"اجرای نظام ثبت تجارب در دانشگاه علوم پسشکی تهران"
تجشثِ ،جَّش یبدگیشی سبصهبًی است کِ اص هَفقیتّب ٍ ضکستّب ثِ دست هیآیذ ٍ هستٌذسبصی تجبسة ،یکی اص سٍشّبی
اسبسی تَسؼِ ٍ اًتقبل داًص هحسَة هیضَد.

تجشثِ ،هْنتشیي ػبهل دس فشاگیشی قبثلیتّبی هذیشیتی است .ثشسسیّب ًطبى هیدّذ کست قبثلیتّبی هذیشیتی تب  07دسصذ
اص طشیق تجشثِ صَست هیپزیشد .ایٌکِ هب فشدی سا دس سبصهبى خَد هجشة هیًبهین ٍ ضبیستِ ػْذُداس ضذى هسئَلیتی
هیداًینً ،بضی اص ّویي هَضَع است .افشاد ثِهشٍس ٍ ثب قشاس گشفتي دس هَقؼیتّبی هختلف ،ثِ تَاًبییّبیی هیسسٌذ کِ
ثٍِسیلِ آى هیتَاًٌذ ثب هسبئل گًَبگَى سٍثشٍ ضذُ ٍ ثش ضشایط دضَاس غلجِ ًوبیٌذ .ایيگًَِ است کِ هیتَاى گفت ّش هأهَسیت
جذیذ ،هْبست جذیذی سا ثِ هب آهَصش هیدّذ کِ یک تجشثِ سبصًذُ است .تجشثِ هذیشیتیّ ،ش اقذام ،هأهَسیت یب پشٍطُای
است کِ هَجت ایجبد تغییش ٍ یب استقبء دس سطح ػولکشد سبصهبى اص طشیق ثِکبسگیشی سٍیکشدّب ،ضیَُّب ٍ سٍشّبی هذیشیتی
هیضَدّ .وچٌیي تجشثِ هذیشیتی سا هیتَاى فشآیٌذ هَاجِْ ٍ ضٌبخت هسئلِ ،اتخبر تصوین ٍ اقذام دس جْت اجشای آى دس
جشیبى حل یک هسئلِ یب هطکل جذیذ تؼشیف ًوَد.

هستٌذسبصی تجشثِ هذیشیتی ًیض فشآیٌذی است کِ طی آى ثب دیذگبّی جبهغ ،ثِ ثجت یک تجشثِ هذیشیتی هیپشداصین؛
ثِگًَِای کِ دیگشاى ثتَاًٌذ ثب هشاجؼِ ثِ هستٌذی کِ تْیِ ضذُ است ،ثِ اثؼبد گًَبگَى تجشثِ ٍ فشآیٌذ تحقق آى پی ثشدُ ٍ اص
آى دسسآهَصی ٍ یبدگیشی الصم سا داضتِ ثبضٌذ .هستٌذسبصی تجشثِ هذیشیتی هیتَاًذ ثِ ضیَُّبی هختلف اًجبم ضَد ٍ اص آى
جولِ ،استفبدُ اص فیلن ٍ تصبٍیش ٍ اثضاسّبی دیگش ثشای ثجت ٍقبیغ ٍ اتفبقبت هْن ٍ هشتجط است؛ اهب یک سٍش ثْیٌِ دس
هستٌذسبصی تجشثِ هذیشیتی ،هستٌذسبصی هکتَة ٍ تْیِ یک هقبلِ یب هتٌی هطبثِ آى ثب قبثلیت اًتقبل تجشثِ هذیشیتی ثب توبم
گستشدگیّب ٍ پیچیذگیّبی تجشثِ هیثبضذٍ .قتی یک تجشثِ هذیشیتی تذٍیي ٍ هستٌذسبصی هیضَد هیتَاى ثشای آى
کبسثشدّبی هختلفی دس جْت آهَصشّ ،نآهَصی ٍ یبدگیشی سبصهبًی هتصَس ثَد .ثبیذ تَجِ داضت کِ تجشثِ هٌجغ اصلی
آهَصش هذیشیتٍ ،ظبیف ،هسئَلیتّب ٍ چبلصّبی ضغل است.

