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را رد سریع رتین زمان و بهترین شکل آن ام کان پذری نموده و مش کالت موجود رد اداره امور دانش گاه را هب راحتی ربطرف نماید .وجود اساتید گرانقدر و
کارکنان فرهیخته دانش گاه و ذهن خالق دانشجویان سخت کوش زمینه مناسبی است ات با همفکری و تعامل بیشتر کلیه این گروهها و بهره گیری از گنجینه ارزشمند
دانش و تجرهب آانن ،راههای دشوار دستیابی هب اهدا ف ،هب راحتی پیموده شده و افق اهی روشنی از امیدواری و اعتماد فرا روی مدریان دانش گاه گشوده شود.
رد همین راستا شورای راهبری مدرییت دانش دانش گاه هب دنبال توسعه دانش رد سطوح مختلف دانش گاه است ات با جذب ،پیاده سازی و بازیابی دانش
سازمانی هب عنوان دارائی اهی با ارزش یک سازمان هب دانش گاهی متحول ،پیشرو و ردعین حال خالق و زنده و پویا دست یابیم.
معاون توسعه مدرییت و منابع
دانش گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی شیراز

بخش اول
ماده  :1تعریف واژگان

 .1دانش :1آموخته ها و آموزه های حین كار كه اجرا و يا دانستن آن توسط ديگران برای ايشان و سازمان ايجاد ارزش افزوده مي نمايد .دانش
سازماني در قالب ايده ،نوآوری ،طرح ها و اقدام های اثربخش و يا تجارب سازماني قابل مستند سازی و انتشار است.2
 .2ایده :9هر نوع نظر ،فكر و راهكاری كه اجرای آن منجر به افزايش بهره وری ،بهبود فضای كار ،افزايش رضايت كاركنان و مراجعین ،اجرای
مطلوب برنامه های سازمان ،صرفه جويي بهینه در منابع و مانند اينها شود.4
 .9نوآوری :5بكارگیری ايدههای نوين ناشي از خالقیت؛ نوآوری است .در واقع به پیاده ساختن ايده ناشي از خالقیت كه به صورت يک
محصول يا خدمت تازه ارائه شود ،نوآوری گفته مي شود.
 .4طرح :6مجموعه اقدام های مثبت و تاثیرگذاری كه در راستای وظايف شغلي فرد يا سازمان به اجرا در آمده است.


طرح تدوین شده :طرح های اجرايي كه كلیه سازوكارهای قانوني ،فني و مالي آن مورد بررسي و مستند شده اما هنوز اجرا نشده است.



طرح خاتمه یافته :طرح اجرايي كه حداقل برای يک دوره زماني شش ماهه اجرا و نتايج حاصل از آن قابل ارزيابي باشد.

 .5تجربه :7بیان مشاهدات ،تجزيه و تحلیل ،اندازه گیری ،ثبت ،مقايسه ،تمثیل ،طبقه بندی و تعريف فعل و انفعاالت پديده ها است.8
 .6ارزیابی دانش :به فرآيند سنجش میزان انطباق دانش با ويژگي های يک دانش قابل انتشار مانند شكل و ساختار مناسب ارائه ،به روز بودن،
كاربردی بودن ،ايجاد ارزش افزوده و هم راستايي دانش با اهداف دانشگاه و تكمیل و بازخورد آن به وسیله افراد متخصص و خبره ارزيابي دانش
گويند.6
 .7دانش تایید اولیه :دانشي كه ارزيابي شكلي آن انجام شده و مورد تايید قرار گرفته است.
 .8دانش در حال ارزیابی :دانشي كه در مرحله بررسي و ارزيابي است.
 .3دانش نیازمند بازنگری :دانشي كه داوری و ارزيابي آن انجام شده و با برخي اصالحات قابل نشر است.
 .11دانش قابل انتشار :دانشي كه از جانب شورا به تايید رسیده و قابل بهره برداری است.
 .11دانش غیر قابل انتشار :دانشي كه مطابق با موارد عنوان شده در ماده  8دستورالعمل واجد شرايط نبوده و قابل نشر نیست.
 .12مدیریت دانش :11فرآيند رهبری ،شناسايي و كسب ،توسعه ،تسهیم ،نگهداری ،استفاده و ارزيابي دانش از طريق ايجاد پیوند مناسب بین منابع
انساني و فناوری و ايجاد ساختار مناسب برای دستیابي به اهداف سازمان را مديريت دانش گويند.11
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. Knowledge

 .2دانش واژه مبهمي است وتعريف صريح آن مشكل است ،به همین دلیل در حوزه های گوناگون با توجه به استفاده های مختلف ،تعريف متفاوتي از آن ارائه مي كنند .در تعريف
دانش مي توان به موارد زير نیز اشاره كرد:


دانش؛ تركیبي از خبرگي ،تجربه و قابلیت نیروی انساني است.



دانش استدالل در باب اطالعات و داده ها برای دستیابي به كارايي ،حل مسائل ،تصمیم گیری ،يادگیری و آموزش است.



دانش به آموزه هايي فراگیری شده حین كار اطالق مي شود كه انتقال آن به سايرين باعث ايجاد ارزش افزوده مي شود .به عبارت ساده تر دانش به آموزه هايي گفته مي
شود كه چهار ويژگي داشته باشند :قابل استفاده بودن ،به روز بودن ،در راستای اهداف سازمان بودن ،ايجاد ارزش افزوده نمودن

. Idea
 .4ايده ها مي توانند كمي يا كیفي بوده و قابلیت اندازه گیری و محاسبه ريالي داشته و يا نداشته باشند.

3

5

. Innovation
. Plan
7
. Experience
6

 .8مهم ترين تفاوت تجربه با خالقیت و نوآوری در ماهیت زماني آنها خالصه مي شود .تجربه به مرور عملكرد گذشته توجه دارد در حالیكه در خالقیت و نوآوری ايجاد آزمون ها و
عملكردهای جديد مورد نظر دارد .بايد توجه داشت كه با الهام از رويكرد خالقیت و نوآوری مي توان به تجربه دست يافت و نوآوری نیز ريشه در تجربه دارد.
 .9ارزيابي شامل دو بخش است .ارزيابي شكلي (شامل شكل و ساختار ارائه مطلب) و ارزيابي محتوايي (شامل بررسي علمي و محتوايي)
11. Knowledge Management
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 .19شورای راهبری مدیریت دانش :منظور شورای راهبری مديريت دانش دانشگاه است .شرح وظیفه شورا در بند ه ماده  7آيین نامه آمده است.
 .14واحدهای تابعه :منظور از واحدهای تابعه در دانشگاههای علوم پزشكي كشور ،بیمارستانها ،مراكز آموزشي درماني ،درمانگاههای تخصصي
مستقل ،دانشكده ها ،شبكه های بهداشت و درمان و مراكز بهداشت مستقر در مراكز استان و شهرهای بزرگ است.
 .15كمیته واحدهای تابعه :منظور كمیته مديريت دانش در سطح بیمارستانها ،مراكز آموزشي درماني ،درمانگاههای تخصصي مستقل ،دانشكده ها،
شبكه های بهداشت و درمان ،و مراكز بهداشت مستقر در مراكز استان است .شرح وظايف كمیته در بند ب ماده  7آيین نامه آمده است.
 .16دانشکار :12فرد يا گروهي كه به صورت فعاالنه به انجام فعالیت های دانشي نظیر تولید دانش ،ثبت و بارگذاری اطالعات و مستندات دانش
پرداخته ،و يا از دانش انتشاريافته استفاده و در تاالرهای گفتمان به پرسش و پاسخ هدفمند مي پردازد.


مجری یا مجریان :فرد يا افرادی كه اجرای پیشنهاد مصوب ،طرح ها و تجارب توسط ايشان انجام گرفته است .مجری مي تواند از میان
دانشگاهیان 13و يا ساير ذينفعان نظیر پیمانكاران و  ...باشد.

 .17ارزیابان دانش :ارزيابي دانش توسط ارزيابان دانش انجام مي شود .ارزيابان دانش شامل دو گروه ارزيابان دانش ثابت و ارزيابان دانش پويا
هستند.


ارزیابان دانش ثابت :همان اعضای شورا/كمیته هستند كه وظیفه بررسي اولیه ،تايید يا عدم تايید نهايي دانش را بر عهده دارند.



ارزیابان دانش پویا :ارزياباني هستند كه با توجه به فعالیت آنها در سیستم مديريت دانش ،در برخي حوزه های دانشي به عنوان متخصص
توسط سیستم مديريت دانش شناسايي شده اند .اين گروه از ارزيابان توسط اين سیستم قابل تغییر هستند.

 .18متخصص (خبره) :به كساني اطالق مي شود كه در زمینه ای خاص ،از دانش عمیق برخوردارند و نیز ،با تمرين و تجربه ای كه در مقاطع و
شرايطي خاص آموخته اند ،در عمل آزموده و آبديده شده اند.
 .13استخراج دانش :به فرآيند شناسايي ،كسب و نگهداری دانش ضمني موجود در ذهن متخصصان و يا دانش تولید شد از انجام فرآيندها گفته
مي شود.
 .21درخواست دانشی :14شیوه ای است كه مديران و مسئوالن با اعالم مسايل و موضوعات دانشگاه كاركنان و ذينفعان دانشگاه را به مشاركت و
همفكری با دانشگاه دعوت مي كنند .مشاركت مي تواند به شكل ارائه ايده ،طرح اجرايي و يا تجربه موجود در زمینه موضوع مطرح شده انجام
پذيرد.
 .21فراخوان دانشی :15شیوه ای است كه مديران با اعالم برخي ايده های مصوب يا اجرا شده ،طرح های اجرا شده و يا تجربیات به دست آمده به
صورت عمومي ،خواهان اجرای آن توسط گروهها و واحدهای تابعه و يا به اشتراک گذاشتن طرح ها و تجربیات به دست آمده توسط سايرين در
زمینه موضوع مورد بحث هستند.
 .22نفر (سرانه) درسال :شاخصي است كه از تقسیم تعداد كل دانش های مستند شده در طول يكسال به تعداد كاركنان به دست مي آيد.
 .29نرخ مشاركت :شاخصي است كه از تقسیم تعداد مشاركت كنندگان تقسیم بر كل كاركنان ضرب در عدد صد به دست مي آيد.
 .24درصد ایده های اجرا شده :شاخصي است كه از تقسیم تعداد ايده های اجرا شده بر تعداد ايده های مصوب ضرب در عدد صد به دست مي
آيد.
 .25پاداش و امتیاز :مجموعه امتیازها ،كمک هزينه ها و مبالغي است كه بصورت نقدی يا غیر نقدی جهت تقدير و تشويق دانشكار به ايشان تعلق
مي گیرد.

