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نم
سازمان اهي نوآور وقت و منابع خود را صرف دافع از كهنه ي كنند،
من
كنارگذا ري ظم كاالاه ،خدمات و فرآينداهي كهنه باعث آزاد كردن منابع ،هب ويژه كمياب رتين آنها ،يعني كاركنان تواان مي شود ،ات هب كاراهي اتزه اختصاص يابند.
پيتر رداكر
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«وژيه انهم اختصاصي مدرييت دانش»
انجمن هاي خبرگي( )COPو نكات مرتبط با نحوه تشكيل آنها
در ويژه نامه قبل به انجمن هاي خبرگي(  )COPبعنوان گروهي از افراد كه داراي عاليق و
دغدغه هاي مشتركي هستند و در راستاي انجام بهتر كارها ،دانش و تجربيات خود را به
اشتراك مي گذارند ،اشاره شد .شايد اين موضوع در ذهن شما خواننده گرامي نقش بسته باشد
كه در حال حاضر در محيط كاري چنين گروههايي وجود دارد و شما به همراه گروهي از
همكارانتان چنين تعامالتي را با يكديگر(در قالب حضور در جلسات ماهيانه و يا كميته هاي
متفاوت) تجربه كرده ايد .كامال درست است .ولي براي تشكيل يك انجمن خبرگي الزم است
به نكات بيشتري توجه كرد تا بتوان اثرات مثبت آن را در ايجاد محيط كاري پويا و انجام بهتر
فعاليت ها مشاهده نمود.
اولين نكته كه به آن پرداخته ميشود مواقعي است كه ميتوان از انجمنهاي خبرگي استفاده
كرد( .)When to use itبطور كلي انجمن هاي خبرگي جهت انجام موارد زير تشكيل مي
شوند:
 اشتراك گذاري و يادگيري دانش مرتبط با يك فعاليت خاص پاسخ سريع به پيمانكار ،تامين كننده ،مشتركين و ساير ذينفعان سازمان يادگيري در حين انجام كار شناسايي ،مستندسازي و تسهيم بهترين فعاليت ها در سازمان جمع آوري راه حل مشكالت جلوگيري از دوباره كاري و طراحي دوباره يك فرآيند و يا محصول(به اصطالحجلوگيري از اختراع دوباره چرخ)
 برقراري ارتباط ميان جزاير مختلف دانشي در سطح سازمانحال فرض كنيد در شركت گاز خراسان رضوي ،مسئوالن نگهداري و تعميرات
مناطق كه داراي دغدغه ها و عاليق مشابهي هستند تصميم ميگيرند براي انجام هر چه
بهتر فعاليت ها در مناطق مختلف ،انجمن خبرگي نگهداري و تعميرات را تشكيل دهند.
قطعا اين گروه در بازههاي زماني مختلف با مشكالت متفاوتي روبرو مي شوند كه با تعامالت
ايجاد شده در داخل انجمن و همچنين حضور افراد گوناگون(با توجه به مشكالت) بسيار ساده
تر مي توانند آن مشكالت را برطرف نمايند .لذا بهتر است در زمان تشكيل انجمن خبرگي به
سواالت مرتبط با استراتژي ،فيلد دانشي ،اعضاي انجمن ،فعاليتها و حمايت هاي مورد نياز
انجمن پاسخ داد كه اين سواالت به شرح ذيل است.:
سواالت مرتبط با استراتژي:
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مشاهده مي شود؟
چرا انجمن خبرگي بهترين گزينه براي ايجاد اين تغييرات است؟طي يك هفته آينده چه كاري در ارتباط با انجمن خبرگي بايستي انجام شود؟سواالت مرتبط با فيلد دانش:
انجمن خبرگي طي  3تا  6ماه آينده بر روي چه موضوع و فعاليت خاصي تمركز دارد؟اين فعاليت چه اثراتي بر سازمان دارد و ميزان اهميت آن براي سازمان چقدر است؟چه كسي رهبري اين موضوع را در انجمن بر عهده مي گيرد؟سواالت مرتبط با اعضاي انجمن:
طي  3تا 6ماه آينده چه افرادي در انجمن بايستي حضور يابند؟جلسات در چه بازه زماني برگزار مي شود و نحوه ارتباط اعضا به چه صورتي مي باشد؟براي آشنايي اعضاي جديد با انجمن چه تدابيري ديده شود؟چگونه اعضا هرچه موثرتر با انجمن درگير شوند؟سواالت مرتبط با فعاليت انجمن :
شناسايي ،خلق ،نگهداري ،تسهيم و استفاده از دانش انجمن بايستي چگونه انجام شود؟ارزيابي فعاليت هاي انجمن طي  3تا  6ماه آينده به چه صورتي انجام شود؟از وجود ارتباطي مستمر ميان اعضا چگونه مطمئن شويم؟سوال مرتبط با حمايت از انجمن:
جهت ايجاد تغيير در محيط كار توسط انجمن هاي خبرگي نيازمند چه حمايتهاييهستيم؟

