
 

 فهرست مندرجات

 صفحات                                                                                عنوان                         

 

 
انداز فص ؛ مقدمه؛ شبكه اطالعات و ارتباطات؛ مدل توسعه دانش ملي؛ اطالعات، فناوری و دانش؛  چشم

ال برای ؤس بندی؛ دانش؛ جمعها و سازوکارها؛ مراتب فرایندی مدیریت  دانش و مدیریت دانش؛ زیرساخت

 وگو. بح  و گفت

 

 
 بندی؛ انداز فص ؛ مقدمه؛ توسعه و دانش؛ ایاالت مهحده امریكا؛ فرانسه؛ ژاپ،؛ کره جنوبي؛ ماليی، جمع چشم

 .وگو ال برای بح  و گفتؤس

 

 

و  ستاخهار  ؛ هتای دانتش   گسهرش نظریته انداز فص ؛ مقدمه؛ مفاهیم و تعاریف؛ دانش در زبان فارسي؛  چشم

 هتا؛  ها و مهتارت  های بازار دانش؛ نقش پیامها و هرم دانش؛ زنجیره دانش؛ چالشانوا  دانش؛ دانش هدایهي؛ 

 .وگو برای بح  و گفت الؤس بندی؛ جمع

 

 
گیری دانش؛ نظریه فهم و درك؛ نظریه  انداز فص ؛ مقدمه؛ ضروریات و اليامات؛ تصاویر ذهني و شك  چشم

دانش: دل و عيت؛ رویكردهای  گری ؛ نظریه جلوهخردورزیهای چندگانه؛ نظریه خرد و  ذه، ؛شناخهي زمان

 .وگو برای بح  و گفت الؤس بندی؛ جمع ؛ها هداف و آرمانخالقیت، تفكر و سازوکار ذه،؛ ا :پویاسازی

 

 

 

 

 

 55 هافعاليت و اهداف قلمرو، ماهيت،: 1 بخش

 31-53 ملي پيشرفت و دانش توسعه: 1 فصل

 16-33 منتخب هايكشور ملي دانش: 2فصل 

 11 هاهدف و هاآرمان مفاهيم،: 2 بخش

 63-13 دانشي هایچالش و دانش: 3 فص 

 551-61 دانش توسعه اهداف و هاآرمان تبيين: 4 فصل



9/مليوسازمانيهايدانشبنديپيكرهوهابرساخت

 

 

 

هتای   سرمایه بندی دانشي؛ منابع نامشهود؛ طبقه های  دارایي  های دانشي؛ نقش انداز فص ؛ مقدمه؛ دارایي چشم

 های فكری؛ اقهصاد های سرمایه های نامشهود؛ مدل یكپارچه؛ تحقی  و توسعه؛ سازه فكری؛ نظارت بر دارایي

 .وگو برای بح  و گفت الؤس بندی؛ جمعدانشي؛ 

 

 

؛ متدیریت  هتا  گیری دارایي ؛ اندازهها دارایي؛  ها دارایيها؛ مدیریت  و ویهگياهداف انداز فص ؛ مقدمه؛  چشم

های دانش؛ اليامتات ستاخهاری توستعه دانتش،      ؛ شبكه؛ اهداف و ارکان توسعه دانش مليذهني های سرمایه

 .وگو برای بح  و گفت الؤس بندی؛ جمع

 

 

 
؛ هتا  ؛ چرخته ای دانتش ه؛ رونتدهای پیشترفت؛ الگتوی رونتد    ؛ مقدمه؛ حلقه توسعه نیافهگيانداز فص  چشم

 بنتدی؛  هتای توستعه، جمتع    های اجرایي؛ روش ریيی راهبردی؛ تدابیر و نقشه سازوکار هدایهي؛ الگوی برنامه

 .وگو برای بح  و گفت الؤس

 

 
؛ فراینتد  ؛ خلت  و کنهترل  آفرینتي  مدیریت دانش؛ فراینتد ارزش انداز فص ؛ مقدمه؛ فرایندها؛ ساخهمان  چشم

تولیتد و توستعه   ؛ دانتش ی ارکردهتا ک؛ دانش بندی سطحهای دانش؛  بندی حوزه ؛ الگوی اولویتتبدی  دانش

 .وگو برای بح  و گفت الؤس بندی؛ ، جمع دانش

 

 
ي نهادهتا، خالقیتت،   مداری، یادگیری نهادها، کتارای  : مخاطبها؛ کارکردها فص ؛ مقدمه؛ ضرورت انداز چشم