 .11نبايد مديريت دانش را با مديريت داده ها اشتباه گرفت .تفاوت عمیقي بین مديريت داده (كه مختص به فناوری و فرآيند است) و مديريت دانش (كه بر افراد و تعامالت و
همكاری شان متمركز است) وجود دارد.
12. Knowledge Worker
 .13اعضای هیات علمي ،مديران ،كاركنان و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي
14. Request for knowledge
15. Call of knowledge
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ماده  :2اهداف
هدف كلی

حفظ و ارتقای دارايي های فكری دانشگاه

اهداف اختصاصی

 .1ايجاد هم افزايي سازماني و خلق نظريه های بومي مديريت؛
 .2ايجاد و تقويت احساس تعلق و مسئولیت پذيری نسبت به اهداف دانشگاه در دانشگاهیان؛
 .3ايجاد زمینه و بستر مناسب مادی و معنوی جهت شكوفا كردن و بهره گرفتن از انديشه و تجارب كاركنان؛
 .4توانمندسازی دانشگاه به شناخت مسائل روز و پاسخگوئي آن ها با راه حل های جديد؛
 .5فراهم شدن زمینه بازنگری رويدادهای گذشته و ايجاد امكان ارزيابي علمي نقاط ضعف و قوت سازمان و مديران آن؛

.6

تصمیم گیری سريع و منطقي در مواجه با برخي مسائل موجود در سازمان به كمک دانش به دست آمده توسط دانشگاهیان؛

 .7تهیه نقشه دانش و تسهیل گردش اطالعات و تجربه ها به دلیل مستند شدن آنها؛
 .8استقرار نظام تبديل دانش آشكار و ضمني به يكديگر و ايجاد آن در كلیه گروههای سازماني (افراد ،گروهها و سازمان).
اهداف اختصاصی مدیریت دانش با تاكید بر مدیریت ایده و نوآوری

.1

ايجاد زمینة خالقیت بخشي و نوآوری پايدار در دانشگاه؛

.2

يادگیری و بسط اطالعات در سطوح و بخش های مختلف سازمان؛

.3

يافتن گلوگاهها و مشكالت موجود در سازمان16؛

.4

افزايش پذيرش تغییر و سازگاری با تغییرات؛

.5

افزايش كیفیت و بهره وری ،بهبود روندهای عملیاتي و كاهش هزينه ها؛

.6

شناسايي كاركنان دارای مسئولیت پذيری و هوش سازماني بیشتر؛

 .7فراهم آوردن مقدمات مشاركت عموم در پیشبرد اهداف وزارت بهداشت.

اهداف اختصاصی مدیریت دانش با تاكید بر مدیریت طرح ها

.1

افزايش توان مديران با ايجاد تیم های اجرايي؛

.2

ايجاد زمینه ها و بسترهای مناسب جهت بسط و گسترش اقدام های اثربخش در سطح دانشگاه؛

.3

شناسايي كاركنان با مسئولیت پذيری بیشتر.

اهداف اختصاصی مدیریت دانش با تاكید بر مستند سازی تجارب و مهارت های سازمانی

 .1تبادل تجربه و مهارت به دست آمده و افزايش دانش سازماني؛
.2

كسب نظريه های جديد از طريق تجربه هايي كه در زمانهای مختلف و به وسیله افراد گوناگون تجربه شده است؛

.3

اعتبار بخشیدن به دانش و اطالعات موجود در سازمان؛

 .4رفع اشتباهات احتمالي و جلوگیری از تكرار آزمونهای مخرب پیشین؛

 .16در ايده های ارائه شده ،بويژه در "ايده های با رويكرد شخصي" ممكن است راهكار پیشنهادی شرايط انتشار و يا اجرا را نداشته باشد اما شرح وضعیت موجود خطا و مشكالت
احتمالي موجود در دانشگاه مطرح مي شود.
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.5

شناسايي افراد با مهارتهای ويژه در ارزيابي ،ارتقا و انتصاب كاركنان و مديران.

بخش دوم
ماده :9

دانشگاه مكلف است جهت دستیابي و پیشبرد برنامه های نظام مديريت دانش نسبت به ايجاد ساختار تفضیلي در زير مجموعه مديريت توسعه سازمان و
سرمايه انساني موسسه متناسب با حجم فعالیت ها اقدام نمايد.
تبصره :دانشگاه مكلف است تا زمان تصويب ساختار تفضیلي نسبت به تامین نیروی مورد نیاز واحد مديريت دانش جهت انجام مراحل اصلي فرآيند
مديريت دانش اقدام نمايد.
ماده :4

دانشگاه موظف است از سیاست گذاری هايي كه از كمیته راهبری وزارت بهداشت ابالغ مي شود ،تبعیت نموده و نسبت به تشكیل شورای مديريت
دانش اقدام نمايد.
ماده  :5ساختار مدیریت دانش

مديريت دانش از سطوح زير تشكیل يافته است:
 .1كمیته راهبری مديريت دانش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي (سطح ملي)
.2

شورای راهبری مديريت دانش دانشگاه علوم پزشكي (سطح دستگاه)

 .3گروه مديريت دانش (سطح دستگاه)
 .4كمیته تخصصي مديريت دانش واحدهای تابعه دانشگاه (سطح واحد)

كمیته مدیریت دانش در واحدهای تابعه دانشگاه در سه سطح تعریف می گردد
سطح یک

شهرستانهای دارای بیمارستان با  69تخت مصوب و کمتر
در اين مراكز يک كمیته از اعضای منتخب شبكه بهداشت و درمان ،بیمارستان و مركز اورژانس تشكیل مي گردد( .اعضای كمیته در
قسمت  1از بند ب ماده  6آمده است)
سطح دو

شهرستانهای دارای بیمارستان با بیش از  69تخت مصوب
در اين مراكز يک كمیته جهت شبكه بهداشت و درمان تشكیل مي شود كه در حوزه ستاد شبكه و مركز اورژانس فعالیت مي نمايد .جهت
بیمارستان كمیته جداگانه تشكیل مي گردد( .اعضای كمیته در قسمتهای  2و  4از بند ب ماده  6آمده است)
سطح سه

مرکز استان و شهرهای بزرگ دارای مرکز بهداشت مستقل
در مركز استان ،بیمارستانها و مراكز بهداشت كمیته مستقل خواهند داشت .شورای راهبری دانشگاه بررسي دانش ثبت شده توسط
كاركنان ستاد دانشگاه را نیز انجام خواهد داد .در اين سطح مركز مديريت حوادث و فوريت های پزشكي ،زير نظر شورای راهبری دانشگاه
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فعالیت خواهد كرد( .اعضای كمیته شورای راهبری در بند الف از ماده  6و بیمارستانها و مراكز بهداشت در قسمت های  4و  6از بند ب
ماده  6آمده است)
تبصره  :1درمانگاههای تخصصي مستقل و دانشكده ها در كلیه سطوح تعريف شده دارای كمیته مستقل خواهند بود( .اعضای كمیته
درمانگاهها در قسمت  5و اعضای كمیته دانشكده ها در قسمت  3از بند ب ماده  6آمده است)
تبصره  :2مركز مديريت و فوريت های پزشكي استان مي تواند نسبت به راه اندازی كمیته مستقل اقدام نمايد.
تبصره  :3دانشگاه مي تواند در سطح ستاد دانشگاه ،كمیته مستقل راه اندازی نمايد .رياست كمیته تشكیل شده بر عهده مدير توسعه
سازمان و تحول اداری دانشگاه ،دبیر كمیته كارشناس واحد مديريت دانش و اعضای كمیته مشابه با شورای راهبری خواهد بود .شرح
وظايف آن مطابق با شرح وظايف كمیته واحدهای تابعه دانشگاه تعريف مي گردد.
تبصره  :4در شبكه های بهداشت و درمان سطح يک ،شبكه و بیمارستان مي توانند نسبت به استقرار كمیته مستقل با هماهنگي شورای
راهبری دانشگاه اقدام نمايند .در اين صورت اعضای كمیته شبكه و بیمارستان مطابق با قسمت های  2و  4از بند ب ماده  6تعريف مي
شود.
تبصره  :5در شبكه های بهداشت و درمان فاقد بیمارستان يک كمیته جهت شبكه بهداشت و درمان تشكیل مي شود كه در حوزه ستاد
شبكه و مركز اورژانس فعالیت مي نمايد .اعضای كمیته مطابق با شبكه های بهداشت و درمان دارای بیمارستان با بیش از  66تخت مصوب
خواهد بود.

ماده  :6اعضای شورا/كمیته/واحد
الف -شورای راهبری مدیریت دانش دانشگاه علوم پزشکی

.1

معاون توسعه مديريت و منابع به عنوان رئیس شورا

.2

مشاور يا نماينده تام االختیار معاونت به انتخاب معاون توسعه به عنوان دبیر شورا

.3

مسئول گروه مديريت دانش

.4

يک نفر از كارشناسان مديريت دانش به انتخاب مسئول واحد به عنوان كارشناس شورا

.5

يک نفر نماينده تام االختیار و مطلع از هر يک از معاونتهای دانشگاه و حوزه رياست حسب موارد مطروحه

.6

مشاور مديريت دانش (در صورت فعالیت تیم مشاور)

تبصره  :1معاونت مي تواند در صورت نیاز با هماهنگي رئیس شورا بیش از يک نماينده را به عنوان عضو معرفي نمايد.

ب -كمیته مدیریت دانش واحدهای تابعه دانشگاه

 .1کمیته مدیریت دانش شبکه های بهداشت و درمان دارای بیمارستان های با  69تخت مصوب و کمتر
* رئیس كمیته :رئیس شبكه
* دبیر كمیته :يک نفر كارشناس خبره به انتخاب رئیس كمیته
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* رئیس بیمارستان
* مدير بیمارستان
* معاون درمان شبكه
* معاون غذا و دارو

 . 17شرايط احراز دبیر كمیته در قسمت  2از بند ج ماده  6دستورالعمل آمده است.
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* معاون بهداشتي يا رئیس مركز بهداشت
* مسئول امور اداری شبكه
 .2کمیته مدیریت دانش شبکه های بهداشت و درمان دارای بیمارستان های با بیش از  69تخت مصوب
* رئیس كمیته :رئیس شبكه
* دبیر كمیته :يک نفر كارشناس خبره به انتخاب رئیس كمیته

18

* معاون بهداشتي يا رئیس مركز بهداشت
* معاون درمان يا كارشناس نظارت بر درمان
* معاون غذا و دارو يا كارشناس نظارت بر امور دارو
* مسئول امور اداری
تبصره  :1رئیس شبكه مي تواند مسئولیت كمیته را به يكي از معاونین شبكه تفويض كند.
 .3کمیته مدیریت دانش دانشکده
* رئیس كمیته :رئیس دانشكده
* دبیر كمیته :يک نفر كارشناس خبره به انتخاب رئیس كمیته

16

* معاون پشتیباني يا نماينده تام االختیار
* مسئول امور اداری
* نماينده معاون آموزشي
تبصره  :1رئیس دانشكده مي تواند مسئولیت كمیته را به معاون پشتیباني دانشكده تفويض نمايد.
 .4کمیته مدیریت دانش مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای دارای  69تخت مصوب به باال
* رئیس كمیته :رئیس بیمارستان
* دبیر كمیته :يک نفر كارشناس خبره به انتخاب رئیس كمیته

21

* مدير بیمارستان
* مسئول دفتر پرستاری
* مسئول امور اداری
تبصره  :1رئیس بیمارستان مي تواند مسئولیت كمیته را به مدير بیمارستان تفويض نمايد.
 .5کمیته مدیریت دانش درمانگاههای تخصصی مستقل
* رئیس كمیته :رئیس درمانگاه
* دبیر كمیته :يک نفر كارشناس خبره به انتخاب رئیس كمیته

21

* مدير داخلي درمانگاه
* مسئول دفتر پرستاری
 . 18شرايط احراز دبیر كمیته در قسمت  2از بند ج ماده  6دستورالعمل آمده است.
 . 16شرايط احراز دبیر كمیته در قسمت  2از بند ج ماده  6دستورالعمل آمده است.
 . 21شرايط احراز دبیر كمیته در قسمت  2از بند ج ماده  6دستورالعمل آمده است..
 . 21شرايط احراز دبیر كمیته در قسمت  2از بند ج ماده  6دستورالعمل آمده است.
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* مسئول امور اداری ،مالي
تبصره  :1رئیس درمانگاه مي تواند مسئولیت كمیته را به مدير درمانگاه تفويض نمايد.
 .9کمیته مدیریت دانش مرکز بهداشت مستقر در مراکز استانها
* رئیس كمیته :رئیس مركز بهداشت
* دبیر كمیته :يک نفر كارشناس خبره به انتخاب رئیس كمیته

22

* معاون بهداشتي مركز بهداشت
* رئیس ستاد گسترش مركز بهداشت
* مسئول امور اداری مركز
* دو نفر از اعضای واحدهای بهداشتي به انتخاب رئیس كمیته
تبصره  :1رئیس مركز بهداشت مي تواند مسئولیت كمیته را به از معاونین مركز بهداشت تفويض نمايد.
توضیحات:


كمیته/شورا مي تواند متناسب با وظايف ،حجم فعالیت و گستردگي پیشنهادهای ارائه شده از میان كاركنان واحدهای مختلف افراد
متخصص و صاحب نظر را به عنوان عضو كمیته معرفي نمايند.



