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 تعاريف كليذي

 ِتػوین ضٌبخت هسبلِ سا هی تَاى اتخبر هَاجِْ ٍ فشایٌذ : تجشث

هطکل ٍ الذام دس جْت اجشای آى دس جشیبى حل یک هسبلِ یب 

 .جذیذ تؼشیف ًوَد
جبهغ، دیذگبّی ثب آى طی کِ است فشایٌذی: تجشثِ هستٌذسبصی 

 ثب ثتَاًٌذ دیگشاى کِ ای گًَِ ثِ پشداصین هی تجشثِ یک ثجت ثِ
 ٍ تجشثِ گًَبگَى اثؼبد ثِ است، ضذُ تْیِ کِ هستٌذی ثِ هشاجؼِ
 داضتِ ّوشاُ ثِ سا الصم یبدگیشی ٍ ثشدُ پی آى تحمك فشایٌذ
 .ثبضٌذ

 
 



 تعاريف كليذي

ِحَصُ هذیشاى ًظشاى، غبحت اص هتطکل گشٍّی :داٍساى کویت  
 ٍ تحلیل ثشسسی، ثِ تخػع ی حَصُ ثِ تَجِ ثب کِ سالهت

   .پشداصًذ هی تجشثِ اسصضیبثی
اهضبی ثب ٍ ثَدُ هؼتمذ آى ثِ داٍس کِ ای سسبلِ :داٍسی هٌطَس  

 .داسد هی اػالم سا آى ثِ پبیجٌذی خَد
ِثْذاضت، ٍصاست دس کبسکٌبى اص یک ّش :(ًگبس تجشثِ)کٌٌذُ تجشث  

  ػلَم ّبی داًطکذُ ٍ داًطگبّْب ٍ پضضکی آهَصش ٍ دسهبى
 .پضضکی

ِاست ضذُ تبییذ ضکلی لحبظ اص کِ ای تجشثِ :اٍلیِ تبییذ تجشث. 



 تعاريف كليذي

ِثشسسی هشحلِ دس کِ ای تجشثِ :داٍسی دست دس تجشث ٍ 
 .ثبضذ هی اسصضیبثی

ِتَسط اسصضیبثی اهتیبص حذالل کِ ای تجشثِ :ضذُ هٌتطش تجشث 
 تمذیش آًْب دٌّذگبى اسائِ ثِ ٍ است کشدُ کست سا داٍساى

 .ضَد هی اػطب ًبهِ
ِاهتیبصات حذالل ًتَاًستِ کِ ای تجشثِ :اًتطبس لبثل غیش تجشث 

 ثِ تجشثِ اصغبحت ٍ کٌذ کست سا داٍساى تَسط اسصضیبثی
 .ضَد هی تطکش خَد تجشثِ اسائِ جْت



 :  هذف كلي نظام ثبت تجربه 

 حفظ و ارتقا دارايي هاي فكري

 



 مراحل ثبت تجرهب رد ساماهن



 ٍسٍد ثِ سبهبًِ: هشحلِ اٍل 

 

exm.behdasht.gov.ir 
 
   

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


 ثبت هشخصات و احراز هويت

  لسوت الصهست ضَیذ هی سبهبًِ ٍاسد کِ است ثبس اٍلیي ثشای غَستیکِ دس
  دسخَاستی اطالػبت تکویل ثِ ًسجت ٍ ًوبییذ کلیک سا “َّیت احشاص ”

 .ًوبییذ الذام



 كذ هلي را وارد نواييذ

.شواره هستخذم را وارد نواييذ  

 كذ اهنيتي را وارد نواييذ

پس از تكميل اطالعات درخواستي  در قسمت احراز هويت اطالعات پرسنلي بررسي و  
 .رمس عبور براي کاربران در وسط صفحه مشاهده مي شود



 
 : تَجِ

    ِلیٌک دلیل ثِ هطخػبت ایي ثجت اص پس ضوب اطالػبت کلی 
 کلوِ ٍ گشدد هی ٍاسد اتَهبتیک ثػَست اًسبًی هٌبثغ ثب ثَدى
 .گشدد هی هطبّذُ لبثل غفحِ ٍسط دس ػجَس

 
    کٌیذ ًبم ثجت خبظ ضخع طشیك اص “پیبم هطبّذُ غَست دس” 

