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 مقدمه

 مدیریتی، ت هایتی است. بررسی ها نشان می دهد کسب قابلیتجربه، مهمترین عامل در فراگیری قابلیت های مدیری

عهده  شایسته ودرصد از طریق تجربه صورت می پذیرد. اینکه ما فردی را در سازمان خود مجرب می نامیم  70تا 

قعیت های مختلف، افراد به مرور و با قرارگرفتن در مو دار شدن مسئولیتی می دانیم، ناشی از همین موضوع است.

د. لبه نماینشوار غدتوانایی هایی می رسند که بوسیله آن می توانند با مسایل گوناگون روبرو شده و بر شرایط به 

ازنده سجربه اینگونه است که می توان گفت هر ماموریت جدید، مهارت جدیدی را به ما آموزش می دهد که یک ت

تی هر به مدیریظر، تجروناگون ارایه نمود. از یک منبرای تجربه مدیریتی می توان تعاریفی مختلف و از ابعاد گ است.

ی ق بکارگیرز طریاقدام، ماموریت یا پروژه ای است که موجب ایجاد تغییر و یا ارتقاء در سطح عملکرد سازمان ا

شناخت  واجهه رویکردها، شیوه ها و روش های مدیریتی می شود. همچنین تجربه مدیریتی را می توان فرایند مو

 ود.خاذ تصمیم و اقدام در جهت اجرای آن در جریان حل یک مساله یا مشکل جدید تعریف نممساله، ات

 ی پردازیممریتی مستندسازی تجربه مدیریتی نیز فرایندی است که طی آن با دیدگاهی جامع، به ثبت یک تجربه مدی

ق آن رایند تحقفبه و گوناگون تجربه گونه ای که دیگران بتوانند با مراجعه به مستندی که تهیه شده است، به ابعاد 

واند به شیوه های تمستند سازی تجربه مدیریتی می  پی برده و از آن درس آموزی و یادگیری الزم را داشته باشند.

و  فاقات مهمو ات مختلف انجام شود و از آن جمله، استفاده از فیلم و تصاویر و ابزارهای دیگر برای ثبت وقایع

ا متنی اله یش بهینه در مستندسازی تجربه مدیریتی ، مستندسازی مکتوب و تهیه یک مقمرتبط است. اما یک رو

ی یک تجربه وقت د.مشابه آن با قابلیت انتقال تجربه مدیریتی با تمام گستردگی ها و پیچیدگی های تجربه می باش

 زی وش، هم آمومدیریتی تدوین و مستندسازی می شود می توان برای آن کاربردهای مختلفی در جهت آموز

ا و هلیت ، مسؤویادگیری سازمانی متصور بود. باید توجه داشت که تجربه منبع اصلی آموزش مدیریت، وظایف

 .چالش های شغل است

 اهداف( 1ماده 

 هدف کلی: (1-1

 حفظ و ارتقا دارایی های فکری 

 اهداف اختصاصی: (2-1

 و ایجاد هم افزایی  تبادل تجربه و دانش مدیریتی .1

 ا و آزمون کاهش هزینه های خط .2

 کمک به ارزیابی، ارتقا و انتصاب درباره مدیران بیمارستانها .3

 کمک به اجتماعی سازی دانش و تجربه ی نسل قبل در میان نیروهای جوان  .4
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 دامنه کاربرد( 2ماده 

دمات شکی و خهای علوم پز دانشکده/و دانشگاه در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نظام نامه این

 .تی درمانی کاربرد داردبهداش

 تعریف واژگان( 3ماده 

ها و موضوعات که ناشی از برخورد با آن موضوع و ها، از برخی پدیدهها و دانستهبه همه مهارت: تجربه .أ

  د.شول دورانی معین است، اطالق میدرگیری با آن پدیده در خال

ص ضوع خالش، فرصت، مساله یا یک موتوصیفی از یک موقعیت واقعی شامل یک تصمیم، چا :تجربه مدیریتی .ب

 . که فرد یا افرادی در یک سازمان با آنها مواجه هستند 

یران ذهن مد دانسته هایی که در ، تالشی است برای تبدیلمستند سازی تجارب مدیریتی :مستند سازی تجارب .ج

 .است به دانشی آشکار و قابل استفاده دیگران

صص به با توجه به حوزه ی تخ حوزه سالمت کهظران، مدیران گروهی متشکل از صاحب ن :داورانکمیته  .د

  بررسی، تحلیل و ارزشیابی تجربه می پردازند.

