
ثبت تجارب  مدريان سالمت

مرکز توسعه مدريیت و تحول اداری 



رد ساماهن  ثبت تجارب مدريانتجرهب مراحل ثبت 



ورود به سايت مركز: مرحله اول 

ز جهت ورود به سامانه ثبت تجارب مديران به سايت مرك
:توسعه مديريت و تحول اداري به آدرس ذيل وارد شويد

http://mdar.behdasht.gov.ir

http://exm.behdasht.gov.ir

http://mdar.behdasht.gov.ir/
http://exm.behdasht.gov.ir/


انتخاب سامانه : مرحله دوم 

.مركزدر سمت چپ سايت” سامانه ثبت تجربه ” كليك  بر روي آيكن 



ثبت مشخصات و احراز هويت: مرحله سوم 
را  “ احراز هويت” از آنجاييكه براي بار اول وارد سامانه شده ايد الزمست قسمت 

.كليك نماييد و نسبت به تكميل اطالعات درخواستي  اقدام نماييد



كد ملي را وارد نماييد

.شماره مستخدم را وارد نماييد

كد امنيتي را وارد نماييد

پس از تكميل اطالعات درخواستي  در قسمت احراز هويت
.بازيابي اطالعات پرسنلي اتفاق خواهد افتاد



ل كليه اطالعات شما پس از ثبت اين دو مهم به دلي: توجه
.د مي گرددلينك بودن با  منابع انساني بصورت اتوماتيك وار

از سوي ادمين سامانه ،پس از ثبت اطالعات و تطبيق آن
حاوي دريافت نام كاربري و كلمه عبور SMSايميل و يا 

.دريافت خواهيد كرد



نام كاربري را وارد نماييد

.كلمه عبور را وارد نماييد

كد امنيتي را وارد نماييد

با نام كاربري و كلمه عبور دريافتي وارد سامانه شويد

ورود به سامانه: مرحله چهارم 



ورود به سامانه: مرحله پنجم 
.ويدپس از ورود به سامانه وارد قسمت ثبت تجربه مجدد ش



ثبت تجربه



:مشخصات کلی تجربه



ثبت اطالعات تجربه: مرحله ششم 

:مشخصات کلی تجربه
ات ثبت شده توسط صاحب تجربه مشخص/هر تجربه ارائه 

:شناسنامه ای زیر را داراست
عنوان تجربه، زمان وقوع رویداد، مکان وقوع رویداد، 

تاورد،  چکیده، کلمات کلیدی، بیان مسئله، روش اجرا، دس
علل موفقیت یا عدم موفقیت، پیشنهاد  



زمینه تجربه



: زمینه و موضوعات
ه شده که هر تجربه در یک یا چند زمینه عملیاتی بکار گرفت

:رددمی بایست زمینه آن توسط صاحب تجربه مشخص گ

بهداشتی، درمانی، امور غذا، امور دارو، آموزش، 
و پژوهش و تحقیقات، تجهیزات پزشکی، برنامه ریزی

الی، سیاست گذاری، فناوری اطالعات، مدیریت، منابع م
،  منابع انسانی، منابع فیزیکی، ساختار سازمانی

برونسپاری، امور فرهنگی و رفاهی

زمینه تجربه



:شرایط حاکم بر وقوع تجربه



(  نقاط قوت و نقاط ضعف)شرایط محیطی داخل سازمان 
(فرصتها و تهدیدها)خارج سازمان 

که ، مهمترین شرایطی هستندمکانیو شرایط زمانیشرایط 
کارکرد تجربه را تحت تاثیر قرار می دهند و الزم است در

.نظام مدیریت دانش شرایط به دقت معرفی شوند

:شرایط حاکم بر وقوع تجربه



همکاران



:مولفه های اختصاصی تجربه
ر انواع روش ها، تکنیک ها، ابزارهایی که در این تجربه به کا

گرفته شده است
مهم ترین تصمیمات اخذ شده در این تجربه
خالصه ای از روش هایی که در تصمیم گیری ها به کار برده  شده است
استخالصه ای از شرایط عدم اطمینان و انواع ریسک هایی که در تصمیم گیری وجود داشته
ی به خالصه ای از انواع اطالعاتی که از آن ها در تصمیم گیری ها استفاده شده و روش دست یاب

آن ها
کست خالصه ای از شرایط فرهنگی، محیطی و سایر متغیرهای سازمانی که بر موفقیت یا ش

تجربه اثرگذارند
ه  خالصه ای از انواع محدودیت ها و موانع موجود و انواع روش هایی که برای غلبه آن ها استفاد

شده است
خالصه ای از ابتکارات، خالقیت ها و نوآوری های صورت گرفته
خالصه ای از صرفه جویی های انجام شده در این تجربه
 توصیه هایی برای استفاده از این تجربه در شرایط مشابه



:مولفه های اختصاصی تجربه



ه اصلي  پس از ثبت تجربه با انتخاب آيكن تجربه ثبت شده از صفح
.دنسبت به وضعيت  تجربه مي توان اطالعات كسب كر( نخست)

پيگيري  تجربه ثبت شده: مرحله هفتم 

نمايي از آيکن جستجوي تجربه ثبت شده در سامانه



تعاريف كليدي
ده استتجربه اي كه از لحاظ شكلي تاييد ش:تجربه تایید اولیه.