منافع مستندسازی تجربیات مدیران:
ثجت تبسیخی ،تحلیلی ٍ ػلوی ،تجشثِّب ،هَفقیتّب ،دستبٍسدّب ،هشاحل سضذ ٍ سبیش سٍیذادّبی تؼییيکٌٌذُ سبصهبى؛
فشاّن آهذى صهیٌِ ثجت ،گستشش ٍ آهَصش فشٌّگ سبصهبى ثِ ًسلّبی ثؼذی کبسکٌبى ٍ هذیشاى؛
آهبدُ ضذى اثضاسی ثشای تَجِ ثِ هسبئل هختلف سبصهبًی ٍ سبصٍکبسی ثشای ًگشش ثِ هسبئل سبصهبى اص صٍایبی هختلف؛
فشاّن ضذى صهیٌِ هشٍس سٍیذادّبی گزضتِ ٍ ایجبد اهکبى اسصیبثی ػلوی ًقبط قَت ٍ ضؼف سبصهبى ٍ هذیشاى آى؛

اثضاسی ثشای خلق ًظشیِّبی ثَهی هذیشیت؛
آهبدُ ضذى صهیٌِّبی تسْیل ٍ تقَیت فشآیٌذ یبدگیشی سبصهبًی؛
اثضاسی ثشای الگَثشداسی اص ثْتشیي تجشثیبت؛

اهداف ثبت تجارب:
حفظ ٍ استقبء داساییّبی فکشی ٍ سشهبیِّبی هْن هلی یؼٌی تجشثیبت،
تجبدل تجشثِ ٍ داًص هذیشیتی ٍ ایجبد ّنافضایی،
کبّص ّضیٌِّبی خطب ٍ آصهَى،
کوک ثِ اسصیبثی ،استقب ٍ اًتصبة دسثبسُ هذیشاى،
کوک ثِ اجتوبػیسبصی داًص ٍ تجشثِ ًسل قجل دس هیبى ًیشٍّبی جَاى،
تلفیق ثْیٌِ هتَى کالسیک آهَصش هذیشیت ثب ضشایط ثَهی،
اًتطبس هتَى هذیشیت ػلوی ثَهی،
طشح سجک هذیشیت ایشاًی دس هجبهغ ػلوی هذیشیت،
ایجبد چبسچَثی ثشای هجبدلِ داًص ثَهی هذیشیت،
ایجبد صهیٌِای ثشای افضایص خالقیت ٍ ًَآٍسی.
اس ارکان اصلی نظام ثبت تجارب مدیزان ،داوران هستند که تأیید مستندات بارگذاری شده را بز عهده دارند.
وظایف این افزاد عبارت است اس:


صحتسٌجی تجشثِ اسائِ ضذُ اص طشیق کٌتشل اسٌبد ٍ هذاسک اسائِ ضذُ ٍ ثشسسی تطبثق ثب ٍاقؼیت



اسصیبثی تجشثِ ثجتضذُ ثب استفبدُ اص هؼیبسّب ٍ ضبخصّبی هصَة ایي ًظبم



اهتیبصدّی ثِ ضبخصّبی هختلف اسصیبثی دسثبسُ ّش تجشثِ



اسائِ ًظشات تطشیحی ٍ تَضیحبت تکویلی دسثبسُ تجشثِ ثجتضذُ ٍ یب اسائِ تَصیِّبیی ثِ هٌظَس کبهلتش ٍ غٌیتش
ضذى آى



اظْبسًظش دس هَسد هیضاى هفیذ ثَدى تجشثِ ثشای اًتطبس ٍ تؼییي ًَع اًتطبس (هقبلِ ،کتبة ،سویٌبس ٍ)...

 سبهبًِ تجبسة هذیشاى سالهت
ًطبًی لیٌک سبهبًِ ثجت تجبسة هذیشاى ٍ http://exm.behdasht.gov.ir/SES/SESEnList.aspx ،یب
 http://structure.behdasht.gov.ir/WebGRD/sES/SESIndex.aspx?EnterType=Outاػالم ضذُ است.

ثؼذ اص اسصیبثی سِ داٍس ،سبهبًِ ثجت تجبسة ،اهتیبص تجشثِ سا هحبسجِ هیکٌذ .اهتیبص ًْبیی هجوَع دٍ اهتیبص ضکلی ٍ هحتَایی
است:
تجبسثی کِ قبثل تطَیق ّستٌذ ٍ ثِ آىّب جبیضُ تؼلق هیگیشد :کست اهتیبص  07ثِ ثبال
ثؼذ اص اسصیبثی تجشثِ دس صَستی کِ تجشثِ داسای اهتیبص حذاقل  07ثبضذ قبثل اًتطبس ٍ ًوبیص هیثبضذ ٍ کبسثشاى هیتَاًٌذ
تجشثِ سا هالحظِ کٌٌذ.
ثب استقشاس ًظبم ػلوی هستٌذسبصی تجبسة هذیشاى ،چبسچَثی جْت ثْشُگیشی اص داًص ثَهی هذیشاى ٍ ًْبدیٌِسبصی هذیشیت
داًص ثِ ٍجَد هیآیذ .ثیضک هذیشاى اص تجبسة هذیشیتی اسصًذُای ثشخَسداسًذ کِ هستٌذسبصی آىّب ثش غٌبی داًص هذیشیت
هیافضایذ.

