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و الزامات صنعت مورد نظر    ازهایبا ن  یسازیبه بوم  ازین  ،در مرحله استقرار  یتیریمد  یالگوها و استانداردها

پژوهش    نیدر ا  است.  یضرور  اری بس  هیپا صنعت دانش  کیبه عنوان    زین   یاامر در صنعت هسته  نیدارند و ا

و مصاحبه با خبرگان صنعت، استاندارد    یا مرور کتابخانه  یمحتوا و با ابزارها   لی از روش تحل  یریگ با بهره

استاندارد   یکاربرد با  نها  14بعد و    3در    ISO 30401منطبق  ارائه    یادانش هسته  تیری مد  یبرا  یی،مفهوم 

شدند. در بعد    یبندها دستهدانش و توانمندساز  لیالزامات در توسعه دانش، انتقال و تبد  ی. ابعاد اصلدشویم

به دانش    یدگی و رس  یحفظ دانش جار  ،یکار بردن دانش جار  به  د،ی دانش جد  افتیدر  میتوسعه دانش، مفاه 

  ب ی ارائه دانش، ترک  ،یتعامل انسان  رینظ  یمیدانش، مفاه   لیبعد انتقال و تبد  ی. برا شدنامعتبر انتخاب    ایمنسوخ  

  ندها، یفرا ،یانانس هیهمچون سرما یمیبعد توانمندسازها، مفاه  یبرا  تاًیو نها یریادگیو  یسازیدانش و درون

الوه بر  پژوهش ع  نیا  جی. نتادشویم  یبنددانش دسته  تی ریو فرهنگ مد  یحکمران  رساخت،یو ز  یفناور 

مرجع   کیبعنوان    تواندیم   ،یا دانش هسته  تیریمد  یبرا   یقاتیو تحق  ید یتول   یهامثمرثمر بودن در سازمان 

برنامه   ب  بازدید کمکی مدیریت دانشدر  استفاده کشورهای عضو قرار    ،یاتم  یانرژ   یالمللنیآژانس  مورد 
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 ه مقدم  1

 ISOشود. )  تیریسازمان مد  گری د  یهاییمانند دارا  دیاست که با  یناملموس سازمان  ییدانش، دارا

  ی و استانداردها  زیبلوغ، جوا  یها دانش در قالب مدل  تیریمد   یعموم   یها( چارچوب 2018 30401

حوزه   ی دگیچیبنام پ   یمشترک  تیمحدود  یدارا  یکه جملگ  شوندیو عرضه م  دیدانش تول  تیریمد

ا  تیریمد به زمچارچوب   نیدانش هستند.  تقل  نهیها بشدت  و  بوده  بافت سازمان حساس    دیو 

دانش، همواره    ت یرینباشد. جامعه مد  دیسازمان مف  یموفق، ممکن است برا  یهاکورکورانه از نمونه 

( دو پروژه Milton and Lambe 2020)  دانش بوده است.  تیری مد  یبه دنبال توسعه استانداردها

سازمان    یالمللن یب  شرفتهیپ   یازاستانداردس صورت  استاندارد  المللی  بیندر  استاندارد    یکیبه 

دنبال    یاهسته   نهیدر زم  یتخصص به صورت    یاتم  یانرژالمللی  بیندر آژانس    یگریو د  یعموم

از آنجا که برنامه هسته Shabahat and Jean-Louis 2021. )شودیم این از شروع تا    رانیا  یا( 

مند  از امکانات آژانس بهره  دیو شا   د یطور که بابوده، نتوانسته آن  ی اسیس  حظاتثر از مالأ ، مت زمان

 ه یاول  اندازراهکارکنان    کبارهی خروج    لیکشور بدل  یاهسته   یشود. خطر از دست دادن دانش بوم

انتقال    گیریهمه  ریدو سال اخ  ی هاتیو محدود تأسیسات   کرونا در کشور که روند اکتساب و 

  ی اتم  یکالن سازمان انرژ  یها استیراهبرد منسجم در س  فقدانساخته،    اجهمو  یدانش را با کند

کشور در   یادار یعال یشورا  هیدانش مطابق با ابالغ  تیریسازمان به استقرار مد نیالزام ا تاًیو نها

  ق یتحق  یفرارو  یمنظور دو سوال اساس  نی. بدباشد یم  یپژوهش  نی، ضرورت انجام چن1399سال  

با    توانیو چگونه م  ست؟یچ  یادانش در صنعت هسته   تیریاستقرار مد  الزامات :  شودیمطرح م

رد  با استاندا  یسازو انطباق و متناسب  یادانش در صنعت هسته  تیریها و الزامات مد مؤلفه کشف  

صنعت،   نیدانش در ا  تیریاستقرار مد  یبرا  یکاربرد  ی، استاندارد30401  زویدانش ا  تیریمد

صورت گرفت.  المللی  بینو    یمعتبر مل   اتیدر نشر  یاگسترده  قاتیتحق  ظورمن  نینمود؟ بد  نیتدو

 یکل  یو محتوا  یساختار  بی و معا  ایاند، با تمرکز بر مزاکه تاکنون منتشر شده  یمقاالت  شتریب

که از آن گرفته    ینظر  اتیبا ادب   مندنظامطور  قرار داده و هنوز به  یرا مورد بررساستاندارد، آن

پایگاه اطالعات  ( در  Milton and Lambe 2020نخورده است. )  وندیاست، پ   مرتبطشده و به آن  
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ایران فناوریوزارت    1(گنج)  علمی  و  تحقیقات  کل  یپژوهش  زین  علوم،  استاندارد    یهاواژه  دیبا 

سو  افتی  30401  زویا  ایدانش    تیریمد از  بکارگیب  گرید  ینشد.  بودن  استاندارد   یریسابقه 

  .گردد یم  مدادپژوهش قل ینوآور قیکشور، از مصاد یادانش در صنعت هسته تیریمد

 و پیشینه تحقیق مباني نظري    2

های مختلف درباره دانش مطرح در این بخش، ابتدا تعاریف مربوط به دانش، انواع آن و دیدگاه

آن  می اهمیت  و  علمی  معتبر  متون  در  موجود  تعاریف  دانش،  مدیریت  مفهوم  به  شود. سپس 

ری شده و استانداردهای  های مدیریت دانش اشاره مختصشود. در ادامه به چارچوب پرداخته می

، انتشارات  ISO 30401گیرد. پس از تحلیل استاندارد  مدیریت دانش به تفصیل مورد بحث قرار می

ای، مروری انرژی اتمی در زمینه مدیریت دانش در صنایع هستهالمللی  بینهای آژانس  و فعالیت

 های خارجی انجام خواهد شد. بر پیشینه پژوهش

 دانش 1-2

ها به یک عنصر الزم برای بقای سازمان تبدیل شده است. برای امروزه مدیریت دانش در سازمان 

