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 نامه مدیریت دانش وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و موسسات وابستهنظام 

 :مقدمه
 

تک اعضا و كاركنان آن تأثیر طور خاص بر كار تکكل فعالیت سازمان و بهمند دانش، برنظام جريان انداختنبه در عصر حاضر 

 تواندمي كه هاييروش از در اين راستا يکي .دهدوري را افزايش ميرسانده و اثربخشي، كارآيي و بهرهگذارد، به همه آنان سود مي

 اطالعات مندنظام دادن قرار دسترس در معناي دانش به مديريت است. دانش مديريت ،دهد ياري اهداف اين تأمین در را هاسازمان

 بتوانند آنها تا گیرند قرار هستند، آنها نیازمند كه افرادي اختیار در نیاز هنگام به كه ايگونهبه است، علمي هاياندوخته و تجربیات

  .دهند انجام مؤثرتر و بیشتر بازدهي با را خود روزمره فعالیت

بهداشت  اي از جمله حوزهتوسعه خدمات در هر بخش و حوزه منظوربههاي اجرايي و تحقیقاتي فعالیتهاي حاصل ازآموختهاستفاده از 

ها را ترين دارايي سازمانترين و راهبرديها، تجربیات، دانش و فناوري ارزشمندآموختهاطالعات، درسو درمان امري ضروري است.

آن از متخصصان و  گستردگي و اهمیت ها و وظايف،فعالیت درمان و آموزش پزشکي با لحاظ نوع ،وزارت بهداشتدهند. مي تشکیل

چنانچه دانش و تجربیات فراواني برخوردارند.  كه از دانش، مهارتبرد هاي تخصصي خود بهره ميمديران و كاركنان با تجربه در حوزه

ها و تواند نقش مؤثري در بهبود مديريت و كیفیت، افزايش كارايي، كاهش هزينهمديريت شوند، مياين افراد به درستي شناسايي و 

 ويژه مديريت راهبردي سالمت كشور ايفاء نمايد.در نهايت ارتقاء عملکرد مديريت به

 از اداري نظام كردنبنیانشدان بر مبني رهبري معظم مقام ابالغي اداري نظام كلي هايسیاست 16 بنددر اين راستا و به استناد 

 برنامه دوم پنجم از ، برنامهيهاي اقتصاد مقاومتسیاست 2، بند اطالعات سازييکپارچه و دانش مديريت اصول كارگیريبه طريق

نقشه جامع  هايسیاست 4و  3بند  ،كلي سالمت ابالغي مقام معظم رهبريهاياز سیاست 14و  8-1 اداري، بندهاي نظام اصالح

 درمان و آموزش پزشکي، نظام نامه مديريت دانش ،هاي اجرايي مصوب وزارت بهداشتها و برنامهعلمي سالمت و همچنین سیاست

 هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني و موسسات وابسته بادانشکده/هادانشگاه درمان و آموزش پزشکي، در وزارت بهداشت،

 گردد.مي ابالغ ،ااجر براي زير یاتيعمل هايو پیوست مفاد
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 اهداف .1ماده
 

 هايتوانايي ارتقاي و پیشرفت بر تکیه و سازماني برون و درون دانشي هايسرمايه و منابع از گیريبهره با دانش مديريت نامه نظام

 :است ذيل اهداف به دستیابي دنبال به سازماني، و تیمي فردي،

 دانش مديريت استقرار براي اصلي فرايندهاي و مدل ارائه  

  دانش مديريت نظام استقرار از اجرايي و قانوني پشتیباني و حمايتفراهم آوردن زمینه   

 سازماني حافظه و دانش هايشبکهو توسعه  ايجاد   

 ارتقاي فرهنگ تبادل، اشتراک و تسهیم دانش  

 آنها سازي غني و توسعه و سازمان دانشي هايدارائي نگهداشت و تولید  

 بندي آنبازيابي و تبديل دانش ضمني به دانش آشکار و ارزيابي و طبقه 

 دانش سازمان  توسعه مستند سازي و ثبت 

 ،سازمان دانش از مستمر استفاده و تسهیم نگهداري، خلق، شناسايي  

 هاي دانشي شناسايي حوزه 

 دانش مديريت پیشبرد و فعاالن دانشي از حمايت براي مناسب انگیزشي سازوكارهاي ساختن فراهم   

 ،دانش مديريت بلوغ وضعیت پايش و نظارت ارزيابي   

  محیطيتغییرات  و ملزومات به پاسخگويي و سريع پذيريكنش براي سازماني فرآيندهاي پذيريانعطاف باال بردن 

