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ویژه نامه پنجمین همایش

و  دانشکده های علوم پزشکی کشور و سازمان های وابسته
توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه ها

سیزدهم و چهاردهم شهریور ماه ١٣٩٨ 

ساختار سازمانی

اصالح نظام اداری 

انتخاب، انتصاب 
و توسعه مدیران

مدیریت دانش

مدیریت مسیر شغلی 
کارکنان 

آموزش 
و توسعه مدیران

نظام نوین مدیریت
 بخش سالمت کشور بخش سالمت کشور

مدیریت مشاغل

سـاختار و ماموریـت مرکز توسـعه مدیریت و تحول 

اداری را مرکـزی پیشـرو و پویـا ترسـیم کرده اسـت.

ایـن مرکـز باید در حوزه توسـعه و ایجـاد برنامه های 

جدیـد در مقایسـه بـا سـایر بخش هـای وزارتخانـه 

پیشگام بوده و مرکزی برای تولید، اشاعه و گسترش 

ایده هـا و نگرش های جدید در نظام سـالمت باشـد.

پیداسـت،  آن  نـام  از  کـه  همانگونـه  مرکـز  ایـن 

شایسـته اسـت آینـده سـازمان و تحـول اداری و 

حکمرانـی نویـن نظـام سـالمت را ترسـیم نمـوده و 

بـا مشـارکت دانشـگاه ها و اسـتفاده از ظرفیت هـای 

و  رشـد  زمینـه  علمـی،  مجامـع  و  دانشـگاهی 

کنـد. فراهـم  را  سـالمت  نظـام  توسـعه یافتگی 

پـر واضح اسـت کـه برای توسـعه، نباید در گذشـته 

ماند، لذا نیازمندیم سیر تحول و توسعه در کشورها 

را مطالعـه نمـوده و بـا توجـه بـه فرهنـگ و هویت 

ملی و دینی از رشـد و پیشـرفت آنهـا درس بگیریم.

از مرکـز توسـعه مدیریـت و تحـول اداری انتظـار 

مـی رود، تمـام تـوان خـود را بـه کار گرفتـه و بـا 

اسـتفاده از ظرفیت شورای راهبری توسعه مدیریت، 

بـرای مجموعـه بـزرگ حوزه سـالمت، چشـم انداز  و 

افـق روشـنی ترسـیم نماید.

دکتر سیدکامل تقوی نژاد
معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی

هوشمندسازی 
و توسعه سامانه ها

بازمهندسی فرایندها
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برنامه های راهبردی و عملیاتی 
مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

ساختار سازمانی

انتخاب، انتصاب 
و توسعه مدیران

مدیریت مسیر شغلی 
کارکنان 

مدیریت مشاغل

اصالح نظام اداری 

مدیریت دانش

آموزش 
و توسعه مدیران

هوشمندسازی 
و توسعه سامانه ها

نظام نوین مدیریت
• افزایش میزان پاسخ گویی، ثبات سیاسی و کارایی دستگاه  بخش سالمت کشور

• بهبود کیفیت قوانین و مقررات
• کاهش عوامل ایجاد کننده فساد سازمانی

و  وزارت  ستاد  سازمانی  پست های  و  تشکیالت  و  ساختار  منطقی نمودن   •
واحدهای وابسته و تابعه وزارت بهداشت متناسب با تنوع و تعدد ماموریت ها

• متناسب سازی تعداد پست ها و سطوح مدیریتی به منظور تسریع و تسهیل 
در امر تصمیم گیری

• کاهش موازی کاری و تداخل وظایف بین واحد های سازمانی
• افزایش کارایی و بهره وری واحد های عملیاتی

• افزایش میزان انتصابات مدیران و کارکنان بر اساس نظام شایسته ساالری
• توانمند سازی مدیران حرفه ای مبتنی بر مدل شایستگی

• نهادینه کردن عدالت و شایسته ساالری در انتخاب، انتصاب و توسعه مدیران
• توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای

• افزایش انگیزش شغلی و توسعه کارکنان و مدیران
• افزایش تعهد و تعلق سازمانی کارکنان

• توسعه و یکپارچه سازی مشاغل بخش سالمت
• تقویت ظرفیت شغلی بخش سالمت
• افزایش میزان عدالت در پرداخت ها

• افزایش میزان تحقق اهداف برنامه های اصالح نظام اداری
• افزایش پاسخ گویی نظام اداری بخش سالمت

• ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به عموم مردم
• افزایش سطح رضایت مندی مراجعین

• توسعه فرهنگ یادگیری و مشارکت سازمانی 
• توسعه و ایجاد شبکه های دانش و حافظه سازمانی در وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی
• افزایش کمی و کیفی پیشنهادها و تجارب کارکنان و مدیران

• روزآمدسازی و ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش مدیران
وظایف  و  نقش ها  ایفای  جهت  مدیران  شایستگی  توسعه  و  سازی  توانمند   •

مدیریتی
• افزایش اثربخشی آموزش های مهارتی و عمومی مدیران

• توسعه هدفمند آموزش های مدیران

• هوشمندسازی و  یکپارچه سازی سامانه های اطالعاتی 
• افزایش شفافیت، سرعت، دقت، صحت و کیفیت اجرای فرآیندهای اداری

• افزایش رضایت گیرندگان خدمات )ارباب رجوع(
• کاهش بار مراجعات حضوری به گیرندگان خدمات اداری

• طراحی معماری ساختار کالن و مدیریت نوین نظام سالمت 
• شناسایی و تفکیک وظایف و ساختارهای تولیتی سالمت در کشور و پیشنهاد 

چگونگی تفکیک آنها.
• مرور نظام مند شواهد علمی متقن منتشر شده درباره ویژگی های ساختاری و 

مدیریتی یک نظام سالمت مطلوب
• تدوین سناریوهای اقدامات ضروری اصالحی در کارکردهای نظام سالمت در 

۳ برش ۵ ساله

• بازنگری ساختار و تشکیالت تفصیلی ستاد وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
• اصالح و تدوین ساختار و تشکیالت دانشکده های آموزشی دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور
• تدوین تشکیالت پایگاه های اورژانش پیش بیمارستانی اعم از شهری، جاده 

ای، ریلی، هوایی، دریایی
• بازنگری و اصالح ماموریت و شرح وظایف معاونت ها، مراکز، ادارات کل دفاتر، 

ادارات و گروه های ستاد وزارت 

• استقرار کانون ارزیابی و توسعه مدیران در ستاد وزارت و دانشگاه های کالن 
منطقه

• تدوین آیین نامه انتخاب، انتصاب و توسعه مدیران حرفه ای و دستورالعمل های 
اجرایی آن

توسعه شایستگی  و  انتصاب  انتخاب،  افزاری  نرم  استقرار سامانه  و  • طراحی 
مدیران حرفه ای

• تهیه و تدوین نظام نامه ارتقاء مسیر شغلی کارکنان و مدیران
• طراحی و استقرار سامانه نرم افزاری ارتقاء مسیر شغلی کارکنان

از  استفاده  با  بهداشت  وزارت  اختصاصی  و  عمومی  مشاغل  بازطراحی   •
رویکرد های نوین طراحی مشاغل

)Iranian Health O'NET(طراحی و استقرار سامانه بانک اطالعات مشاغل سالمت •

و  وزارتخانه  مدیریت  توسعه  راهبری  شورای  منظم  تشکیل  و  فعال سازی   •
سازمان های تابعه و وابسته و کمیته های تخصصی

• ارزیابی عملکرد ستاد، سازمان های تابعه و دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی 
در جشنواره شهید رجایی و تهیه کارنامه عملکردی

• استقرار چرخه مدیریت  بهبود بهره وری در ۱۱ بیمارستان منتخب

• استقرار کامل نظام پیشنهادها و ثبت تجربه در ستاد و دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور

• استقرار  کامل نظام مدیریت دانش در ستاد وزارت و دانشگاه های علوم پزشکی 
کالن منطقه یک آمایشی

• برگزاری جشنواره نظام ملی تاپ )تجربه، ایده و پیشنهاد(

و  ستاد  حرفه ای  مدیران  توسعه  و  آموزش  اجرایی  دستورالعمل  تدوین   •
دانشگاه های علوم پزشکی کشور

• تدوین برنامه های توسعه ای مدیران حرفه ای بر اساس سطوح و نوع مشاغل 
و اجرای آن

• اجرای برنامه های توانمندسازی مدیران سالمت با همکاری موسسات بین المللی 
)جایکا(

• برقراری ارتباط دوسویه بین نرم افزار تشکیالت دانشگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی کشور با سامانه جامع تشکیالت وزارتخانه

• برقراری ارتباط برخط و دوطرفه بین سامانه مهندسی مشاغل و سامانه جامع 
منابع انسانی

• توسعه و یکپارچه سازی سامانه های مدیریت دانش، نظام پیشنهاد ها و ثبت تجربه
• توسعه و هوشمند سازی سامانه جامع تشکیالت و پاالیش و اصالح داده ها

 بخش سالمت کشور
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چالش ها، سیاست ها و برنامه های حوزه توسعه مدیریت و تحول اداری

در گفتگو با دکتر پاکدل رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری مطرح شد؛

مهرانگیز حق گو: دکتر رحمت اله پاکدل که ریاست مرکز توسعه مدیریت 
و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را عهده دار است 
فارغ التحصیل رشتٔه مدیریت آموزشی از دانشگاه عالمه طباطبائی است. 
وی از سال 1378 در سازمان اداری و استخدامی کشور در حوزه برنامه 
ریزی آموزشی سازمان -که مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت 
بر آموزش و توسعه کارکنان و مدیران بخش دولتی و دستگاه های اجرایی را 

برعهده داشت - فعالیت کاری و سازمانی خود را آغاز کرد.
با طراحی نظام جدید آموزش کارکنان دولت  این مسیر   وی در 
با رویکرد پودمانی، اعتبارسنجی مراکز و مؤسسات آموزشی و طراحی 

نظام های توسعه مدیران بخش دولتی فعالیت خود را ادامه داد.
انسانی  منابع  مدیریت  مسئولیت  سال  سه  مدت  به  پاکدل  دکتر 

سازمان امور مالیاتی کشور را در کارنامه کاری خود دارد.
از  استراتژیک  مالیاتی یک سازمان  امور  اینکه سازمان  به  با توجه 
لحاظ تأمین منابع مالی دولت است وی برنامه های توسعه ای در حوزه 
سرمایه انسانی مانند سند برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان در افق 
سه ساله و پروژه طراحی نظام استراتژیک منابع انسانی سازمان را به 
کمک همکاران خود طراحی و هدایت نمود. از آنجائیکه حوزه مطالعات 
و طراحی نظام های نوین مدیریتی در بخش دولت مورد توجه دولت 
دوازدهم و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفت با بازگشت به 
سازمان مذکور به عنوان رئیس امور نظام ها و فناوری های مدیریتی این 
سازمان منصوب شد و بر اساس سیاست هایی که جناب آقای انصاری 
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان تعیین نمودند، نظام نامه 
با تشکیل شورای پژوهشی پروژه های  پژوهش سازمان تدوین شد و 

طراحی نظام مدیریت دانش بخش دولتی، طراحی مدل تعالی منابع 
نظام  استعداد در  نظام مدیریت  اجرایی، طراحی  انسانی دستگاه های 
اداری با تعامل با دانشگاه ها و مجامع علمی در دستور کار قرار گرفته 
و انجام شد که هم اکنون به صورت پایلوت در برخی از دستگاه های 

اجرایی در حال انجام است.
با عنایت به گذشت بیش از سه ماه از حضور ایشان در حوزه توسعه 
مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور 
و به بهانه برپایی پنجمین همایش مدیران توسعه سازمان و تحول اداری 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان های 

وابسته، با وی گفتگویی انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد:

مأموریت و نقش حوزه توسعه مدیریت و تحول اداری در پیشبرد  ◄
اهداف سازمان های دولتی را تبیین نمایید.

