ٍلی تأثیشی دس فؼالیت 

   تا هَػؼِ   .....  دس ووثشیج اًگلیغ ّوىاسی وشدین. 90اٍاخش ػال 

 ّای داًـی هتذٍلَطی اتحادیِ اسٍپا سا تىاس تشدین هذیشیت داسایی 

 ًؾاتشاتظی هذیشیت دلشاسداد هذیشیت داًؾ ٍ ػٌذ اػ 

 وویتِ ساّثشدی؛ هذیشاى اسؿذ داًـی ػاصهاى 

  ٍفؼالیتْا ی ؿشوت تىاس گشفتي هذیشیت داًؾ دس هحلَالت 

  پایلَت اػت. 4سٍیىشد وویتِ ساّثشی اجشای 

 تشػاًذ پشٍطُ وٌاس دس تلَؽ ٍ هْاستی 4 ػغح تِ سا ها تایذ خاسجی هـاٍس. 

 :ػیش حشوتی هپٌا دس هذیشیت داًؾ 

 تَد. هحَس فٌاٍسیهپٌا  سٍیىشد 86-89ػال  (1)

 تغییش داؿت. هذیشیت سٍیىشد 89-91ػال  (2)

 ّای داًـی سٍیىشد هثتٌی تش هذیشیت داسایی  91ػال   (3)

 

 

 



 ایران کیفیت مدیریت اوجمه داوش مدیریت تًرتعالی بازدیدگسارش 

  (داوش تًسعٍ ياحد)مپىا گريٌ از 
 

 4 ي تىظیم :ريابط عمًمی اوجمه مدیریت کیفیت ایرانتهیه   

 

 هپٌا: ػاصهاى داًـی چْاسچَب 

 

 ًْایی فّذ KAM هپٌا داًـی ّای داسایی دّی گضاسؽ ٍ ثثت ،ؿٌاػایی 

 3 تیٌین: ًَع داسایی داًـی سا دس ؿىل صیش هی 

 

  میشود بر تمامی ابعاد اػتخذام  فشد تِ ػٌَاى داًـگش ٍاص لحظِ ای وِ هذیشیت هٌاتغ اًؼاًی دس هپٌا پیـشٍ اػت

دس هَسد  خَد سا ًگشؽتَكیِ هی ؿَد ػاصهاًْا . هذیشیت هی ؿَد تَػؼِ، ًگْذاسی ٍ خشٍج  اهَصؽ ٍ کاری او)

 .ًوایٌذًیشٍی اًؼاًی اكالح 

 د ٍ تَجِ تِ ایي ًىات هْن اػتداًؾ ػاصهاًی اسصؽ تاالیی داس 

 ًیشٍی اًؼاًی هالىاى اكلی داًؾ دس ػاصهاى هی تاؿٌذ : اًؼاًی

 فشایٌذّا ٍتْیِ چه لیؼت ّا  اػت/تَاًوٌذی ػاصهاى دس هؼتٌذات:ػاختاسی 

 ری ًفؼاى ٍ سلثا هی تاؿٌذ/تاصاس هـتشیاى: تاصاس



 ایران کیفیت مدیریت اوجمه داوش مدیریت تًرتعالی بازدیدگسارش 

  (داوش تًسعٍ ياحد)مپىا گريٌ از 
 

 5 ي تىظیم :ريابط عمًمی اوجمه مدیریت کیفیت ایرانتهیه   

 

o داًـی اكالح ؿَد ّای داسایی ها دستاسُ لضٍم حفاظت اص داًؾ ػاصهاًی، تایذ دیذ . 

o فؼالیت كف ٍ ػتاد چمذس فشایٌذ هحَس اػت؟ 

o وجای داًؾ هَجَد دس داخل یه ػاصهاى، ػاختاسی ٍ وجا اًؼاًی اػت؟ 

o  غٌی ؿذى اػت.تَجِ تؼیاس هْن تِ ایي ًىتِ وِ ّش لحظِ داًؾ دس حال 

o آیا اهىاى ٍسٍد داًؾ تِ فشایٌذّا ّؼت یا خیش؟ تا چِ ویفیت ٍ وویتی؟ 

o  اكال داًؾ جذیذ هٌتمل هی ؿَد تِ فشایٌذ یا ًِ؟ تیي هذیشیت داًؾ ٍ هذیشیت فشایٌذ یه استثاط

 ٍجَد داسد یا ًِ تٌگاتٌگ 

o .هذیشیت داًؾ ػولیاتی: اًجام هذیشیت داًؾ تشهثٌای هذیشیت فشایٌذ اػت 

o ّا سا دس فشآیٌذّای ػاصهاًی تىاستشد. تجشتِ ًـاى  تاس ٍصاست دفاع آهشیىا  ثثت دسع آهَختِ تشای اٍلیي

 ّا ّا دس پشٍطُ دّذ ایي الذام خیلی هْن اػت، هخلَكا ثثت ؿىؼت هی

o .تؼاهالت داًـی ػاصهاًی ٍ ػاختاسی تؼیاس هْن اػت 

 

