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 بیمارستان مدیریت اجراییاعضاي کمیته 
 :اعضاي اصلی

 مدیرعامل بیمارستان دزفولیآقاي دکتر عباسی 
 معاون اجرایی  محمد باقرمهاجر آقاي

 بیمارستان مسئول فنی  خانم دکتر طاهره محمدصالحی
 مسئول ایمنی بیمارستان آقاي دکتر عباسی دزفولی

 مسئول فنی اورژانس خانم دکتر طاهره محمدصالحی
 مسئول فنی آزمایشگاه خانم دکتر نسترن مهدوي

 مسئول فنی داروخانه ریحانه علی نژادخانم دکتر 
 مدیریت پرستاري خانم هاجر میرزازاده

 مسئول امور مالی و حسابداري فرحناز سهامی خانم
 مسئول دفتر بهبود کیفیت خانم راضیه صفرزاده
 مسئول فناوري اطالعات خانم شیوا زحمت کش

- مدیریت خطر کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و  رمضانی مریم خانم
 سوپروایزر آموزشی

  
  اعضاء اجرایی کمیته راهبردي

 مسئول فنی آزمایشگاه خانم دکتر نسترن مهدوي
 مسئول فنی داروخانه ریحانه علی نژاددکتر خانم  

 1سرپرستار بخش اطفال خانم خاطره بنده اي
 سرپرستار بخش نوزادان  عمروان معصومه  خانم

 2سرپرستار بخش اطفال خانم پروانه لشگري
  سرپرستار بخش اورژانس  معصومه صمدي خانم

 سوپروایزر بالینی خانم هاجر میرزازاده 
 مسئول درمانگاه خانم مینایی

 سوپروایزر کنترل عفونت خانم مژده سمیعی
 شکایات مسئول  خانم فاطمه علی محمدي

 مسئول تغذیه خانم فاطمه میرزائی 
 حقوق گیرندگان خدمت خانم راهله درودیان

 مسئول مدیریت اطالعات سالمت خانم معصومه ذوالفقاري
 مسئول ساختمان و تاسیسات راستگو آقاي مهندس 

 مسئول امور مالی و حسابداري فرحناز سهامیخانم 
 مسئول بهداشت محیط آقاي مهندس شهرام شاهرخ

 امور اداريمسئول  آقاي مصطفی کرمی
 مسئول فناوري اطالعات کش خانم مهندس شیوا زحمت

 مسئول تدارکات آقایی داوود آقاي

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


 ۱۳۹۷-۱۳۹۸ سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ���یده ��ید �ودکان ����ی ��مار�تان ا��را�یک ���
 

٣ |  
 
 

 مسئول تجهیزات پزشکی خانم مهندس مریم ابراهیمی
 مسئول بهداشت حرفه اي خانم ترکاشوند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

  :مطالب فهرست
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 صفحه                                                                                                                                            موضوع

 5                                                                                                                                سازمان مشی خط

  اول فصل
  6                                                                                                                                 بیمارستان معرفی
  7                                                                                              فهمیده شهید بیمارستان فعال هاي بخش

  8                                                                                                                بیمارستان در موجود نیروهاي
 10                                                                                                                         بیمارستانی هاي کمیته

  دوم فصل
  13                                                                                                             استراتژیک برنامه تدوین مراحل
  چیست؟ استراتژیک ریزي برنامه
  استراتژیک ریزي برنامه  فرآیند
  استراتژیک ریزي برنامه  مراحل
 (Terminology) نامه واژه

                                                                                                       ایران درمان و بهداشت وزارت استراتژیک ریزي برنامه مدل

  سوم فصل
 17                                                                                      کلی اهداف ، انداز چشم ، رسالت بیانیه تدوین

  چهارم فصل
  ماتریس تدوین ، استراتژیک مشکالت بندي اولویت و تعیین ، خارجی و داخلی محیط ارزبابی
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  سیاست هاي کالن بیمارستان
  

 ارائه راستاي در  است  ایران پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت که فهمیده حسین محمد شهید بیمارستان

 و تشخیصی ، مانیدر  خدمات کیفیت ارتقاي منظور به بخشی اعتبار دستورالعمل چارچوب در درمانی خدمات

   :نماید می  دنبال را ذیل سیاست هاي توانبخشی

  ذي نفعان کلیدي  سیاست هاي کالن  ردیف

همراهان، / بیماران(جلب رضایت و مشارکت ذینفعان کلیدي   1
 ...)کارکنان، بیمه هاي طرف قرارداد و 

  

  

بهبود مستمر امکانات رفاهی مرکز با اولویت دستورالعملهاي ارتقاء هتلینگ برنامه ي    
 تحول نظام سالمت بمنظور تامین حداکثر رفاه براي مراجعین

 بیماران،ھمراھان، مراجعین

  

تقدیر هاي مراجعین با رسیدگی بموقع و شفاف به شکایات،انتقادات ، پیشنهادات و   
استفاده از روشهاي مختلف بمنظور برقراري ارتباط مستمر با مراجعین و استفاده از 

 بازخوردهاي آنها در ارتقاء خدمات

  

 بیماران،ھمراھان، مراجعین ، کارکنان

  

توانمند سازي مستمر کلیه ي کارکنان در راستاي ارتقاي مهارتهاي ارتباطی و رفتاري   
 رفتار شایسته ي ایشان با مراجعینبمنظور 

  

 بیماران،ھمراھان، مراجعین ، کارکنان

  

فراهم نمودن کلیه ي  تجهیزات و امکانات پزشکی مورد نیاز  بمنظور تامین تمامی   
نیازهاي کودکان بیمار بنحویکه نیازي به مراجعه به مراکز دیگر براي دریافت خدمات 

 اشته باشندمختلف مراقبتی ، تشخیصی و درمانی ند

  

 بیماران،ھمراھان، مراجعین 

  

ایجاد تعامل سازنده با سازمانهاي بیمه گر بمنظور تحقق کامل درآمدها و جلوگیري از   
 کسورات و همچنین انعکاس موارد به دانشگاه جهت پیگیري

  

 سازمانھای بیمھ گر، امور مالی 

  

گیري از نظرات مشورتی و تعامل سازنده با کارشناسان ستادي دانشگاه بمنظور بهره   
  تسهیل روابط برون بخشی و رفع مشکالت مرکز

 مسئولین واحدھا
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ارتقاي ایمنی بیمار، مدیریت خطا و خطر و بهبود مستمر   2
  کیفیت

  

ترویج فرهنگ ایمنی بیمار بنحویکه کلیه ي کارکنان ایمنی را وظیفه ي اصلی خود   
 بدانند

  

 کارکنانبیماران،ھمراھان، مراجعین ، 

  

ترویج فرهنگ گزارش خطا بنحویکه کارکنان بدون هیچ واهمه اي خطا ها را بمنظور   
 برنامه ریزي جهت کاهش احتمال تکرار وقوع آنها گزارش نمایند