ی داده، اطالعات و دانش معرفی شود. در هر سازمانی مؤلفه آشنایی با مدیریت دانش، ابتدا باید سه  

تند. سه عنصر داده، اطالعات و دانش وجود دارند و به شکلی پویا در حال تبدیل به یکدیگر هس 

(Nonaka and Takeuchi 1997)   تواند وجود دانش یک سازه بشری است که خارج از ذهن افراد نمی

درک   توان ارتباط بین دانش و مفاهیمی از قبیل داده و اطالعات راداشته باشد. با این تفاسیر می 

های پردازش شده ه شود. اطالعات به داد ها اطالق می کرد. داده، به ارقام و حقایق خام درمورد پدیده 

 (Alavi and Leidner, 2019)باشد.  شود. دانش نیز اطالعات معتبر و تصدیق شده می گفته می 

 
1 www.ganj.irandoc.ac.ir 
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 انواع دانش 2-2

توان به دانش داخلی و بیرونی، دانش نظری و عملی،  بندی، دانش را میبر اساس یک نوع تقسیم

 (Wilde 2011)بندی نمود. دانش فردی و جمعی، دانش ضمنی و صریح تقسیم

 مقایسه دانش ضمنی و دانش صریح

شود که در جدول  بندی مهم، دانش به دو دسته دانش ضمنی و صریح تقسیم میدر یک تقسیم

   پردازیم.ها میبه مقایسه ویژگی آن (1)

 های دانش ضمنی و صریح ی ویژگی: مقایسه(1)جدول 

 منبع ویژگی های دانش صریح  ویژگی های دانش ضمنی 

توانایی سازگاری و مقابله با شرایط  

 جدید و استثنایی 

گیری  کارتوانایی انتشار، تکثیر، دسترسی و به

 مجدد در سراسر سازمان 

(Dalkir 2005) 

 توانایی یاددهی و آموزش  تخصص، دانش چگونگی و چرایی 

توانایی همکاری، اشتراک دیدگاه و  

 انتقال فرهنگ 

ریزی جهت تبدیل طرحتوانایی سازماندهی، 

های  و دستورالعمل مأموریت انداز به بیانیه چشم

 عملیاتی

گری جهت انتقال دانش تجربی به  مربی

 صورت فردی و چهره به چهره 

انتقال دانش از طریق محصوالت، خدمات و  

 فرآیندهای مستند

 مدیریت دانش  3-2

دهند. ها هفت تعریف از مدیریت دانش ارائه می پنج مدیر دانشی را در یک اتاق قرار دهید، آن اگر  

ها دهد ابهامات زیادی در مورد ماهیت مدیریت دانش وجود دارد که برای رفع آن این امر نشان می 

  به   (Milton and Lambe 2020)باید به یک تعریف و درک مشترک از معنی مدیریت دانش برسیم.  

تری را اتخاذ تواند تصمیمات معقول های برتر، سازمان می کمک مدیریت دانش و با تکیه بر دانایی 

 Raudeliūnienė, Davidavičienė)نماید که بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را به دنبال دارد.  

and Jakubavičius 2018)   اطالعات   مدیریت دانش در یک سازمان، به دنبال این است تا نحوه تبدیل

دانسته و داده  و مهارت ها و  به دانش  را  تبیین کند. های سازمانی و فردی  های گروهی و فردی، 
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منظور اشتراک، انتقال و تبادل دانش در بین اعضای خود ایجاد ها محیطی را به درنتیجه باید سازمان 

 (Venkatraman and Venkatraman 2018)های الزم را ارائه دهند.  کرده و به افراد آموزش 

 هاي عمومي مدیریت دانشچارچوب 4-2

 شوند: بندی میهای عمومی مدیریت دانش به سه دسته اصلی تقسیمچارچوب 

 های بلوغ مدیریت دانش؛ مدل •

 جوایز مدیریت دانش؛  •

 ؛ استانداردهای مدیریت دانش  •

تری از انداز وسیع آورند که بتوانیم خود را با چشمها این امکان را فراهم میهمه این چارچوب 

مدیریت دانش مقایسه کرده و از دانش جمعی جامعه مدیریت دانش استفاده نماییم. هر یک از 

های خاص خود را دارند. جملگی دارای یک محدودیت مشترک بنام پیچیدگی  ها نیز محدودیتآن 

 .هستند (Milton and Lambe 2020)حوزه مدیریت دانش 

 هاي عمومي مدیریت دانشهاي چارچوبمحدودیتمزایا و  5-2

یکی از اقدامات رو به جلوی مهم در مبحث مدیریت دانش، اینست که با گذشت زمان و با تغییر  

تیمتیم تغییر  و  مدیریتی  برابر  های  در  را  خود  بتوانید  دانش،  مدیریت  بیرونی  انداز  چشمهای 

اینوسیع در  کنید.  ارزیابی  تجرتر  اساس  بر  سریع صورت  دیگران،  مورد بیات  در  اطالعاتی  تر 

های نوظهور، موفق یا ناموفق کسب خواهید کرد. همچنین سازمان قادر خواهد بود نیازهای  شیوه 

ثر بیان کرده و به سرعت مشاوره یا کمک مناسب را دریافت نماید. سازمان به  ؤخود را به طور م

های مورد نیاز خود استخدام نموده و  یتواند متخصصین مدیریت دانش را با شایستگراحتی می

 برد. بهای نوظهور برنامه مدیریت دانش خود پی سریعتر به تهدیدها و فرصت

وجود چارچوب   با  فوق،  عمومی محدودیتمزایای  جمله های  از  کرد.  خواهد  ایحاد  نیز  را  هایی 

ی داشته باشند. این  های مشابه، ممکن است نیازهای دانشی متفاوتهایی با اندازه و ویژگیسازمان
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تواند منجر به ایجاد فرهنگ غرب وحشی شود که ای مدیریت دانش، میتنوع و حساسیت زمینه 

های مدیریت دانش، در حتی یک حرفه واحد در آن هیچ روش استانداردی برای توصیف شیوه 

ارائه  ندارد،  برای    گونه شواهد قویتوانند بدون هیچدهندگان خدمات مدیریت دانش، میوجود 

حمایت از محصوالت خود یا به چالش کشیدن محصوالت رقبا، ادعاهای بزرگی مطرح کنند و  

ای های دیگر، بدون توجه به نیازهای زمینه های موفق سازمانتمایل به تقلید کورکورانه از شیوه 

 (Milton and Lambe 2020)وجود دارد.  ،خاص یک سازمان

 توسعه استانداردها در مدیریت دانش  6-2

جامعه مدیریت دانش، همواره به دنبال توسعه استانداردهای مدیریت دانش بوده است. اما منافع  

