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 مقدمه:

باشد که زمان حال سازمان رابه آینده آن برنامه ریزی به عنوان یکی از مهمترین وبا الویت ترین ارکان مدیریت می 

 بهه  گذشهته   دهه   چنهدین  در مهدیریت  و ریهزی  برنامهه  امر در ذاتی مشکالت و ها پیچیدگی .وجود پیوند می دهد

 کهه  باشهد  مهی  اسهتراتيی   ریهزی  برنامهه  نظهام  نظام ها  این جمل  از. است گردیده منجر نوینی نظام های پیدایش

 است. گردیده رایج نیز توسعه حال در کشورهای در اخیر سال های در آن کارگیری به

 در را آنهها  بقهای  و که موفقیت است هایی استراتيی سازی پیاده و تدوین سازمان ها  اکثر دغدغه مهمترین امروزه

 تها  گذارد می سازمان ها اختیار در ابزاری ریزی استراتيی  برنامه.  نماید تضمین محیطی  پیچیده و متحول شرایط

 کنند. دنبال سازمان مختلف وجوه در را استراتيی اجرای و تدوین بتوانند

و لزوم تدوین برنامه  با توجه به  موضوع اعتباربخشی بیمارستان ها از سال جاری و پیاده سازی محورهای آن

 ران و بیدگل آبیمارستان شهید رجایی شهرستان می باشد    رهبری و مدیریتریزی راهبردی که در راستای محور

 در مدیران تا باشد سندی می تواند برنامه این است بدیهی.بپردازد خود راهبردی برنامه اولین تدوین به تا شد آن بر

 .یابند دست خود عالیه اهداف به آن به استناد با آینده و حال

 و تشکر نموده اند تالش مجموعه این تدوین و تهیه در نحوی به که عزیزانی هم  می دانم از الزم پایان در

  حرکت به سمت مدیریت علمی  ضمن بتوان استراتيی  مدیریت بهره گیری ازمبحثبا است امید نمایم. دردانیق

 .نمود فراهم روش ها بهبود و بهره وری بردن باال برای نشاط با و پویا محیطی

 رئیس بیمارستان شهید رجایی

 دکتر فریبامینایی                                                                                                                                                
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 فصل اول: کلیات برنامه ریزی استراتژیک 
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 : مقدمه 1-1

مدل های مختلفی وجود دارد که می توان به مدل های استونر و  جهت تدوین برنامه ریزی استراتيی 

و یا مدل ایرانی طبیبی و ملکی و ... اشاره کرد.   WHOفریدمن مدل برایسون  مدل گوداشتاین دانکن وایتمن مدل

ن بر از نظر م  نامارا هیچ نسخه یکسان و کاملی برای برنامه ریزی استراتيی  سازمان ها وجود ندارد و هر سازما

 اساس طبیعت کار خود مدلی یا ترکیبی از مدل ها را انتخاب می کند.

کمیته تدوین برنامه استراتيی  بیمارستان پس از انجام مطالعه کافی روی مدل های مختلف مدل بومی طبیبی و 

ر اساس این برنامه استراتيی  خود را ب بحث و تبادل نظرملکی را به عنوان الگوی خود انتخاب و پس از سه ماه  

 کرد که به شرح ذیل می باشد.آماده مدل 
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 استراتژیک ریزی برنامه برای ریزی برنامه: 1-2

استراتژیک تشکیل تیم یا کمیته راهبردی بیمارستان می باشد . در  ریزی برنامه برای ریزی اولین گام در برنامه

پزشکان،ماماها،پرستاران ،مسئولین  نفراز اعضای زیر که شامل 8 این کمیته با ترکیب شهید رجایی بیمارستان

 می باشند تشکیل گردید.بخش ها و واحدهای بیمارستان 

 بيمارستان شهيد رجايی راهبردي برنامه تدوين كميته اعضاي

 بیمارستان( یسخانم دکتر فریبا مینایی)ری 

  (بیمارستان)مدیر میری خانم زهرا سادات 

  (بالینی)سوپروایزر گرامخانم روح انگیز 

 (مدیرپرستاری) بیدگلی سادات میرحسینی خانم فاطمه 

 )آقای مقداد راحتی)کارشناس نظارت بر درمان 

 )آقای مهندس طلوعی)کارشناس اطالعات فناوری 

  مسئول بهبود کیفیت( منیژه نشلجیخانم( 

  مسئول منابع انسانی (معصومه هاشمیخانم( 

 مالی( مدیر)آقای طناسخی 
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 فصل دوم : بیان وضعیت موجود درون سازمانی بیمارستان
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 :آشنایی با بیمارستان شهید رجایی شهرستان آران و بیدگل1-2

باحمایت مالی ومدیریت آقای حاج حسین اربابی بیدگلی به عنوان اولین  4344 بیمارستان شهید رجایی در سال

حجه االسالم حاج حسینعلی حقیقیان به زایشگاه تبدیل شد  توسط 4361درمانگاه منطقه تاسیس گردید و در سال 

به همت ریاست بیمارستان  خانم دکتر فریبا مینایی  از تسهیالت زایمانی به بیمارستان ت    4371و از سال  

