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معرفی کتابهای مدیریت دانش در مدیریت پروژه

روندها در مدیریت دانش

بررسی نرم افزارهای مدیریت دانش

 مدیریت دانشالمللیانجمن های بین

کنفرانس های مدیریت دانش

 مدیریت دانشراهنماهایاستانداردها و

مدل مدیریت دانش در مدیریت پروژه

جوایز مدیریت دانش

پایان نامه های مرتبط با مدیریت دانش در ایران
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دانش
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شرودوترکیبازاستفادهباراعلمیمعتبرمجالت(2013)بونتیسوسرنکو

.کرده اندبندیرتبه،مقاالتبهارجاعاتمیزانوخبرگانازنظرسنجی

صاصاًاختکهایمجلههیچدانش،مدیریتبهمربوطمعتبرمجالتبررسیدر

.نشدیافتباشدپرداختهپروژهدردانشمدیریتموضوعبه

شدهمشخصقرمزرنگباادامهجداولدرکهمواردیISIمواردوهستند

Emergingنمایهدررنگآبی Sources Citation Index(ESCI)

.اندشدهفهرست

مجالت معتبر در زمینه مدیریت دانش
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نوظهورمراجعارجاعنمایه(Emerging Sources Citation Index)یک

Webاصلیمجموعهدرجدیدنمایه of Scienceاست.

ESCIنمایه هایدیگربرایمکملیWeb of Scienceرامجالتیوبوده

AHCIوSCIE،SSCIمانندنمایه هاییتوسطگزینشفرآینددرکه

.دهدمیقراردیدمعرضدرزودتر،هستند

درقرارگرفتنESCIهبمنجروبردهباالتررامجلهشدنشناختهقابلیت

میانتخابفرآینددرشفافیتهمچنینوارجاعاتمیزانمحاسبهقابلیت

.شود

مجالت معتبر در زمینه مدیریت دانش
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 دانشرتبه بندی مجالت معتبر در زمینه مدیریت

مجالت معتبر در زمینه مدیریت دانش

سایتوبسال تأسیسنام مجلهردیف

1Journal of Knowledge Management 1997
http://www.emeraldinsight.com/j

ournal/jkm

2Journal of Intellectual Capital 2000
http://www.emeraldinsight.com/j

ournal/jic

3The Learning Organization 1994
http://www.emeraldinsight.com/lo

i/tlo

4Knowledge Management Research & Practice 2003
http://www.springer.com/business

+%26+management/journal/412

75

5Knowledge and Process Management: The 

Journal of Corporate Transformation 
1997

http://onlinelibrary.wiley.com/jour

nal/10.1002/(ISSN)1099-1441

6International Journal of Knowledge Management 2005

http://www.igi-

global.com/journal/international-

journal-knowledge-management-

ijkm/1083

7Journal of Information and Knowledge 

Management 
2002

http://www.worldscientific.com/w

orldscinet/jikm

8Journal of Knowledge Management Practice 1998http://www.tlainc.com/jkmp.htm

9Electronic Journal of Knowledge Management 2003http://www.ejkm.com/main.html
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 دانشمعتبر در زمینه مدیریت مجالت رتبه بندی

مجالت معتبر در زمینه مدیریت دانش

سایتوبسال تأسیسنام مجلهردیف

10International Journal of Learning and 

Intellectual Capital 
2004

http://www.inderscience.com/jho

me.php?jcode=ijlic

11International Journal of Knowledge and Learning 2005
http://www.inderscience.com/jho

me.php?jcode=ijkl

12VINE: The Journal of Information and 

Knowledge Management Systems 
2003

http://www.emeraldinsight.com/j

ournal/vjikms

13International Journal of Knowledge Management 

Studies 
2006

http://www.inderscience.com/jho

me.php?jcode=ijkms

14Interdisciplinary Journal of Information, 

Knowledge and Management 
2006

http://www.informingscience.org/

Journals/IJIKM/Overview

15International Journal of Knowledge, Culture and 

Change Management 
2001

16International Journal of Knowledge-Based 

Development 
2010

http://www.inderscience.com/jho

me.php?jcode=ijkbd

17Knowledge Management for Development 

Journal 
2005

http://www.tandfonline.com/toc/r

kmd20/current

18International Journal of Knowledge-Based 

Organizations 
2011

http://www.igi-

global.com/journal/international-

journal-knowledge-based-

organizations/1177
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 دانشرتبه بندی مجالت معتبر در زمینه مدیریت

مجالت معتبر در زمینه مدیریت دانش

سایتوبسال تأسیسنام مجلهردیف

19Knowledge Management & E-Learning: An 

International Journal 
2009

http://www.kmel-

journal.org/ojs/index.php/online-

publication

20International Journal of Knowledge Society 

Research 
2010

http://www.igi-

global.com/journal/international-

journal-knowledge-society-

research/1180

21
The IUP Journal of Knowledge Management 

(formerly The ICFAI Journal of Knowledge 

Management) 

2003
http://www.iupindia.in/knowledge

_management.asp

22Intangible Capital 2004
http://www.intangiblecapital.org/i

ndex.php/ic

23Open Journal of Knowledge Management 2010
http://www.community-of-

knowledge.de/en/open-journal-of-

knowledge-management

24actKM: Online Journal of Knowledge 

Management 
2004

http://www.actkm.org/actKMJour

nal.php

25International Journal of Knowledge and Systems 

Science 
2010

http://www.igi-

global.com/journal/international-

journal-knowledge-systems-

science/1169
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روش رتبه بندی:

لهمقاو استانداردسازی امتیازهای نظرسنجی برای هر خبرگاننظرسنجی از 1.

مقالهبرای هر g-indexو h-indexاستانداردسازی و محاسبه میانگین  2.

مقالهبرای هر 2و 1در مراحل استانداردشدهمیانگین گیری از امتیازات 3.

مقالهبرای هر 3استانداردسازی امتیازات به دست آمده در مرحله 4.

به هر امتیاز جهت حذف امتیازات منفی به دست آمده در 1اضافه نمودن عدد 5.

استانداردسازی

رتبه بندی بر اساس امتیازات نهایی 6.

:منبع

Serenko, A., & Bontis, N. (2013). Global ranking of knowledge management and intellectual capital academic journals: 2013 

update. Journal of Knowledge Management, 17(2), 307-326.

مجالت معتبر در زمینه مدیریت دانش
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مقاالت در پایگاه های آمار 
Emerald وElsevier

2016تا آگوست 
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درشدهفهرستهایمجلهمقاالتمیاندرشده،انجامجستجوهای

.استElsevierوEmeraldپایگاه های

Elsevierو  Emeraldآمار مقاالت در پایگاه های   
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Emeraldآمار مقاالت در 

تعداد سال

181 2016

292 2015

284 2014

293 2013

knowledge management: کلید واژه
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Emeraldآمار مقاالت در 

تعداد سال

0 2016

1 2015

1 2014

1 2013

project knowledge management: کلید واژه
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Emeraldآمار مقاالت در 

تعداد سال

1 2016

0 2015

0 2014

1 2013

project lesson learnt: کلید واژه

14



Emeraldآمار مقاالت در 

تعداد سال

1 2016

0 2015

1 2014

0 2013

project knowledge: کلید واژه
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Emeraldآمار مقاالت در 

تعداد سال

0 2016

4 2015

1 2014

1 2013

”knowledge sharing” “project“: کلید واژه"

16



Emeraldآمار مقاالت در 

تعداد سال

10 2016

10 2015

16 2014

9 2013

”knowledge management”+”project“: کلید واژه
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sciencedirectدر آمار مقاالت 

تعداد سال

113 2016

196 2015

181 2014

185 2013

knowledge management: کلید واژه
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sciencedirectدر آمار مقاالت 

تعداد سال

0 2016

3 2015

4 2014

1 2013

project knowledge management: کلید واژه
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sciencedirectدر آمار مقاالت 

تعداد سال

0 2016

0 2015

0 2014

0 2013

project lesson learnt: کلید واژه

20

ای را داشتند کلیدواژهمقاالتی که چنین 
در حوزه های غیر مدیریتی نظیر محیط زیست بودند

اندکه در واقع درس اموخته های خود را به مخاطب منتقل کرده 



sciencedirectدر آمار مقاالت 

تعداد سال

1 2016

8 2015

9 2014

7 2013

project knowledge: کلید واژه
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sciencedirectدر آمار مقاالت 

تعداد سال

1 2016

2 2015

7 2014

2 2013

”knowledge sharing” “project“: واژهکلید "
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sciencedirectدر آمار مقاالت 

”knowledge management”+”project“: کلید واژه
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تعداد سال

11 2016

15 2015

19 2014

11 2013



جمع بندی آمار مقاالت
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افراد سرشناس در زمینه 
مدیریت دانش

25



مؤسسهMindTouchتمسیستحقیقاتتیماعضایازنفردوتوسط2005سالدر

وشدهستأسیفالکرسانآرونوجورگاستیوهاینامبهمایکروسافتپیشرفتههای

.کندمیفعالیت(SaaS)خدمتعنوانبهافزارنرمحوزهدر

سایت2013سالدرMindTouchگذارترینتأثیرازتن100شاملفهرستی

،وئیترتسایتتحلیلبارادانشمدیریتزمینهدرحقوقیوحقیقیهاینهادوافراد

.نمودارائه

شاور، که اغلب در نقش مدر ادامه نفر حقیقی ابتدایی این لیست معرفی می شوند

.فعالیت می کنند

افراد سرشناس در زمینه مدیریت دانش در جهان
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افراد سرشناس در زمینه مدیریت دانش در جهان

