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ی پروژه چه جلسه مرور درس آموخته ها 
زمانی برگزار می شود؟

.گرفتقراراستفادهموردآمريكاارتشتوسطباراولينبراي•

جمعهمدوربهموضوعدردرگيرافراداي،پروژهياعملياتهرانجامازبعد•
.میپرداختندنظرتبادلوبررسیبحث،بهوشده

تاريخچه

پروژهپايان•

آنتوقفوپروژهادامهامكانعدمصورتدر•

پروژهدرخاصیاتفاقدادنروي•

برگزاريزمان
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چیستی درس آموخته های پروژه

.افراددرسازمانشما،هرلحظهمشغولانجامپروژههايمختلفیهستند

جبدستوپنجهنرمکردنبامشكالتمتنوعیکهدراجرايموفقاينپروژههاوجوددارد،مو
.میشودافرادچيزهايجديدييادبگيرند

آنرابهاگراينچيزهايجديدرادرابتدايپروژهمیدانستندسريعتر،کمهزينهتروراحتتر
.انجاممیرساندند

.بهاينموارددرسآموختهگفتهمیشود

.درسآموختههاازدرگيرشدنبامسالههايدنيايواقعیياحلآنهابهدستمیآيند
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مثال

پسازمعرفیمجموعهايازرويههايجديدکاري

تريجديدپسازبكارگيرييكسيستمکامپيو

پسازيكدورهآموزشی

قاتیپسازاتماميكپروژهتحقي

مانیپسازتكميليكپروژهساخت

پسازانجاميكعملجراحیدشوار

6



www.mjahangir.ir

نمونه ای از درس آموخته های پروژه

ندستگاهخودپردازدچارمشكلیمیشودکهبرايراهاندازيآ•
.نيازبهدانستننكتهخاصیهست

د،امكانتازمانیکهتيمپشتيبانیشرکتسرويسدهندهبرس•
سطسرويسدهیبهمشتريانوجودندارددرحالیکهمشكلتو

.خودافرادشعبهقابلحلبودهاست

محصورآيانكتهايکهافراداينشعبهخاصيادگرفتهاندبايد•
تهشود؟بههمانشعبهبمانديابينتمامشعببهاشتراکگذاش

نمونهمشكلدرشعبهيكبانك
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جلسه مرور درس اهداف و دستاوردهای 
آموخته های پروژه

ابقچهکارهايیخوبانجامشدهاستوچهکارهايیمط)ارزيابیاتفاقاتیکهدرطولانجامپروژهرخدادهاست
(.برنامهپيشنرفتهاستوغيره

.شدبررسیدرسهايیکهدرطولپروژهآموختهشدهاستومیتواندبرايپروژههايآتیمفيدوراهگشابا

.بهافراداينامكانرامیدهدتاتجربياتخودرابيانکنندوبهاشتراکبگذارند

تبديلدانشضمنیبهدانشآشكار

آشكارسازيداليلوعواملموثردرشكستوياموفقيتبخشیازپروژه

يادگيريافرادازيكديگر
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جلسه مرور درس آموخته اقدامات پیش از 
های پروژه

هماهنگکردنتاريخ،زمانومكانجلسه

طرحريزيدستورکارجلسه

لسهاطالعرسانیبهشرکتکنندگاندربارهجلسهواطالعاتواسناديکهالزماستبرايج
.آمادهکنند

تهيهتمامیمدارکواسناديکهبرايجلسهالزماستوتوزيعآنبهشرکتکنندگان

هقصدهايیکعالوهبرمديرواعضايکليديپروژه،دعوتازمشتريانپروژهواعضايتيمپروژه
.دارندپروژههايمشابهیانجامدهندمفيدخواهدبود

9



www.mjahangir.ir

جلسه مرور درس آموخته اقدامات در حین 
های پروژه

ابداطمينانحاصلکردنازاينكهبحثهايگروهیروانوسريعجريانمیي
...(جمعبندينكتهها،يادآوريموضوعاتطرحشدهو)

