


اهداف سمينار:
  افزايش آگاهي مديران در مورد ضرورت مديريت دانش در سازمان هاي امروزي
  آشنايي مديران و كارشناسان داخلي با نمونه هاي موفق پياده سازي مديريت دانش
  بررسي نتايج و دستاوردهاي عملى حاصل از اجراي مديريت دانش در سازمان ها

  آشنايي مديران و كارشناسان داخلي با آخرين نظريات مطرح شده در حوزه مديريت دانش در محافل علمي جهان

Prof. Dr. Heinz Mandl
استاد دانشگاه مونيخ آلمان

ــگاه مونيخ آلمان و همچنين استاد  ــتاد دانشكده روان شناســى و آموزش دانش پروفســور مندل اس
ــترده اى در  ــينكى و زوريخ اســت. وى داراى تجربيات عملى گس ــگاه هاى فرايبورگ، هلس مدعو دانش
زمينه مديريت دانش در شركت هائى همچون زيمنس، بى ام دبليو و تلكام مى باشد و به همراه گروه 
ــيارى از نمونه هاى عملى KM را در شركت هاى مختلف به اجرا در آورده است  ــاوران مونيخ بس مش

كه طى اين سمينار به بررسى برخى از آن ها پرداخته مى شود. 

مخاصبين سمينار:
  مديران ارشد سازمان ها

  مديران دانش (CKO) سازمان ها
ــازى مديريت دانش    اعضاى تيم هاى پياده س

در سازمان ها
ــه مبحث  ــه مند ب ــراد عالق   دانشــجويان و اف

مديريت دانش

محورهاي اصلي سمينار:
  مديريت دانش: چالشى براى سازمان ها و افراد

  پياده سازى مديريت دانش در سازمان ها: بررسى نمونه هاى اجرا شده
  حفظ و ابقاى دانش: جلوگيرى از خروج نيروهاى كارى دانشمند از سازمان

  آشنايى با سه نسل مديريت دانش
  علل از دست دادن اطالعات، دانش و كاردانى سازمانى

  عمليات و اجرا در مديريت دانش
  نمونه هاى موفق در اجراى مديريت دانش

(ICM) مديريت سرمايه هاى هوشمند  
  جهانى شدن و چالش مديريت دانش در هزاره سوم



1- شركت Maurer & Sons  (فوالدسازى،  ماشين سازى، موتورسازى و اسكلت فلزى)
(Knowledge Utilization) موضوع: مصرف و بكارگيرى دانش  

  موضوع ارزشى: رفع مشكالت پس از فروش و كسب رضايت مشتريان

2- شركت Hydrometer (بزرگترين سازنده كنتورهاى آبگرم و آبسرد در اروپا)
(Knowledge Utilization) موضوع: مصرف و بكارگيرى دانش  

  موضوع ارزشى: انتقال كاردانى و خرد خودآگاه سازمانى(Implicit) در مجموعه فعاليت هاى سازمان

Atlana 3- كارخانه داروسازى
(Knowledge Utilization) موضوع : مصرف و بكارگيرى دانش  

E-learning موضوع ارزشى: آموزش نمايندگى ها و مراكز بازاريابى و فروش  

KGM  4- شركت مهندسى
(Knowledge Representation) موضوع: تنظيم و بهسازى مستندات و مديريت محتوا  

ــتورالعمل ها و غيره- ايجاد مديريت پوياى    موضوع ارزشــى: اصالح و ســر و سامان دادن مكتوبات نقشه ها و دس
محتوا

5- شركت مهندسى و توليدى  Gammel  (سازنده و مجرى سيستم هاى گرمايش، تهويه و تهويه مطبوع)
(Knowledge Utilization) موضوع: مصرف و بكارگيرى دانش  

ــتندات و    موضوع ارزشــى: مرحله بهبود مصرف و بكارگيرى دانش پروژه هاى قبلى و در دســت اجراء فاقد مس
مدارك الزم در فرآيندهاى پروژه مى باشند.

 (BP)يا شركت نفت انگليسى (Chevron) 6- شركت هاي عظيم نفتى جهان، چورون
(Knowledge Harvesting) موضوع: برداشت دانش  

ــرمايه هاى هوشمند سازمان در جريان بازنشسته شدن كاركنان با سابقه     موضوع ارزشــى: جلوگيرى از خروج س
شركت. 

