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هی  ثِ اّذاف سبسهبى ر سهیٌِ دستیبثیٍ هطبرکت کٌٌذُ دل ثشرگتزیي سزهبیِ ّز سبسهبًی ًیزٍی اًسبًی فؼب

 .ثبضذ

ثْتزیي ًوَد هذیزیت هطبرکتی سبسهبًی، کویتِ هذیزیت داًص در جْت استفبدُ اس پیطٌْبدات سبسًذُ 

در ادارُ  طزف قزارداد ثب ثیوبرستبى پیوبًکبراىاسبتیذ ٍ کبرکٌبى ٍ داًطجَیبى ٍ حتی هزاجؼیي ثیوبرستبى ٍ 

 اهَر ثیوبرستبى هی ثبضذ.

 

 ياشگانتعریف  : بخش ايل

ثِ  .هیطَد افشٍدُ اًتقبل آى ثِ سبیزیي ثبػث ایجبد ارسشکِ فزاگیزی ضذُ حیي کبر  ّبیی آهَسُ  :داوش

 :گفتِ هیطَدکِ چْبر ٍیضگی داضتِ ثبضٌذ ّبیی داًص ثِ آهَسُ،  تز ػجبرت سبدُ

 .ًوَدى افشٍدُ ثَدى، در راستبی اّذاف سبسهبى ثَدى، ایجبد ارسش رٍس قبثل استفبدُ ثَدى، ثِ 

 

  :اس هٌبست جْت ارائِ داًص ػجبرتٌذ ّبی ثزخی اس سهیٌِ

 افشایص کیفیت ٍ کویت خذهبت ًظبم سالهت 

 سزثبر ٍ هذیزیت هصزف ثْیٌِ هٌبثغ ّبی ػولیبتی ٍ غیزػولیبتی ٍ کبّص ّشیٌِ ّبی در ّشیٌِ جَیی صزفِ

 ّب ٍ سزهبیِ

 سزػت ثخطیذى ثِ ػولیبت ٍ خذهبت ًظبم سالهت

 رجَع ارثبة درپی ٍ کبّص هزاجؼبت پی کبری کبرّبی هَاسی ٍ دٍثبرُپیطگیزی اس 

 در ًظبم سالهت تز خذهبت ثْیٌِ اثذاع رٍضْبی تبسُ ثزای ارائِ

 تبسُ ثزای افشایص رضبیت کبرکٌبى ٍ هزاجؼبى اثذاع رٍضْبی

 ثْجَد اهَر رفبّی کبرکٌبى

 هطلَة در هیبى کبرکٌبىدلپذیز کزدى هحیط فیشیکی ٍ رٍاًی کبر ٍ ثسط رٍاثط اًسبًی 

 هذیزیت هطبرکتی در ادارُ ًظبم سالهت

 ّب ّبٍ ثخطٌبهِ ًبهِ اصالح قَاًیي، ضَاثط، هقزرات، دستَرالؼولْب ،آییي

 تَلیذ ٍ ارائِ خذهبت جذیذ هتٌبست ثب ًیبس جبهؼِ

 ارتقبء داًص ٍ سالهت کبرکٌبى

  ثیي ثخطی ّوکبریْبی

 



، ثْجَد، طزح اجزایی ٍ تجزثِ قبثل پیطٌْبددر داًطگبُ ػلَم پشضکی ضیزاس، داًص سبسهبًی در قبلت 

  .هستٌذسبسی ٍ اًتطبر است

 

ٍ یب ثْجَد ضزایط هَجَد  ّز ًَع ًظز، فکز ٍ راّکبری است کِ اجزای آى هٌجز ثِ حل هسئلِ:پیشىُاد *

 .تزٍ هطلَثتزکٌذ ،صحیحتز ،ارساًتز ،ایويضَد ٍ ثتَاًذ ٍضؼیت هَجَد را آسبًتز ،سزیؼتز 

اس دستبٍردّبی   .داًٌذ اٍلیي گبم ثزای حل یک هطکل یب ثزآٍردُ کزدى یک ًیبس هی  دادى را پیطٌْبد 

ٍری، ثْجَد فضبی کبر، افشایص کیفیت ،افشایص رضبیت کبرکٌبى ٍ  ثِ افشایص ثْزُ هیتَاى ّب پیطٌْبداجزای 

 پیطٌْبد .اضبرُ ًوَد ثْیٌِ در هٌبثغ ٍ هبًٌذ ایٌْب جَیی صزفِ سبسهبى، ّبی هزاجؼیي، اجزای هطلَة ثزًبهِ

ٍ یب  ٍ خذهتی ارائِ هیگزدد آیذ هی هحصَل قذرت خالقیت در افزاد است ٍ سهبًی کِ ثِ هزحلِ اجزا در

اگز  .هیتَاًٌذکوی یب کیفی ثبضٌذ ّبپیطٌْبد .تجذیل ضذُ است هحصَلی تَلیذ هیطَد ،ثِ ًَآٍری

ٍ در غیز ایي صَرت  ی استٍ هحبسجِ ریبلی داضتِ ثبضذ، کوّ گیزی قبثلیت اًذاسُ پیطٌْبددستبٍردّبی 

 .کیفی خَاّذ ثَد

 

ثْجَد یب تغییزکَچک ٍدائن ثزای رسیذى ثِ  هؼبدل فبرسی ػجبرت صاپٌی کبیشى است. کبیشى ،ّزگًَِ: بُبًد*

