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 مقدمه 

ت که یک سازمان اسملیاتی کارکنان یک توانمندی عایه انسانی برآیند دانش، تجربه و سرم

 درصد۷1 براساس شواهد،گردد. منحصربفرد برای سازمان محسوب می مزیت رقابتی

یرقابل نگردیده و یا بصورت غ ثبتیا اما متاسفانه  است پذیریک سازمان تکرار مشکالت

ها آن هایحلسازمان و راه در وجودمسائل مبانک اطالعاتی از اگر  گردند.یمثبت  ،استفاده

اما به راستی چه  و هزینه گزاف نخواهد بوددوباره  زماننیازی به صرف  وجود داشته باشد

د علمی خو تجربی و یهاها، تجارب و آموختهافکار، دیدگاه ،کارکنان تعداد از مدیران و

و  یابد؟می انتقال های بعدچه بخشی از این تجارب به نسل نمایند؟میمستند و را مکتوب 

 ؟ بندداز این دانش ثبت شده را بکار می سازمان چه بخشی

یان بندانش» نظام اداری،های کلی سیاست «ب» بند به موجب و تپاسخ به این سواالدر 

با  ،سازی اطالعاتگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچهاداری از طریق بکار نظامکردن 

 درمان و ،وزارت بهداشت تجربه مدیریتی ثبتدستورالعمل ، «های اسالمیابتناء بر ارزش

راهبری  شورای تصویب به 1۷/1۵/139۷ تاریخ و در تدوین ذیل شرح به آموزش پزشکی

 رسید.وزارت  مدیریت توسعه

 اهداف( 4ماده 

 نظام سالمت های نامشهود(های )داراییسرمایهحفظ و ارتقا  .1

 افزاییو ایجاد هم تبادل تجربه و دانش مدیریتی .۲

 سازمان ناشی از آزمون وخطاهای مکررهای کاهش هزینه .3

نسل قبل در میان نیروهای جوان سازی دانش و تجربهکمک به اجتماعی .4
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 به انتخاب و انتصاب مدیران نظام سالمت در همه سطوحکمک  .۵

 دامنه کاربرد (2ماده 

و  ای وابستههسازمان ،ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دردستورالعمل این 

 .کاربرد داردوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی های علدانشگاه/دانشکده

 تعریف واژگان( ۳ماده 

 است.ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور وزدستورالعمل در این  :وزارت .1

های علوم پزشکی و خدمات دانشکدهمنظور دانشگاه/ دستورالعملدر این  :موسسه .۲

باشد. های وابسته به وزارت میبهداشتی درمانی سراسر کشور و سازمان

بت به ث که براساس چارچوب و فرمت استاندارد ونظامی  :نظام ثبت تجربه مدیریتی .3

مدیریتی مدیران و کارکنان  نظم و دقیق دانش، مهارت و تجربه هایمنسجم، م موقع،

گردد.مستقر میسازمان 

بردی توسعه مدیریت است که دستورالعمل منظور شورای راهدر این  :ی راهبریشورا .4

عالی اداری در ستاد شورای ۵/9/93مورخ  11۸۵۲/93/۲1۶ شمارهبراساس مصوبه 

مدیریتی و اداری را و فرایندهای  هانظام ایجاد شده و مسئولیت ساماندهی وزارتخانه

برعهده دارد. 

که بر  است های مدیریتیساختار و فناوریکمیته دستورالعمل منظوراین  در :کمیته .۵

معاون توسعه مدیریت و سرمایه  ۷/11/93مورخ  134۷۲/93/۲11اساس ابالغیه شماره 

لیت طراحی، استقرار و راهبری مسئوذیل شورای راهبردی توسعه مدیریت، انسانی 

باشد. میدار عهده را ثبت تجربههای مدیریتی پشتیبان از جمله نظام الگو
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است  تجربه مدیریتیدر این دستورالعمل منظور کارگروه کشوری  :کشوری کارگروه .۶