يادداشتبرداريجلسهشاملضبطرسمیتمامیدستاوردها،محدودههاي
.مشكلشناسايیشدهوتصميماتاتخاذشده

ارائهيكخالصهومرورکلیازپروژه،فازهاومراحلآنويانقاطحساسو
کليدي

هامشارکتمؤثروفعالهمهشرکتکنندگاندربحثهاوتصميمگيري
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جلسه مرور درس آموخته پس از اقدامات 
های پروژه

آمادهسازيوتوزيعگزارشوصورتجلسهبرايهمه
.صمیدهدشرکتکنندگانوافرادديگريکهتيمپروژهتشخي

گزارشجلساتمروردرسآموختههايپروژهبراي
.تشوداستفادهدرپروژههايمشابهآيندهبايدبادقتثب
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پروژه جلسه مرور درس آموخته های در 
چه چیزهایی باید بررسی شوند؟

اندازهگيريميزانپاسخگويیپروژهبهنيازهايمشتريان•

.شناسايیکارهايیکهخوبانجامشدهاستوکارهايیکهبهبهبودنيازدارد•

بررسیوبحثدرموردشيوههاوروشهايبهبود•

هاهدافمدنظرپروژهچهبودوبهچ.اهدافوخروجیهايپروژهبايدموردمروروبررسیقرارگيرد•
چيزهايیدستيافتيم؟

موضوعات

چهاتفاقیافتاد؟•

چرااتفاقافتاد؟•

چهموارديمیتوانستبهترانجامشود؟•

چهچيزيازاينتجربهمیتوانآموخت؟•

سواالت

12



www.mjahangir.ir

مرور درس آموخته هایبایسته های جلسه 
پروژه

وشآراميادگيري،اعتماد،حس.شودايجادجلسهدرمناسبیشرايط
ارزيابیايانتقادبرايجلسهاين.باشدداشتهوجودجلسهدرصميميت

مواخذهدرحالکهکننداحساسنبايدپروژهافرادونيستپروژهافراد
.هستندشدن

تسهيلگر.باشدموثرتواندمیتسهيلگرعنوانبهنفريكازاستفاده
وثبحدرهمهنشوند،کشيدهبيراههبههابحثکهکندمیکمك
.نگيريدقراربازخواستموردکسیوباشندداشتهشرکتنظرتبادل
.دباشنداشتهپروژهدرمهمینقشخودشتسهيلگراستبهتر
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جلسه غیر رسمی مرور درس آموخته های 
پروژه

ادخاصدرشيوهغيررسمیپسازرويدادهايکوچكتروکوتاهترياپسازيكرويد•
ريكدريكپروژهکوچكنيازيبهطرحريزيوآمادگینيستومیتواندسريعاد

.جلسهبازوصميمیبهطوليكساعتبايكکاغذوقلمسادهانجامشود

جلسهغيررسمی

چهاتفاقیافتاد؟•

چرااتفاقافتاد؟•

چهموارديمیتوانستبهترانجامشود؟•

چهچيزيازاينتجربهمیتوانآموخت؟•

:کافیاستسواالتزيرپرسيدهشود
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مصاحبه های خروج از خدمت

بازنشستگیکارکنان•

انتقالبهيكمحلديگر•

اخراجيااستعفا•

اينمصاحبههاهنگامی
دکهکارکنانمیخواهن

سازمانراترککنند
:صورتمیپذيرد

چراکارمندشرکتراترکمیکند؟•

هکارمنددرارتباطباکارشچهچيزيرادوستداشتهوچ•
چيزيرادوستنداشته؟

ددارد؟فكرمیکندکهسازماندرچهزمينههايینيازبهبهبو•

هدفازاينمصاحبهها،
فراهمآوردن

بازخوردهايیدرمورد
:ايناستکه
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دستاوردهای مصاحبه های خروج مزایا و 
از خدمت