 ٍ ارائِ در آى توزکش ثز رٍی ثْجَد هستوز فزایٌذ تَلیذای اضبرُ دارد کِ  ای ثْتز است ٍ ثِ فلسفِ ًتیجِ

کبیشى ثب ثْجَد فؼبلیتْب ٍ فزایٌذّبی استبًذارد تالش  .است ٍکبر هٌْذسی یب هذیزیت کست خذهبت،

 ثٌذی سیز طجقِ ثْجَد در سطَح .ثپزداسد ٍری هیکٌذاتالف را اس ثیي ثجزدٍ ثِ تَلیذ ًبة ٍ ارتقبی ثْزُ

  :هیطًَذ

  :سطَح سیز طجقِ ثٌذی هیطًَذثْجَد در  •

  حذف هَارد ّشیٌِ سا در فزایٌذّب •

 حذف هَاسی کبری در فزایٌذّب  •

  کَتبُ کزدى فزایٌذّب •

 

 
كه در راستای وظایؾ شؽلي فرد یا سازمان  مثبت و تؤثیرگذاری مجموعه اقدامهای  : طرح اجرایی *

و   قانوني، فني و مالي بررسيكارهای  و كلیه ساز ،اجرایي در طرحهای .است آمده به اجرا در
 صورت و نتایج حاصل از اجرای آن به و هر طرح اجرایي باید به مرحله اجرا درآید مستند میشود

  .ارائه شود مدیریت دانش دانشگاه کمیتهمستند به 
 
 



كه از طریق  فرایند حصول دانش یا مهارت كسب شده در یک مقطع زماني خاص است:  تجربه* 
یک یا چند مداخله برای رفع آن  بررسي یک چالش یا مسئله سازماني ویا یک نیاز وانجاممشاهده و 

  .صورت میگیرد
در  (یا منفي ست كه موجب ایجاد تؽییر )مثبتای یا پروژه اقدام، مداخله، مؤموریت تجربه،هرگونه

فرایند و ابزار رویکرد، شیوه، رویه،  كارگیری به تجربه میتواند .عملکرد سازمان و مدیریت میشود
 بندی در یک دسته .و اتخاذ تصمیم و اقدام در جهت اجرای آن باشد مواجهه، شناخت و حل مسئله

تجربه موفق  .میشوند بندی تقسیم موفق و تجارب ناموفق بر اساس ماهیت به دو گروه تجارب تجارب
تجربه  درحالیكهست كه دستاورد حاصل از آن منجر به بهبود عملکرد سازمان میشود ،ای ،تجربه

كه دستاورد حاصل از آن منجر به بهبود عملکرد سازمان نشده و میتواند از  میباشد ای ناموفق ،تجربه
 .تکرار خطاها در سازمان جلوگیری نماید

 
 

 اشکال تجربه میتوانند حاصل از موارد ذیل باشند:
 اصل از بازدیدها یا تورهای یادگیریح

 حوادثحاصل از مواجهه با رخدادها و 
 حاصل از اجرای پروژه و عملیات

 حاصل از مورد کاوی)بنچ مارکینگ(
 
 
بیشترین میزان افزایش ایمني دانشي است كه در صورت اجرا در سازمان،  :دانش ویژه* 

ذینفعان،كاهش هزینه و افرایش درآمد،كاهش زمان انجام فرایند داشته باشد و نیز بصورت گروهي 
 .ارائه شده باشد

 همان سال در پایان هر سال توسط اعضاي كمیته در جدول مربوطه به ایده هاي مصوبنمره دهي 
  انجام میشود.

  شاخص نمره(  22) سقف امتياز  امتياز

  افزايش ايمني ذينفعان 3  

ميليون تومان 01تا 1     كاهش هزينه و افرايش درآمد  

ميليون تومان 22تا  2   

ميليون 22بيش از  3   تومان 

  كاهش زمان انجام فرايند 3  

  گروهي بودن ايده 2  

  افزايش رضايتمندي ذينفعان 3  

  كيفيت خدمات افزايش 3  

  سطح تصويب دانش  ملي 3  

  دستگاه 2

  واحد 1

0درجه  2     درجه تصويب دانش  

2درجه 1   

 



 رسیده و قابل بهره دانش به تائید دانشي كه از جانب شورای راهبری مدیریت:انتشار دانش قابل* 
 است.  برداری

 
 ت:دارای شرایط زیر اس این دانش
 و قابلیت اجرایي داشته باشد باشد كاربردی

و فلسفه وجودی  و خارج از مؤموریت باشد و اسناد باالدستي سازمان ونیازهای اهداؾ درراستای
 دانشگاه نباشد

عملیاتي و ؼیرعملیاتي و كاهش  های كارها،كاهش هزینه انجام زمان نماید )كاهش افزوده ارزش ایجاد
 (...سربار، مدیریت مصرؾ بهینه منابع و های هزینه
 شود و رفتارها گیری نگرش، رویه،تصمیم وپایدار در مثبت،سازنده وتؽییرات بهبود به منجر
 باشد شده نوشته مهم جزئیات به اشاره و با كامل حال درعین ساده، و روان

 داشته باشد گذاری انتشار و به اشتراکقابلیت 
 
و یا کمیه مدیریت دانش  دانشي كه ازجانب شورای راهبری مدیریت دانش :انتشار  دانش ؼیرقابل* 