و ده شت تشکیل وزاری مختلف تخصصهای حوزهبا عضویت کارشناسان خبره از که 

گیرد.می را برعهدهثبت شده  هایجربهتو ارزیابی  مستندسازیند آینظارت بر فروظیفه

عالیت فکشوری زیر نظر دبیر کارگروه  که واحدی است :کارگروه کشوریدبیرخانه  .۷

دهد.مربوط به کارگروه را انجام میو پشتیبانی های اجرایی کرده و فعالیت

که  ،های مختلفگروهی متشکل از صاحب نظران و متخصصان حوزه :کمیته داوری .۸

د. پردازنتخصصی به بررسی، تحلیل و ارزشیابی تجربه می با توجه به حوزه

 استخاصزمانیمقطعیکدرت کسب شدهمهاریادانشفرایند حصول :تجربه .9

له مداخ چند و انجام یک یا سازمانی یک چالش یا مسئله و بررسی مشاهدهطریقازکه

  باشد.میبرای رفع آن 

 تغییرایجادموجبکهاستایپروژهیاماموریت مداخله، اقدام،هر :مدیریتیتجربه  .11

 دتوانمی مدیریتیتجربه شودمیو مدیریت  سازمانعملکرددریا خنثی(منفی  )مثبت،

اتخاذ و مساله و حل شناخت، ههمواج، فرایند و ابزار رویه ،شیوه رویکرد، بکارگیری

باشد. آن اجرای جهت دراقدام تصمیم و

ای که دستاورد حاصل از آن منجر به بهبود عملکرد سازمان تجربه :تجربه موفق .11

شود.می

دستاورد حاصل از آن منجر به بهبود عملکرد سازمان نشده  ای کهتجربه :تجربه ناموفق .1۲

 و اجرای آن باشد.  هاحلعدم شناسایی صحیح مسئله، راه از تواند ناشیمی و 

-سرمایههن در ذ موجودهای دانسته تبدیلاست که به منظور تالشی  :ربهمستندسازی تج .13

تفاده دانشی آشکار و قابل اس تا گیردصورت می با استفاده از اسناد موجود و های انسانی

.پدید آید دیگرانبرای 
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فق یا تجربه مو اقدام به نگارشکه  موسسه یا و شاغلین وزارتهر یک از  :نگارتجربه .14

ا موسسه ی وزارت تواند یک یا چند نفر از شاغلیننگار مینماید. تجربهمیناموفق خود 

باشد.

توانند مشارکت داشته باشند.نفر در نگارش یک تجربه مدیریتی می ۵حداکثر  :تبصره

ت و از منظر چارچوب، فرم را تجربهی است که فرآیند :ارزیابی ساختاری .1۵

سط تودهد. این ارزیابی استانداردهای تدوین و تنظیم تجربه مورد ارزیابی قرار می

 .گیردصورت میدبیرخانه 

م صحت و سق ارزش ،از منظر محتوا را که تجربهاست فرآیندی  :ارزیابی محتوایی .1۶

این ارزیابی توسط  دهد.مورد ارزیابی قرار میهای معین شاخص بر اساساطالعات و 

صورت می گیرد. انداور

است. ( را کسب کرده 41ای که حداقل امتیاز قابل قبول )تجربه :شده تجربه تایید .1۷

اربران قابل که برای کلیه کداوری توسط کمیته  شده تایید تجربه :قابل انتشارتجربه  .1۸

باشد.و استفاده رویت 

و  ا کسب کندر کمیته وریدا ای که نتوانسته حداقل امتیازتجربه :تجربه غیرقابل انتشار .19

باشد.برای کاربران قابل رویت و استفاده نمی

 از طریقکشوری  موضوعات مشخصی است که توسط کارگروه :فراخوان تجربه .۲1

خود را  رسد تا تجاربو سایرین می ، بازنشستگاندبیرخانه به اطالع مدیران، کارکنان

 در آن زمینه ارائه کنند.

دستگاه  را در واحد سازمانی، کلتجربه قابل انتشار فرآیندی است که  :کاربست تجربه .۲1

 گیرد.بکار می ها و واحدهاسایر دستگاهو یا 



 اهی یادگیری سازمانی و  مدرییت دانشدستورالعمل

۷ 

 

ای از امتیازها که بصورت نقدی و غیرنقدی جهت تقدیر شامل مجموعه :پاداش تجربه .۲۲

 .گیردتعلق میو همکاران ایشان  نگارو تشویق به تجربه

است که به عنوان جبران خدمات به فرد یا افرادی که  یتقدیر :کمیته داوریپاداش   .۲3

واند تپاداش می شود.می ارائه )اعم از رد یا تائید تجربه(اند تجربه را انجام دادهداوری 

