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ــور  ــی دارد و به منظ ــی و تیم ــردی گروه ــه ای، رویک ــون حرف ــک کان ــوان ی ــاق به عن ــی انطب ــای ارزیاب ــزان در نهاده ــان و ممی ــون ارزیاب کان

نگهداشــت، ارتقــا، دانســتن، یادگرفتــن، اشــتراک دانــش و تجربیــات کــه در یــک فراینــد نظام منــد یادگیــری جمعــی در قلمــرو مشــترکی از 

ــد موضــوع یادگیــری  ــی انطبــاق نه تنهــا می توان تاش هــای حرفــه ای کنارهــم شــکل می گیــرد؛ بنابرایــن هــر موضــوع مشــترکی در چارچــوب ارزیاب

بــرای بهترشــدن باشــد بلکــه موجبــات نزدیکــی، مــودت، قــوام و تــداوم شــبکه ارزیابــان و ممیــزان نیــز می شــود. کانــون ارزیابان و ممیــزان بایــد قلمرویی 

بــرای اشــتراک یادگیــری داشــته باشــند. اطاعــات، فعالیت هــا و تجــارب خــود را بــه اشــترک بگذارنــد، صرفــاً بــه عاقــه و همدلــی نســبت بــه موضوعــی 

بســنده نکننــد و در کســب مهــارت یــا حرفــه ای متخصــص و ماهــر شــوند. در ایــن مقالــه ضمــن بیــان ســیر تاریخــی و تکاملــی گروه هــای خبــره/ 

حرفــه ای، جنبه هــا و نمونه هــای مختلــف ایــن گروه هــا بررســی و مرزبنــدی آن هــا بــا گروه هــای وظیفــه ای یــا پــروژه ای در ســازمان و نیــز گروه هــای 

حرفــه ای به عنــوان ســرمایه اجتماعــی بیــان می شــود. در ادامــه بــر نقــش ایــن کانــون در تحکیــم، تثبیــت و مدیریــت دانــش شــبکه ممیــزان و ارزیابــان 

در نهــاد ارزیابــی انطبــاق دفاعــی تأکیــد و بــه مؤلفه هــای تشــکیل کانــون ارزیابــان و ممیــزان اشــاره می شــود.

کانون، انجمن های خبرگی، کانون ارزیابان و ممیزان

مدیریــت دانــش در مرکــز توجــه بــوده اســت. ایــن مفهــوم 
ــده اســت.  ــف تفسیرش ــه شــکل های مختل ــال ها ب ــی، س کل
“کالــس” )در ســال 2005( دیــدگاه منتقدانه تــری دربــاره ی 
ــای  ــوان “گروه ه ــه در آن می ت ــی دارد ک ــای مختلف روش ه
ــری در  ــه یادگی ــرای درک اینک ــرد. ب ــیر ک ــره” را تفس خب
ــه رخ می دهــد “الو” و “ونگــر”  خــارج از کاس درس چگون
)در ســال 1991( در مؤسســه تحقیقــات یادگیــری بــر روی 
ــن  ــت ای ــه عضوی ــازه ب ــه ت ــوزی ک ــا نوآم ــازه وارد ی ــراد ت اف
گــروه غیررســمی در آمــاده بودنــد مطالعــه ای انجــام دادنــد. 
ــارکت،  ــن و مش ــق تمری ــری از طری ــف یادگی ــرای توصی ب
ــد کــه  ــه کار بردن ــره” را ب ــدا اصطــاح “گــروه خب آن هــا ابت

پیــش  از آن “یادگیــری موقعیتــی” نامیــده شــده بــود.
 در طــی زمــان، ســاختار این گــروه از طریق فرایند مشــارکت 
جنبــی معقــول ایجادشــده اســت. عقانیــت و مشــارکت بــا 
ــا یــک گــروه  ــه یــک انجمــن ی همراه هــای خــاص، تعلــق ب
و  عبارت هــای جنبــی  تعریــف می کنــد؛ درحالی کــه  را 
مشــارکت در ارتبــاط بــا مــکان و هویــت اســت. تحقیقــات الو 

