
  سازمان در يمستندساز ميت جاديا

  چرا؟ ؛يمستندساز

 هستند امروز يهاسازمان يرقابت تيمز ،يدانش يهاهيسرما

         .شود تيريمد يخوب به هاهيسرما نيا تا است يضرور و

 نيب يالگوها درك و ليتحل هيتجز با دانش كه ميدانيم

 و ارتباط جاديا قيطر از زين اطالعات و ديآيم وجود به اطالعات

 كه ياطالعات و هاداده از ياريبس معموالً يول. هاداده يسازمانده

 اسناد صورت به ا يم،يازمندين آنها به دانش استخراج يبرا

 نبوده آنها يبرا يسند چيه ا يو دارد وجود سازمان در پراكنده

          موجود سازمان افراد يحافظه در يضمن صورت به تنها و

  .باشديم

. است يمستندساز موضوع رد،يگيم قرار توجه مورد كمتر يرانيا ياهپروژه و هاسازمان در كه يموضوع

 و شيپاال ،يسازمانده ،يآورجمع يمعن به و رديگيم انجام يسازمان حافظه جاديا قصد با يمستندساز

 ن،يا بر عالوه. هستند رفتن دست از خطر در گوناگون ليدال به كه است ارزشمند اطالعات انتقال

 سازمان هر اتيح طول در. شودمي گذشته وقايع شدن روشن به منجر كه است اموري جمله از مستندسازي

 هاآن كسي كاري، زياد فشار علت به ولي شود،مي انجام يمهم و بزرگ كارهاي پروژه، هر انجام دوران در و

 .دارندن اجرا مشكالت و موانع ها،تيخالق تجارب، ،يياجرا يهاروش از خبري گرانيد و كندنمي ثبت را

  يمستندساز يهاميت جاديا

 ،آنها يمستندساز انجام لزوم و هاسازمان در متعدد و متنوع يهاتيفعال و هاپروژه ياجرا به توجه با

 توانمند ميت ك يجاديا با سازمان، از رونيب افراد به يمستندساز يسپاربرون يجا به كه است يمنطق يگاه

 آنها از يبرخ كه دارد ياريبس منافع روش نيا .رديپذ صورت ميت نيا توسط يمستندساز ،سازمان درون

  :از عبارتند

  سازمان در يمستندساز ميت مداوم حضور •

  يمستندساز يهانهيهز در ييجوصرفه •

  اطالعات به يمستندساز ميت ترراحت يدسترس •

  سازمان محرمانه اطالعات يافشا عدم از خاطر نانياطم •

   ... و •



 

 كه يموارد در يحت سازمان، درون يمستندساز ميت پرورش با

 انجام امكان ها،پروژه يدگيچيپ و تعدد ليقب از گوناگون ليدال به

 بر نظارت باشد، نداشته وجود ميت نيا توسط يمستندساز امور هيكل

 در الزم تجربه و دانش به ازين ز،ين يسازمان برون انيمجر عملكرد

. باشند آن يدارا يمستندساز يمتول ميت يستيبا كه دارد حوزه نيا

 يمستندساز امر ضرورت به كه ييهاسازمان كه شوديم شنهاديپ لذا

   قابل حجم انجام ازمندين ،يمستندساز كه است يحد در شانيهاپروژه تياهم و تعدد و اندبرده يپ

 مهم نيا به متمركز و مشخص طور به خود، درون يتخصص ياتهيكم ليتشك با باشد،يم كار يامالحظه

  .بپردازند

  :از عبارتند يمستندساز انجام يبرا افراد ازين مورد يهامهارت و دانش يكل طور به

 يمستندساز اصول و ميمفاه با ييآشنا •

 مرتبط يهاكيتكن و يمستندساز در جيرا يهانديفرا و هاروش يريفراگ •

 ...) و مصاحبه ،يپرسشگر ،يسينو گزارش (يمستندساز يبرا الزم يهامهارت يريفراگ •

 يميت كار انجام ييتوانا •

) چند اي (ك يفيتعر همراه به فشرده مهين يآموزش دوره ك يصورت به ،يمستندساز ميت جاديا دوره

 ياجرا در رانيفراگ شدن ريدرگ. گردديم اجرا ،يمستندساز يبرا سازمان يهاپروژه از يواقع مورد

 شدن نهينهاد و يريادگ يسبب ،يآموزش يهاكالس در شركت خاللِ در سازمان يهاپروژه يمستندساز

 يامشاوره جلسه يتعداد يبرگزار زين يآموزش يهادوره اتمام از پس. گردديم شده ارائه يهاآموزش

)Coaching( قابل حد تا را آموزش ياثربخش و نموده كمك افراد يريادگ يسطح شيافزا و اشكاالت رفع بر 

  .دينمايم نيتضم يقبول

 

  :مالحظات

 .شود  ميبرگزاربا كارفرما توافقي زمانبندي طي  و ساعت آموزشي 48وره در اين د •

  . نفر است25 كنندگان، تعداد شركت حداكثر،كارگاهيبه دليل برگزاري دوره بصورت  •

  .شود  و نوشت افزار ارائه مي، فلدر، پرينت اساليدهاCD بسته آموزشي شامل؛ ،كنندگانشركتكليه به  •

  .هاي آموزشي همراه است  مدرس و اجراي بازي2خشي آموزش، جلسات با حضور به منظور افزايش اثرب •

  .به عهده كارفرما است...) ديتا پروژكتور، وايت برد، و(مورد نياز و تجهيزات آموزشي مناسب مين محل تا •