پنجمين جلسه با بازنشستگان با حضور آقاي سعيدي
در ادامه ی مصاحبه با بازنشستگان شركت گاز خراسان رضوی در پروژه"ثبت تجربيات
بازنشستگان ،كارمندان و مديران شركت گاز خراسان رضوی" در دفتر مديريت دانش،
جلسهای با حضور آقای محمد تقي سعيدی ،غالمعباس عربشاهي(رييس گازرساني به
جنوب خراسان) به عنوان ناظر پروژه و خانم دكتر هاشميان مجری پروژه برگزار شد.
سعيدی در  32مهر ماه  23جذب شركت گاز گرديد و پس از  6ماه كارآموزی ،به مدت
 3سال بعنوان مهندس تعميرات ايستگاه و  4سال بعنوان مسئول ايستگاهها به خدمت
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خانگيران منتقل شد .حدود سالهای  64مسئول گازرساني و فروش در شهر مشهد بود.
در آن زمان شركت گاز دارای حدوداً  0211مشترک بود كه تا زمان بازنشستگي وی اين
تعداد به يک ميليون نفر افزايش يافت.
سعيدی داشتن روحيه اطمينان به موفقيت ،مسئوليت پذيری ،اعتماد به نفس و عدم
ترس از انجام كارها و كنجكاوی باال را از ويژگي ها شخصيتي خود و از عوامل موفقيت در
كار ميدانست و از دوران نوجواني خود ياد كرد كه تجهيزات مختلف را به سبب كنجكاوی
باز ميكرد و دوباره ميبست و اعتقاد داشت كه اگر كسي توانسته اين دستگاه را بسازد
پس او هم مي تواند و اين روحيات در هنگام كار همچنان با وی همراه بود.

سعيدي داشتن روحيه اطمينان به
موفقيت ،مسئوليت پذيري ،اعتماد
به نفس و عدم ترس از انجام كارها و

سعيدی از جمله افرادی است ک در احداث جايگاه  CNGدر سال  0261نقش بسيار
موثری داشته است .وی به استفاده از كمپرسورهای آرژانتيني در راستای مدرن كردن
جايگاه ميدان تلويزيون در سال 0211اشاره كرد و استفاده از كمپرسورهای كشورهای
مختلف را يک ضعف در جايگاه های  CNGميدانست و اعتقاد داشت برای حل اين مشكل

كنجكاوي باال را از ويژگيها

بهتر است در ابتدا تيمي تشكيل شود تا بهترين نوع كمپرسور را انتخاب كرده و با استفاده

شخصيتي خود و از عوامل موفقيت

از مهندسي معكوس كمپرسور بررسي و در داخل توليد شود .از نظر وی ساخت

در كار مي دانست.

كمپرسورها در ايران در صورتي كه مورد حمايت قرار گيرد ،امكان پذير مي باشد .در حال
حاضر سعيدی از معدود افرادی است كه مجاز به تعمير انواع كمپرسورها ميباشد.
سعيدی در مصاحبه از انجام پروژه لردگان ياد كرد .ايستگاه مادر -دختر ايجاد شده در
لردگان از جمله ايستگاه هايي است كه فوايد زيادی برای روستاييان در اين منطقه داشته
و باعث شد آنها برای تامين سوخت خود درختان را تخريب نكنند كه اين امر نقش مؤثری
در حفاظت از محيط زيست داشته است.