  تواند نقدی یا غیرنقدی باشد.مادی یا معنوی باشد و پاداش مادی می

سیستم اطالعات مکانیزه نظام پذیرش، بررسی و  :سامانه نظام ثبت تجربه مدیریتی .۲4

 است که توسط دبیرکارگروه کشوری مدیریت های کارکنان و مدیرانکاربست تجربه

 شود.می

ه سه سطح آن بو تاثیر کاربست نوع تجربه مدیریتی برحسب  :پذیریمیمتعسطوح  .۲۵

 :دشوتقسیم می

ای هموسسات یا دستگاهسایر ای که در منتشرشدهمدیریتی  تجربه :ملی تجربه-1-۲۵

  باشد. اجرا و سازیپیاده قابلدولتی غیر اجرایی دولتی یا

ای که در سایر موسسات وابسته به منتشرشدهمدیریتی  تجربه :یدستگاه تجربه-۲-۲۵

 باشد. اجرا و سازیپیاده قابلوزارت 

ان ای همهدر سایر بخشکه ای تجربه مدیریتی منتشر شده :سازمانی تجربه واحد-3-۲۵

 باشد. اجرا و سازیقابل پیادهواحد یا واحدهای سازمانی دیگر 
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  ارکان( 1ماده 

  مدیریتی تجربهثبت کشوری کارگروه

  کارگروه کشوری دبیرخانه

 کمیته داوری

 مدیریتی تجربهثبت شرح وظایف کارگروه کشوری ( ۵ماده 

ثبت، نشر، کاربست و تشویق کارکنان به ارائه تجارب  راهبردهایها و تعیین سیاست .1

 ارزشمند مدیریتی 

 ها و راهکارهای اجرایی و فرهنگی برای ترویج ثبت تجارب مدیریتیارائه برنامه .۲

راهکارهای سازنده در خصوص تدوین، بازبینی، اصالح و اجرای  نظرات و بررسی .3

 دستورالعمل ثبت تجربه 

 های مدیریتی از طریق فراخوانتجربه هئمناسب ارا یهازمینهو  هااولویت تعیین .4

 های مختلفگیری در خصوص نحوه انتشار تجارب برتر در حوزهتصمیم .۵

های تایید شده برای اجرا و اعالم از طریق فراخوان جهت تعمیم و توسعه انتخاب تجربه .۶

 آن در وزارت و موسسه

ا و هی نظام و سامانه تجربه مدیریتی، پاداشسازتعیین و تامین اعتبار پیادهسازوکار  .۷

 براساس قوانین کشور نگاران و داورانهای تجربهالزحمهحق

تبادل تجارب مدیریتی مدیران و  های عمومی به منظور تقویت فرهنگتعیین مشوق .۸

 کارشناسان

 های آموزشی مناسب جهت کارکنان، مدیران و داوران تایید دوره .9
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های اهکشور و سایر دستگ انعکاس به سازمان اداری و استخدامی انتخاب تجربه برتر و .11

 اجرایی و مراجع ذیربط

 های علمی داوطلبین داوری و انتخاب اعضای کمیته داوریارزیابی صالحیت .11

نظارت و ارزیابی میزان مشارکت کارکنان وزارت و موسسه در ثبت، نشر و کاربست  .1۲

 تجربه 

ته و های وابسمدیریتی وزارت و موسسات و سازمانتهیه گزارش عملکرد نظام تجربه  .13

  ارائه به شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت و مراجع ذیربط

 اورید نگاران به نتایج بررسی کمیتهرسیدگی به شکایات و اعتراض تجربه .14

 کشوری نظام تجربه مدیریتیی کارگروه اعضا (۶ماده 

 معاون توسعه مدیریت و منابع )رئیس کارگروه( .1

 رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری )دبیر کارگروه( .۲

 )در سطح مدیر کل( نماینده معاونت بهداشت .3

 )در سطح مدیرکل( نماینده معاونت درمان .4

 )در سطح مدیرکل( آموزشینماینده معاونت  .۵

 رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد  .۶

 مدیرکل منابع انسانی  .۷

 روابط عمومی  کلمدیر .۸

 نهاد رییس کارگروهیک صاحب نظر به پیش .9
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برای مدت دو سال  مقام محترم وزارتکارگروه کشوری توسط ابالغ اعضای  -4 تبصره