 ارد.م می درساله ای که داور به آن معتقد بوده و با امضای خود پایبندی به آن را اعال منشور داوری: .ه

یریت بالغ مدزشکی که دارنده اهر یک از اشخاص مشاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ :تجربه کننده .و

 و سرپرستی هستند.

 .تجربه ای که از لحاظ شکلی تایید شده است: تجربه تایید اولیه .ز

 تجربه ای که در مرحله بررسی و ارزشیابی می باشد. :تجربه در دست داوری .ح

 دهندگان رائهه اابی توسط داوران را کسب کرده است و بارزشی امتیاز تجربه ای که حداقل: تجربه منتشر شده .ط

 آنها تقدیر نامه اعطا می شود.

د و از کسب کن ارزشیابی توسط داوران را که نتوانسته حداقل امتیازات ای تجربه :تجربه غیر قابل انتشار .ی

 تجربه خود تشکر می شود. صاحب تجربه به جهت ارائه

زارت نسانی واامانه منابع در سمدیرانی هستند که کد ملی و سوابق پرسنلی آن ها  افراد احراز هویت شده: .ك

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجود باشد.

ت باید ثب پسورد وافراد خاص: مدیرانی هستند که کد ملی آنها شناسایی نشده است و برای دریافت نام کاربری  .ل

 اطالعات کنند.

 ( ارکان و شرح وظایف4ماده 

 ( داوری1-4
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یف ارند. وظادعهده ان هستند که تأیید مستندات بارگذاری شده را براز ارکان اصلی نظام ثبت تجارب مدیران، داور

 این افراد عبارت است از:

 اقعیتو با تطابق بررسی و شده ارائه مدارك و اسناد کنترل طریق از شده ارائه تجربة صحت سنجی 

 نظام این مصوب شاخصهای و معیارها از استفاده با شده ثبت تجربة ارزیابی 

 تجربه هر دربارة ارزیابی مختلف خصهایشا به امتیازدهی 

 کاملتر منظور به توصیه هایی ارائة یا و شده ثبت تجربة دربارة تکمیلی توضیحات و تشریحی نظرات ارائة 

 آن شدن غنی تر و

 (..و سمینار ب،)مقاله،کتا انتشار نوع تعیین و انتشار برای تجربه بودن مفید میزان مورد در نظر اظهار 

  اورید احراز شرایط

زیر را رط ش یکحداقل  باید ایشان از یک هر ،ثبت تجارب نظام در داوران نقش اهمیت و حساسیت به توجه با

 :دارا باشد

 دانشگاه علمی هیئت عضو  

 سال ۵ مدت ، حداقل بهغیردولتییا مدیریتی در بخش دولتی و  سابقة بودن دارا  

 :باشند برخوردار نیز زیر عمومی شرایط زا باید داوران باال، تخصصی شرایط بر عالوه

 شده ارائه مطالب و مدارك ،اسناد اساس بر قضاوت توانایی 

 داوری فرآیند انجام برای کافی وقت بودن دارا اعالم کتبی 

  به منشور داوریامضا و پایبندی 

 دبیرخانه (2-4

ده ر را برعهیف زیر کارشناسی خود وظامهمترین رکن از ارکان نظام ثبت، دبیرخانه است که با وجود نیروهای متبح

 دارد:

 تعریف نام کاربری و پسورد برای افراد خاص 

 تایید شکلی تجربیات ثبت شده 

 تعریف داوران جدید در سیستم 

 مدیران ثبت کننده تجربه داوران و مکاتبات با 

  و فرم های اصلی سامانهاصالح فرآیند کاری 

 ت آنو شناسایی مشکال سامانه دنظارت بر عملکر 
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  ارتباط با شرکت برای اصالحات یا رفع مشکالت 

 تهیه گزارشات دوره ای از تجربه های ثبت شده در سامانه 

 ن سامانهاطالع رسانی و آموزش به بهره بردارا 

 آنها به پاداش اعطای و ایه دور طور به برتر تجارب معرفی 

 و مجله کتاب، فیلم، تهیة قالب در مفید تجارب اشاعة... 

