
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


�	� �����ن� �� � ���م ���� و ��
�ت ����� د�
�� ! " ���# �	�
 +*() '&�ز$� �

 

 

 را

 خبرنامه کتابخانه بيمارستان شهدای عشاير خرم آباد

١٣٩٨ سال سوم سه ماهه   

 ”فرانک لووبويتز“         قبل از فکر کردن مطالعه کنيد  ،  قبل از صبحت کردن فکر کنيد

 تازه های کتاب

 MASTERY of Surgery2018 

 ABDOMINA OPERATIONS 

mingots 

 Moore clinical Anatomy2018 

 Basic& clinical 

pharmacology2018 

 Anesthesia and co-Existing 

disease 2018 

 Operative orthopaedics2018 

 Clinical Oriented anatomy 

2018 

  چشم پزشکی
)دکترجوادی(١٣٩٧عمومی  

  درسنامه ارتوپدی و شکستگی
)اعلمی هرندی(١٣٩٧ا  

 ١٣٩٧)سيم فروش(ارولوژی عمومی  



  

 مديريت دانش

، مديريت دانش به عنوان روش نوين ٩٠ز اواخر دهه ا
هاي  حث داغ متون مديريت و ديگر حوزهب مديريتي،

هاي  اين روش، در واقع تكامل ديگر روش. وابسته بود
مديريتي است، نه چيزي كه ناگهان كشف شده 

 .باشد و بتواند طي شش ماه در سازمان پياده شود

اند كه دانش، مهمترين  هاي موفق، دريافته سازمان
دارايي آنهاست و برخي اصول اساسي مديريت 

آنان به دانش، در كاركنان و سازمان وجود دارد و 
مديريت دانش به عنوان عامل كليدي موفقيت 

گذاري  به همين دليل، سرمايه. نگرند سازمان مي
كارگيري اين نوع مديريت، هزينه  هنگفتي براي به

مديريت دانش، رسيدن به اهداف سازمان با  .اند كرده
استفاده بهينه از دانش و يا توانايي يك سازمان در 

تجربه و دانش فردي نزد (استفاده از سرمايه معنوي 
و دانش دسته جمعي به منظور دستيابي به ) هر فرد

اهداف خود از طريق فرايندي شامل توليد دانش، 
 .تسهيم دانش و استفاده از آن به كمك فناوري است

. است ٢١ها در قرن  ريت دانش، راز موفقيت سازمان
دانش . دانش، مفهومي فراتر از داده و اطالعات است

وعه اطالعات، راه كار عملي مرتبط با آن، به مجم
كارگيري آن در تصميمات مختلف، آموزش  نتايج به

هاي  مرتبط با آن، نگرش افراد در مشاغل و مسئوليت
دانش هر نفر، . شود مختلف در ارتباط با آن گفته مي

حتي در موردي خاص، ممكن است با ديگران متفاوت 
تخصص هر  دانش زيربناي مهارت و تجربه و. باشد

كارگيري مديريت دانش  برخي فوايد به.می باشدفرد
  : - ازها، عبارتند در سازمان

در دانش سازماني) خالها(تشخيص كمبودها   
هاي انساني وري بيشتر از سرمايه بهره   

 يادگيري كارامدتر و مؤثرتر كاركنان 
 ارائه كاالها و خدمات داراي ارزش افزوده 

نافزايش رضايتمندي مشتريا   
 جلوگيري از تكرار اشتباهات 

كاري كاهش دوباره   
جويي در زمان به هنگام حل مسئله صرفه   

وريابرانگيختن خالقيت و نو  
  مشتریاناي نزديكتر با ايجاد رابطه 

بايد توجه داشت كه اصوالً مديريت چيزي ناملموس و 
آنچه مديريت . نيست به تنهاییذهني نظير دانش، 

 -هاي مربوط به آنها تكنولوژي -شود، منابع دانش مي
ها و از همه مهمتر، عنصر انساني  فرايندها و تكنيك

سازمان يا . هاست است كه منبع تمامي دانش
شركتي كه در كاركنان خود انگيزه الزم براي اشتراك 
دانش ايجاد نكرده باشد، حجم بسيار چشمگيري از 

 .ا از دست خواهد داددانش خود ر

 
نكته اساسي پشت پرده مديريت دانش اين است 
كه بهبود تمام عوامل منجر به موفقيت يك سازمان، 
مثل خالقيت سازماني، كيفيت محصوالت و خدمات، 

پذيري و استفاده كارامد از دانش برتر  در گرو دسترس
مسلماً تا چند سال آتي، مقوله دانش  و بهتر است

هاي  ناپذير تمامي مجموعه جدايي به عنوان جزء
هايي در اين زمينه  سازماني خواهد شد و سازمان

هاي الزم براي  موفق خواهند بود كه زيرساخت
و چارچوب مناسب آن را  سازي آن را فراهم كرده پياده

 .کنندطراحي 

   بيشتر بدانيم

مطالعه بر روی یک هزار زن و مرد نشان داد آنهایی 
ند و ندقيقه پياده روی می ک ٢٠که روزانه دست کم 

درصد  ٤٣این کار را پنج روز در هفته تکرار می کنند 
کمتر از دیگران در خطر ابتال به انواع بيماری ها قرار 

 یمدتی کوتاه،دارند و در صورتی که بيمار شوند 
  .عالئم بيماری را نشان خواهند داد
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