  

 کارکنان

  

 نهادینه نمودن برنامه ریزي پیشگیرانه بمنظور مدیریت خطر در حوزه هاي مختلف  

  

 مسئولین واحدھا ، سایر کارکنان

  

نهادینه نمودن نگرش سیستمیک و سوق دادن سازمان به سمت سازمانی یادگیرنده   
بمنظور ایجاد نگرش فراواحدي در کلیه ي کارکنان و تالش مستمر آنها در تحقق 

 رسالت بیمارستان به بهترین نحو ممکن

  

 کارکنان

  

 ب و بکارگیري و توانمند سازي نیروي انسانیجذ   3

  

  

کارکنان بمنظور کسب توانمندیھای الزم برای انجام امور آموزش مستمر   
 محولھ

  

 کارکنان

  

 تامین نیروی انسانی توانمند و کافی بمنظور ارائھ ی خدمات شایستھ  

  

تیم مدیریت اجرایی، دانشگاه علوم 
 پزشکی

  

استفاده از تمامی راھکارھای ممکن بمنظور انگیزش کارکنان جھت   
 ارتقای روحیھ ی آنھا و ایجاد حس تعلق سازمانی 

  

 کارکنان ، مسئولین واحدھا

  

نھادینھ نمودن نظام خود کنترلی بمنظور ایجاد نظارت درونی در کارکنان   
 بنحویکھ نیازی بھ استفاده از کنترل ھای بیرونی نباشد

  

 مدیریت اجرایی ،مسئولین واحدھاتیم 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


 ۱۳۹۷-۱۳۹۸ سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ���یده ��ید �ودکان ����ی ��مار�تان ا��را�یک ���
 

٧ |  
 
 

جلب مشارکت سازمانهاي مردم نهاد و خیرین، تامین کنندگان   4
 ...مالی، سازمانهاي مرتبط و 

  

  

حمایت کامل از سازمانھای مردم نھاد و تسھیل امکان حضور آنھا در   
 عرصھ ی خدمت رسانی بھ بیماران 

  

سازمانھای مردم نھاد،خیرین، کارکنان 
 مرکز

  

 برنامه ریزي و نظارت بر جذب کمک هاي مردمی بصورت متمرکز   

  

سازمانھای مردم نھاد،خیرین، کارکنان 
 مرکز

  

 هدایت کمک هاي مردمی  

  

سازمانھای مردم نھاد،خیرین، کارکنان 
 مرکز

  

 ترویجی –اتخاذ شیوه ها و روشهاي موثر تبلیغی   

  

سازمانھای مردم نھاد،خیرین، کارکنان 
 مرکز

  

 ساماندهی بانک اطالعاتی جامع خیرین و نیکوکاران   

  

 کمیتھ خیرین

  

برگزاري همایش ها و جلسات با دعوت از کلیه خیرین و نیکوکاران  به   
  منظور ترویج و تبلیغ سنت حسنه انفاق و تکریم خیرین

  

سازمانھای مردم نھاد،خیرین، کارکنان 
 مرکز
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  :اول فصل
  : بیمارستان معرفی ·
  اداره خورشید شیر سازمان توسط بیمارستان این انقالب از قبل سالهاي در است شده تاسیس 1333 تاریخ در بیمارستان این

. گردید می اداره تهران استان بهداري سپس و احمر هالل سازمان توسط ابتدا در اسالمی شکوهمند انقالب از پس که شد می

 این. باشد می فعالیت مشغول ایران درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت مرکز این نیز حاضر درحال

  بخش.   باشد  می  دولتی  بیمارستان   مالکیت  نوع و  درمانی  فعالیت نوع ،نوزادان و کودکان تخصصی تک مرکز بیمارستان

  . است مربع  متر 2500   بنا مساحت  کل و  بوده  نوزادان  و  اورژانس ، کودکان  هاي  بخش  شامل  موجود  هاي

   عباسی چهارراه   -  احمر هالل خیابان تقاطع   -  نواب بزرگراه   – تهران:  بیمارستان آدرس ·

  1337614511:  پستی کد ·

  55404330 -55404331  :مرکز تلفنهاي شماره ·

  55413888:  نمابر شماره ·

 1330:  تاسیس تاریخ ·

 266808 – 28/12/84:  بیمارستان/  مرکز تاسیس پروانه شماره تاریخ ·

  3-125981 -15/5/96:  بیمارستان/   مرکز وري بهره مجوز صدور تاریخ ·

  نوزادان و کودکان:  بیمارستان تخصص نوع ·

 درمانی:  فعالیت نوع ·

 وقفی :مالکیت نوع ·

                      مربع متر 2500:  زمین مساحت کل ·

 مربع متر 2500:      17/9/97 تاریخ تا بنا زیر مساحت کل ·

  2:  ساختمانی طبقات تعداد ·
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  3:  ورودي هاي درب تعداد ·

  ندارد:  بالگرد فرود محل ·

  70:  مصوب تخت تعداد ·

   ۶۴:  فعال تخت تعداد ·
  

  

  :شامل حاضر حال در فهمیده حسین محمد شهید بیمارستان فعال هاي بخش ·

  

ü بیمارستان هاي بخش:  

   بستري واورژانس نظر تحت اورژانس -  نوزادان –)  اطفال(  2 داخلی -)  اطفال(  1 داخلی

ü موجود تخصصی فوق و  تخصصی هاي درمانگاه:  

  -عفونی– گوارش - تغذیه – روانشناسی کلینیک - نوزادان- واعصاب مغز  - آلرژي و آسم

ü پاراکلینیکی هاي بخش:    

   رادیولوژي - آزمایشگاه - داروخانه

ü پشتیبانی هاي بخش:  

 - تدارکات -   مالی امور  -  اداري امور - اي حرفه بهداشت  - محیط بهداشت  -  انسانی منابع -  ها کمیته - کیفیت بهبود
 - اطالعات فناوري – تغذیه  -  پزشکی تجهیزات - شکایات به رسیدگی و مددکاري -  سالمت اطالعات مدیریت - خدمات
  انبار  -  تاسیسات
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  1398سال در پزشکی موجود نیروهاي

  

  1398 سال پرستاري گروه موجود نیروهاي

 تعداد تحصیلی مقطع رشته ردیف
 5  کارشناس بالینی سوپروایزر 1
 1 کارشناس آموزشی سوپروایزر 2
 62 کارشناس  پرستار 3
 0 کاردان پرستار 4
 2 دیپلم بهیار 5
 7 دیپلم بهیار کمک 6
 4  دیپلم  پرستار کمک 7