واژگان کلیدی:

1- مقدمه
در کانــون، ارزیابــان و ممیــزان یــا گروه هــای خبــره و 
ــه اشــتراک  ــر ب ــا یکدیگ ــه ای را ب ــا حرف ــه ای، پیشــه ی حرف
ــع  ــل مناف ــه دلی ــراد ب ــن اف ــی ای ــور طبیع ــد. به ط می گذارن
مشــترک اعضــا و در نــگاه کان، منافــع نهــاد ارزیابــی 
انطبــاق را تأمیــن خواهندکــرد و در یــک حــوزه یــا منطقــه ی 
ــدف  ــا ه ــذا به طــور خــاص ب ــد. ل ــه وجــود می آین خــاص ب
ــاد  ــود ایج ــته ی خ ــه رش ــوط ب ــش مرب ــت آوردن دان به دس
ــتن  ــتراک گذاش ــه اش ــد ب ــق فراین ــن طری ــوند. از ای می ش
اطاعــات و تجربیــات بــا گــروه اســت کــه اعضــا از یکدیگــر 
یــاد می گیرنــد و فرصــت را بــرای پــرورش فــردی و حرفــه ای 

ــد. ــم می کنن ــان فراه خودش
2- منشأ و سیر تکاملی

ــی”،  ــری موقعیت ــون “یادگی ــی چ ــار مفاهیم ــان انتش از زم
“گروه هــای خبــره” در ابتــدا به عنــوان یــک نظریــه ی 
حــوزه ی  از  بخشــی  به عنــوان  آن  پــس  از  و  یادگیــری 
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و ونگــر بــه ایــن مســئله نظــر دارنــد کــه چگونــه کارآمــوزی 
ــه یادگیــری مــردم کمــک می کننــد. آن هــا  و عمل گرایــی ب
ــا  ــروه ی ــک گ ــه ی ــازه وارد ب ــک ت ــه ی ــی ک ــد زمان دریافتن
ــاهده  ــرف مش ــی را ص ــدا زمان ــدد، در ابت ــت می پیون جماع
و احتمــال انجــام وظایــف ســاده به عنــوان نقش هــای 
ــه کار و مشــارکت  ــوزد گــروه چگون ــا بیام ــد ت ــه  می کن اولی
می کننــد. الو و ونگــر فراینــد جامــع پذیــری، یعنــی آشــنایی 
ــف  ــول توصی ــی معق ــارکت جنب ــوان مش ــروه را به عن ــا گ ب
ــه  ــد. اصطــاح گــروه خبــره همــدل کــه الو و ونگــر ب کردن
ــق مشــترک  ــه عای ــی هســتند ک ــد، گروه ــاره کردن آن اش
دارنــد و بــا تنوعــی از تجربیــات خــود مشــتاق بــه یادگیــری 

و مشــارکت در آن گروه انــد.
3- نمونه هایی از گروه های خبره/حرفه ای

ــراد  ــه اف ــی ک ــت، از زمان ــدی نیس ــده ی جدی ــی پدی خبرگ
ــه اشــتراک گذاری تجربیــات خــود  ــه یادگیــری و ب شــروع ب
از طریــق داســتان  گویی کرده انــد، ایــن نــوع یادگیــری 
ــه ای،  وجــود داشــته اســت. رویکــرد گروه هــای خبــره/ حرف
ــر در  ــای اخی ــه در دهه ه ــت ک ــوده اس ــداول ب ــی مت روش
 ،5S ــروه ــروژه، گ ــازی پ ــئله، مستندس ــل مس ــای ح حوزه ه
 )CFT( ــوره ــای چندمنظ ــک، گروه ه ــت ریس ــروه مدیری گ
ــهور از  ــه ی مش ــک نمون ــت. ی ــوده اس ــتفاده ب و ... مورداس
ــج ظاهــر  گروه هــای خبــره درون یــک ســازمان کــه به تدری
شــد، کاری اســت کــه نماینــدگان خدمــات مشــتری زیراکس 
در مــورد تعمیــر ایــن ماشــین ها انجــام دادنــد. تعمیــرکاران 
ــه  ــش از صبحان ــمی پی ــای غیررس ــی ماقات ه ــس ط زیراک
یــا نهــار، شــروع بــه تبــادل راهنمایی هــا و ترفندهــا کردنــد و 
درنهایــت زیراکــس ارزش ایــن اثــر متقابــل را دیــد و “پــروژه 
پیــروزی” را ایجــاد کــرد تــا اجــازه دهــد ایــن تعامــات در 
ــه اشــتراک گذاشــته  ــی نماینــدگان ب سرتاســر شــبکه جهان
شــود. تخمیــن زده می شــود پایــگاه داده “پــروژه پیــروزی” 
ســبب صرفه جوئــی 100 میلیــون دالری بــرای ایــن شــرکت 

