مدیریت دانش(ثبت تجربه)
تیر ماه 1400

انوع دانش
تجربههدر ارر ههرر
مورجههدربه ر ه ر
مشهه ورحر ههور
مشهه ورر جهه ر
میرگر .ر

تجربه

مهارت
کاری

یر
بههدرراجهه ارنرر یهه
رطالق رمیرگر رکد رشها ر
آنرارراسهه بربههدر هه رر
ا ارنرحر ه ررنهرر ربه ر
تجربدرکاترربهتهررراجه ار
میر ی

دانش تطبیقی
ب یرمش بدر
راشرتط یقیر صورتجربدر ضوار رب ز رشا ررزرشرک ر
حر رجستجور ارمی بعرخ اجر زم ایراظیررر یترابرمیرب ش .
2



همه انسان ها در طول زندگی خود با مسائل و مشکالت مختلفی مواجه می شوند که با استفاده از ابتکار عمل و شیوه
های متنوعی سعی در رفع آن مشکل یا مسئله دارند و این مشکل نه تنها در سطح فردی ،بلکه در سطح گروهی
و سازمانی نیز نمود می یابد.



اگر تجربه هاي کارکنان در رفع مسئله یا مشکل مستند گردد ،می تواند مانع از تکرار اشتباهات و يا صرف
هزينه و زمان زياد براي رفع مشکل مشابه با آن در زمان ديگری شود.



تعریف تجربه:
 تجربه را می توان به منزلهر راشردانست که از تار نرحر
ما ا بردر

رنع لیبر رراج ارک ای در یک حاهر

زم ایراس ت رطوالایرحاصل می شود و به تعبیری
دیگر تجربه را میرتورنربدرعیورنر راشیرقلا ر رکر رکدر
نر ر ارطولرزم نرحرب ر اگیررش نر ار ورمس ئورمیر

تار نرحرما ا ب :تجربه از تمرین و ممارست حاصل می
شود و بدون تمرین ،فرد مجرب نمی شود

آموز ،رمس ئلیرکدرما نرر برآاه راررخو ر ورااو هر

نع لیبر رراج ارک ا :افراد در حین انجام فعالیت های کاری و
شخصی با روش های حل مسایل روبرو شده و به تجربه خود می
افزایند

تجربه فرايند حصول دانش يا مهارت در يک مقطع

حاهرزم ای:تجربه همواره در طول یک دوره فعالیت مستمر
ایجاد می شود

حر رب رر تف هررزرتجربی تر گررنر وراا


راشر :در تجربه دانش مربوط به حل مسئله نهفته است

.ر

زمانی خاص اسـت،که از طریق مشاهده و انجام
دادن کاری حاصل می شود ،به عبارت دیگر می توان
گفت کـه براي تحقق تجربه باید به طور مستقیم درگیر
کار بود.
ر

هدف مستندسازي تجربيات
 نظام مستندسازی تجربیات به دنبال استفاده از نتايج وقايع و رويدادهای
گذشته براي کسب مزيت در فعالیتها و اقدامات آتی می باشد.
 هدف سازمانها از اجرای فرايند مستندسازی تجربیات را می توان آموزش

رهیافت صحیح به جاي استفاده از روش آزمون و خطا و کمك به کاهش
هزينه های ناشی از انجام دوباره روشها و اقداماتی که نادرستی آنها درگذشته به اثبات
رسیده است ،دانست .بنابراین ،کیفیت محتوای این اسناد خلق شده از اهمیت به

سزایی برخوردار است

ویژگی های یک تجربه خوب مستند شده:


مشخصربو نر ف:رر



مجذحبرکر نرخورای هررزرربت ر؛ر



رب الربر نرنرصته یر گیری؛رر



رشتنرق اترراعط ف:ر عییرب



رنیرت زهربرریرگفتنر رشتن؛رر



رشتنر خت ارمی ب:رموجزرحراحشن؛رر

ربرریرخورای گ نر ار طوحرمختلفرمی برب ش ؛رر



لبر ر ت نرگوادر را :رجز ئ ترانت ا رحرتصایا تراررذکررمی ی ر.ر



لتیرحرقعیر را :رر تف هررزراقورقوله ،رج رحل،رااو را رحرع رحراقم؛رر



موضوعرتجربدرخیلیرق ایرایسب؛ر

نکته مهم:


