منطقه چهارده
فرم مستند سازی مدیریت دانش
همکار گرامی ضمن تشکر از پیشنهاد تجربه و دانش شما ،لطفاً کلیه مستندات مورد نیاز ،به پیوست فرم ارائه گردد.
کد مدیریت دانش :

 : Aمجوز مدیریت دانش (تعیین ضرورت و حوزه مورد نظر)

نام واحد سازمانی و ناحیه :فناوری اطالعات
محل :
شماره یا نام واحد :
درخواست ارائه توسط :ظرافتی
تاریخ 66/6/7 :
شماره پیشنهاد:

دانش تکنیکی  دانش خط مشی   HSEدانش اداری
دانش تعهد و رهبری  دانش اهداف استراتژیک ،کالن و خرد 
دانش سازماندهی ،منابع و مستندسازی  دانش ایمنی در حین کار 
دانش ارزیابی و مدیریت ریسک   HSEدانش آموزش های  HSE
دانش اهداف و معیارهای عملکردی   HSEدانش ارتباطات  HSE
دانش طرح ریزی و برنامه ریزی  دانش اجرا و پایش  دانش جامعه ایمن 
دانش پروژه های اجرایی و عمرانی  دانش  HSEپیمانکاران 
سایر زمینه های مرتبط به  ..................................................................................... HSE

پیشنهاد عنوان مورد نظر:
ارزیابی و شناسائی ذینفعان (مدیریت ذینفعان)
منبع مورد استتتفاده دانش مورد نظر :تحلیل ذینفعان کلیدی (مقاله) -شتتناستتائی و الویت بندی ذینفعان (مقاله) -پیاده ستتازی مدیریت ذینفع (مقاله)-
روش اجرائی مدیریت ذینفعان سازمان فناوری شهرداری تهران
 : Bقبل از مجوز مدیریت دانش کامل می شود
تیم ارزیابی (این ستون بوسیله فرد مسئول مدیریت دانش پر می شود).

واحد : HSE
توضیحات:

موافق 

مخالف 

سرپرست کمیته راهبری :HSE
توضیحات:

موافق 

مخالف

نماینده مدیریت:
مجوز مدیریت دانش :
دلیل عدم پذیرش :

پذیرش 

عدم پذیرش 

تاریخ :
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منطقه چهارده
فرم مستند سازی مدیریت دانش
عنوان پیشنهادی:

مدیریت ذینفعان

چکیده مطلب پیشنهادی:
برای مدیریت ذینفعان الزم است که ابتدا ذینفعان ادارات مورد شناسائی قرار گیرد .هر اداره با توجه به مسئولیت و ماهیت کار دارای ذینفعان
خاصی می باشد که هر یک از این ذینفعان در درجه اهمیت خاص خود قرار دارند ،لذا تحلیل ذینفعان در این مرحله مورد نظر خواهد بود که
در نهایت میزان و شدت اهمیت ذینفع تضمین می گردد .بر اساس درجه مشخص شده می توان اقدام به نیازسنجی ذینفعان نمود که بر اساس
آن می توان ب رنامه ریزی استراتژی را مشخص نمود و یا اینکه در قبال ذینفعان و مدیریت بهینه آنان استراتژی های مشخصی تعیین نمود.

واژگان کلیدی:
شناسائی ذینفعان -استانداردسازی -فرایندها -تحلیل ذینفعان

منابع دانش اکتسابی:
 -1مقاالت و تحقیقات پژوهشگران قبلی
 -2تجربیات و اقدامات انجام شده قبلی
 -3اسناد باالدستی
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