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2. Project memory

In Dieng-Kuntz-Kuntz et al. (2001) defines knowledge management cycle as being
composed of the following stages: clarification, broadcasting and reuse. Many
investigations have presented the corporate memory as a significant support for
knowledge management. A corporate memory is an ‘‘explicit representation of
pertinent knowledge of an organization’’ (Van Heijst et al., 1997). This memory,
elucidating the organizational knowledge (also called collective knowledge), may
be considered as a knowledge asset of the organization. Such knowledge asset
can be specific to a project and so be called project memory. A project memory
can be defined as ‘‘a representation of the experience acquired during projects real-
ization’’ (Matta et al., 2000). This experience includes knowledge used and pro-
duced during the project realization. Beside this, representing project context
can be crucial in terms of understanding the circumstances of decision making
and problems solving.
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 حافظه پروژه 

 و همکاران (2001)، چرخه مدیریت دانش به صورت چرخه ای متشکل از مراحل زیر تعریف می شود: رشح و توضیح، Dieng-Kuntz-Kuntz در

 پخش و استفاده مجدد. بسیاری از پژوهشها حافظه رشکتی را به عنوان پشتیبانی معنادار از مدیریت دانش مطرح کرده اند. حافظه رشکتی، یک منایش

 رصیح از دانش وابسته و مربوطه یک سازمان می باشد. این حافظه، که دانش سازمانی را روشن کرده و راجع به آن توضیح می دهد ( همچنین دانش

 جمعی نامیده می شود)، را می توان به عنوان دارایی دانش یک سازمان در نظر گرفت. چنین دارایی دانشی مختص پروژه بوده و به همین خاطر

 حافظه پروژه نامیده می شود. حافظه پروژه به صورت منایش تجربه کسب شده در طول تحقق پروژه ها تعریف می شود. این تجربه شامل دانش

 بکارگرفته و تولید شده در طول تحقق پروژه می شود. به عالوه، منایش زمینه پروژه ازلحاظ درک و شناخت موقعیت های تصمیم گیری و حل مسئله
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