شــده اســت.
ــال 1975  ــکا از س ــه آمری ــک و بیم ــت ریس ــن مدیری انجم
ــرکت ها و  ــو از ش ــتم دارای 3500 عض ــرن بیس ــر ق ــا آخ ت
ــات  ــا و خدم ــا و طیــف وســیعی از برنامه ه ــدگان آن ه نماین
ــکای  ــه در آمری ــران ریســک و بیم ــه مدی آموزشــی و متوج
شــمالی بــود. ایــن انجمــن بــا انجمن هــای مشــابه در 

بســیاری از کشــورهای جهــان از طریــق IFRIMA کــه 
همــان “فدراســیون بین المللــی مدیریــت ریســک و بیمــه”  

ــت. ــاط داش ــت، ارتب اس
4- عوامل مؤثر در شکل گیری کانون ارزیابان و 

ممیزان موفق
کانــون ارزیابــان و ممیــزان را می تــوان به عنــوان یــک 
انجمــن خبرگــی در نظــر گرفــت کــه عوامــل زیــر در 

هســتند: مؤثــر  آن  شــکل گیری 
1. حضــور فــردی: گروه هــای خبــره بــه پــرورش رونــد 
داســتان گویی در میــان همــکاران توجــه دارنــد و بــه تقویــت 
ــات  ــد. مطالع ــک می کنن ــان در آن کار، کم ــای آن مهارت ه
نشــان می دهــد کارکنــان یک ســوم از وقــت خــود را صــرف 
جســتجوی اطاعــات می کننــد و به جــای یــک منبــع 
ــک  ــتورالعمل و بان ــاب، دس ــر کت ــی )نظی ــخص اطاعات مش
اطاعاتــی( بــه میــزان پنــج برابــر بــه همــکاران خــود مراجعه 
ــی  ــبب صرفه جوی ــروه س ــای گ ــا اعض ــورت ب ــد. مش می کنن
در وقــت می شــود. اعضــای ایــن گــروه، دانــش پنهــان دارنــد 

ــی آن دشــوار اســت. ــره و بازیاب کــه ذخی
2. حضــور اجتماعــی: برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران در یــک 
گــروه خبــره مســتلزم فراهم کــردن حضــور اجتماعــی اســت. 
“تــو” )در ســال 2002( حضــور اجتماعــی را به عنــوان 
ــل و  ــاط متقاب ــک ارتب ــر در ی ــری شــخص دیگ ــه برت “درج
برتــری نتیجــه آن در روابــط بیــن فــردی” تعریــف می کنــد.

3.  انگیــزش: داشــتن انگیــزه بــرای بــه اشــتراک گذاری دانــش 
در گروه هــای خبــره، عاملــی مهــم اســت. مطالعــات نشــان 
ــت  ــای منفع ــه معن ــش را ب ــا دان ــه اعض ــی ک ــد زمان می ده
جمعــی، نوعــی تعهــد اخاقــی، دســتاورد مشــهود )ارتقــا و 
ــا  ــس( ی ــتاورد نامشــهود )شــهرت، اعتمادبه نف ــاداش(، دس پ
ــرای  ــد ب ــل( می بینن ــش، تعام ــادل دان ــه )تب ــت جامع منفع
ــزه  ــروه انگی ــال در گ ــرکت کنندگان فع ــه ش ــدن ب تبدیل ش