مقام ایید و تکشوری . تمدید یا لغو ابالغ اعضاء با پیشنهاد رئیس کارگروه گرددصادر می

 .پذیردصورت میمحترم وزارت 

 .شودالعاده برگزار میفوق یاو  به صورت عادی کشوریکارگروه جلسات  -2 تبصره

 گردد.جلسات عادی هر سه ماه یک بار در هفته پایانی هر فصل برگزار می .أ

 ارگروهک یا پیشنهاد دبیر کشوری گروهرابه دستور رئیس کالعاده بناجلسات فوق .ب

 گردد.و پذیرش از سوی رئیس برگزار می

 یزتصمیمات آن نیابد و میرسمیت اعضا سوم -دو با حضورکارگروه کشوری  -۳ تبصره

 .)نصف به عالوه یک( حاضران معتبر استت نسبیاکثری رایبا 

 یریتمد توسعه مرکز کشوری برعهده کارگروه دبیرخانه امور اداره مسئولیت -1 تبصره

 باشد. می مشابه عناوین یا اداری تحول و

  خانهدبیروظایف شرح ( ۹ماده 

ری و پیشنهاد به کارگروه کشو دستورالعمل نظام تجربه مدیریتی و بازنگری تهیه .1

 و ارائه گزارش عملکردمصوبات کارگروه کشوری گیری اجرای پی .۲

به  شرایط واجد هایتجربه ارجاع ثبت شده،شکلی تجربه های ارزیابی ساختاری و  .3

  به تجربه نگار تجربهو یا اعالم مردود بودن کمیته داوری 

 داوریکمیته های تاییدشده توسط محاسبه امتیاز تجربه .4

 تجربه مدیریتیرسانی طراحی و استقرار پایگاه اطالع .۵
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ع و ارائه به کارگروه کشوری و مراج وزارت تجربه مدیریتیتهیه گزارش عملکرد نظام  .۶

 ذیریط

 سانی راستفاده از انواع ابزارهای اطالعاعالم فراخوان برای تمامی کارکنان و مدیران با  .۷

 پیشنهاد به کارگروه کشوری  ان و داورانهای آموزشی کارکنطراحی و اجرای دوره .۸

ارگروه کو ارائه به  داورینگاران به نتایج تجربههای کردن شکایات و اعتراض مستند .9

 کشوری

 هانگاران در مورد اصالح و تکمیل تجربهتعامل با تجربه .11

 کارگروه کشوری و ارائه بهو برترین موسسه  نگارانتجربه، برترین تجربهبرترین  تعیین .11

 داوریکمیته  (8ماده 

داوری  تهکمیهای بارگذاری شده توسط گروهی از متخصصین تحت عنوان ارزیابی تجربه

 :ست ازا داوری عبارت کمیتهوظایف داوران عضو  گیرد.می صورت

 شده ارائه بررسی و مطالعه دقیق تجربة .1

  ضمیمه شده به تجربه مدارک و اسناد کنترل و تائید صحت و سقم .۲

 و معیارها از استفاده با شده در مهلت تعیین شده ثبت تجربه امتیازدهیارزیابی و  .3

 از قبل مشخص شده هایشاخص

 شده ثبت تجربه دربارة هاییتکمیلی و توصیه توضیحات تشریحی، نظرات ارائه .4

ای ههمکاری با کارگروه کشوری در پاسخ به ابهامات و سواالت مرتبط با نتایج تجربه .۵

 داوری شده
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حداقل یک های دانش و محورهای تخصصی  ین درختیک از عناو هر در -4 تبصره

 ید در تیم داوری حضور داشته باشد.داور با

 سال خواهد بود. ۲کارگروه کشوری و به مدت دبیرابالغ داوران با امضای  -2 تبصره

 عضویت در کمیته داوری  احراز ( شرایط۷ماده 

 :باشد برخوردار زیر عمومی شرایط از باید داور

 حل مسئله ممیزی و داوری مستندات،اخذ گواهینامه دوره ) و داوری قضاوت توانایی 

 ارزیابی(و پایش و 

 داوری فرآیند انجام برای کافی وقت اعالم کتبی دارا بودن 

 رابطه استخدام رسمی، آزمایشی، پیمانی، طرحی یا قراردادی با وزارت یا موسسه 

 باید ایشان از یک هر ،هاارزیابی تجربه در داور نقش اهمیت و حساسیت به توجه با

  :یکی از دو شرط اختصاصی زیر را دارا باشد حداقل

ه و واحدهای تابعه در دانشگا اجراییسابقة سال  ۵حداقلدانشگاه با  علمی هیئت عضو .1

 و وابسته به آن

بخش دولتی مدیریتی در  سال سابقة 3اجرایی و حداقل  سابقةسال 11حداقل  دارا بودن .۲

  بخش سالمت و یا غیردولتی
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 ضوابط و روش اجرایی :فصل سوم
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 تجربه مدیریتی( ضوابط ارائه و پذیرش 4۰ماده 