نکته ای که در ابتدا باید به آن پرداخته شود این است که مدیران باید 
از جزءنگری و شیفتگی صرف به اهداف سازمانی خود دست بردارند و 
اهداف جامعه و کشور را راهنمای خود در تالش هایشان قراردهند. امروزه 
نمی توان جامعه سربلند و کشور سرافراز داشت در حالی که مدیران و 
کارکنان هر کدام به دنبال اهداف سازمانی خود باشند و منافع کلی را مد 
نظر قرار ندهند بلکه باید بین سازمان ها و اهدافشان با جامعه پیوند زده 

شود و اهداف اجتماعی در منشور هر سازمانی سرلوحه امور قرار گیرد.
بوروکراتیک  مدل  پنج  نوین  دولتی  امور  اداره  در  کلی  طور  به 
کالسیک، نئوبروکراتیک، نهادی، روابط انسانی و انتخاب عمومی وجود 
دارد. با مطرح شدن مدل حکمرانی به عنوان مدل غالب پس از مدل 
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مسیر  توسعه

اداره امور عمومی و رویکرد مدیریت دولتی نوین، تئوری حکمرانی به 
عنوان جایگزینی برای تئوری مدیریت دولتی نوین در دنیای متغیر پس 
از آن مطرح شد. در بین نظریه های حکمرانی، نظریه حکمرانی خوب 
به کارگیری اصولی مانند مشارکت، شفافیت، پاسخگویی اثربخشی و 
کارآیی و حاکمیت قانون را برای اداره امور کشور توصیه می کند. در 
واقع این مدل رویکردی فراملی دارد و برای سطح کالن یعنی سطح 
سازمان های بین المللی مثل WHO، بانک جهانی و ... و سازمان های 
چند ملیتی طراحی شده است که به دنبال نقش حداقل دولت و توانمند 
سازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی که معتقد است دولت باید نقش 
هماهنگ کننده و تنظیم گر خود را تقویت نموده و به جای تصدیگری 
به تنظیم و تسهیل روابط بپردازد. در الگوی حکمرانی خوب بحث از 
دولت نماینده و دولت مشارکتی است که از این طریق راه را برای فعالیت 
سایر بخش ها هموار می سازد. بنابراین اگر چه حکمرانی خوب، یک ایده 
آرمانی است، اما به هر حال همه جوامع باید به سمت تحقق آن گام 

بردارند.
بافت  در  عنوان عنصری حیاتی  به  نظام سالمت  آنجا که  از  حال 
اجتماعی همه جوامع پذیرفته شده است تاکید می کنم که به کارگیری 

به  دستیابی  می تواند  نظام سالمت  در  مدل ها  این 
به خصوص  درمان  و  بهداشت  بخش  کالن  اهداف 
دسترسی عادالنه به خدمات سالمت را محقق سازد 
ضمن اینکه مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری در 
سازمان ها باید بتواند با استفاده از اهرم های دانشی و 
یافتن نقاط حساس برای عمل، با صرف نیروی کم، 

نتایج بزرگی را برای سازمان به ارمغان آورد.
برنامه و اهداف حوزه توسعه مدیریت و تحول  ◄

وزارت  کالن  اهداف  به  دستیابی  جهت  اداری 
بهداشت را بیان نمایید.

مهم ترین برنامه های حوزه توسعه مدیریت و تحول 
اداری که در راستای دستیابی به اهداف و سیاست های 
کلی نظام اداری و نظام سالمت و همچنین اهداف 
کالن معاونت توسعه مدیریت و منابع تدوین شده اند 
شامل منطقی نمودن ساختارهای سازمانی به ویژه 
دانشکده های   / دانشگاه ها  ستاد  و  وزارتخانه  ستاد 
علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی، طراحی 

و استقرار نظام انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس رویکرد شایستگی و 
کانون های ارزیابی، پرورش و توسعه مدیران فعلی و آینده نظام سالمت، 
طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم 
پزشکی، طراحی نظام نوین مدیریت بخش سالمت کشور، بهبود بهره 
وری، هوشمند سازی و بهبود فرآیندها و کاربرد فناوری های نوین در 
مدیریت و توسعه و تقویت دفاتر خدمات سالمت و گسترش آن به کلیه 
حوزه های وزارتخانه و همچنین استقرار کامل نظام مدیریت دانش است 
اقداماتی در راستای اجرایی سازی این برنامه ها تدوین شده و در حال 

انجام است.
مهم ترین چالش های مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت  ◄

بهداشت ازنظر شما چیست؟ و اولویت ها و برنامه های شمادرسال 
جاری برای برون رفت از این مشکالت چه خواهد بود؟

با توجه به مکاتبه ای که با دانشگاه ها/دانشکده ها و سازمان های وابسته 
در خصوص چالش های مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری صورت 
گرفت، بیشترین چالش های احصاء شده در دو حوزه مهندسی سازمان 
و مهندسی مشاغل بود که در حوزه مهندسی سازمان اهم این چالش ها 
)مشکالت مربوط به سامانه جامع تشکیالت عدم ارتباط دوسویه سامانه 

جامع تشکیالت و پرسنلی- عدم برقراری ارتباط آنالین سامانه جامع 
تشکیالت با سامانه ملی مدیریت ساختار و ...؛ طوالنی شدن فرایند تعیین 
نرم های تشکیالتی )اورژانس، ستاد شبکه ها، دانشکده ها و...( و بالتکلیفی 
دانشگاه ها در ایجاد ساختار واحدهای جدید و ضعف در استاندارد سازی 
ساختارهای سازمانی در واحدهای محیطی دانشگاه بود که اقداماتی در 

این زمینه ها انجام شده که در ادامه به آنها خواهم پرداخت.
در حوزه مهندسی مشاغل هم مهمترین چالش، »ابهام در ضوابط 
مربوط به طبقه بندی مشاغل« است که ایجاد شفافیت در قوانین و 
مقررات مربوط به کارراهه شغلی برای برون رفت از این چالش در دستور 

کار ما قراردارد.
در سایر حوزه ها هم چالش هایی مطرح شده اند که به ترتیب اولویت 
و اهمیت حتماً برای مقابله با این چالش ها و موانع اقداماتی انجام خواهد 

گرفت.
وضعیت ساختار سازمانی جدید وزارتخانه به چه صورت است و  ◄

چه اقداماتی در این باره صورت گرفته است؟ 
از  اول  برنامه  که  دولت  اندازه  سازی  منطقی  راستای سیاست  در 
برنامه های اصالح نظام اداری کشور نیز می باشد و با تاکید بر دستورات 
رئیس جمهوری در خصوص چابک سازی دولت و 
همچنین تاکیدات مقام عالی وزارت بهداشت، موضوع 
اصالح و بازنگری ساختار وزارتخانه در دو بخش ستاد 
وزارتخانه و دانشگاه ها به صورت مجزا در دستور کار 

مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری قرار گرفت.
برای رسیدن به تشکیالت کارآمد و متناسب، با 
بهره گیری از تجربیات و همفکری و یاری همکاران 
حوزه تحول در حال حاضر ساختار سازمانی ستاد 
وزارتخانه مورد بازنگری قرار گرفته و در مرحلٔه اخذ 
تائید از سوی مقام عالی وزارت و سازمان اداری و 

استخدامی کشور است.
شده  انجام  سازماندهی های  و  اقدامات  جمله  از 
بازنگری ساختار 235  به  اخیر می توان  در سنوات 
بازنگری پس  این  دانشکده آموزشی اشاره کرد که 
و  نرم ها  و  است  گرفته  انجام  سال   26 تقریباً  از 
مورد  انسانی  نیروی  و  تشکیالتی  استانداردهای 
در  دانشکده ها  اطالعات  است.  گرفته  قرار  بازنگری 
سامانه سابنا وارد شده و تشکیالت آنها پس از طی مراحل قانونی تأیید 
و جای ریزی خواهد شد. همچنین تعداد 371 شبکه بهداشتی درمانی 
مورد بازنگری قرار گرفته است و به دانشگاه ها ارسال گردیده تا در هیات 

امنا مطرح شود و پس از تائید اجرایی گردد.
پایگاه های اورژانس های پیش بیمارستانی نیز اعم از شهری، جاده ای، 
ریلی و هوایی مورد بازنگری قرار گرفته و استانداردها و نرم های احصاء 
شده به دانشگاه ها اعالم گردیده و دستورالعمل اجرایی شدن نیز به 

دانشگاه ها ارسال شده است.
با توجه به مصوبه شورای عالی اداری درباره برنامه جامع اصالح  ◄

نظام اداری )دوره دوم( و از آنجا که حوزه تحول اداری مهمترین 
نقش را در ایجاد اصالح نظام اداری ایفا می کند برای دستیابی به این 

اهداف چه اقداماتی شده است؟
اداری- دوره دوم  برنامه جامع سه ساله اصالح نظام  ابالغ  از  پس 
این وزارتخانه اقدام به تدوین اهداف و برنامه پیشنهادی وزارتخانه با 
دانشگاه/ و  دبیران کمیته های تخصصی در دو سطح ستاد  همکاری 

دانشکده های علوم پزشکی نمود و پس از تأیید در کمیته ساختار و 
فناوری های مدیریتی به سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تأیید و 

از آنجا که نظام سالمت به عنوان 
عنصری حیاتی در بافت اجتماعی 
همه جوامع پذیرفته شده است 

تاکید می کنم که به کارگیری این 
مدل ها در نظام سالمت می تواند 
دستیابی به اهداف کالن بخش 
بهداشت و درمان به خصوص 
دسترسی عادالنه به خدمات 

سالمت را محقق سازد ضمن اینکه 
مرکز توسعه مدیریت و تحول 
اداری در سازمان ها باید بتواند 
با استفاده از اهرم های دانشی و 
یافتن نقاط حساس برای عمل، با 
صرف نیروی کم، نتایج بزرگی را 

برای سازمان به ارمغان آورد.
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انعقاد تفاهم نامه عملیاتی ارسال گردید. پس از چندین جلسه مشترک با 
سازمان اداری و استخدامی کشور اهداف سه ساله اصالح نظام اداری این 
وزارتخانه نهایی و ابالغ شد که نقشه راه ستاد و دانشگاه/دانشکده های 
برنامه ریزی  و  تمرکز  لذا  است،  برای سال های 97-99  پزشکی  علوم 
جهت تحقق اهداف مدون اصالح نظام اداری و تدوین پروژه های بهبود 

مد نظر قرار گرفته است.
با توجه به اهمیت جایگاه مدیریتی، بدیهی است که سازمان ها  ◄

وسواس  با  و  باشند  داشته  مدیریتی  سمت های  به  ویژه ای  نگاه 
بیشتری به انتخاب و پرورش مدیران آینده خود بپردازند. در میان 
روش های ارزیابی و توسعه که به طور ویژه برای انتخاب و پرورش 
مدیران به کار گرفته می شود، مرکز ارزیابی مدیران از قابل اطمینان 
کانون  تأسیس  خصوص  در  لطفاً  می شود.  محسوب  ابزارها  ترین 
ارزیابی مدیران در وزارت بهداشت و فعالیت های آن توضیحاتی 

بفرمایید:
با توجه به اینکه تعداد حدود 30000 پست مدیریتی در نظام سالمت 
وجود دارد و با توجه به اهمیت رویکرد شایستگی در انتخاب و انتصاب 
مدیران در سمت های مدیریتی، مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری 

وزارت بهداشت پس از ابالغ بخشنامه دولت در زمینه 
عملیاتی نمودن انتخاب و انتصاب مدیران از طریق 
کانونهای ارزیابی اقداماتی را انجام داده است. از جمله 
اقدامات انجام شده تدوین مدلهای ارزیابی شایستگی 
تعدد  به  توجه  با  بهداشت می باشد.  وزارت  مدیران 
شناسایی  بهداشت  وزارت  در  مدیریتی  پست های 
شایستگی های مدیریتی 12 پست مدیریتی دراولویت 
کار قرار گرفت. در حال حاضر مدل شایستگی 12 
معاونت  زیرمجموعه  )مدیریت های  مدیریتی  پست 
مدیریت های  همچنین  و  منابع  و  مدیریت  توسعه 
بر اساس آن  بیمارستانی( استخراج شده است که 
امکان ارزیابی این گروه از مدیران از طریق کانونهای 

ارزیابی وجود دارد. 
همچنین الزمه استقرار کانون ارزیابی در وزارت 
بهداشت، اخذ مجوز استقرار کانون ارزیابی از سازمان 
اداری و استخدامی کشور می باشد. در راستای اخذ 
مجوز نیاز به تمهید امکاناتی از جمله تهیه فضای 

فیزیکی، تهیه ابزارهای ارزیابی شایستگی و.. می باشد که با اقداماتی 
که در خصوص فراهم آوردن امکانات مذکور انجام دادیم خوشبختانه 
اخذ  جاری  سال  ماه  مرداد  در  مدیران  ارزیابی  کانون  تأسیس  مجوز 
گردید. هدف ما این است که کانون ارزیابی در ستاد و کالن مناطق با 

استانداردهای مرکز ایجاد و راه اندازی شود.
در ضمن در جهت تحقق اصل شایسته ساالری و عدالت محوری 
)برنامه چهارم اصالح نظام اداری و سیاست های وزارت بهداشت(، پیش 
نویس دستورالعمل انتخاب، انتصاب و توسعه مدیران با رویکرد کانون 
ارزیابی شایستگی را نیز تهیه کرده ایم و در حال حاضر نیز در حال اخذ 
نظرات و پیشنهادات از معاونت ها و دانشگاه ها هستیم که انشااهلل پس 
از اخذ و اعمال نظرات منطقی از تمامی حوزه ها دستورالعمل برای اجرا 