 گروهي جهت حل مشکالت افزائي حاصل از كارو هم سازماني هاي دانشي حول مسائلبرگزاري نشست 
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 دامنه شمول.۲ماده 
 

  هاسازمانو  كشور هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درمانيدانشکده/هاستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، دانشگاه 

 نامه مديريت دانش هستند.نظام اجرايمشمول  ،بستهوا و موسسات

 اختصارات و واژگان عاریف.ت3ماده
 

 شود.نامیده مي "وزارت"نامه به اختصار نظامدر اين  بهداشت، درمان وآموزش پزشکيوزارت : وزارت 

 شود.نامیده مي "ستاد"به اختصار  نامهنظامستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در اين ستاد : 

به اختصار  نامهنظامدر اين  ،درمان و آموزش پزشکيوزارت بهداشت ريزي و برنامه منابع، معاونت توسعه مديريتمعاونت توسعه : 

  شود.نامیده مي"معاونت توسعه "

مركز "به اختصار نامه نظامدر اين پزشکي، ، درمان و آموزش زارت بهداشتومركز توسعه مديريت و تحول اداري مرکزتوسعه: 

  شود.نامیده مي "توسعه

 هايكه با مجوز شوراي گسترش دانشگاه ،است درماني -و خدمات بهداشتيوهشي ژمستقل آموزشي، پموسسه  دانشگاه/دانشکده:

وهش و ارائه خدمات بهداشتي و درماني در يک منطقه ژپزشکي و انجام پ معلوم پزشکي، ماموريت تربیت نیروي انساني گروه علو

  شود.نامیده مي "دانشکدهدانشگاه/ "به اختصار نامهنظامجغرافیايي را بر عهده دارد و در اين 

نظام مي باشند، در اين اداري و مالي وابسته به وزارت كه حسب قانون تشکیل شده و داراي استقالل يا موسسه  سازمان موسسه:

 .شوندنامیده مي  "موسسه"به اختصار  نامه

 دانش مديريت اجراي در رويه وحدت ايجاد و راستايي هم هماهنگي، ايجاد منظوربه كه است سندي :دانش مدیریت نامه نظام

 سند اين در ،باشدمي دانش مديريت اجرايي فرايندهاي و راهبردها ها،ارزش ،اصول اهداف، و دربرگیرنده است شده تدوين و طراحي

 .شودمي نامیده" نامه نظام "به اختصار

شود آموزش و يا تجربه حاصل ميكه از طريق در طول زمان  كسب شده هايآموزه مجموعه از است عبارت دانش دانش:

 قابلهمچون  يهايويژگي حائز و است و ...دانش تطبیقي  ،هامهارت تجارب، ها،خالقیت ،هاايده اي ازمجموعه شاملو 

 باشد.مي افزوده ارزش و داراي سازمان اهداف هم راستايي با، بودن روزبه، بودن استفاده

 .گفتگو و تجربه واقعي قابل انتقال نیست،افراد وجود دارد و بدون تعاملدانشي است كه در ذهن   پنهان: دانش

 آساني به توانميو  وجود دارد صورت فیزيکي و يا الکترونیکيكه در قالب مستندات دانشي به استي دانش آشکار: دانش

 هايفیلم ها، راهنماها، اسناد،جلسهها، صورتدستورالعمل ها،قوانین، نظام نامه گذاشت. اشتراک به و داد انتقال ديگران به

 مي باشند.آشکار  دانش انواع ترينرايجاز  هاي صوتيفايل و افزارها نرم ها،ها، عکسنوشته ،آموزشي
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مده باشد و حاصل دست آها و منابع ديگر بهكه از مشاهده و الگوبرداري از سازمان،شودبه دانشي گفته ميدانش تطبیقی: 

 تجربه مستقیم خود فرد نیست. 

 شود. ناموفق حاصل مي يا يا پس از آن به شکل موفق و آگاهي كه در پي يک رويداد تجربه:

 ا انجام دهد. ركار خود كمتر تر و يا با صرف زمان و هزينهشود فرد با روشي مطمئنقابلیتي است كه باعث ميمهارت: 

 .گیردمي كاري شکل هايمنظور حل مشکل و يا بهبود فرآينداي است كه در ذهن يک فرد بهانديشه طرح و يا ایده:

جويي، نجام كار، صرفهها و فرآيندهاي ابهبود فعالیت توسط فرد يا گروهي در راستاي راهکاري كهبرنامه و هر نوع پیشنهاد: 

  ارائه گردد. افزايش رضايتمندييا ها و كاهش هزينه

 شود.مي ، تهیهتوسط دانشکار بعد از مطالعهاست كه  يک كتاباي از چکیدهخالصه کتاب: 

 چاپمجالت علمي  در و ياپذيرفته هاي علمي در كنفرانس آن مشاركت داشته و تدويننشکار در كه دانوشتار علمي مقاله: 

 شده باشد.