ابالغ رئیس كمیته واحدهای تابعه توسط رئیس شورای راهبری دانشگاه صادر مي گردد.



ابالغ اعضای كمیته واحدهای تابعه توسط رئیس كمیته صادر مي گردد.

ج_ كاركنان گروه مدیریت دانش

* رئیس واحد
* كارشناس توسعه و جذب دانش
* كارشناس استخراج و انتشار دانش
* كارشناس فناوری اطالعات
 .1شرایط احراز دبیر و اعضای شورای راهبری مدیریت دانش
شرایط عمومی
معرفي به عنوان نماينده تام االختیار از جانب معاونت (جهت نمايندگان معاونت ها)؛
اعالم آمادگي برای همكاری به عنوان ارزياب؛
توانايي قضاوت بر اساس اسناد ،مدارک و مطالب ارائه شده.
شرایط تخصصی
دارا بودن مدرک تحصیلي حداقل كارشناسي و باالتر؛
عضو هیئت علمي دانشگاه و يا دارا بودن حداقل  11سال سابقه مديريت دولتي و تجربي مرتبط؛
سپری نمودن دوره های آموزشي تدوين شده توسط شورای راهبری مديريت دانش.
تبصره  :1شورا مي تواند با توجه نیاز دانشگاه نسبت به تايید و يا عدم تايید فرد معرفي شده از جانب معاونت اقدام نمايد.

 . 22شرايط احراز دبیر كمیته در قسمت  2از بند ج ماده  6دستورالعمل آمده است.
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 .2شرایط احراز دبیر کمیته واحدهای تابعه دانشگاه
شرایط عمومی
اعالم آمادگي برای همكاری به عنوان دبیر كمیته؛
روابط عمومي مناسب؛
توانايي قضاوت بر اساس اسناد ،مدارک و مطالب ارائه شده؛
توانايي فعالیت با كامپیوتر و سیستم های اطالعاتي.
شرایط تخصصی
دارا بودن مدرک تحصیلي حداقل كارشناسي و باالتر؛
عضو هیئت علمي دانشگاه و يا دارا بودن حداقل  5سال سابقه دولتي و تجربي؛
سپری نمودن دوره های آموزشي تدوين شده توسط شورای راهبری مديريت دانش.
تبصره  :1شورای راهبری مي تواند با توجه به نیاز دانشگاه نسبت به تايید و يا عدم تايید فرد معرفي شده اقدام نمايد.
 .3شرایط احراز ارزیاب دانشی پویا
شرایط عمومی
توانايي قضاوت بر اساس اسناد ،مدارک و مطالب ارائه شده؛
اعالم آمادگي برای همكاری به عنوان ارزياب.
شرایط تخصصی
عضو هیئت علمي دانشگاه و يا دارا بودن حداقل  5سال سابقه دولتي و تجربي مرتبط؛
سپری نمودن دوره های آموزشي تدوين شده توسط شورای راهبری مديريت دانش.
تبصره  :1در ارزيابي دانش مديريتي دارا بودن سابقة مديريتي در بخش دولتي و يا غیردولتي ،حداقل به مدت  5سال الزامي است.
 .4شرایط احراز رئیس گروه مدیریت دانش
شرایط عمومی
توان برقراری ارتباط با حوزه های درون و برون سازماني؛
توانايي قضاوت بر اساس اسناد ،مدارک و مطالب.
شرایط تخصصی
دارا بودن مدرک تحصیلي حداقل كارشناسي و باالتر؛
آشنا به فرآيندهای كاری نظام سالمت و وزارت بهداشت.
 .5شرایط احراز کارشناس توسعه و جذب دانش
شرایط عمومی
توان برقراری ارتباط با حوزه های درون و برون سازماني؛
توانايي قضاوت بر اساس اسناد ،مدارک و مطالب.
شرایط تخصصی
دارا بودن مدرک تحصیلي حداقل كارشناسي و باالتر؛
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آشنا به فرآيندهای كاری نظام سالمت و وزارت بهداشت؛
سپری نمودن دوره های آموزشي تدوين شده توسط شورای راهبری مديريت دانش.
 .9شرایط احراز کارشناس استخراج و انتشار دانش
شرایط عمومی
توان برقراری ارتباط با حوزه های درون و برون سازماني؛
توانايي قضاوت بر اساس اسناد ،مدارک و مطالب.
شرایط تخصصی
دارا بودن مدرک تحصیلي حداقل كارشناسي و باالتر؛
آشنا به فرآيندهای كاری نظام سالمت و وزارت بهداشت؛
سپری نمودن دوره های آموزشي تدوين شده توسط شورای راهبری مديريت دانش.
 .7شرایط احراز کارشناس فناوری اطالعات
شرایط عمومی
توان برقراری ارتباط با حوزه های درون و برون سازماني؛
توانايي قضاوت بر اساس اسناد ،مدارک و مطالب مطرح شده.
شرایط تخصصی
حداقل مدرک تحصیلي كارشناسي در حوزه فناوری اطالعات و آمار حیاتي؛
آشنايي به نرم افزارهای مديريت دانش
آشنا به فرآيندهای كاری نظام سالمت و وزارت بهداشت؛
سپری نمودن دوره های آموزشي تدوين شده توسط شورای راهبری مديريت دانش
 .8شرایط عضویت در گروه دانشکاران دانشگاه
شرایط عمومی:
عالقمند به شركت در برنامه های مديريت دانش؛
دارا بودن روحیه نقدپذيری و پاسخگويي به فراگیران دانش23؛
تواناني برقراری رابطه صحیح و محترمانه با فراگیران دانش؛
انضباط ،وقت شناسي و پاسخگويي به موقع به فراگیران دانش.
شرایط اختصاصی:
دارا بودن حداقل  5سال سابقه دولتي و تجربي مرتبط؛
داشتن تخصص ،تسلط و دانش كافي در زمینه مورد نظر با تشخیص و تايید شورا/كمیته راهبری مديريت دانش.
تبصره  :1كلیه غیر دانشگاهیان (گروههای ذينفع نظیر پیمانكاران ،دانشجويان و ارباب رجوع) مي توانند نسبت به ثبت ايده های خود در زمینه های
مختلف اقدام نمايند.
تبصره  :2در ارائه ايده داشتن سابقه كار دولتي و تجربي الزامي نیست.
تبصره  :3برای شركت در فراخوان دانش و تاالرهای گفتمان داشتن سابقه كاری عنوان شده الزامي نیست.
 .23فراگیران دانش گروهي از دانشكاران هستند كه از دانش انتشار يافته استفاده و در تاالرهای گفتمان به پرسش و پاسخ هدفمند مي پردازند.
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تبصره  :4در صورتیكه در اجرای طرح ساير گروههای ذينفع در دانشگاه نیز مشاركت داشته باشند ،ذكر نام ايشان الزامیست.

بخش سوم
ماده  :7شرح وظایف
الف -شرح وظایف شورای راهبری مدیریت دانش دانشگاه

شورای راهبری مديريت دانش دانشگاه مكلف است به منظور پیادهسازی مديريت دانش در شش حوزه رهبری ،جذب ،كنترل و اندازه گیری ،انتقال،
انتشار و تكامل دانش سازماني به شرح ذيل اقدام نمايد:
رهبری دانش

24

.1

تهیه و تصويب مدل ،خط مشي ها و راهبردهای كالن اولويت دار مديريت دانش؛

.2

تهیه و تصويب آيین نامه ها ،دستورالعمل ها و قوانین مرتبط با مديريت دانش و اطالع رساني مناسب مصوبات به كاركنان و كمیته های
تحت پوشش دانشگاه؛

.3

برنامه ريزی جهت توسعه و ارتقا سطح كیفي مديريت دانش.

شناسایی (كشف) و كسب دانش

25

.1

ايجاد فرهنگ مديريت مشاركتي و تسهیم دانش؛

.2

شناسايي مستمر افراد صاحب دانش (ايده ،طرح ،تجربه و مهارت) ،برگزاری جلسات استخراج و ثبت دانش؛

.3

ايجاد بستر و سازوكارهای تشويقي جهت اجرای فرآيندهای مديريت دانش.

توسعه دانش

.1

بسط و اجرای ايده ها ،طرح ها و تجارب انتشار يافته در سطح دانشگاه.

تسهیم دانش

26

.1

انتشار دانش در سطح دانشگاه و گروههای هم كاركرد؛

.2

جاری سازی دانش كسب شده و يا انتشار يافته در فرآيندها و فعالیت های دانشگاه؛

.3

اجرای ايده های تايید شده و استقرار نوآوری در سازمان؛

.4

نظارت بر حسن اجرای ايده های تايید شده و تجارب انتشار يافته.

نگهداری دانش

.1

27

استقرار نظام دريافت ،ذخیره سازی و رسمي سازی دانش با تاكید بر سازماندهي ،ساختاردهي ،ارائه و كدگذاری دانش با هدف تسهیل
كاربرد آن.

 .24منظور از رهبری دانش ،بوجود آوردن شرايطي است كه استقرار مديريت دانش را تسهیل و تسريع كند .هدف های مديريت دانش ،بايد از هدف های اصلي سازمان نشات گرفته و
در دو سطح استراتژيک و عملیاتي مشخص شوند.
 .25شامل شناسايي نیازها و خالهای دانشي و ايجاد سازوكار مناسب برای دريافت دانش ضمني موجود در سازمان در همه سطوح فردی ،گروهي و سازماني
 .26تسهیم دانش به معني وارد كردن دانش در خروجي های سازمان برای ورود به محیط (استفاده از دانش) است .به عبارت ديگر تسهیم دانش يعني به اشتراک گذاری دانش و
انتقال آن در سطوح فردی ،گروهي و سازمان به گونه ای كه در سطح دانشگاه قابل دسترس باشد.
 .27نگهداری دانش به معنای ذخیره و به روزآمد كردن دانش است تا از نابودی آن جلوگیری شده و اطمینان حاصل شود كه دانش به طور مستمر در سازمان به روز شده و تكامل
مي يابد.
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استفاده از دانش

.1

استقرار چرخه "ايده ،طرح ،تجربه"؛

.2

استقرار نظام اجرای ايده های تايید شده؛

.3

استخراج ايده های حاصل از تجارب و مهارت های سازماني انتشار يافته و پیگیری اجرای آنها.