های خصوصی صادر ، شرکت2000و اوایل    1990تجاری نیز در خطر بود. به ویژه در اواخر دهه  

مدیریت دانش، سعی داشتند بازار استانداردهای مدیریت دانش را کنار گذاشته   نامهگواهیکننده  

ات  مؤسسخود را به عنوان ارائه دهندگان معتبر خدمات مدیریت دانش معرفی کنند. برخی از    و

استاندارد در انگلستان و اروپا نیز از تولید استانداردهای تجویزی اجتناب کردند و در عوض اسناد  

استرالیا در سال  راهنمای شیوه استانداردهای  نمودند. حتی  ارائه  را  بهینه    که یک   2005های 

آن را به عنوان یک استاندارد غیر تجویزی تنظیم کرد.    استاندارد مدیریت دانش تولید کرد، تعمداً

(Milton and Lambe 2020)    نسخه جدیدی از  2015در سپتامبر ،ISO 9001   منتشر شد که

برای اولین بار مشتمل بر نیاز به دانش سازمانی به عنوان منبع و تعیین دانش الزم برای عملکرد 

شرکت در  باید  که  را  دانش  مدیریت  فرآیندهای  اساس  و  پایه  استاندارد،  این  بود.  ها  فرآیندها 

ماهیت مکمل مدیریت کیفیت و مدیریت دانش، به   با وجودکند.  گذاری میسازی شود، پایهپیاده

هنوز یک تنش ساختاری بین رویکردهای مکانیکی الزامات    ISO 9001: 2015رسد در  نظر می

ISO 9001    .دارد وجود  ضمنی  دانش  ذاتی  دشواری  و  دانش  کدگذاری   Wilson and)برای 

Campbell 2018)   ًسال    متعاقبا یک  مؤسس،  2011در  توانست  رژیم صهیونیستی،  استاندارد  ه 

ای نوشته شده  این استاندارد به گونه   استاندارد کامالً تجویزی برای مدیریت دانش عرضه نماید.

می که  آن بود  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  استاندارد  با  انطباق  ممیزی  در  سازمان  توانست  به  ها 
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استاندارد، پیشنهاد کردند که از این استاندارد به عنوان مبنایی برای تولید استاندارد المللی  بین

، این پیشنهاد  ISOاز مشورت با سایر کشورهای عضو  مدیریت دانش استفاده نماید. پس  المللی  بین

های  نظامها، استاندارد الزامات  تشکیل شد. نتیجه این تالشالمللی  بینپذیرفته و یک کمیته فنی  

  ISO 30401صادر شد.    2018برای مدیریت دانش بود که در اواخر سال    ISO 30401مدیریت  

مدیری چارچوب  توسعه  برای  استاندارد  الگوی  مییک  ارائه  سازمان  سفارشی  دانش  دهد.  ت 

نمی میاستاندارد  چگونه  و  باشد  چگونه  باید  سازمان  برای  چارچوب  اجزای  که  توان گوید 

پیادهویژگی سازمان  در  را  دانش  مدیریت  باید  های  آن  مفاد  رعایت  صورت  در  اما  کرد،  سازی 

توسعه سازمانی  اهداف  راستای  در  چارچوب  خود  که  شود  حاصل  خوبی    اطمینان  به  و  یافته 

 (Shabahat and Jean-Louis 2021)شود. مدیریت می

 گیرد:به شرح زیر، در ادامه مورد بحث قرار میالمللی بیندو پروژه استانداردسازی پیشرفته 

 ، )به صورت عام( (ISO)استاندارد المللی بینسازمان  •

 ای(در زمینه هسته للی  المبین(، )استانداردسازی  IAEAانرژی اتمی )المللی  بینآژانس   •

 استاندارد المللي بیناستانداردسازي مدیریت دانش در سازمان  7-2

های نظام را با عنوان    ISO 30401استاندارد، سند استاندارد  المللی  بین ، سازمان  2018در نوامبر  

  ISO 30401، منتشر کرد. هدف اصلی  نویسپیش الزامات پس از سه سال روند تهیه    -مدیریت دانش 

را برای   گیری جهت حمایت از ارزش آفرینی از دانش است و با تدوین اصولی برای مدیریت دانش،  

 (Maximo, Pereira, Malvestiti and de Souza 2020)آورد. مدیران و نهادهای ممیزی فراهم می 

مدیریت دانش و همچنین یک مقدمه    نظاماستاندارد شامل یک بخش اصلی از الزامات توصیفی  

می پیوست  سه  استاندارد  و  دامنه  توصیف  با  استاندارد  )بخش    نظامباشد.  منابع  1مدیریت   ،)

، بخش کلیدی  (4)شود. بخش  ( آغاز می3( و اصطالحات و تعاریف )بخش  2استاندارد )بخش  

شود: توسعه دانش،  مدیریت دانش، تشریح می  نظاماصلی    مؤلفهاست. در این بند سه  استاندارد  

ها با  کند که سازمان(. استاندارد پیشنهاد می4-4انتقال و تبدیل دانش و توانمندسازها )بخش  
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اهداف   و  زمینه  تحلیل  و  نیازهای  3-4سازمان )بخش    راهبردیتجزیه  و همچنین  ان  نفع ذی( 

مدیریت دانش را آغاز نمایند. سازمان بر اساس راهبرد    نظام(، توسعه  2-4داخلی و خارجی )بخش  

ریزی، سازمان اهداف را با  ( در مرحله برنامه5کند. )بخش  های دانشی را تعیین میخود، حوزه 

مورد  ( سازمان با تأمین منابع  6کند. )بخش  های کاری خود تعریف و مستند میتوجه به اولویت 

کند. همچنین، سازمان به ایجاد آگاهی از طریق مدیریت دانش پشتیبانی می  نظامنیاز خود، از  

ان، نیاز دارد. )بخش  نفعذیمدیریت دانش به همه    نظامبرقراری ارتباط و ارائه اطالعات در مورد  

مستند7 و  اجرا  توصیف،  به  ملزم  را  سازمان  همچنین  استاندارد  این  فرایندها(    نظامی  سازی 

  نظام خواهد تا عملکرد  ( عالوه بر این، استاندارد از سازمان می8کند. )بخش  مدیریت دانش می

( در نهایت سازمان موظف است 9مدیریت دانش را از طریق ممیزی داخلی ارزیابی کند. )بخش  

های  مدیریت دانش خود را بهبود بخشیده و نواقص شناسایی شده توسط روش  نظامبه طور مداوم  

های اصلی زمینه سازمانی  ( رهبری و فرهنگ به عنوان ویژگی10ارزیابی را اصالح نماید. )بخش  

از   دایره  نظامحمایت  جریان  پایین  و  باال  در  دانش،  شکل  مدیریت  شده  ( 1)ای  اند.  برجسته 