وبسایت نام ردیف
http://www.gurteen.com David Gurteen 1

http://www.cognitive-edge.com Dave Snowden 2

https://sites.google.com/site/stangarfiel
d/

Stan Garfield 3

http://www.fullcirc.com Nancy White 4

http://AboveandBeyondKM.com VMaryAbraham 5

http://blog.jackvinson.com/twitter.html Jack Vinson 6

http://euansemple.com/ Euan Semple 7

http://www.4KM.net Alice MacGillivray 8

http://kmonadollaraday.wordpress.com/ Ian Thorpe 9

http://www.richardhare.com Richard Hare 10

http://www.continuousinnovation.ca/ Peter West 11

http://gaurisalokhe.blogspot.com/ Gauri Salokhe 12

http://www.chriscollison.com Chris Collison 13

http://www.deltaknowledge.net Stuart French 14

http://about.me/johntropea John Tropea 15
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معرفی کتابهای مدیریت 
دانش در مدیریت پروژه
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مقدمه

تمدیریدردانشمدیریت»حوزهدرمرتبطکتبکلیه
رینمعتبرتکهآمازوناینترنتیسایتطریقاز«پروژه
قراربررسیموردمی باشدجهاندرکتابفروشسایت
.شدندشناساییزیرکتبوگرفت
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مشخصات کتاب

نام
Knowledge management for teams and 

projects 

Nick Milton: نام نویسنده

2005: سال انتشار
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فهرست کتاب
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مشخصات کتاب

نام
Knowledge management in project-

based company

Koskinen&Pihlanto: نام نویسنده

2008: سال انتشار

32



فهرست کتاب
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مشخصات کتاب

نام
The Lessons Learned Handbook: 

Practical Approaches to Learning from 
Experience

NICK MILTON: نام نویسنده

2010: سال انتشار

34



فهرست کتاب

35



فهرست کتاب

36



مشخصات کتاب

نام
Project management case studies and 

lesson learned

Kemal: نام نویسنده Atesmen

2014: سال انتشار
.فصل سوم مرتبط با مدیریت دانش در مدیریت پروژه است

37



فهرست کتاب
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مشخصات کتاب

نام
The basics of project evaluation and 

lesson learned

Willis Thomas: نام نویسنده

2014: سال انتشار
.ستبخشهایی از کتاب مرتبط با مدیریت دانش در مدیریت پروژه ا
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فهرست کتاب
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فهرست کتاب
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فهرست کتاب
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روندها در مدیریت دانش
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در این بخش سه نوع نگاه متفاوت ارائه شده است:

(نوع نگاه به مدیریت دانش)نسل های مدیریت دانش 1.

دانشروند اثرگذار بر رویکرد سازمان ها به مدیریت 27.

(ITمبتنی بر )2016روندهای مدیریت دانش در سال 3.

دانشروندها در مدیریت 

44



دانشمدیریت نسلهای 

سهدررادانشمدیریتتکاملسیرگران،تحلیل
.اندکردهبندیطبقهنسل

 Emerging Trends and Technologies in 
Knowledge Management: A Holistic Vision

Meenu Dave, Mikku Dave, Y.S. Shishodia
International Journal of Recent Research and Review, Vol. III, September 2012
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دانشروندها در مدیریت 

دانشمدیریتواژهدانش،مدیریتاولدوراندر
ارائهبرتمرکزونبودهمطرحخودخودیبه

عموقبهاستفادهجهتسازانتصمیمبهاطالعات
.بودهاگیریتصمیمدر

46



دانشمدیریت نسلهای 

تبدیلبرراتمرکزدانش،مدیریتدومدوراندر
الهامنوناکاSECIمدلازکهصریح/ضمنیدانش
.دادقراربود،شدهگرفته

47



دانشمدیریت نسلهای 

بهدانشآندرکهاستدورانیسوم،دوران
وموضوعیکعنوانبههمپارادوکسیکالشکلی

.شودمیگرفتهدرنظرجریانیکعنوانبههم
زمینه(Context)،روایت(Narrative)و

Content)محتوامدیریت
Management)،مانگرشدررااصلینقش

.کنندمیایفادانشمدیریتبه
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دانشمدیریت نسلهای 

The first generation stressed on
identification of knowledge and
furthermore on its sharing,
systematising and controlling
process within the organization;
the second involved itself in
exploitation of knowledge with a
touch of innovation, whereas the
third is aimed at exploration of
new knowledge.

49



دانشمدیریت نسلهای 

The key knowledge management tools
for the first generation have been use
of information technology for locating
and capturing knowledge and skills. To
collect and codify the existing
knowledge was their main goal. The
major tools for the second generation
have been a combination of information
technology with emphasis on social
interaction and communication. The
third or the current generation is
looking for self-renewing organizations
and the tools and technologies used as
evolving day-by-day for efficient
management of knowledge.
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دانشمدیریت نسلهای 

The most successful organisations
are shifting from strategies based
on prediction to strategies based
on anticipation of surprises [28].
They are shifting from management
based on compliance to
management based on selfcontrol
and self-organisation. They are also
shifting from utilisation of already
known knowledge to the creation
of new knowledge, from pure
technology’ KM applications to also
include ‘process’ applications

51



A Synopsis of Trends in Knowledge Management

This section briefly reviews seven 
trends that are influencing how 
organizations are approaching 
knowledge management (KM).
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دانشبر رویکرد سازمان ها به مدیریت اثرگذار روند 7

1. Convergence
Knowledge concepts and practices for international organizations have

emerged out of a cross fertilization of management approaches in the
private sector, innovation in the uses of information and
communications technologies, and processes for addressing
international development through more consultative approaches.
Influencing sectors, disciplines and communities include:
 private sector information and knowledge management experiments;
 social science and popular culture influences, including social network

analysis;
 technological evolution, including new approaches to collective ownership

of intellectual property;
 lessons from the international development field on technology transfer,

K4D and community capabilities;
 research sector (including academic, government, NGO, R&D departments

in companies) on knowledge generation, research networks and policy
influence;

 civil society engagement, networking and participation in decision-making;
 multi-stakeholder processes as an emerging “sector”; new forms of

governance through transnational, transectoral approaches.
Each of these communities is learning and adopting tools and approaches

from the
others.
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دانشروند اثرگذار بر رویکرد سازمان ها به مدیریت 7

2. Transition from the storage and retrieval of
information to active engagement with the
knowledge user

Knowledge management began with the creation
of electronic systems to map and store the
intellectual capital of an organization, with
search and retrieval interfaces for users.

However, as can be seen in the table of
convergences, KM has moved well beyond the
systematic collection, archiving and retrieval of
information. Merged into KM are concepts of
dialogue, relationship-building and adaptive
learning through constant interaction with
users, who have their own knowledge and
perspectives to contribute.
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دانشروند اثرگذار بر رویکرد سازمان ها به مدیریت 7

3. Shifting emphasis from knowledge to influence
Knowledge management practice now includes the creation
of internal communities to foster face-to-face and e-mail
interaction among staff. But, current studies indicate that
these communities tend to be used for improving specific
business processes (how work is being done), rather than
leading to innovation (new knowledge) or change outside
of the enterprise.

Knowledge mobilization addresses how external knowledge
(outside of the organization) is sought out and combined
with internal knowledge to create new knowledge that
meets the needs of target users/clients.2 Knowledge
mobilization emphasizes purpose (meeting the needs of
clients) and looks to how one brings in the knowledge of
others. It recognizes that organizing one’s own intellectual
capital does not necessarily lead to innovation or change;
implicit in the concept is the need for working relationships
with others.

Having influence involves shifting the emphasis from
knowledge itself to relationships and interaction.
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دانشروند اثرگذار بر رویکرد سازمان ها به مدیریت 7

4. New focus on social capital and social networks
Social capital is becoming recognized as being as
important as intellectual capital. Social capital is built
through interaction and leads to improved
knowledge-sharing. Organizations are now looking at
the tools and training for staff to map their existing
social networks and to understand how to build
“social capital” with their colleagues, clients and
audiences. Social network analysis is the mapping
and measuring of how knowledge flows through
these relationships. It is a new view of the old adage
that “it’s not what you know, it’s who you know.” As
groups begin to explore how to bridge research,
policy and action, it will become critical to
understand how information flows through social
networks and how to build social capital with
decision-makers to create those channels for
knowledge.
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دانشروند اثرگذار بر رویکرد سازمان ها به مدیریت 7

5. Open Source/Open Content: Addressing the
democratization of knowledge-sharing

The concept of “Open Source” is of growing interest
to knowledge-based organizations. It originated in
the practice among computer programmers to
release source code for others to work with and
adapt, with no retention of intellectual property
rights (IPR). This practice has evolved into “Open
Content,” an ideology of collaboration that grants
broader rights for sharing and using new ideas and
practices. Commercial control of intellectual property
rights has been considered a significant barrier to
knowledge-sharing and knowledge generation
among experts and organizations. By adopting
principles of Open Content, knowledge-sharing
becomes more likely, and the protection of what may
be desired to be public goods more feasible. Open
Content is changing publishing practices by allowing
IPR to remain the author’s to share rather than the
publisher’s to sell.
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دانشروند اثرگذار بر رویکرد سازمان ها به مدیریت 7

6. Adoption of different modalities
The Open Source approach to developing and applying new knowledge is only one

model for collaboration. What is becoming clear in the KM field is that
organizations can apply a variety of modes of collaboration both to improve the
quality of their knowledge and get it into use more broadly. The models range
from informal internal networks to share information among staff, to structured
networks of individuals and organizations that are focused on specific objectives.
The major distinctions revolve around issues of purpose (are there specific tasks
and objectives to be met?); membership (open or by invitation); beneficiaries (is
knowledge-sharing solely for the benefit of network members or is the knowledge
generated for use beyond the network?); structure (is the collaboration guided or
facilitated in any way?); and governance.