می یابنــد.
گروه هــای خبــره  رشــد  تضمیــن  بــرای  4. همــکاری: 
همکاری و مشــارکت الزم اســت. تحقیقات نشــان داده اســت 
ــکاری  ــری از هم ــطح باالت ــانگر س ــی نش ــل خاص ــه عوام ک
ــش در شــبکه کســب کار اســت.  ــادل دان و مشــارکت در تب
ــه  ــد ک ــال 2002( دریافتن ــیمون” )در س ــویبی” و “س “س
اغلــب همــکاران کارآزمــوده بــه پــرورش فرهنــگ مشــترک 
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تمایــل دارنــد. عــاوه بــر ایــن آن هــا اشــاره کردنــد کــه در ســطح آمــوزش باالتــر نیــز تمایــل بــرای همکاری هــا از روی همدلــی 
می شــود. پیش بینــی 

5- اقدامات عملی برای تقویت کانون ارزیابان و 
ممیزان موفق

ــان و  ــبکه ارزیاب ــکل از ش ــزان متش ــان و ممی ــون ارزیاب کان
ممیــزان سیســتم های مدیریــت، محصــول و آزمایشــگاه 
ــف  ــه توصی ــق آنچ ــات مطاب ــراری ارتباط ــا برق ــه ب اســت ک
ــی و  ــا همدل ــه ای ب ــره و حرف ــای خب ــب گروه ه شــد، در قال
ــد و توســط یــک ســازمان  عایــق مشــترک شــکل می گیرن
ــرایط  ــاد ش ــا ایج ــازمان ب ــوند و س ــت می ش ــی حمای دولت
مناســب زیســت بوم رشــد و تعالــی آنــان را فراهــم می کنــد. 
ازآنجاکــه کانــون ارزیابــان و ممیــزان به عنــوان یــک انجمــن 
ــای آن  ــع اعض ــق و مناب ــا دارد، عای ــی پوی ــی ماهیت خبرگ
ــه ای  ــد به گون ــون بای ــن کان ــر اســت، بنابرای در معــرض تغیی

ــد. ــرات پشــتیبانی کن ــد از تغیی ــا بتوان طراحــی شــود ت
ایجــاد ســاختار  کانــون شــامل ســازماندهی،  طراحــی 
مناســب، تدویــن رویه هــا و روش هــا و جــذب اعضــای 
ــه  ــری، کمیت ــراد در نقــش شــورای راهب شایســته اســت. اف
علمــی، کمیتــه اجرائــی و اعضــا قــرار می گیرنــد و وظایفــی 
ــی،  ــت های کل ــری سیاس ــزی و تصمیم گی ــون طرح ری همچ
ــی  ــت های علم ــی و سیاس ــن خط مش ــدی و تدوی بودجه بن
کانــون، ارتقــا، داوری، هدایــت علمــی، تصمیم ســازی و 
نظــارت بــر فعالیت هــای کانــون، شناســایي زمینه هــا و 

ظرفیت هــای علمــی الزم بــراي توســعه، تنظیــم برنامه هــاي 
کوتاه مــدت و بلندمــدت علمــی و نقشــه ی راه توســعه علمــی 
کانــون، داوری و بررســي مقــاالت علمــي و فعالیت هــای 
ــای  ــداف و برنامه ه ــاالنه اه ــزی س ــون، طرح ری ــی کان علم
کانــون، ارزیابــي دوره ای کارایــي و عملکــرد برنامه هــاي 
اجرایــي هریــک از کمیته هــا، پیگیــری تأمیــن بودجــه، 
ــت ها  ــا، نشس ــا، اجاس ه ــا، فراهمایی ه ــزاری همایش ه برگ
و میزگردهــاي تخصصــي، برگــزاری دوره هــای آموزشــی و ... 