 نگهداري، ،خلق شناسايي، ،كاركنان و مديران دانش آن، طريق از كه مستمر و سیستماتیکفرايندي است  :دانش مدیریت

 .شودمي سازماني توسعه وتیمي  توسعه فردي، توسعه نوآوري، يادگیري، به منجر و شده گرفته كاربه و تسهیم

 مديريت حوزه در آينده در خواهدميسالمت  نظام دهدمي نشان كه است سندي :دانش مدیریت مأموریت و اندازچشم

 .شده است ترسیم آن به رسیدن چگونگي و برسد چه اهداف كالن و خردي به دانش

-قويتت و محرک كه باشندمي مناسب سازماني شرايط كنندهفراهم و سازبستر عوامل دانش: مدیریت گرهایتسهیل

ر و فرآيندهاي شامل فناوري، سرمايه انساني، ساختا دانش مديريت گرهايتسهیل .هستند دانش مديريت فرآيندهاي كننده

 باشند.ميسازماني، فرهنگ سازماني و رهبري 

ف، شناسايي و كش ،فرآيندها از طريق آن دانش كه رددگمي اطالق ياگانه پنج هايفرايند به دانش: مدیریت فرآیندهای

 شود.كارگیري ميخلق، حفظ و نگهداري، اشاعه و تسهیم و به

 انش،دنتايج عملکرد مديريت كه شامل باشند،مي دانش مديريت نظام استقرار حاصل كه دانشي هايخروجي :نتایج

 است.يادگیري، نوآوري، توسعه فردي، توسعه تیمي و توسعه سازماني 

ارتقاي  بر انشدمديريت ي هاپیامد .گذاردميذينفعان بر ، دانش مديريت نتايج از استفادهدر نتیجه است كه  تاثیري پیامدها:

 د.نباشمي اثرگذارخدمات سالمت  وريبهره و كارايي ارتقايمندي گیرندگان خدمت و رضايت سالمت،

 ابزار هر .دشومي گفته دانش مديريت فرايندهاي اجراي در استفادهمورد ابزارهاي و هاتکنیک به :دانش مدیریت ابزارهای

 .باشد دانش مديريت فرايند چند يا يک با مرتبط تواندمي
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 تصويري و اليه چند صورتبه را دانشي هايحوزه وابستگي و ارتباط و سازمان دانشي ساختار كه است نموداريدرخت دانش: 

 .دهدمي نشان

شود كه طالق ميا ،نمايندشته و نقش موثري ايفا ميمديريت دانش فعالیت مستمر دا نظامكه در  يبه كلیه افراد: فعاالن دانشی

 : عبارتند از

 ر يک يا تعدادي د كه وكاركنان مديران از اعم دانش مديريت نظام در فعال ذينفعان كلیه به :)دانشکار(دانشی کارکنان

 .مشاركت دارند (دانش كارگیريبه و ، تسهیم و اشاعه، خلق، مستند سازيكشف )از فرآيندهاي مديريت دانش

 ور اطمینان منظبهوند و شميعنوان متخصص شناسايي هاي دانشي بهحوزهافرادي هستند كه در برخي  : ارزیاب دانش

 .مي نماينددانش اقدام  حتواييمارزيابي نسبت به هاي استخراج شده، ت دانشاز كیفی

 شودته مياعتماد از تکنیک يا مهارتي خاص شناخعنوان منبعي گسترده و قابلفرد متخصصي است كه بهدانش:  هخبر.  

 متناسب ،شدان فرايندهاي مديريت اجراي تسهیل و پشتیباني منظوربه كه است افزارينرم سیستم دانش: مدیریت سامانه

 باشد.ميدسترس  درطراحي شده و    www.km.behdasht.gov.irآدرسبه  نامه، نظام اين هايويژگي با
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  دانش مدیریت نظام بر حاكم هايارزش و اصول .4 ماده

 :است ذيل شرح به دانش مديريت نظام بر حاكم اصول -4-1

  ي سازمانهااستراتژي و اهداف با دانش مديريت همسويي و حمايت و پشتیباني :راهبردی نگرش اصل -4-1-1

 نظام بین ارتباط بیروني و دانش مديريت نظام اجزاء بین دروني ارتباط برقراري: سیستمی نگرش اصل -4-1-2