ارزیابی دانش

28

.1

نظارت بر حسن اجرای طرح ها و برنامه های مديريت دانش؛

.2

بازنگری فرآيندهای مديريت دانش به كمک پیشنهادها و انتقادهای ارائه شده توسط دانشكاران ،ارزيابان و ساير گروههای همكار.

توضیحات :شورا مسئول برنامه ريزی و پیگیری فرآيندهای پشتیباني نظیر اقدام های انگیزشي26و نظارتي 31خواهد بود.
ب -شرح وظایف كمیته مدیریت دانش واحدهای تابعه

كمیته مديريت دانش واحدهای تابعه دانشگاه مكلف هستند به منظور پیاده سازی مديريت دانش در پنج حوزه هماهنگي ،عارضه يابي و بهبود،
آموزش ،فرهنگ سازی و بررسي دانش مستند شده به شرح ذيل اقدام نمايند:
هماهنگی ،عارضه یابی و بهبود

.1

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

.2

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

.3

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

.4

جمع بندی اطالعات كمیته و ارسال گزارش به شورای راهبری مديريت دانش دانشگاه مطابق با دستورالعمل و برنامه زمان بندی اعالم شده
از طرف شورا.

آموزش ،فرهنگ سازی و ترویج

.1

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

.2

تقدير از صاحبین دانش برتر و واحد برتر در زمینه مديريت دانش به منظور تشويق و ترغیب كاركنان و ساير ذينفعان به ارايه ايده و
مشاركت در ارتقا و پیشبرد وظايف كمیته؛

.3

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

.4

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

.5

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

بررسی دانش مستند شده

 .1تشكیل منظم جلسات كمیته؛
.2

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

 .28يک فعالیت ثانويه يا يک فعالیت هماهنگ تنظیم شده است كه به ارزيابي ارزشهای منابع دانش و پردازشگران و چگونگي صف آرايي فرايندها در مراحل مختلف مديريت دانش
سازمان مي پردازد.
 .26اعطای امتیاز و پاداش ،برنامه ريزی و اجرای طرح های مناسب فرهنگي ،آموزشي و تبلیغاتي نظیر همايش ها ،مسابقات و مانند اينها
 .31انتخاب و تقدير از دانش برتر ثبت شده ،دبیر ،رئیس و كمیته برتر
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.3

بررسي نظرات ارائه شده توسط ارزيابان دانشي پويا؛

.4

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

.5

نظارت بر حسن اجرای پیشنهادهای مصوب از طريق دبیرخانه كمیته؛

.6

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

.7

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

توضیحات:


ابالغ اعضای كمیته توسط رئیس كمیته صادر مي گردد.



جلسات شورا با حضور  2/3اعضا و رئیس كمیته رسمیت مي يابد.



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



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

ج -شرح وظایف واحد مدیریت دانش

.1

ارائه پیشنهادهايي به منظور تدوين و بازنگری آيین نامه ،بخشنامه و دستورالعمل های مورد نیاز؛

.2

پیگیری و اجرای مصوبات كمیته/شورا در سطح دانشگاه؛

.3

بررسي مقدماتي دانش ثبت شده از لحاظ به روز بودن ،كاربردی بودن ،ايجاد ارزش افزوده و هم راستايي با اهداف دانشگاه و ارايه دانش
واجد شرايط به شورا (ارزيابي شكلي)؛

.4

ارايه و انتشار گزارش از روند عملكرد و پیشرفت كار در حوزه مديريت دانش؛

.5

تهیه و تنظیم دعوتنامه ،دستور جلسه و گزارش جلسات؛

.6

ثبت و حفظ سوابق مديريت دانش و صاحبین؛

.7

تهیه و تنظیم مدارک و اسناد مرتبط با حوزه مديريت دانش؛

.8

طرح دانش های ارزيابي شده در جلسه شورا؛

.6

انجام مكاتبات كمیته و ثبت نامه های وارده و صادره.

د -شرح وظایف اختصاصی مدیر دانش

.1

جهت دهي در تدوين چشم انداز دانشي؛

.2

جهت دهي در تدوين برنامه راهبردی مديريت دانش؛

.3

مديريت منابع مورد نیاز برای پیشبرد مديريت دانش.

ه -شرح وظایف اختصاصی اعضای شورای راهبری

.1

حصول اطمینان از آشنايي كاركنان معاونت با مديريت دانش با تاكید بر آماده سازی ايشان جهت شناسايي و معرفي افراد صاحب دانش
(ايده ،طرح ،تجربه و مهارت) شاغل واحدهای تابعه دانشگاه؛

.2

شناسايي مستمر افراد صاحب دانش (ايده ،طرح ،تجربه و مهارت) معاونت و واحدهای تابعه دانشگاه و معرفي به دبیرخانه مديريت دانش؛

.3

نیازسنجي و هماهنگي با كارشناسان مديريت دانش به منظور برگزاری جلسات استخراج و ثبت دانش؛

.4

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

.5

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

.6

بررسي نظرات ارائه شده توسط ارزيابان دانشي پويا و طرح آنها در جلسات شورا؛
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.7

انتقال مسائل و مشكالت تبادل دانش معاونت و واحدهای تابعه دانشگاه اعم از فرهنگي ،ساختاری و موارد مشابه به دبیرخانه مديريت
دانش.

و -شرح وظایف اختصاصی اعضای كمیته مدیریت دانش واحدهای تابعه دانشگاه

.1

حصول اطمینان از آشنايي كاركنان واحدهای مربوطه با مديريت دانش؛

.2

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

.3

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

.4

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

.5

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

.6

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

.7

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

ز -شرح وظایف ارزیابان دانش

.1

همكاری منظم و موثر و پاسخگويي به موقع و مطابق با برنامه پیش بیني شده؛

.2

سنجش صحت دانش و معتبر بودن آن از جنبه های علمي ،عملي و قانوني ،انجام محاسبات مقدماتي به منظور تحلیل هزينه منفعت و
اثربخشي با استفاده از معیارها و شاخصهای مصوب اين نظام (ارائه مستندات مورد نیاز در صورت لزوم)؛

.3

ارزيابي اهمیت و كاربردی بودن دانش؛

.4

ارائه توصیه هايي به منظور كاملتر و غني تر شدن دانش ثبت شده و رفع نواقص و ابهام های احتمالي؛

.5

ارائه توضیحات و مستندات قانوني در زمینه دانش هايي كه قابل تايید و انتشار نیستند؛

.6

تعیین روشهای مطلوب اجرای ايده های نو انتشار يافته در حوزه مربوطه.

ح -شرح وظایف رئیس گروه مدیریت دانش

.1

نیازسنجي ،تدوين و بازنگری اسناد باالدستي و پیشنهاد آن به شورا؛

.2

برنامه ريزی و ارائه برنامه های بهبود در زمینه مديريت دانش؛

.3

تعامل با ساير ادارات و معاونت ها به منظور ايجاد بستری مناسب برای نهادينه سازی فرهنگ تبادل دانش؛

.4

نظارت بر نحوه اجرای فرآيند استخراج دانش از متخصصان در سطح معاونت و واحدهای تابعه؛

.5

نظارت بر حسن اجرای فرآيندهای مديريت دانش و عملكرد نمايندگان مديريت دانش و اطمینان از پیشبرد فعالیت ها؛

.6

حصول اطمینان از آشنايي تمامي اعضای ساختار مديريت دانش با شرح وظايف محوله؛

.7

ارتباط با مجامع علمي به منظور همكاری های دانشي از طريق واحد آموزش؛

.8

بررسي و ارائه گزارش های مربوط به پیشرفت فرآيندهای مديريت دانش و نتايج حاصله به شورا.

.6

شركت در جلسات شورای راهبری و تصمیم گیری در راستای پیگیری و اجرايي نمودن مصوبات شورا؛

و -شرح وظایف كارشناسان واحد مدیریت دانش

 .1شرح وظایف کارشناس توسعه و جذب دانش
.1

همكاری در به روزرساني مدل ،راهبردها ،برنامه ها و فرآيندهای مديريت دانش؛

.2

بررسي دوره ای آيین نامه و دستورالعمل های مديريت دانش جهت به روز رساني و پیشنهاد تغییرات الزم در صورت نیاز؛

.3

پیگیری و برنامه ريزی جهت افزايش تعداد دانش سازماني مستند شده؛
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.4

بررسي مسائل و مشكالت نمايندگان دانش در واحدهای مربوط و ارائه راهكارهای مناسب به منظور رفع مشكالت؛

.5

ارائه برنامه ساالنه در حوزه توسعه فرهنگ سازماني مديريت دانش؛

.6

تعامل با واحدهای سازماني به منظور طراحي و انتشار اقالم فرهنگي (پوستر ،خبرنامه ،مجله و )...؛

.7

همكاری با ديگر ادارات و مراكز و نمايندگان به منظور ايجاد بستری مناسب برای نهادينه سازی فرهنگ تبادل دانش در ستاد دانشگاه؛

.8

تعامل با واحد آموزش جهت برگزاری دوره های آموزشي مرتبط با مديريت دانش؛

.6

دريافت درخواست های دانشي از متخصصان و مديران ،ارسال جهت بررسي اولیه و انتشار درخواست در صورت تايید.

 .2شرح وظایف کارشناس استخراج و انتشار دانش
.1

همكاری در به روزرساني مدل ،راهبردها و برنامه های مديريت دانش؛

.2

تهیه و ارائه برنامه ساالنه در حوزه ساختار اداری و اجرايي مديريت دانش؛

.3

آموزش و نظارت بر عملكرد نمايندگان و ارزيابان دانش و پاسخگويي به سواالت مطرح شده توسط ايشان؛

.4

ارزيابي شكلي (شكل و ساختار ارائه مطلب) دانش ثبت شده و مطابقت اولیه دانش ثبت شده با تعاريف از پیش تعیین شده در بند ب از
ماده  8دستورالعمل؛

.5

هماهنگي با صاحبین دانش جهت رفع نواقص احتمالي شكلي و ساختاری دانش ثبت شده؛

.6

شركت در جلسات استخراج دانش به عنوان تسهیل گر31؛

.7

پاسخگويي به سواالت مطرح شده توسط كاربران در سامانه؛

.8

ارسال سوال های مطرح شده توسط كاربران به حوزه های تخصصي و جمع آوری پاسخ ها و اعالم آنها به ايشان؛

.6

مديريت تاالرهای گفتمان و نظارت بر پرسش و پاسخ های مطرح شده و تايید جهت انتشار؛

 .11بررسي دانش انتشار يافته و اعالم فراخوان دانشي در صورت تايید شورا /كمیته.
 .3شرح وظایف کارشناس فناوری اطالعات
.1

شناسايي تغییرات احتمالي مورد نیاز جهت بهبود عملكرد و به روزرساني پايگاه دانش تدوين يافته؛

.2

نظارت بر فعالیت افراد در پايگاه مديريت دانش و پیگیری پاسخگويي ارزيابان و دانشكاران در تاالرهای گفتمان؛

.3

پاسخگويي به سواالت مطرح شده توسط كاربران در زمینه نرم افزار مديريت دانش (ثبت دانش ،شركت در تاالرهای گفتمان و )...؛

.4

به روزرساني اخبار و اطالعات پايگاه مديريت دانش؛

.5

تهیه و ارائه گزارش های آماری عملكرد سیستم؛

.6

برگزاری دوره های آموزشي مرتبط با پايگاه مديريت دانش.