(Pawlowsky, Pflugfelder and Wagner 2021) 
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 ISO 30401مدیریت دانش  نظام: محتوای (1)شکل 

 

 انرژی اتمی المللی  بیندر آژانس  المللی  بیناستانداردسازی  

ای نسبت به موضوع حفظ سرمایه دانش خود در سطح جهانی، بسیار حساس است. حوزه هسته 

های  این حوزه دانش زیادی دارد و بشدت در معرض خطر از دست دادن دانش است. زیرا جنبه

 (Shabahat and Jean-Louis 2021)دهد. پوشش میبسیار فنی و علمی را 

و    2002انرژی اتمی در کنفرانس عمومی در ژوئن  المللی  بینهای مدیر کل آژانس  از متن بیانیه

و اهداف آژانس    2015انرژی اتمی در سال  المللی  بینای آژانس  رئیس بخش مدیریت دانش هسته

شود که پیش از آنکه با هدف کسب مزیت  در توسعه فرهنگ مدیریت دانش، چنین استنباط می
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نگرانی شود،  توجه  دانش  مدیریت  به  زیسترقابتی،  و  ایمنی  از  های  ناشی  جهانی  محیطی 

انرژی، زمینه بهره از این منبع عظیم  مدیریتی    نظامتدوین    ساز حرکت آژانس به سمتبرداری 

هسته میدانش  قلمداد  نگرانیای  این  رفع  جهت  سال  گردد.  در  در    2016ها،  دانش  مدیریت 

استانداردهای ایمنی با تجدید نظر در استانداردها ورود پیدا کرد. الزامات در سه استاندارد ورود  

  ( 27-4)و بند    (1)الزام  و    GSR PART1در استاندارد    (13-4)و بند  (18)اند که شامل الزام  کرده

استاندارد   بند    GSR PART2در  سه  استاندارد    (26- 4)و    (21-3)  ، (20-3)و   GSG-12در 

 (Shabahat and Jean-Louis 2021)باشند. می

انرژی اتمی، فاقد استاندارد مدون  المللی  بینای در آژانس  در حال حاضر مدیریت دانش هسته 

یکی   که  فرانهوفر  مرجع  مدل  و  چارچوب بوده  معدود  برای  از  دانش  مدیریت  جامع  های 

( است.  برگزیده  مرجع  مدل  عنوان  به  را،  است  شده  شناخته  اروپا  در  -IAEAاستانداردسازی 

TECDOC-1510 2006 ) 

های فراوانی که در بومی کردن  ای در ایران، هزینهبا توجه به پیری جمعیت کارکنان صنعت هسته

المللی، تدوین  بین  گستردههای  و از همه مهمتر محدودیت  ای در کشور مصروف شدهدانش هسته

مندی  سطوح علمی، پژوهشی و صنعتی و امکان بهرهتمامی استاندارد بومی صنعت و استقرار در 

اندیشکدهمؤسسها،  شرکتتمامی   و  نظر  ات  به  ضروری  امری  ایران،  اتمی  انرژی  سازمان  های 

، بعنوان چارچوب پذیرفته  ISO 30401رسد. با توجه به انتخاب یگانه استاندارد مدیریت دانش،  می

و   سازمان  نوع  هر  با  انطباق  که  الزاماتی  زمینه  در  استاندارد  که  انعطافی  و  پژوهش  این  شده 

کنند، دارد؛ ضروری است برای صنعت مورد مطالعه  و نیاز را فراهم میراستایی با هر ویژگی  هم

سازی شود. بدین منظور باید عناصر و الزامات استقرار مدیریت دانش در  سازی و بومیخصوصی 

 کاربردی در این صنعت، تدوین نمود.صنعت را کشف نموده و منطبق با متن استاندارد، استانداردی  
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 روش تحقیق   3

پژوهش در    نیا  ی دانش و استقرار آن، قلمرو مکان  تیریدر حوزه مد  قیتحق  نیا  یموضوع قلمرو  

از بهار تا    قیتحق  نیا  ی کشور و قلمرو زمان  ی اتم  یمجموعه سازمان انرژ  ریز  ی هااز شرکت  یکی

 . باشدیم 1400زمستان سال 

پ   قیتحق  نیا  در آن که  ا  شیبه سبب  استقرار مد  نیاز  دانش در صنعت مورد    تیریدر حوزه 

جامع  تالش  بدل  یمطالعه،  و  نگرفته  فاقد    لیصورت  محقق  صنعت،  بر  حاکم  خاص  مالحظات 

و اکتشاف    فیسازمان مورد مطالعه است، در گام نخست، توص  تیدر مورد ماه  ی اطالعات کاف

مقاالت معتبر، فصول کتب    مطالعه  قیاز طر  ازی. اطالعات مورد نفتقرار گر  یمورد بررس  دهی پد

  ت یریمد  نهیدر زم  یاتم  یانرژالمللی  بینآژانس    ات یکتب و نشر  ، یمرتبط با موضوع، اسناد سازمان 

اسناد مطالعه  پ   یدانش،  در  ضرور  یی آشنا  ی که  سازمان  بافت  م  صیتشخ  یبا  و    شوند یداده 

 . دیگرد یگردآورمصاحبه با خبرگان صنعت،  نیهمچن

  مأموریتو  انداز  چشماز    ی و آگاه  ی سازمان  یانتخاب مصاحبه شوندگان، با مطالعه سند راهبرد  یبرا

  ، یسازمان  ندی. سپس با مطالعه نقشه فرادی گرد  یاصل  مأموریتسازمان، انتخاب خبرگان محدود به  

ا  یندهایفرا  ریو سا  یسازمان  مأموریتدر    لیدخ  یاصل  یندهایفرا در  در و    ندهایفرا  نیهمکار 

فرا  یهابخش   نتیجه مالک دندی گرد  ییشناسا  یندیعامل  کمک  با  سابقه   یافراد  ند،یفرا  نی.  با 

 ه ی از روح یبرخوردار رینظ یرفتار  یهایستگیشا  یساله در بخش مورد مطالعه که درا 5حداقل 

نظافعالیت  ،یریادگی تمند  مهای  توانا  ،یمیو  دانش،  انگ  ییانتقال  و  مسئله  در    زهیحل  حضور 

  م یو ت  ی عملکرد سازمان  تیریمد   نظام  ج یاز نتا  یریگو با بهره  یداشتند، معرف   مند نظام  یهاپروژه

پا دندیگرد  یغربالگر  ،یداخل  یزیمم در  عالقه  انی.  نهاافراد  شوندگان  مصاحبه  بعنوان    یی مند 

پا  ییشناسا شدند که در   یافراد معرف  یبرخ   ،یبه روش گلوله برف  زیها نمصاحبه  انیشدند. در 