 شده مستند تجارب از بهره برداران منظور به ذیصالح مراجع با هماهنگی 

 مستندشده تجارب شدة تأیید نسخة آخرین نگهداری و دریافت 

 مستندشده تجارب اشاعة رسانی روز به مورد در تصمیم گیری  

  مستندشده تجارب صاحبان معنوی و مادی حقوقحفظ  

 نیاز مورد اعتبارات و بودجه پیشنهاد ارائة  

 مدیران تجارب مستندسازی نظام با ارتباط در محوله امور سایر مانجا  

                           

                     
           

                                                    -      

                

           

 

 اجرایی ضوابط و روش( 5ماده 

 ( مشخصات کلی تجربه:5-1

 هر تجربه ارائه یا ثبت شده توسط صاحب تجربه مشخصات شناسنامه ای زیر را داراست:

ل تاورد، علجرا،دسارویداد، چکیده، کلمات کلیدی، بیان مسئله، روش عنوان تجربه، زمان وقوع رویداد، مکان وقوع 

 موفقیت یا عدم موفقیت، پیشنهاد 
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 : و موضوعات زمینه( 5-2

خص به مشهر تجربه در یک یا چند زمینه عملیاتی بکار گرفته شده که می بایست زمینه آن توسط صاحب تجر

 گردد:
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سیاست  یزی ونی، امور غذا، امور دارو، آموزش، پژوهش و تحقیقات، تجهیزات پزشکی، برنامه ربهداشتی، درما

مور نسپاری، ا، بروگذاری، فناوری اطالعات، مدیریت، منابع مالی، منابع انسانی، منابع فیزیکی، ساختار سازمانی

 فرهنگی و رفاهی

 شرایط حاکم بر وقوع تجربه: ( 5-3

 و مانیز شرایط فرصتها و تهدیدها(،) سازمان خارجضعف( و  قوت و نقاط نقاط) انسازم داخل محیطی شرایط

 ام مدیریتت در نظمهمترین شرایطی هستند که کارکرد تجربه را تحت تاثیر قرار می دهند و الزم اس ،مکانی شرایط

 دانش ایت شرایط به دقت معرفی شوند.

 :مولفه های اختصاصی تجربه (5-4

 است شده گرفته کاربه تجربه این در که ابزارهایی ها،یکتکن ها،روش انواع .1

 تجربه این در شده اخذ تصمیمات ترینمهم .2

 است شده برده کار به هاگیریتصمیم در که هاییروش از ایخالصه .3

 ستا داشته وجود گیری تصمیم در که هاییریسک انواع و اطمینان عدم شرایط از ایخالصه .4

 هاآن به یابیدست روش و شده استفاده هاگیریتصمیم در هاآن از که عاتیاطال انواع از ایخالصه .5

 گرفته صورت هاینوآوری و هاخالقیت ابتکارات، از ایخالصه .6

 نداثرگذار بهتجر شکست یا موفقیت بر که سازمانی متغیرهای سایر و محیطی فرهنگی، شرایط از ایخالصه .7

 است شده استفاده هانآ غلبه برای که هاییروش انواع و موجود موانع و هامحدودیت انواع از ایخالصه 8

 تجربه این در شده انجام هایجوییصرفه از ایخالصه .9

  مشابه شرایط در تجربه این از استفاده برای هاییتوصیه  .10
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  :تجربه داوری  (5-5

چوب موجود در سامانه آن دبیرخانه شکل و ساختار ارائه مطالب را بررسی و با انطباق بر چار -ارزیابی شکلی .أ

 را مورد ارزیابی قرار می دهد.