There is growing interest in how collaboration among groups of people can be
“governed” rather than “managed.” An organization creates the space for
knowledgesharing through providing leadership and resources, and through clear
articulation of roles and expectations, and then lets the emerging community run
itself. The boundaries for participation by internal staff and external stakeholders
are quite porous. This process is becoming known as “post-modern knowledge
management.” Key to this approach (indeed key to all models) is the upfront
planning—the formulation of purpose, provision of resources, and articulation of
objectives and expectations.

Communications tools are as important for knowledge mobilization as models of
collaboration and, again, need to be consciously chosen and deployed.
Innovation—the generation of new ideas or new applications of existing ideas—
often depends on how individuals communicate with each other or reach out to
others.
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Tools vary according to the knowledge-sharing relationships involved:

 Communications that support group processes (many to many): Based 
on principles of

participation and the belief that solutions developed collectively are more 
likely to be implemented than those imposed by others. Innovation 
comes about through dialogue and joint problem-solving.

 Communications that support knowledge dissemination (one to many): 
The delivery of an individual’s or organization’s information, 
knowledge and beliefs to others. Innovation comes from feedback 
loops: encouraging responses to the knowledge provided.

 Restricted or secure communications (one to one, or a few to a few): 
Based on two concepts:

o the desire to catalyze and support the interaction of individuals and 
teams; and o the concept of “safe spaces,” where individuals feel 
empowered to take risks and express thoughts more freely.

 Education and training: the transfer of knowledge and experience 
through formal

and informal means.
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7. Adaptive management

Concepts of individual and collective

learning, adaptive management and
formal evaluation processes run
throughout all the KM literature and
practice. There is an increasing
recognition that for learning to be
transformational, there have to be
mechanisms for monitoring work,
relationships and knowledge exchanges
as they progress.
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امروزدنیایفرمایحکماجتماعیهایشبکه:1شماره–دانشمدیریتروندهای

هایشبکهازمردم.اندکردهمتحولرااینترنتازمااستفادهنحوهاجتماعی،هایرسانه
اشتراکبهوبیانبرایتنهانه…وتلگرام،اینستاگرام،توییتر،بوکفیسماننداجتماعی

یزنخودشغلیوتجاریاهدافپیشبردبرایبلکهشخصی،تفکراتواحساساتگذاری
راهمفرامخاطبانازوسیعیگسترهباارتباطامکاناجتماعی،هایشبکه.گیرندمیبهره
تاسرسردرمخاطبهامیلیونبهخدماتومحصوالتتبلیغوارایهکهایگونهبهکند،می
موثراربسیابزارهاییاجتماعی،افزارهاینرموهاسایتاینکهبرعالوه.شودمیممکندنیا

عنصر.استآسانوراحتآنهاازاستفادههستند،بازاریابیوارتباطجهتکارامدو
ها،نهگزیاینازیکیشود؛ترکیبمتنوعیافزارهاینرمباتواندمیاجتماعییاسوشال

.هستنددانشمدیریتافزارهاینرم
هایتفعالیشوند،تلفیقدانشمدیریتافزارنرمبااجتماعیهایرسانهعناصرکهزمانیکه

برقرارارتباطهمباتریخالقانهشکلبهتوانندمیکارکنانشود،میترسادهروزمرهکاری
یریتمدهایسیستمکههستسالیچند.گیردمیشکلموثرتریطوربهتعاملوکنند
ایبراجتماعیهایقابلیتازاستفادهاما،اندرفتهاجتماعیهایچاشنیسمتبهدانش

وانعنبهبلکهشودنمیمطرحافزودنییکعنوانبهدیگردانشمدیریتهایسیستم
.کندمیخودنماییهاسیستماصلیهسته

رامتعددینیازهایاجتماعیهایشبکهمفهومنیزامنیتیوحساسهایسازماندرحتیامروز
.استکردهیافتنیدستوشفافهاسازماناینمدیرانبرای
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 جستجو دارد بالغ تر می شود: 2شماره –روندهای مدیریت دانش
نآهایمشخصهترینمهمازیکیدانش،مدیریتافزارینرمسامانهیکجستجویعملکرد

.ریدبیاوذهنبهراگوگلعملکردمشابهچیزیکنیم،میصحبتجستجوازوقتی.است
رکدوسازیبندی،خالصهطبقهسازی،نمایهیاایندکسینگ،خزشیامحتواکراولینگ

تجوجسهایدرخواستبهسریعپاسخنهایتاو(دیگرهایپردازشبسیاریاضافهبه)معنا
.داشتخواهدخوبیبهبودهایجاری،سالدرکههستندمواردیازکاربران،توسط

KMتعبیرهمانیاوبسمانتیک درخوبیهایپیشرفتونیسترویایکدیگر3.0
.داشتخواهدروپیشسال
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 تعامل درون سازمانی، حیاتی تر و آسان تر: 3روندهای مدیریت دانش، شماره!
ارکنانکبینتعاملایجادوکردنوصلهمبهاما؛کارکنندبهترفرایندهاشودمیباعثتعامل

ازشماانذنیفعسایریاوشرکاکارکنان،کهزمانیخصوصاباشدبزرگچالشیکتواندمی
پیشازبیشدانش،مدیریتهایسیستمخوشبختانه،اما.باشندپراکندهجغرافیایینظر
شاهدزارهاافنرمبرخیدرکهقابلیتیمثلهستند،تعاملیهاییسیستمبهتبدیلحالدر

همباآنمورددرحالعیندروکردهکارسندچندیایکرویهمزمانافرادکههستیم
.کنندمیگفتگو
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توجهمرکزدروپیشروهمراه،هایفناوری:4شماره–دانشمدیریتروندهای
ومترواتوبوس،هایایستگاه،روهاپیادهها،شاپکافیدر!بیندازیدخوداطرافبهنگاهی

.ندهستخودتبلتیاهمراههایتلفنبهخیرهکهدیدخواهیدراافرادییقینقطعغیره،
وحالهمهدرهاتبلتوهوشمندهمراههایتلفنازجامعهعموماستفادهشاهدامروژه
هاییوسیلهاولینجزای،حرفهوشخصیدالیلبهبناهمراههایفناوری.هستیممکان
میبهرهآنازاجتماعیواینترنتیهایشبکهبهدسترسیجهتاشخاصکهاندشده

اینشاهدزودیبه.شودمیآنانهایهزینهوزماندرجوییصرفهباعثکهچراگیرند،
افزارنرموکندمیپیداایویژهجایگاههمراهابزارهایدردانشمدیریتکهبودخواهیم

.دشونشماهمراهتلفنهایقابلیتوهابرنامهازناپذیرجداییجزیدانشمدیریتهای
ازمانسدانشمدیریتسیستمبهحالهمهدردارندنیازنیزهاشرکتکارکنانواعضاروایناز

جهتهاییافزارنرمطراحیپیدرافزارنرمکنندگانارایه.باشندداشتهدسترسی
تتبلوهوشمندهایگوشیدراجراقابلداخلی،سازمانیواجتماعیهایشبکهمدیریت

واطرخاطمینانبابتوانندانانوباشدکاربراننیازهایپاسخگویکهبنحویهستند؛ها
واکنشگراهایطراحی.بگیرندبهرهآنازاحتمالی،مشکالتنگرانیازفارغ

(Responsive،سالدرهمه…ودانشمدیریتهایسیستمبرایهااَپتولید
.گیردمیاوججاری
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 بصری سازی به جای لیست: 5شماره –روندهای مدیریت دانش!
کارکردهایمتعدد،منوهایطوالنی،هایلیستدارایدانشمدیریتسنتیافزارهاینرم

رعناصبسیاریوهاسازیبصرینمادها،تصاویر،هستند؛وبودهکنندهخستهومحدود
مدیریتسنتیافزارهاینرمدرشوندمیمنجربهترکاربریتجربهیابهتردرکبهکهدیگر
افزارهاینرمداده،رخوبعرصهدرکهزیادیهایپیشرفتبا.شودنمیدیدهدانش

اشتهدبهتریکاربریتجربههمکاربرانتابودنخواهندبهرهبیآنازنیزدانشمدیریت
ارنددنیازچهآنبهوکردهناوبریاطالعاتازبزرگیگسترهمیاندرراحتیبههمباشند،
تعاملنجوهدرتوجهقابلهایپیشرفتشاهدجاریسالدرحالهردر.کنندپیدادست