همانگونه که مستندسازی تج ابرمونقربسیار با اهمیت است ،تجربیات ناموفق نیز رازشر
مستی زیردارند ،بنابراین تجارب مورد نظر ما تجاربی هستند که جنبه های مختلف یک
مسئله یا موضوع را توضیح داده و تنها به توصیفرموقعیبرمسئله اکتفا نمی کنند .این
تجارب می بایست شامل ارهر ور رحرات جرحاصل از آن نیز باشد.

اجزای تجربه در سامانه مدیریت دانش

عنوان
عیورن:رعیورنرمیرب سبرت ر

رم نربی اگررمحتوریرتجربدرحرمتی برب رآنرب ش .رپس،ر عیرکیی رعیورنرخو رارر

طوایرراتخ براا ی رکدرخورای هرب رخورا نرکورمتنرشا رعیورنراررمی برراز بیراا

بتورا رمحتوریرمتنرارر

سربزا .ر

عیورنرمیرب سب:


ر



رق بورنهمر



رحرضحرر

هر



تر



جذرب

ررم نرکوت هرحرمختصرر

رحر رب ر

نرعیورنرشا ر

عنوان مناسب:

 تدوين شیوه نامه و دستورالعمل به کارگیری نیروهای داوطلب جهادی درزمینه بیماری کرونا
 تاسیس و راه اندازی بیمارستان توانبخشی جهت ارائه خدمات بستری توانبخشی به بیماران در سطح

 3سالمت
 صنعتی نمودن آشپزخانه بیمارستان روانپزشکی مهر خرم آباد وتاثیر آن برافزايش رضايت مندی
بیماران و کارکنان آشپزخانه
 مداخالت اجتماع محور در کنترل بیماری کوويد 19-در استان گلستان
ر

 مستند سازی تجربیات کارشناس اموال مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)


رابطه بین هوش معنوی وسالمت روانی کارکنان بیمارستان خیريه حاج کريم عسلی خرم اباد

 بررسی شیوع خرپف و توزيع علل شناخته شده ی آن در کودکان  6-2ساله
 نقش گردشگری سالمت با رويکرد پزشکی در توسعه گردشگری استان خوزستان
 انجام موارد الزم جهت باال بردن دقت انجام کارهای حوزه فناوری اطالعات
 ک ار ارحر
ر

ر س ب رایر راش

هرم ر بر

عنوان نامناسب
 ارهررا رزیرحر

رتر ژر اربیا ا ت نرتخصصیرحرنوقرتخصصیرن اربیر،رشرکبر ارکالسر رحر حاهر یر

تر ژربیا ا ت ایرحربرگزرایرکالسر یربیا ا ت ایر(بدرراضا ارنرار)26ر،ررلگو ی،ر م ا یرحر
نض

زیرتر ژر اربخشررحاژراسرجیررل،ر بیررکایتدرتر ژربیا ا ت نرعوراضربیر رکتیر اربخشر یر

احرنر
 پوات لر


م ادریر یب-برا مدریرق لی نیر

 غ ر احنرا زرب لغینر
 گرنتنر orderتلفییرتو طرپر ت اربخشرزا نربرریربیا ارایرکدر
راا .ر
 ر تف هررزرربزرا یرک ابر یر ارم موا بر

ر

تواربستریرتلفییر اربخشرزا نر

خالصه دانش



اوشتنرخالصد(چ ی ه)رارر ارراته یرنرر ی ر برتجربدرراج ار ی رحرپسررزررتا ارمتنرک مورتجربدرر نر

بخشراررت ایورکیی .رر


اراوشتنرخالصدر راشررزرکپیرکر نرمط لبر رخورمتنرتجربدررجتی برکیی رحربدرج یرر تف هررزراقور
ل یرمستقیم،رب رجاالترخو ت نرخالصدر راشرارربدراگ اشر ابی حا .رر
قو ر

فيلدهاي دانش






مرت طرتر نرزمییدر ارخصوصرتجربدرربرر سر اخبر راشر ارر نربخشرراتخ برشو .ر
ارصواتیرکدر
گر .ر

ر راشربدرچی نر وزهر راشیرمرت طرب ش ،ررصلیرتر نر وزهر راشیرراتخ بر

ارراتخ بر وزهر راشیر قبرشو رز ررر ارصواترراخ بر وزهر راشیر قیقرنرآ ی رراز بیرب ر
قبربیشتریرراج ارخور رش .