بخش چهارم
ماده  :8دانش سازمانی
الف -شرایط دانش سازمانی قابل انتشار:

 .1كاربردی باشد؛

 . 31تسهیل گر وظیفه آماده سازی (هماهنگ كردن تاريخ ،زمان و مكان جلسه ،آماده سازی و اعالم دستوركار و دستورالعمل های راهنما به شركت كنندگان قبل از برگزاری جلسه
استخراج دانش) ،هدايت جلسه (تنظیم روال جلسه مطابق با برنامه به گونه ای كه بحث ها به بیراهه كشیده نشوند ،همه در بحث و تبادل نظر شركت داشته باشند و كسي مورد
بازخواست قرار نگیرد) ،جمع بندی نكته ها ،خروجي ها و نتايج جلسه ،آماده سازی و توزيع دانش مستند شده را بر عهده دارد.
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 .2در راستای اهداف و نیازهای سازمان باشد؛
.3

ايجاد ارزش افزوده نمايد (كاهش زمان انجام كارها ،هزينه های عملیاتي و غیرعملیاتي و كاهش هزينه های سربار و مصرف بهینه منابع و
)...؛

.4

منجر به بهبود و تغییرات مثبت ،سازنده و پايدار در نگرش ،رويه ،تصمیم گیری و رفتارها شود؛

.5

بديع و دارای جهاتي از خالقیت و نوآوری بوده و در منابع ،سايت ها و كتاب ها يافت نشود؛

.6

روان و ساده ،در عین حال كامل و با اشاره به جزئیات مهم نوشته شده باشد؛

.7

قابلیت انتشار و به اشتراک گذاری داشته باشد.

تبصره  :1مديران پايه و میاني دانشگاه بايد نسبت به ثبت دانش مديريتي در سطوح كالن و استراتژيک اقدام نمايند.

ب -شرایط دانش سازمانی غیرقابل انتشار:

.1

موارد تكراری كه قبال توسط ديگران ارايه گرديده است؛

.2

مواردی كه خارج از ماموريت و فلسفه وجودی دانشگاه باشد؛

.3

مواردی كه قبال در دستور كار دانشگاه قرار گرفته باشد يا دستورالعمل اجرايي در مورد آن وجود داشته باشد؛

.4

مواردی كه در آن امر يا امور بديهي مستند گردد؛

.5

دانشكار و يا همكاران وی شرايط مندرج در قسمت  8از بند ج ماده  6را نداشته باشد.

ماده  :3فرآیندهای مدیریت دانش
الف -استخراج و ثبت دانش

جهت مستندسازی و ثبت دانش دو روش "ثبت دانش در پايگاه دانش توسط دانشكاران" و "برگزاری جلسات استخراج دانش" بكار گرفته مي شود:
ثبت دانش در پایگاه دانش توسط دانشکاران

.1

ثبت دانش سازماني در پايگاه مديريت دانش دانشگاه توسط دانشكار در چهار وضیعت "ايده"" ،طرح"" ،تجربه و مهارت" و "بهبودهای
كايزني"

.2

ثبت و تكمیل دانش سازماني در پايگاه مديريت دانش

تبصره  :1در صورتیكه دانش ثبت شده از نوع تجربه و مهارت باشد ،فرم خالصه اطالعات ثبت و مورد ارزيابي قرار مي گیرد .در صورت تايید
اولیه فرم نهايي ثبت تجربه توسط دانشكاران تكمیل خواهد شد.
برگزاری جلسات استخراج دانش

برگزاری جلسات استخراج دانش با دو رويكرد "استخراج دانش فرد محور يا مستقیم" 32و "استخراج دانش فرآيند محور يا غیرمستقیم" 33انجام مي
شود:
استخراج دانش فرد محور یا مستقیم:

.1

شناسايي فرد متخصص

 . 32استخراج دانش در نوع فرد محور به معني استخراج دانش از يک متخصص است .در اين روش دانش يک فرد در رابطه با موضوعي مشخص با استفاده از تكنیک های استخراج
دانش احصا مي شود.
 .33استخراج دا نش فرآيند محور به معني استخراج دانش از يک موضوع يا فرآيند كاری از ذهن بیش از يک نفر است .دانش هر يک از افراد مصاحبه شونده در اين روش تكمیل كننده
بخشي از فرآيند كاری است كه استخراج دانش به منظور مستند نمودن آن صورت پذيرفته است.
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.2

به منظور برگزاری جلسات استخراج دانش؛

.3

درخواست برگزاری جلسه استخراج از طرف نماينده مديريت دانش واحد مربوطه؛

.4

تايید برگزاری جلسه استخراج دانش توسط رئیس دبیرخانه مديريت دانش؛

.5

تعیین تركیب تیم استخراج دانش از سوی دبیرخانه مديريت دانش؛

.6

اعالم به دانشكاران جهت تحويل اسناد و مدارک مرتبط به واحد مديريت دانش حداقل  7روز كاری قبل از جلسه؛

.7

برگزاری جلسه استخراج دانش؛

.8

بررسي مستندات و تعیین نواقص دانش استخراج شده؛

.6

برگزاری جلسات تكمیلي با هدف رفع نواقص دانش تا زمان استخراج كامل؛

 .11ثبت دانش در پايگاه دانش دانشگاه توسط واحد مديريت دانش؛
 .11بررسي دانش مستند شده مطابق با بند ب از ماده  6دستورالعمل.
استخراج دانش فرآیند محور یا غیرمستقیم:

.1

شناسايي موضوع دانش؛

.2

درخواست برگزاری جلسه استخراج از طرف نماينده مديريت دانش/دبیر واحد مربوطه؛

.3

تايید برگزاری جلسه استخراج دانش توسط رئیس دبیرخانه مديريت دانش؛

.4

تعیین تركیب تیم استخراج دانش از سوی دبیرخانه مديريت دانش؛

.5

شناسايي فرآيندهای مرتبط با موضوع مورد استخراج؛

.6

شناسايي افراد مرتبط با موضوع مورد استخراج؛

.7

شناسايي نوع دانش افراد مرتبط با موضوع دانش؛

.8

برگزاری جلسه استخراج دانش؛

.6

بررسي مستندات و تعیین نواقص دانش استخراج شده؛

 .11برگزاری جلسات تكمیلي با هدف رفع نواقص دانش تا زمان استخراج كامل؛
 .11ثبت دانش در پايگاه دانش دانشگاه توسط واحد مديريت دانش؛
 .12بررسي دانش مستند شده مطابق با بند ب از ماده  8دستورالعمل.

توضیحات  :1در صورتیكه استخراج دانش از طريق برگزاری جلسات استخراج دانش انجام شود ،ثبت دانش در پايگاه بر عهده واحد مديريت دانش
خواهد بود.
توضیحات  :2در صورتیكه دانش سازماني از روشهايي نظیر برگزاری جلسات استخراج دانش استخراج شود ،تكمیل فرم خالصه اطالعات دانش
الزامي نیست.
ب -كنترل و اندازه گیری دانش

ارزيابي دانش مستند شده در دو بخش ارزيابي شكلي و ارزيابي محتوايي انجام مي شود:
فرآیند ارزیابی شکلی دانش مستند شده

.1

ارزيابي شكلي دانش مستند شده توسط واحد مديريت دانش؛

.2

اعالم غیرقابل انتشار بودن دانش هايي كه مطابق با بخش ب ماده  8آيین نامه شرايط الزم را نداشته و قابل طرح در شورا نیستند؛

.3

اعالم غیرقابل انتشار بودن دانشي كه دانشكار شرايط اعالم شده در بند ب ماده  8دستورالعمل را ندارند؛

.4

اعالم بازنگری جهت تكمیل اطالعات دانش ثبت شده در صورت نیاز.
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فرآیند ارزیابی محتوایی دانش مستند شده

.1

ارجاع دانش بررسي شده در مرحله "ارزيابي شكلي" جهت "ارزيابي محتوايي" به گروههای ارزياب توسط نمايندگان دانش؛

.2

اعالم نظر گروه ارزياب و طرح در جلسه كمیته/شورا؛

.3

اعالم نظر نهايي در يكي از حالت های قابل انتشار ،غیرقابل انتشار و مرجوع جهت بازنگری توسط دانشكار؛

.4

تعیین سطح و درجه دانش ،صدور گواهي تصويب جهت پیشنهاددهنده ،ارسال رونوشت به واحد ارزشیابي و امور مالي جهت استفاده
دانشكار از امتیاز و پاداش های پیش بیني شده (برای دانش قابل انتشار).

توضیحات  :1در صورتیكه دانش ثبت شده از نوع تجربه و مهارت باشد ،فرم خالصه اطالعات ثبت و مورد ارزيابي قرار مي گیرد .در صورت تايید اولیه
دانش در ارزيابي شكلي و محتوايي ،فرم نهايي ثبت تجربه توسط دانشكاران تكمیل خواهد شد.
توضیحات  :2ارزيابان ملزم هستند نتايج كارشناسي را مطابق با مدت زمان اعالم شده از جانب شورا اعالم نمايد .شورا ملزم است در صورت پايان
يافتن مدت زمان تعیین شده و عدم دريافت نتايج ارزيابي ،پیگیری الزم را تا حصول نتیجه انجام دهد.
توضیحات  :3كمیته مي تواند در صورت نیاز دانش ارائه شده را جهت بررسي به چند ارزياب ارسال نمايد.
توضیحات  :4تصويب دانش در سطح ملي توسط وزارت بهداشت ،در سطح دستگاه توسط شورای راهبری و در سطح واحد توسط كلیه واحدهای
تابعه دانشگاه امكان پذير است (تعاريف سطوح عنوان شده در بند ب از ماده  13دستورالعمل آمده است).
توضیحات  :5در صورتیكه دانش ثبت شده در قالب مرجوع جهت بازنگری جمع بندی شود؛ برنامه زمان بندی جهت تكمیل و يا اصالح دانش ارائه
شده به دانشكار اعالم مي گردد .دانش بازنگری شده پس از تايید واحد مديريت دانش ،جهت بررسي مجدد در جلسه شورا/كمیته مطرح خواهد شد.

