همانطور که مستحضرید ،دانش به دو دسته کلی تقسیم میگردد :ضمنی وصریح .دانش مکتوب و مستند شده ،دانش صریح نامیده میشود؛ اما دانش ضمنی ،دانشی است که در ذهن افراد جای دارد.
برخالف دانش ضمنی ،انتقال دانش صریح به سایرین به سرعت و ساده صورت میگیرد .دانشهای ضمنی ارزشمندترین دانشهای سازمان هستند که در جهت انتقال آنها به سایرین میبایست از
روشهایی همانند استاد و شاگردی و یا تبدیل دانش ضمنی به صریح از طریق روی کاغذ آوردن آن ،استفاده نمود.
در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور خبرههای دانشی شناسایی و سطح دانش آنها در حوزههای مرتبط در پنج سطح از سوی اعضای کمیته ارزیابی شده است و نقطه نظرات و تجربیات
همکارانکه درسامانه ثبت میشود از سوی این افراد بررسی و در صورت تایید در دسترس تمامی همکاران قرار خواهد گرفت.
جدول ذیل لیست دانش های ارائه و تائید شده در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور میباشد.
عنوان دانش

ردیف
1

نقاط قوت ،نقاط ضعف ،تهدیدها و فرصتهای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور

2

اعمال مدرک تحصیلی وارتقا رتبه وطبقه درحکم کارگزینی

3

کنترل ضرائب قراردادی در زمان رسیدگی به صورتوضعیتهای قطعی پیمانکاران

4

ضوابط کلی طراحی تاسیسات برق برای ایستگاه های راه آهن

5

اصالح ساختار داخلی اداره کل فنی و بررسی طرحهای راه  /راه آهن

6

سیستمی کردن ثبت دورکاری به منظور صرفه جویی در زمان و دقت در ثبت

7

جلب مشارکت وزارت نفت در تامین مالی پروژه های ساخت راه و راه آهن

8

برنامه ریزی استراتژیک توسعه راه آهن

9

ارزیابی اثربخشی پیادهسازی هوش تجاری بر مدیریت رفتار سازمانی

10

مدل اولویت بندی طرحهای توسعه راه آهن از منظر ملی

11

ضوابط الزم برای مشارکت عمومی  -خصوصی

12

تغییر مسیر راه آهن سریع تهران اصفهان به طرز غیراصولی و نادرست

13

تنظیم شرح خدمات مطالعات توجیهی برای راه آهن پرسرعت

14

بکارگیری انواع قرارداد پیمانکاری پروژههای عمرانی ساخت راه و راهآهن (نسخه)۲

15

چک لیست ارزشیابی و نظارت پروژه های راه و ترابری از منظر نظارت فنی

16

فرمت خالصه گزارش مدیریتی از مطالعات توجیهی طرحهای توسعه راه آهن

17

برگزاری دوره های آموزشی مجازی در شرایط کرونا

18

تنظیم شرایط قراردادهای تجاری پروژه های توسعه راه آهن همراه با فاینانس خارجی

19

تهیه متن توجیهی در خصوص ضرورت توسعه راه آهن در ایران

20

اجرایی نمودن نتایج مطالعات زیست محیطی