کلمات کليدي:

 ب رعیورنرتجربدرمتف حترر ب.ر
 ر ار رخورمتنررصلیر

ح ر۱۰ررلیر۱۵رکلادراررراتخ برمی ییمرکدر اراربطدرب رموضوعررصلیر ر

نرعیرتجربدرر ب.رر
 ر نرکلا تربسی ار

زرر ایبر ستی رپسرب

رب ر قبرراتخ برشوا .رر

رویداد یا مشکل منجر به کسب تجربه:



اح ر ر رمش وربدرحجو رآم هرکدرموجبرر ج رتجربدرش هرر ب،رتشر حرشو رحربدر ال وربرحزر
آنررش اهرشو .ر



ر اچیینرپی م

یرمش ورر ج رش هرایزر ارر نربخشرتشر حرشو .رر

شرح تجربه(نحوه حل مشکل)



قیق ربی نرشو رکدر ار ارش ورگیریراح ر ر ر ورمش ورر ج رش هررزرچدرنرآ ی یرر تف هرش هر
ر ب.ر



توضیحررارئدرش هر ارر نربخشرب

رب

رک مالرک ابر یرب ش ربدرگوادرریرکدر

بخشربتورای ربدرطوارک مورنرآ ی ر ورمش وراررتجسمراا ی .ر

ررک اکی نرب رمط لعدرر نر

نتایج اجراي تجربه (تاثير برزمان،هزینه ،ایمنی ،کيفيت یا بهبود عملکرد)

 پسررزرش ورگیریراح ر رحر رانعرمش ورر ج رش هرب رر تف هررزرتجربدر برش هرتشر حرشو رکدرحضعیبر
راج ارک اربدرچدرصواتربه و رپی ررکر هرر ب.رر


اچیینر ارر نربخشرب
تشر حرشو .

رت یرررجرریرتجربدربررزم نررجرریرک ا،ر ز یدر یرر تا لی،ر اییرحرکیفیبرحر...ر

مخاطبان و کاربران و موارد کاربرد این تجربه

 چدرکس ایرحر ارچدرزم نرحرشرر طیرمیرتورای ررزرتجربدر برش هر ارآ ی هرر تف هرکیی .ر

پيشنهاد حاصل از تجربه



پیشیه رتیرکدربدررجرریربهتررتجربدر برش هرکا رمیرکی .

دانش ویژه
 راشیرکدررازشررنزح هربیشررز۱۰رمیلیونرتوم نربرریر زم نر رشتدر
ب ش .ر
 ال ورح ژهربو نر راشر برشو .ر
 برآحا ررازشررنزح هر برگر .

پيوست فایل



مستی رترمرت طرب رتجربدر برش هرب



مستی رترب رنرمبرpdf ،wordحرPower pointرب اگذرایرگر ا .

رب اگذرایرگر .ر

نمونه تکميل نادرست فرم ثبت تجربه

ارزیابی اولیه دانش


مسئولیبراه یرراز بیررحلیدر راشر یر برش هربررعه هرمسئولر بیرخ ادر

م ر بر راشر راشگ ه/ر راش


ه/ر زم نرمیرب ش .ر

ب رتوجدربدرر ی درراز بیرمحتور یر رر راشرزم نربررحر ز یدربررمیرب ش ربی برر نر

ب

ر ارراز بیررحلیدر قبرالزارصواترپذ ر رحرپسررزر صولررطایی نررزرک مور

بو نر راشراس بربدررا لربدرراز ب نرمحتورررق رارگر .ر

سپاس از توجه شما