ابالغ خواهد شد.
اهداف  ◄ پیشبرد  در  کلیدی مدیران  و  نقش حیاتی  به  توجه  با 

سازمان و اهمیت آموزش و توسعه آنها، رئوس مهم ترین فعالیت ها 
و اقدامات مورد نظر شما در حوزه آموزش و توسعه مدیران نظام 

سالمت چیست؟
از مهم ترین فعالیتها و اقدامات این مرکز در حوزه آموزش و توسعه 

مدیران، هدفمند نمودن آموزشها در مسیر ارتقاء و انتصاب مدیران است 
و این امر مستلزم نظام مند نمودن آموزشها از طریق شناسایی و اولویت 
گذاری شایستگی های حرفه ای مدیران و انطباق آن با نیازهای آموزشی 
مدیران و در راستای آن طراحی، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی 
مبتنی بر شایستگی های حرفه ای و همچنین توسعه مهارت ها، قابلیت ها 
و شایستگی های کلیه سطوح مدیران وکارکنان مستعد احراز پست های 
مدیریتی است که در این خصوص مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری 
اقدام به تدوین پیش نویس دستورالعمل آموزش و توسعه مدیران نظام 
سالمت نموده است و انتظار می رود پس از ابالغ، این دستورالعمل مالک 
عمل وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی در آموزش و توسعه 

مدیران قرار گیرد.
میزان  ◄ سنجش  جهت  ساله  هر  رجایی  شهید  ملی  جشنواره 

برگزار  سازمان  مدیریت  و  اداری  نظام  در  تحول  ایجاد  موفقیت، 
می گردد. چه پیشنهاداتی برای بهبود رتبه و تقویت جایگاه وزارت 

بهداشت در این جشنواره دارید:
با توجه به اهمیت و جایگاه ارزیابی برون سازمانی و ارائه نتایج آن از 
طریق برگزاری جشنواره شهید رجایی در سطوح ملی و استانی توجه 
به بهبود و ارتقاء نتایج ارزیابی ها و جایگاه وزارتخانه 
اقدامات  امکان معرفی  تنها  نه  در جشنواره مذکور 
بلکه  مهیا می کند  را  وزارت  این  برنامه های مهم  و 
می تواند فرصتی برای تبادل تجارب موفق باشد. لذا 
تقویت این جایگاه با در نظر گرفتن موارد زیر می تواند 
کمک قابل توجهی به دستیابی به اهداف نظام اداری 

و مأموریت های تخصصی وزارتخانه نماید.
• برنامه ریزی، هماهنگی و تعامل بیشتر معاونت ها 
و  کارشناسان  با  وزارتخانه  این  تخصصصی  دفاتر  و 

مدیران سازمان
• همراستایی اهداف و برنامه های داخلی وزارتخانه با 

سیاست ها و اهداف سه ساله اصالح نظام اداری
• تبیین اهمیت برگزاری جشنواره شهید رجایی به 
عنوان مکانیسم اثربخش ارزیابی عملکرد دستگاه های 
و  میانی  مدیران  وظایف  نقش ها،  تشریح  و  اجرایی 
ارشد وزارتخانه و پیامدهای حضور موفق وزارتخانه 

در راستای افزایش تعهد در مدیران میانی
عوامل  شناسایی  و  موجود  وضعیت  سنجش  و  عملکرد  ارزیابی   • 
و مدیریت صحیح  آن ها  اساس  بر  بهبود  پروژه های  تدوین  و   بحرانی 

اجرای پروژه
• فعالسازی شورای راهبری توسعه مدیریت، کمیته های تخصصی و 

برگزاری منظم جلسات به عنوان بازوهای اجرایی برنامه
• تقدیر از برگزیدگان فرایند ارزیابی دستگاه های اجرایی در جشنواره 

شهید رجایی در سطح وزارتخانه و اشاعه تجارب موفق آن ها
و نکته پایانی: ◄

برای تحقق تمامی برنامه ها و اهدافی که تا کنون به آنها اشاره کردیم، 
حداکثری  همکاری  جلب  و  مشارکت  توسعه،  مرکز  جدید  سیاست 
تمامی حوزه های ستادی، دانشگاهی و مجامع علمی و تخصصی کشور 
امور  پیشبرد  در   WHO مانند  المللی  بین  ظرفیت های  از  استفاده  و 
می باشد. امیدوارم با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره گیری از 
همه توان و تجربه و استفاده بهینه از ظرفیت و توانمندی های موجود 
با همکاری همه جانبه همکاران محترم حوزه ستادی و دانشگاهی و 
سازمان های وابسته بتوانیم گام های سازنده ای در جهت تحقق اهداف 

دانشگاه برداریم.

در جهت تحقق اصل شایسته 
ساالری و عدالت محوری )برنامه 

چهارم اصالح نظام اداری و 
سیاست های وزارت بهداشت(، 

پیش نویس دستورالعمل 
انتخاب، انتصاب و توسعه 

مدیران با رویکرد کانون ارزیابی 
شایستگی را نیز تهیه کرده ایم 

و در حال حاضر نیز در حال 
اخذ نظرات و پیشنهادات از 

معاونت ها و دانشگاه ها هستیم 
که انشاالله پس از اخذ و اعمال 
نظرات منطقی از تمامی حوزه ها 

دستورالعمل برای اجرا ابالغ 
خواهد شد.
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دکتر جلیل یونسی ◄

دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی ◄

مقدمه ◄
جزو  آن  ارتقای  و  حفظ  که  است  ارزشمندی  سرمایه  سالمت 
مهمترین تالش های روزمره انسان ها محسوب می شود. انسان سالم، 
محور توسعه پایدار است و سالمتی برای بهره مند شدن انسان ها از 
مواهب الهی امری ضروری است، لذا توجه به سالمتی و تالش برای 
حفظ و ارتقای آن همواره یک اولویت مهم برای همگان بوده است. با 
توجه به اهمیت این موضوع، سالمت آحاد مردم به عنوان یک حق 
در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و ارتقای سطح سالمت مردم 
نیز از مهمترین اهداف در چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در نظر 
گرفته شده است. مأموریت نظام سالمت، ارتقای سطح سالمت و پاسخ 
گفتن به نیازهای مردم و جامعه است. این نیازها تحت تأثیر شرایط 

پیوسته  محیطی  و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی، 
مخاطره آمیز  عوامل  دیگر  سوی  از  می کند.  تغییر 
سالمت دائماً در حال تغییر بوده و عرصة بهداشت 
و درمان به سرعت در حال تغییر است. پاسخگویی 
به این نیازها نیازمند عملکرد موفق سیاست گذاران و 
مدیران اجرایی نظام سالمت است. بنابراین رهبران 
و مدیران نظام سالمت و بهداشت باید به طور مداوم 
شایستگی های رهبری و مدیریتی خود را ارتقا دهند 

تا در سازمان های خود مؤثر باقی بمانند. 
مفهوم شایستگی ◄

واژه شایستگی به هر ویژگی عملکردی فرد اشاره 
برجسته  یا  قبول  قابل  عملکرد  به  منجر  که  دارد 
می شود. شایستگی ها ممکن است شامل مهارت های 
از  آگاهی  شخصیتی،  صفات  انگیزه،  سطح  فنی، 
باشد که می تواند  یا هر چیز دیگری  دانش،  بدنه 
از  کند. شایستگی ها  نتایح کمک  به  در دستیابی 
ویژگی های افراد هستند؛ از این رو، تجزیه و تحلیل 

کارکنان موفق یکی از بهترین روش ها برای جدا کردن و شناسایی 
کیفیت هایی است که برخی از افراد را بسیار موفق تر از دیگران می سازد. 
کسب  را  نتایج  بهترین  که  افرادی  ویژگی های  که  سازمان هایی 
می کنند، تشخیص می دهند برای خود مزیت رقابتی ایجاد کنند. این 
سازمان ها برای جذب، انتخاب، توسعه، پاداش و ارتقای موفق ترین افراد 
در موقعیت بهتری قرار دارند؛ از این رو، شایستگی ها یک ابزار مهم، 
بسیار شبیه به یک قطب نما، برای پیدا کردن جهت در جذب، توسعه، 
حفظ و جایابی بهترین، سازنده ترین و شایسته ترین افراد برای ارتقا در 

سازمان هستند. 
کانون ارزیابی مدیران: ابزاری برای شناسایی شایستگی ها ◄

ویژه سازمان های دولتی(  )به  نیاز سازمان های کشور  به  توجه  با 
انسانی در کل سازمان ها، مجمع تشخیص  و بهره وری پایین منابع 
مصلحت نظام به منظور ایجاد تحولی بنیادی در ساختار اقتصادی، 
ساله  بیست  انداز  تحقق چشم  برای  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
جمهوری اسالمی ایران در افق 1404، سیاست های کلی نظام اداری 

را بررسی و تصویب کرد. عمده ترین این سیاست ها عدالت  محوری، 
شایسته  ساالری و شایسته  پروری مبتنی بر اخالق اسالمی، اثربخشی 
برنامه ها و دانش گرایی بود. بنابراین تعریف و تعیین دقیق شایستگی های 
مدیران سازمان های دولتی کشور یکی از مهم ترین و کلیدی ترین پیش 
زمینه های استقرار سیاست های کلی نظام اداری کشور است و افزون 
بر نیت و اراده قوی، و مهیا کردن شرایط مناسب برای پیاده سازی 
سیاست های کلی نظام اداری کشور باید بر این موضوع تمرکز کنیم 
پیاده سازی  برای  قابلیت هایی  و  شایستگی ها  با چه  کسانی  که چه 

سیاست های کلی نظام اداری کشور مورد نیاز است. 
پس از اینکه شایستگی ها و قابلیت های مورد نیاز شناسایی شد، 
مهم ترین گام، تدوین نظامی است که قابلیت سنجش و سپس ارتقای 
این شایستگی ها را داشته باشد. تجارب جهانی نشان داده است که 
ایده آل ترین حالت وضعیتی است که بتوان از تکنولوژی کانون های 
کانون های  کرد.  استفاده  مدیریتی  شایستگی های  توسعه  و  ارزیابی 
ارزیابی با شناسایی شایستگی های مورد نیاز یک سازمان برای تصدی 
در  افراد  ارزیابی  به  کارشناسی،  و  مدیریتی  از  اعم  کلیدی  مشاغل 

خصوص موارد مربوطه می پردازد.
به  و  است  رویداد  ارزیابی  یک  کانون   واقع  در 
مکان خاصی اطالق نمی شود. این رویداد، فرایندی 

منسجم با اجزایی کلیدی است.
ویژگی اصلی کانون های ارزیابی استفاده از فرایند 
ارزیابی چندگانه است. اصول طراحی کانون ارزیابی 
این است که تا حد ممکن وظایف داوطلب شغل 
مورد نظر را شبیه سازی کند. این کانون ها عالوه  بر 
اینکه می توانند افراد را بر مبنای مدل شایستگی های 
سازمانی ارزیابی کنند، از این قابلیت برخوردارند که 
افراد توانا را برای در اختیار گرفتن پست های مهم 
سازمانی شناسایی کنند و یا ادامه فعالیت در یک 

پست مهم را توصیه نمایند. 
کانون ارزیابی، روشی جامع برای ارزیابی قابلیت ها 
و توانایی های افراد است. از این ارزیابی ها می توان 
یا  و  افراد  توانایی های  و  آمادگی ها  سنجش  برای 
استعدادهای بالقوة آنها استفاده کرد. کانون ارزیابی، 
به ارزیابی گروهی از شرکت کنندگان توسط تیم ارزیابی با استفاده 
از تمرین ها و آزمون های متنوعی داللت دارد که به منظور انتخاب 
افراد واجد شرایط برای تصدی مناصب به طور عمده مدیریتی استفاده 
می گردد. در این مراکز برحسب هدفی که دنبال می شود، دو نوع مرکز 
استخدام  مورد  در  تصمیم  برای  که  کانون هایی  دارد:  وجود  ارزیابی 
طراحی می شوند که به آنها کانون ارزیابی گفته می شود و کانون هایی 
که برای شناخت نقاط قوت و قابل توسعه افراد، برای ارتقاء تشکیل 
می شوند و کانون توسعه ای نامیده می شوند. بنابر این استخدام و ارتقاء، 
تشخیص نیازهای آموزشی، توسعه و بهبود قابلیت ها سه کارکرد اصلی 

مراکز ارزیابی تلقی می گردند.
تکنیک های  از  استفاده  با  دیده  آموزش  ارزیابان  مرکز،  این  در 
افراد را در موقعیت های شبیه سازی شده شغلی قرار داده  ارزیابی، 
و با تکیه بر متغیرهای پیش بین و بکارگیری آزمون های روانشناختی 
با نزدیک ترین برآورد، قابلیت ها، شایستگی ها و توانمندی های آنان را 
ارزیابی می نمایند و در نهایت با در نظر گرفتن معیارهای شغل و نتایج 