 تَاًذ هـاسوت وٌذ. تذاًذ  ـٌاػذ. ایٌىِ تفْوذ وجا هیوؼی هَفك اػت وِ تِ خَتی سلثا سا ت دسفضای وؼة ٍواسر

 ساًذ؟. داسد ٍ یا هـتشی سا هی ًیاص هـتشی چیؼت؟. چِ چیضی هـتشی سا ٍفاداس ًگِ هی

o دّذ. یه داًؾ ولیذی، هیضاى ؿٌاخت اص فضای وؼة ٍ واس تشای اًجام فؼالیت سا ًـاى هی 

o ٍس ها تِ آى خیلی اؿاسُ ًوَد.تِ اؿتشن گزاسی دس تیي افشاد ًىتِ ولیذی اػت وِ هـا 

o  هحافظت اص داًؾprotection Knowledge  .تؼیاس هْن اػت 

 

 .تا آلای واپالى / ًَستي    ؿشن پاالدین تؼاهل وشدین ٍ  ّضیٌِ ػٌگیي ؿشوت هپٌا پشداخت وشد 

 هتذٍلَطی هذیشیت داًؾ هپٌا 

 

 

 

 

  1فاز 

یریسبرًاهِ  

  3فاز 

 عملیات سازی

تَسعِ  2فاز   

 ارزیابی

 آهَزش

درک ٍ 

 آگاّی
خیلی 

 هْن



 ایران کیفیت مدیریت اوجمه داوش مدیریت تًرتعالی بازدیدگسارش 

  (داوش تًسعٍ ياحد)مپىا گريٌ از 
 

 6 ي تىظیم :ريابط عمًمی اوجمه مدیریت کیفیت ایرانتهیه   

 

 خیلی ری ًفؼاى سوي اكلی پیادُ ػاصی دس هپٌا ّؼتٌذ. اعالع سػاًی ٍ هذیشیت ؛ آهَصؽ هفاّین اٍلیِ ٍ اسصیاتی

 هْن اػت.

  برنامه ریسی 1فاز ) 

 فؼلیاسصیاتی ٍضؼیت  (1)

 ری ًفؼاى ؿٌاػایی ٍ تحلیل (2)

 ّای ولیذی داًؾ ؿٌاػایی حَصُ (3)

 سیؼه تؼْین داًؾاسصیاتی  (4)

 ًظشػٌجی گشایؾ داًـی (5)

 تحلیل صیش ػاخت هذیشیت داًؾ (6)

 آهادگی ؿشوت تشای اػتمشاس هذیشیت داًؾاسصیاتی  (7)

  سند استراتصی توسعه2فاز ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تَػؼِ
 

تحلیل فشایٌذّای وؼة ٍ واس تىاسگیشی اثشتخـی 
 داًؾ دس فشایٌذ وؼة ٍ واس

ِ ّای داًـی   خثشگاىتحلیل ؿثى

ِ ای داًـی  تىاسگیشی اثشتخـی ؿثى

 تحلیل تىٌَلَطی ٍتىاسگیشی اثشتخؾ تىٌَلَطی 

 تَػؼِ ػاختاس داسایی ّای داًؾ

 یىپاسچِ ػاصی هؼواسی هذیشیت داًؾ



 ایران کیفیت مدیریت اوجمه داوش مدیریت تًرتعالی بازدیدگسارش 

  (داوش تًسعٍ ياحد)مپىا گريٌ از 
 

 7 ي تىظیم :ريابط عمًمی اوجمه مدیریت کیفیت ایرانتهیه   

 

 

  السامات استراتصیک مدیریت دانش مپنا)خروجی فاز اول متدولوشی(KAM  

 داًؾدسحَصُ هذیشیت  آهَصؽ ػوَهی ٍ فاص تِ فاص افشاد (1)

 ػاصهاىی دسؽ سّثشاى داًـسشٍپ (2)

  ـی اػتشاتظیهّای داً حَصُ هؼتوش تاصؿٌاػی (3)

 گزاس فشٌّگ هذیشیت داًؾ ػاصی تشًاهِ پیادُ (4)

 تٌیاىتَػؼِ فشایٌذّای ًَآٍساًِ وؼة ٍواس داًؾ  (5)

 ّای داًؾ اػتشاتظیه ّای خثشگی  حَل حَصُ ایجاد اًجوي (6)

 ؾ اػتشاتظیهّای داً تشای ّش یه اص حَصُ ـیایجاد پایگاُ داً (7)

 داًـی ّای تَاًوٌذػاص  ػاصی تىٌَلَطی پیادُ (8)

 ّای داًـگشاى ػاصی ًظام هذیشیت ؿایؼتگی پیادُ (9)

 عشاحی ًظام پاداؽ ٍ لذسداًی (10)

 ایجاد دایشوتَسی داسایی ّای داًـیذس ػغح ؿشوت (11)