انبههنگامیکهافرادسازمانراترکمیکنند،دانشآنهاازبيننمیرودوسازم
فرادقسمتیازدانشاينشخصدستپيدامیکندومیتواندآنرادراختيارا

.ديگرقراردهد

دوافراديکهازسازمانمیروندفرصتیبرايبياناحساساتوابرازسهمخو
خدماتخويشدرسازمانواثراتبجايماندهازخودپيدامیکنندواحساس

.مثبتینسبتبهسازمانپيدامیکنند

.نقاطضعفوقوتسازمانآشكارمیشوند
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اجرای مصاحبه های خروج از روش 
خدمت

.کنيديبرنامهريزاوبامصاحبهبرايکند،ترکراسازمانداردقصدشخصیشديدمتوجهکهزمانی
.شودانجامسازمانترکتاماندهباقیزماندرمصاحبهانجامبرنامهريزياستبهتر

چهدانستنبهآنهاوشوندبهرهمنداودانشازمیتوانندسازماندرکسانیچهکهکنيدمشخص
.داشتخواهندنيازچيزهايی

نوعدوهرشاملمورداين.بسازيدکند،ترکراسازماناينكهازقبلاودانشدريافتبرايطرحی
.بودخواهدآشكاروضمنیدانش

وکاغذياسنادشامل)رامربوطهفايلهايترککننده،کهشويدمطمئنآشكار،دانشمورددر
.میدهدانتقالکتابخانهيكبهياشدهگذاشتهاشتراکبهپوشههايبه(کامپيوتريفايلهاي

بررسیبا.کنيدمصاحبهرودرروصورتبهترککنندهباکهداشتخواهيدنيازضمنی،دانشمورددر
.ويدشآمادهاوبامصاحبهبرايساالنه،عملكردطرحياشغلشرحاساسبرشخصکليديوظايف
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روش اجرای مصاحبه های خروج از 
خدمت

.ماييدالزماستکهپيشازشروعمصاحبه،اطالعاتیراکهمیخواهيدجمعآوريکنيد،مشخصن

راينفردريكمصاحبهمتمرکزبردانش،تمرکزمصاحبهبرايناستکهدانشدريافتشدهب
يدبعديکهقصدانجامآنکارراداردويابرايکسانیکهکارمشابهیراانجاممیدهند،مف

.باشد
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هدف و مراحل مهندسی دانش

استخراجدانشضمنیکارکنانمتخصصوباتجربه•

هدف

.مشخصکردندانشیکهبايداستخراجشود•

شناسايیخبرگانموردنظر•

شناسايیاعضاوتشكيلتيممهندسیدانش•

انجاماستخراجدانشازخبرگان•

سازماندهیوبستهبنديدانشاستخراجشده•

مراحل
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روش های مهندسی دانش

یانجامبهطورمستقيمبهدرخواستتوضيحازخبرهدررابطهباچگونگ•
.کارمیپردازند

تبرايبهبرايموفقيتاينروشبايدخبرهبهاندازهکافیتوانايیورضاي•
.استخراجدانشخودراداشتهباشد

روشمستقيم

وسطخبرهبهمنظوردستيابیبهاطالعاتیبهکارمیروندکهبهراحتیت•
.قابلبياننيستند

روشغيرمستقيم
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روش مستقیم مهندسی دانش: مصاحبه

برگانخدانشاستخراجمنظوربهکهاستهايیروشترينگستردهوپرکاربردترينازيكی
.گيردمیقراراستفادهمورددانشمهندسانتوسط

ازوهیگرکهرسمیجلسهيكتانفرهدورسمیغيرجلسهيكازتواندمیجلساتاينقالب
.باشدمتفاوتکنند،میمالقاتخبرهباافراد

شتننوبهحتیياکردبرداريفيلمويازکرد،ضبطراخبرهصدايتوانمیجلساتايندر
.پرداختخبرههايصحبت