ضرورت طراحی و استقرار کانون ارزیابی شایستگی مدیران در نظام سالمت

واژه شایستگی به هر ویژگی 
عملکردی فرد اشاره دارد که منجر 
به عملکرد قابل قبول یا برجسته 

می شود. شایستگی ها ممکن است 
شامل مهارت های فنی، سطح 

انگیزه، صفات شخصیتی، آگاهی 
از بدنه دانش، یا هر چیز دیگری 
باشد که می تواند در دستیابی به 
نتایح کمک کند. شایستگی ها از 
ویژگی های افراد هستند؛ از این 

رو، تجزیه و تحلیل کارکنان موفق 
یکی از بهترین روش ها برای جدا 
کردن و شناسایی کیفیت هایی 
است که برخی از افراد را بسیار 

موفق تر از دیگران می سازد. 
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انتخاب، ارتقاء و ... افراد اتخاذ می شود.
از شایستگی هایی که به طور معمول در کانون های ارزیابی مورد 
سنجش قرار می گیرد می توان به توانایی متقاعدسازی، مهارت ارتباطی، 
تصمیم گیری، حل مساله، تفکر تحلیلی، روابط بین فردی و نظایر آن 
اشاره کرد که با استفاده از تکنیک های مختلف نظیر بازی های گروهی، 
تمرین های نوشتاری، بحث گروهی، کارتابل، کازیه، مصاحبه و ... مورد 
ارزیابی و  از فرایند  ارزیابی قرار می گیرد. به طور معمول هر بخش 
ارزیابی داوطلبان مختلف توسط ارزیابان متفاوتی انجام می شود؛ از این 
رو فرایند انجام یافته در کانون ارزیابی را می توان فرایندی چندروشی- 
چندصفتی و چند ارزیابی نامید که به طور معمول در آن ارزیابان برای 
ارزیابی و احصاء شایستگی ها و ابعاد هدف، تحت آموزش و تمرین قرار 

می گیرند.
از دیگر وجوه مورد توجه کانون ارزیابی می توان به دریافت بازخورد 
رفتار توسط ارزیابی شوندگان اشاره کرد. مراکز ارزیابی دارای این مزیت 
بازخورد  سنجش،  مورد  ویژگی های  مورد  در  داوطلبان  که  هستند 

مشروح برای نقاط ضعف و قابل بهبود خود دریافت می کنند. براساس 
قوانین کانون ارزیابی، هدف از آنها سنجش ابعاد رفتاری به شیوه های 
مختلف جهت دستیابی به سنجش های تکرارپذیر در مورد ویژگی های 
فردی مرتبط به مشاغل خاص است. تمرین های عملی نیز به شیوه ای 
رفتاری  نیازهای  پیش  ظهور  موجب  بتوانند  که  می شوند  طراحی 

مختلف مرتبط با شغل شوند.
نظر به اینکه اجرای کانون ارزیابی و توسعه وابسته به شناخت دقیق 
است، )تمرین(  ابزار  و  ارزیاب  ارزیابی شونده،  شایستگی،  عنصر  سه 
را فراهم  استاندارد و موفق  ارزیابی  امکان  این سه عنصر  تعامل  لذا 

می سازد. 
در این فرایند ارزیاب ها با استفاده از ابزارهای مختلف )تمرین های 
کانون، آزمون های روان شناختی، آزمون های توانمندی ذهنی، بازی های 
مدیریتی و مصاحبه( به شناسایی میزان و سطح هر شایستگی در 

ارزیابی شوندگان می پردازند.
 بر این اساس، می توان فرایند اجرایی کانون ارزیابی را به شرح شکل 

زیر نشان داد:

توسعه اىتوسعه اى
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مسیر  توسعه

دکتر آرین قلی پور ◄

استاد دانشگاه تهران ◄

یکی از مقوله های ساختاری در دهه های اخیر در سازمان ها، 
کاهش الیه های ساختاری به منظور افزایش چابکی و پاسخگویی 
سریع به تحوالت محیطی است. در ساختارهای سنتی الیه های 
ساختار سازمانی بیش از ده الیه بودند ولی امروزه کمتر از پنج 
الیه برای سازمان توصیه می شود. کاهش الیه های ساختاری باعث 
می شود ارتقاء عمودی در الیه های ساختار سازمانی کاهش یابد و 
کارکنان احساس کنند که چشم انداز ارتقاء برای آنها تاریک است 
و تا زمان ارتقاء، استعفا، انتقال یا بازنشستگی مقام مافوق نمی توانند 
ارتقاء پیدا کنند و جایی در نمودار سازمانی برای ارتقاء آنها وجود 
ندارد. یکی از مکانیزم های موثر برای جلوگیری از احساس درجا 
زدن، طراحی ارتقاء افقی و ایجاد مسیرهای دوگانه برای ارتقاء 
کارکنان است. مسیرهای حرفه ای پیشرفت دوگانه و کارراهه افقی 
به سازمان ها این امکان را می دهد که بر اساس شایستگی های 
شاغلین، آنها را ارتقاء داده و مخزن استعدادهای خود را حفظ 
کنند و از رفتن آنها به واحدها یا سازمان های دیگر جلوگیری کنند. 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم 
پزشکی و بیمارستان ها، عموما با کارکنان حرفه ای سر و کار دارند 
و حفظ این افراد حرفه ای بسیار مهم و در عین حال دشوار است. 
از طرفی اکثر کارکنان حرفه ای از ارتقاء در مسیر افقی احساس 
خوشایند تری از ارتقاء در مسیر عمودی دارند. این امر مستلزم 
این است که معیارهای ارتقاء در مسیر حرفه ای به طور اساسی 
و  شود  عجین  خود  فعلی  شغل  در  کارکنان  واقعی  عملکرد  با 
معیارهایی مالک عمل قرار گیرد که به عملکرد فرد در زمان حال 
مرتبط باشند. معیارهای گذشته نگر مثل مدرک تحصیلی، سابقه، 
کار مرتبط با شغل، دوره های آموزشی گذرانده شده، در عین حال 
که باید مورد توجه قرار گیرند ولی گذشته نگر بودن آنها، انگیزه 
کارکنان را در زمان حال یا آینده افزایش نمی دهد. بر اساس تئوری 
انتظار و تئوری هدفگذاری در انگیزش کارکنان، احتمال نیل به 
عملکرد باال و برقراری اهداف چالشی برای کارکنان حرفه ای بسیار 

انگیزه بخش هستند و می توانند به عملکرد باال منجر شوند. 
مساله بسیار مهم در طراحی مسیر ارتقاء افقی این است که 
مکانیزم ارتقاء افقی باید با عملکرد واحد و عملکرد سازمان مرتبط 
شود. ایجاد ارتباط بین عملکرد فرد، واحد و سازمان موجب می شود 
که همزمان با افزایش بهره وری کارکنان، بهره وری سازمان نیز 
افزایش یابد. بدین منظور الزم است مسیر افقی یک بازه سی ساله 
را در نظر گرفته و چشم انداز دوران خدمت را برای فرد روشن 
سازد تا از لحظه استخدام تصور کند که چه مسیری را می تواند 

طی کند و برای طی طریق چه معیارهایی را باید برآورده سازد.
امید است طراحی مسیرهای چند گانه متناسب با تنوع شغلی 
وری  بهره  و  افزایش  را  کارکنان  انگیزه  بتوانند  بهداشت  وزارت 

سازمان و خدمت به ارباب رجوع را ارتقاء دهد.  

دکتر محمد ذاکری ◄

دکتری مدیریت دولتی، سازمان اداری و استخدامی کشور ◄

در عصر حاضر اهمیت مدیران شایسته و بهسازی نیروی کار از روندی روزافزون 
برخوردار شده است. در کشور ایران نیز پیش بینی می شود با توجه به روند فعلی 
رشد اقتصادی و اهداف چشم انداز سال 1404، سازمان ها در سال های آینده به تعداد 
فراوانی از مدیران شایسته که باید به طور عمده در درون سازمان ها پرورش یابند، نیاز 
خواهند داشت. بنابراین، شناسایی استعدادها و نخبگان فکری و اجرایی بالقوه و بالفعل، 
جذب آن ها در دستگاه های دولتی، آموزش وپرورش استعدادها و توانمندی های ایشان 
به روش های نوین توسعه منابع انسانی، ترسیم کار راهه شغلی مناسب و انگیزاننده 
و درنهایت تصدی پست های مهم کارشناسی، مدیریتی و رهبری توسط ایشان جزء 
مهم ترین ابعاد فرایند ظرفیت سازی توسعه است که همه این  موارد در مفهومی به 
نام نظام جانشین پروری تجمیع شده است. به اعتقاد پیتر دراکر مدیران حال و آینده 
باید در الهام بخشیدن به کارکنان و رهبری تیم های کاری توانا باشند، لذا برنامه های 
پرورش و بهسازی مدیران جدید نیز باید معطوف به این قابلیت ها و مهارت ها باشد. 

یکی از این برنامه ها، جانشین پروری و مدیریت استعدادها می باشد.
مفهوم جانشین پروری ◄

جانشین پروری فرایندی طراحی شده برای حصول اطمینان از عملکرد مؤثر 
مدیران  و  کارکنان  بهسازی  و  به کارگیری  طریق  از  که  است  سازمان  مداوم  و 
برنامه ریزی  اگرچه  می شود.  امکان پذیر  سازمان  درون  کلیدی  نقش های  در 
جانشین پروری در ابتدایی ترین تعریف خود به شکل ساده »تعیین رهبران آینده« 
راهبرد سرمایه های  از  برنامه ریزی نشأت گرفته  این  اما درواقع،  تعریف می شود؛ 
مناصب  تداوم رهبری در  از  اطمینان  به منظور  ارادی  فرایندی  به عنوان  انسانی 
کلیدی، حفظ و توسعه سرمایه معنوی و سرمایه دانش برای آینده و تشویق افراد 

به توسعه است .
اهداف جانشین پروری ◄

اهداف جانشین پروری در همه سازمان ها تقریباً یکسان هستند، اما روش های 
مورداستفاده برای کسب این اهداف در سازمان ها متفاوت می باشند. این اهداف 
عبارت اند از: 1( اطمینان از اینکه مدیران مناسب در پست های کلیدی سازمان 
قرار می گیرند؛ 2( اطمینان از اینکه استعدادهای مناسب به کار گرفته می شوند؛ 3( 
اطمینان از اینکه فرایندهایی برای نگهداری و بهسازی قابلیت های عمده در جهت 
موفقیت آینده سازمان طراحی می شود؛ و 4( ایجاد، پایش و بررسی یک برنامه برای 

جایگزینی استعدادها.
ضرورت جانشین پروری ◄

در خصوص ضرورت جانشین پروری، سه رکن برتر تحت عنوان ارکان فنی، 
ارکان فردی و ارکان آینده برای سازمان ها معرفی می گردد. در این میان، ارکان 

آینده عبارت اند از جانشین پروری؛ آموزش؛ ابتکار و پژوهش. 
وقتی یک مدیر سازمان را ترک می کند بدون اینکه سازمان جانشین پروری را 
اجرا کرده باشد، طبعاً مشکالت عدیده ای برای سازمان به وجود می آید، چراکه هیچ 
فرد مستعدی وجود ندارد تا مسئولیت های وی را به طور مؤثر بر عهده بگیرد. در این 
صورت انتخاب جایگزینی موقت تنها راه ممکن است، اما این وضعیت برای سازمان 
مطلوب نیست. از سوی دیگر، برخی سازمان ها در جستجوی افراد واجد شرایط در 
جهت جایگزینی رهبری هستند، اما گاهی کارکنان واجد شرایط را در پست هایی 
جایگزین می کنند که با اهداف مسیر شغلی آن ها مرتبط نیست.بنابر این »یکی 
از دالیل شکست رهبران سازمان ها، ناتوانی آن ها در آماده کردن جانشینان خود 

می باشد«. دیگر ضرورت های جانشین پروری عبارتند از : 

ضرورت طراحی مسیر شغلی و ارتقاء افقی 
کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جانشین پروری، کلید توسعه سازمان های پیشرو
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• اطمینان حاصل کردن از اینکه افراد مناسب کافی برای هر نقش کلیدی، 
دارد؛  وجود  به سهولت  ایجاد می شود،  یا  تصدی  بال  نقش  آن  که   زمانی 
• ایجاد انگیزه در افراد و بهسازی آن ها برای تطبیق با نقش های جدید، با 
حداقل زیان؛ • اطمینان از اینکه هر نقش یک منبع یادگیری است که در آن 
متصدی می تواند نه  تنها مهارت های مربوط به آن شغل، بلکه ظرفیت پذیرش 

شغل های متفاوت و یا بیشتر را توسعه دهد.
مزایای جانشین پروری ◄

با توجه به اینکه نظام جانشین پروری کوششی برای بهسازی و نگهداری 
کارکنان مستعد است ، بنابراین این نظام می تواند تحلیل جامعی از مهارت ها 
آینده  و  نیازهای جاری  با  یافته ها  این  تطبیق  و  کارکنان  استعدادهای  و 
سازمان ارائه دهد و به سازمان اجازه می دهد تا استعداد رهبری را در سطوح 
مشخص توسعه دهد تا سازمان برنامه بهتری برای نیازهای رهبری آینده و 
فعالیت های بهسازی خود ارائه دهد. همچنین نظام جانشین پروری توانایی 
کارکنان را برای پاسخ به تغییرات محیطی رشد داده و رفتارهای اخالقی 
کارکنان را بهبود می بخشد، درعین حال، انگیزه ای را در نیروی کار به وجود 
می آورد، و فرایندهای سازمانی مثل استخدام، نگهداری، آموزش و بهسازی، 
و مدیریت عملکرد را موردتوجه قرار می دهد؛ و از مسیر استراتژیک آینده 
سازمان حمایت می کند. لذا سرمایه گذاری برای کارکنان موجود و بهسازی 
مهارت های آن ها می تواند مزایای زیادی را در سازمان به همراه داشته باشد.