 اجشای آصهایـی ٍاسصیاتی ًتایج هذیشیت داسایی ّای داًـی دس لالة پشٍطُ پایلَت (12)

 

 توصیه ها

  ؿشٍع واس تا ایجاد صیش ػاختIT  سٍیىشد  اوٌَىٍلی هذیشیت داًؾ اتفاق ًیفتاد ، ٍتا داًؾ ًَیؼی  86دس ػال

 اػتشاتظیه داسین

 حَصُ هذیشیت داًؾ سا وَچه وٌیذ ٍ تِ تذسیج تؼوین دّیذ 

  هـاٍس سٍی ّش چیضی وِ تؼذاً  ًیاص تَد واسوشد. –ها دس فاص ؿٌاخت خیلی واس وشدین 

 وٌیذ اعالع سػاًی / چگًَِ ػاصهاى سا ّوشاُ خَد هیتؼاهالت /  -

 ًفؼاى ًحَُ جلة هـاسوت هذیشاى / هذیشیت ری -

 ؿَد. ًفؼاى پشٍطُ ّوشاُ ًثاؿٌذ هـىالت ؿشٍع هی اگش ری -

 آیذ. اگش آًْا سا دسگیش ًىٌیذ هماٍهت پٌْاى تَجَد هی تایذ هذیشاى اسؿذ ٍ ّوِ هذیشاى تا ؿوا ّواٌّگ تاؿٌذ -

 تؼاهل والى ٍ یىپاسچِ دساهش تْثَد تیي افشاد ػاصهاى)لضٍم ّوشاّی ّوِ افشاد ٍ –ای تْثَد ّ اًجام  پشٍطُ -

 جلَ گیشی اص تؼاسم ّا ٍتضاد ّا(        

 ّای واسی دس هذیشیت داًؾ اًَاع پاساداین -
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o  افشاد دس ػاصهاى اػت. اضافِ تش واس سٍصاًِهذیشیت داًؾ فؼالیتی 

o  دس ػاصهاى اػت. تخـی اص واس سٍصاًِهذیشیت داًؾ 

o  پاساداین حاون دس هپٌا(  افشاد دس ػاصهاى اػت تٌْا واس سٍصاًِهذیشیت داًؾ( 

 

o      انتظار از مدیران ارشد 

 ّای هذیشیت داًؾ دس ػاصهاى تخلیق هٌاتغ وافی تِ فؼالیت (1)

ّای هذیشیت  دس واستشد ػاهاًِ ؿذىهـاسوت فؼاالًِ دس الذاهات هشتثظ تا هذیشیت داًؾ  ٍ پیـگام  (2)

 داًؾ

 دسخَاػت ًتایج پیـشفت واس اص هتَلیاى اهَس هذیشیت داًؾ (3)

 ّای هذیشیت داًؾ دس ػاصهاى داسًذ تمذیش اص افشادی وِ تیـتشیي هـاسوت سا دس فؼالیت (4)

 تأویذ هذاٍم تش ایٌىِ هذیشیت داًؾ ٍ یادگیشی اهشی ضشٍسی ٍ حیاتی تشای ػاصهاى اػت (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

  دس ّش همغغ تایذ یىؼشی ًتایج ًـاى دّیذMeasurement 

 ُّای دیگش اگش هَفك ًثَدُ ػشاؽ هذیشیت داًؾ ًشٍیذ حَص 

 حشف حؼاتی داؿتِ تاؿین اص هذیشیت داًؾ تایذاسؿذتشای پـتیثاًی هذیشاى  -

 ، ها تلذ ًیؼتین!.دّذ ایي ػیؼتن دس ایشاى جَاب ًوی ؛جولِ خغشًان -

 هذیش اسؿذ داًؾ دس  ػاصهاى  CKOتؼشیف لضٍم  -

 هـاسوت فؼاالًِ هذیشاى اسؿذ داًؾ دس ػاصهاىلضٍم  -

 

 

 یذاختلاف دّی هٌاتغ سا

 ()هٌاتغ/ پـتیثاًی / آهَصؽ ذفشكت یادگیشی تِ اٍ تذّی

 پیگیشی واسّا

 

اختلاف  افشاد خاف تشای واس هذیشیت داًؾ 
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  تغییشات ٍ تْثَدّای واسی تضسگی سا تِ اسهغاى هذیشیت داًؾ یه ػفش دائوی تشای ػاصهاى اػت وِ تذًثال خَد

 آٍسد. هی

  هذیشیت داًؾ یه پشٍطُ تا پایاى هـخق ًیؼت.هذیشیت داًؾ یه ؿیَُ واسی جذیذ ٍیه سٍؽ جذیذ صًذگی

 ػاصهاًی اػت

 

وؼة سا  1393الی   1386ّای  دس خاتوِ اػضای واسگشٍُ آؿٌایی واهل تا الذاهات هذیشیت داًـی دس ؿشوت هپٌا عی ػال

 ًوَدًذ ٍ تاصدیذ تا پشػؾ ٍ پاػخ حاضشیي تِ اتوام سػیذ.
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