  
  1398 سال پاراکلینیک موجود  نیروهاي

 تعداد تحصیلی مقطع رشته ردیف

 1  دکتري آزمایشگاه 1
 4 ارشد کارشناس  آزمایشگاه 2
 4 کارشناس آزمایشگاه 3
 2 دکتري داروخانه 4
 3  دکتري داروخانه 5
 1  ارشد کارشناسی داروخانه 6

 تعداد تخصص ردیف

  همکار دار سهام

 21  اطفال داخلی متخصص 1

 1  نوزادان تخصص فوق 2
 1  فوق تخصص مغز و اعصاب 3

 1  آلرژي و آسم تخصص فوق 4

 3  داروسازي دکتراي 5

 1  آزمایشگاهی دکتراي 6
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 1  کارشناس داروخانه 7
 3-1  دیپلم– دیپلم فوق داروخانه 8
 1-2  کاردان– کارشناس رادیولوژي 9

  
 
 
 

  1398 سال پشتیبانی و اداري موجود نیروهاي
  

 تعداد تحصیلی مقطع رشته ردیف

 0 ارشد کارشناس حسابدار 1
 5 کارشناس حسابدار 2
  7 دیپلم نگهبان 3
 1 دیپلم کارگزینی 4
 1 کاردان دبیرخانه 5
 1  شناس کار حراست 6
 8  دیپلم خدمات 7
 2 کارشناس پزشکی مدارك 8
 3 دیپلم-کارشناس گري بیمه 9
 1  کارشناس ترخیص 10
 1 کارشناس پذیرش 11
 7 دیپلم پذیرش 12
 1  ارشد کارشناس بهبودکیفیت 13
 1  کارشناس بهداشت 14
 1 کارشناس تغذیه 15
 1 ارشد کارشناس محیط بهداشت 16
 1 کارشناس پزشکی تجهیزات 17
 1 ارشد کارشناس اطالعات فناوري 18
 4 دیپلم- کارشناس تأسیسات 19
 1 دیپلم تدارکات 20

    
  1398 سال در بیمارستان بستري هاي بخش

 *نیرو تعداد تخت تعداد بخش سرپرستار بخش ریاست بخش نام ردیف

ک پ
 پ

ک ب
 ب

 م

 .1 0 0 4 12 30 ایی بنده خاطره خانم جهانفر دکتر 1 اطفال بخش 1
 1 3 1 1 7 20 لشگري پروانه خانم نژادجواد دکتر 2 اطفال بخش 2

 .1 0 1 0 5 10 عمروان معصومه خانم سلطانی دکتر نوزادان بخش 3
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 1 4 0 1 15 11 صمدي معصومه خانم صالحی دکتر وبسترينظر تحت اورژانس 4
 منشی) م=( بهیار کمک) ب ك=( بهیار) ب=( پرستار کمک) پ ك( ،  پرستار= ) پ  (* :

 
 

بیمارستانی هاي کمیته  
 

اجرایی مدیریت :کمیته عنوان      

 بهبود مسئول  -  اطالعات  فناوري  مسئول  - پرستاري مديريت  -اجرايي امور معاون  - بيمارستان عامل مدير
ها كميته مسئول  -  مالي امور رئيس -  آموزشي سوپروايزر  -  كيفيت  

:كميته اعضاء    

بخشي اعتبار استانداردهاي طبق جلسات تعداد ۱۲  

 
کیفیت بهبود :کمیته عنوان      

 - آموزشي سوپروايزر  - كيفيت بهبود مسئول - پرستاري مديريت  -اجرايي امور معاون  - بيمارستان عامل مدير
  داروخانه  مسول– خطر مديريت مسئول– بيمار ايمني مسئول

:كميته اعضاء    

بخشي اعتبار استانداردهاي طبق جلسات تعداد ۶  

  

)تغذيه( پزشكي تجهيزات و درمان دارو :كميته عنوان   

 - آموزشي سوپروايزر -  كيفيت بهبود مسئول - پرستاري مديريت -اجرايي امور معاون  - بيمارستان عامل مديز
 مسئول كارشناس – پزشكي تجهيزات كارشناس – تغذيه كارشناس – داروخانه فني مسئول  - ها كميته مسئول
بيمارستان متخصص پزشكان از نفر سه – بيمار ايمني  

:كميته اعضاء  

بخشي اعتبار استانداردهاي طبق جلسات تعداد ۱۲  

  

:كميته عنوان تغذيه  

  -  ها كميته مسئول -  كيفيت بهبود مسئول -  پرستاري مديريت - اجرايي امور معاون  -   - بيمارستان عامل مديز
محيط بهداشت كارشناس – اي حرفه بهداشت كارشناس – تغذيه كارشناس  

:كميته اعضاء  

بخشي اعتبار استانداردهاي طبق جلسات تعداد ۱۲  

 

:كميته عنوان  پزشكي باليني اخالق  

 – كيفيت بهبود مسئول -فقيه ولي نماينده - پرستاري مديريت - اجرايي امور معاون ا  - بيمارستان عامل مديز
 فرهنگي نماينده يا بسيج  مسئول - رياست نظر با ها بخش روساي  -  ها كميته مسئول – آموزشي سوپروايزر
 بيمارستان

:كميته اعضاء  

بخشي اعتبار استانداردهاي طبق جلسات تعداد ۱۲  

  

اطالعات فناوري و سالمت اطالعات مديريت :كميته عنوان   

 – ها كميته مسئول – كيفيت بهبود مسئول - پرستاري مديريت - اجرايي امور معاون -   - بيمارستان عامل مديز
 – درآمد واحد مسئول – پذيرش واحد مسئول -اطالعات  فناوري  مسئول -  سالمت اطالعات مديريت مسئول

بيمارستان رياست نظر با پزشكان از نفر يك -آمار كارشناس  

:كميته اعضاء  

بخشي اعتبار استانداردهاي طبق جلسات تعداد ۱۲  

 

كار بهداشت و فني حفاظت :كميته عنوان   
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 مسئول -ها كميته مسئول -كيفيت بهبود مسئول - پرستاري مديريت - اجرايي امور معاون - بيمارستان عامل مديز
خدمات مسئول - عفونت كنترل سوپروايزر -تاسيسات مسئول - تصويربرداري مسئول - فني حفاظت  

:كميته اعضاء  

بخشي اعتبار استانداردهاي طبق جلسات تعداد ۱۲  

  
 

مادر شير با تغذيه ترويج :كميته عنوان   

 -نوزادان بخش سرپرستار - ها كميته مسئول -كيفيت بهبود مسئول – پرستاري مديريت - بيمارستان عامل مديز
نوزادان بخش رئيس -آموزشي سوپروايزر  

:كميته اعضاء  

بخشي اعتبار استانداردهاي طبق جلسات تعداد ۴  

 