 عات وو موض محورهاالف( 

ا هح نظام اداری بسیار متنوع هستند. برخی از این زمینههای بهبود مدیریت و اصالزمینه

 :عبارتند از

 ارائه شده از سوی سازمان کمیت و کیفیت خدمات .1

 انگیزه و امنیت شغلی کارکنان ،رفتار انسانی .۲

 های تازه برای ارائه خدمات و سالمت اختراع یا بکارگیری روش، ابداع .3

 )تامین حقوق شهروندی( رضایت ارباب رجوع .4

 ها جویی و کاهش هزینهصرفه .۵

 مردمتولید خدمات جدید طبق نیازهای جدید  .۶

 های بین بخشی()همکاری های دیگرسازمان با سازمان ارتباط .۷

 هاها و بخشنامهنامهها، آییناصالح قوانین، ضوابط، مقررات، دستورالعمل .۸

 خصوصی -و مشارکت دولتی مدیریت مشارکتی .9

  :شرایط پذیرش تجربهب( 

ذیرش مشابه ارائه شده است، قابل پ عینا یا با محتوای کامالَ قبالَاری که رهای تکتجربه .1

 نیست.

ده تکلیف حقوقی است، پذیرفته شاجرای آن جزء شرح وظایف بوده و که  هاییتجربه .۲

 نیست.
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 اشند،ب بر نحوه اجرا و دستاوردهای حاصله مبنی هایی که فاقد مستندات مرتبطتجربه .3

 قابل پذیرش نیست. 

نها راهکاری عملی در آگونه و هیچبوده توصیفی  گزارش آنها صرفاً هایی کهتجربه .4

 مطرح نیست.

 کاربست تجربه  ارزیابی و فرآیند ثبت، بررسی، (44ماده 

ه های آن توسط دبیرخانرسانی در خصوص نحوه ارسال تجربه مدیریتی و زمینهاطالع .1

 کارگروه کشوری 

 مدیریتیتجربه  ثبت الکترونیکی ارسال تجربه مدیریتی توسط کارکنان از طریق سامانه .۲

تی جربه مدیریفرم ثبت و داوری تو ناقص بودن چارچوب و  مراتب تکمیلبررسی  .3

 گروه کشوری توسط دبیرخانه کار

 شوری کتوسط دبیرخانه کارگروه  یاز نظر ساختارتجربه مدیریتی  مردودیتاعالم  .4

ناقص بودن  ونگار در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی ارجاع تجربه مدیریتی به تجربه .۵

 مستندات

 انتخاب تصادفی داوران توسط سامانه حداکثر در دو نوبت .۶

صورت  در آنجهت بررسی، تائید یا عدم تائید داوری  تیمبه  تجربه مدیریتیارجاع  .۷

 دبیرخانهتائید ساختاری تجربه از طرف 

 تجربه مدیریتی توسط داورانتکمیل فرم امتیازدهی  .۸

رخانه کارگروه به دبیداوری با ارائه توضیحات مستند  تیمو ارزیابی ارسال نتیجه بررسی  .9

  تجربهپس از دریافت  روز کاری 1۵طی حداکثر کشوری 

  نگارتجربهبه  تجربهاعالم مراتب تائید یا عدم تائید  .11

  شده های تاییدتجربهبابت  نگارتجربهتقدیر از  .11
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و پیگیری  ها آن به منظور کاربستهای مربوطه به حوزه شده تایید هایتجربهاعالم  .1۲