 مديريتي هاينظام ساير با دانش مديريت

 منظوربه در تمامي سطوح سازماني دانش مديريت فرايندهاي تمامي نظرگرفتن در فرایندها: جامعیت اصل -4-1-3

 دانش مديريت نظام استقرار صحیح

 دانش فرايندهاي مديريت اجراي در مديران و كاركنان حداكثري همراهي و مشاركت جلب مشارکت: اصل -4-1-4

 بستري براي دريافت نمودن فراهم و دانش مديريت نظام مستمر بررسي و بازبیني: مستمر پایش اصل -4-1-5

 آن روز رسانيو به بازنگري جهت الزم بازخوردهاي

 استمرار و بلندمدتنگرش  يک عنوانبه دانش مديريت گرفتن نظر در دانش: مدیریت توسعه و تداوم اصل -4-1-6

 م سالمت كشورادر نظ مديريت دانشتسهیل و تسريع ارتقاي  منظوربه آن توسعه و

 كه است سرمايه انساني دانش مديريت فرايندهاي و هافعالیت تمامي اصلي محوريت :محوری انسان اصل -4-1-7

 .داردجامعه  سازماني دانش سطح ارتقا در ايويژه نقش

  شده گذاشته اشتراک به هايدانش معنوي مالکیت حفظ :معنوی مالکیت اصل -4-1-8

 دانش مدیریت هايراهبرد .5ماده
 

  مديريتي هاينظام ساير و دانش مديريت نظام بین تعامل و يکپارچگي ايجاد -5-1

 دانش فرايندهاي مديريت در كاركنان و مديران حداكثري مشاركت براي انگیزشي سازوكارهاي فراهم نمودن -5-2

 مديريت دانش به نسبت ارشد مديران يحمايتنگرش و رفتارهاي  دانش، سطح ارتقاء و سازيفرهنگ -5-3

 دانش مديريت اهداف به نیل برون سازماني جهت و درون هايظرفیت و منابعازكلیه  منديبهره-5-4
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  دانش مدیریت مدل .6ماده
 

الگوبرداري شده و براساس وري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، از مدل سازمان ملي بهرهمدل مديريت دانش 

 طراحي شده مشتمل سازي گرديده است. مدل، بوميهاي وزارتنظام سالمت و اهداف و استراتژي و مختصات هاويژگي

 دانش( مدل مديريت 1شماره است. )پیوست ذيل شرح به اليه پنج  بر

  دانش مديريت مأموريت و اندازچشم :لاو الیه

 سازماني فرهنگ فرايندهاي سازماني، و ساختار انساني، سرمايه فناوري، شامل دانش مديريت گرهايتسهیل  :دوم الیه

 رهبري و

 شاعها ،دانش نگهداري و حفظ دانش، خلق دانش، كشف و شناسايي شامل دانش مديريت دانشي فرآيندهاي :سوم الیه

 دانش كارگیريبه و دانش تسهیم و

 توسعه فردي، توسعه يادگیري، نوآوري،نتايج عملکرد مديريت دانش، عبارتند از:  كه دانش مديريت نتايج :چهارم الیه

  سازماني توسعه و تیمي

گیرندگان سالمت، رضايتمندي سطح ارتقاي  نظیر مواردي شامل مديريت دانش كه نتايج كسب پیامدهاي پنجم: الیه

 است. سالمت خدماتوري بهره و كاراييخدمت و ارتقاء 

  دانش مدیریت استقرار مراحل .7ماده
 

  است. مرحله پنج شامل دانش مديريت نظام استقرار

 سنجش اولیه بلوغ مديريت دانش  (1

 مديريت دانش (و اركان )ساختار سازماندهي (2

 ريزي مديريت دانشبرنامه (3

 هاي مديريت دانشاجراي برنامه (4

 مديريت دانش ارزيابيپايش و  (5

 

 دانش: مدیریت سنجش بلوغ -7-1

در هرم  هاآن جايگاهو تعیین موسسه  ستاد وزارت، دانشگاه/ دانشکده/در  مديريت دانشبلوغ  سطح ارزيابي منظور به 

 ساالنه و متمركز صورتبه سپس و دانش مديريت نظام استقرار ابتداي دريک بار  سنجش بلوغ مديريت دانش ،مديريت دانش
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 .شودانجام مي مدت كوتاه و بلندمدت هايبرنامه تدوين همچنین ومديريت دانش  اهداف پیشبرد در موفقیت میزان تعیین براي

 .(2 شماره پیوست مطابق)