به عالوه جانشین پروری به سازمان کمک می کند تا خزانه استعدادها در 
سطوح مختلف توسعه یابد. اجرای این طرح سبب تدوین مدل قابلیت ها، 
پرورش  شایسته ساالری،  فرهنگ  ترویج  آموزشی،  نیازهای  شناسایی 
مهارت های کارکنان و ارتقای توانمندی آنان می شود. از سوی دیگر، تهیه 
بانک اطالعاتی مدیران و کشف و شناسایی استعدادهای مدیریتی درون 
سازمان به روش علمی می تواند متصدیان سازمان را یاری دهد تا در هنگام 
لزوم در انتخاب افراد شایسته برای مشاغل و پست های کلیدی و مدیریتی 
سازمان دقیق تر عمل کرده و از شیوه های سفارشی گزینش مدیران اجتناب 
ورزند. درعین حال افراد شایسته بتوانند خارج  از مسیر پیشرفت شغلی عادی 
نیروهای  همه  همچنین  برسند.  سازمانی  سلسله مراتب  باالتر  سطوح  به 
سازمانی از فرصت مساوی برای شکوفا کردن استعدادهای خود در جهت 
تحقق اهداف سازمانی برخوردار شوند. از طرفی افزایش انگیزه و امکان حفظ 
کارشناسان و مدیران توانمند، تأمین نیازهای سازمان ها برای نیروهای مدیر 
در افق های آینده و تنظیم مسیر ارتقای شغلی و هدفمند کردن آموزش های 

شغلی از دیگر مزیت های اجرای نظام جانشین پروری محسوب می شود.
مراحل جانشین پروری ◄

مهم ترین اجزا و مراحل نظام جانشین پروری به شرح زیر است:
۱(آماده سازی سازمان

و  موجود  مدل های  سازمان ها  مرحله  این  در  خط مشی:  تعیین   )۱-۱
رویه های پیشین در نظام مدیریت جانشین پروری را موردبازنگری قرار داده و 

خط مشی هایی برای پیاده سازی سیستم تعیین می کنند.
مدیران  تعهد  تعیین خط مشی،  مرحله  در  ارشد:  مدیران  تعهد   )۲-۱
ارشد و درگیر شدن آن ها در برنامه مدیریت جانشین پروری، یکی از عوامل 
کلیدی برای پیاده سازی جانشین پروری است. راثول کمبود حمایت مدیران 
ارشد را به عنوان اولین عامل در فهرست 7 مشکل عمومی که بر برنامه ریزی 

جانشین پروری اثر می گذارند بیان کرده است 
۱-۳( شناسایی مناصب کلیدی: مناصب کلیدی در سازمان، مناصبی 
هستند که اهمیت زیادی در تصمیمات عملیاتی و راهبردی سازمان داشته 
و در موفقیت سازمان تأثیرگذارند. زمانی که مناصب کلیدی شناسایی شدند، 

فرایند شناسایی کاندیداهایی برای پر کردن این مناصب شروع خواهد شد.
۲(تعریف شایستگی ها: شناسایی شایستگی های مشاغل کلیدی، یک 
مؤلفه مهم در یک برنامه مدیریت جانشین پروری موفق است. شایستگی ها 

ویژگی هایی هستند که افراد به منظور رسیدن به عملکرد مورد انتظار استفاده 
می کنند. این ویژگی ها شامل مهارت، دانش، و جنبه هایی از تصویر خود، 
انگیزه های اجتماعی، خصوصیات، الگوهای فکری و روش های احساس و عمل 
هستند. شناسایی کردن شایستگی های کلیدی موردنیاز در هر سطح رهبری، 

شناسایی و ارزیابی رهبران حال و آینده باقابلیت را امکان پذیر می سازد.
باید  ابتدا  استعداد،  با  افراد  شناسایی  از  پیش  شناسی:  ۳(شایسته 
استعداد و ویژگی های آن در سازمان مورد نظر تعریف شود. شناسایی این 
افراد شامل موجودی رهبران آینده سازمان خواهد شد. این ها افرادی هستند 
که می توانند به باالتر از سطح فعلی خود ارتقا یابند. هنگام شناسایی افراد 
رهبری،  ارزش های سازمان، شایستگی های  به  بایستی  پیشرفت  باقابلیت 

عملکرد، هوش و یادگیری توجه شود.
وارد  استعداد شناسایی شدند  با  افراد  پس ازاینکه  ۴(شایسته پروری: 
خزانه استعدادها می شوند و با توجه به شرایط احراز شغل شناسایی شده و 
پس از مشخص شدن شکاف توسعه ای، برنامه های آموزشی موردنیاز برای 
آماده سازی افراد بااستعداد برای تصدی مشاغل کلیدی مشخص می شوند. 
این برنامه ها به دودسته روش های ضمن خدمت )گردش شغلی، مربی گری، 
جانشینی موقت و مطالعه موردی( و روش های خارج از محیط کار )بازی های 
مدیریتی، سخنرانی ها، روش های سمعی- بصری، روش های آموزش ایفای 

نقش( تقسیم می شوند.
۵(شایسته گماری: در این مرحله الزم است استعدادهای شناسایی شده 
و پرورش یافته در مراحل قبل با مکانیسمی مشخص و بادرنظر گرفتن جوانب 
مختلف رفتاری در سازمان در مناصب کلیدی مدنظر به کارگمارده شوند. این 
مرحله نیازمند رعایت ظرائفی است که مقاومت در برابر این انتصابات را به 

حداقل رسانده و اثربخشی فرایند و احتمال موفقیت ایشان را افزایش دهد.
ابزاری  ارزیابی،  اثربخشی نظام مدیریت جانشین پروری:  ۶(ارزیابی 
است که ارزش برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری را تعیین می کند. 
دو  به  جانشین پروری  مدیریت  نظام  در  ارزیابی  شاخص های  به طورکلی 
برنامه  نتایج  »ارزیابی  و  جانشین پروری«  برنامه  فرایند  »ارزیابی  دسته 

جانشین پروری« تقسیم می شود.
نتیجه گیری ◄

سازمان هایی که درگیر جانشین پروری هستند بایستی از رویکرد سنتی 
که در جستجوی شناسایی و آمادگی رهبران برای پست های کلیدی و خاص 
در آینده است به فرایندهایی تغییر جهت دهند که در جستجوی شناسایی و 
توسعه خزانه های استعداد برای پست های آینده و شاید پست های ناشناخته در 
آینده باشند. این فرایندها قطعاً حول مجموعه ای از قابلیت های رهبری متمرکز 
است که ارزیابی، بهسازی، و تصمیمات گزینشی را به دنبال دارد. سازمان 
در پاسخ به این روندها بایستی این موارد را موردتوجه قرار دهد: مشارکت 
مدیریت ارشد؛ ارزیابی جدی و جامع؛ شناسایی نیازهای افراد مستعد در آینده؛ 

برنامه های ساختاریافته بهسازی افراد؛ و ایجاد یک پایگاه داده  از استعدادها.
   به لحاظ قانونی در برنامه دوم اصالح نظام اداری ایران)1399-1397( 
استقرار نظام جانشین پروری ذیل برنامه چهارم)مدیریت سرمایه انسانی( به 
عنوان یکی از تکالیف مشترک همه دستگاه های اجرایی تعیین شده است. 
ضمن آنکه برخی از مراحل فرایند آن مثل استقرار مدل شایستگی و برنامه های 
توسعه کارکنان و ضرورت بهره گیری از نیروهای جوان و مستعد در مناصب 
مدیریتی در تکالیف دیگر این برنامه تصریح شده است. به نظر می رسد در نظام 
سالمت نیز به دالیلی همچون گستردگی جغرافیایی عرصه خدمت رسانی، 
کثرت نیروهای متخصص و دانشی در بدنه عملیاتی، ستادی و آموزشی این 
حوزه، جابجایی ها و تحوالت مکرر در عرضه و تقاضای نیروی انسانی سالمت 
و از همه مهم تر ارتباط مستقیم این حوزه با سالمتی و بهزیستی عموم مردم 
در سراسر کشور اهتمام به استقرار نظام جانشین پروری و اطمینان از وجود 
دائمی نیروهای شایسته در عرصه های عملیاتی و ستادی ضرورت بیشتری دارد. 
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مهندس سیده بهاره کاشیان/ معاون مدیر تحول، نوسازی و مطالعات  ◄

کاربردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

در اقتصاد نوین، دانش نقش کلیدی ایفا می کند و سرمایه  ی انسانی 
مهمترین دارایی سازمان ها به شمار می رود. امروزه دانش، به اصلی ترین 
مزیت رقابتی برای شرکت ها تبدیل شده است و قابلیت مدیریت دانش 
یک مهارت حیاتی است. بطوری که بقا و ماندگاری هر سازمانی در گرو 
دانش آفرینی مستمر است. فرایندی که در آن، سازمان از طریق دانش، 
خود را با محیط کسب و کار تطبیق می دهد تا بتواند ارزش آفرینی کند. 
دولت جمهوری اسالمی ایران توسعه مبتنی بر دانایی )دانش محور( 
را یکی از محورهای اساسی برنامه توسعه کشور قرار داده است. بند 27 
از سیاست های کلی برنامه ششم توسعه نشان از ضرورت دانش بنیان 
نمودن صنعت و خدمات کشور برای افزایش رقابت پذیری آن در مقیاس 
جهانی دارد. »دانش« عنصری اساسی است که در هزاره سوم به عنوان 
ابزاری برای حذف یا حداقل کاهش فاصله بین کشورهای پیشرفته و در 
حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه دانش به صورت اصولی 
مدیریت نشود و دانش فردی به دانش جمعی تبدیل نگردد، نمی توان آنرا 
به عنوان رکن توسعه قلمداد کرد. مدیریت دانش بر پایه توانایی سازمان 
برای خلق، اکتساب، سازماندهی و انتشار دانش در کل سازمان و با هدف 

بهبود اثربخشی، کارآمدی و رقابت پذیری آن بنا می شود. 
دانش چیست؟ ◄

دانش ترکیب سیالی از اطالعات، تجارب، ارزش ها و پیش زمینه های 
ذهنی و محیطی شخص است. دانش اطالعات منظم، دسته بندی شده و 
تلفیقی محسوب می شود که جامعیت داشته و آگاهی افراد را افزایش 
انتظارات  و  قضاوت ها  مفاهیم،    نظرات،  باورها،  از حقایق،  می دهد که 
تشکیل شده است. ریشه دانش از اطالعات و ریشه اطالعات از داده هاست 
و داده، واقعیت های عینی، خام، بی معنی و مجزا درباره رویدادها تعریف 
می شود. دانش منبع ایجاد ارزش در سازمان و شکل دهنده شایستگی های 

اساسی سازمان است.
مدیریت دانش و ظهور آن ◄

مدیریت دانش، عبارت است از فرآیند کشف و کسب، توسعه و ایجاد، 
تسهیم، نگهداری، ارزیابی و به کارگیری دانش مناسب توسط فرد مناسب 

در سازمان که از طریق ایجاد پیوند بین منابع انسانی، فناوری اطالعات 
و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای دستیابی به اهداف سازمانی 

صورت می پذیرد. 
مدیریت دانش و مدیریت استراتژیك  ◄

نیز یک  و  استراتژیک  و  ارزشمند  به عنوان »منبعی«  دانش  امروزه 
»دارایی« مطرح است و ارائه محصوالت و خدمات باکیفیت مناسب و 
اقتصادی، بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند، امری 
سخت و بعضاً ناممکن است. در این دیدگاه منابع ملموس )مثل سرمایه و 
تسهیالت( به خودی خود مزیت رقابتی شرکت را نمی آفرینند، بلکه مزیت 
رقابتی از طریق خدماتی حاصل می شود که به وسیله این منابع ارائه 
می گردد. عالوه بر این، دیدگاه مبتنی بر منابع مدعی است، تفاوت در 
عوامل خارجی، از قبیل شرایط صنعت، تمایزات بلندمدت در سودآوری را 
تشریح نمی کند. ازاین رو برای به دست آوردن مزیت رقابتی پایدار، منابع 