.باشدسازمانخارجياداخلازتواندمینظرموردخبره

.باشدساختارمندياساختارمندنيمهساختار،بدونتواندمیمصاحبه
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مزایای روش مصاحبه

.استآشكاروصريحدانشبهخبرگانضمنیدانشتبديلبرايراهيك

میاستهخوويازآنکناردربلكهپردازد،میاستدادهانجامکهآنچهتشريحبانهتنهاخبرهروشايندر
هرپشتدرپنهانفلسفهتوضيحبهونمودهفراهمراايزمينهتابپردازدنيزآنهاچرايیبيانبهتاشود

.بپردازدتصميم

آننوشتنبهنسبتخودتجربياتبيانبهخبرگانتمايل

ديگرهايروشازبسياريبامقايسهدرروشاندکبريزمان
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ی در جلسه مصاحبه با خبرگان چه سواالت
پرسیده شوند؟

اولينکاريکهدرمواجههبااينمشكلانجاممیدهيدچيست؟

چگونهتشخيصمیدهيددرچهزمانیبايداينکارانجامشود؟

اگرکارديگريانجامبدهیچهمیشود؟

اشتباهاتمرسومکدامند؟

چهعواملیباعثمیشودکهشمااينكاررابهترانجامدهيد؟

چهعواملیباعثبهبوداينفرآيندمیشود؟

25



www.mjahangir.ir

خبرهروش های دریافت اطالعات از 

رافيكیبرايپردازدوابزاريگ-نقشهذهنی،دياگرامیاستکهبهتبيينارتباطميانمفاهيموموضوعاتمی•
جامخروجیاينروشرويههايیاستکهخبرهبرايحليكمشكلياان.سازماندهیونمايشدانشاست
.يكفعاليتدرپيشگرفتهاست

ترسيمنقشهذهنی

تیهنگامیکهخبرهمشغولانجامکاريياحلمشكلیاست،کارخبرهتوسطاستخراجگرباسواال•
ميمخبرهدراينروشتأکيدبرشناسايیمنطققرارگرفتهدرپشتهرتص.کاوشگرانهمتوقفمیشود

.است

تجزيهوتحليلمقطعی

هويبرايحلبحثدررابطهبامشكالتیکهخبرهباآنهادرگيربوده،ابعادآنهاوراهبردهاوتكنيكهايیک•
مخبرهبرايراهبردهايکارگشايخبرهدراينروششناسايیشدهوفرايندتصمي.مشكلبهکاربردهاست

.حلمشكلترسيممیشود

بحثدررابطهبامشكل
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مصاحبه با یک پزشکاز مثالی 

.شناسايیعواملیکهازديدگاهيكپزشكبرايجاداطميناندربيماراثرگذارهستند•

هدف

سالمتیشمامعموالًدرکارتانبابيمارهايیسروکارداريدکهدارايدرجاتمختلفیازيكبيماريبودهومشتاقبهدستآوردن•
كوبيماربنابراينمنحدسمیزنمکهارتباطميانپزش.اينافراداغلبازاثراتوعواقببيماريخوداطالعیندارند.خودهستند

بسيارمهماستوتمايلدارمبدانمکهازديدگاهشماچهعواملیمیتوانندباعثيكارتباطخوبميانايندوشود؟

بخشمعرفی

چهعواملیبرايجادحساعتمادازسويپزشكاثردارند؟•

بتیرانسبتبيمارانچگونهبهارزيابیصالحيتپزشكانمیپردازند؟منظورمنايناستکهچهخصوصياتوويژگیهايیحسمث•
بهصالحيتپزشكدرذهنبيماربهوجودمیآورند؟

بخشاصلیبحث

آيامنموضوعمهمیرافراموشنكردهامکهدرذهنشماباقیماندهباشد؟آياشماسوالینداريد؟•

سخنپايانی
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