 كند.مي منتشر و نتدوي رادانش  مديريت بلوغ يکپارچه ساالنه گزارش، ارزيابي نتايج اساس برمركز توسعه مديريت و تحول اداري  

 خواهد عمل به ديرتق مديريت دانش جشنواره در دانش، مديريت بلوغ زمینه در برگزيده و هاي پیشرواز دانشگاه/دانشکده و موسسه

 .آمد

 دانش مدیریت سازماندهی -7-2
ري و گیسطح تصمیم سه هاموسسه وها دانشکده /هادانشگاه ،منظور تسهیل اجراي فرآيند مديريت دانش در سطح ستاد وزارتبه

 گردد.نظارتي به شرح ذيل تعريف مي

  ستاد وزارت مديريت دانشكارگروه راهبري 

 وسسهو مشگاه /دانشکده دان كارگروه اجرايي مديريت دانش 

  مديريت دانش و يادگیري سازمانيگروه 

 :کارگروه راهبری مدیریت دانش-7-2-1

 ريراهبكارگروه  ،در وزارت دانش مديريت كامل استقرار و نامه نظام اين اجراي حسن بر نظارت و راهبردي ريزيبرنامه منظور به

 شود:مي تشکیل زير وظايف وء اعضا با ستاد هاي مديريتيمديريت دانش ذيل كمیته ساختار و فناوري

 :اعضاء

 (كارگروه )رئیس ريزيو برنامه منابعمديريت،  معاون توسعه .1

 رئیس مركز توسعه مديريت و تحول اداري )دبیر كارگروه( .2

 )عضو كارگروه( كل منابع انسانيمدير .3

 )عضو كارگروه( تفناوري اطالعا مديريت آمار و یس مركزئر .4

 )عضو كارگروه( و انتشارات علمي رئیس مركز توسعه و هماهنگي اطالعات .5

 )عضو كارگروه( رسانيو اطالع يروابط عموم رئیس مركز .6

 )عضو كارگروه( راهبردي نظارت و ريزيبرنامه دفتركل مدير .7

 كارگروه()عضو يادگیري سازماني  و دانشرئیس گروه مديريت  .8

 (مدعو) انتخاب رئیس كارگروه حسب مورد بهوزارت  هاي تخصصي ستادنمايندگان معاونت .9

 دانش مديريت راراستق در مفیدي سابقه كه هموسس ودانشکده /دانشگاهگان كارگروه اجرايي مديريت دانش نمايند از نفر دو .10

 (مدعو) كارگروه انتخاب رئیس به اند، داشته

 (مدعو) كارگروه رئیس انتخاب ه( بدانش مديريت نامشاور و دانشگاه اساتید) دانش مديريت نظرانصاحب از نفر دو .11
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 :کارگروه راهبری مدیریت دانش وظایف

  دانش مديريت كالن راهبردهاي و اهداف صويبت .1

  دانش مديريت استقرار راه نقشه و راهبردي برنامه تصويب .2

   در ستاد دانش مديريت بلوغ و دوره اي كلي هايگزارش یدئتاتدوين و  .3

  دانش مديريت نظام نیاز مورد هايشیوه نامه و هادستورالعملتصويب  .4

انداز با شمسند چ و هابرنامه براساس دانش مديريت نظام استقرار جهت نیاز مورد منابع و اعتبارات بررسي و تصويب .5

 وزارت ستادپايش عملکرد  مشاركت مركز بودجه و

ي مديريتي جهت هاه كمیته ساختار و فناوريب دانش مديريت هايفعالیت و اهداف با متناسب اصالحاتارائه پیشنهادات و  .6

 تصويب نهايي

 (3)مطابق پیوست شماره دانش مديريت اي رسانه و فرهنگي عمومي، آموزشي يمحتوا تصويبتهیه و  .7

  دانش مديريت بلوغ سطح توسعه راهبردهاي تصويبتدوين و  .8

 دانش كنندگان ثبت و صاحبان تالیفي حقوق و معنوي مالکیت حفظ براي سازوكارهايي تصويب .9

 درحوزه گزيدهبر و فعال يهاستادي، دانشگاه/دانشکده و موسسه هايواحد از تقدير و شناسايي براي تصويب سازوكارهايي .10

 دانش  مديريت

 ستاد وزارت ارزيابان دانش انتخاب و تايید صالحیت تخصصي .11

 

 :هاوسسهم و هادانشکده/هادانش دانشگاه مدیریت کارگروه اجرایی -7-2-2

واحدهاي فعالیت  زيسا يکپارچه و هماهنگي، سازيفرهنگ مناسب، بستر ايجاد منظور به موظفند هاو موسسه هادانشکده /هادانشگاه