موردهاى مطالعاتى (كارگاه روز دوم)
(KMC) مونيخ KMآلمان و مشاوران LMU كارهاى اشتراكى از دانشگاه

گواهينامه پايان دوره:
ــمينار در صورت حضور كامل (حداقل 80درصد زمان برگزارى) گواهينامه تكميل دوره توســط   به تمام شــركت كنندگان در اين س

دانشگاه Ludwig Maximilian مونيخ آلمان ارائه خواهد شد.

  زبان سمينار:
سمينار به زبان انگليسى ارائه خواهد شد. سيستم مترجم همزمان به دلخواه شركت كنندگان قابل استفاده است.  



گروه آموزش و تحقيقات دتما:
تهران، خيابان شهيد بهشتى، خ سهند، پالك 7

تلفن: 88535893-5 
فكس: 88535946
www.detma.ir

دبيرخانه سمينار:
ــن، جنب بانك  ــينما بهم ــران، ميدان انقالب، روبروي س ته

صادرات، ساختمان 1484، طبقه 4،
 انديشكده مديريت خرد ايران

تلفن: 5- 88535893 فكس: 88535946
www.ikmc.ir

(DETMA) گروه آموزش و تحقيقات دتما
گروه آموزش و تحقيقات دتما، متشكل از « دفتر دوره هاى تخصصى مديريت واجرا» كه بر حوزه آموزش دتما تمركز دارد و واحد 
ــال 84 در  ــاوره را بر عهده دارد، از س ــاوره مديريت و مديريت پروژه دتما كه وظيفه طراحى و اجراى پروژه هاى تحقيقاتى و مش مش
حوزه هاى مختلف مديريت در نظام اجرايى كشــور با فعاليت هاى آموزشــى و ترويجى در قالب كنفرانس ها، سمينارها و كارگاه ها، ارائه 

خدمات مى نمايد. ارتقا دانش و توان مديريتى و اجرايى مديران و كارشناسان ايرانى، ديدگاه اصلى دتما است.

(Ludwig-Maxmilians-Universität) LMU دانشگاه
ــگاه هاى تحقيقاتى پيشــرو در اروپا با بيش از 500 سال  ــگاه LMU  (Ludwig-Maxmilians-Universität) مونيخ يكى از دانش دانش
ــابقه و همچنين بيش از 45000 دانشــجو است. دانشگاه LMU مونيخ مشتمل بر طيف وسيعى از رشته هاى تحصيلى از علوم انسانى و  س

پايه تا پزشكى است.  

(IKMC) انديشكده مديريت خرد ايران
انديشكده مديريت خرد ايران (IKMC) اولين و تنها مؤسسه تخصصى مرتبط با KM در ايران با بيش از 500 عضو است كه در سال 
ــمينارها و كارگاه هاى متعددى را با  ــده اســت و تاكنون در جهت ترويج و پايه گذارى صحيح KM در ايران س 2006 ميالدى تأســيس ش

حضور اساتيد مجرب KM  ترتيب داده است.

 دريافت ايميل  دريافت بروشور نشريات تخصصى اينترنتطريقه آشنايي با دوره ها: 
 كنفرانس ها واحد آموزش دريافت فكس  روزنامه معرفي دوستان و همكاران

عناوين كارگاه هاى انتخابى:

Name & Surname:سمت سازماني:نام و نام خانوادگي:

مدرك و رشته تحصيلي:سابقه كار (سال):نام سازمان:
Email :تلفن و فاكس:تلفن همراه:

آدرس: 
خواهشــمند اســت هزينه ثبت نام در كارگاه به حساب جام شماره 13801086/24 به نام شركت دانش تدبيران شريف نزد بانك ملت 
ــگاه صنعتي شريف كد (67512) واريز گرديده و تصوير فيش مورد نظر از طريق فاكس به شماره 88535946 و يا ايميل  ــعبه دانش ش

reg@detma.ir در اختيار اين دفتر قرار گيرد. 
  هزينه ثبت نام : 3,500,000 ريال

 هزينه واريز شده : ................................................................................................................... ريال                                 شماره فيش واريزي: ...................................................................................................................

فرم ثبت نام

  تخفيف ويژه دانشجويي (ظرفيت محدود)
  در صورت ثبت نام گروهي (5 نفر و بيشتر) از 10 درصد تخفيف برخوردار خواهيد شد.