محيط بهداشت :كميته عنوان   

 -كيفيت بهبود مسئول-محيط بهداشت كارشناس -پرستاري مديريت – اجرايي امور معاون - بيمارستان عامل مديز
خدمات مسئول -عفونت كنترل سوپروايزر -آزمايشگاه سوپروايزر - آموزشي سوپروايزر -ها كميته مسئول  

:كميته اعضاء  

بخشي اعتبار استانداردهاي طبق جلسات تعداد ۱۲  

 

بيمارستاني عفونت كنترل :كميته عنوان   

 -ها كميته مسئول -كيفيت بهبود مسئول -پرستاري مديريت – بيمارستان مديريت سرپرست بيمارستان عامل مديز
 كارشناس - آزمايشگاه سوپروايزر - محيط بهداشت كارشناس -داروخانه واحد از اي نماينده -آموزشي سوپروايزر
بيمارستان پزشكان از نفر سه -عفونت كنترل سوپروايزر   -اي حرفه بهداشت  

:كميته اعضاء  

بخشي اعتبار استانداردهاي طبق جلسات تعداد ۱۲  

 

نسوج و شناسي آسيب عوارض، مير، و مرگ :كميته عنوان   

 -ها كميته مسئول -كيفيت بهبود مسئول  - پرستاري مديريت - اجرايي امور معاون - بيمارستان عامل مديز
 -سالمت اطالعات مديريت مسئول -متخصص پزشكان از نفر يك -آزمايشگاه سوپروايزر -آموزشي سوپروايزر
بيمار ايمني كارشناس - خطر مديريت كارشناس  

:كميته اعضاء  

بخشي اعتبار استانداردهاي طبق جلسات تعداد ۱۲  

  

ماهه ۱-۵۹ كودكان مير و مرگ :كميته عنوان   

 -ها كميته مسئول -كيفيت بهبود مسئول  - پرستاري مديريت - اجرايي امور معاون - بيمارستان عامل مديز
 سرپرستار -متخصص پزشكان از نفر يك -)۲(كودكان بخش رئيس - )۱(كودكان بخش رئيس -آموزشي سوپروايزر

بيمار ايمني كارشناس - خطر مديريت كارشناس -نوزادان بخش  

:كميته اعضاء  

بخشي اعتبار استانداردهاي طبق جلسات تعداد ۴  

  

ناتال پره مير و مرگ :كميته عنوان   

 رئيس -آموزشي سوپروايزر -ها كميته مسئول -كيفيت بهبود مسئول  -پرستاري مديريت - بيمارستان عامل مديز
نوزادان بخش سرپرستار -نوزادان بخش  

:كميته اعضاء  

بخشي اعتبار استانداردهاي طبق جلسات تعداد ۴  

  

نوزادان احيا :كميته عنوان   

 رئيس -آموزشي سوپروايزر -ها كميته مسئول -كيفيت بهبود مسئول  -پرستاري مديريت - بيمارستان عامل مديز
نوزادان بخش سرپرستار -نوزادان بخش  

:كميته اعضاء  
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بخشي اعتبار استانداردهاي طبق جلسات تعداد ۴  

  
  
  
  
  
 

باليا و حوادث خطر مديريت :كميته عنوان   

 مسئول -كيفيت بهبود مسئول -مالي امور رئيس - پرستاري مديريت اجرايي امور معاون - بيمارستان عامل مديز
 مسئول -بيمارستان انتظامات يا حراست امور مسئول -ها بخش روساي از تعدادي -آموزشي سوپروايزر -ها كميته
   اورژانس سرپرستار -اورژانس فني

:كميته اعضاء  

بخشي اعتبار استانداردهاي طبق جلسات تعداد ۱۲  

  

)ترياژ( اورژانس :كميته عنوان   

 -ها كميته مسئول -كيفيت بهبود مسئول -پرستاري مديريت – اجرايي امور معاون - بيمارستان عامل مديز
 - بيمارستان انتظامات يا حراست امور مسئول - اورژانس بخش در شاغل پزشكان از نفر دو -آموزشي سوپروايزر

 مسئول -پذيرش واحد مسئول -شب يا عصر سوپروايزرهاي از يكي - اورژانس سرپرستار -اورژانس فني مسئول
ترخيص واحد  

:كميته اعضاء  

بخشي اعتبار استانداردهاي طبق جلسات تعداد ۱۲  

  

)بيماران تكليف تعيين( اورژانس :كميته عنوان   

 از نفر دو -آموزشي سوپروايزر -ها كميته مسئول -كيفيت بهبود مسئول -پرستاري مديريت - بيمارستان عامل مديز
 سرپرستار -اورژانس فني مسئول - بيمارستان انتظامات يا حراست امور مسئول - اورژانس بخش در شاغل پزشكان
بستري هاي بخش روساي -شب يا عصر سوپروايزرهاي از يكي -اورژانس  

:كميته اعضاء  

بخشي اعتبار استانداردهاي طبق جلسات تعداد ۱۲  

  

خون انتقال طب :كميته عنوان   

 -كيفيت بهبود مسئول – آزمايشگاه فني  مسئول -پرستاري مديريت –اجرايي امور معاون - بيمارستان عامل مديز
 نفر يك  - بيمارستان هموويژيالنس مسئول پزشك -آزمايشگاه سوپروايزر - آموزشي سوپروايزر -ها كميته مسئول

نوزادان يا كودكان متخصص  

:كميته اعضاء  

بخشي اعتبار استانداردهاي طبق جلسات تعداد ۶  
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  استراتژیک برنامه تدوین مراحل: دوم فصل
  

  چیست؟ استراتژیک ریزي برنامه
  

 حلراه عنوان به آنچه و داد نشان را خود پیش از بیش متحول هايمحیط و ثبات عدم اطمینان، عدم دوم جهانی جنگ از پس
  . بود استراتژیک ریزي برنامه همانا شد ارائه
 نتایج و هدف به رسیدن براي عملیات هدایت و استراتژیک تفکر کردن عملی براي چارچوبی و بستر استراتژیک ریزيبرنامه

 اساسی اقدامات انجام و بنیادین گیريتصمیم براي یافتهسازمان تالشی استراتژیک ریزيبرنامه عبارتی به. باشدمی مشخص
  .  دهدمی شکل قانونی چارچوب در را سازمان هايفعالیت گیري سمت و سرشت که است
 عالی سطح در دارد، جامعیت کند،می تعیین را مدت بلند در سازمان رسالت و کلی خطوط اهداف، استراتژیک ریزي برنامه
  . است عملیاتی و تاکتیکی ریزي برنامه براي چارچوبی و است مدت بلند زمانی نظر از باشد، می سازمان

  
  : دهد می پاسخ سازمان در سوال 7 به استراتژیک برنامه

 
 رسالت هستیم؟ کی -١
 درونی ارزیابی داریم؟ قرار کجا -٢
 بیرونی ارزیابی کنیم؟ می فعالیت محیطی چه در -٣
 دورنما برویم؟ خواهیم می کجا -۴
 اهداف بریم؟ باید جوري چه  -۵
 )ها استراتژي (اهداف سازي پیاده طوریه؟ چه رسیدن راه -۶
 عملکرد ارزیابی هاي شاخص گیریم؟ می اندازه رو کارمون پیشرفت چطوري -٧
  