.بودخواهیمهاآننهاییکاربرانبادانشمدیریتهایسیستم
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تامینزنجیرهگستردگیبهدانشمدیریتافزارنرم:6شماره–دانشمدیریتروندهای
حالدرقدرتبادانش،مدیریتافزارهاینرمشد،خواهدترجامعدانشمدیریتافزارنرم

نتامیازراخدماتارایهوتولیدجریانطوریکهبههستندجامعرویکرداینکردنعملی
دانشمدیریتافزارهاینرم.شدخواهندشاملرانهاییمشتریانتاشرکاوکنندگان

ان،سازمداخلیمحیطبرعالوهتادادخواهندخودکاربرانبهراقابلیتاینقدرتمندتر،
ریانجنتیجهدرباشند،داشتهکنترلوپوششتحتیکپارچههمراسازمانخارجیمحیط
دسترسفابلواشتراکسادگیبهسازمانخارجیوداخلیواحدهایواطالعاتدانش

گستردگی،این.گرفتخواهدصورتترآسانتامینزنجیرهسازیبهینهوشدخواهد
شدتبهمشتریانباارتباطوتعاملهاآندرکهاستهاییفعالیتبرایخوبیبسیارمزیت

.استمهم
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تعامل و مشارکت کاربران افزایش خواهد یافت: 7شماره –مدیریت دانش وندهای
طوربهسازمانهایگیریتصمیمواموردردارندعالقهکهدارندوجودکارکنانیسازمانیهردر

کمکنسازمابهخودهایبینشوهاایدهبیانبابتوانندویاشندداشتهمشارکتفعاالنه
درشدانجریانکنترلجهتسیستمیازحرکتحالدرنیزدانشمدیریتسیستم.کنند

یمپیداراامکاناینکارکناننتیجهدراست،سازماندردانشترویجسمتبهسازمان
ظورمنبه.گذارنداشتراکبهوبیانشدهسازماندهیصورتیبهراخوداطالعاتکهکنند

سیستمهایمجوزوهامحدودیتافراد،بیشترمشارکتوتعاملبهکارکنانتشویق
.شدخواهدترفراگیروترپذیرانعطافسازمانیسطحدردانشمدیریت
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 تولید محتوا و مدیریت دانش، دست در دست هم: 8شماره –روندهای مدیریت دانش
جادایمشتریان،جامعهباارتباطبرقراریوبازاریابیضروریومهمهایابزارجملهازامروزه

کردنهمراهجهتهاسازمان.استاجتماعیهایشبکهدرصفحهیاوسایت،وبالگ
تاندکنمنتشروتولیدجذابمطالبومحتوامنظم،طوربهبایدخودمشتریانومخاطبان
کهدهدمیشمابهراقابلیتایناکنوندانشمدیریتافزارنرم.نکنندریزشآنهامخاطبان

این.ذاریدبگاشتراکبهراآنهاهمزمانوکنیدتگباشد،داشتهمحتواخلقوتولیدبتوانید
جالبشمابرایرادانشمدیریتفرایندوکندمیخالصبودنگمدرسرازراشماقابلیت

!کندمیجذابو
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 من چیزی را می بینم که به من مرتبط است: ۹شماره –روندهای مدیریت دانش!
بهدانشیهایداراییکهاستفضاییشما،سازماندردانشمدیریتافزارینرمسیستم

یمپیششرایطیاغلباما.یابندمیتوسعهوشدهدهیسازمانشده،گذاشتهاشتراک
یکمکنونتاموضوعاینحلراه.آوردمیوجودبهسردرگمیاطالعات،عظیمحجمکهآید

نندکمیفراهمراامکانایندانشمدیریتنوآورانهوپیشرفتهافزارهاینرمامابودهسخت
یمتمثالطوربه.برسدخودویژهمخاطبانبهخودخاصهایکانالدرکاربردیاطالعاتکه

لحراهعالمهیکبیننیستالزممشکلیکبرایحلراهیککردنپیدابرایتولید
صورتبهاطالعاتبازنماییوبندیبخش.بگردد…وپشتیبانیحسابداری،بازاریابی،

.کردخواهدبازیدانشمدیریتافزارهاینرمآیندهدرمهمینقشفیلترشده
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کاربریرابط:10شماره–دانشمدیریتروندهای(UI)شودمیتردوستانههمیشهاز!
رابط.استUIهمانیاکاربریرابطشمادانشمدیریتسیستمودانشکارانبیناتصالنقطه

بهودبیننمیشماسیستمبهورودازپسکاربرانکهاستچیزهاییهماندقیقاکاربری
اربریکرابطیک.استتاثیرگذارسیستمازایشانتجربهوهاآنکارکردننحوهبرشدت
رابطهکحالیدرباشدسیستمازاستفادهبهکاربرانتشویقبرایاهرمیتواندمیعالی

.کندخستهراکاربرانوبودهکنندهگیچتواندمیضعیفکاربری
ندمانجدیدابزارهایورودطورهمینوکاربریرابطحوزهدرمختلفهایپیشرفتبهتوجهبا

صوصخبهوافزارنرمدنیایکلدرمهمروندهایازدیگریکیعرصه،اینبهتبلتوموبایل
ازیبخشتواندمیکهاستخالقانهکاربریهایرابطتوسعهوبهبودبردانشمدیریت

.دهدقرارتاثیرتحترادانشمدیریتسیستمازکاربرانتجربه
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وکنندهتامیندانش،مدیریتافزارنرم:11شماره–دانشمدیریتروندهایآخرین
گیردبرمیدررامشتری

یرهزنجباز،نوآوریمانندجدیدیهایپارادایموشدهترپیچیدهکاروکسبفرایندهایچههر
هاییستمسمستقیمذینفعانگسترهکنند،میپیدابیشتریکاربردواهمیت…وتامین

رمن.رودمینیزپیمانکارانومشتریانسویوسمتبهکارکنانصرفاازدانشمدیریت
توانندبهمبیرونیذینفعانکهدهدمیشمابهامکاناتیدانشمدیریتپیشرفتهافزارهای

.بگذارنداشتراکبهراخوددانشسادگیبه
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 پیوسته و مرتبروزرسانیبه : 12شماره –آخرین روندهای مدیریت دانش
جهتونیازمندمشتری.استشدهتمامافزارنرمحوزهدرروییدروبزنهایفروشدوراندیگر
منر.کنیممیصحبتدانشمدیریتافزارنرممورددرکهزمانیخصوصااستمراقبتو

ها،نآرفتارهایوکاربرانتجربهاساسبرمرتبوپیوستهطوربهدانشمدیریتافزارهای
سانیروزربهاینگاهی.کنندمیپیدابهبوددهنده،ارائههایشرکتتوسطوشدهبررسی

هبروزکهاینوآورانههایقابلیتکناردرویژهتوجهاینرسد؛میهمروزدربارچندبهها
وردهکهاسیستماینباکارمشتاقراکاربرانهموارهشودمیاضافههاسیستماینبهروز

.دهدمیافزایشراوریبهرهشده،ارائهجدیدامکاناتدیگر،سویاز
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ربیشتسازیشخصیقابلیتوپذیریمقیاس:13شماره–دانشمدیریتروندهایآخرین
شودمی

زسایفریهایلباسمثلرادانشمدیریتافزارهاینرمگذشته،هایسالدرهاشرکتاکثر
انسازمهمهبهکهافزارهایینرم!دارنداشتغالامراینبههمهنوزبرخیوکردندمیارائه

طتوستغییریاسازیشخصی،تنظیماتاعمالامکانبدونویکسانهایقابلیتباها
افزارینرمهایسیستمچنینازتوانمیواقعیتدرواقعاآیااما.شودمیارائهمشتری
یدانشمدیریتافزارینرمبهنیازشماواستفردبهمنحصرشماسازمان.کرداستفاده

.سازمانیهرتنبرنهبنشیندشماسازمانتنبرکهدارید
هاآنCustomizationیاسازیشخصیقابلیت،دانشمدیریتافزارهاینرمتکاملبا

ازبخشیهربرایوباشیدکهدانشمدیریتبلوغازایمرحلههردرتاشودمیبهتر
.کنیداجرارادانشمدیریتمناسبسناریوهایخود،سازمان

73



2016دانش در روندها در مدیریت 

 مدیریت دانش و پشتیبانی از مشتریان: 14شماره –آخرین روندهای مدیریت دانش
ازهانسازمااغلبکهجاآناز.استمهمیبسیارمسالهمشتریانبهخدماتارائهوپشتیبانی

د،کننمیاستفادهخودخدماتومحصولاطالعاتنگهداریبرایدانشمدیریتافزارنرم
رود؛میمارشبهنیزمشتریانبهپشتیبانیخدماتارائهبرایمناسبیفضایافزار،نرماین

دروانندبتیاکههستندایندنبالبهدانشمدیریتافزارهاینرمبسیاریکهروستایناز
سیستمبهسرویسارائهواتصالامکانیاکنندبازیمستقیمنقشمشتریانازپشتیبانی

.باشندداشتهرامشتریانخدماتهای
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دانش
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بررسی نرم افزارهای مدیریت دانش

افزارینرمهیچدانش،مدیریتبهمربوطافزارهاینرمبررسیدر
افتیباشدپرداختهپروژهدردانشمدیریتموضوعبهاختصاصاًکه