 در دست داوریتجربه  :

.اي كه در مرحله بررسي و ارزشيابي مي باشدتجربه 
تجربه منتشر شده :

رده  اي كه حداقل امتياز ارزشيابي توسط داوران را كسب كتجربه 
.و به ارائه دهندگان آنها تقدير نامه اعطا مي شوداست 
تجربه غیر قابل انتشار :

ران را اي كه نتوانسته حداقل امتيازات ارزشيابي توسط داوتجربه 
تجربه به جهت ارائه تجربه خود تشكر مي صاحب ازكسب كند و 

.شود



Planمراحل و اركان



داوري تجربه

 های و براساس معیارها و شاخص) محتواییو شکلیهر تجربه از نظر
.مورد ارزیابی قرار می گیرد(  اختصاصی

نه مدیریت  کارشناسان متبحر در زمی) دبیرخانه: ارزیابی شکلی توسط
(دانش

داوران/ داور: ارزیابی محتوایی توسط



ارزيابي شکلي: مرحله اول 

ررسی  را بشکل و ساختار ارائه مطالب دبیرخانه 

ا آن رچارچوب موجود در سامانه و با انطباق بر 

.مورد ارزیابی قرار می دهد





انتخاب كميته  داوري: مرحله دوم 

 نفر 3اعضای کمیته داوری ، حداقل
 و هتجرببر حسب موضوع سامانهانتخاب از طریق

تصادفیبصورت 
 با اعالم دبیرخانه به داوران، داوری تجربه آغاز

.میگردد



روش عملکرد داوران

هر يك از داوران پس از دريافت تجربه، با استفاده از معيارهاي  
رحلة  طي دو م"الگوی ارزیابی محتوایی تجربه"مشخص شده در 

:زير اقدام به ارزيابي آن مي كند

براي اين منظور داور بايد ابتدا در جدول مشخص: الف•
ای یك چه میزان از ویژگیهكند كه تجربة مورد ارزيابي، به 

ازدهی امتیاست و نتيجه را در قالب تجربة برتر برخوردار 
.ثبت كند١٠٠تا ٠بین 

ارزيابي محتوايي تجربه: مرحله سوم 



هتجرببرخورداريامتیازمعیاروزنبرترتجربةشناساییمعیارردیف
0.05.بكارگيري اين تجربه منجر به افزايش مزيت رقابتي مي شود١

0.09.تجربه مورد بررسي داراي نوآوري و خالقيت است2

0.09.شودبكارگيري اين تجربه منجر به افزايش قابل مالحظه سطح رضايت مندي مشتريان مي3
0.09.تجربه مورد بررسي منجر به ارتقا كيفيت ارائه خدمات در سازمان مي شود4

0.09.ودتجربه مورد بررسي منجر به بهبود فرآيندها و روش هاي كاري در سازمان مي ش5

0.05.تجربه مورد بررسي ناشي از تجربه گروهي يا تيمي است6

0.09.ده استسازمان هاي كشور سازگار بوده و بومي ش/اداره/تجربه مورد بررسي با شرايط فعلي واحد7

0.06.بكارگيري اين تجربه منجر به ارتقاء بهره وري در سطح سازمان مي شود8

ح  كارگيري اين تجربه منجر به كاهش هزينه و صرفه جويي قابل مالحظه در سط9
.سازمان مي شود

0.06

0.07.تجربه مورد بررسي قابل تعميم پذيري به ساير موارد مشابه است١0

اده تجربه مورد بررسي كاربردي و اجرايي بوده و ابزارها و روش هايي را براي استف١١
..مجدد پيشنهاد ميدهد

0.05

0.05.تتجربه مورد بررسي از قابليت هاي توسعه برخوردار بوده و محدود به چارچوب خاصي نيس١2

ژگي  تجربه مورد بررسي فراتر از اطالعات محض و يا دانش كتابخانه ايي بوده و وي١3
.را دارا است( تجربه)هاي 

0.02

0.04.تجربه مورد بررسي آميخته ايي از مهارت ها و روش هاي مديريتي و بهداشتي درماني است١4

راه حل ها،روش ها،ابزارها و تكينيك هاي مورد استفاده در تجربه مورد بررسي،با١5
.استانداردهاي جهاني تطابق دارد

0.04

0.06.زمان رويداد تجربه مورد بررسي مربوط به حداقل دو سال گذشته است١6



ارزيابي محتوايي تجربه



محاسبه  بعد از ارزيابي سه داور، سامانه ثبت تجارب امتياز تجربه را
.مي كند

:    امتياز نهايي مجموع دو امتياز شكلي و محتوايي است

امتیاز نهایی= امتیاز محتوایی + امتیاز شکلی 

:تجاربي منتشر خواهند شد كه 
به باال4٠کسب امتیاز : قابل انتشار



ارسال نتايج داوري



بعد از ارزیابی تجربه در صورتی که تجربه دارای امتیاز 
باشد قابل انتشار و نمایش می باشد و کاربران می40حداقل 

توانند تجربه را مالحظه کنند



با تشکر از توجه شما