ج -انتشار و تکامل دانش

.1

پیگیری اجرای ايده های انتشار يافته توسط نمايندگان دانش و ثبت مستندات و اسامي مجريان در پايگاه دانش

 .2گزينش ايده انتشار يافته و اجرا شده برای امكان ثبت و بهره برداری به عنوان تجربه
 .3گزينش دانش انتشار يافته در قالب طرح برای امكان ثبت و بهره برداری به عنوان تجربه
.4

گزينش دانش های قابل تعمیم در سطح دانشگاه و اعالم فراخوان دانش

.5

ثبت دانش جديد توسط ساير گروههای متخصص بر اساس فراخوان دانش

.6

ثبت دانش توسط گروههای متخصص حاصل از بندهای  3 ، 2و  4در وضعیت "تكرار و تايید دانش"" ،تكرار و عدم تايید دانش"" ،تكرار با
اعمال تغییر (تكمیل يا اصالح)" و "ايده های حاصل از اجرای طرح ها و تجارب سازماني مستند شده"

.7

بررسي دانش ثبت شده حاصل از بندهای  3 ، 2و  4مطابق با فرآيند عنوان شده در بند ب ماده  6دستورالعمل

.8

نشر دانش تايید شده در تاالرهای گفتمان با هدف ارتباط صاحبین دانش با ساير گروههای مرتبط و استفاده از دانش كسب شده

تبصره  :1شورای راهبری مديريت دانش بر مصوبات كمیته واحدهای تابعه دانشگاه نظارت خواهد داشت و مي تواند نسبت به بازنگری مصوبات
كمیته اقدام نمايد.
تبصره  :2در صورتیكه دانش ارائه شده به كمیته واحدهای تابعه دانشگاه نیاز به بررسي و اظهار نظر شورای راهبری دانشگاه را داشته باشد توسط
كمیته واحدهای تابعه به شورای راهبری دانشگاه ارسال مي گردد.
تبصره  :3دانش اعضای شورا/كمیته نظیر ساير افراد و كاركنان در شورا/كمیته مط رح و برابر ضوابط و مقررات در خصوص آنها تصمیم گیری مي
شود.
تبصره  :4مراجعان مي توانند عالوه بر پايگاه اينترنتي ،ايده های خود را از طريق فرمهای نظرسنجي و يا فرمهايي كه به همین منظور تهیه مي
گردد ،به دبیرخانه كمیته/شورا ارائه نمايند .كمیته/شورا ملزم است ساز و كار مناسب در اين زمینه را ايجاد نمايد.
تبصره  :5در كلیه مراحل كنترل و اندازه گیری دانش ،دانش بدون ذكر نام دانشكار و ارزياب مطرح مي گردد.
تبصره  :9شورا مي تواند در صورت صالحديد نسبت به تغییر تیم ارزياب اقدام نمايد.
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تبصره  :7در دانش ثبت شده از نوع ايده ،امكان درخواست بررسي مجدد ايده تايید نشده وجود دارد .دانشكار مي تواند با ارائه مستندات و مدارک
كافي تا دو مرتبه و حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابالغ نتیجه بررسي ،نسبت به "درخواست بررسي مجدد" ايده خود از طريق سايت اقدام نمايد.
پس از اعالم "درخواست بررسي مجدد" ،ايده مجددا توسط واحد مديريت دانش بررسي و در صورتیكه قابلیت بررسي مجدد داشته باشد مجددا در
جلسه كمیته مطرح مي گردد.
تبصره  :8در صورتیكه دانشكار ايده خود را به يكي از كمیته های واحدهای تابعه دانشگاه ارسال نموده باشد ،در صورت عدم تايید ايده توسط
كمیته ،اولین درخواست بررسي مجدد توسط همان كمیته و در صورت د رخواست بررسي مجدد دوم از جانب دانشكار ،ايده توسط شورای راهبری
دانشگاه بررسي مي گردد.
تبصره  :6جهت ارسال "فرم ثبت اطالعات تكمیلي تجربه يا مهارت"" ،بازنگری دانش ثبت شده" و "درخواست بررسي مجدد" به دانشكار برنامه
زمان بندی شده ارائه مي گردد .در صورتیكه در فاصله زماني تعیین شده ثبت ،بازنگری و يا درخواست بررسي مجدد انجام نشود ،شورا/كمیته مي
تواند نسبت به اعالم عدم پذيرش اقدام نمايد.
تبصره  :10كمیته مي تواند پس از دريافت دانش بازنگری شده و در صورتیكه اطالعات ارائه شده كافي نباشد؛ مجددا توضیحات مورد نیاز خود را از
دانشكار تقاضا نمايد.
تبصره  :11در صورت تشخیص شورا/كمیته دانشكار جهت ارائه توضیحات به جلسه دعوت مي شود.
تبصره  :12در صورتیكه دانش مستند شده يک مرتبه در جلسه طرح و مصوب گردد ،ارتقای سطح و درجه آن به سطح و درجه باالتر امكان پذير
نیست.
تبصره  :13در صورتیكه ايده قبل از ارائه به شورا اجرا شده باشد و مستندات مربوط به پیگیری و يا اجرايي شدن پیشنهاد توسط پیشنهاد دهنده
ارائه گردد ،در صورتیكه حداكثر يک سال از اجرايي شدن پیشنهاد نگذشته باشد ،قابل طرح و بررسي در قالب ايده است.
تبصره  :14در صورتیكه ايده به علت نبود امكانات اجرايي شدن تايید نشود ،در شرايطي كه حداكثر تا دو سال پس از تاريخ ثبت اجرايي شود ،مجددا
قابل طرح و بررسي است.
تبصره  :15دانشكاران مي توانند دانش حاصل از يک اتفاق يا تجربه ناموفق را بدون ذكر نام ثبت نمايند .اين دسته از تجارب نیز ارزيابي و نتیجه در
دو حالت قابل انتشار و غیرقابل انتشار اعالم مي شود.

ماده  :11شرایط تصویب دانش و انتشار آن در شورا/كمیته

دانش ها پس از جمع بندی جهت تصويب نهايي بايد در جلسه به تايید اكثريت نسبي (نصف  +يک) برسد .سطح و درجه تصويب نیز در جلسه تعیین
خواهد گرديد.
توضیحات :اعضای مهمان در جلسه در رای گیری شركت نخواهند داشت.

ماده  :11اجرای ایده انتشار یافته

در صورتي كه دانش مستند شده در قالب ايده مطرح و تايید گردد ،شورا/كمیته ملزم به پیگیری اجرای ايده به شرح زير خواهد بود:
.1

پیگیری اجرای ايده های انتشار يافته توسط نمايندگان دانش و اعالم گزارش پیشرفت اجرا به شورا/كمیته مطابق با برنامه زمان بندی
اعالم شده

.2

ثبت اسامي مجريان و مستندات اجرا در پايگاه دانش

.3

گزينش ايده انتشار يافته و اجرا شده برای امكان ثبت و بهره برداری به عنوان تجربه

.4

گزينش ايده قابل تعمیم در سطح دانشگاه و اعالم فراخوان دانش
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ماده  :12انتخاب برترین های نظام مدیریت دانش
الف -انتخاب دانش برترسال

شورای راهبری دانشگاه بايد نسبت به انتخاب دانش برتر در سطح دانشگاه اقدام نمايد .انتخاب پیشنهادهای برتر از میان دانش های انتشاريافته در
شورای راهبری دانشگاه و كمیته واحدهای تابعه دانشگاه انتخاب خواهد گرديد.
تبصره  :1شورا/كمیته مي تواند به صالحديد نسبت به انتخاب برترين ها به تفكیک "ايده های برتر" ،طرح های برتر" و "تجارب سازماني برتر" اقدام
نمايد.
تبصره  :2شورا/كمیته مي تواند به صالحديد نسبت به انتخاب بیش از يک دانش انتشار يافته به عنوان دانش برتر اقدام نمايد.
تبصره  :3واحدهای تا بعه مي توانند جهت تشويق پرسنل نسبت به انتخاب دانش برتر در سطح واحد اقدام نمايند.

ب -انتخاب دانشکار برتر سال

جهت تشويق كاركنان به مشاركت در مديريت دانش ساالنه يک نفر كه بیشترين تعداد دانش را در پايگاه دانش ثبت كرده باشد (به شرط آنكه
حداقل  %11از دانش های ارائه شده انتشار يافته باشد) ،به عنوان دانشكار برتر معرفي خواهد گرديد .در صورتیكه افراد واجد شرايط بیش از يک نفر
باشند مالک هايي نظیر سطح و درجه تصويب ،مشاركت در درخواست ها و فراخوان های دانشي ،تاالرهای گفتمان و  ...در انتخاب دانشكار برتر لحاظ
خواهد گرديد.
تبصره  :1شورا/كمیته مي تواند به صالحديد نسبت به انتخاب بیش از يک نفر به عنوان دانشكار برتر اقدام نمايد.
تبصره  :2شورا/كمیته مي تواند به صالحديد نسبت به انتخاب دانشكار برتر به تفكیک "ايده های برتر" ،طرح های برتر" و "تجارب سازماني برتر"
اقدام نمايد.
تبصره  :3واحدهای تابعه مي توانند جهت تشويق پرسنل نسبت به انتخاب دانشكار برتر در سطح واحد اقدام نمايند.

ج -انتخاب واحد ،رئیس و دبیر برتر واحدهای تابعه دانشگاه

با هدف تشويق گروههای فعال در زمینه مديريت دانش ،شورای راهبری ملزم است ساالنه نسبت به انتخاب واحد ،رئیس و دبیر برتر در زمینه
مديريت دانش اقدام نمايد.
تبصره  :1انتخاب برترين ها مي تواند به تفكیک در گروههای مختلف نظیر دانشكده ها ،مراكز آموزشي درماني ،بیمارستانها و درمانگاههای بزرگ و
شبكه های بهداشت و درمان انجام پذيرد.
بخش پنجم
ماده  :19پاداش ها و امتیازها
الف -حقوق مالکیت و قوانین مرتبط با مالکیت دانش

دانشكار از حقوق مالكیت معنوی دانش ثبت شده به شرح زير برخوردار مي شود:
.1

حقوق مالكیت دانش از تاريخ مستند شدن به شخص مستند كننده تعلق خواهد گرفت.

.2

شورا/كمیته ملزم است گواهینامه ثبت دانش انتشار يافته را به دانشكاران ارائه نمايد.

.3

شورا /كمیته ملزم است از نام ،عنوان و نشان ويژه ای كه معرف دانش خاصي است ،حفاظت نمايد.

.4

شورا/كمیته ملزم است از حقوق و امنیت صاحبان دانش دفاع نمايد.

تبصره  :1مديران حامي مديريت دانش از حقوق مالكیت معنوی دانش مستند شده برخوردار مي شوند.
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ب -امتیازها و پاداش ها

 .1امتیاز و پاداش دانش انتشار یافته
دانش انتشار يافته بر اساس سطح و درجه ،امتیازبندی مي گردد.
تعیین سطح تصویب پیشنهاد:
تصويب دانش مورد بررسي در سه سطح امكان پذير است:
سطح ملی :دانشي كه در كلیه دانشگاههای علوم پزشكي كشور قابل تعمیم و بكارگیری است و با انتشار آن كلیه دانشگاههای علوم پزشكي
كشور مي توانند از آن بهره برداری كنند.
سطح دستگاه :دانشي كه در سطح استان قابل تعمیم و بكارگیری است و با انتشار آن كلیه واحدهای مشابه در دانشگاه مي توانند از آن بهره
برداری كنند.
سطح واحد :دانشي كه انحصاراً به موارد درون واحدهای تابعه دانشگاه و يا يک فرآيند انحصاری مربوط مي شود و انتشار يا تعمیم آن در ساير
واحدها و يا سطوح باالتر امكان پذير نیست.34
تبصره  :1هر نوع گام كوچک در راستای بهبود يا اصالح ،كه ارتقای بهره وری را در دانشگاه به همراه داشته باشد با عنوان "بهبودهای كايزيني" و به
شرح زير تعريف مي شوند:35


بازنگری جزئي در بخشي از يک فرآيند و فعالیت در دانشگاه كه منجر به حذف فعالیت هايي كه هزينه زا هستند ولي ارزشي تولید نمي
كنند؛ مي گردد36؛



بازنگری جزئي در بخشي از يک فرآيند و فعالیت در دانشگاه كه منجر به تلفیق فعالیت هايي كه به شكلي در جای ديگری به صورت
37

موازی انجام مي شوند؛ مي گردد .