.نشد
زمینهدرمستقیمغیرومستقیمرابطهباافزارنرم100حدود

.استشدهشناساییCapterraسایتتوسطدانشمدیریت
قابلیتواجرامحیطپشتیبانی،آموزش،حوزه4درافزارهانرماین

.گرفتندقراربررسیموردآنهای
آوریجمعاطالعاتزیرافزارهاینرمتعدادبهشدهذکرحوزه4در

:استشده
86نرم افزار در مورد محیط اجرا
86نرم افزار در مورد قابلیت ها
83نرم افزار در مورد پشتیبانی
61نرم افزار در مورد آموزش
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نتایج آماری بررسی نرم افزارهای مدیریت دانش
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المللیانجمن های بین 
مدیریت دانش
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مدیریت دانشالمللیانجمن های بین 

40دانشمدیریتزمینهدرفعالالمللیبینانجمن
.استشدهشناسایی

میعلانجمنکشور،درشدهشناساییفعالانجمنتنها
.استدانشمدیریت

پروژهمدیریتبرتمرکزبادانشمدیریتانجمن
.نشدشناسایی
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مدیریت دانشالمللیانجمن های بین 

هشدتاسیستازهانجمناین:ایراندانشمدیریتعلمیانجمن1.
درایراندانشمدیریتانجمن.استشدهثبتعلوموزارتدرواست

سطحدردانشمدیریتعرصهدرعلمیتحقیقاتانجامهایزمینه
دروپژوهشی،علمیاجراییهاینهادباهمکاری،المللیوبینملی

حمایت،وپژوهشیآموزشیهایوبرنامههاطرحواجرایارزیابیزمینه
هحوزدرنخبگانوممتازواستادانپژوهشگرانازوتجلیلمحققاناز

یتمدیرعرصهفعاالنومتخصصانشبکهتشکیلدانش،مدیریت
تشاران،المللیوبینملیهایهمایشبرگزاریفکری،سرمایهودانش
درهمکاریاطالعات،بانکتشکیلپژوهشی،علمیونشریاتکتب
میکتوسعهوکشورصنایعدردانشمدیریتمرتبطهایپروژهانجام

.ندکمیفعالیتدانشمدیریتحوزهدرمتخصصنیروهایکیفیو
IKMA
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مدیریت دانشالمللیانجمن های بین 

2. Knowledge Management Institute (KMI): Global Leader in KM
Certification and Training, Headquartered in Washington, DC area,
Partners with a global network of KM professionals, trainers, and content
providers, Supports the official KM Institute Certification Alumni Group of
over 5,000 CKP™/CKM program graduates, Communicates and
Collaborates with a growing membership and subscriber audience
exceeding 8,000 KM Professionals in dozens of countries, Partners with
conference providers worldwide to deliver KM Events , KMI

3. Knowledge Management Professional Society (KMPro) "is an
international professional society headquartered in the Washington, D.C.
area and is the world's largest KM society with more than 120,000
members and chapters in 88 countries world-wide. It is a non-profit,
member-driven community committed to promoting KM worldwide, with
membership available for those interested in KM." KMPro also operates the
Knowledge Management Certification Board (KMCB) ® which was the first
knowledge management certification authority. KMPro also, as a
professional society, awards KM-CEU™ (KM Continuing Education Units)
and is the only Knowledge Management professional society which awards
CEUs for Knowledge Management education. KMPro
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http://www.kminstitute.org/
http://www.kmpro.org/


مدیریت دانشالمللیانجمن های بین 

4. Knowledge Management Association (KMA) represents global KM

practitioners who have joined together to forward the discipline of

KM. KMA is a 501(c)(6) non-profit Association with the goal of supporting

knowledge management professionals across all industries and knowledge

management specialty areas. KMA has 2 chapters (one in Washington and

the other one in Denver). KMA

5. Arab Knowledge and Management Society (AKMS) is a nonprofit

organization. AKMS offers opportunities to all sectors of Arab society to

increase and improve their knowledge of management and "to make the

best use of knowledge management through sharing and creating new

knowledge and converting it to products, services and valuable

techniques. "AKMS

6. Asian Knowledge Management Association (AKMA) -- the mission of

AKMA is to provide a platform for professional learning, networking,

research and cooperation among academics, business practitioners,

trainers, consultants and knowledge workers in Asia who share a common

goal in the management of knowledge for success. AKMA
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مدیریت دانشالمللیانجمن های بین 

7. Hong Kong Knowledge Management Society (HKKMS) is a professional body for
managers and professionals, and serves the growing community of knowledge
management practitioners. "The Society helps professionals to connect and learn from
each other, provides thought leadership and serves as information exchange for know
how about knowledge management." HKKMS

8. The Knowledge Management Research Centre (KMRC) is a research centre of The
Hong Kong Polytechnic University, being set up in 2007. It has been most active in the
field of Knowledge Management (KM) as shown by high level of teaching and training
activities, applied research and consultancy to the government, various industrial sectors
and public organizations. The Centre is also active in organizing various events to
establish strong international collaboration on development of KM. KMRC

9. Information and Knowledge Management Society (iKMS) is a Singapore based non-
profit organization aimed at serving information and knowledge management (KM)
professionals. "It serves its members by making information on KM easily available
through a wide array of resources such as evening talks, seminars, conferences,
networking opportunities, journal, newsletters, special interest groups, collaboration
forums, and group discussions." iKMS

10. Knowledge Management Society of Japan (KMSJ) was established in Jan.1998, with
support by Japanese prominent think tanks and academic circles advancing in KM. It's
mission is to "engage in extensive studies about KM and to support developments of the
relevant, introducing KM in Japanese business world, by practical approaches as well as
by theoretical approaches." KMSJ
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مدیریت دانشالمللیانجمن های بین 

11. Knowledge Management Society of Southern Africa (KMSSA) provides a network
for anyone interested in knowledge management in South Africa where people can openly
share their ideas and vision of knowledge management at any level. KMSSA

12. New Zealand Knowledge Management Network (NZKM) "is a non-profit community
of practice dedicated to providing opportunities for professionals from different industries
to share their interest, knowledge and experiences in Knowledge Management." NZKM

13. Polish Knowledge Management Practitioners Association was founded by the group
of professionals, who had been helping each other in solving business problems and
promote the latest knowledge management practices. The mission of the association is
the promotion of modern concepts and methods of knowledge and intellectual capital
management in organizations. Association conducts research, educational and advisory
activity in the field of knowledge management. PKMPA

14. Knowledge Workers Toronto is a monthly meetup and community of practice
dedicated to exploring strategy and methods for Knowledge Management and Enterprise
2.0. Knowledge Workers

15. Knowledge Management Development Centre is a charitable organization set up in
2004 by a group of committed Knowledge Management practitioners from various
industries and government. The founders of KMDC are also former executive member of
the first KM interest group (CoP) in Hong Kong, the 'Knowledge Management
Development Community'. KMDC aims to promote the awareness and advance the
practice of Knowledge Management in Hong Kong.
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مدیریت دانشالمللیانجمن های بین 

16. American Productivity & Quality Center (APQC) - Knowledge Management
APQC is a nonprofit organization supported by nearly 500 companies, government 
organizations, and educational institutions. It is a resource for process and 
performance improvement for organizations of all sizes across all industries. APQC 
provide the tools, information, expertise, and support needed to discover and 
implement best practices in a variety of areas including: benchmarking and best 
practices, knowledge management, customer-focused systems, organizational 
effectiveness, performance measurement, shared services, and k-16 education.

17. ARPA's Knowledge Sharing Effort (KSE) Public Library
The Knowledge Sharing Effort is a consortium to develop conventions facilitating 
sharing and reuse of knowledge bases and knowledge based systems. The goal of the 
effort is to define, develop, and test infrastructure and supporting technology to 
enable participants to build much bigger and more broadly functional systems than 
could be achieved working alone.

18. Association of Knowledgework (AOK)
The Association of Knowledgework is a virtual home where people from every 
specialty cross professional, cultural, economic and hierarchical barriers to learn 
about knowledge together.
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مدیریت دانشالمللیانجمن های بین 

19.Canadian Institute for Knowledge Management Research (CIKMR)
Helps Canadian organizations stimulate innovation, collaboration and 
intellectual capital, by delivering a complete roadmap and supporting 
documentation to enable Canadian organizations to Define, Plan, 
Implement and Measure enterprise Knowledge Management programs in a 
bilingual culture.

20.Center for Knowledge & Information Management
Research dealing with the transformation of business practices through 
information technology, and the creation, management, and deployment 
of knowledge and information.

21.Creation of Innovation through Knowledge Management (CIKM)
A research project funded by the European Commission’s IST program. 
They search for a methodology to measure the interrelation between 
Knowledge Management and Innovative Performance.

22.Data Warehousing Institute
Provider of in-depth, high quality education and training in the data 
warehousing and business intelligence industry. Dedicated to educating 
business and information technology professionals about the strategies, 
techniques, and tools required to successfully design, build, and maintain 
data warehouses. It also fosters the advancement of data warehousing 
research and contributes to knowledge transfer and professional 
development of its Members.
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مدیریت دانشالمللیانجمن های بین 

23.Henley Knowledge Management Research Institute
Builds new value- creating synergies between businesses, service 
providers and researchers. Many forms of support are provided to 
organizations helping them to make the most of their knowledge assets 
through an integrated approach that takes account of their people, 
business processes and technical infrastructures.