 جهت کاربست  مستمر

 توسط دبیرخانه کارگروه کشوری تجربه مدیریتی  کاربستدریافت گزارش  .13

نگار تجربه گردد، مردود اعالم شده توسط دبیرخانه مطرح تجربه کهصورتی در -4 تبصره

 از ماه یک ظرف و حداکثر مرتبه یک تا کافی مدارک و مستندات ارائه با تواندمی

 در بررسی گردد. تا مجدداسامانه اعالم نماید  طریق از را خود اعتراض ابالغ، تاریخ

 را مجدد بررسی مطروحه بر اساس مستندات و مدارک تکمیلی قابلیت تجربهکه صورتی

 گردد.می ارسالداوری  تیمبه  باشد داشته

پس از یک ماه از دریافت تجربه بعد از بررسی  نگارتجربهکه در صورتی -2 تبصره

را مردود جربه تتواند خود را به دبیرخانه ارسال نکند، دبیرخانه میتجربه  اصالحات، دبیرخانه

 اعالم نماید.
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 گذاری تجربه مدیریتیارزش :فصل چهارم

 

 

 

 

 

 

  



 اهی یادگیری سازمانی و  مدرییت دانشدستورالعمل

19 

 

 مدیریتی تجربهنحوه ارزیابی و امتیازدهی  (42 ماده

 :شودمی محاسبه زیر براساس جدول امتیازدهیامتیاز هر تجربه 

 معیارهای امتیازدهی تجربه مدیریتی :1جدول شماره 

 امتیاز 
-حداقل

 داکثر امتیازح

وزن 

 معیار
 ردیف عنوان معیار

 1 تجربه بطور مناسب تبیین و تشریح شده است 1.1 111-1 

 ۲ مستندات تجربه پیوست شده است 1.1 111-1 

 ۲1-1 

1.۲ 

اثرگذاری  کیفیت خدماتافزایش 

 :بر

3 
 کاهش هزینه  ۲1-1 

 افزایش رضایتمندی ۲1-1 

 بهبود شرایط کار ۲1-1 

 افزایش سطح مهارت کارکنان ۲1-1 

 4 گروهی یا تیمی استحاصل عملکرد تجربه  1.1 111-1 

 ۵ تجربه دارای نوآوری و خالقیت است 1.1 111-1 

 ۶ قابل تعمیم به سایر موارد مشابه استتجربه  1.۲ 111-1 

 111-1 1.1 
ها ، فنون، ابزارهامهارت گیری ازتجربه با بهره

 رخ داده استهای مدیریتی روش و
۷ 

 111-1 1.1 
 ها و دانشتجربه منجر به افزایش سطح مهارت

 گرددکارکنان می
۸ 

 جمع 4  

 :گرددبندی آن به شرح ذیل تعیین میو سپس درجه
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 های مدیریتیدرجه بندی تجربه :۲جدول شماره 

 درجه امتیاز بدست آمده

 1درجه  امتیاز 91 باالی

 ۲درجه  امتیاز ۷1باالی 

 3درجه  امتیاز ۷1تا 41 بین 

 )مردود( 4درجه  امتیاز 41زیر 

 هانحوه تعیین برترین (4۳ماده 

 موسسه برترین الف( 

ک موسسه ی در مدیریتی های کلیدی ارزیابی تجربهلفهؤم ،موسسه برای انتخاب برترین

 :عبارتند از
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 بر اساس امتیاز مکتسبه از مدل ارزیابی عملکرد نظام مؤسسهتخاب برترین ان -تبصره

  پذیرد.تجربه مدیریتی توسط دبیرخانه صورت می

 برترین تجربهب( 

 :رددگامتیازدهی زیر تعیین میبراساس فرم قابل انتشار  هایبرترین تجربه امتیاز نهایی 

 های مدیریتیامتیازدهی برترین تجربه :3جدول شماره 

 امتیاز سقف امتیاز توضیح عوامل امتیازدهی ردیف

 تجربه درجه  .1

  1.۵ 3درجه 

 1 ۲درجه  

 ۲ 1درجه 

۲.  
گروهی یا فردی بودن 

 تجربه

  1 فردی

 تیمی/گروهی

 نفر( ۵)حداکثر
۲ 

 پذیری تجربهح تعمیمسط  .3

  ۲ واحد

 4 دستگاه

  ۶ ملی

  امتیاز نهایی

 نگاربرترین تجربه ج(

 د.شونگار بر اساس امتیاز نهایی مکتسبه از فرم زیر انتخاب میبرترین تجربه 
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 نگارامتیازدهی برترین تجربه :4جدول شماره 