  : استراتژیک ریزي برنامه فرآیند

  
ü ریزيبرنامه پیش مراحل 
ü ریزيبرنامه 
ü اجرا 
ü ارزیابی 
 
 و اختصاصی اهداف اصول، دورنما، رسالت، به سازمانی ارزشیابی در که است سازمان ارزشیابی شامل ریزيبرنامه پیش مرحله

 تخصیص به برنامه تکمیل با و شود می آغاز برنامه تدوین موارد، این تمامی به توجه از پس. شود می توجه سازمان استراتژي
 تا شود مشخص تا شود می ارزیابی و پایش کار پیشرفت اجرا، از پس اجراو عین در. شویممی اجرا مرحله وارد و پرداخته منابع
  . ایمآمده نائل شده تعیین اهداف به میزان چه
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  :استراتژیک ریزي برنامه مراحل
  
  

 دورنما رسالت، تدوین .١

 خارجی و داخلی محیط ارزیابی .٢

 اختصاصی اهداف و کلی اهداف تعیین .٣

 استراتژیک مشکالت شناسایی .۴

 استراتژي تدوین .۵

 پایش هايشاخص تعیین .۶
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  : ( Terminology ) نامه واژه

  
 حاکم هاي ارزش و ها ویژگی اصلی، وظایف اهداف، شامل و بوده سازمان وجودي فلسفه کننده مشخص (Mission) :رسالت

 .باشد می سازمان آن بر

 و مجموعه در انگیزش ایجاد باعث و دگذار می نمایش به را سازمان سالتر تحقق و وقوع شرایط  (Vision) :انداز چشم

  . گردد می خدمات کنندگان دریافت

 طول تمام در و گرفته شکل آنها مبناي بر ها استراتژي کل که است متغیري غیر و ثابت قوانین مجموعه  (Value) :ها ارزش

 .شوند می گذاشته اجرا به استراتژیها آنها بر نگاه و تکیه با اجرا، زمان

 اهداف به نیل جهت در را سازمان که است سازمانی داخل هاي توانمندي و منابع مجموعه  (Strengths) (S ) :قوت نقاط 

 .نماید می یاري خود

 سازمان اهداف تحقق از مانع که باشد می سازمانی داخل عوامل از اي مجموعه (Weaknesses) (W) :ضعف نقاط 

   .میگردند

 توانمندي آنها از گیري بهره صورت در که سازمان از خارج بالقوه امکانات از اي مجموعه:  (Opportunities) (O) ها فرصت

   .یافت خواهد افزایش سازمان هاي

 تحقق و ها برنامه اجراي از مانع که سازمان از خارج گر مداخله و موثر عوامل از اي جموعهم  (Threats) (T) :تهدیدها

   .گردند می سازمان اهداف

  .گویند داخلی عوامل را سازمان ضعف و قوت نقاط مجموعه:   (SW)داخلی عوامل

  . گویند خارجی عوامل را سازمان تهدیدهاي و ها فرصت مجموعه:  (OT) خارجی عوامل

 .شوند می خود شده تعیین پیش از اهداف به سازمان رساندن باعث که ها راه از اي مجموعه:  (Strategy) استراتژي

    .شوند می تدوین ها فرصت از گیري بهره جهت در قوت نقاط از استفاده با که هایی استراتژي: SO هاي استراتژي

  .شوند می فرصت به آنها تبدیل یا و تهدیدها کنترل باعث که هایی استراتژي: ST هاي استراتژي

  .شوند می تدوین ها کمبود رفع و ها فرصت از استفاده جهت که هایی استراتژي: WO هاي استراتژي
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 یا و کنترل جهت را سازمان توانمندي و کرده حفظ تهدیدها برابر در را سازمان که هایی استراتژي: WT هاي استراتژي 

  .دهند می افزایش فرصت به تهدید تبدیل

  
 ایران درمان و بهداشت وزارت استراتژیک ریزي برنامه مدل
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   کلی اهداف ، انداز چشم ، رسالت بیانیه تدوین: سوم فصل

  
  :رسالت

 همان رسالت                                                                                                                                                      

 و سازمان قصد است، سازمان هايفعالیت مفهوم و ماهیت بیانگر. است استراتژیک برنامه آغازین نقطه و سازمان وجودي فلسفه

  :شودمی اشاره زیر موضوعات به آن در و داردمی بیان را سازمان فلسفی تعهدات

 سازمان، مشتري ها،سازمان سایر با سازمان تمایز وجه سازمان، هویت کار، هویت سازمان، وجودي فلسفه و هاارزش اصول،

  سازمان سوي از شده ارائه خدمت یا محصول

  داریم؟ رسالت به نیاز چرا
  

ü مرتبط و روشن مهم، مقاصد تدوین علت به 

ü کارکنان در تعهد ایجاد و گیريتصمیم براي چارچوبی ایجاد سازمان، از خارج در حمایت کسب علت به  

  )انداز چشم( دورنما
  

 شما به Stacke holder)(ذینفعان و کارکنان مشتري، مایلید چگونه دهدمی نشان که يا هفلسف است عبارتی اندازچشم

  .آینده در توسعه جهت تالش براي است انگیزشی عاملی انداز چشم. بنگرند

 چشم دورنما. بود خواهد چگونه سازمان آینده که دهدمی نشان و است آینده در سازمان هايفعالیت روند ادامه انداز چشم

  .دارد چالشی و الهامی جنبه سازمان، براي است آرمانی سازمان، براي است نهایتی آینده، به است اندازي

 آینده به سپس و شود ذکر وظایف و سازمان وجودي فلسفه باید اول زیراکه دورنما سپس و شود تدوین رسالت بایستی ابتدا

 دورنما درحالیکه ماند می باقی تغییر بدون طوالنی مدتی براي و دارد استمرار حالت و است همراه تعهد با رسالت. اندیشید

  .تعهد نه دارد آرزو و وعده جنبه

  ):نهایی( کلی اهداف
  

 اهداف این. شودمی بسیج آن به نیل براي امکاناتش با سازمان همه که است نهایی هدف اهداف مراتب سلسله از سطح اولین

  .است اجرا مرحله به سازمان دورنماي و رسالت اتصال حلقه و کندمی مشخص را سازمان گیريجهت
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  )اختصاصی( ویژه اهداف
  

. باشندمی مشخص زمانی بازه داراي و اعتماد قابل دستیابی، قابل گیري، اندازه قابل مشخص، که هستند اهدافی ویژه اهداف