 نرسیده و قابل نشر نیست به تائید ذكرشده با توجه به شاخصهایبیمارستان 
 
 تائید قرار گرفته استدانشي كه ارزیابي شکلي آن انجام شده و مورد   :دانش تائید اولیه* 

 
 دانشي كه در مرحله بررسي و ارزیابي است :دانش در حال ارزیابی*
 
دانشي كه داوری و ارزیابي آن انجام شده و با برخي اصالحات قابل نشر  : دانش نیازمند بازنگری*

 است
 
دانشکار شناخته یک  عنوان دانش سازماني هر كاربر به مدیریت افزاری در سیستم نرم :  دانشکار* 

  .مجری ایده مصوب  میشود و بهبود و طرح و تجربه و نیز ایده دهنده دانشکار شامل ارائه .میشود
 ع باشد.رجو ارباب سایر ذینفعان نظیر پیمانکاران و یا از میان دانشگاهیان و دانشکارمیتواند

 
شناسایي، اكتساب، تولید، ست كه سازمان در آن نیازبه ای حوزه دانشي حوزه:حوزه دانشی* 

دانشي باید توسط متخصصین هر حوزه و  های تبادل،نگهداری و ارزیابي دانش دارد. استخراج حوزه
موجود یا تولید شده  با راهبری افراد آشنا به رویه استخراج دانش صورت پذیرد. استخراج دانشهای

راهبری  شورای دانش و با تائیدتحت نظر ساختار اجرایي مدیریت  دانشي واحدها های در حوزه
 .مدیریت دانش انجام میگیرد

 
ارزیابي  و كارگیری ،توسعه، تسهیم، نگهداری كسب، به و فرآیند شناسایي،ایجاد:مدیریت دانش* 

وایجاد  سازماني دانش در سازمان از طریق ایجاد پیوند مناسب بین منابع انساني،فناوری ،فرهنگ
 .سازمان را مدیریت دانش گویند به اهداؾساختار مناسب برای دستیابي 



 استاندارد تدوین در شکل انواع دانشها به فرایند نگارش، ثبت و نگهداشت:مستندسازی دانش* 
موجود در ذهن  های منظورتبدیل دانسته تا به در این فرایند تالش میگردد.شده،مستندسازی میگویند

 د.ابل استفاده برای دیگران پدید آی،دانشي آشکار و ق انساني و با استفاده از اسناد موجود های سرمایه
 
و دانش ضمني  كاری به فرایند شناسایي و نگارش دانش موجود در فرایندهای: استخراج دانش* 

ضمني  استخراج دانش میتواند از دانشهای .موجود در ذهن متخصصان،استخراج دانش میگویند
از انجام  آمده دست شده از انجام فرایندها و تجارب بهتولید  موجود در ذهن متخصصان و یا دانشهای

 .هاصورت پذیرد پروژه
 
مانند شکل و  انتشار یک دانش قابل به فرآیند سنجش میزان انطباق دانش با ویژگیهای:ارزیابی دانش *

دانش با  راستایي و هم افزوده روزبودن، كاربردی بودن، ایجاد ارزش ساختار مناسب ارائه، به
ارزیابي دانش از دو بعد ساختاری )شامل شکل و ساختار .ارزیابي دانش میگویند...و  دانشگاهاهداؾ 

 .صورت میگیرد(ارائه مطلب( و محتوایي )شامل بررسي علمي و محتوایي
 
را از منظر چارچوب، فرمت و استانداردهای تدوین و  فرایندی است كه دانش :ارزیابی ساختاری* 

مدیریت دانش و  های دبیران كمیته این ارزیابي توسط .قرار میدهد مورد ارزیابي تنظیم دانش
 .صورت میگیرد گروه مدیریت دانش كارشناس

 
اطالعات و بر  وسقم را از منظر محتوا، ارزش،صحت فرایندی است كه دانش  :ارزیابی محتوایی*

 ثابت و پویا دانشياین ارزیابي توسط ارزیابان   .قرار میدهد معین مورد ارزیابي اساس شاخصهای
 .صورت میگیرد

 
 : دانش ارزیابي محتوایي شاخصهای* 

 این افراد وظایؾ زیر را بر عهده.ارزیابي دانش توسط ارزیابان دانش انجام میشود :ارزیابان دانش
 :دارند

 مدون و شاخصهای شده بیني و مطابق با برنامه پیش موقع همکاری منظم و مإثرو پاسخگویي به
علمي، عملي و قانوني، انجام محاسبات مقدماتي  های از جنبه آن و معتبر بودن دانش صحت سنجش

آوری، تحلیل و ارائه مستندات موردنیازدر  دانش جمع اثربخشي منظورتحلیل هزینه منفعت ومیزان به
 صورت لزوم

 دانش ارزیابي اهمیت و كاربردی بودن و اثربخش بودن
 احتمالي و رفع نواقص و ابهامهای شده ترشدن دانش ثبت و ؼني كاملتر منظور به هایي توصیه ارائه

 و انتشار نیستند در زمینه دانشهایي كه قابل تائید و علمي ارائه توضیحات و مستندات قانوني
 .در حوزه مربوطه یافته های انتشار مطلوب اجرای ایده همکاری در تعیین روشهای

 
 .ش ثابت و ارزیابان دانش پویا هستندارزیابان دانش شامل دو گروه ارزیابان دان 
 همان اعضای شورای كمیته مدیریت دانش هستند كه وظیفه بررسي اولیه، تائید:ارزیابان دانش ثابت*