کارگروه " کیلتش به نسبت مديريت دانش كامل ستقرارا و نامه نظام اين اجراي حسن بر نظارت و آنها به دهي جهت و زيرمجموعه

 :دننماي اقدام زير وظايف و اعضاء با "دانش مدیریت اجرایی

  :دانش در دانشگاه /دانشکده مدیریت کارگروه اجرایی اعضاء

 كارگروه( )رئیس دانشکده /دانشگاه رئیس .1

  (كارگروه دبیر) و برنامه ريزي منابع ،مديريت معاون توسعه .2

 )عضو كارگروه(توسعه سازمان و تحول اداري  رئیس/مدير .3

 )عضو كارگروه( منابع انساني رئیس/مدير .4

 )عضو كارگروه( آمار و فناوري اطالعات رئیس/مدير .5

 كارگروه( )عضو معاون آموزشي .6

 كارگروه( )عضو معاون تحقیقات و فناوري .7

 كارگروه( )عضو هداشتبمعاون  .8

 كارگروه( )عضو ماندرمعاون  .9
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  حسب مورد )مدعو( به انتخاب رئیس كارگروه دانشگاه ساير معاونین .10

 رئیس ه انتخابب اندداشته دانش مديريت استقرار در مفیدي سابقه كه هاي تابعه دانشگاه/دانشکدهواحد از نماينده دو .11

 (مدعو)حسب مورد  كارگروه

 )مدعو) كارگروه رئیس انتخاب به دانش مديريت مشاورين و دانشگاه اساتید ،دانش مديريت نظرانصاحب از نفر دو .12

 موسسه: دانش مدیریتکارگروه اجرایی  اعضاء

 رئیس موسسه )رئیس كارگروه( .1

 )دبیر كارگروه( معاون توسعه و مديريت منابع .2

 )عضو كارگروه( مدير توسعه و تحول سازمان .3

 )عضو كارگروه( مدير منابع انساني .4

 )عضو كارگروه( مدير آمار و فناوري اطالعات .5

 به انتخاب رئیس كارگروه حسب مورد )مدعو( هاي تخصصينمايندگان معاونت .6

 )مدعو( رئیس كارگروه انتخاب دانش( به مديريت مشاورين و دانشگاه )اساتید دانش مديريت نظرانصاحب از دو نفر .7

 :موسسه و دانشکده/دانشگاه دانش مدیریت اجرایی کارگروه وظایف

  دانش مديريت و توسعه استقرار ويژه راهبردهاي انداز وچشم ،اهداف تايیدتدوين و  .1

 در راستاي استقرار مديريت دانش اندازچشم و هااستراتژي تدوين برنامه عملیاتي با توجه به اهداف،  .2

 وزارتتاد كارگروه راهبري مديريت دانش سو ارسال به  دانش مديريت بلوغ ايو دوره كلي هايگزارش تايیدو  تهیه .3

 به ارسال و دانش مديريت هايدستورالعملاصالحي  ، نقطه نظراتپیشنهادهاي سازندهکارها و راه بندي جمع و دريافت .4

 مديريت دانش كارگروه راهبري

 و هاتژياسترا مشترک، تجارب از استفاده زمینه در خصوصي بخشهاي و سازمان اجرايي و علمي نهادهاي با هماهنگي .5

 دانش مديريت ابزارهاي

  دانش مديريت حوزه در برگزيده و فعال هايواحد از تقدير .6

 دانش برنامه عملیاتي مديريت هاي مندرج دراجراي فعالیتنظارت بر  .7

 دانش به كارگروه راهبري مديريت دانش مديريت زمینه در آتي هايطرح و هاپیشنهاد برنامه تهیه و  .8

 هاي مصوب مديريت دانشها و شیوه نامهاجراي دقیق دستورالعملنظارت بر  .9

 اندازشمچ سند و هابرنامه اساس بر دانش مديريت نظام استقرار نیاز مورد منابع و اعتبارات پیش بیني و بررسي .10

  مديران و كاركنان مشاركت براي انگیزشي سازوكارهاي طراحي و اجراي   .11

رگروه راهبري كاي دانش براساس سازوكارهاي ابالغ مديريت درحوزه برگزيده و فعال واحدهاي و افراد از تقدير و شناسايي  .12

 شمديريت دان

 به كارگروه راهبري مديريت دانش آن ارائه و مربوطه گزارشات اخذ دانش، مديريت اجراي مستمر ايشپ  .13