 پذیر،امکان باید مناسب اختصاصی هدف یک. نیستند گیري اندازه قابل کالن اهداف و دورنما رسالت، که است حالی در این

  .باشد هاتالش کننده متمرکز و انگیزاننده سنجش، قابل دستیابی، قابل انعطاف، قابل قبول، قابل

  :گیرد صورت اهداف بندي اولویت بایستی اهداف تعیین از پس

 تر،مشخص تر، آگاهانه توسعه و رشد هايبرنامه جریان در تا کند می کمک مدیر به که است این اهداف تعیین ضرورت

 گیرندگان تصمیم و تصمیمات بین هماهنگی دهد، تطبیق محیط با بهتر را خود سازمان شود، روبرو ترگرایانه واقع تر، دقیق

  .کند استفاده کنترل براي استانداردهایی عنوان به اهداف این از و کند ایجاد

  
  
  
  
  
  
  
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :بیانیه رسالت 
درمانی تخصصی ممتاز و دریافت لوح دوستدار کودك در جهت  -این مرکز با ارائه خدمات تشخیصی ·

  دوره کودکی ونوجوانی سالمت و بهداشت نوزادان و کودکان کل کشور از بدو تولد تا  يارتقا

این مرکز با به کارگیري پزشکان مجرب و کارکنان متعهد و کارامد ، ارائه خدمات موثر و علمی با احترام به  ·

ان خدمت ، دسترسی رضایت مندي گیرندگ کیفیت درمان،ارزشها و کرامت انسانی و ارتقاي مستمر ایمنی و

 .عادالنه به خدمات  را فراهم آورده است
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  ها ارزش
 : بیمارستان شهید فهمیده عبارتند ازارزش ها یا به عبارتی باورهاي 

ü توجه به احکام دین مبین اسالم به عنوان خط مشی سازمان در دستیابی به اهداف .  
ü احترام به حقوق بیمار و کارکنان . 
ü  انطباق خدمات درمانی ارائه شده با باالترین استانداردهاي بیمارستانی. 
ü  ي کیفی در چهارچوب استانداردهاي بیمارستانیارتقاء فرآیندها. 
ü ارائه خدمات موثر و کارآمد 
ü  ذي نفعان داخلی وخارجیارتقاء مستمر با هدف افزایش رضایتمندي 
ü ارتقاء مستمر با هدف افزایش ایمنی گیرندگان خدمات 
ü  اعتبار بخشیتمرکز بر محورهاي  

 
  

  اهداف کلّی

  چشم انداز
درمانی تخصصی و فوق تخصصی به نوزادان و کودکان و نوجوانان  وبه نام ترین مرکز ارائه دهنده خدمات تشخیصی 

  با باالترین و به روزترین کیفیت خدمات در سطح کشور
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ü  تا دوره کودکی و نوجوانیکودکان از بدو تولد  خدمات درمانی بهارتقاي کیفیت  

ü ارتقاي کیفیت ارائه خدمات بر مبناي استاندارد اعتباربخشی  

ü   ارتقاي ایمنی بیمار بر مبناي استاندارد هاي بیمارستان دوستدار ایمنیحفظ و  

ü  دوره کودکی ونوجوانیبه کودکان از بدو تولد تا  کیفیت خدمات تشخیصیارتقاي  

ü ارائه خدمات سالمت در حیطه محیط زیست ارتقا کیفیت 

ü وازن نقدینگی،نیروي انسانی،تجهیزات،مالیتمیت رمدی 

  اهداف اختصاصی 
 هاي بررسی از پس ، مرکز این دورنماي به عنایت با و1398 سال در فهمیده شهید بیمارستان کلی اهداف به نیل منظور به

  :گشت تدوین ذیل شرح به اختصاصی اهداف الزم

 : G1         تا دوره کودکی و نوجوانیبه کودکان از بدو تولد  خدمات درمانیارتقاي کیفیت  

G1O1:آموزش مستمرو به روزرسانی کارکنان  

G1O2:توسعه فضاهاي فیزیکی ودرمانی بیمارستان  

 :G1O3ساخت بیمارستان جایگزین و استاندارد  

G1O4:به روزرسانی تجهیزات پزشکی  

G1O5:  تخت  ١۶٠باتوجھ بھ فرسودگي ابنیھ بیمارستان نسبت بھ ساخت ساختمان جدید باظرفیت

  خواب اقدام میگردد
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G2: ارتقاي کیفیت ارائه خدمات بر مبناي استاندارد اعتباربخشی  

  

 : G2O1ی اعتباربخش دری عال کی رتبه کسب وی اعتباربخش هاي استاندارد% 95 به یابیدست

   1400 سال

G2O2 : 1400 برنامه انیپا تا% 95 زانیم به بستري مارانیب تمنديیرضا شیافزا  

 : G2O31400 برنامه انیپا تا% 95 زانیم بهیی سرپا مارانیب تمنديیرضا شیافزا  

 : G3             یمنیا دوستدار مارستانیب هاي استاندارد مبناي بر ماریبی منیا ارتقاي  

  : G3O1 98 سال انیپا تای منیا دوستدار مارستانیب هاي استاندارد کی سطح بهی ابیدست  

G3O2    :انیپا تا ماریبی منیا دوستدار هاي مارستانیب هاي استاندارد سه سطح بهی ابیدست 

  1400برنامه

 : G3O3 کتاب اساس بر(ی منیا حوزه مشکالت ساختن مرتفع و بحران تیریمد برنامه نیتدو 

  ) ایبال خطری ابیارز

          G4: دوره کودکی ونوجوانیبه کودکان از بدو تولد تا  ارتقاي کیفیت خدمات تشخیصی   

     G4O1:توسعه فضاي اورژانس  

   G4O2:یولوژيدارتقا دستگاه آنالوگ به دیجیتال را  

    G4O3:راه اندازي سونوگرافی   

    G4O4:راه اندازي دندانپزشکی  
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   G4O5:راه اندازي بانک خون  

   G4O6: راه اندازي بخشNICU وPICUبخش نوزادان و کودکان  

 

  

 درونی ذینفعان لیست

ü دانشگاه رئیس   
ü دارو و غذا آموزشی،بهداشتی، انسانی، منابع و مدیریت توسعه درمان، معاونین  
ü اطالع مدیریت مامایی، و بهداشت،پرستاري دندانپزشکی، داروسازي، پیراپزشکی، پزشکی، هاي دانشکده رؤساي 

   رسانی
ü توسعه مدیر دانشگاه، عمومی امور رئیس دانشگاه، حراست رئیس دانشگاه، اطالعات فناوري و آمار اداره رئیس 