 دارند نهایي دانش را بر عهده یا عدم تائید
 



برخي در سیستم مدیریت دانش، در  ارزیاباني هستند كه با توجه به فعالیت آنها: ارزیابان دانش پویا*
این ارزیابان در ارزیابي محتوایي و داوری .اند  متخصص شناسایي شده عنوان دانشي به های حوزه

 .و معرفي میشوند اعضای شورای راهبری انتخاب مشاركت دارند و با نظر و تائید شده دانش ثبت
 
 برخوردارخاص، از دانش عمیق  ای كه در زمینه اطالق میشود افرادی فرد یا به:متخصص خبره*
و نیز،  دناز دانش، تخصص و مهارت خاص شناخته میشو اعتماد منبعي گسترده و قابل عنوان ،بهندا

 طوركلي به.، در عمل آزموده شدهندا كه در مقاطع و شرایطي خاص آموخته ای با تمرین و تجربه
تحقیق، تجربه و یا وتوانایي را از طریق  مهارت شخصي است با دانش یا توانایي خاص كه این دانش،

است كه یک فرد یا یک گروه  ها واین مشخصه خاص كسب نموده است ای كاری در حوزه مهارتهای
 .متمایز مینماید كار را از فرد یا افراد تازه

 
 و هزینه زا بودن جلسات استخراج دانش این جلسات برای متخصصاني با ویژگیهای به دلیل زمانبر

حداقل یکي  متخصصاني كه در جلسات استخراج دانش شركت میكنند ،میبایست.خاص تشکیل میگردد 
 :ذیل را دارا باشند از ویژگیهای

 متخصصاني كه صاحب دانش پیچیده یا راهبردی میباشند
 یابند نیازجهت ثبت آن رانمي متخصصاني كه دانشي ارزشمند در ذهن خویش دارند اما زمان مورد

 در ذهن خویش دارند اما توانایي نگارش آن را ندارندمتخصصاني كه دانشي ارزشمند 
 متخصصاني كه دانشي ارزشمند در ذهن خویش دارند اما تمایلي به نگارش آن ندارند

 متخصصاني كه در آستانه بازنشستگي و یا خروج از سازمان قرار دارند
 

دهای تابعه و گروه مدیریت دانش واح های این افراد توسط نمایندگان مدیریت دانش، اعضای كمیته
  .مدیریت دانش شناسایي و معرفي میشوند

 
دانش دانشگاه است كه از  مدیریت راهبری منظور شورای :دانش سازمانی مدیریت راهبری شورای*

وظیفه  .تخصصي دانشگاه تشکیل شده است نمایندگان مدیریت دانش حوزه ریاست و معاونتهای
از خرد جمعي خبرگان و  برداری سازماندهي و هماهنگي برای بهرهمبتني بر شواهد و  سیاستگذاری

 .كارشناسان و بررسي و كارشناسي تخصصي دانش ارائه شده را بر عهده دارد
 
كل كاركنان  برتعداد شاخصي است كه از تقسیم تعداد كل دانشکاران تقسیم :نرخ مشاركت *

 .ضربدرعدد صد به دست میآید
 
كه از تقسیم تعداد دانش )ایده، بهبود، طرح اجرایي، تجربه( ارائه شده  شاخصي است: سرانه دانش* 

 .بر تعداد كل كاركنان ضربدرعدد صد به دست میآید
 
 های بر تعداد ایده شده اجرا های شاخصي است كه از تقسیم تعداد ایده :های اجراشده درصد ایده*

 .مصوب ضربدرعدد صد به دست میآید
 



نقدی یا ؼیر نقدی  صورت و مبالؽي است كه به ها هزینه امتیازها، كمک مجموعه:پاداش و امتیاز*
 .جهت تقدیر و تشویق دانشکاربه ایشان تعلق میگیرد

 
 دانش جبران خدمات به فرد یا افرادی كه ارزیابي محتوایي عنوان تقدیری است كه به :داوری پاداش*

 .پاداش میتواند مادی یا معنوی باشد .ارائه میشود (اعم از رد یا تائید)اند را انجام داده
 
  

 :به شرح ذیل استمدیریت دانش بیمارستان اعضاء كمیته 
 )مدیر بیمارستان( رئیس كمیته
 دبیر كمیته

 مشاور رییس بیمارستان
 معاون درمان
 مدیر درمان

 مترون
 سوپروایزر کنترل عفونت

 سوپروایزر آموزشی
 مسئول ایمنی 

 مسئول امور اداری
 کیفیت مسئول بهبود

 مسئول فناوری اطالعات
 معاون حسابداری

 
 .یابد اعضا رسمیت ميدو سوم با حضور  جلسات شورا

  .قرار میگیرد یک اعضا مورد تصویب و تائید عالوه نصؾ به با رأی مصوبات شورا
 

 ابالغ رئیس كمیته واحدهای تابعه توسط رئیس شورای راهبری مدیریت دانش دانشگاه صادر میگردد
 .اعضای كمیته واحدهای تابعه توسط رئیس كمیته صادر میگرددابالغ 

 

 :شرایط احراز دبیر كمیته واحدهای تابعه دانشگاه
 تحصیلي حداقل كارشناسي و باالتر دارا بودن مدرک

