
  يمستندساز نظام يساز ادهيپ

  چرا؟ ؛يمستندساز نظام جاديا

 شده ديتول يباارزش و مهم مستندات مختلف يهاپروژه ياجرا ا يسازمان ك ييهاتيفعال ياجرا يط در

 پروژه ا يو سازمان در ليدخ افراد ذهن در يضمن صورت به كه گردد يم كسب يارزشمند اتيتجرب و

 ستميس ك يوجود عدم ليدل به .باشديم انسازم از خروج ا يو يفراموش خطر در همواره و شده انباشته

. گردديم فراموش ا يو رفته نيب از شده، پراكنده جيتدر به ارزشمند دانش و اطالعات نيا كارآمد، ويآرش

 انجام ياقهيسل ا يو يسنت روش به معموالً كار نيا شود،يم ينگهدار مستندات كه ييهاسازمان در يحت

 دايپ انتقال و شيپاال ثبت، يدرست به است، يابالقوه ارزش يدارا كه دانش و اطالعات موارد، اغلب در و شده

  .كندينم

  

 ،خود كاركنان از كي هر يازا به هاسازمان گارتنر، يقاتيتحق و يمطالعات موسسه گزارشات اساس بر

 آمار اساس بر نيهمچن. دهنديم دست از مستندات، افتني و جستجو زمان صرف ليدل به دالر 4800 ساالنه

 عدم سازمان، از كاركنان خروج جمله از يمختلف ليدال به هاسازمان دانش% 4,5 ساالنه IDC موسسه

 سرعت شيافزا به توجه با نيا بر عالوه. گردديم مفقود افراد توسط دانش احتكار و اطالعات حيصح تيريمد

 .گردديم استفاده رقابليغ و منسوخ ساالنه زين هاسازمان دانش% 3,2 جهان، در دانش ديتول

  ما روش

 مستندات ينگهدار و انتقال ش،يپاال ،يسازمانده جاد،يا و يآورجمع يبرا مدون نظام ك يجاديا با

 كي در .برد بهره آن از و نموده اكتساب را هيسرما نيا بالقوه ارزش از يتوجه قابل حد تا توانيم سازمان،

 ،اطالعات از ك يهر ثبت نحوه يبرا مشخص يهاقالب ،استاندارد و جامع يِبندطبقه ساختار

 نيا يتسر. گردديم نييتع ... و يمستندساز قبال در مختلف يهابخش و افراد يهاتيمسئول



 

  .رديپذيم صورت طرح نيا ياجرا يط در كه است ياقدامات جمله از سازمان، كرهيپ در همنظامنا

 رايو شانياند آرمان شركت مشاوران از متشكل يخصصت ياتهيكم ليتشك به ازين طرح نيا ياجرا يبرا

 و يآورجمع يبرا مهم مستندات ييشناسا سازمان، هر يازهاين يبررس با كه است سازمان درون افراد و

 جامعِ نظام يطراح يبرا از،ين مورد اقدامات ريسا و مستندات يبرا مشخص يبندطبقه نييتع ،ينگهدار

  .شوديم انجام يمستندساز

 بيتصو مرتبط مقامات توسط ديبا ،است نظامنامه ك ياصل در كه يمستندساز جامع طرح يخروج

 كار نيا. گردد ابالغ سازمان، يهاپروژه يهابخش تمام به يمستندساز نديفرا يسازكپارچه يمنظور به و شده

 هر يازمستندس تيمسئول و شده انجام هماهنگ و مشابه روش اساس بر يمستندساز تا شد خواهد سبب

  .شود مشخص اطالعات از بخش