را ایفــا می کننــد.
کانــون ارزیابــان و ممیــزان بــا یافتــن، بــه اشــتراک گذاشــتن، 
ــان  ــش پنه ــه آشکارســاختن دان ــش ب ــره دان ــال و ذخی انتق
ــی و ممیــزی کمــک می کنــد و اثربخشــی و عملکــرد  ارزیاب
بهتــری بــرای اعضــای کانــون ایجــاد خواهــد کــرد. همچنین 
ــوا و  ــی پرمحت ــش منبع ــت دان ــرای مدیری ــره ب ــروه خب گ
زمینــه ای اســت کــه اگــر دانــش جریــان یافتــه در آن مــدون، 
مســتند و حفــظ شــود بــرای اســتفاده های بعــدی می توانــد 
قابل دســترس باشــد. از دســت آوردها و خروجــی کانــون 
ــا،  ــا و فراهمایی ه ــی، همایش ه ــاالت علم ــه مق ــوان ب می ت
تیم هــای تخصصــی و حرفــه ای، رصــد آخریــن اســتانداردها 

ــرد. ــاق و ... اشــاره ک ــی انطب ــای ارزیاب ــا و روش ه و فن ه
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6- مزیــت کانــون ارزیابــان و ممیزان ســرمایه 
عی جتما ا

امــروزه در کنــار ســرمایه های انســانی و اقتصــادی، ســرمایه 
ــه  ــورد توج ــز م ــی نی ــرمایه اجتماع ــام س ــه ن ــری ب دیگ
قرارگرفتــه اســت. ســرمایه اجتماعــی، یــا بعــد معنــوی یــک 
ــویق  ــق تش ــه از طری ــت ک ــی اس ــی تاریخ ــاع، میراث اجتم
افــراد بــه همــکاری و مشــارکت در تعامــات اجتماعــی، قــادر 
اســت بــه حــل میــزان بیشــتری از معضــات موجــود در آن 
ــعه  ــد و توس ــوی رش ــت به س ــد و حرک ــق آی ــاع، فائ اجتم
ــر  ــی و ... را امکان پذی ــی، فرهنگ ــادی، سیاس ــتابان اقتص ش
ــار  ــوان در کن ــی را می ت ــرمایه اجتماع ــع، س ــازد. در واق س
ــی  ــروت ملّ ــی از ث ــانی، بخش ــادی و انس ــرمایه های اقتص س
ــرداری از  ــرای بهره ب ــبی ب ــتر مناس ــه بس ــاب آورد ک به حس
ســرمایه انســانی و فیزیکــی )مــاّدی( و راهــی بــرای نیــل بــه 
موفقیــت قلمــداد می شــود. بــدون ســرمایه اجتماعــی، هیــچ 
اجتماعــی بــه هیــچ ســرمایه ای نمی رســد، به طوری کــه 
ــدون  ــانی، ب ــع انس ــازمان ها و جوام ــا، س ــیاری از گروه ه بس
ســرمایه اقتصــادی و صرفــاً بــا تکیــه  بــر ســرمایه انســانی و 
اجتماعــی توانســته اند بــه موفقیــت دســت یابنــد، امــا هیــچ 
مجموعــه انســانی، بــدون ســرمایه اجتماعــی نمی توانــد 

ــدی انجــام دهــد. ــد و هدفمن ــات مفی اقدام
ــز  ــی تمای ــرمایه اجتماع ــه س ــکل اولی ــن دو ش ــام بی پاتن
ــي  ــرمایه اجتماع ــت از: س ــارت اس ــه عب ــود ک ــل مي ش قائ
ارتباط دهنــده )یــا جامــع( و ســرمایه اجتماعــي درون گروهــی 
ــراد  ــده، اف ــي ارتباط دهن ــرمایه اجتماع ــاري(. س ــا انحص )ی
متعلــق بــه تقســیمات اجتماعــي متنــوع را گــرد هم مــي آورد 
و ســرمایه اجتماعــي درون گروهــی، هویت هــاي انحصــاري را 
تقویــت کــرده و باعــث حفــظ همگنــي مي شــود. فوکویامــا 
ــود  ــاي موج ــه اي از هنجاره ــي را مجموع ــرمایه اجتماع س
ــطح  ــاي س ــب ارتق ــه موج ــد ک ــي مي دان ــام اجتماع در نظ
همــکاري اعضــاي آن جامعــه  شــده و ســبب پاییــن آمــدن 