باید در  دسترس، کمیاب و غیرقابل تقلید باشند. 
مدیریت دانش و مدیریت تحقیق و توسعه  ◄

مدیریت تحقیق و توسعه ارتباط نزدیکی با مدیریت دانش دارد زیرا 
فرآیندهای تحقیق و توسعه را می توان به صورت فرآیندهای مدیریت 
پیشرفت های  و  بازار  تقاضای  به  مربوط  اطالعات  تبدیل  برای  دانش 
فناوری به دانش موردنیاز برای توسعه و طراحی محصوالت و فرآیندهای 

جدید تعریف کرد.
مدیریت دانش، فناوری و نوآوری ◄

رقابتی  افزایش  آن  به تبع  و  جهانی شدن  رشد  با  اخیر  دهه ی  در 
هستند  استراتژی هایی  دنبال  به  سازمان ها  کسب وکار،  محیط  شدن 
که به آن ها مزیت رقابتی پایدار بدهد. این استراتژی ها در ایجاد تمایز 
نوآورانه و مستمر در خدمات و محصوالت نهادینه است به طوری که 
نیاز  باشد،  مناسب  دارای طراحی  دانش که  مدیریت  به یک سیستم 
دارد تا درزمینه فناوری، بازارو امور مدیریتی دست به خلق دانش بزند. 
به این ترتیب ارتباط بین مدیریت دانش و مدیریت نوآوری تا حدودی 

مشخص می شود.
نوآوری سه مشخصه اصلی دارد:  )1( تازه و جدید بودن )2( تجاری 
به  و  نشود  داده  توسعه  ایده  یک  اگر  یعنی  پیاده شدن.   )3( و  شدن 
محصول، فرآیند یا خدمات تبدیل نشود و یا اینکه تجاری نشود، نمی توان 

مروری کوتاه بر مدیریت دانش

نمایش ارتباط بین مدیریت دانش، مدیریت نوآوری و مدیریت فناوری

مدیریت دانش مدیریت فناوری

 مدیریت نوآوری

مدیریت دانش مدیریت فناوری

 مدیریت نوآوری

مدیریت دانش مدیریت فناوری

مدیریت دانش برای دستیابی به فناوریمدیریت دانش برای نوآوری فناورانه

مدیریت دانش برای نوآوری و خلق دانش مدیریت نوآوری فناورانه

  میزان تحقق اهداف و ماموریت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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بر روی آن نام نوآوری نهاد. دسته بندی نوآوری از دیدگاه آفوا )1998( ما 

را به ارتباط مدیریت فناوری و مدیریت نوآوری نزدیک می کند. 
• نوآوری فناورانه: عبارت است از دانش اجزا، ارتباط بین اجزا، روش ها، 
فرآیندها و تکنیک هایی که در محصول یا خدمات بکار می روند. نوآوری 
محصول و خدمات منجر به ارائه محصول و خدمات جدید برای تأمین 

نیازهای بازار می شود. 
• نوآوری بازار: عبارت است از دانش جدیدی که در کانال های توزیع، 
محصوالت، نرم افزارهای کاربردی و همچنین انتظارات، ترجیحات، نیازها 
در  بهبود  اصلی،  ایده ی  می کند.  پیدا  تجسم  مشتری  خواسته های  و 

ترکیب بازاریابی، یعنی بهبود در محصول، قیمت، ترویج و محل است. 
• نوآوری مدیریتی: شامل نوآوری هایی می شود که مربوط به ساختار 

سازمانی و فرآیندهای اداری هستند.
سطوح مدیریت دانش ◄

مدیریت دانش فردی )PKM( عبارت است از مجموعه فرآیندهایی که 
یک فرد برای جمع آوری، دسته بندی، ذخیره سازی، جستجو، بازیابی و 

تسهیم دانش در فعالیت های روزانه خود به کار می گیرد. 
در  را  فرآیندهایی  مجموعه   )OKM( سازمانی  دانش  مدیریت 
برمی گیرد که منجر به خلق دانش سازمانی و ایجاد حافظه سازمانی 
می شوند. حافظه سازمانی محل ذخیره دانش سازمانی است که شامل 
هنجارها و فرآیندها، اسناد، استانداردها و دستورالعمل ها، سیستم های 
فنی، افراد، فرهنگ، محصوالت، تجهیزات، مصنوعات فیزیکی سازمان و 

سیستم های اطالعاتی کامپیوتری است. 
مدیریت دانش مشتری )CKM( عبارت است از به کارگیری تکنیک ها 
و ابزارهای مدیریت دانش برای پشتیبانی از تبادل دانش بین سازمان 
سطح  در  مناسبی  تصمیمات  بتواند  سازمان  بطوریکه  مشتریانش،  و 
استراتژیک کسب وکار اتخاذ نماید. از معمول ترین ابزارهای تحت وب 
برای مدیریت دانش مشتری، می توان به پایگاه داده های تسهیم شده، 

مخازن اسناد، نرم افزارهای اتوماسیون اداری و اتاق های گفتگو اشاره کرد. 
مشتریان تنها منبع دانش خارج از سازمان نیستند، بلکه تأمین کنندگان 
و حتی رقبا نیز می توانند منبع دانش برای سازمان باشند. منابع دانش 
خارج از سازمان می توانند ظرفیت نوآوری درون سازمان را ارتقاء دهند. 
تی سنگ این منابع خارجی دانش را در یک چارچوب نمایش داده است 

که آن را در شکل  زیر می بینید.
نتیجه گیری ◄

 توجه صرف به دانش موجود در سازمان و تکیه بر روش های مدیریتی 
مکانیکی و کالسیک بدون توجه به خلق دانش، یک رویکرد ساده انگارانه 
است و نمی تواند به خودی خود باعث بهبود نوآوری در سازمان شود. 
سازمان صرفاً یک ماشین پردازش اطالعات نیست، بلکه یک نهاد خلق 
دانش از طریق کنش ها و واکنش هاست. دانش یک ارگانیسم زنده است 
که پیوسته در حال تغییر و تبدیل است. دانش ها در طول زمان و در 
بسترهای انسانی با هم ترکیب می شوند و دانش های جدید خلق می شود. 
در سازمان های دانشی، دانش به سادگی منتقل می شود و در اختیار 
تمامی کارمندان قرار می گیرد. زمانی که کارمندان به دانش سازمانی 
را  آن   و  بشناسند  را  خود  محیط  می توانند  می کنند،  پیدا  دسترسی 
آنها می توانند روش های جدید و بهتری را در اجرای  نمایند.  معنادار 
کارها بیابند، با هم کار کنند، خال دانش را جبران کنند، بهره وری را 
را  مؤثر  رقابت   توان  نهایتا  و  کنند  راضی  را  مشتریان  دهند،  افزایش 
کسب کنند. سازمان هایی که از طریق تحقیق و توسعه یا فرایندهای 
یادگیری غیررسمی تر در جهت تولید دانش جدید اقدام می کنند نسبت 
به سازمان هایی که بر مبنای دانش دیگران عمل  می کنند، برتری دارند. 
مدیریت دانش به مسائلی همچون سازگاری سازمانی، بقا و توانایی در 
مواجهه  با تغییرات فزاینده محیطی می پردازد. در حقیقت، مدیریت دانش 
در صدد ترکیب سینرژیک قابل  پردازش اطالعات، تکنولوژی اطالعات و 

توانایی خالقانه انسان هاست.

دانش سازمان

دانش تأمین کننده
1.از سازنده های باالدست و پایین دست 

استخراج می شود.
2.حفظ همکاری با چندین شرکت

3.مشارکت تأمین کننده در فرآیند 
توسعه محصول

دانش مشتری
1.ثبت اطالعات جمعیت شناختی مشتریان 

در پایگاه داده
2.مصاحبه با مشتریان پس از استفاده از 

محصول خود و محصول رقبا
3.تعامل با مشتریان برای شناسایی 

نیازهای جدید

دانش رقیب
1. درک محیط رقابتی و نقاط ضعف و قوت 

و استراتژی های رقیب
2. رصد محیط و کسب اطالعات درباره 

رقبا

زنجیره دانش

چارچوب دانش سازمان

کسب دانش
1. حفظ تعامل با محیط 

بیرون
2. استفاده از کانال ها 
برای جمع آوری اطالعات

انتخاب دانش
1. صحت سنجی، 

ارزشیابی و نمایش 
دانش

2. ذخیره و انتقال 
دانش به کارکنان

تولید دانش
1. نهادینه سازی 

کانال های ارتباطی 
دانش

2. تشویق به خلق 
دانش

درونی سازی
1. توانایی مدیریت و 
تفسیر دانش جدید

2. ایجاد یک محیط 
یادگیرنده

بیرونی سازی
1. تشویق مالکان 

دانش به بیان دانش 
خودشان

2. استفاده از فناوری 
اطالعات برای ذخیره 

دانش
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مسیر  توسعه

مائده بزرگی/کارشناس گروه تحول اداری و تعالی سازمانی ◄

هر ساله عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی در راستای اجرای بند )الف( 
ماده 3 آیین نامه اجرایی موارد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری 
و با هدف سنجش میزان موفقیت، ایجاد تحول در نظام اداری و مدیریت 
سازمان، در دو بعد عمومی و اختصاصی توسط وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه 
کشور و  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارزیابی عملکرد سال 97 موفق 

به کسب رتبه متوسط در بین کلیه دستگاه های اجرایی گردید. 

طی چهار سال اخیر، ستاد و زارت بهداشت، انستتو پاستور، سازمان بیمه 
سالمت و سازمان غذا و دارو روند صعودی و سازمان انتقال خون  روند نزولی 
داشته اند. همچنین تا پایان سال 97 دانشگاه /دانشکده های علوم پزشکی با 
رشد 12 درصدی باالترین میزان تحقق اهداف را در وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی به خود اختصاص داده اند.  در ارزیابی عملکرد سال 97 
دستگاه های اجرایی، به ترتیب ستاد وزارت بهداشت با اخذ 98/77٪ امتیاز 
باالترین و سازمان انتقال خون  با اخذ 68/63٪ امتیاز پایین ترین امتیازات 
را به خود اختصاص دادند. در ارزیابی 97 ستاد وزارتخانه به همراه انستیتو 
پاستور ایران در وضعیت خوب و سایر سازمان ها وابسته و دانشگاه/دانشکده های 
علوم پزشکی در وضعیت متوسط قرار گرفتند. در بین دانشگاه/دانشکده های 

گزارش نتایج ارزیابی عملکرد  سال  97وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

)پانزدهمین جشنواره شهید رجایی (

0 سال 97
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

سال 94سال 95سال 96
ستاد  وزارت بهداشت غذا و دارو انستیتوپاستور انتقال خون بیمه سالمت

میزان تحقق اهداف عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 97
سطح دستگاه درصد تحقق جمع کل نام دستگاه

خوب 77.98 1559.66 ستاد وزارت بهداشت
خوب 76.54 1530.96 انستیتو پاستور ایران

73.48 متوسط 1469.61  بیمه سالمت
71.79 متوسط 1435.92 سازمان غذا و دارو
متوسط 63.68 1273.68 انتقال خون

میزان تحقق برنامه های اصالح نظام اداری  در ارزیابی عملکرد سال 97
بیمه 

سالمت
انستیتو 
پاستور

سازمان 
انتقال خون

سازمان غذا 
و دارو

ستاد وزارت 
بهداشت  عناوین محورها و شاخص های عمومی

71.93 76.30 67.85 100 41.03 اصالح ساختار سازمانی 
80.11 64.97 69.54 76.60 88.80 دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری
51.62 73.24 47.09 61.95 67.94 مدیریت سرمایه انسانی
27.04 90.98 74.94 57.89 90.47 شفافیت و مدیریت مالی 

35.58 54.10 59 37.60 59 بهبهود فضای کسب و کار و ارتقاء بهره وری

51.95 64.75 60.13 56.63 66.93 ارتقاء سالمت اداری، مسئولیت پذیری و 
پاسخگویی 

48.55 37.72 26.65 33.35 52.71 استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد
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طراحی نظام نوین مدیریتی برای اداره بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

علوم پزشکی، دانشگاه های فسا، شیراز، تبریز، کرمان، همدان، اهواز، زنجان، 
کرمانشاه، بوشهر، خراسان شمالی و مازندران موفق به کسب رتبه برتر در  
جشنواره شهید رجایی  استان خود گردیدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در حوزه عمومی ارزیابی عملکرد سال 97 در رتبه ضعیف قرار گرفت. با 
توجه به روند صعودی  وزارتخانه در اغلب برنامه های اصالح نظام اداری، تمرکز 
در برنامه های برنامه های مهندسی نقش و ساختار دولت، خدمات عمومی در 
فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی،  صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری  