 دبیر كمیته؛ عنوان آمادگي برای همکاری به اعالم
  ارتباطي مناسب روابط عمومي و مهارتهای

 شده ارائه ومطالب مدارکو  اسناد براساس قضاوت توانایي
  آشنا به فرآیندهای كاری نظام سالمت و وزارت بهداشت

 اطالعاتي های سامانه و كامپیوتر با فعالیت توانایي
 

اقدام  شده فرد معرفي و یا عدم تائید شورای راهبری میتواند با توجه به نیاز دانشگاه نسبت به تائید
 نماید



توسط مدیریت توسعه سازمان و تحول  شده آموزشي تدوین های در دوره میرودز دبیر كمیته انتظار ا
مدیریت دانش در سطح  های كه توسط كمیته این مدیریت آموزشي مورد تائید های و یا دوره اداری

 .دانشگاه برگزار میگردد، شركت نماید
كمیته با حفظ سمت به و همانند سایر اعضای  دبیركمیته از كاركنان توانمند واحد انتخاب میشود

 .دمکاری میپردازه
 :بیمارستانشرح وظایؾ كمیته مدیریت دانش 

 و بهبود یابی هماهنگی، عارضه
 و دستورالعملهای ارائه شده از سوی شورای راهبری مدیریت دانش دانشگاه نامه اجرای آیین

دستورالعملهای ارائه و  نامه نظرات و راهکارهای سازنده به شورای راهبری در خصوص آیین ارائه
 شده توسط شورا

 همکاری و مشاركت در اجرای كامل و بهینه فرایندهای مدیریت دانش
 اعالم شده از جانب شورا های گردهمایي و جلسات،بازدیدها در منظم حضور
پایش و ارزیابي اعالم شده از سوی مدیریت  در راستای پاسخگویي به شاخصهای ریزی برنامه

 تحول اداری در حوزه مدیریت دانشتوسعه سازمان و 
اطالعات كمیته و ارسال گزارش به شورای راهبری مدیریت دانش دانشگاه مطابق با  بندی جمع

 اعالم شده از طرؾ شورا دستورالعمل و برنامه زمانبندی
 روزرساني آن بازبیني سامانه و وبسایت مدیریت دانش و به

 و ترویج آموزش، فرهنگسازی
 و ... وتبلیؽاتي نظیر همایشها، مسابقات فرهنگي،آموزشي مناسب های طرح اجرای و ریزی برنامه

كاركنان و  وترؼیب تشویق منظور به برتر در زمینه مدیریت دانش تقدیر از دانش برترو دانشکاران
 در سطح واحد؛ و مشاركت در ارتقا و پیشبرد وظایؾ كمیته دانش به ارائه سایر ذینفعان

اعالم شده توسط شورای راهبری و یا واحد( از ) واحد/موردنیازدانشگاه تهایاولوی رساني اطالع
با  ها،بهبودها،طرحهاو تجارب از مدیران و كاركنان جهت دریافت ایده طریق ارسال فراخوان دانشي

 هدؾ بسط و گسترش دانش سازماني
 در سطح دانشگاه دانشي واحد به شورای راهبری مدیریت دانش جهت طرح فراخوان اعالم اولویتهای

آموزشي و تهیه جزوات مختلؾ مرتبط با مدیریت  های و دوره ها و برگزاری كارگاه ریزی برنامه
 .گروه مدیریت دانش–با هماهنگي مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری  دانش

 همکاری و مشاركت در اجرای كامل و بهینه فرایندهای مدیریت دانش
 برگزاری منظم جلسات كمیتهتشکیل كمیته در سطح واحد و 

 ارزیابي ساختاری دانش مستند شده
 انتخاب و معرفي ارزیاب دانشي پویا برای انجام بررسي علمي، فني و اجرایي نسبت به دانش ارائه

 شده
 بررسي نظرات ارائه شده توسط ارزیابان دانشي پویا

 بودن دانش انتشارل یا ؼیرقاب انتشار اعالم نظر در خصوص قابل
 الزم های مصوب جهت اجرایي شدن و ارائه گزارشهای پیگیری ایده

 های مصوب و انتشاریافته نظارت بر حسن اجرای ایده
 جهت تصویب نهایي در شورای راهبری مدیریت دانش دانشگاه شده توسط كمیتهد ارسال دانش تائی

 ه استنشد تائید دالیل مستند و منطقي جهت افرادی كه دانش آنها اعالم و ارائه



 احتمالي حمایت فکری و مشاوره به دانشکاران و رسیدگي به شکایات و اعتراضهای
 

دانش انتشاریافته  عنوان مدیریت دانش دانشگاه، به شورای راهبری مصوبات كمیته پس از تائید
 .اجرااست معرفي شده و رسمي و قابل

را در سطح  رییس بیمارستانواحدهای تابعه میتوانند دانش ثبت شده و مورد تائید  مدیریت دانش كمیته
فقط در  دانش ثبت شده ولیکن و به صالحدید اعضای كمیته مورد تقدیر قرار دهند، بیمارستانهمان 

دانش انتشاریافته در سطح واحد / دستگاه/ ملي معرفي  عنوان تائید شورای راهبری به صورت
  .میگردد مادی و ؼیرمادی امتیازهای لو شام میگردد

 
 :شرح وظایؾ اختصاصی اعضای كمیته مدیریت دانش

 با مدیریت دانش بیمارستانحصول اطمینان از آشنایي كاركنان 
و معرفي ایشان به كمیته مدیریت ( شناسایي مستمر افراد صاحب دانش )ایده،بهبود، طرح، تجربه