پروژه های كوچک كه برای تكمیل و بهبود سطح كیفي فرآيند و فعالیت های دانشگاه به فعالیت های موجود افزوده مي شوند.38



رويدادهای كوچک و كوتاهي كه طي انجام يک پروژه بزرگ تجربه شده است36؛

تبصره  :2ممكن است دانش سازماني از يک بررسي شخصي ساده به دست آمده و مستندات علمي قابل كنترل و ارزيابي نداشته باشد .اين دسته با
عنوان "دانش سازماني با رويكرد شخصي" و به شرح زير تعريف مي شود:
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راهكارهای ارائه شده برای بهبود فرآيندها و فعالیت ها در نتیجه تجربه شخصي فرد در مواجه با آن فرآيند يا فعالیت .

 .34اين بخش از دانش سازماني با نام "دانش محض" معرفي و مستند مي شوند.
 . 35كايزن يک واژه ژاپني است كه از لغت « »KAIبه معنای تغییر و « »ZENبه معنای بهبود تشكیل شده است .بنابراين كايزن را مي توان اينگونه تعريف كرد :تغییر برای بهتر شدن .در واقع كايزن بر

اين فلسفه استوار است كه برای ايجاد بهبود در سازمان ها الزم نیست به دنبال تغییرات انفجاری يا ناگهاني باشیم ،بلكه هر نوع بهبود يا اصالح به شرط آنكه پیوسته و مداوم باشد ،ارتقای
بهره وری را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد.
 .36بطور مثال :نامه بازخريد مرخصي استحقاقي بازنشستگان كه از مديريت توسعه سازمان به شبكه بهداشت و درمان ارسال مي شود (تاريخ اجرا.)1361:
 .37بطور مثال ايجاد لینک الكترونیكي بین دو نرم افزار به منظور جلوگیری از ثبت داده های مشترک در دو نرم افزار مجزا
 . 38در صورتیكه دانش از نوع مهارت يا تجربه باشد ،كافیست به چهار سوال پاسخ داد :چه اتفاقي افتاد؟ چرا اتفاق افتاد؟ چه مواردی توسعه يا بهبود يافت يا چه مواردی به بهبود نیاز
دارد؟ چه چیزی از اين تجربه مي توان آموخت؟ بطور مثال نصب گیت های هوشمند جهت ورودی پاركینگ خوابگاه دانشجويان متاهل
 .36در صورتیكه دانش از نوع مهارت يا تجربه باشد ،كافیست به چهار سوال پاسخ داد :چه اتفاقي افتاد؟ چرا اتفاق افتاد؟ چه مواردی توسعه يا بهبود يافت يا چه مواردی به بهبود نیاز
دارد؟ چه چیزی از اين تجربه مي توان آموخت؟ بطور مثال شیوه نصب اتصاالت از جنس برنج در تاسیسات آب و فاضالب ساختمان های در حال احداث
 .41در بهبودهای كايزني دانش مطرح شده بر شغل و وظايف شغلي تأكید دارد و كاركنان يا تیم كاری خودشان طرح را به شكل صحیح اجرا مي كنند .اما دانش سازماني با رويكرد
شخصي نتیجه مواجه يا برخورد فرد با يک فرآيند است كه الزاما در حیطه شغل و شرح وظايفش قرار ندارد .عمده دانش به دست آمده در اين بخش در قالب "ارائه انتقاد و پیشنهاد"
طرح و بررسي مي شود.
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تعیین درجه تصویب دانش:
درجه تصويب صرفا برای ايده و طرح و بر مبنای ا هداف استقرار نظام پیشنهادها تعريف مي گردد .جهت سهولت تعیین درجه پیشنهاد ،شاخص های
مورد نظر در جدول امتیاز بندی شده (جدول پیوست شماره  )3آمده است.
درجه یک :در صورتیكه دانش مستند شده  11تا  21امتیاز را كسب نمايد ،درجه يک محسوب مي گردد.
درجه دو :در صورتیكه دانش مستند شده كمتر از  11امتیاز را كسب نمايد ،درجه دو محسوب مي گردد.
پاداش دانشکار مسئول و همکاران:
حداقل پاداش قابل اعطا از حاصلضرب امتیاز تعريف شده در جدول شماره  1در ضريب ريالي ساالنه محاسبه مي شود .سهم دانشكار مسئول و
همكاران بر اساس جدول شماره  2اين دستورالعمل مشخص مي شود.

جدول  :1جدول محاسبه پاداش دانش انتشار یافته

سطح

درجه 1

درجه 2

عنوان دانش انتشار یافته

ملي

1811

1711

دستگاه

1211

1111

واحد

751

611

-

251

251

ملي

1811

1711

دستگاه

1211

1111

واحد

751

611

تجربه كاری

ملي/دستگاه/واحد

1811

-

دانش حاصل از پژوهش های كاربردی

ملي/دستگاه/واحد

1811

-

دانش حاصل از ماموريت ها و دوره های آموزشي خارج از سازمان

ملي/دستگاه/واحد

1811

-

دانش حاصل از پروژها

ملي/دستگاه/واحد

1811

-

دانش حاصل از حوادث و رخدادها

ملي/دستگاه/واحد

1811

-

دانش حاصل از تجربه موردی

ملي/دستگاه/واحد

1811

-

ايده/نوآوری
بهبودهای كايزني/دانش سازماني با رويكرد شخصي
طرح های اجرايي

جدول ضریب کارگروهی

تعداد نفرات گروه

ضریب

 1نفر

1

 2نفر

1/4

 3نفر

1/6

 4نفر

1/8

 5نفر و بیشتر

2

در نتیجه در صورتیكه پیشنهاد بصورت گروهي ارائه شده باشد ،پاداش كل پیشنهاد از فرمول زير محاسبه مي شود:
ضريب كارگروهي × (میزان پاداش محاسبه شده از جدول شماره  1آئین نامه) = پاداش كل
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جدول  :2سهم دانشکاران از پاداش دانش انتشار یافته

درصد سهم هر یک از همکاران از پاداش دانش انتشار یافته
تعداد همکاران

دانشکار مسئول

بقیه همکاران

1

65

-

2

61

41

3

45

27/5

4

37

21

5

34

16/5

 6و باالتر
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باقیمانده تقسیم بر نفرات بعدی

تبصره  :2میزان پاداش معادل با ارزش افزوده حاصل از دانش در يک دوره يكساله و مطابق با جدول شماره  3محاسبه و اعطا مي گردد.
تبصره  :3جهت تاثیرگذاری بیشتر و ايجاد انگیزه در كاركنان مشاركت كننده ،پرداخت پاداش های نقدی بصورت اهدای كارت هديه انجام مي
پذيرد.
تبصره  :4بنا به تشخیص شورا مي تواند عالوه بر حداقل پاداش پرداختي تعريف شده ،به صورت غیرنقدی مانند اعزام به سفرهای زيارتي ،اهدای كاال
يا اعطای فوق العاده های ويژه (بهره گیری از ظرفیت های ماده  61آيین نامه اداری استخدامي كاركنان غیرهیات علمي) به پیشنهاد دهنده پرداخت
گردد.
تبصره  :5در صورتیكه دانش مستند شده از نوع ايده باشد و پس از اجرای آن با بررسي ها و گزارش های نتايج اجرا مشخص شود كه اجرای آن
منجر به كسب منافع بیشتری از میزان برآوردی شده است پاداش پیشنهاد دوباره محاسبه شده و مابه التفاوت آن به پیشنهاد دهنده پرداخت مي
شود.

جدول  :3جدول محاسبه پاداش حاصل از ارزش افزوده دانش

میزان ارزش افزوده دانش ()A

درصد اختصاص يافته به منظور محاسبه پاداش ()B

 511تا  2111میلیون ريال در سال

%5

مازاد بر  2111میلیون ريال تا  5111میلیون ريال در سال

%3

مازاد  5111میلیون ريال در سال

%2

)A×B(=p41

 .2پاداش مجریان ایده های انتشار یافته:
پاداش قابل اعطا از حاصلضرب امتیاز تعريف شده در جدول شماره  1در ضريب ريالي ساالنه محاسبه مي شود .سهم تیم مجری (مجری مسئول و
ساير همكاران) بر اساس جدول شماره  2اين دستورالعمل محاسبه مي شود.
توضیحات  :1درصورتیكه ايده در سطح دانشگاه تايید و به كلیه واحدهای تابعه دانشگاه ابالغ گردد ،حق الزحمه اجرای ايده به واحدی تعلق خواهد
گرفت كه دستورالعمل ،راهكار و ابزار مورد نیاز اجرای ايده را تهیه و در اختیار ساير واحدها و واحدهای تابعه قرار داده است.
توضیحات  :2شورای راهبری مي تواند در صورت صالحديد اولین تیم مجری دستورالعمل ابالغي را نیز به عنوان تیم مجری معرفي نمايد.

ج -پاداش دانش برتر سال:

در صورتیكه دانش برتر ارزش افزوده ای بیش از  4111میلیون ريال داشته باشد داشته باشد ،پاداش دانش برتر به روش زير محاسبه مي گردد:
فرمول شماره :1

 1015( – Pپاداش ارزش افزوده) = پاداش دانش برتر

 .41پاداش ارزش افزوده
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در صورتیكه دانش برتر ارزش افزوده ای كمتر از  4111میلیون ريال داشته و يا در ساير شاخص ها اثربخش بوده به گونه ای كه محاسبه ارزش
افزوده به سادگي ممكن نباشد ،پاداش به روش زير محاسبه مي گردد:
پاداش دانش مصوب شده ×  = 21پاداش دانش برتر

فرمول شماره :2

تبصره  :1در فرآيند انتخاب دانش برتر صرفا ايده هايي كه به مرحله اجرا در آمده اند ارزيابي خواهد گرديد.
 .1فرآیند پرداخت پاداش دانش انتشار یافته ،دانش و دانشکار برتردر شورای راهبری دانشگاه:
پاداش های تعريف شده در آيین نامه پس از تايید رئیس شورای راهبری قابل پرداخت خواهد بود.