و  نظارت و ارزیابی جهت اصالح و بهبود نظام اداری ضروری است.
دستاوردهای و زارت بهداشت در جشنوراه شهید رجایی ◄

• کسب رتبه برتر در حوزه اختصاصی در سال 91
• قرار گرفتن به عنوان یکی از سه دستگاه برگزیده کشور در سال 1393

سید مسعود موسوی-کارشناس گروه تحول اداری و تعالی سازمانی ◄

مقدمه ◄
تدوین نظام نوین مدیریت در بخش بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی همواره از دغدغه های مدیران و دست اندرکاران نظام سالمت 
کشور در سال های نه چندان دور بوده است؛ به نحوی که عالوه بر 
قانون برنامه های توسعه 5 ساله و بودجه های سنواتی و سند چشم انداز 
ایران 1404 می توان به نقشه جامع علمی کشور، سیاست های کلی 
اصالح نظام اداری و به  ویژه سیاست های کلی سالمت، جمعیت و علم 
و فناوری توسط رهبر معظم انقالب در سال 1393 اشاره نمود که 
عالوه بر نشان دادن اهمیت سالمت، به عنوان چارچوب تصمیم گیری 
و نقشه راه آینده برای سازمان دهی نوین نظام سالمت ایران شناخته 

می شوند. 
جامعه آرمانی ترسیم شده در سند چشم انداز سال 1404 کشور ؛ 
جامعه ایست که می بایست از حداکثر سالمت برخوردار باشد. اگرچه 
دولت به عنوان متولی بخش سالمت، مسئول و پاسخگوست که ضمن 
فراهم سازی زمینه دستیابی به باالترین سطح امید به زندگی همراه 
با کیفیت برای آحاد مردم، اعتماد کامل مردم را جلب کرده و سالمت 

• کسب رتبه برتر در حوزه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری در بین 
دستگاه های اجرایی کشور در سال 95

• کسب رتبه برتر در حوزه اختصاصی در سال 96
• کسب رتبه عالی  توسط 6 دانشگاه علوم پزشکی در بین دستگاه های 

اجرایی استانی در سال 95
• کسب رتبه عالی  توسط 8 دانشگاه علوم پزشکی در بین دستگاه های 

اجرایی استانی در سال 96
• کسب رتبه عالی  توسط 7 دانشگاه علوم پزشکی در بین دستگاه های 

اجرایی استانی در سال 97
• کسب رتبه برتر  توسط 11 دانشگاه علوم پزشکی در بین دستگاه های 

اجرایی استانی در سال 98

آنان را تامین نماید؛ اما مردمی که در گذشته مشتری حوزه سالمت 
تلقی می شدند؛ امروز به عنوان شریک حیطه سالمت از ان ها یاد 
می شود. به این ترتیب با توجه به تنوع خدماتی که از نظام سالمت 
انتظار می رود، ارائه با کیفیت این حجم از خدمات متنوع در این حوزه 
عالوه بر دولت نیازمند باز تعریف نقش ها و  تدوین نحوه ارتباطات و 
تعامالت فی مابین نقش آفرینان مختلف در راستای اجرای نظام نوین 

مدیریتی بخش بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور می باشد. 
نظام های سالمت با چهار کارکرد تامین منابع مالی، تدارک و ارائه 
خدمات بهداشتی- درمانی- توانبخشی، تولید منابع و تولیت شناخته 
می شوند. بنابر تعریف، نظام سالمت تنها محدود به وزارت بهداشت هر 
کشور نیست و سازمان های دولتی و غیردولتی داخلی و بین المللی نیز 
بر سالمت مردم اثرگذار هستند. از این رو سالمت آحاد جامعه همواره 
آن  علت  و  بوده  دولت ها  اصلی  و دغدغه های  از مسئولیت ها  یکی 
تاثیر انکارناپذیر سطح سالمت افراد در امنیت و توسعه پایدار جامعه 
است. بنابراین بخش بسیار مهمی از مدیریت بهینه نظام سالمت، 
بستگی زیادی به کارکردها و اجزای این نظام در کشور دارد. چگونگی 
پیکربندی ساختاری و ارتباط کارکردها و اجزای سیستم سالمت با 
یکدیگر موضوعی کلیدی است. لذا نحوه ارتباط و تعامل این اجزا با 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه 
اساس  بر  گرفت.  قرار  عالی  رتبه  در  اختصاصی 
نتایج ارزیابی عملکرد سال 97 در حوزه اختصاصی،  
ستاد و زارت بهداشت و کلیه سازمان های وابسته 
برنامه ریزی  و  تمرکز  لذا  و  داشته اند  نزولی  روند 
دقیق در تحقق ماموریت ها و سیاست های سالمت 
توسعه  ششم  برنامه  قانون  در  مندرج  اهداف  و 
طب  فناوری،  و  تحقیقات  درحوزه های  خصوصًا 
سنتی ، غذا و دارو و انتقال خون،  جهت دستیابی 

به اهداف و بهبود عملکرد ضرورری است. 
  

بیمه سالمت
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مسیر  توسعه

نظام ارتقاء بهره وری در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی؛ تشریح برنامه ها و راهبردها

عناصر دونی خود و دیگر اجزا، در نهایت پیامدهای سالمت جامعه را 
شکل خواهد داد. در صورت ناهماهنگی و تعامل نامناسب این اجزا، 
توازن عملیاتی میان آنها مخدوش می شود و میزان سیاست پذیری در 
نظام سالمت نیز کاهش پیدا خواهد کرد. در نتیجه، اجرای درست 
سیاست های اصالحی نظام سالمت و بر طرف کردن نیازهای مردم 

میسر نخواهد بود.
تحلیل وضع موجود ◄

کارکردی  موضوعات  ایران،  موجود  سالمت  نظام  ساختار  در 
به صورت  سیستم  و  شده اند  سازمان دهی  پراکنده  بسیار  به صورت 
جزیره ای عمل می کند و در بسیاری از موارد به ویژه موارد تولیتی نیز 
تداخل در اختیارات وجود دارد به طوری که حتی برای یک تصمیم، 
چند نهاد یا شخص با اختیارات مشابه درگیر تصمیم گیری هستند 
و از آنجا که سازمان ها و نهادها نقش های متفاوت و گاه متضادی 
را بازی می کنند این امر موجب تغییر در اهداف و نتایج می گردد. 
به عنوان مثال با نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری غیرمنسجم یا نبود 
ناظر )تولیتی( بر اجرا )خرید، ارائه و غیره(، بسیاری از تصمیم گیری ها 
در سطحی که باید باشد قرار ندارد. در حوزه تعرفه گذاری خدمات 
شورای  در  مختلف  سازمان های  نامتوازن  نقش  شاهد  نیز  سالمت 
عالی بیمه سالمت ازجمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت 
بهداشت، نظام پزشکی، سازمان های بیمه گر پایه، سازمان برنامه  و 
بودجه و ... هستیم. همچنین می توان به وجود نهادهای تأمین مالی 
و خریدار همچون سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد که ارائه خدمت 
هم می کنند. این نقش های متفاوت و متضاد انگیزه های متضادی را 
به نقش آفرینان نظام سالمت ایجاد میکند و باعث هدر رفتن منابع، 

اصطکاک بین نیروها، کندی حرکت، نرسیدن به اهداف و تخریب 
روابط سالم کاری می گردد.

لیکن برای باز طراحی ساختار کالن و ایجاد  نظم نوین مدیریتی 
استفاده  سازمانی  معماری  نظیر  جدید  رویکردهای  از  می بایست 
نماییم؛ معماری سازمانی رویکردی است یکپارچه و جامع که جنبه ها 
و عناصر مختلف یک سیستم را با نگاه مهندسی تفکیک و تحلیل 
مینماید و شامل مجموعه مستندات، مدل ها، استانداردها و اقدامات 
اجرایی برای حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب خواهد 
بود،که در قالب یک چرخه تکرارپذیر اجرا شده و به صورت مداوم 

توسعه و به روزرسانی می شود.
نتیجه گیری ◄

در همین راستا و به استناد قوانین و مقررات موجود، از جمله 
برنامه ششم توسعه و برنامه پنجم اصالح نظام اداری طرح »تدوین 
نظام نوین مدیریت بخش سالمت« با هدف شناسایی نقش ها، نقش 
آفرینان، توزیع نقش ها فیمابین ذی نفعان مختلف و مدیریت ارتباطات 
و تعامالت آن ها ، بهبود نظام مدیریتی و تصمیم گیری ارتقاء کارآمدی 
و اثر بخشی شاخص های حکمرانی نظام سالمت  در این بخش تعریف 
گردید. به نحوی که دولت با داشتن حداقل نقش ها و مداخالت در 
با بخش غیر دولتی در این  از رقابت  ارائه خدمت و فراغت یافتن 
خصوص، بتواند با چابکی هرچه بیشتر به سیاست گذاری، راهبری و 
مدیریت این بخش و مدیریت ارتباطات و تعامالت فیمابین سایر نقش 
آفرینان در این حوزه بپردازد. و در نهایت نقشه سیاست های اجرایی 
) مداخالت اصلی ساختاری، مدیریتی( در مسیر دستیابی به وضعیت 

مطلوب نظام سالمت را تدوین نماید.

شیوا یوسفیان- رئیس گروه تحول اداری و تعالی سازمانی ◄

مقدمه ◄
مفهوم مدیریت بهره وری زمانی اهمیت پیدا کرد که ارگان های دولتی 
دریافتند؛ رشد ستاده به دلیل محدودیت های موجود برای منابع مورداستفاده، 
نمی تواند در بلندمدت از طریق رشد مداوم نهاده به دست آید .به بیان دیگر 
ستاده  پایدار  رشد  تضمین  گیرند،  قرار  مورداستفاده  بیشتر  منابع  هرچه 
کمتر می شود.  بدین منظور برای رشد پایدار ستاده و کاهش منابع اتالف؛ 
سنجش شاخص بهره وری و استقرار چرخه مدیریت ارتقاء بهره وری ضرورتی 
غیرقابل انکار است. این مسئله توجه بیشتر مدیران و تصمیم گیرندگان وزارت 
خانه را به تالش برای ارتقای شاخص های بهره وری جهت بهبود بهره وری 
که فعالیتی مستمر است می طلبد. ازاین رو بر اساس برنامه نهم اصالح نظام 
اداری- نسخه دوم، با موضوع: »مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور« 
و به استناد ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه؛ مبنی بر تکلیف دستگاه های 
اجرایی در راستای سنجش و استقرار چرخه مدیریت بهره وری در واحدهای 
تحت تولیت«؛ پروژه های اجرای چرخه مدیریت بهبود بهره وری و سنجش 
شاخص بهره وری کل عوامل تولید«، از سال 1396 طراحی و برنامه ریزی های 

الزم به منظور اجرای صحیح تر، دقیق تر و نظام مندتر آن اتخاذ گردید.
اهداف اجرای برنامه  ◄

1- شناسایی اتالف های موجود در فرآیندهای بخش مربوطه و رفع 
آن ها با استفاده از ابزارهای استاندارد

2- ارتقای بهره وری عوامل تولید و افزایش انگیزه و رضایتمندی کلیه ذینفعان
اقدامات و برنامه های انجام شده  ◄

1- تیم سازی و تعامل سازنده در سطوح ستاد وزارت خانه؛  در 6 
دانشگاه و  12 بیمارستان های داوطلب

3- تدوین راهنمای عملیاتی و گانت چارت اجرایی طرح
4- ابالغ شیوه نامه به انضمام گانت چارت اجرایی، راهنمای عملیاتی، 

فهرست شاخص های کلیدی به دانشگاه های داوطلب 
5- بازبینی و ارسال شیوه نامه مدون با امضا دو معاون درمان و توسعه 

مدیریت و منابع وزارت به دبیرخانه هیئت امنا 
برای   )TFP  ( تولید  عوامل  کل  وری  بهره  شاخص  محاسبه   -6

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
7- تدوین دستورالعمل جامع نحوه محاسبه شاخص بهره وری کل 

عوامل تولید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
برنامه های پیش رو ◄

ها/ بیمارستان  در  وری  بهره  مدیریت  چرخه  استقرار  تداوم   -1
سازمان های وابسته و سایر واحدهای عملیاتی

2- طراحی سامانه آنالین مدیریت بهره وری 
3- برگزاری نشست های آموزشی –توجیهی به منظور توجیه و تفهیم 
متدولوژی کار و راهبری اجرای برنامه در دانشگاه ها و سازمان های وابسته
4- تداوم محاسبه شاخص بهره وری با استفاده از اطالعات صورت های 

مالی به صورت سالیانه منطبق با دستورالعمل مدون
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مهندس محسن فرهادی/ معاون مرکز سالمت محیط و کار ◄