  دانش
 منظوربرگزاری جلسات استخراج و ثبت دانش؛ كمیته مدیریت دانش بهنیازسنجي و هماهنگي با دبیر 

در مورد كامل یا ناقص  گیری حضور در جلسات استخراج و ثبت دانش متخصصان واحد و تصمیم
 بودن دانش كسب شده از یک متخصص

كمیته انتقال مسائل و مشکالت تبادل دانش در واحدها اعم از فرهنگي، ساختاری و موارد مشابه به 
  .مدیریت دانش واحد مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

 
و در سامانه مدیریت دانش ثبت شود ،ابتدا فرم  از نوع تجربه باشد شده دانش ثبت درصورتیكه

خالصه اطالعات ثبت و مورد ارزیابي قرار میگیرد،در صورت تائیداولیه،فرم نهایي ثبت تجربه 
 .توسط دانشکاران تکمیل خواهد شد

 
یکي از اركان رشد و  عنوان تجارب مدیران و متخصصان، به :برگزاری جلسات استخراج دانش

 توسعه سازمان، تنها زماني مفید خواهد بود كه گردآوری، مستند و نگهداری شده و به شیوهای
مإثربه دیگران انتقال یابد. در ؼیر این صورت با خروج صاحبان دانش از سازمان، دانش و تجربه 

به فراموشي سپرده خواهد شد. عالوه بر این، آینده اگرچه تداوم گذشته  تردید نیز محو شده و بي هاآن
نیست، اما ثمره اقداماتي است كه امروزدر حال انجام است و ادامه مسیر، جز در پرتوبازنگری 

تخصصان تجربیات گذشته میسر نخواهد بود و گام نهادن در این فضا جز با استخراج دانش از ذهن م
 با هدؾ استخراج دانش از ذهن خبرگان.و تجربیات آنان امکانپذیرنخواهد بود و مستندسازی دانشها

و  خبرگان و متخصصان مورد استفاده قرار میگیرد شناسایي،كشؾ، كسب، ارزیابي و ثبت دانشهای
 .است جهت این امر نیازمند تیم تخصصي استخراج دانش

 
تیمي متشکل از كارشناسان استخراج و ثبت دانش و نمایندگان مدیریت  :  تیم استخراج و ثبت دانش*

 های كه در زمینه استخراج دانش از ذهن متخصصان آموزش تخصصي میباشد های دانش در حوزه
در هر جلسه  شرح وظایؾ تیم استخراج دانش.الزم را دیده و دارای تجربه و مهارت كافي میباشند

 عنوان مربوطه و كارشناسان استخراج دانش، به تخصصي دانش های نماینده مدیریت دانش در حوزه
 . رئیس گروه مدیریت دانش تعیین میشوند اعضاء تیم استخراج دانش توسط



اعضای مهمان با  .میرسد (اكثریت نسبي )نصؾ + یک در جلسه به تائید بندی پس از جمع دانشها
 گیری و در رأی جلسه شركت میكننددر  هدؾ ارائه مشاوره و توضیحات تخصصي و كارشناسي

 .شركت نخواهند داشت
انتشاراز نوع ایده باشد، باید حداكثر تا شش ماه پس از تصویب  دانش مصوب و قابل كه درصورتي

نهایي به مرحله اجرا درآمده باشد. تمدید و تؽییر این مدت زمان با نظر شورای راهبری مدیریت 
 .دانش دانشگاه صورت میپذیرد

از نوع تجربه باشد، فرم خالصه اطالعات ثبت و مورد ارزیابي قرار  شده دانش ثبت كه يدرصورت
و محتوایي، فرم نهایي ثبت تجربه توسط  اولیه دانش در ارزیابي ساختاری درصورت تائید .میگیرد

 .دانشکاران تکمیل خواهد شد
 .دنشده از جانب كمیته اعالم نمایارزیابان ملزم هستند نتایج كارشناسي را مطابق با مدت زمان اعالم 

 ارزیابي، پیگیری نتایج دریافت وعدم شده تعیین زمان مدت یافتن پایان كمیته ملزم است درصورت
 .دهد و در صورت نیاز ارزیاب را تؽییر دهد انجام نتیجه حصول تاا ر الزم

 .ارسال نمایددر صورت نیاز دانش ارائه شده را جهت بررسي به چند ارزیاب  كمیته میتواند
یا رد آن با توجه  جهت تائید گیری تجربه لحاظ شود، تصمیم عنوان به شده دانش ثبت كه درصورتي

 .به حداقل دو داوری و كارشناسي صورت میگیرد
 .میتواند در صورت صالحدید نسبت به تؽییر تیم ارزیاب اقدام نماید کمیته

 وزارت بهداشت، در سطح دستگاه دانش كمیته راهبری مدیریت تصویب دانش در سطح ملي توسط
اولیه را دارا  امکان تائید واحدهای تابعه كلیه.امکانپذیر است توسط شورای راهبری ودر سطح واحد

ولیکن فقط در .قابلیت اجرا در سطح واحد مربوطه را داراست اولیه واحد،دانش و با تائید میباشند
امتیاز مادی  و شامل انتشاریافته معرفي میگردد دانش عنوان تائید شورای راهبری، دانش به صورت