به    نفعذیعنوان  به  ی باالدست  یمصاحبه شونده از نهادها  3  نیقرار داشتند. همچن  هیاول  ستیل

. در  شدندپژوهش انتخاب    نینفر بعنوان مصاحبه شونده ا  19  تیاضافه شدند که در نها  ستیل
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  یی و مصاحبه تا جا  محقق شد  ینظر  یریگبا روش نمونه   یریگنمونه   تیمصاحبه، کفا  ندیفرا  نیح

ها  مصاحبه، پاسخ  16مصاحبه پس از انجام    ن ی. در امیدیرس  یاشباع نظر  هکرد که ب  دایادامه پ 

  گر یمصاحبه د  3  شتر،یب  نانیحال به جهت اطم  نیحاصل نشد. با ا  دییتکراری شد و داده جد 

 . افت یانجام مصاحبه خاتمه  ندیفرا ،یاز اشباع نظر نانیصورت گرفت و با اطم زین

  ن یشد. بد حیمصاحبه شونده تشر یمصاحبه با خبرگان صنعت، در ابتدا هدف مصاحبه برا جهت

دانش در    تیریدانش و سابقه مد  تیریاستاندارد مد  نییمصاحبه، به تب  یابتدا  قهیدق  دهمنظور  

.  شدمصاحبه آغاز  ند یهدف پژوهش فرا  حیو با تشر افتیاختصاص  یاتم یانرژالمللی بینآژانس 

هر سوال، مصاحبه شوندگان    انیدر پا   شدیاز مصاحبه شوندگان پرسش و اجازه داده م   تسواال

 خود بپردازند.  د یآراء و عقا ات،یتجرب انیبه ب

  ادداشتیرا    کردیکه از مکالمات مصاحبه شونده استنباط م  یدر طول مدت مصاحبه، نکات   محقق

 ی. برانمودیمصاحبه م  یهاداده  ی ذهن  یو بررس  لیهر مصاحبه اقدام به تحل  انیز پا نموده و پس ا

پژوهش    نیمورد استفاده قرار گرفت و از آنجا که در ا  یفیک  یمحتوا  لیتحل  کیها تکنداده  لیتحل

پ   ی با مدل ا  تیریشده )استاندارد مد  نییتع  ش یاز    ل یتحل  کردیاز رو  م، ی( سرو کار دارزویدانش 

 دار بهره گرفته شده است. جهت  یفیک یمحتوا

  ی محتوا  لیبا روش تحل  یفیک  ق،ی تحق  کردیرو  ثیحاضر از ح  قی فوق، تحق  حاتیبه توض  تیعنا   با

  ی . )علباشدیم  ی لیتحل  -یفیتوص  قیو از نظر هدف تحق  یکاربرد  ق،یتحق  تیدار، از نظر غا جهت 

 ( 1394 یاحمد

 در پژوهش   نانیاطم  تیقابل  4

مصاحبه بکار برده شد؛ استفاده    ی هاکه در انتخاب نمونه  یپژوهش با تنوع   نیدر ااعتبار:    تیقابل

استفاده    ،یی معنا  ی هاواحد  یداده، تعداد باال   یآورو روش جمع  یبنداز مقاالت معتبر جهت رمز

 شیمدل از پ  ناستاندارد بعنواالمللی بیناستفاده از استاندارد سازمان  ،یاز منابع معتبر و کاربرد

مستخرج   م یچندباره مفاه  ینیفشرده و قابل فهم، بازب  یی معنا   یهاشده، استفاده از واحد  رفتهیپذ
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و    دیاز مشاوره اسات  یریگبهره  تاً یمرتبط و نها  یهاداده  فتادنیاز جا ن  نانیاز منابع به جهت اطم

 نمود.  قیرا تصد جیاعتبار نتا توانیحوزه، م نیخبرگان مجرب در ا

 ن ییتع  شیسواالت از پ   یبا طرح برخ  افتهیساختار    مهیانجام مصاحبه به روش ن  اعتماد:  تیقابل

از   شیمصاحبه شوندگان با موضوع و اهداف پژوهش پ  ییجهت آشنا یمکف حاتیشده، ارائه توض

ا مصاحبه،  ب  یی فضا  جاد یشروع  دوستانه  و  مصاحبهمصاحبه  ن یباز  و  همچنکننده  و   نیشونده 

اعتماد    تیگر، قابلها بعنوان مشاهدهسازمان مورد مطالعه در مصاحبه  ی انسان  ه یسرما  م یت  یهمراه

 . د ینمایدر پژوهش را اثبات م

بوده و از    یربومیاز مصاحبه شوندگان غ   یمیاز ن  شیکه ببا توجه به آن  تیدر نها  انتقال:  تیقابل

  نفع ذیها )سازمان  رینفر از سا  3با محل صنعت مورد مطالعه برخوردار بودند،    ی فرهنگ متفاوت

با فرهنگ و بافت انتخاب گرد  یسازمان مورد مطالعه(    دو   دند، یمتفاوت با سازمان مورد مطالعه 

  ی هاتیاز کل فعال  یعیوس  فی ( که طیقاتیو تحق  یدیسازمان مورد مطالعه )تول  ی اصل  مأموریت

  ISO 30401استاندارد    ( 1)بر اساس آنچه در بند    تاًیو نها  دهد یرا پوشش م   یاتم  یسازمان انرژ

ا" شده    حیتشر الزامات  برا  نیهمه  سازمان  یاستاندارد  صرفهمه  نوع  ها،  از    ا یاندازه    اینظر 

پژوهش    نیدر ا  زیانتقال را ن  تیقابل  توانیم  "کاربرد دارد.  دهند،یکه ارائه م  ی و خدمات  صوالتمح

 نمود. یگذارصحه 

 یق تحق  هايیافته   5

مد  یهاشاخص  ییشناسا  یبرا تحل  تیریاستقرار  روش  از  دار جهت   یفیک  یمحتوا  لیدانش، 

محتو مقاالت  ابتدا  در  است.  شده  ارز  قیتحق  ی هادواژهیکل  یاستفاده  سپس  و  و    ی ابیانتخاب 

ساز . ارکان جهتشدمطالعه    زی انتخاب و فصول مربوط ن  زیشدند. کتب مرتبط با موضوع ن  یغربالگر

 ز ین  یندیو کتابچه فرا  یسند بافت سازمان  ،مأموریت  هیانیانداز، بچشم  ریسازمان مورد مطالعه نظ

و    ییشناسا  زین  یسازمان   یاصل  یهامأموریتمرتبط با    یمورد مطالعه قرار گرفتند. استانداردها

  ذکرشده   د انجام شد در متن اسنا  ، شد  فیتوص  شتریکه پ   یبه روش  زیها ن. مصاحبهدندی مطالعه گرد
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موضوعات مرتبط    ریسا   ای دانش و    تیریکه مرتبط با دانش، مد  ی بعمل آمده، موارد  یهاو مصاحبه