24.IBM Institute for Knowledge-Based Organizations (IKO)
A global consortium of member organizations committed to understanding 
and developing tangible business value from knowledge management. IKO 
conducts action research aimed at advancing the discipline of knowledge 
management. An international community of over 30 member 
organizations representing industrial corporations, service firms and 
government agencies is actively engaged in setting research direction and 
participating in projects.

25.IKM (Innovation and Knowledge Management) Practice of the Conference 
Board of Canada
The Conference Board of Canada is an independent, not-for-profit applied 
research organization in Canada. The IKM Practice helps Canadian 
organizations to prosper through innovation, knowledge and technology by 
providing strategic networks and independent analysis.
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http://www.henleymc.ac.uk/henleymc01.nsf/pages/KMResearchInstitute
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مدیریت دانشالمللیانجمن های بین 

26.Institute for the Study of Knowledge Management in Education 
(ISKME)
An EDUCATION THINK TANK committed to helping schools and 
colleges identify, distill, and harness information for institutional 
and student success. Partners with K-16 institutions to transform 
their knowledge capital into more effective practices in learning 
and instruction, assessment and quality standards, administration 
and management, and information management.

27.Kaieteur Institute For KM
Think Tank for the advanced study of knowledge, e-knowledge 
markets, knowledge exchanges, knowledge pattern recognition, 
knowledge-based business models, the enterprise ideas economy, 
and knowledge enabling software.

28.KM Lab
An initiative of the KM Research Program that is a Virtual 
Laboratory to support research, research training and teaching in 
enterprise knowledge management.
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مدیریت دانشالمللیانجمن های بین 

29.KM Research Program
A formal research group conducting studies towards a comprehensive 
approach to knowledge management for intelligent decision support. 
Proposed a model to support a task-based knowledge management which 
helps people to explicitly recognize existing and to create new knowledge 
while performing a task.

30.Knowledge Management Alliance
An interactive community of organizations and individuals existing to 
increase competitive advantage through the unrestricted flow of practical 
client knowledge.

31.Knowledge Management Benchmarking Association™ (KMBA™)
Brings together Knowledge Management professionals from a variety of 
companies. KMBA™ conducts benchmarking studies to identify practices 
that improve the effectiveness of Knowledge Management activities.

32.Knowledge Management Certification Board (KMCB)
An independent, non-profit organization whose mission is to set 
professional standards and provide certification for Knowledge 
Management professionals.
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مدیریت دانشالمللیانجمن های بین 

33.Knowledge Management Professionals Association (KMPA)
An organization of customer service and support professionals 
who gather to exchange, leverage and promote the best practices 
of knowledge management.

34.Mitre
In partnership with government clients, MITRE is a not-for-profit 
corporation working in the public interest. MITRE's corporate KM 
framework fosters a common understanding of an integrated KM 
approach and illustrates the knowledge processes involved. 
Together these processes build a learning organization -- one 
skilled at creating, acquiring, and transferring knowledge and at 
adapting its actions to reflect new insight and innovation.

35.NetAcademy on Knowledge Media
The NetAcademy on Knowledge Media is striving to provide a 
Virtual Research Universe on Knowledge Media, i.e. a global 
platform for the generation, distribution, and consumption of 
knowledge. We investigate the new media and their contribution 
to innovative knowledge management. Our actual research 
interest focuses on the technical and methodological concepts 
supporting the development of knowledge media.90

http://www.kmpa.org/
http://www.mitre.org/work/knowledge_mgt.shtml
http://www.knowledgemedia.org/


مدیریت دانشالمللیانجمن های بین 

36.Queen's KBE Centre for Knowledge-Based Enterprises
Researches the management of knowledge-based enterprises. Activities 
focus on : Knowledge production (gaining an understanding of how best to 
manage knowledge-based enterprises); knowledge transmission (sharing 
this knowledge with others through academic and practitioner channels); 
and knowledge diffusion (assisting both the public and private sectors in 
effectively transferring this knowledge into practice).

37.Society for Effective Lessons Learned Sharing (SELLS)
A volunteer organization comprised of members from various Department 
of Energy (DOE) programs, Operations Offices, sites, and contractors that 
share the common goal of improving information exchange across the 
DOE complex, as well as between the Department and other public and 
private organizations.

38.Society for Organizational Learning
SoL is a global learning community dedicated to building knowledge about 
fundamental institutional change. We aim to help build organizations 
worthy of people's fullest commitment, and are committed to any 
institution and individual that is committed to SoL's purpose and 
principles. To meet this goal, we discover, integrate, and implement 
theories and practices for the interdependent development of people and 
their institutions.
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مدیریت دانشالمللیانجمن های بین 

39.Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP)
A global nonprofit membership organization for everyone involved 
in creating and managing business knowledge. Their mission is to 
enhance the skills of knowledge professionals in order to help 
their companies achieve and maintain a competitive advantage.

40.The World Bank Group: Knowledge Bank
The World Bank Group embarked on a new vision in 1996—to 
become a Knowledge Bank that spurs the knowledge revolution in 
developing countries and acts as a global catalyst for creating, 
sharing, and applying the cutting-edge knowledge necessary for 
poverty reduction and economic development. To this end, we 
have restructured ourselves and invested in knowledge networks, 
communities of practice, and information technology within the 
organization to enable better internal and external knowledge 
sharing. We have launched several new global knowledge 
initiatives in partnership with the private sector, international and 
bilateral agencies, nongovernmental organizations, and others to 
tackle the key social, financial, and technological challenges of the 
new knowledge economy.
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گواهینامه های مدیریت دانش مرتبط به انجمن ها
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دانشگاهیملییالمللبین شرح  نام گواهینامه  نام انجمن  ردیف

+گواهینامه عضویت در انجمن انجمن علمی مدیریت دانش ایران  1

2
Knowledge Management 

Institute (KMI)  

CKM-Certified 
Knowledge Manager

+گواهینامه مدیر دانشی

CKS-Certified 
Knowledge Specialist

گواهینامه کارشناس دانشی

CKP-Certified 
Knowledge Practitioner 

گواهینامه استفاده کننده از 
دانش 

3
Knowledge Management 

Professional Society 
(KMPro)  

CKM-Certified 
Knowledge Manager

+گواهینامه مدیر دانشی

APC-Advanced 
Professional 
Certification 

گواهینامه متخصص پیشرفته

4
Knowledge Management 

Association (KMA)   
-+

5
Arab Knowledge and 
Management Society 

(AKMS)  

 The Arabاین انجمن به -
International 
Society for 

Management 
Technology  تغییر نام

داده است 

+



گواهینامه های مدیریت دانش مرتبط به انجمن ها
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دانشگاهیملیالمللیبین شرح  نام گواهینامه  نام انجمن  ردیف

6
Asian Knowledge 

Management Association 
(AKMA)  

Fellowship   این انجمن به+

Asian College of 
Knowledge 

Management (ACKM) 
تغییر نام داده است 

7
Hong Kong Knowledge 
Management Society 

(HKKMS) 

KM Diploma 
program

-+

KM Certificate 
Program

8
The Knowledge 

Management Research 
Centre (KMRC) 

این انجمن دوره های آموزشی 
آنالین، دوره های تحصیالت 

برای مدیرانهاییتکمیلی و دوره 
آن ارائهمتناظربرگزار و گواهینامه 

.می دهد

 Knowledgeاین انجمن به 
Management and 

Innovation Research 
Center تغییر نام داده است.

+

9
Information and Knowledge 

Management Society 
(iKMS) 

-+

10
Knowledge Management 
Society of Japan (KMSJ) 

-+
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دانشگاهیملیبین المللیشرح  نام گواهینامه  نام انجمن  ردیف

11
Knowledge Management Society 

of Southern Africa (KMSSA) 

Certified Knowledge 
Manager (CKM)

+

12
New Zealand Knowledge 

Management Network (NZKM) 

-+

13
Polish Knowledge Management 

Practitioners Association 

-+

14Knowledge Workers Toronto 
-+

15
Knowledge Management 

Development Centre 

+



شدانکنفرانس های مدیریت 

97



کنفرانس های مدیریت دانش

40کنفرانس با موضوع مدیریت دانش شناسایی شده است .