 ردیف
عوامل 

 امتیازدهی
 امتیاز نهایی سقف امتیاز درصد مکتسبه

1  
 قابل اربدرصد تج

 ار نگانتشار تجربه

۲۵% 1  

۵1% ۲  

۷۵% 3  

111% ۵  

۲ 

 اربدرصد تج

کاربست شده 

 نگار تجربه

۲۵% 1  

۵1% ۲  

۷۵%  3  

111% ۵  

3 

 ارباثرگذاری تج

کاربست شده بر 

 عملکرد سازمان

  1 (%11)کاهش هزینه تا  ۲۵%

  ۲ (%۵1)کاهش هزینه تا  ۵1%

)کاهش هزینه همراه با  ۷۵%

 (%11اثربخشی تا 
3  

)کاهش هزینه همراه با  111%

 (%۲1اثربخشی تا 
۵  

  جمع

 نحوه محاسبه و پرداخت پاداش  (41ماده 

 های مدیریتیالف( پاداش تجربه

سطح  و مشارکت ضرایببراساس مدیریتی قابل انتشار  ارباداش قابل پرداخت به تجپ

  :گرددیمتوسط دبیرخانه کارگروه کشوری تعیین  براساس جداول زیرو آن پذیری تعمیم
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 ریال۵1.111پاداش تجربه مدیریتی= امتیاز تجربه * 

گردد. سقف تعیین می 1۲ماده  1شماره امتیاز تجربه مدیریتی بر اساس جدول  -4 تبصره

 است. 111امتیاز هر تجربه مدیریتی برابر 

 شوریتوسط دبیرخانه کارگروه ک انتشار برابر فرمول باالقابل ای هتجربه پاداش -2 تبصره

گردد. این پاداش با پیشنهاد و ابالغ می تائید دستگاه مقام باالترین محاسبه و با دستور

 ندانم صورت غیرنقدی به تواندمیعالوه بر نقدی دبیرخانه و تائید باالترین مقام دستگاه 

 یابیشلحاظ شدن امتیاز در ارز تقدیرنامه،صدور ، نگار بعنوان کارمند نمونهمعرفی تجربه

 اعطای یا کاال اهدای ،و فرهنگی زیارتیو  سیاحتی سفرهای به عملکرد کارکنان، اعزام

 تعیین و ابالغ گردد. ویژه العادهفوق

 گروهی بصورت نگارتجربه سوی از که های قابل انتشارتجربه امتیاز و پاداش -۳ تبصره

 یابی عملکردشپرداخت و در ارز هاآن از یک هر به بصورت یکسان اعالم گردد، تیمییا 

 شد. خواهد کارکنان اعمال

  داوریب( پاداش 

بر  ایالزحمه( حقتجربه )اعم از رد یا تایید هاتجربهجهت بررسی داوری  تیم یاعضا به

 :تعلق خواهد گرفت اساس فرمول زیر

  ریال ۵11.111های داوری شده( * تعداد تجربه)پاداش داور= 
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 گزارش عملکرد نظام ثبت تجربه( 4۵ماده 

 هایرفیتظهای مدیریتی قابل انتشار با توجه به موظف به انتشار تجربه وزارت یا موسسه

 د.باشمی یالکترونیک ی چاپی یاهانامهویژهو  خود از طریق مجالت

تجربه مدیریتی هر سه ماه  نظام عملکرد گزارش موظف به تهیه مؤسسههر  -4 تبصره

 نگاران می باشد.داور و تجربه پاداش به یکبار، تعیین و پرداخت

های قابل انتشار ناموفق بدون مشخصات نگارنده آن قابلیت انتشار را تجربه -2 تبصره

 خواهد داشت.

  نگارتجربهحقوق مالکیت معنوی  ت ازظاحف (4۶ماده 

ها دقیق از آن تهیه بانک اطالعات و تجربهثبت الکترونیک  قابلیتبا  تجربه مدیریتینظام 

من دریافت کد ض را دارد، تجربهپیگیری نتیجه  و تکراری هایتجربهجستجوی  قابلیتکه 

 .دباشمی نگارتجربهحافظ حقوق مالکیت معنوی  شناسه یکتا

ای هباشد و از تاریخ تصویب آن، دستورالعملمیتبصره  1۵ ماده و1۶ این دستورالعمل شامل

 گردد.میقبلی مربوط به نظام پیشنهادها لغو 

 

 

 