 دانش ارزيابان و تايید صالحیت تخصصي انتخاب ،شناسايي .14
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  دانش مديريت نیاز مورد فناوري هايزيرساخت و فراهم ساختن بررسي  .15

 :گیری سازمانیو یاد گروه مدیریت دانش -7-2-3

كارگروه راهبري امور اجرايي مديريت دانش، وظايف دبیرخانه انجام و عالوه بر  ايجاد ستاد وزارتگروه مديريت دانش در مركز توسعه 

 را به شرح ذيل برعهده خواهد داشت:وزارت مديريت دانش 

  دانش و طرح در كارگروه راهبري مديريت دانش مديريت چشم انداز و هااستراتژي اهداف، تدوين و شناسايي  .1

 نقشه راه استقرار مديريت دانشو  کاستراتژيبرنامه نويس پیش تدوين .2

 فرايندهاي دانشي و گرهاتسهیل حوزه در بهبود هايبرنامه و اندازچشم سند دانش براساس مديريت فرايندهاي اجراي .3

 عملکرد و بلوغ مديريت دانشهاي كلي تدوين گزارش .4

 دانش مديريت نظام مرتبط با هاينامهشیوه و ها، دستورالعملهانامه نظام نويسپیش تدوين تهیه و .5

سند چشم انداز با مشاركت  و هابرنامه اساس بر دانش مديريت نظام استقرار نیاز مورد منابع و اعتبارات شناسايي و پیشنهاد .6

 مركز بودجه وپايش عملکرد ستاد به كارگروه راهبري

 دانش مديريت كارگروه راهبري به دانش مديريت آتي هايطرح و هابرنامه پیشنهاد و تهیه .7

كارگروه  نیاز بهمورد آموزشي هايدوره محتواي و عناوين و دانش مديريت فرهنگ توسعه هايبرنامه پیشنهاد و تهیه .8

 و اجراي آن دانش مديريت راهبري

  كارگروه راهبري دانش و ارائه به مديريت هايفعالیت و اهداف با متناسب مديريتي هاينظام ساير در اصالحات پیشنهاد .9

 دانش مديريت زمینه در كشورهاي موفق و المللي بین نهادهاي شناسايي .10

 دانش كنندگانثبت و صاحبان تالیفي حقوق و معنوي مالکیت حفظ براي سازوكارهايي تدوين .11

 دانش مديريت درحوزه برگزيده و فعال افراد از تقدير و شناسايي براي تدوين سازوكارهايي .12

 بر حسن اجراي آن و نظارت  نظام پیشنهاد هاتوسعه  و طراحي، استقرار .13

 دانش مديريت سامانه راهبري  .14

 تعامل سازنده با واحد متناظر ستاد وزارتخانه براي انجام صحیح امورهمکاري و  .15

 دانش  مدیریت ریزیبرنامه -7-3

 و دانشي هايحوزه شناسايي دانش، مديريت انداز چشم و مأموريت تعیین منظور، فرآيندي است كه بهدانش مديريت ريزيبرنامه

 و دانش مديريت بلوغ سنجش نتايج. گیردمي صورت دانش مديريت فرايندهاي و هاگرتسهیل حوزه در نیاز موردهاي  برنامه تهیه

اعضای اصلی  بیش از دو سومپذیرد و جلسات با حضور کارگروه حداقل هر سه ماه یکبار صورت می برگزاری جلسات :1تبصره

 یابد.رسمیت می

 ماید.سال دریافت می ن 2کلیه اعضای اصلی کارگروه،  ابالغ رئیس دانشگاه/دانشکده/ موسسه را به مدت  :2تبصره

وان مشابهی در سازمان و تحول اداری یا هر عنتوسعه  واحددر  اجرایی مدیریت دانش کارگروه ای دبیرخانهامور   :3تبصره

  .برعهده خواهد داشترا  آنمسئولیت اداره  واحدیس این ئابد و ریاستقرار می دانشگاه/دانشکده وموسسه
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 ستاد مرحله اين يااجر براي شوند.مي گرفته نظر در ريزيبرنامه مرحله هايورودي عنوانبه آمده، دست به بهبود قابل و قوت نقاط

 :دهند انجام را ذيل اقداماتها موسسهو  هادانشکده /هادانشگاهوزارت/ 

و اسناد  كالن دافاه ها،استراتژي اساس بر دانش مديريت ساله تا پنج سه هاياستراتژي و مأموريت انداز،چشم تدوين -1-7-3 