 EDO International Congress:
Annual conference held in
Barcelona early in the year

 KM Legal UK: Annual conference
held in London in May each year

 SLA Annual Conference: Special
Libraries Association (SLA)
annual conference held in June

 International Conference on Kno
wledgeCulture and Change in Or
ganizations: Annual conference
run by Common Ground
Conferences & held globally in
July

 KM UK: Annual conference held
in London, England in late
June/early July

 KM Legal Europe: Annual 
conference held in Amsterdam 
in late January each year

 KM Iran: Annual conference 
held in Iran early in the year

 Henley Forum Conference: 
Annual conference held by The 
Henley Forum for Organizational 
Learning & Knowledge 
Strategies in the UK in February

 Global Learning Summit: Annual 
conference held in Singapore in 
early March

 APQC Annual Knowledge Manag
ement Conference: Annual 
conference held by AQPC in the 
US in April or May
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کنفرانس های مدیریت دانش

 KM Australia: Annual
conference held in Australia in
July-August

 KM Brasil: Annual conference
held in Brazil each year

 Knowledge Management Inter
national Conference (KMICE):
Biannual conference held in
Malaysia in August

 World Library and Information
Congress (WLIC): IFLA's

World Library & Information
Congress held in August

 European Conference on Know
ledge Management (ECKM):
Annual conference held in
Europe in early September

 The Knowledge Forum: Annual 
conference organized by the 
Knowledge Management 
Society of Japan

 KnowTech: Annual conference 
held in Germany in 
September/October

 International Congress on Kno
wledge Management: Annual 
conference held in Bogota, 
Colombia in September

 International Knowledge Man
agement in Organizations Con
ference (KMO): Annual 
conference held globally at 
various times during the year

 Kunnskapstinget: Annual 
conference held in Oslo, 
Norway in September.
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کنفرانس های مدیریت دانش

 International Conference on K
nowledge Management (I-
KNOW): Annual conference
held in Austria in September

 World of Learning Conference
and Exhibition (WOLCE):
Annual conference held early
October in Birmingham,
England

 Arbeitskreis Wissensmanage
ment Conference: Annual
conference held in Germany in
October.

 Annual KM4DEV Meeting:
Annual meeting held in
Brussels early in the year

 ACM Conference on Informati
on andKnowledge Managemen
t (CIKM): Annual KM
conference held each year in
October/November

 Annual Conference of the Inte
rnational Information Manage
ment Association: Annual
Conference of the
International Information
Management Association
(IIMA)

 JEKPOT Knowledge Manageme
nt Forum: Annual conference
held in Italy in October

 World Knowledge Forum:
Annual conference held in
Seoul in October

 International Conference on I
ntellectual Capital and Knowle
dge Management (ICICKM):
Annual conference held in
globally in October or
November

 actKM Conference: Annual
conference held by actKM in
Australia in late October.100



کنفرانس های مدیریت دانش

 European Conference on Intell
ectual Capital: Annual
conference held in Europe in
March/April

 KM LatinAmerica: Annual KM
conference held in Argentina
in October

 KM Asia: Annual conference &
exhibition held in Singapore in
October/November

 KM World: Annual conference
held in US in September,
October or November

 Annual Information and Know
ledge Management Conferenc
e: Annual conference held in
November in South Africa

 KM Singapore: Annual
conference held by the
Knowledge Management
Society of Singapore in
Singapore in October or
November

 KM India: Annual conference
held in India in November

 Australian Conference on KM a
nd Intelligent Decision Suppor
t: Annual conference held in
Melbourne, Australia in early
December

 Stuttgarter Wissensmanagem
ent Tage: Annual KM
Conference held in Stuttgart
each year

 Knowledge Globalization Annu
al Conference: Annual
conference
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راهنماهایاستانداردها و 
مدیریت دانش
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مدیریت دانشراهنماهایاستانداردها و 

 که استانداردیبه مدیریت دانش، هیچ استانداردهای مربوط در بررسی

.نشدبه موضوع مدیریت دانش در پروژه پرداخته باشد یافتاختصاصاً

راهنمای مدیریت دانش سازمان استاندارد استرالیا

 قسمت ارائه 5توافق نامه مدیریت دانش سازمان استاندارد اروپا در

:شده

 CWA 14924-1 Knowledge Management Framework

 CWA 14924-2 Organizational Culture

 CWA 14924-3 SME Implementation

 CWA 14924-4 Guidelines for Measuring KM

 CWA 14924-5 KM Terminology 
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مدیریت دانشراهنماهایاستانداردها و 

 مدیریت دانش سازمان استاندارد انگلیسراهنماهایسری:
 PAS 2001:2001 Knowledge management

 PD 7500:2003 Knowledge Management-Vocabulary

 PD 7501:2003 Managing culture and knowledge - Guide to
good practice

 PD 7502:2003 Guide to measurements in knowledge
management

 PD 7503:2003 Introduction to knowledge management in
construction

 PD 7504:2005 Knowledge management in the public sector. A
guide to good practice

 PD 7505:2003 Skills for knowledge working. A guide to good
practice

 PD 7506:2005 Linking knowledge management with other
organizational functions and disciplines. A guide to good
practice
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استانداردها و راهنماهای مدیریت دانش

 آسیا وریسازمان بهرهAPO:
 Knowledge Management: Facilitators’ Guide

 Knowledge Management Tools and Techniques Manual

 Practical Guide for SME Owners/Managers

 تر کمتر به شکل کتاب و بیش):آمریکاو کیفیت وریسازمان بهره
(وببه شکل صفحات 

 Knowledge Mapping Concepts and Tools (Collection)

 APQC's Knowledge Flow Process Framework

 APQC’s Template for Identifying and Capturing Lessons 
Learned

 APQC’s Knowledge Management Framework

 Knowledge Management Glossary

 APQC's Levels of Knowledge Management Maturity

105



استانداردها و راهنماهای مدیریت دانش

موسسه مدیریت پروژه-PMI

 در راهنمایPMBoK به دارایی های فرآیندی سازمان اشاره 2.1.4سری پنجم در قسمت
این مبحث در هر کدام از حوزه های . شده که در آن مبحث درس آموخته ها آورده شده است

می مدیریت پروژه به عنوان ورودی فرآیند در نظر گرفته شده و در انتهای فرآیند به روز آوری
.شود

 پورتفولبوبه دارایی های فرآیند 3.2.1.1قسمت، در قسمت پرتفولیواستاندارد مدیریت در
این مبحث در کدام از حوزه های . اشاره شده که در آن مبحث درس آموخته ها آورده شده است

وز آوری می شده و در انتهای فرآیند به ربه عنوان ورودی فرآیند در نظر گرفته پورتفلیومدیریت 
.شود

 مدیریت پروژه المللیانجمن بین–IPMA

 زم در و طرح، توانایی های الپرتفولیومدیریت پروژه، الزم برای های شخصی در سند توانمندی
.  زمینه مدیریت دانش آورده شده است

Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management

 انش سند توانمندی های الزم سازمان برای ایجاد توانایی با مدیریت پروژه، در مورد مدیریت ددر
.و توانمندی های الزم سازمان در این زمینه صحبت شده است

Organisational Competence Baseline for Developing Competence in Managing by Projects
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مدیریت دانشراهنماهایاستانداردها و 

استاندارد مدیریت دانش انجمن مدیریت دانش آسیا
 IP-8001: Intellectual Property Management Systems - Specification

 IP-8004: Intellectual Property Management Systems - Guidelines and     

Principles

 KM-8001: Knowledge Management Systems - Specification

 KM-8004: Knowledge Management Systems - Guidelines and     Principles

 IC-8001: Intellectual Capital Management Systems - Specification

 IC-8004: Intellectual Capital Management Systems - Guidelines and     

Principles

 استانداردISO 9001 : استاندارد در مورد مدیریت دانش سازمانی 7.1.6در بند

.در مورد دالیل ایجاد مدیریت دانش صحبت شده است7بند 1صحبت شده و در پیوست 
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مدیریت دانشراهنماهایاستانداردها و 

استانداردPrince داستانداراینکهشدهگفتهاستانداردایناصولدر:2
2.2بنددر.استشدهتدوینبدچهخوبچههاپروژههایآموختهدرساساسبر
به6.2.5بنددر.استشدهصحبتگذشتههایپروژهتجاربازاستفادهمورددر

.ستاشدهبردهنامهاآموختهدرسازاستفادهازکیفیتبهبودمواردازیکیعنوان
ژهپروهایآموختهدرسمنابعازیکیعنوانبهراکیفیترکوردهای6.3.2.2بنددر
ازیکیعنوانبههاآموختهدرسازیکیتخمینابزارهایقسمتدر.استبردهنام

اشارههاآموختهدرسآوریجمعبه12.4.2بنددر.استبردهنامتخمینابزارهای
Lessonsساختار،A.14پیوستدر.استشده Logدر.استشدهتشریح

،Eپیوستدر.استشدهاشارهآموختهدرسگزارشساختاربهA.15پیوست
.استپروژهسالمتکنترللیستچکجزآنازاستفادهوهاآموختهدرسثبت
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مدل مدیریت دانش در 
مدیریت پروژه



Knowledge Types

Micro-knowledge

 Micro-knowledge is a piece of knowledge needed to 
perform one task (or its part) or to solve a problem (or 
its part). A record of price list, the name of a person 
who may perform some task, or the way of fixing 
software bugs of particular types are examples of such 
knowledge.