مریم آزاد پور/ کارشناس گروه تحول اداری و تعالی سازمانی ◄

رویارویی نظام سالمت با تحوالت سریع اجتماعی، اقتصادی و فنی 
از یک طرف و مواجهه آن با نیازهای مردم و محدویت منابع، از طرف 
دیگر سبب شده تا نظام با مشکالت و چالش های برخاسته از دسترسی 
انجام  به  ملزم  را  مدیران  و  شود  روبرو  اثربخشی  و  کیفیت  عادالنه، 
اصالحات بنیادین نماید. برهمین اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تکالیف 

برنامه  از  دولت"  ساختار  و  نقش  "مهندسی  برنامه 
تمرکززدایی  دوم،  دور   – اداری  نظام  اصالح  جامع 
منظور  به  مردمی  ظرفیت های  از  بهره مندی  و 
صرفه جویی در هزینه های عمومی و همچنین ارتقای 
کیفیت و خدمات را وجهه همت خود قرار داد. در پی 
این عزم ملی، برنامه "تأسیس دفاتر خدمات سالمت" 
با هدف تقویت جایگاه مردمی و بهره مندی از پتانسیل 
بخش غیردولتی از سال 1395 مطرح گردید و حوزه 

بهداشت بعنوان پایلوت برنامه انتخاب گردید.
این دفاتر با مالکیت و مدیریت بخش خصوصی اداره 
می گردند و دولت هیچگونه نقشی در تأمین منابع مالی، 
انسانی و فیزیکی آنها ندارد و تنها بستر قانونی الزم برای 

فعالیت آنها را فراهم می نمایند. از مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا می توان 
به تدوین و بازنگری ضوابط اجرایی انجام خدمات ممیزی بهداشت، تأسیس 
دفاتر خدمات سالمت، نحوه گردش مالی، نظارت، تعیین تعرفه های خدمات 
 بازرسی، نظارت و ممیزی، طراحی و استقرار سامانه مدیریت ممیزی به آدرس

www.momayezi.aza-salamat.ir، راه اندازی دفاتر خدمات سالمت در 13 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، برگزاری فراخوان کشوری، 
آموزش کارشناسان ممیزی بهداشت مطابق با دستورالعمل های ابالغی وزارت 

نام برد.
با وجود بیش از 2 میلیون واحد صنفی در سراسر کشور و منابع و 

ظرفیت های محدود این وزارت، امکان پوشش نظارتی بیش از %30 
هزار  پانزده  حدود  به  نظارتی،  پوشش  افزایش  برای  و  نبوده  فراهم 
)15000( نفر کارشناس بهداشت محیط نیاز می باشد که استخدام 
این تعداد نه تنها از نظر اداری و تشکیالتی میسر نبوده بلکه هزینه های 
بسیاری را نیز در بر خواهد داشت. به همین جهت بر اساس بند »و« 
ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مقرر 
گردید واگذاری بخشی از امور نظارتی بهداشت محیط کشور از قبیل 
نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، تاسیسات 
آبرسانی، آلوده کننده های محیطی و ... به دفاتر خدمات سالمت بعنوان 
شرکت ها و مؤسسات فنی تخصصی مرتبط با این 
عرصه، واگذار گردد. این شرکت ها به عنوان بازوی 
این  از  و  ایفای نقش می پردازند  به  اجرایی وزارت 
طریق با توجه به خیل عظیم فارغ التحصیالن رشته 
بهداشت محیط، صنایع غذایی، بهداشت مواد غذایی 
و سایر رشته های مرتبط در سراسر کشور، زمینه ساز 
اشتغال فارغ التحصیالن در عرصه تخصصی مربوطه 

را نیز فراهم می آورند.
هم اکنون در کشور 84 دفتر فعال بوده و 470 نفر 
دفاتر  این  دانش آموختگان رشته های مختلف در  از 
مشغول به کار شده اند و پیش بینی می شود با توسعه 
پایان سال جاری تعداد دفاتر فعال به  تا  این دفاتر 
250 عدد برسد و حدود 2000 اشتغال ایجاد گردد. از دیگر دستاوردهای 
تأسیس دفاتر خدمات سالمت، صرفه جویی اقتصادی 136 میلیارد ریالی، 
افزایش پوشش نظارتی، انجام نظارت های بهداشتی بصورت الکترونیک و 

عدم ارتباط مالی بین ممیزان بهداشتی و صنوف بوده است.
در مجموع وزارت متبوع همواره اجرای سیاست های کلی دولت را 
در برنامه های خود گنجانده است، لذا در راستای توسعه مشارکت مردم 
و بخش غیردولتی در تولید و ارائه خدمات، توسعه کمی و کیفی دفاتر 
خدمات سالمت را در اولویت کاری خود قرارداده است تا هرچه بیشتر از 

فوائد مشارکت بخش خصوصی بهره مند گردد.

توسعه مشارکت مردمی و بخش غیردولتی از طریق راه اندازی دفاتر خدمات سالمت

یکپارچگی و هوشمندسازی سامانه ها

مهندس عظمت السادات مدنی/رئیس گروه فناوری اطالعات مدیریتی ◄

مقدمه ◄
 سیستم های هوشمند و یکپارچه از ابزارهای مفیدی هستند که 
اقزایش ضریب اطمینان در تصمیم  سازمانها برای بهبود عملکرد، 

گیری و دستیابی به مزیت رقابتی سازمان از آن بهره می برند.
یکپارچه سازی سازمانی یک سیستم متشکل از تعدادی زیر سیستم 
طراحی شده مستقل، ولی مرتبط با هم است و هدف از آن به اشتراک 
گذاشتن کارآمد و یکپارچه داده ها، نرم افزارها و فرایندهای سازمانی در 
درون یک بستر سازمانی می باشد. در سیستم یکپارچه سازی سازمانی، 
ارتباط بین اطالعات نرم افزارها و سیستم های متنوع سازمانی نوعی 

محیط جدید مجازی را ایجاد می کند که شامل »بستر« و »معماری« 
مورد نیاز برای تعامل پذیری سامانه ای سازمانی است. این کار عالوه بر 
هماهنگی میان بخش های مختلف سازمان، از هزینه های اضافی نیز 

جلوگیری می کند.
اکثرسازمان های بزرگ کشور، در دهه های اخیر فقط توانسته اند 
برای سیستم های سنتی خود به صورت جزیره ای نرم افزار تهیه و آنها 
را مکانیزه کرده و در قالب رایانه های منفرد و یا تحت شبکه اجرا کنند. 
تجربه نشان داده است در صورتی که یکسری داده از چندین کانال 
ارتباطی وارد نرم افزارها شود، اختالف عمیق در اطالعات و گزارشهای 
افزونگی  با  حاصل شده به وجود خواهد آمد و به دنبال آن داده ها 

وناسازگاری مواجه خواهند شد.

هم اکنون در کشور 8۴ دفتر فعال 
خدمات سالمت بوده و ۴70 نفر 
از دانش آموختگان رشته های 

مختلف در این دفاتر مشغول به 
کار شده اند و پیش بینی می شود 
با توسعه این دفاتر تا پایان سال 
جاری تعداد دفاتر فعال به ۲۵0 

عدد برسد و حدود ۲000 اشتغال 
ایجاد گردد.
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مسیر  توسعه

 سیستم های اطالعاتی کارا، یکپارچه و هوشمند می توانند همه 
داده ها و اطالعات موجود در سازمان را ثبت و ذخیره نموده و اطالعات 

ضروری را به موقع در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند.
هدف ◄

هدف اصلی یکپارچگی و هوشمندسازی، برقراری ارتباط منطقی 
بین سامانه های موجود در هر واحد است تا منابع مختلف بتوانند 
تبادالت منطقی بین هم، خروجی یکپارچه ای را ارائه نمایند. این 
شدن  یکپارچه  صورت  در  که  می شود  شامل  را  مراحلی  فرآیند، 
سامانه ها، تعامل واحدها بهتر شده و کیفیت خدمات ارائه شده، ارتقا 

پیدا می کند.
و  درمان  بهداشت،  وزارت  واحدهای  اکثر  در 
آموزش پزشکی نیز به جای تهیه سیستم بر مبنای 
توانمندی فناوری و فرایندهای بهینه، برای همان 
سیستمهای سنتی موجود، نرم افرار تهیه شده، که 
هدف اصلی مکانیزه کردن سیستم ها را به صورت 

کامل محقق ننموده است.
اینکه  علیرغم  شده  انجام  بررسی های  طبق 
الکترونیک  در  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت 
نمودن فرایندهای سنتی پیشرو بوده، اما اغلب نرم 
افزارها و سامانه ها بطور جزیره ای و بدون ارتباط 
اندازی  راه  مرتبط  افزارهای  نرم  سایر  با  داده ای 
مغایرت  ایجاد  بر  عالوه  موضوع  این  که  شده اند 
اطالعات باعث افزایش هزینه نگهداری و پشتیبانی 
سامانه ها و نرم افزارها شده است. که برخی از این 
مشکالت به سطح دانشگاه ها نیز تسری پیدا کرده 

است.
بطور خالصه مهمترین مشکالتی که معاونت در مواجهه با نرم 

افزارهای متعدد با آن روبرو است، به قرار زیر می باشد:
• الکترونیک کردن فرآیندهای دستی بدون توجه به اصالح آنها.

• عدم پوشش کلیه نیازهای معاونت در نرم افزارها.
• ناهماهنگی و نبود ارتباط بین نرم افزارها.

• تناقض در داده های موجود در سازمان با نرم افزارها و بین نرم افزارها.
• عدم دسترسی به گزارشهای مدیریتی به روز در سطح معاونت و 

حوزه های ستادی.
• عدم دسترسی یکپارچه به اطالعات واحدهای ستادی.

دیدگاه های  و  سازمان  مدیران  بین  در  رویه  وحدت  وجود  عدم   •

مختلف نسبت به نرم افزارهای موجود.
• اعمال نظرهای مدیریتی در انتخاب یک شرکت خاص در هنگام 

انعقاد قرارداد.
• عدم توجه به فاز مطالعاتی و نیاز سنجی دقیق هر پروژه قبل از راه 

اندازی نرم افزار آن.
• مقاومت نیروی انسانی در مقابل تغییر و در نتیجه مکانیزه کردن 

سیستم ها بدون توجه به اصالح فرآیندها.
مزایای حاصل از اجرای طرح یکپارچه سازی و هوشمندسازی  ◄

سامانه ها
• امکان دستیابی به گزارشات مدیریتی صحیح و برخط جهت تصمیم 

سازی مدیران ارشد.
و  اطالعاتی  بعد  از  یکپارچگی سازمانی  ایجاد   •
افزایش سازگاری در اطالعات موجود در سازمان.

در  مختلف  بخش های  بین  هماهنگی  بهبود   •
سطح معاونت و افزایش کارایی فرایندها.

با  سازمان  منابع  ریزی  برنامه  سازی  پیاده   •
ایجاد ستون فقرات قوی از انباره داده ها با ایجاد 
دسترسی بهتر و سریعتر مدیریت به آنها و امکان 

اتخاذ تصمیم گیری های سریعتر.
انجام  فرایندهای  ردگیری  و  افزایش شفافیت   •

شده.
• امکان و یا تسهیل توسعه سیستم ها و توسعه 
به  شدن  وارد  منظور  به  الزم  زیرساخت های 

فناوری های جدید.
اقدامات انجام شده ◄

شناسنامه  تهیه  و  اطالعات  آوری  جمع   •
سامانه های معاونت توسعه مدیریت و منابع

• احصا کلیه فرایندهای اولویت دار معاونت توسعه مدیریت و منابع
• تهیه سند راهکار کالن یکپارچه سازی سامانه های موجود معاونت 

توسعه مدیریت و منابع
)Data Flow Diagram( سند نمودار ارتباطات و جریانات داده ای •

• برقراری ارتباط بر خط دوطرفه سامانه جامع تشکیالت با 38 نرم 
افزار دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی

• برقراری ارتباط بر خط بین سامانه های معاونت توسعه مدیریت
• بررسی و ارزیابی سامانه و نرم افزارها درراستای ادغام، توسعه و 

قابلیت ملی شدن آنها.

طبق بررسی های انجام شده 
علیرغم اینکه معاونت توسعه 

مدیریت و منابع در الکترونیک 
نمودن فرایندهای سنتی پیشرو 

بوده، اما اغلب نرم افزارها و 
سامانه ها بطور جزیره ای و بدون 

ارتباط داده ای با سایر نرم افزارهای 
مرتبط راه اندازی شده اند که این 
موضوع عالوه بر ایجاد مغایرت 
اطالعات باعث افزایش هزینه 

نگهداری و پشتیبانی سامانه ها و 
نرم افزارها شده است. که برخی از 
این مشکالت به سطح دانشگاه ها 

نیز تسری پیدا کرده است.
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