هزینه هــاي تبــادالت و ارتباطــات مي شــود.
بــا جنبه هــای  ســرمایه اجتماعــی مفهــوم چندبعــدی 
ــه ســرمایه  ــی ک ــن معن ــه ای ــی اســت، ب خصوصــی و عموم
ــوان  ــروه به عن ــرای گ ــم ب ــراد و ه ــرای اف ــم ب ــی ه اجتماع
ــرکت کنندگان از  ــد. ش ــاد کن ــد ارزش ایج ــک کل می توان ی
طریــق ارتباطــات غیررســمی در کانــون ارزیابــان و ممیــزان، 

ــری از  ــود، یادگی ــی خ ــتراک گذاری تخصص ــه اش ــد ب فراین
دیگــران و مشــارکت در گــروه ســرمایه اجتماعــی به دســت 
می آورنــد، به ویــژه آن اعضایــی کــه مهــارت و تجربــه ی 

ــد. ــان می دهن ــود را نش خ
7- مدیریت دانش

ــش را  ــوع دان ــه ن ــال 2000( س ــرج” )در س ــکو” و “ف “واس
ــه  ــش نهفت ــش، 2( دان ــوع دان ــد: 1( موض ــف می کنن توصی
ــون  ــک جمــع. اعضــای کان ــه در ی ــش نهفت ــرد، 3( دان در ف
ــه اشــتراک گذاری، انتقــال  ــا یافتــن، ب ــزان ب ــان و ممی ارزیاب
ــان” در  ــش پنه ــاختن “دان ــکار س ــش و آش ــره ی دان و ذخی
ــای  ــته از تجربه ه ــان آن دس ــش پنه ــتند. دان ــاط هس ارتب
ــانی  ــه  آس ــه ب ــت ک ــت اس ــر موقعی ــی ب ــای مبتن گران به
نمی توانــد کشــف، مــدون و ذخیــره شــود. همچنیــن 
ازآنجاکــه بــه مدیریــت دانــش در درجــه اول به عنــوان 
موضــوع کشــف، ســازماندهی و بازیابــی اطاعــات، فراخوانــی 
مفاهیــم پایــگاه داده هــا، اســناد، زبان هــای دســتوری و 
ــزان  ــان و ممی ــون ارزیاب ــود، کان ــته می ش داده کاوی نگریس
به عنــوان منبعــی بالقــوه و غنــی از اطاعــات مفیــد در 
قالــب تجــارب واقعــی یــا “بهتریــن شــیوه ها” در نظر گرفتــه 
می شــوند. بنابرایــن، بــرای مدیریــت دانــش، کانــون ارزیابــان 
و ممیــزان منبعــی از محتــوا و زمینــه اســت کــه اگــر دانــش 
جریــان یافتــه در آن مــدون، مســتند و حفــظ شــود، بــرای 

اســتفاده های بعــدی می توانــد قابل دســترس باشــد.
ــورد  ــد در م ــا می توانن ــزان اعض ــان و ممی ــون ارزیاب در کان
ــری  ــان فک ــا طوف ــد ی ــث کنن ــکار بح ــور آش ــروژه به ط پ
جدیــد  قابلیت هــای  بــه  می توانــد  کــه  بیندازنــد  راه 
ــه  منجــر شــود. ایــن نــوع اطاعاتــی کــه در گــروه خبــره ب
اشــتراک گذاشــته یــا آموختــه می شــود، بی حدوحصــر 
ــش  ــان “دان ــاوت می ــد” )در ســال 2005( تف اســت. “دوگی
پنهــان” یــا “دانــش چگونگــی” و “دانش آشــکار” یــا “دانش 
چیســتی” را توضیــح می دهــد. انجــام مطلــوب یــک شــغل 
نیازمنــد تبدیــل تئــوری بــه عمــل اســت. کانــون ارزیابــان و 
ــن  ــکاف بی ــر روی ش ــراد ب ــا اف ــد ت ــک می کن ــزان کم ممی