   درمان ارزشیابی و نظارت مدیر درمان، مدیر بودجه، مدیر مالی، مدیر دانشگاه،
ü پرستاري اداره رئیس   
ü دانشگاه درمان ستادي مسئول کارشناسان دانشگاه   
ü بیمارستان رئیس   
ü بیمارستان مدیر   
ü بستري و اورژانس هاي بخش روساي   
ü ،پشتیبانی و درمانی کادر پزشکان   
ü پرستاري خدمات مدیر   
ü اداري امور رئیس   
ü مالی امور رئیس   
ü اداري و درمانی کارکنان   
ü پشتیبانی و خدمات کارکنان  

  درونی ذینفعان توقعات و انتظارات لیست

ü ساله 3 - 5 استراتژیک برنامه تدوین 
ü بیمارستان اهداف با متناسب عملیاتی برنامه تدوین   
ü اعتباربخشی استانداردهاي جدیدترین استقرار   
ü کیفیت بهبود هاي شاخص تدوین  
ü بیمار ایمنی هاي برنامه و بالینی حاکمیت کامل اجراي  
ü موجود هاي فرآیند بهبود و اصالح  
ü موجود امکانات و منابع از بهینه استفاده  
ü درآمد و هزینه مدیریت   
ü مصرفی انرژي هاي هزینه کاهش   
ü اطالعاتی منابع مدیریت   
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ü جدید دستورالعمل اساس بر بیمارستانی هاي کمیته تشکیل   
ü کیفیت ارتقاء و بیمارستانی هاي کمیته برگزاري در استمرار  
ü رجوع ارباب تکریم طرح کامل اجراي  
ü کارکنان در شغلی انگیزه افزایش  
ü آموزشی هاي دوره برگزاري ي واسطه به پرسنل توانمندي و آگاهی افزایش   
ü کارآمد انسانی نیروي جذب   
ü نیاز مورد تجهیزات تأمین   
ü دارویی مواد مدیریت  
ü بیمارستانی اورژانس ارتقاي  
ü کارکنان رفاهی امکانات افزایش  

  

  

  بیرونی ذینفعان لیست
ü بهداشت وزیر 
ü بهداشت وزارت معاونین  
ü استاندار  
ü استان سالمت شوراي  
ü استان پزشکی علوم هاي دانشگاه هاي بیمارستان مدیران و رؤسا   
ü فرماندار  
ü مجلس نمایندگان  
ü استان هاي دانشگاه رؤساي  
ü شهر اسالمی شوراي و شهردار  
ü 115 اورژانس هاي پایگاه   
ü گر بیمه هاي سازمان رئیس  
ü بهزیستی سازمان رئیس  
ü امداد کمیته رئیس 
ü قانونی پزشکی رئیس  
ü پزشکی نظام رئیس  
ü استان پرستاري نظام رئیس  
ü زیست محیط سازمان رئیس  
ü انتظامی و نظامی نیروهاي  
ü دادگستري رئیس 
ü خون انتقال سازمان رئیس  
ü خصوصی هاي بیمارستان رؤساي  
ü کشور سطح دارویی و تجهیزاتی هاي شرکت و ها داروخانه ، آزمایشگاه 
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ü احوال ثبت کل اداره  
ü احمر هالل 
ü نشانی آتش  
ü NGO ها  
ü همراهان و بیماران  

  بیرونی ذینفعان انتظارات و توقعات لیست
ü زندگی به امید و سالمت هاي شاخص افزایش  
ü درمانی خدمات کیفیت ارتقاي  
ü مطلوب و مناسب تجهیزات تأمین و تهیه  
ü رفاهی امکانات افزایش 
ü و داروئی هاي بدهی موقع به پرداخت. . .   
ü محیطی زیست هاي آالینده کاهش  
ü بیماران مندي رضایت افزایش  
ü بیمار حقوقی منشور رعایت  
ü درمانی خدمات به دسترسی افزایش 
ü تخصصی فوق خدمات ارائه  
ü ویژه هاي تخت افزایش 
ü درمانی هاي هزینه کاهش  
ü ها تعرفه رعایت   
ü بیماران موقع به پذیرش  
ü ها درمانگاه کار ساعات افزایش  
ü بیماران به درمانی کادر نسبت افزایش  
ü بیماران شکایات به رسیدگی  
ü بیماران اعزام کاهش 
ü ترخیص از پس بیماران پیگیري  
ü خانواده و بیمار به آموزش 
ü اي بیمه اسناد موقع به ارسال و تنظیم 
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 استراتژیک، مشکالت بندي اولویت و خارجی،تعیین و داخلی محیط ارزیابی: چهارم فصل
 QSPM و  SWOT ماتریس تدوین

 تحلیل و تجزیه به اوال تا آید می وجود به امکان این ) تهدیدها و ها فرصت ها، ضعف ،ها قوت( SWOTتحلیل از استفاده با

  .نمود انتخاب را استراتژیکی تصمیم بتوان نیز و پرداخته خارجی و داخلی هاي محیط

 )تهدیدها و ها فرصت(سازمان خارجی محیط ارزیابی ·

 سازمان خارجی محیط فعلی وضعیت شناسایی :الف

  آینده در سازمان خارجی محیط تغییرات چگونگی بینی پیش:ب

 )ها ضعف و ها قوت(سازمان داخلی محیط ارزیابی ·

 گذشته در سازمان عملکرد نحوه شناسایی :الف

 سازمان فعلی عملکرد چگونگی شناسایی :ب

  قوت و ضعف نقاط شناسایی : ج

  )IFE( داخلی عوامل و(EFE) خارجی عوامل تحلیل روش
  
 .کنیم می  فهرست را کلیدي خارجی و داخلی املوع

 )یک تا صفر(دهید اختصاص اهمیت ضریب یک اآنه از یک هر به

P  1= وزنی ضرایب همه جمع 

  .دهید تخصیص 4 تا 1 بین امتیازي ، عامل هر در سازمان وضعیت براي

P  دارد را فرصت  و قوت نقاطاز استفاده یا هاتهدید ها، ضعف با مقابله توانایی سازمان ، میزان چه تا.  