نفر می باشند، بر حسب موضوع تجربه و  3در این گام اعضای کمیته داوری که حداقل  -انتخاب کمیته  داوری .ب

انه به داوری تجربه می ( و با اعالم دبیرخ6ه انتخاب می شود )الگوی شماره بصورت تصادفی از طریق سامان

 (7وی شماره پردازند )الگ

دانش، زمانی ارزشمند و حائز  مدیریت نظری مبانی جنبة از شده ارائه تجربة هر -ارزیابی محتوایی تجربه .ج

از  یک (. هر8باشد )الگو شماره  برخوردار کلیدی ویژگی 16 از که بود خواهد بهره برداری و انتشار شرایط

است. بدیهی  اهمیت از میزانی دارای می گیرد، قرار دهاستفا مورد معیار ارزیابی یک عنوان به ویژگی ها که این

بهره برداری  و برای انتشار ایده آل تجربة یک باشد، برخوردار نظر مورد ویژگیهای همة از که تجربه ای است

  .بود خواهد

ارزیابی محتوایی  الگوی" در شده مشخص معیارهای از استفاده با تجربه، دریافت از پس داوران از یک هر .د

 :کند می آن ارزیابی به اقدامطی دو مرحلة زیر (  8) الگوی شماره  "جربهت

 ارزیابی مورد ار نظر مورد تجربة ،1 شمارة جدول از استفاده با داوران از یک هر است الزم مرحله این در (1

از  میزان چه هب ارزیابی، مورد تجربة که کند مشخص جدول در ابتدا باید داور منظور این برای. قراردهد

 کند. ثبت ١٠٠ تا ٠ بین امتیازدهی قالب در را نتیجه و است برخوردار برتر یک تجربة ویژگیهای

 تجربه آن موزون امتیاز« مربوطه معیار از تجربه برخورداری امتیاز» در« معیار هر وزن» کردن ضرب با سپس (2

   :می آید بدست

   =برتر تجارب امm معیار وزن

   =برتر تجارب ام تجربه  mمعیار از تجربه برخورداری امتیاز

  C= برتر تجارب شناسائی معیارهای کل تعداد

 به شده مقرر زمان مدت در را آن باید خود ارزیابی تکمیل از پس داوران از یک هر -ارسال نتایج داوری .ه

 .کنند ارسال دبیرخانه

 ارزیابی نتایج دریافت عدم و شده تعیین زمان مدت یافتن پایان صورت در ،9براساس الگوی شماره  دبیرخانه .و

 .داوران پیگیری الزم را انجام دهدداور یا 

 امتیاز تجربه را محاسبه می کند. امانه ثبت تجاربس ،بعد از ارزیابی سه داور .ز

 امتیاز نهایی= از محتواییامتیاز شکلی + امتیامتیاز نهایی مجموع دو امتیاز شکلی و محتوایی است:          .ح

 انتشار تجارب حائز امتیاز .ط

 :به باال 40کسب امتیاز  قابل انتشار 



10 
 

 روش ثبت تجربهجدول الف( 

 

 :یش آنثبت تجربه در سامانه و نما( ۵-۶

می باشد و کاربران  باشد قابل انتشار و نمایش 40بعد از ارزیابی تجربه در صورتی که تجربه دارای امتیاز حداقل 

 (9می توانند تجربه را مالحظه کنند.)الگو شماره 

 

            د      ت                                        د ف

  0.05 . ك  گ      ن                 ز  ش  ز    ق        ش   ١

  0.09 .                                 الق       2

   ك  گ      ن                 ز  ش ق  ل  ال ظ    ح  ض        3

 .           ش  

0.09  

                                  ك        ئ                   4

 .ش  

0.09  

                                                        ك         5

 .   ش  

0.09  

  0.05 .                  ش           گ          م       6

     گ                    ش   ط  ع       /     /           ك      7

 .            ش      

0.09  

  0.06 . ش   ك  گ      ن                    ء               ح           8

     ش  ز           ج    ق  ل  ال ظك  گ      ن               ك   9

 .  ح           ش  

0.06  

  0.07 .                 ق  ل  عم م  ذ                            10

                          ك          ج              ز                11

                          .. 

0.05  

      ق             ع                   ح                      12

 .چ  چ ب          

0.05  

                                    طال     حض         ش ك           13

 .  ژگ      )     (            

0.02  

14                                                             

 .         ش        

0.04  

           ل   ،      ،  ز        ك   ك                           15

 .     ،                ج         ق     

0.04  

  0.06 .                                  ط       قل        گذش      16
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