ــد. ــل بزنن ــی، پ ــش چگونگ ــش چیســتی و دان دان
8- شایسته گزینی و شایسته پروری در کانون 

ارزیابان و ممیزان
شایســته پروری  و  شایســته گزینی  شایســتگی،  مفهــوم 
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به ویــژه زمانــی کــه بــا ارزش هــای دفاعــی حاکــم بــر 
ســازمان های دفاعــی مدنظــر قــرار می گیــرد، مباحــث 
بحــث را در پــی خواهــد داشــت. ایــن امــر مســتلزم 
ــده،  ــه ش ــای به کارگرفت ــا، ابزاره ــن مدل ه ــه تدوی ــه ب توج
فعالیت هــای ســازمانی، شــغلی و فــردی مختــص آن ســازمان 
ــه  ــا توجــه ب اســت. ازایــن رو کســب نظــر از صاحب نظــران ب
تجربیــات ســازمانی آنــان، امــکان تدویــن مدل هــای ســازگار 
بــا اســتفاده از اســتانداردهای صاحیــت و نظــرات خبــرگان 

فراهــم می آیــد.
ــر  ــت، نظی ــمندان مدیری ــار اندیش ــتگی در آث ــوم شایس مفه
مــک کلرانــد یــا بویاتزیــس به وفــور دیــده می شــود و 
عنوانــی نیســت کــه درگذشــته در ســازمان ها جــاری نبــوده 
باشــد؛ امــا در ســال های اخیــر بــه دلیــل اهمیــت شایســته 
ــرد  ــعه و کارب ــوم توس ــن مفه ــاالری ای ــی و شایسته س گزین
ــت  ــام مأموری ــازمان در انج ــر س ــتری دارد. به بیان دیگ بیش
خــود بــه اهمیــت نیــروی انســانی بیــش از بیــش واقف شــده 
ــت جــذب و توســعه  ــه اهمی ــف ب اســت و در ســطوح مختل

ــد. ــتری می کن ــه بیش ــته توج ــتعد و شایس ــای مس نیروه
ــان و  9- اهــداف و کارکردهــای کانــون ارزیاب

ممیــزان
کانــون ارزیابــان و ممیــزان دفاعــی به عنــوان گروهــی 
توانمنــد و پیشــرو در حــوزه ی ارزیابــی و انطبــاق و بــا تکیــه 
ــه  ــوع، مجــرب و مطــرح خــود ک ــر شــبکه گســترده، متن  ب
ــاق  ــی و انطب ــراد حــوزه ی ارزیاب همگــی از برجســته ترین اف
کشــور هســتند، بــا بهره جویــی از نیروهــای جــوان، بــا 
دانــش و متخصــص، از فارغ التحصیــان دانشــگاه های معتبــر 
کشــور، پــا بــه عرصــه فعالیــت نهــاده تــا بتوانــد بــا ســرلوحه 
ــت  ــداری و مدیری ــتری م ــه ای، مش ــاق حرف ــراردادن اخ ق
دانــش خدمــات ارزنــده ای را بــه مشــتریان خــود ارائــه نماید.

کانــون ارزیابــان و ممیــزان دفاعــی به عنــوان یکــی از 
نهادهــای حرفــه ای مرکــز اســتاندارد دفاعــی ایــران بــا هــدف 
نگهداشــت، توســعه و  تبــادل تجربیــات ارزیابــی و ممیزی در 
ذیــل مجموعــه ی معاونــت ارزیابــی و صدورگواهی نامــه ایجــاد 
ــه  ــون تبدیل شــدن ب شــده اســت. ازایــن رو، هــدف ایــن کان
ــر  ــا رویکردهــای زی ــراز اول در کشــور ب ــزرگ و ت گروهــی ب

اســت:
• ایجاد انگیزه و قدردانی، 

ــه  ــه ی ارائ ــر درزمین ــد معتب ــک برن ــه ی ــدن ب • تبدیل ش
ــاق، ــی و انطب ــات ارزیاب خدم