  
  )IFE( داخلی عوامل تحلیل

  
  : است شده آورده آنها اهمیت ضریب همراه به فهمیده شهید بیمارستان ضعف و قوت نقاط ذیل جدول در
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 :نقاط قوت ضریب اهمیت رتبه امتیاز

 1 تخصصی  بودن بیمارستان 08/0 4 32/0

 2 حسن شهرت و سابقه بیمارستان 07/0 4 28/0

 3 باالضریب اشغال تخت  05/0 3 15/0

 4 آمار باالي مراجعین 03/0 3 09/0

 5 منابع انسانی کارامد و جوان 05/0 3 15/0

 6 دسترسی جغرافیایی مرکز 04/0 3 12/0

 7 دریافت لوح دوستدار کودك 06/0 4 24/0

 8 وجود پزشکان متخصص بصورت شبانه روزي و امکان انتخاب پزشک معالج 06/0 4 24/0

 9 مسئولین به ارتقا کیفیت خدماتحسن ظن  07/0 3 21/0
 10 ارائه خدمات مناسب و شبانه روزي آزمایشگاه 07/0 3 21/0

 :نقاط ضعف   

 1 فرسودگی فضاي فیزیکی، ابنیه و تأسیسات 08/0 1 08/0

 NICU 2نداشتن بخش هاي فوق تخصصی مانند  03/0 2 06/0

 3 کمبود  نیرو درمانی  05/0 1 05/0

 4 کامل نبودن فرآیند استقرار استانداردهاي اعتباربخشی 06/0 2 12/0

 5 بصورت شبانه روزي عدم فعالیت واحدهاي رادیولوژي و سونوگرافی 02/0 2 04/0

 6 امکانات رفاهی فضاي فیزیکی وکمبود 06/0 1 06/0

 7 پراکندگی واحدهاي پشتیبانی و پاراکلینیک 03/0 2 06/0

  8  آموزشیکمبود امکانات   09/0  1  09/0

 جمع کل 1  57/2
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  )EFE( خارجی عوامل تحلیل

  
  :است شده آورده آنها اهمیت ضریب همراه به فهمیده شهید بیمارستان فرصت و تهدید نقاط ذیل جدول در

 :فرصت ها ضریب اهمیت رتبه امتیاز

 1 سیاست دانشگاه در مورد استقرار برنامه هاي ارتقاء کیفیت 08/0 2 16/0

 2 اعتماد مراجعین به خدمات تخصصی 09/0 2 18/0

 3 برند دانشگاه علوم پزشکی ایران 07/0 3 21/0

 4 اجراي طرح تحول نظام سالمت 07/0 2 14/0

 5 وجود رسانه ها و فضاهاي تبلیغاتی 05/0 2 1/0

 6 عدم وجود مراکز مشابه در محدوده جغرافیایی مرکز 07/0 2 07/0

 7 از مشاوره و پشتیبانی هاي تخصصی دانشگاهبهره گیري  08/0 2 16/0

 8 داشتن مجوز عقد قرار داد با بیمه هاي تکمیلی  06/0 3 18/0

 :تهدیدات   

 1 سیاست هاي دولت در امر استخدام نیرو 08/0 2 16/0

 2 عدم پرداخت به موقع مطالبات توسط بیمه هاي دولتی 06/0 3 18/0

 3 نسبت به خدمات دولتینگرش منفی مراجعین  08/0 1 08/0

 4 دست و پاگیر بودن برخی قوانین، مقررات و سیاست هاي ابالغی 07/0 2 14/0

 5 کسورات باالي سازمان هاي بیمه گر 08/0 2 16/0

 6 نرخ تورم 06/0 1 06/0

 جمع کل 1  42/2
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  )IE(بیمارستان فعلی وضعیت تعیین ماتریس

  

 داخلی عوامل ارزیابی ماتریس نهایی نمره 

 ضعیف قوي

4 3 2 1 

مره
ن

 
یی
نها

 
س
تری
ما

 
بی
زیا
ار

 
مل
عوا

 
جی
خار

 

صت
فر

  

4   
  

SO 
 تهاجمی

  
  

WO 
 کارانه محافظه

3 

دید
ته

 

2  
 

 

ST 
  رقابتی

57/2    
  
WT 
  تدافعی

 

1 

 

 از استفاده با ادامه در.دارد قرار رقابتی هاي استراتژي یا و STوضعیت در بیمارستان گردد می مالحظه که همانطور

 از کند سعی باید بیمارستان ناحیه این در.است شده نگاشته قسمت این به مربوط ها استراتژي SWOT ماتریس

  .نقاط قوت خود براي مواجهه با تهدیدات استفاده کند

  

  

  

  

  

  

  

  

  رقابتی هاي استراتژي

  اجراي برنامه هاي ارتقا کیفیت و نظام اعتباربخشی بیمارستانی)   1

  استاندارد نمودن فضاي بخش هاي درمانی با استفاده از طرح هتلینگ بیمارستان ها)  2

  وساخت بیمارستان جایگزین در زمین مجاورتدوین و اجراي برنامه هاي ارتقاء ایمنی بیمار )  3

  متناسب سازي نیروي انسانی بر مبناي بهره وري واحدهاي سازمانی)  4

  گذاري و جذب کمک هاي مردمیتشویق بخش خصوصی به سرمایه )  5

  برون سپاري واحدهاي غیر مولد )  6

  استفاده از رسانه هاي تبلیغاتی جهت معرفی خدمات بیمارستان به جامعه تحت پوشش)  7

  تدوین واجراي برنامه هاي آموزشی بعنوان افزایش  سطح سالمت منطقه تحت پوشش با هدف پیشگیري از بیماري ها )8

۴٢/٢  
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  QSPM ماتریس مبناي بر ها استراتژي بندي اولویت
  
 می قرار دهی نمره مورد جذابیت لحاظ به) ضمیمه فایل( QSPM ماتریس  از استفاده با رقابتی هاي استراتژي مرحله این در

  .شوند می بندي اولویت ذیل جدول شرح به آمده دست به امتیازات مبناي بر و گیرند

  

 کل جذابیت نمره رقابتی هاي استراتژي استراتژي اولویت
 88/5 کیفیت و نظام اعتباربخشی بیمارستانی ياجراي برنامه هاي ارتقا اول

 82/5 بیمار ایمنی  تدوین و اجراي برنامه هاي ارتقاء دوم

تدوین واجراي برنامه هاي آموزشی بعنوان افزایش  سطح سالمت منطقه تحت پوشش با   سوم
  هدف پیشگیري از بیماري ها

7/5  

 6/5 متناسب سازي نیروي انسانی بر مبناي بهره وري واحدهاي سازمانی چهلرم

 42/5 تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاري و جذب کمک هاي مردمی پنجم

 13/5 استاندارد نمودن فضاي بخش هاي درمانی با استفاده از طرح هتلینگ بیمارستانها ششم

 9/4 جهت معرفی خدمات بیمارستان به جامعه تحت پوششاستفاده از رسانه هاي تبلیغاتی  هفتم

 87/4 برون سپاري واحدهاي غیر مولد هشتم
  
  

    :منابع

  کشور پزشکی علوم ي ھا دانشگاه ي ھا سایت ایران در بیمارستان اعتباربخشی ي ھااستاندارد

  اجرایی مدیریت تیم:  کننده تهیه

  )عباسی دکتر آقاي( بیمارستان ریاست:  کننده تایید

  اجرایی مدیریت تیم:  کننده تصویب

  

  

  20/07/1396:  تدوین تاریخ

  19/07/1397:  ابالغ تاریخ

  19/07/97:  بازنگري تاریخ

  10/07/98:مجدد بازنگري تاریخ

  بیمارستان اجرایی مدیریت تیم

03/RE/SP/ML  
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