مدیریت دانش واحدهای تابعه  های شده در كمیته به همین جهت دانش تائید.و ؼیرمادی میگردد
 .شورای راهبری مدیریت دانش دانشگاه برسد دانشگاه باید به تائید

جهت تکمیل  زمانبندیبه دانشکارمرجوع شود؛ برنامه  جهت بازنگری شده دانش ثبت كه درصورتي
 مجدد شده ثبت در صورت بازنگری، دانش .و یا اصالح دانش ارائه شده، به دانشکار اعالم میگردد

 .كمیته مطرح خواهد شد شده و در صورت تائید، جهت بررسي مجدد در جلسه  ارزیابي ساختاری
م به تکمیل و یا به دانشکارمرجوع شود؛ دانشکار ملز جهت بازنگری شده دانش ثبت كه درصورتي

در  تعریؾ شده است. در صورت عدم بازنگری مطابق با برنامه زمانبندی شده اصالح دانش ثبت
 .اعالم نماید انتشار شده، كمیته میتواند دانش را ؼیرقابل موعد زماني مشخص

انتشارمعرفي شود،  پس از ارزیابي ساختاری و محتوایي، ؼیرقابل شده دانش ثبت كه درصورتي
اقدام  شده زماني مشخص دانشکار میتواندحداكثر تا دو بارنسبت به درخواست بررسي مجدد در موعد

 كه شده و درصورتي ،دانش ثبت شده ارزیابي ساختاری پس از اعالم درخواست بررسي مجدد .نماید
 .كمیته مطرح میگردد قابلیت بررسي مجدد داشته باشد مجددا در جلسه 

واحدهای تابعه دانشگاه ارسال نموده  های دانش خود را به یکي از كمیتهدانشکار  كه درصورتي
توسط كمیته، اولین درخواست بررسي مجدد توسط همان كمیته و در  باشد، در صورت عدم تائید

توسط شورای راهبری  شده صورت درخواست بررسي مجدد دوم از جانب دانشکار، دانش ثبت
 .دانشگاه بررسي میگردد

 .احل ارزیابي دانش، دانش بدون ذكر نام دانشکار و ارزیاب مطرح میگردددر كلیه مر



اطالعات ارائه شده كافي نباشد؛  كه پس از دریافت دانش بازنگری شده و درصورتي كمیته میتواند 
 .مجددا توضیحات موردنیازخود را از دانشکار تقاضا نماید

 .ه جلسه دعوت میشوددر صورت تشخیص كمیته، دانشکار جهت ارائه توضیحات ب 
دانش مستند شده یک مرتبه در جلسه طرح و مصوب گردد، ارتقای سطح و درجه آن  كه درصورتي

 .به سطح و درجه باالتر امکانپذیرنیست
اجرا شده باشد و مستندات مربوط به پیگیری و یا اجرایي  کمیتهایده قبل از ارائه به  كه درصورتي

نگذشته  سال از اجرایي شدن ایده2حداكثر  كه گردد، درصورتيتوسط دانشکار ارائه  شدن آن
 .است و طرح اجرایي باشد،قابل طرح و بررسي در قالب ایده

سال پس از 1ایده به علت نبود امکانات الزم جهت اجرا، در شرایطي كه حداكثر تا  كه درصورتي
 .تاریخ ثبت اجرایي شود، مجددا قابل طرح و بررسي است

میتوانند دانش حاصل از یک اتفاق یا تجربه ناموفق را با ذكر نام و یا بدون ذكر نام ثبت دانشکاران 
انتشاراعالم  و ؼیرقابل انتشار نمایند. این دسته از تجارب نیز ارزیابي و نتیجه در دو حالت قابل

 میشود
 
مورد بررسي در سه سطح  تصویب ایده، طرح اجرایي و تجربه :تعیین سطح تصویب دانش*

در تجربیات سازماني سطح .بهبود سطح تعریؾ نمیشود عنوان جهت دانش مصوب به .امکانپذیراست
 د:تعیین میشو پذیری بر مبنای میزان تعمیم

 

و با  است كارگیری و به تعمیم علوم پزشکي كشورقابل كه در كلیه دانشگاههای دانشي:سطح ملی
 وابسته به وزارت بهداشت میتوانند از آن بهره علوم پزشکي و مإسسات كلیه دانشگاههای انتشار آن

 كنند برداری
و با انتشار آن كلیه واحدهای  است كارگیری و به تعمیم كه در سطح استان قابل دانشي:سطح دستگاه

 .كنند برداری میتوانند از آن بهره مشابه در دانشگاه
مربوط  یک فرآیند انحصاری و یا كه انحصارا به موارد درون یک واحد دردانشگاه دانشي:سطح واحد

 .نیست در سایر واحدها و یا سطوح باالتر امکانپذیر آن یا تعمیم و انتشار میشود
 

بر مبنای  درجه وطرح اجرایي مورد بررسي در دو پیشنهادتصویب  :تعیین درجه تصویب دانش*
مدیریت دانش  كه توسط شورای راهبری امکانپذیراست مختلؾ های میزان اهمیت و تؤثیرآن بر مإلفه

 در جدول شماره یک امتیازبندی ها مشخص میشود. ولیکن جهت سهولت تعیین درجه،این مإلفه
 .گردیده است
امتیاز را كسب نماید درجه یک و در ؼیر این صورت درجه دو محسوب %05دانشي  كه درصورتي