  اطالػبت ًوَدُ کلیک خبظ ضخع ًبم ثجت هٌَی سٍی
   .ًوبییذ ٍاسد  سا دسخَاستی

 یب ٍ ایویل  آى تطجیك ٍ اطالػبت ثجت اص ،پس سبهبًِ ادهیي سَی اص 
SMS خَاّیذ دسیبفت ػجَس کلوِ ٍ کبسثشی ًبم دسیبفت حبٍی  

 .کشد
 



 ثبت نام افراد خاص



 نام كاربري را وارد نواييذ

.كلوه عبور را وارد نواييذ  

 كذ اهنيتي را وارد نواييذ

 با نام کاربري و کلمه عبور دريافتي وارد سامانه شويد

 ورود به ساهانه



 ورود به صفحه اصلي ساهانه



 ثبت اطالعات تجربه  

 :تراي هر تجرته  موارد ريل مي تايست تكميل گردد 

هشخصات کلی تجرته 
زهینه تجرته 
شرایط حاکن تر وقوع تجرته 
هوکاراى 
هؤلفه های اختصاصی تجرته 
ساتقه تررسی 



 :هطخػبت کلی تجشثِ ضبهل هَاسد ریل هی ثبضذ 
 ِػٌَاى تجشث 
 صهبى ٍلَع سٍیذاد 
 هکبى ٍلَع سٍیذاد 
 چکیذُ، کلوبت کلیذی 
 ِثیبى هسئل 
 سٍش اجشا 
  دستبٍسد 
ػلل هَفمیت یب ػذم هَفمیت 
   پیطٌْبد 



ثبت تجارب مديران-باقری.ppt


 

 

 
 

 
 تجرته صاحة توسط تایست هی که شذه گرفته تکار عولیاتی زهینه چنذ یا یک در تجرته هر

 .کنذ هی سلة دتیرخانه از را داوری فراینذ انجام اهکاى زهینه انتخاب عذم گردد، هشخص
 

منابع فیشیکی 
 ساختار ساسمانی 
 بزونسپاری 
 امور فزهنگی قزآنی 
امور دانطجویی و رفاهی 
تجهیشرات پشضکی 
مدیزیت بهداضت و درمان 
امور اجتماعی 
امور طب سنتی 
سایز 

امور بهداضتی 

امور درمانی 
 امور غذا 
 امور دارو 
 آموسش 
 پژوهص و تحقیقات تجهیشات پشضکی 
بزنامه ریشی و سیاست گذاری 
فناوری اطالعات 
 مدیزیت منابع مالی 
 منابع انسانی 

 

 زهينه تجربه





 شرايط حاكن بر وقوع تجربه

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

 
شرایطی مهمتریه ،هکاني شرایط ي زهاني شرایط  

  می قرار تاثیر تحت را تجربه کارکرد که هستىد
 ایه داوش مدیریت وظام در است الزم ي دهىد

 .شًود معرفی دقت به شرایط

 





 فرم هشاركت هوکار
 



 هولفه هاي اختصاصي تجربه

کبس تجشثِ ایي دس کِ اثضاسّبیی ،تکٌیک ّب سٍش ّب، اًَاع ِ  .است ضذُ گشفتِ ث
تجشثِ ایي دس ضذُ اخز تػویوبت هْن تشیي. 
ای ِ  .است ضذُ ثشدُ  کبس ثِ تػوین گیشی ّب دس کِ سٍش ّبیی اص خالغ
ای ِ  ٍجَد گیشی تػوین دس کِ سیسک ّبیی اًَاع ٍ اطویٌبى ػذم ضشایط اص خالغ

 .است داضتِ
ای ِ  سٍش ٍ ضذُ استفبدُ تػوین گیشی ّب دس آى ّب اص کِ اطالػبتی اًَاع اص خالغ

 .آى ّب ثِ دست یبثی
ای ِ  یب هَفمیت ثش کِ سبصهبًی هتغیشّبی سبیش ٍ هحیطی فشٌّگی، ضشایط اص خالغ

 .اثشگزاسًذ تجشثِ ضکست
ای ِ  غلجِ ثشای کِ سٍش ّبیی اًَاع ٍ هَجَد هَاًغ ٍ هحذٍدیت ّب اًَاع اص خالغ

 .است ضذُ استفبدُ آى ّب
ای ِ  .گشفتِ غَست ًَآٍسی ّبی ٍ خاللیت ّب اثتکبسات، اص خالغ
ای ِ ِ جَیی ّبی اص خالغ  .تجشثِ ایي دس ضذُ اًجبم غشف
 ّبیی ِ  . هطبثِ ضشایط دس تجشثِ ایي اص استفبدُ ثشای تَغی





