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  مديريت دانش : مورد مطالعه  موضوع

  
سال سابقه كار در توليد محصوالت پالستيكي است كه  30شركت توليدي و صنعتي مواد پالستيكي ابهر رود، داراي بيش از 

  .صادارت قابل توجهي نيز به كشورهاي منطقه و در يك دوره زماني به اروپا داشته است
  

منابع انساني ماهر  ، اين شركت نيازمندبا ويژگي هاي متفاوتمحصوالت متنوع  با وجود خريد تكنولوژي توليد نوين از اروپا و توليد
  .چرا فرايند توليد و ساخت نيازمند مهارت در اجرا است.براي توليد استتجربه  و با
  

  :در اين صنعت شده است عوامل متعددي در چند سال اخير باعث ريزش منابع انساني ماهر
 شروع زمان بازنشستگي -1

 كاركنان توليد،) ريه وشش(سختي محيط كار و فرسودگي جسمي -2

  .در نتيجه مهارت و تجربيات توليد نيز از محيط كار خارج ميگردد
  
و شرايط سني اشان هم اجازه اينهمه  بودند در ابتداي آغاز به كار اين صنعت، صاحبان صنعت خودشان درگير توليد و راه اندازي 

شدند، و از سوي به شدت به منابع انساني ماهر وابسته  ، آنهااما با كهولت سن و تنوع فعاليتهاي برون سازماني. فعاليت را مي داد
  .سال ها دانش و تجربه كسب شده در اين كارخانه، متراكم نگرديد ديگر

  
 EFQM: ند مدل مديريتي از قبيلچو حتي حضور در  9001/14001/18000ايزو :يلبا وجود اتخاذ سيستم هاي مديريتي از قب

و با همه گان تسهيم نمي در اين شركت خطاهاي توليد بسيار زياد است، چراكه مهارت و دانش بصورت اتفاقي شكل مي گيرد 
  .گردد

تخصصي در توليد ندارد و خود را بشدت به در همين راستا مديرعامل جديد كارخانه كه جز نسل دوم از صاحبان سرمايه است و 
كاركنان با سابقه و ماهر وابسته احساس مي نمايد و كنترل آنان را سخت مي داند، تصميم گرفته است كه دانش و تجربياتي كه در 

  .شركتش و همچنين در صنايع همسان وجود دارد را گردآوري، دسته بندي، تسهيم و كنترل و مديريت نمايد
  

  :منظور از جنابعالي دعوت شده است تا موارد ذيل را در يان شركت توسعه نماييدبدين 
  

 فرايند مديريت دانش چيست؟ -1

 چگونه مي توان اين فرايند را در اين كارخانه توسعه داد؟ -2

 چالش هاي پيش روي اين مدير چيست؟ -3

  نظام كنترل و مديريت اين فرايند چگونه است؟ -4