Macro-knowledge

 Macro-knowledge is the total knowledge possessed by a 
given person. Training of a single team member in order 
to supply him or her with the general knowledge needed 
to participate in project execution is an example of a 
process performed on all the knowledge possessed by 
one person.
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Knowledge Management Life Cycles

Micro-knowledge life cycle (briefly, micro-cycle),

 Individual-level macro-knowledge life cycle,

 Project-level macro-knowledge life cycle,

Organization-level macro-knowledge life cycle,

 Global-level macro-knowledge life cycle.
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Micro-Knowledge Life Cycle

 Knowledge Acquisition

 Knowledge Creation

 Knowledge Application

 Knowledge Transfer

 Identification and Documentation of Created 

Knowledge

 Knowledge Sharing

 External Knowledge Acquisition
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Organization knowledge life cycle
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Individual-level macro-knowledge life cycle
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Project-level macro-knowledge life cycle
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Organization-level macro-knowledge life cycle
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Global-level macro-knowledge life cycle
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Link Between Different Levels Of Knowledge Management
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دانشجوایز مدیریت 



Asian College of Knowledge Management (ACKM)

2جایزه دارد:
جایزه فردی

هایبسترشناسایی افراد اثرگذار در حوزه مدیریت دانش و ایجاد •
اشتراک دانش در سطح سازمان و جامعه

جایزه ده رهبر برتر دانشی آسیا
که در نوآوری دانشی، انتقال دانش، به رهبرانیشناسایی •

تاثیر گذار هستنددانشاشتراک گذاری و توسعه دانش 

http://ackm.hk/e/awards_individual_fa.php

http://ackm.hk/e/awards_individual_fa.php


Make award

ازارزش آفرینیجهتدردانش محورفعالیت هایهدایتراستایدردنیاسراسرسازمان هایفعالیت هایمهم ترینجملهاز
:MAKE)برتردانشیسازمانجایزهساالنهارزیابی هایدرحضوردانش،سرمایه های Most Admired

Knowledge Enterprise)پیشروسازمان ده هادرخواستبهبرتردانشیسازمانارزیابیالگوی.می باشد
گستردهمطالعاتوتحقیقاتازپسوانگلستانTeleosفکریسرمایهومحوردانشمدیریتتحقیقاتموسسهازدنیا

دردانشیموفقسازمان هایدرمحوردانشمدیریتعملیاتیپیاده سازیالگوی100ازبیشرویبرTeleosموسسه
عملیاتیمعتبرشاخص150ازبیشباالگواین.گردیدتدوینمیالدی1۹۹8تا1۹۹6ازسالدوبهنزدیکطیجهانسراسر

حوزهمحققومتخصصمدیر،صدهاتالش هایوتجربیاتتجمیعحاصلاستشدهطراحیاصلیمحورهشتدرکه
.داشته اندهمکاریزمینهایندرTeleosموسسهباکهدنیاستسرتاسرازسازمانیدانش محورمدیریت

الگویطراحیباMAKEموسسهالگو،اینطراحیدرمشارکت کنندهسازمان هایدرخواستباوTeleosهمکاریبا
KNOWدانشجهانیشبکه Networkبرتردانشیسازمانجهانیجایزهبرگزاریبهاقدام1۹۹8سالاز

(MAKE: Most Admired Knowledge Enterprise)نموددنیاسراسردرسالیانهصورتبه.
1۹۹8سالازسازمانیدانش محورمدیریتارزیابیمرجعمعتبرترینوبزرگ ترینعنوانبهMAKEجهانیجایزهامروزه

BP،Shell،Worldنظیرسازمانهزارانمستمرحضورباسالههرکنونتا Bank،Siemens،Tata،
Samsung،Nokia،Unilever،LG،Toyota،Ford،Honda،Apple،Google،Merck،

Dow Chemical،Accenture،Dell،Deloitte،IBM،McKinsey،Procter &
Gamble،3M،Sony،Citigroup،Microsoft،HP،Yahoo،POSCO،BMW،Nissan،
Renault،Chevron،Schlumberger،Halliburton،Total،Intel،Telefónica،

NASAمسیردردنیاسازمان هایهدایتآنهدفمهم ترینومی شودبرگزاردنیاکشور100ازبیشوقاره4از...و
.می باشددانشازارزشخلق

ارزشلقخمنظوربهسازمانیفعالیت هایوابعادکلیهدردانش محورمدیریتمنظرازسازمان ارزیابیدنبالبهجایزهاین
بامسیرایندرواستبهترراهکارهای/خدمات/محصوالتبهفکریسرمایه ودانش تبدیلطریقازذی نفعانبرای

برمبتنیعملیاتیتوصیه هایارائهبهدانش محورمدیریتحوزهدرسازمان هاسایرمیاندرسازمانجایگاهشناساندن
امالکوتحلیلیگزارش هایقالبدردانشازارزشخلقودانش محورنگاهارتقایمنظوربهپیشروسازمان هایتجربیات
.می پردازدسازمان هایبهمحرمانه



Make award
مدل ارزیابی



KMWorld Awards

 المللیزیر نظر کنفرانس بینKMWorldقرار دارد.
دو نوع جایزه در نظر گرفته شده است:

KMPromise

در به شرکت هایی اعطا می شود که مدیریت دانش را به طور یکپارچه
سطح سازمانی، فرآیندی و سیستمی به منظور رفع نیازهای 

.مشتریان پیاده سازی کرده باشند
KMreality

ریتمدیواقعیسازیپیادهدنبالبهکهمی شوداعطاشرکت هاییبه
اکتفاتئوریکمباحثبهتنهاوبودهسازمانسطحدردانش

فرآیندی،سطحدرشاخص هاییبایدسازماناین.نکرده اند
.دهدارائهخوداز...وسازمانیسودمندیرهبری،

http://www.kmworld.com/Conference/2016/awards.aspx

http://www.kmworld.com/Conference/2016/awards.aspx


جایزه ملی مدیریت دانش

ی، از های مدیریت دانشجایزه ملی مدیریت دانش به دنبال ارائه ساختاری جامع برای توسعه یکپارچه و متوازن فعالیت
ت دانش؛ جایزه ملی مدیری»سازی و توسعه مدیریت دانش، با شعار طریق شناسایی و ارائه برترین تجارب در زمینه پیاده

ت های مناسب برای رقاباست، که عالوه بر ایجاد زمینه« های پیشروالگوی توسعه یکپارچه مدیریت دانش در سازمان
.های ایرانی در مبحث مدیریت دانش، فضایی برای تبادل تجربیات موفق در این زمینه را فراهم آورده استسازمان

 سازمان 145این جایزه طی هشت سال اخیر، با همت بخش های راهبری، علمی و اجرایی کنفرانس و با استقبال بیش از
ون ایرانی، به طور منظم و موفق اجرا گردیده است و کلیه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات ایرانی فعال در حوزه های گوناگ

. اندکنندگان آن بودههای دولتی و عمومی از مشارکتهمچنین سازمان... صنعتی، پیمانکاری، خدمات و 
های مختلف، مدل های پایه جایزه ملی مدیریت دانش و همچنین پس از ارزیابی های ادوار جایزه و ارائه تجارب سازمان

و تجارب علمی آن، مسیر بلوغ خود را طی نموده و در حال حاضر هشتمین جایزه ملی مدیریت دانش با پشتوانه علمی
.گرددتجربه بومی ایرانی و نیز هفت جایزه گذشته با رویکرد نوین به جامعه سازمانی کشور ارائه می

 اهداف جایزه  ملی مدیریت دانش:
شناسایی سازمان های برتر ایرانی در حوزه مدیریت دانش
معرفی تالش های اثربخش در حوزه مدیریت دانش برای الگوبرداری
ارائه گزارش عارضه یابی و نقشه راه مدیریت دانش به سازمان های ایرانی
دانش در کشورحرکت به سوی متوازن نمودن فعالیت های مدیریت
پایش فعالیت های مدیریت دانش در راستای بهره وری بیشتر سازمان ها
ایجاد بستری برای تعریف الگوی بومی مدیریت دانش در کشور
آموزش و بستر سازی مدیریت در سازمان های داخلی



جایزه ملی مدیریت دانش



پایان نامه های مرتبط با 
مدیریت دانش در ایران



پایان نامه ها

 دیتابیسبر اساس جستجو درirandocعناوین زیر استخراج شده است.


 برای بکارگیری مدیریت دانش در پروژه هاالگوریتمیارائه
(صاایرانمورد کاوی شرکت صنایع مخابرات )صنعتی -کشف، اشتراک و توسعه دانش در مدیریت پروژه های تحقیقاتی


بررسی عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور در شرکت ثامن ارتباط عصر


 تاتهلدینگارائه مکانیزم مهندسی دانش در سازمانهای پروژه محور مورد کاوی


بررسی چالش های پیاده سازی موفق مدیریت دانش و استراتژی پیاده سازی آن در سازمانهای پروژه محور
شناسایی و اولویت بندی عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور


 (صنایع دریایی شمال: مطالعه موردی )تدوین استراتژی مدیریت دانش در یک سازمان پروژه محور
 مورد مطالعه پژوهشگاه خواجه نصیرالدین طوسی(: 2)پرینسمدیریت پروژه بر مبنای فرایندهاییکپارچه سازی مدیریت دانش با


ارائه چارچوب مدیریت دانش در پروژه با استفاده از روش پویایی سیستم
 درس آموخته های پروژه های تحقیقاتی در سازمان های پروژه محورمستندساریارائه مدلی جهت


 (گروه شرکت های همکاران سیستم : مطالعه موردی )تبیین مدل مرحله ای پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور
 صنعتیاتوماسیونهای پروژهبررسی تاثیر به اشتراک گذاری دانش، بر روی عملکرد پروژه؛


 (نمونه موردی شهرک جم)عوامل اثرگذار بر تولید دانش در پروژه های عمران شهری


شناسایی و رتبه بندی ساز و کارهای مدیریت دانش پروژه



شمابا تشکر از توجه 

وژهانجمن مدیریت پر-مدیریت دانشکارگروه 


