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  پیشگفتار
 

  
 »1قُلْ هلْ یستَوِي الَّذینَ یعلَمونَ والَّذینَ لَا یعلَمونَ إِنَّما یتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ«

  .»شوند متذکر می که هستند تنها خردمندان با هم برابرند؟دانند   یکه نم یدانند و کسان  یکه م یبگو آیا کسان«
  

تژیک براي سازمان ااستر ي را به عنوان یک سرمایه 2امروزه بسیاري از مدیران، دانش
را هاي موفق دنیا، دانش سازمانی  مدیران سازمانبیشتر   و شناسند خود به رسمیت می

ست که ا  این درحالی .دانند مییکم  و بیست  ي هاي سده شرکت ي سرمایهترین  مهم
 ،صنعت این پویایی و ایران اسالمی میهن در نفت عظیم صنعت دیرپاي ي سابقه

 و تجربیات ها، دانش از مملو ،اسالمی انقالب از پس ي هسال سی دوران در خصوص به
 کاري بها گران ي ها گنجینه این ي اشاعه و نگهداري و حفظ که بوده بیشمار هاي نوآوري

  . است ماندگار و ارزشمند
 از گیري بهره با آن، ي تابعه هاي شرکت و ایران اسالمی جمهوري نفت وزارت

 در مختلف هاي رشته متخصصان از اي گسترده طیف ي تجربه و تخصص دانش،
 و استخراج حفاري، اکتشاف، هاي فعالیت شامل(نفت صنعت باالدستیِ هاي حوزه
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 تولیدات و پتروشیمیهاي  فعالیت شامل( دستی پایین و) خام نفت برداري بهره
 بسیار موضوعات بارا  متعددي هاي پروژه ،آن )نفتی هاي فرآورده و نفت هاي پاالیشگاه

 دلیل به ،ها شرکت این در ست.در حال اجراها  که البته بعضی از آن  اند دادهانجام  متنوع
 يها مدیریت و مختلف يها پروژه اجراي با دانش از عظیمی حجم ، فعالیت گستردگی
 ها، گزارش مدارك، و اسناد قالب در دانش این از بخشی  .شود می تولید تخصصی

 صورت بهکه  نیز آن از بخشی و شود می ثبت غیره و ها دستورالعمل افزارها، نرم
 پنهان غیره و ها بینش ها، مهارت روابط، تجربیات، قالب در و بوده ناملموس و ضمنی

 بخش که آنجا از .دیاب می مجدد کارگیري به و انتقال براي اندکی احتمال است، مانده
 با است، پنهان افراد ذهن در ،فکري صنعت نفت ي سرمایه و ناملموس دانش از مهمی
 دانش این عمالً...) و تعدیل انتقال، بازنشستگی، دلیل به( نفت صنعت از افراد این خروج

 براي را هایی نگرانی اکنون هم که مقوالتی از جمله لذا. شود می خارج صنعت این از نیز
 خبره کارشناسان و مدیران خروج و جایی هجاب موضوع ،کردهایجاد کشور نفت صنعت

 دانش، مدیریت هاي سیستم .است آنان دانش و تجربه رفتن دست از و نفت صنعت از
 بازیابی، سازي، انباشت، ذخیره خلق، شناسایی، بر گذاريتأثیر هدف با و فضایی درچنین

  . ندا هآمد وجود به سازمان در نیاز مورد دانش کارگیري به و گذاري به اشتراك
کتاب حاضر با هدف انتشار بخشی از دستاوردهاي مطالعاتی و پژوهشی گروه 

مطالعات  ي سسهمؤ مدیریت و منابع انسانیِ ي پژوهشکدهدر مدیریت دانش و اطالعات 
 ،در بخش اول کتاب ،به همین منظور تدوین شده است. ،وزارت نفت المللی انرژيِ بین

صورت  مفهوم دانش و مدیریت دانش با کمک منابع دست اول علمی بهادبیات نظري و 
پیاده سازي ي ها ، کاربردها و نمونهها ضرورت ،دومدر بخش  اجمالی مرور شده است.

صی مدیریت دانش براي تخص ي نامه واژهو  مدیریت دانش در صنعت نفت تشریح شده
ارائه شده  این کتاب سومدر بخش کشور، در ادبیات نظري مدیریت دانش نخستین بار 

 منابع علمی مدیریت دانش در صنعت نفت نیز و پایانی کتاب چهارماست. در بخش 
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  معرفی شده است. و مقاالت علمی) ها نامه ، پایانها (شامل پروژه
و استادان ي ارزشمند علمی و پژوهشی ها حاصل همکاري ،این کتاب

آقایان  جناب از جمله با گروه مدیریت دانش و اطالعات بسیاري گران پژوهش
پروفسور علی رضائیان، پروفسور بابک اخگر، دکتر غالمرضا گودرزي، دکتر علی 

اعظمی، محمدعلی طاهري، زاده، امیر  مهدي شفیعی روش،یاریگر حسن دکتر عبدالهی،
سادات رضوي، نفیسه پایانی و زینب  ها عطیه بورونی، الهه خواه و خانم محمد علم

ي ها همچنین طرح .از تمامی این همکاران تشکر می نماییم می باشد که زاده غنچه
ت همکاري اجرایی معاونحمایت و پژوهشی گروه مدیریت دانش و اطالعات با 

منابع انسانی شرکت  ي وزارت نفت، مدیریت توسعه مدیریت و منابع انسانیِ ي توسعه
، مدیران ي که از همهاست ملّی نفت ایران و شرکت نفت و گاز اروندان انجام شده 

  .شود می و کارشناسان ایشان قدردانی نامعاون
  

   توالییاهللا روح
  محمدمهدي رشیدي
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