
 کمتر و مصوب تخت 69 با های بیمارستان دارای درمان و بهداشت های شبکه دانش مدیریت کمیته

 شبكه رئیس :كمیته رئیس *

  كمیته رئیس انتخاب به خبره كارشناس نفر يک :كمیته دبیر *

 بیمارستان رئیس *

 بیمارستان مدير *

 شبكه درمان معاون *

 دارو و غذا معاون *

 بهداشت مركز رئیس يا بهداشتي معاون*

 شبكه اداری امور مسئول *

  تابعه واحدهای دانش مدیریت کمیته وظایف شرح

 عارضه هماهنگي، حوزه پنج در دانش مديريت پیادهسازی منظور به هستند مكلف دانشگاه تابعه واحدهای دانش مديريت كمیته

 :نمايند اقدام ذيل شرح به شده مستند دانش بررسي و سازی فرهنگ بهبود،آموزش، و يابي

 بهبود و یابی عارضه هماهنگی،

 دانشگاه؛ راهبری شورای سوی از شده ارائه های دستورالعمل و نامه آيین اجرای 1.

 شورا؛ توسط شده ارائه های دستورالعمل و نامه آيین خصوص در راهبری شورای به سازنده راهكارهای و نظرات ارايه 2.

 شورا؛ جانب از شده اعالم های گردهمايي و بازديدها جلسات، در منظم حضور 3.

 زمان برنامه و دستورالعمل با مطابق دانشگاه دانش مديريت راهبری شورای به گزارش ارسال و كمیته اطالعات بندی جمع 4.

 شده اعالم بندی

 .شورا طرف از

 ترویج و سازی فرهنگ آموزش،

 ؛... و مسابقات ها، همايش نظیر تبلیغاتي و آموزشي فرهنگي، مناسب های طرح اجرای و ريزی برنامه 1.

 ارايه به ذينفعان ساير و كاركنان ترغیب و تشويق منظور به دانش مديريت زمینه در برتر واحد و برتر دانش صاحبین از تقدير 2.

 و ايده

 كمیته؛ وظايف پیشبرد و ارتقا در مشاركت

 كاركنان؛ از تجارب و ها ايده دريافت جهت دانشي درخواست ارسال طريق از واحد و دانشگاه نیاز مورد های اولويت اعالم 3.

 سازماني؛ دانش گسترش و بسط جهت دانشگاه سطح در شده اعالم دانشي فراخوان ساني اطالع و اعالم 4.

 .دانش مديريت با مرتبط مختلف جزوات تهیه و آموزشي های دوره و كارگاههای برگزاری و ريزی برنامه 5.

 شده مستند دانش بررسی

 كمیته؛ جلسات منظم تشكیل 1.

 شده؛ ارايه دانش به نسبت اجرايي و فني علمي، بررسي انجام برای پويا دانشي ارزياب معرفي و انتخاب 2.



 پويا؛ دانشي ارزيابان توسط شده ارائه نظرات بررسي

 دانش؛ بودن انتشار غیرقابل يا انتشار قابل خصوص در نهايي نظر اعالم 4.

 كمیته؛ دبیرخانه طريق از مصوب پیشنهادهای اجرای حسن بر نظارت 5.

 است؛ نشده تايید آنها دانش كه افرادی جهت منطقي و مستند داليل ارايه و اعالم 6.

 .احتمالي های اعتراض و شكايات به رسیدگي و دانشكاران به مشاوره و فكری حمايت 7.

 :توضیحات

گردد مي صادر كمیته رئیس توسط كمیته اعضای ابالغ. 

 يابد مي رسمیت كمیته رئیس و اعضاحضور  با شورا جلسات. /  

گیرد مي قرار تايید و تصويب مورد اعضا يک عالوه به نصف رای با كمیته مصوبات. 

است اجرا قابل و رسمي راهبری شورای رئیس تايید از پس كمیته مصوبات. 

 

  دانشگاه تابعه واحدهای دانش مدیریت کمیته اعضای اختصاصی وظایف شرح

 

 دانش؛ مديريت با مربوطه واحدهای كاركنان آشنايي از اطمینان حصول 1.

 دانش؛ مديريت كمیته به ايشان معرفي و )مهارت و تجربه طرح، ايده،( دانش صاحب افراد مستمر شناسايي 2.

 دانش؛ ثبت و استخراج جلسات برگزاری منظور به دانش مديريت كمیته دبیر با هماهنگي و نیازسنجي 3.

 يک از شده كسب دانش بودن ناقص يا كامل مورد در گیری تصمیم و واحد متخصصان دانش ثبت و استخراج جلسات در حضور 4.

 متخصص؛

 شده؛ ارايه موارد اجرايي و فني علمي، بررسي برای "پويا دانشي ارزيابان" معرفي و انتخاب 5.

 شورا؛ جلسات در آنها طرح و پويا دانشي ارزيابان توسط شده ارائه نظرات بررسي 6.

 .دانش مديريت دبیرخانه به مشابه موارد و ساختاری فرهنگي، از اعم واحدها در دانش تبادل مشكالت و مسائل انتقال 7.

 