 (وخست) اصلي صفحه از شذه ثثت تجرته آيكه اوتخاب تا تجرته ثثت از پس
 .كرد كسة اطالعات توان مي تجرته  وضعيت ته وسثت

پيگيري  تجربه ثبت شذه   



 

 معاون درمان

Plan هراحل و اركاى 



 داوري تجربه

ثشاسبس ٍ) هحتَایی ٍ ضکلی ًظش اص تجشثِ ّش 
 اسصیبثی هَسد  (اختػبغی ّبی ضبخع ٍ هؼیبسّب

 .گیشد هی لشاس
ستبد دس ٍالغ دثیشخبًِ :تَسط ضکلی اسصیبثی 

  ٍصاست
داٍساى /داٍس :تَسط هحتَایی اسصیبثی 
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 هراحل داوري تجربه

 ارسال نتايج داوري

 ارزيابي هحتوايي تجربه

 انتخاب كويته  داوري

 ارزيابي شکلي

  .ضَد هی اًجبم هٌتخت داٍساى ٍ دثیشخبًِ تَسط تجشثیبت داٍسی
 :ثبضذ هی ریل ضشح ثِ هشاحل ایي

 يك

 دو

 سه

 چهار



 ارزيابي شکلي  

  ثشسسی سا هطبلت اسائِ سبختبس ٍ ضکل دثیشخبًِ

  ، سبهبًِ دس هَجَد چبسچَة ثش اًطجبق ثب ٍ

 .دّذ هی لشاس اسصیبثی هَسد
 





 انتخاب كويته  داوري

ثبضٌذ هی ًفش 3 حذالل داٍسی کویتِ اػضبی.  
 
ّبی صهیٌِ حست ثش سبهبًِ طشیك اص اًتخبة 

 .گیشد هی غَست تػبدفی ثػَست ٍ تجشثِ     
 
آغبص تجشثِ داٍسی داٍساى، ثِ تجشثِ اسجبع ثب 

   .گشدد هی



انتخاب كويته  
 داوري





 استفبدُ ثب تجشثِ، دسیبفت اص پس داٍساى اص یک ّش
 اسصیبثی الگَی» دس ضذُ هطخع هؼیبسّبی اص

 .کٌذ هی آى اسصیبثی ثِ الذام «تجشثِ هحتَایی
 

 ارزيابي هحتوايي تجربه
 



 ارزيابي هحتوايي تجربه



 ارسال نتايج داوري

ثبیذ خَد اسصیبثی تکویل اص پس داٍساى اص یک ّش 
 اسسبل دثیشخبًِ ثِ ضذُ همشس صهبى هذت دس سا آى

 .کٌٌذ

 
ًِتؼییي صهبى هذت یبفتي پبیبى غَست دس ، دثیشخب  

 داٍساى یب داٍس اسصیبثی ًتبیج دسیبفت ػذم ٍ ضذُ
 .دّذ هی اًجبم ًتیجِ حػَل تب سا الصم پیگیشی

 
 



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

 :    امتياز نهايي مجموع دو امتياز شكلي و محتوايي است
 

 امتیاس نهایی= امتیاس محتوایی + امتیاس ضکلی       

 

 :تجاربي منتشر خواهند شد که 
 به باال 40کسب امتیاس : قابل انتطار

 

 :تجاربي که به آنها جايسه تعلق مي گيرد
 به باال 60کسب امتیاس : قابل تطویق



نتايج داوري هشاهذه  



 
 
 انتشار تجارب تاييذه شذه

  دس ّب داًطگبُ پتبًسیل اص استفبدُ ثب تخػػی ّبی حَصُ دس ثشتش تجبسة•

  خَاّذ هٌتطش فیضیکی یب ٍ الکتشًٍیک فبیل لبلت دس ... ٍ ّب ًبهِ ٍیژُ هجالت،

 .ضذ

  لبثل ثبضذ 40 حذالل اهتیبص داسای تجشثِ کِ غَستی دس تجشثِ اسصیبثی اص ثؼذ•

 هالحظِ اٍل غفحِ دس سا تجشثِ تَاًٌذهی کبسثشاى ٍ ثبضذ هی ًوبیص ٍ اًتطبس

 .داسد ٍجَد صهیٌِ تفکیک ثِ ضذُ تبییذ تجبسة گضاسضگیشی اهکبى ٍ کٌٌذ

 



 با تشکر از توجه شوا