ادامه مصاحبه دانشي با آقاي عليمي
در ويژه نامه گذشته به خالصه ای از مصاحبه دانشي با آقای مهندس عليمي در ارتباط با
خوردگي زير پوشش اشاره شد و در اين شماره به ارائه ادامه مطالب مي پردازيم.
عليمي پس از اينكه درمورد خوردگي لوله گاز واقع در خيابان امام رضا ،به دليل
نفوذ آب به زير پوشش و عدم كارايي درست حفاظت كاتديک ،توضيحاتي ارائه نمود به
خوردگي در نقاط سرجوش و اتصاالت در خطوط لوله نيز اشاره كرد .وی از تجربه
خود در خانگيران ياد مي كند .در مسير خطوط لوله ،سرجوش ها و اتصاالتي كه با
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كلسيم ،آب به زير عايق نفوذ پيدا ميكند و باعث ايجاد الكتروليت قوی ميشود كه نهايتا
منجر به خوردگي شديد لوله و حتي تركيدن لوله ميگردد .در چنين شرايطي خوردگي
توسط حفاظت كاتديک قابل شناسايي نيست .مشابه اين موضوع در ورودی ايستگاه های
 CGSقديم مشهد و خطوط قديمي كه احتمال استفاده از پوشش سيليكات كلسيم در
نقاط سرجوش و اتصاالت وجود دارد ،ميتواند قابل مشاهده باشد .برای جلوگيری از
خوردگي در اين نقاط فعاليت های پيشگرانه كامال ضروری است.
در پايان مصاحبه و پس از توضيحات كامل ودقيق عليمي از ايشان در مورد اولويت های
دانشي مرتبط با حيطه كاری وی پرسيديم .وی ضمن بيان اينكه توسعه خطوط انتقال گاز
در راس اهداف شركت قرار دارد ،توجه به موضوعات فني و اقتصادی در هنگام گازرساني به
نواحي مختلف را بسيار مهم دانست .نهاتا از ايشان خواستيم تا پيشنهادات خود را در باال
بردن سطح عملكرد مديريت دانش در سازمان ارائه كنند .ايشان نصب ويژهنامه های
آموزشي مديريت دانش بر تابلوی ادارههای مناطق مختلف شركت گاز را در باال بردن سطح
آگاهي و آشنايي هرچه بيشتر همكاران با مديريت دانش مفيد دانست.
مصاحبه با آقای عليمي در جلسات ديگری نيز انجام خواهد شد و در جلسات آتي به
بررسي رنگ های صنعتي و نگهداری از منهول ها پرداخته مي شود.

اخبار دفتر مديريت انش
آغاز فاز دوم مصاحبه با بازنشستگان در راستاي اجراي "پروژه ثبت تجربيات فني و
مديريتي مديران ،بازنشستگان و كارمندان شركت گاز خراسان رضوي":
فاز دوم مصاحبه با بازنشستگان از ابتدای دی ماه آغاز گشت .در اين فاز متناسب با محور
های تعيين شده مصاحبه با بازنشستگان بصورت گروهي و با حضور افرادی از سازمان كه
دارای حيطه كاری مرتبط با تخصص بازنشستگان مي باشند برگزار ميشود .يكي از
محورهای تعيين شده مرتبط با تجربيات خالق فني مي باشد كه از آقايان سعيدی،
موسوی نيک و  ...دعوت مي شود لذا همكاراني كه تمايل دارند در جلسه پرسش و
پاسخ با اي ن عزيزان حضور يابند آمادگي خود را به اين دفتر اعالم نمايند
همچنين مديران ،روسا و ساير همكاران مي توانند سواالت مرتبط با حيطه
تخصصي اين افراد ،به دفتر مديريت دانش ارسال نمايند .شايان ذكر است جلسه
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در ويژه نامه بعدی گزارشي از اين مصاحبه گروهي ارائه مي گردد.

معرفي يك مجله بين المللي در ارتباط با صنعت نفت و گاز

آيا از جديدترين تكنولوژي و
ابزارهايي كه در صنعت گاز استفاده

با توجه به اينكه آگاه بودن از تكنولوژی های روز دنيا نقش موثری در باال بردن سطح

مي شود اطالع داريد؟

خالقيت و ابتكار در سرمايه های انساني سازمان خواهد داشت ،دفتر مديريت دانش
تصميم گرفته است از اين پس مجالت به روز دنيا در ارتباط با صنعت گاز را در سامانه
مديريت دانش قرار دهد .از اينرو مجله انتخابي در اين ويژه نامه مجله & Oil, Gas
 PetroChem equipmentاست كه ابزارها و دستگاه های مختلف و كاربردی در
صنعت گاز را معرفي مي كند .همچنين در سايت مرتبط با اين
مجله( )www.ogpe.comمقاالت مفيدی در فيلدهای دانشي مختلف نظير HSE
موجود مي باشد .همكاران محترم مي توانند آخرين نسخه اين مجله را از طريق سامانه
مديريت دانش (بخش مستندات دانشي) دانلود نمايند.

معرفي چند تجربه و مهارت ارزشمند
نوع دانش :تجربه
دانشكاران :اصغر رزازيان
عنوان :الكترونيكي كردن سيستم كنترل در ادرايزرها نيوماتيک
نوع دانش :تجربه
دانشكار :اكرم شريفي

عنوان :تغيير كيفيت تصوير نامه ها در بريد
نوع دانش :تجربه
دانشكاران :محمد حسن جبيري
عنوان :جدول اكسل تنظيم صورت وضعيت نصب و تعويض
كنتور و رگالتور

ارتباط با كارشناسان-1113234 :
12001113230
آدرس وب سايتkm.egas.ir :
آدرس نرم افزار جامع مديريت دانش:
km.mnigc.com
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