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 هدف کلی درس:

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(
 مدیریت دانش در سازمان ها آشنایی با مفاهیم و کلیات مدیریت دانش

 آشنایی با استراتژی های مدیریت دانش آشنایی با اهداف مدیریت دانش

  دانشآشنایی با فرایند مدیریت 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
شماره 
 جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

آشنایی با تعاریف، مفاهیم و ابعاد مدیریت  1جلسه 
 دانش

 و خرد دانش ارائه تعاریف داده، اطالعات، 
 مدل سلسله مراتب دانش

 ستفاده از روش تدریس فعال و مشارکتیا
 معرفی مطلب توسط استاد

بحث و بررسی مطالب توسط دانشجویان 
 در فرایند بحث و مشارکت
 جمع بندی

 کاربرد-اشتراک گذاری-ذخیره سازی دانش-خلق دانش-تشخیص چرخه مدیریت دانش 2جلسه 
 منابع و ابزارها-معانی و مفاهیم اشتراک دانش 3جلسه 
 مدل ها و روش ها اشتراک دانش 4جلسه 
 اهداف و ضرورت مدیریت دانش در سازمان ها فرایند و اهداف مدیریت دانش 5جلسه 
 تعابف و مثال هایی از هر فرایند-مراحل و فرایند فرایند و اهداف مدیریت دانش 6جلسه 

 الگوی فرایند دانش
مدل های -مددل فراینددی مدیریت دانش-مددل عمومی مددیریدت دانش مدل های مدیریت دانش 7جلسه 

 شناختیمدل های -شبکه ای
مدل چهار -مدل هفت سدددی -مدل نانوکا و تاکوچی-مدل های فلسدددفی مدل های مدیریت دانش 8جلسه 

 مدل های ارتباطی-سی
-واسطه ها مانند موسسات عرضه دانش-نقشده های دانش-اسدتراتیی ها مدیریت دانشابزارهای  9جلسه 

 مراکز شایستگی
 مهندسی چینش کاربردی اسناد-فنون حل مساله ابزارهای مدیریت دانش 11جلسه 

 حافظه الکترونیکی
 گرایمدل فرایند -کاربرد مدل های برنامه ریزی استراتییک استراتیی های مدیریت دانش 11جلسه 

 رائه مطلب توسط یکی از دانشجویانا
 بحث و بررسی توسط همه دانشجویان

 جمع بندی مطالب

 توضیح در خصوص مراحل برنامه ریزی استراتییک-نقشه های استراتیی استراتیی های مدیریت دانش 12جلسه 
وییگی های سددازمان -تاثیر مدیریت دانش بر حوزه های کلیدی سددازمان مدیریت دانش در سازمان ها 13جلسه 

 های دانش بنیان
 مدیریت دانشاستراتیی مبتنی بر توانایی و نقش  مدیریت دانش در سازمان ها 14جلسه 

 همسو سازی مدیریت دانش با راهبردهای سازمان
 چالش های فرهنگ سازمانی-چالش های کنترل سازمانی چالش های مدیریت دانش در سازمان ها 15جلسه 
چالش های مربوط به ابهام در اسیستم های -چالش های ساختار سازمانی چالش های مدیریت دانش در سازمان ها 16جلسه 

 انگیزشی
 پایان ترمآزمون  71جلسه

 نوع ارزشیابی:
 نمره 8تهیه یک مقاله علمی و پیوهشی 

 نمره 4ارائه یک مطالب در کالس و مشارکت در مباحث کالس 
 نمره 8امتحان پایان ترم 
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