  ی هاحداز وا  یاقرار داده شدند. سپس خالصه  " ییواحد معنا"با عنوان    یاو در طبقه  ییبود شناسا

  م ی مفاه" عنوانبا   یاکه اصالت موضوع حفظ گردد، با استنباط محقق در طبقه  یبه نحو یی معنا

قرار گرفتند که آن   ی. در مرحله بعد، طبقات مشابه و مرتبط در گروهدندیگرد  یگذاری جا  "هیاول

نهادیگرد  یگذارنام  "مقوله" گروه    نی. اکند یم  فینحو توص  نیرا به بهتر از    تی. در  اقتباس  با 

. خالصه آماری  شدند  یدبندسته  " میمفاه" در قالب    یی نها  یهامندرج در استاندارد، خوشه  م یمفاه

 باشد. می (2)منابع و نتایج بدست آمده مطابق جدول 

 های پژوهش: خالصه آماری نحوه حصول یافته (2) جدول 

 35 تعداد منابع مکتوب مورد بررسی 

 19 تعداد مصاحبه انجام شده 

 16 ها تعداد مصاحبه انجام شده منتج به استنباط اشباع نظری یافته

 406 از منابع  تعداد واحدهای معنایی مستخرج 

 76 های معنایی از واحد های مستخرج تعداد مقوله

 14 ها مستخرج از مقوله تعداد مفاهیم نهایی 

 3 مستخرج از مفاهیم نهایی تعداد ابعاد نهایی

و پس از چند رفت و برگشت، با استفاده از    خبرگان قرار داده شد   نفر از  7  اریدر اخت  جینتا  نیا

 . شودمیتشریح  (3)در جدول  جیقرار گرفت که نتا   شانیاتأیید مورد  یروش دلف
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 دانش  تیریبا استاندارد مد یده با مطابقت یادانش صنعت هسته تیریمد یشنهادی: مدل پ(3)ل جدو

 هامقوله مفاهیم ابعاد

ش 
دان

ه 
سع

تو
 

 دریافت دانش جدید 

سازمان بیرونی  منابع  از  دانش  از  کسب  بازخوردگیری  و  ان،  نفع ذی،  تحقیق 

نیاز مورد  دانش  شناسایی  جاری،  دانش  برای  جدید  کاربرد  یافتن  و    توسعه، 

 ها کسب دانش از درس آموخته

بردن   کار  دانش  به 

 جاری 

های  استفاده از تیم  و  های دانشیفعالیتتمامی  اجرای فرایند مدیریت دانش در  

 خبرگی برای رفع مشکالت 

 حفظ دانش جاری 

معنوی و  فکری  مالکیت  از  ثبت  حفاظت  اسناد،  از  حفاظت  و  تأسیسات  ، 

اطالعات،  تجهیزات، حفاظت از تجهیزات انتقال اطالعات، اخذ نسخ پشتیبان از  

 حفاظت از کارکنان و فروش و واگذاری دانش مازاد 

دانش   به  رسیدگی 

 منسوخ یا نامعتبر 

، بازآموزی مبتنی بر تغییرات دانشی، بایگانی  امحاء موثر اسناد قدیمی و نامعتبر

راکد مستندات و سوابق قدیمی و نامعتبر و مراقبت مسئولین در عدم استفاده  

 نامعتبراز دانش قدیمی و  

ش 
دان

ل 
دی

 تب
ل و

تقا
ان

 

 تعامل انسانی 
، تعامالت حمایتگرانه، مشارکت و کار گروهی  ارتباطات چهره به چهره کارکنان

 ها اندیشی و تسهیم دیدگاهو هم

 ارائه دانش 
دستورالعمل روشتدوین  و  اجراییها  درس    های  و  تجارب  مستندسازی  و 

 ها آموخته

 ، تحلیل روندها و ارائه گزارشات تحلیلی های اطالعاتیثبت تجربیات در سامانه ترکیب دانش 

و   سازی  درونی 

 یادگیری 

کارکنان آموختهآموزش  درس  و  تجارب  از  یادگیری  اسناد،  مطالعه  و  ،  ها 

 یادگیری از طریق انجام کار 
ها 

ساز
ند

نم
توا

 

 فرایندها 
فرایندهای   دانش  نظام تدوین  مدیریت    مدیریت  فرایندهای  ارتباط  ترسیم  و 

 دانش با سایر فرایندها 

 فناوری و زیرساخت 
و استفاده از    استفاده از بسترهای فناوری اطالعات جهت ثبت و تبادل اطالعات

 بسترهای فناوری اطالعات جهت حفاظت از اطالعات 
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 (3ادامه جدول )

 هامقوله مفاهیم ابعاد

ها 
ساز

ند
نم

توا
 

 حکمرانی 

و طرح  دانش  مدیریت  اهداف  تدوین  طریق  از  دانش  مدیریت  نظام  ریزی 

ها و اقداماتی برای رسیدگی به ریسک تعریف    و   ها ریزی برای تحقق آن برنامه 

 ؛ها فرصت 

 ؛بهبود مستمر و   هابهبود نظام مدیریت دانش از طریق اصالح عدم انطباق 

رسانی به پشتیبانی از نظام مدیریت دانش از طریق شایستگی کارکنان، آگاهی 

به   ، کارکنان  و  بین  روز ایجاد  اطالعات  تبادل  اسناد،  ان، نفعذی رسانی 

 ؛منابعمین  أ ت   و  سازی فرایندها، کنترل اطالعات مدون عملی 

مشی، رهبری و تعهد مدیران، راهبری نظام مدیریت دانش از طریق تدوین خط 

 ؛ها و اختیارات ها، مسئولیت تعیین نقش 

بازنگری    جلسات  برگزاری  طریق  از  دانش  مدیریت  نظام  عملکرد  مدیریت 

 ؛گیری پایش و اندازه   و   مدیریت

 .از طریق ممیزی داخلی   تحلیل و ارزیابی

 فرهنگ مدیریت دانش 

سازی، الگوسازی رفتار مدیران، ایجاد جو اعتماد در بین کارکنان،  فرهنگ

پذیری، تقویت انگیزه کارکنان، قدرشناسی و تشویق و  تقویت روحیه ریسک

 برخورد سازنده با اشتباهات 

 بافت سازمان 

سنی  نفعذی الزامات   الگوی  شایسته، ان،  کارکنان  جذب  صعوبت  کارکنان، 

سیاسی  شرایط  صنعت،  بر  حاکم  امنیتی  شرایط  کارکنان،  قومیتی  ترکیب 

در   HSEسیسات، اهمیت  أ حاکم بر صنعت، عمر سازمان، موقعیت جغرافیایی ت 

صنعت، ساختار سازمانی، شرایط محیط کار، نحوه استقرار کارکنان، پیشینه 

 شده در سازمان و وجود نظام نوآوریسازی  های مدیریتی پیاده نظام 

ا  ج ینتا  سهیمقا  در استاندارد  با متن  آمده  و مفاه30401  زویبدست  ابعاد  مطابق متن    نایع   می، 