 .میگردد
 .درجه تعریؾ نمیشود و تجربه بهبود عنوان جهت دانش مصوب به

 
 
 
 
 
 



 :تعیین درجه دانش:  1جدول 

 
 
 

امتیاز تعریؾ شده در  حداقل پاداش قابل اعطا از حاصلضرب :و همکاران ش دانشکارمسئولپادا
انتشارگروهي، میزان  مصوب و قابل جهت دانشهای. میشود ضریب ریالي ساالنه محاسبه در 2 جدول

 .كل پاداش در ضریب كارگروهي ضرب شده و میزان پاداش نهایي مشخص میگردد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 :انتشاریافته دانش پاداش محاسبه ضریب جدول : 2جدول شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :كارگروهی ضریب : 3جدول شماره 

 
 
 

گروهي ارائه شده باشد، پاداش كل از فرمول زیر محاسبه  صورت به دانش كه درصورتي درنتیجه
 :میشود

پاداش کل = ضریب کار گروهی از جدول شماره سه *)ضریب ریالی * ضریب پاداش محاسبه شده 
 از جدول شماره دو(

 
و مطابق با جدول  ویژه در یک دوره یکساله حاصل از دانش افزوده میزان پاداش معادل با ارزش

پس از اجرا و با بررسي گزارشهای نتایج اجرای یک  كه درصورتي.محاسبه و اعطا میگردد 1شماره
كه اجرای آن منجر به كسب منافع بیشتری شده است )در  مشخص شود دانش و تائید مراجع ذیصالح

 آن التفاوت و مابه محاسبه شده1طبق جدول شماره  مقایسه با میزان برآورد شده(؛ پاداش دانش ویژه
 .دانشکاران پرداخت میشودبه 
 
 

 ویژه دانش از حاصل پاداش محاسبه : جدول 5 جدول

 
 

 

 .محاسبه و پرداخت میشود محض تصویب انتشاربه مصوب و قابل پاداش دانشهای



كمیته  پاداشهای عنوان شده به مراجعین و یا دانشجویان تعلق بگیرد، با تائید رئیس كه درصورتي
 .ضوابط و قوانین مالي پرداخت میگرددو بر اساس  مدیریت دانش

چنانچه از زمان ارائه تا انتشار دانش تؽییری در وضعیت شؽلي دانشکار حاصل شود )استعفا، 
بازنشسته شدن، تعلیق از كار، اخراج یا ترک خدمت و ...( پاداش به وی پرداخت شده و در صورت 

 .فوت به وارث قانوني وی پرداخت میگردد
 تعریؾ شده،نسبت به پرداخت پاداش به عالوه بر حداقل پاداش پرداختي میتواند رانا به تشخیص؛شوب

 بهره) ویژه های عادهال زیارتي، اهدای كاال یا اعطای فوقؼیرنقدی مانند اعزام به سفرهای  صورت
 .پیشنهادنماید(علمي  اداری استخدامي كاركنان ؼیرهیئت نامه آیین11ماده  از ظرفیتهای گیری

 الزحمه گردد، حق وبه كلیه واحدهای تابعه دانشگاه ابالغ در سطح دانشگاه تائید ایده كه درصورتي
 نیازاجرای ایده به اولین واحدی تعلق خواهد گرفت كه دستورالعمل، راهکار وابزار مورد اجرای ایده

 .قرار داده است را تهیه و در اختیار سایر واحدهای تابعه
 

 .عنوان دانشکار برتر اقدام نماید نسبت به انتخاب بیش از یک نفر بهمیتواند به صالحدید  کمیته
طرحهای »، «های برتر ایده»انتخاب دانشکار برتر به تفکیک  میتواند به صالحدید نسبت بهکمیته 
 .اقدام نماید«تجارب سازماني برتر»و«برتر 

انتخاب  مدیریت دانش و یا اعضاي كمیته مسئولین یادانشکار برتر از بین مدیران  كه درصورتي
 كه از بین كارشناسان و كاركنان به انتخاب دانشکار برتر دوم نسبت مدیریت دانش میتواند کمیتهشود، 
 .خواهد بود،نیز اقدام نمایددیگر 

در هرسال متناسب با سیاستهای :دانشکار برتر و دانش شایسته تقدیرسال  /برتر پاداش دانش*
، دستاوردهای حاصل از دانش منتخب و نظر شورای مدیریت دانش ، میزان بیمارستاناقتصادی 

قابل  مدیریت دانش رئیس شورای راهبری پاداشهای مشخص شده پس از تائید.پاداش مشخص میشود 
 .پرداخت خواهد بود

 
 :ها الزحمه حق*

 :کمیته اعضای 
 ارزیابي شده بر اساس سه شاخصه متوسط زمان پاسخگویي، تعداد دانش کمیتهاعضای  الزحمه حق

 کمیته با در نظر گرفتن مبلػ پایه محاسبه خواهد گردید.وحضور در جلسات 
 

كمیته مدیریت  به دبیر الزحمه رئیس كمیته مدیریت دانش نسبت به تعیین و پرداخت حق:دبیركمیته
خارج از شرح وظایؾ در راستای بهبود  فعالیتهای) درموارداستثنا .نمایدمی دانش از منابع مالي اقدام 

 الزحمه حق تعیین به نسبت كمیته میتواند رئیس (... عملکرد كمیته، كسب عناوین و افتخارات و
 .نماید مقرر اقدام ازسقؾ خارج كارشناسي