ــه  ــه ی ارائ ــر در زمین ــد معتب ــک برن ــه ی ــدن ب • تبدیل ش
خدمــات آموزشــی و ارتقــای ســطح دانــش، مهــارت و 

ــبکه، ــارب ش تج
• مطرح شــدن به عنــوان یــک مرکــز معتبــر آموزشــی جهــت 
تربیــت نیروهــای انســانی ســایر شــرکت ها و ســازمان ها اعــم 
از دولتــی و خصوصــی در حوزه هــا و موضوعــات مختلــف، بــا 
فراهــم آوردن دوره هــای آموزشــی بــا باالتریــن ســطح ممکن، 
بــا اســتفاده از جدیدتریــن و کارآمدتریــن منابــع و روش هــای 

آموزشی،
• اشتراک و تبادل تجارب ممیزان و ارزیابان،
• جذب ایده ها جهت اصاح و بهبود رویه ها،

• اطاع رسانی از آخرین دستاوردها، ویرایش ها و...،
• مدیریــت دانــش افــراد عضــو کانــون از طریــق ارائــه مقاالت 

در نشــریه علمــی و ترویجــی مرکز اســتاندارد.
توســعه  و  “تقویــت  را  خــود  مأموریــت  کانــون،  ایــن 
شــبکه ی ارزیابــان و ممیــزان دفاعــی از طریــق ســازماندهی، 
برنامه ریــزی، هدایــت و نظــارت” می دانــد. همچنیــن تــاش 
ــم آوردن بســترهای توانمندســازی نســبت  ــا فراه ــد ب می کن
ــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی، همایش هــا، نشســت های  ب
تبــادل تجربیــات، دوره هــا و کارگاه هــای تخصصــی و معرفــی 
نیروهــای متخصــص و کارآزمــوده بــه جامعــه، گام بزرگــی را 

ــردارد. در جهــت گســترش و اعتــای دانــش کشــور ب
ــا  ــت ب ــاش اس ــی در ت ــزان دفاع ــان و ممی ــون ارزیاب کان
ایجــاد تعامــل مؤثــر و اثربخــش بیــن ممیــزان مجــرب، مرکز 
اســتاندارد دفاعــی و ســازمان های متقاضــی استانداردســازی 
ــاع  ــی و انطبــاق در میــان وزارت دف و بهبــود فرهنــگ ارزیاب
ــول در  ــران، تح ــامی ای ــوری اس ــلح جمه ــای مس و نیروه
فراینــد ارزیابــی و انطبــاق در دفــاع بــا اســتفاده از شــبکه ای 
ــی  ــتاندارد دفاع ــز اس ــای مرک ــازی و ارتق ــد، برندس توانمن

ــران داشــته باشــد. ای
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10- نتیجه گیری
کانــون ارزیابــان و ممیــزان مــی توانــد در قالــب یــک گــروه خبــره و به عنــوان یکــی از نهادهــای حرفــه ای مرکــز تاییــد صاحیــت 
بــا هــدف نگهداشــت، توســعه و  تبــادل تجربیــات ارزیابــی و ممیــزی در ذیــل مجموعــه ی معاونــت ارزیابــی و صدورگواهینامــه 

ایجــاد گــردد.
کانــون ارزیابــان و ممیــزان بــا یافتــن، بــه اشــتراک گذاشــتن، انتقــال و ذخیــره دانــش و آشــکار ســاختن دانــش پنهــان ارزیابــی و 
ممیــزی کمــک می کنــد تــا اثــر بخشــی و عملکــرد بهتــری بــرای اعضــای کانــون ایجــاد خواهــد کــرد. همچنیــن کانــون ارزیابــان 
و ممیــزان بــرای مدیریــت دانــش منبعــی پــر محتــوا و زمینــه ای اســت کــه اگــر دانــش جریــان یافتــه در آن مــدون، مســتند و 
حفــظ شــود بــرای اســتفاده های بعــدی مــی توانــد قابــل دســترس باشــد، نیازهــای آینــده را شناســایی و در جهــت رفــع آنهــا 

ــد. ــت گذاری کن ــزی و سیاس برنامه ری
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