استاندارد،    یهاهیمطابق توص نایع  د،یآنچه که به عنوان مقوله کشف گرد  ی ول باشندیاستاندارد م

 . افتی  اردها در متن استانداز آن  یاثر  توانیدست آمده که قاعدتا نمسازمان مورد مطالعه به  یبرا

 و پیشنهادات  گیريیجه نت  6

 مطرح شد.  یپژوهش دو سوال اصل نیبحث شد، در ا  شتریهمانگونه که پ 

 ست؟یچ یادانش در صنعت هسته  تیریالزامات استقرار مد :اول سوال
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و انطباق   یادانش در صنعت هسته   تیریها و الزامات مدمؤلفه با کشف    توانیچگونه م  :دوم  سوال

متناسب مد  یسازو  استاندارد  استانداردISO 30401دانش    تیری با  استقرار   یبرا  یکاربرد  ی، 

 نمود؟ نیصنعت، تدو  نیدانش در ا تیریمد

متون، کتب و اسناد مرتبط و    یو بررس  یا، محقق به مرور کتابخانهتسواال  ن یپاسخ به ا  یبرا

کشف شد و سپس    یی واحد معنا   406ها  که از دل آن  مصاحبه با خبرگان صنعت پرداخت  تاً ینها

بر اساس عبارات مورد استفاده در متن  و    یفیک  یمحتوا  لیروش تحل  ی بر مبنا  جینتا   لیبا تحل

ای ایران، های استاندارد مدیریت دانش صنعت هستهمؤلفهالزامات و    ، استاندارد مدیریت دانش ایزو

 . شد یبنددسته  (3)مطابق با جدول مقوله،  76 و  یی مفهوم نها  14بعد،  3در قالب 

 قات یتحق ر یبا سا ج ینتا سهیمقا

محصول و در    تیفی(، بهبود کزویدانش ا  ت یریمحور )استاندارد مد  ند یمدل فرا  ن یا  یاصل  تمرکز

(  Pawlowsky, Pflugfelder and Wagner 2021خلق ارزش در سازمان است. )   تر،عیمفهوم وس

 . باشدیسازمان مورد مطالعه، همسو م ی که با اهداف اصل

از اسناد و مصاحبه با خبرگان صنعت، مقوله   نیا  در با استفاده  مرتبط با صنعت    ی هاپژوهش، 

 Shabahat and Jean-Louis)   یهاافتهی با    افتهی   نیه شد که امشخص و در متن استاندارد گنجاند

  د یسازمان با  یچارچوب برا  یکه اجزا  د یگویاستاندارد نم  داردیعنوان م  و ( مطابقت دارد  2021

کرد، اما در    یسازادهیدانش را در سازمان پ   تیریمد   یهایژگیو  توانیباشد و چگونه م   چگونه

  ی اهداف سازمان   یحاصل شود که خود چارچوب در راستا  نانیاطم  دی مفاد آن با  تیصورت رعا

 .  شودیم   تیریمد  یو به خوب افتهیتوسعه 

  زویا ی تخصص ای  ی تیریمد یها نامهنظام ی هانامهگواهی شتریکه پ  ی مصاحبه، سازمان  جینتا مطابق

استقرار   در  باشد،  کرده  اخذ  ا  تیریمد   نظامرا  چندان  زویدانش  با    یمشکل  که  داشت  نخواهد 

)   ی هاافتهی همخوانWilson and Campbell 2018پژوهش  م  ی(  عنوان  که    ت یقابل  داردیدارد 
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اس با  مد  یتانداردهاتعامل  چارچوب   نیبد  ت،یریمختلف  که  مد  یهامعناست  را    تیریمختلف 

 . ندینما  یبانیپشت  گریکدیمتصل نمود تا از   گریکدیبه  توانیم

آشنا  ج ینتا  مطابق عدم  مد  نیمشاور  ییمصاحبه،  واقع  تیریاستقرار  با  ن  هاتیدانش    ی ازهایو 

فالح    ،یمدهوش  ، ی)رمضان  جی در صنعت ثبت کرده که با نتا   یاشکست خورده   اتیتجرب  ،ی سازمان

رازق  یمیالج م  ( 1397  یو  عنوان  مد  یمتعدد  یهاپروژه  داردیکه  استقرار  با    تیریدر  دانش 

(  Milton and Lambe 2020پژوهش )   جیبا نتا  نیدارد. همچن  یهمخوان  اند، دهششکست مواجه  

دانش، دائماً به دنبال اختراع چرخ بوده و مشکالت    تیریمد   داردیدارد که اشعار م   یهمخوان  زین

 کند. یم یبررس مجدداً ،یمحسوس شرفتیپ  چگونهیرا بدون ه یقبل

گسترده،    یساالروان یباال و د   تیبا درجه رسم  ی سازمان  یپژوهش عنوان شد ساختارها  نیا  در

( Wilson and Campbell 2018)  یهاافتهیکه با    باشندیدانش نم  تیریمد  نظاممناسب استقرار  

در ساختار   یراتیی، مستلزم تغISO 30401الزامات    یسازادهیپ  دارندیانطباق دارد که عنوان م

 نباشد.  ندیها خوشاچندان به مذاق سازمان د یکه شا  باشدیآن م یندهایو فرا ی انسازم

شرا  نیا  در سازمان   یتیامن  طیپژوهش  بافت  در  صنعت  بر  م  شدمطرح    یحاکم    تواند یکه 

 Shabahatپژوهش )  ی هاافته ی که با    د ینما  جاد یا  ی دانش سازمان  تیریدر چرخه مد  یی هاتیمحدود

and Jean-Louis 2021محدود نمودند  عنوان  که  دارد  مطابقت  جغرافیای  و    یتیامن  یهاتی ( 

   است. رگذاریثأ بر اکتساب و انتشار دانش بشدت ت  ،راهبردی

 (Wilson and Campbell 2018 ر برا   ییها سک ی (  بر   ت ی ری مد   نظام استقرار    ی را  منطبق  دانش 

استاندارد در  ن ی استقرار نماد ت، ی ف ی ک ی ب نامهگواهی صدور  سک یبرشمردند از جمله ر   زوی استاندارد ا 

 .رددا   یپژوهش حاضر همخوان  ی ها افته ی در استقرار استاندارد که با   موردی ب  یها نه ی سازمان و هز