 .2فرآیند پرداخت پاداش دانش انتشار یافته ،دانش و دانشکار برتر در کمیته واحدهای تابعه دانشگاه:
پاداش های تعريف شده در آيین نامه پس از تايید رئیس شورای راهبری قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره  :1در صورتي كه پاداش های عنوان شده به مراجعین و يا دانشجويان دانشگاه تعلق بگیرد ،پاداش نقدی در قالب كارت هديه به فرد اعطا مي
گردد.
تبصره  :2چنانچه از زمان ارائه تا انتشار دانش تغییری در وضعیت شغلي دانشكار حاصل شود (استعفا ،بازنشسته شدن ،تعلیق از كار ،اخراج يا ترک
خدمت و  )...پاداش به وی پرداخت شده و در صورت فوت به وارث قانوني وی پرداخت مي گردد.
د -امتیاز دانش مستندشده در ارزشیابی كاركنان و مدیران:

محاسبه امتیاز دانش مستندشده (ايده ،طرح اجرايي و تجربه انتشاريافته) ساالنه توسط شورای راهبری دانشگاه و متناسب با دستورالعمل ارزيابي
عملكرد كاركنان؛ بر اساس سطح و درجه تصويب انجام مي پذيرد.
تبصره  :1امتیاز دانش مستند شده در ارزشیابي ،ارتقا و  ...به مديران ،كارشناسان وكاركناني تعلق مي گیرد كه دانش آنها در شورا/كمیته تايید و
انتشار يافته باشد.
تبصره  :2در صورت اجرای ايده تصويب شده در قالب "بهبودهای كايزيني يا دانش سازماني با رويكرد شخصي" به تیم مجری امتیازی معادل با
امتیاز محاسبه شده در سطح واحد اعطا مي گردد.
ه -امتیاز ایده مصوب در ارزشیابی مدیران:

استقرار و پیشبرد برنامه های مديريت دانش با حمايت و توجه مديران ارشد دانشگاه امكان پذير است .بر همین اساس به مديران پايه و میاني كه
سرانه دانش انتشار يافته در مجموعه ايشان 21درصد و يا بیشتر باشد ،امتیاز كامل به شرح زير اعطا خواهد گرديد:
نوع دانش انتشار يافته
شاخص ارزيابي عملكرد

42

ايده

طرح اجرايي

تجربه

ارائه پیشنهاد

ارائه طرح /اجرای طرح

تجربه

 .42شاخص های عنوان شده مطابق با آخرين دستورالعمل ابالغي ارزيابي عملكرد وزارت بهداشت تدوين گرديده است.
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ماده  :14حق الزحمه ها
الف -حق الزحمه فعاالن نظام مدیریت دانش:

 .1حق الزحمه اعضای شورای راهبری دانشگاه:
حق الزحمه اعضای شورای راهبری دانشگاه بر اساس سه شاخصه متوسط زمان پاسخگويي ،تعداد پیشنهادهای كارشناسي شده و حضور در جلسات
شورا مطابق با جدول زير محاسبه مي گردد:
جدول  :3جدول محاسبه حق الزحمه اعضای شورای راهبری دانشگاه

تعداد جلسات حضور

تعداد پیشنهادهای كارشناسي شده

متوسط زمان پاسخگويي

11

5

-1

حق الزحمه از پاداش در سطح دستگاه (درصد)

 .2حق الزحمه اعضای کمیته واحدهای تابعه دانشگاه:
حق الزحمه اعضای كمیته واحدهای تابعه دانشگاه با توجه به نتايج كسب شده در ارزيابي عملكرد كمیته كه ساالنه و توسط شورای راهبری دانشگاه
انجام مي پذيرد ،تعريف مي گردد .عملكرد كمیته در چهار سطح "عالي ،خوب ،متوسط و ضعیف" طبقه بندی مي گردد .اعضای كمیته با عملكرد در
"سطح عالي" مبلغي معادل با  ،%51در "سطح خوب" مبلغي معادل با  %41پیشنهاد مصوب در سطح واحد بصورت ماهانه تعلق خواهد گرفت .اين
مبلغ مبنای پرداخت يک سال حق الزحمه اعضای كمیته است و با ارزيابي ساالنه ،ارقام محاسبه و به مديريت مالي اعالم مي گردد.
تبصره  :1شاخص های ارزيابي عملكرد و امتیاز سطوح تعريف شده ،بصورت ساالنه توسط شورای راهبری دانشگاه تدوين به كلیه واحدها ابالغ مي
شود.
تبصره  :2كمیته ای كه در ارزيابي عملكرد در "سطح متوسط و ضعیف" طبقه بندی شود ،مشمول دريافت حق الزحمه نمي گردد.
تبصره  :3حق الزحمه دبیر و رئیس كمیته  %21بیشتر از مبالغ عنوان شده تعريف مي گردد.
تبصره  :4در موارد استثنا (فعالیت های خارج از شرح وظايف در راستای بهبود عملكرد كمیته ،كسب عناوين و افتخارات و  )...شورا مي تواند نسبت
به تعیین حق الزحمه كارشناسي خارج از سقف مقرر اقدام نمايد.
تبصره  :5شورا مي تواند عالوه بر مبلغ نقدی در نظر گرفته شده ،پاداش های غیر نقدی را نیز برای همكاران فعال در اين زمینه لحاظ نمايد.
 .3حق الزحمه ارزیاب:
به ارزيابان ،مبلغي معادل با  %5مبلغ تعريف شده جهت دانش انتشار يافته تعلق خواهد گرفت.
شرایط پرداخت حق الزحمه کارشناسی:
.1

جهت ارائه نتیجه كارشناسي ،فرم كارشناسي پیشنهاد (فرم پیوست شماره چهار) بايد تكمیل و پس از تايید باالترين مقام معاونت و يا
واحد مربوطه به كمیته ارائه گردد.

 .2در صورتیكه در نتیجه كارشناسي ابهاماتي وجود داشته باشد كه منجر به ارائه مجدد پیشنهاد جهت كارشناسي گردد ،حق كارشناسي به
كارشناس تعلق نخواهد گرفت.
.3

در صورتیكه پیشنهاد جهت كارشناسي به چند كارشناس ارائه گردد ،حق الزحمه كارشناسي با ضريب  1/4اعمال و بین كارشناسان تقسیم
خواهد شد.

تبصره  :1شورا مي تواند عالوه بر مبلغ نقدی در نظر گرفته شده ،پاداش های غیر نقدی را نیز برای همكاران فعال در اين زمینه لحاظ نمايد.
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 .4حق الزحمه کارشناسی در شورای راهبری و واحدهای تابعه دانشگاه:
پاداش های تعريف شده در آيین نامه پس از تايید رئیس شورای راهبری دانشگاه و اعالم اسامي توسط ايشان توسط مديريت مالي دانشگاه قابل
پرداخت خواهد بود.
شورای راهبری دانشگاه ملزم است نسبت به اعالم حق الزحمه كمیته ها مطابق با نتايج بدست آمده اقدام نمايد.
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بسمه تعالی

فرم شماره 1

دانشگاه علوم پزشکی
فرم گزارش پیشرفت اجرای ایده

مدیر محترم گروه مدیریت دانش :

با سالم ،بازگشت به گواهی تصویب شماره  ..................................................مورخه  ..................................................درخصوو

اجورا

ایده شماره  ..................................................با عنوان ..................................................كوه در سوطح  ..................................................تصوویب
شده است گزارش نحوه پیشرفت كار به شرح زیر اعوالم میگردد.
 -1موقعیت كل اجرا پیشنهاد :
 تمام اجرا
 در دست اجرا
 عدم اجرا

 -2حدود كاهش هزینه ها پس از اجرای پیشنهاد:

 ....................ریال

 ...............درصد

 -9حدود كاهش زمان انجام كار پس از اجرای پیشنهاد:

 ......................ساعت كار

 ...............درصد

 -4اسامی واحدهایی كه در اجرای پیشنهاد همکاری داشته اند:

مسئول واحد مجری پیشنهاد
امضا

27

یا لطیف

فرم شماره 2

فرم امتیازدهی پیشنهادهای برتر دانشگاه علوم پزشکی
عنوان پیشنهاد:
ر

توضیحات

شاخص

1

1

سطح تصويب پیشنهاد

2

پیشنهاد ارائه شده تخصصي يا عمومي است.

3

پیشنهاد نوآوری داشته و يک ايده جديد محسوب مي شود.

امتیاز

نهایی

واحد

1

دستگاه

2

ملي

3
3

تخصصي

2

1

عمومي
3

كاهش هزينه تا پنج میلیون تومان

4

سقف

امتیاز

اجرای پیشنهاد موجب كاهش هزينه و يا افزايش درآمد واحد مجری مي
4

گردد.

از پنج میلیون تا ده میلیون تومان
ده میلیون تومان تا بیست میلیون تومان
از بیست میلیون تومان به باال

2

105
1
105

(مربوط به يک دوره يكساله)

5

پیشنهاد منجر به كاهش هزينه يا افزايش درآمد برای يک دوره زماني
5

نامحدود مي گردد.

6
7

اجرای پیشنهاد موجب كاهش زمان انجام كار يا فرايند شده است.

8

تا  %51كاهش در هزينه فرايند105 :

4

درصد كاهش هزينه ناشي از اجرای پیشنهاد

-

بیش از  %51كاهش در هزينه فرايند1 :
تا  %51كاهش در زمان انجام فرايند1 :

6

بیش از  %51كاهش در زمان انجام فرايند2 :

پیشنهاد ارزش علمي و فرهنگي دارد و يا موجب افزايش رضايت ارباب

2

1
1
2

-

2

پیشنهاد گروهي

1

-

2

11

پیشنهاد دهنده مجری يا از مجريان پیشنهاد است.

-

1

*

جمع نهایی

-

21

6
11

رجوع مي شود.
پیشنهاد به صورت گروهي ارائه گرديده است.
پیشنهاد منجر به كارآفريني شده و يا در راستای حفظ ايمني /محیط
زيست است.

نام و امضای تايید كننده فرم
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یا لطیف

فرم شماره 9

فرم محاسبه درجه تصویب ایده مصوب دانشگاه علوم پزشکی شیراز
عنوان ايده:
ر

توضیحات

شاخص

2

3

پیشنهاد نوآوری داشته و يک ايده جديد محسوب مي شود.

امتیاز

نهایی

تخصصي

2

پیشنهاد ارائه شده تخصصي يا عمومي است.

سقف

امتیاز

عمومي
3

كاهش هزينه تا پنج میلیون تومان

4

اجرای پیشنهاد موجب كاهش هزينه و يا افزايش درآمد واحد مجری مي
4

گردد.

از پنج میلیون تا ده میلیون تومان
ده میلیون تومان تا بیست میلیون تومان
از بیست میلیون تومان به باال
(مربوط به يک دوره يكساله)

5

پیشنهاد منجر به كاهش هزينه يا افزايش درآمد برای يک دوره زماني
5

نامحدود مي گردد.

6
7

اجرای پیشنهاد موجب كاهش زمان انجام كار يا فرايند شده است.

8
6
11
*

تا  %51كاهش در هزينه فرايند1 :

4

درصد كاهش هزينه ناشي از اجرای پیشنهاد

-

بیش از  %51كاهش در هزينه فرايند2 :
تا  %51كاهش در زمان انجام فرايند1 :

6

بیش از  %51كاهش در زمان انجام فرايند2 :

پیشنهاد ارزش علمي و فرهنگي دارد و يا موجب افزايش رضايت ارباب
رجوع مي شود.
پیشنهاد به صورت گروهي ارائه گرديده است.
پیشنهاد منجر به كارآفريني شده و يا در راستای حفظ ايمني /محیط
زيست است.
جمع نهایی

1

2

1
2
3
4

1
2
2

-

2

پیشنهاد گروهي

1

-

2

-
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نام و امضای تايید كننده فرم
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دستورالعمل اجرايي مديريت دانش موضوع بند  16الزامات نظام اداری و نظام پيشنهادها موضوع ماده  52آيين نامه اداری
استخدامي كاركنان غيرهيات علمي كه در تاريخ  ......................به تصويب هيات امنای دانشگاه رسيده است.
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