
رب مدريانمراحل ثبت تجربيه رد ساماهن  ثبت تجا



ورود به سايت مركز: مرحله اول 

ز جهت ورود به سامانه ثبت تجارب مديران به سايت مرك
:توسعه مديريت و تحول اداري به آدرس ذيل وارد شويد

http://mdar.behdasht.gov.ir

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


انتخاب سامانه : مرحله دوم 

.مركزدر سمت چپ سايت” سامانه ثبت تجربه ” كليك  بر روي آيكن 



ثبت مشخصات و احراز هويت: مرحله سوم 
را “ احراز هويت” از آنجاييكه براي بار اول وارد سامانه شده ايد الزمست قسمت 

.كليك نماييد و نسبت به تكميل اطالعات درخواستي  اقدام نماييد



كد ملي را وارد نماييد

.شماره مستخدم را وارد نماييد

كد امنيتي را وارد نماييد

پس از تكميل اطالعات درخواستي  در قسمت احراز هويت
.بازيابي اطالعات پرسنلي اتفاق خواهد افتاد



ل كليه اطالعات شما پس از ثبت اين دو مهم به دلي: توجه
.د مي گرددلينك بودن با  منابع انساني بصورت اتوماتيك وار

از سوي ادمين سامانه ،پس از ثبت اطالعات و تطبيق آن
حاوي دريافت نام كاربري و كلمه عبور SMSايميل و يا 

.دريافت خواهيد كرد



نام كاربري را وارد نماييد

.كلمه عبور را وارد نماييد

كد امنيتي را وارد نماييد

با نام كاربري و كلمه عبور دريافتي وارد سامانه شويد

ورود به سامانه: مرحله چهارم 



ورود به سامانه: مرحله پنجم 
.ويدپس از ورود به سامانه وارد قسمت ثبت تجربه مجدد ش

وارد سامانه شده و به قسمت 
ثبت تجربه رفته و تجربه 

.مديريتي خود را ثبت نماييد



ثبت اطالعات تجربه: مرحله ششم 

:مشخصات کلی تجربه
ات ثبت شده توسط صاحب تجربه مشخص/هر تجربه ارائه 

:شناسنامه ای زیر را داراست
عنوان تجربه، زمان وقوع رویداد، مکان وقوع رویداد، 

تاورد، چکیده، کلمات کلیدی، بیان مسئله، روش اجرا، دس
علل موفقیت یا عدم موفقیت، پیشنهاد 



: زمینه و موضوعات
ه شده که هر تجربه در یک یا چند زمینه عملیاتی بکار گرفت

:رددمی بایست زمینه آن توسط صاحب تجربه مشخص گ

بهداشتی، درمانی، امور غذا، امور دارو، آموزش، 
و پژوهش و تحقیقات، تجهیزات پزشکی، برنامه ریزی

الی، سیاست گذاری، فناوری اطالعات، مدیریت، منابع م
، منابع انسانی، منابع فیزیکی، ساختار سازمانی

برونسپاری، امور فرهنگی و رفاهی

ثبت اطالعات تجربه: مرحله ششم 



: شرایط حاکم بر وقوع تجربه

و ( نقاط قوت و نقاط ضعف)شرایط محیطی داخل سازمان 
و شرایطزمانی، شرایط (فرصتها و تهدیدها)خارج سازمان 

تحت ، مهمترین شرایطی هستند که کارکرد تجربه رامکانی
تاثیر قرار می دهند و الزم است در نظام مدیریت دانش ایت

.شرایط به دقت معرفی شوند

ثبت اطالعات تجربه: مرحله ششم 



:مولفه های اختصاصی تجربه
ر انواع روش ها، تکنیک ها، ابزارهایی که در این تجربه به کا

گرفته شده است
مهم ترین تصمیمات اخذ شده در این تجربه❖
خالصه ای از روش هایی که در تصمیم گیری ها به کار برده  شده است❖
استخالصه ای از شرایط عدم اطمینان و انواع ریسک هایی که در تصمیم گیری وجود داشته❖
ی به خالصه ای از انواع اطالعاتی که از آن ها در تصمیم گیری ها استفاده شده و روش دست یاب❖

آن ها
کست خالصه ای از شرایط فرهنگی، محیطی و سایر متغیرهای سازمانی که بر موفقیت یا ش❖

تجربه اثرگذارند
ه خالصه ای از انواع محدودیت ها و موانع موجود و انواع روش هایی که برای غلبه آن ها استفاد❖

شده است
خالصه ای از ابتکارات، خالقیت ها و نوآوری های صورت گرفته❖
خالصه ای از صرفه جویی های انجام شده در این تجربه❖
توصیه هایی برای استفاده از این تجربه در شرایط مشابه ❖

ثبت اطالعات تجربه: مرحله ششم 



.پس از ثبت تجربه نسبت به ارسال آن  اقدام مي نماييم

ثبت اطالعات تجربه: مرحله ششم 



نمايي از آيكن جستجوي تجربه ثبت شده در سامانه

فحه اصلي پس از ثبت تجربه با انتخاب آيكن تجربه ثبت شده از ص
.كردنسبت به وضعيت  تجربه مي توان اطالعات كسب( نخست)

پيگيري  تجربه ثبت شده: مرحله هفتم 