دانشتي؛ تولیتد دانتش جدیتد؛       ادالت، تبت د، راهبرد بازطراحي فرایندهاموقع، دقی  و هوشمن گیری به تصمیم

 553 هاشاخص و ابعاد ها،مولفه: 3 بخش

 516-525 دانشي هايدارایي: 5 فصل

 516-513 دانشي هايدارایي توسعه: 6 فصل

 511 كاركردها و فرایندها ها،روش: 4 بخش

 262-513 روندها و هاروش: 7 فصل

 226-263 سطوح و فرایندها: 8 فصل

 215-223 كاركردها و هامدل: 9 فصل
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 .وگو برای بح  و گفت الؤس بندی؛ جمع ورز؛ عوام  راهبردی موفقیت؛ اندیشه های تأهی

 

 
قشته  ؛ راهبترد تصتمیمات؛ الگتوی مقتاطع ن    اصول ستاخهاری  انداز فص ؛ مقدمه؛ راهبردهای دسهیابي؛ چشم

توسعه دانش ، ؛ سازوکارهای های توسعه و تقویت مخازنرویكردانوا  دانش؛ ؛ تصمیم؛ الگوی نقشه دانشي

 .وگو برای بح  و گفتال ؤس بندی؛ جمع

 

 
ابعتاد و مراحت  یتادگیری ملتي؛      هتا؛  لگوی توسعه مهارت؛ اانوا  یادگیریو انداز فص ؛ مقدمه؛ نظریه  چشم

 و اشتكال  هتا  متدل  ؛منابع، ابعتاد و ستطوح  ، ها لفهؤاجهماعي؛ مو سرمایه ؛ ظرفیت ها کاربستو  عوام  موثر

بترای بحت  و    الؤست  بنتدی؛  ، جمتع  گوبتودن  پاسخقدرت توانمندی و ، رهبراناجهماعي؛ و سرمایه ظرفیت 

 .وگو گفت

 

 

 
تمتایي دانشتي: شتهاب     نظریته های ارتباط؛  های ملي؛ انوا  دانش؛ نظریه بنیان انداز فص ؛ مقدمه؛ دانش چشم

 :، متتدل ستتومهتتای هتتدایت و راهبتتری توانمنتدی  :، متتدل دومهتتای شخصتتیهي توانمنتتدی :ملتي: متتدل اول 

 الؤس بندی؛ ؛ جمعگانه توسعه های شش نظریه ؛برآورد پیامدها: ، مدل چهارمارزشي و فرهنگي های توانمندی

 .وگو برای بح  و گفت

 

 
شناستي علتم؛ نظریته     ؛ علتم و معرفتت؛ نظریته شتناخت    بتومي  انداز فصت ؛ مقدمته؛ دانتش شتناخهي     چشم

آفریني دانش و عبرت؛  شناسي دانش؛ کارکردهای نظریه دانش زیربنایي؛ سازوکارهای دانش؛ فرصت شناخت

المتا    توستعه دانتش ملتي:   فراگیر آداب و مراتب علم؛ الگوی مخازن دانش؛ موانع شناخت؛ نظریه الگوی 

دانش؛ مدل، رویكرد و سازوکارهای نظریه الما : متدل هتویهي، متدل ستاخهاری، متدل کاربستهي، متدل        

 .وگو برای بح  و گفت الؤس بندی؛ جمع ؛عملكردی، مدل پیامدها

 213 سازوكارها و ساختار: 5 بخش

 262-211 ساختارها: 10 فصل

 232-263 سازيظرفيت: 11 فصل

 233 الگوها و دانش توسعه: 6 بخش

 351-231 دانش توسعه: 12 فصل

 361-351 الگوها: 13 فصل
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سازی؛ انتوا    های شبكه ؛ کارکردهای شبكه؛ چالشمه؛ تبیی، الگوی توسعه شبكه دانشمقدانداز فص ؛  چشم

ریيی  برنامه ای راهبردی فراگیر، تاکهیكي، خرد،ه ریيی : برنامهریيی اسهقرار برنامههای دانشي؛ اليامات؛  شبكه

 ،هتای جتاری راهبتردی    برنامته  اهبتردی، های تحوالت ر پروژه ریيی بخش پشهیباني، تقویت برنامه میاني در

 .وگو برای بح  و گفت الؤسها؛  ترضرو ؛کارها مدیریت پروژه؛ راه شي،های دان اثربخشي تیم

 

 

 

 

 361   دانش شبكه توسعه الگوهاي: 7 بخش

 361-361 ملي -سازماني دانش شبكه: 14 فصل

 152-363  منابع




