
 

 

 

 ،یرقابت یشوند که در مواجهه با فضا ییها کیمجهز و مسلح به ابزارها و تکن دیبا یاقتصاد یرقابت در فضا یسازمان ها برا

 .دهند شیرا افزا قدرت خود

به  ازمندیو خدمات دارند، ن دیتمرکز بر تول گریبه عبارت د ای یسازمان یها تیاغلب سازمان ها تمرکز بر مامور کهیآنجائ از

 .باشند یو بهبود م یمتنوع توانمندساز هایکسب مشاوره و آموزش در حوزه

 

آنها احراز شده،  تیاز کارگزاران و مشاوران متخصص که صالح یریبا بهره گ یرضو تیفیمؤسسه ک تیفیمعاونت استقرار ک

 یتحول و ارتقا ریو آموزش پرداخته و سازمان ها را در مس تیریخود به ارائه خدمات مشاوره مد تیفعال یسال ها یدر ط

 کرده است. یراهها هم تیها و قابل یتوانمند

 

مدیریت دانش  خدمات در قبالکه سازمان ها  مزایاییاز  یبرخ

 دریافت خواهند کرد عبارت است از:
 دانش تیریمد ندیفرآ یطراح 

 نفعانیبه منظور شناخت و تعیین ذ جلسات مصاحبه برگزاری 

  دانش در شرکتطراحی و جمع بندی فرآیند مدیریت 

 یدانش سازمان یساز رهیالزامات و مستندات ثبت و ذخ نیتدو 

 یو ارائه نحوه تکمیل فرم ثبت دانش پنهان منابع انسان تهیه 

 یمستندات موجود دانش آشکار سازمان ینحوه جمع بند 

 شده یمتناسب با دانش جمع آور ینحوه تهیه بانک اطالعات 

 شده ینحوه پاالیش دانش جمع آور 

 یکد گذاری و بارگذاری دانش سازمانی در بانک اطالعات نحوه 

 ینحوه تبادل دانش سازمان 

 یمنابع انسان یپیشنهاد نظام انگیزش ارائه 

 یو گفتمان ساز جیترو 

 تعیین ارتباطات و تعامالت فی مابین نقش های فعال 

 ترسیم گرافیکی نقشه مدیریت دانش 

ی و ض ر ت  ی ف ی ک سه  ؤس  م

 یارتقا یرضو تیفیمؤسسه ک تیمأمور

 اتیح یاست؛ مضمون قرآن یزندگ تیفیک

 تیفیو جامع ک یندیشاخص فرا به،یط

 یایو پو یتعامل یابزارها و سامانه ها ب،یط

 ستیو ز بیط یسنج تیفیو ک تیفیک

 یسرفصل برنامه ها و پروژه ها بیبوم ط

 باشند یمؤسسه م

 

ک ر  ا ر ق ست ا ت  ن و ا ع بیفیم طی  ت 

گام شدن با و هم یهمراه قیما از طر

 یآموزش یاهکارگاهبرگزاری  و باشرکت ها 

رفتار را می پردازیم،  و مشاوره ییافزاهمبه 

را اصالح هنجارها مسیر و  ،هیمدیبهبود م

مختلف  یو در قالب مدل ها میکنیم

به بازخورد مثبت از  دنیتا رس نگیکوچ

 ریرا در مس اآن ه سازمان، عملکرد

 . میکنیم عتیمشا یوربهره 

 

 .دیریبا ما تماس بگ

 

 

 

 آدرس وبسایت

http://em.rqi.ir/ 
 

تماس فن  ل  ت

37636690-051 
 1297 – 1278داخلی 

 
مشهد فتر   د

تقاطع جانباز ساختمان بلوار سجاد 

 202واحد  روزنامه قدس طبقه دوم

مدیریت دانشارائه خدمات   

    یاریها است که به سازمان یندیدانش فرا تیریمد

 نش،یو آنها را گز ابندیتا اطالعات مهم را ب دهدیم

 یاست که برا یو منتشر کنند و تخصص یسازمانده

 افتنی ا،یچون حل مشکالت، آموختن پو ییها تیفعال

 .است یضرور کیژاستراتات میو تصم مناسب یاستراتژ

   

     

باشد.میها و مؤسسات مـأموریت ما رشد ملموس و ارتقاء همه جانبه سازمان   