(Maximo, Pereira, Malvestiti and de Souza 2020به ا )که عالوه بر ساختار    دندیرس  جهینت  نی

بعضاً  دهیچیپ  بالطبع ساختار فرهنگمتفاوت سازمان  و   رینظ  یگرید   یهامتفاوت، چالش  یها و 

 ریبه کارکنان در مس  یبخش  ی ارشد و نحوه آگاه  تیریدانش، مشارکت مستمر مد  تیریفرهنگ مد
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  ت یریمد  نظام نحو مطلوب  ها، بهبا غلبه بر آن  ی ستیارشد با  تیری وجود دارد که مد  نظام   ی سازادهیپ 

پ  را  با    د ینما  یسازادهیدانش  بافت سازمان   یهاافتهی که  دانش،    تیریفرهنگ مد  ،یپژوهش که 

دانش    ت یریمد  نظام  یبه کارکنان و راهبر  ی رسانیآگاه   قیدانش از طر  تیریمد  نظام از    یبانیپشت

  یی در استقرار استاندارد شناسا  یسازمان   یهاعنوان مقوله را به  رانیو تعهد مد  یرهبر  قیاز طر

 کرد، مطابقت دارد. 

پژوهش    ی هاافتهی مشابه شده که با    ع یدرست صنا  ی هاوه یاز ش  د یبر تقل  د یکأ پژوهش ت   نیا  در

(Milton and Lambe 2020که تما )نامه گواهیاخذ    یبرا  گر ید  ع یکورکورانه از صنا  دیبه تقل  لی 

 اند، مطابقت دارد. برشمرده زو یدانش ا تیریمد نظامرا از آفات 

 یاتم  یانرژالمللی  بین( که هدف آژانس  Shabahat and Jean-Louis 2021)  یهاافتهیاساس    بر

 ز یآمو صلح  منیاستفاده ا  جیرا ترو  یاهسته  یهادانش در سازمان  تیریاز استقرار مد  تیاز حما

فاکتور   تیاهم  ز، یپژوهش ن  ن یا  جینتا  دانند،یعضو م  یکشورها  نیدر ب  یاهسته  یهایاز فناور

HSE کندیم نییتب یادانش هسته تیریدر مدل استقرار مد . 

 داده است.  یمدل فرانهوفر را در دل خود جا یها المانتمامی پژوهش،   یهاافتهی

 :هاشنهادیپ

 ISO 30401استاندارد    یدانش بر مبنا   تی ر ی ثر مدؤ محقق در جهت استقرار م   یها شنهاد ی پ   تی نها   در 

 :دشو ی اعالم م   ل یدر سازمان مورد مطالعه به شرح ذ 

محور بوده و بر بهبود مستمر    ندیفرا  ISO 30401که استاندارد   یی جااز آن  ی به طور کل •

کشور جهت استقرار    یاصنعت هسته   شودیم  هیو خلق ارزش از دانش تمرکز دارد، توص

 . دیشده استاندارد، استفاده نما  یدانش، از نسخه بوم تیریمد نظام
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  کباره یدر صنعت با خروج    یادی ز  یهاسازمان  به زودیبا توجه به نوپا بودن صنعت،   •

  ن یگزیجا  یرویو جذب ن  یپرورنیراهبرد جانش  شودیم  هیمواجه هستند که توص  روهاین

 . شوداتخاذ  ی نیگز ی بوم تیبا اولو

 طیجوانان با شرا  ش یدشمنان، نرخ گرا  ی منف  غاتیسازمان و تبل  ی اسیبا توجه به جو س •

جبران خدمات   یها نظامها  سازمان  شودیم  هیکه توص  افتهی مشابه به صنعت کاهش  

 . ندیو اجرا نما یطراح یترزانندهیانگ

همکارسازمان • مد  یها،  دفتر  آژانس    تیری با    ی برا  یاتم  یانرژالمللی  بیندانش 

  یهاشود در نشست   یو متدها را توسعه دهند و سع  اتیتجرب  نیدتریاز جد  یبرخوردار

کنفرانس  یفن  ی انرژالمللی  بینآژانس    یآموزش  یهادوره  ا یالمللی  بین  یهاآژانس، 

 حضور داشته باشند.  یندگانیحتما نما ،یاتم

  و اجرا گردد،   یکشور طراح  یافناورانه در صنعت هسته   ینظام نوآور  کیکه    یدر صورت •

 . افتی خواهد  شیو انتشار دانش به مراتب افزا دیسرعت تول

ارزش • آژانس    یخلق  در  آنست،  دنبال  به  استاندارد  کاهش    یاتم  یانرژالمللی  بینکه 

موضوعات    ریموضوع به همراه سا  نیاست. ا  یاهسته  تیو امن  یمنیا  شیمخاطرات و افزا

 .شوددر ارکان جهت ساز سازمان لحاظ  یدانش

  نظام در    ، این نظام مدیریتیثر کارکنان در استقرار و نگهداشت  ؤم  یبه جهت همراه •

کارکنان   زهیانگ تی ثر در نظر گرفته شده و تقوؤم یهمراه یبرا یازاتیامت ، یپاداش ده 

 .ردیدر دستور کار قرار گ

سازمان • فرهنگ  استقرار    شیپ   یتوسعه  شروع  سازمان  تیریمد  نظاماز  در  ها،  دانش، 

 گردد.  ییو اجرا یزیربرنامه

 رانیمد  یتوسعه سبک رهبر  به خصوص  رانیمد  یستگیتوسعه شا  یهاسازمان برنامه •

 را توسعه دهد. 
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  یی هاهیها را در قالب ابالغ آن  ت یو جرائم عدم رعا  یحفاظت  یهاهیتوص  ن،یها قوانسازمان •
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Management patterns and standards in the deployment phase need to be localized to the 

needs and requirements of the industry, and this is essential in the nuclear industry as a 

knowledge-based industry. In this research, using content analysis method and with the 

tools of library review and interviews with industry experts, an applied standard in 

accordance with ISO 30401 in 3 dimensions and 14 final concepts for core knowledge 

management are presented. The main dimensions of requirements in knowledge 

development, knowledge transfer and conversion and enablers were categorized. In the 

knowledge development dimension, the concepts of receiving new knowledge, applying 

current knowledge, preserving current knowledge, and dealing with outdated or invalid 

knowledge were selected. For the dimension of knowledge transfer and transformation, 

concepts such as human interaction, knowledge presentation, knowledge combination and 

internalization and learning, and finally for the enablers dimension, concepts such as 

human capital, processes, technology and infrastructure, governance and knowledge 

management culture are categorized. The results of this study, in addition to being fruitful 

in manufacturing and research organizations for the management of nuclear knowledge, 

can be used as a reference in the KMAV program of the International Atomic Energy 

Agency. 
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