 .(دانش مديريت استراتژي سند 4 شماره پیوست مطابق) باالدستي نظام سالمت

 درخت طراحي و ييشناسا 5 شماره پیوست)سازمان  استراتژي سند و مأموريت پايه بر دانشي هايكالن حوزه شناسايي -2-7-3 

 (يدانش يهاحوزه كالن

 درخت طراحي و ييشناسا 5شماره  پیوستدانش ) درخت تدوين شیوه و راهنما اساس بر دانش درختبازنگري و  تدوين -3-7-3

 (يدانش يهاحوزه كالن

 6 شماره پیوستمطابق  (مديريت دانشي رهاگتسهیل عناصرجهت تقويت و بهبود  در نیاز مورد اقدامات تعیین -4-7-3

 (گر عناصرتسهیل

در سطح ستاد وزارت  مديريت دانش گانهپنج ندهايفراي از هريک در دانشي هايكالن حوزه بهبود وضعیت رنامهتدوين ب -5-7-3 

  .(دانش تيريمد يهاکیتکن و ابزارها 7 هشمار پیوستمطابق ) موسسه و دانشگاه/ دانشکده/

 دانش مدیریت هایبرنامه اجرای  -7-4

-نظر گرفته مياين مرحله در هايعنوان وروديكه به 7-3بند نتايج اساسبر و موسسه هادانشکده/هادانشگاه، وزارت ستاد

 د.نمايمي مرحله زير اجرا و پايش چهار را درشده هاي تدوينبرنامه ،شود

 مورد هايخروجي و كار( شکست )ساختار آنها بندي اجرايزمان همراهبه  عملیاتي ()اقدامات هايگام طراحي -7-4-1-1

 .نظام نامه 5-3-7و  4-3-7بندهاي مطابق شده برنامه تهیه به توجه با اقدام، هر از انتظار

 بر اساس ساختار شکست كار شده ريزيطرح اقدامات اجراي-7-4-1-2 

 مورد هايخروجي به دستیابي در موفقیت میزان منظور سنجش به شده يزيرطرح مستمر گام هاي عملکرد پايش -7-4-1-3

 انتظار

 موجود نواقص رفع و اجرايي طرح اصالح، بازنگري -7-4-1-4 

 

 

ها و موسسات ها/ دانشکدهو دانشگاه پذیردزارت انجام میوتوسط گروه مدیریت دانش ستاد  3-3-7و 2-3-7 مواردنکته:  

 نمایند.میسال های ساالنه به ستاد وزارت ارصرفا پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در خصوص درخت دانش برای بازنگری
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 نامه مدیریت دانش وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و موسسات وابستهنظام 

 انگيزشی و تعاملی سازوكارهاي  .8 ماده
 

 سیستمي تعامل برقراري و دانش مديريت فرايند در آنان حداكثري مشاركتو همچنین  مديران و كاركنان در انگیزه ايجاد منظور به

 :رددگتعیین مي زيربه شرح  انگیزشي و تعاملي سازوكارهاي كلیات ،يمديريت هاينظام ديگر با يکپارچگي و

 مديريت با مرتبط هايفعالیت و نامه نظام مفاد اين اساس بر و مديران نظام ارزيابي عملکرد كاركنانمعیارهاي ارزشیابي  .1

 .گردداصالح دانش، 

 هاييادگیري و كاركنان دانشي هايفعالیت كه شود اصالحنحوي  بهو مديران  اركنانكآموزش و توسعه  هايدستورالعمل .2

 نرم محیط در دانش و كاربست يادگیري پروژه، نقد جلسات همچون هاييقالب در ايشان ي دانشيهامشاركت از شده حاصل

 كاركنانمديران،  و يادگیري آموزش هايساعت با دانش ابزارهاي مديريت ديگر و شاگردي استاد هايروش ،آن از خارج و افزار

 .ودش سازيمعادل

  ارزيابي افراد تعريف و تعیین گردد.براي معیارهاي دانشي  ،ايمديران حرفه و توسعه انتصابدر فرآيند انتخاب،  .3

موارد الزم  دانش، مديريت با مرتبط هايفعالیت و نامه نظام مفاد اين اساس بر مديران و كاركنان نظام ارتقاي شغليدر   .4

 . گرددبیني پیش

 تيريمد پاداش و زشینگا ( 9 پیوست شماره)براساس االن دانشي دانشکاران، ارزيابان دانشي و ساير فع يدانش هايفعالیت .5

  .شودداده  ارزيابي شده و پاداش (دانش

 د.خواهد آمهاي مشخصي تقدير به عمل از فعاالن دانشي در مراسم و جشنواره هاي دانشگاهي و ملي در زمان .6

 