به کار خود  و پیرا پزشکی همکاری مجرب ترین کادر پزشکی بااکنون تخصصی زنان و زایمان تبدیل شد و هم 

 .می دهد ادامه

 زایمان   ن زنا جراحی ی ها بخش دارای تخت 27و بنا زیرمتر مربع متر 7511با  ن  بیمارستا این حاضر درشرایط

 به ‚ است فعال......  و زنان  کلینی  ه آزمایشگا,  لوژی رادیو   درد بی ن زایما بخش,  عمل طاق ا سه   نوزادان, 

 . باشد می مشغول مردم به درمانی خدمات ارائه

 :وضعیت نیروی انسانی شاغل در بیمارستان2-2

   اریه پرستار   به ماما  شاغل شامل ینفر کادر درمان 21پزش  متخصص و داروساز و  42از یریمرکز با بهره گ نیا

  داروخانه    شگاهی  آزما یولوژیشامل کارشناسان راد یبانینفر کادر پشت  42 و  یهوشیاطاق عمل و ب یها نیتکنس

 باشد یم دگلیآماده ارائه خدمت به شهروندان محترم شهرستان آران و ب یبانیپشت یهاواحد ریو سا یادار یخدمات
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 نمودار سازمانی 3-2

 

 

 

 

شهید رجایینمودار سازمانی بیمارستان   :3-2   
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 : موفقیت های بیمارستان4-2

درمهان و   بهداشهت  وزیر سوی از مادر دوستدار لوح دریافت به موفق 48/44/11 تاریخ در رجایی شهید بیمارستان

 کشور بیمارستان 631 بین از. گردید آموزش پزشکی

 موفق بیمارستان 8  فقط باشند می زایشگاه دارای که 

  رجایی شهید بیمارستان که اند شده لوح این دریافت به

 اصفهان استان سطح در مرکز این. باشد می آنها از یکی

 . شد شناخته مادر دوستدار لوح کننده دریافت بیمارستان اولین بعنوان 

 

 :گردد می بیان اهداف پیشبرد راستای در مرکز این تالش های و موفقیت ها از دیگر ای نمونه ذیل در

 

 .4385 سال در کودک دوستدار لوح دریافت. 4

  در هیستروسکوپی و الپاراسکوپی تخصصی فوق های جراحی انجام. 2

 .اخیر سال چند

 .داخلی و خارجی های کنگره در مقاله وپذیرش تحقیقاتی های پروژه انجام. 3

  بیمارستان این بین(  مهندسی – پزشکی)  ای رشته بین تحقیقاتی همکاری. 4

 و دانشگاه قم تهران صنعت و علم دانشگاه با
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 بیمارستان: تعیین رسالت،دورنما و ارزش های 2-5

 تک تخصصی زنان وزایمان شهید رجایی آران وبیدگلبیانیه رسالت بیمارستان 

مااامیم ااامی ااابامدیماااامب ااپاتماااپرمیم پوااایتم پ ااایماااابمییمدپواایمییوراااتماا اااواامیمیوراا ماااپیامم

م راماهمیدمغاتممیمآیدوم.

 

 ارزش های بیمارستان

 د امیاالااایم پماوهمهاامینسانیم 

 مجاوتمیوالشمبدمیماد 

 یاپکادمیاالق ت 

 وادامد اناتمیمدیح هماخش اتماهممابدیتماادبید 

 موابا پاممسپرپمیماهمدییمنرابتمبینشمیمیدالعاتم

م

 دورنما بیمارستان

ضر محفظملاحمبی پایدممابدمیمکابکم،ییملحاظمک ف تمااماتمیدیئهم اهماهمعاایتما راد پاتمماپآن مموام

م  شپیمبینشگاهمعلارم ز کیمکا اتماا  م.

م

م

م

م

م

م

م

م
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 : نقاط ضعف و قوت بیمارستان2-6

اپیام اا اویمنقاطمضعفمیمقاتما راد پات،د التما راد پات،یهایف،فپآوااها، ااپادمیمماااعممادبمواجهمقپیدم

م.ممادبماپد یمقپیدماپفتمح طمبیالیما راد پاتماهم پحمیوپمماپفتمیمییمدپویم پ شاامه

 : نقاط قوت بیمارستان: 2-6-1

s1 ز کاتمی پ ایممجپبیجابم  

s2 )مکاتمماا بما راد پاتم)مماقع تمبدم هپ 

s3 یجابمهرپیهمآمایشمبواهمبدماخشمییورات 

S4 اپیاممادبیتماادبیدمیم پ ایمآمای یهااممبیدهاپازیدام  

S5 

 
 ی پفابهمییمدیشمهاامکاهشمبدبماپیامییورات

S6 کابکیممبی پ ملاحمبی پایدممابد  

S7 
(یمه سپپی کا یمدی کا یا  شپفپهم)ال ینجارمجپیحیمهاام  

 

S8 وختمم4بی پ مLDR  

S9 مینجارمآیماوشاتمغپاالگپا

 : نقاط ضعف بیمارستان: 2-6-2

w1 نای پ م ز کممپخصصمیناتمیناییبیتممق م 

w2 نای پ م پ ایممق ممیواقمعریمیا ها یمبدم  فتم بمیوعط التم 

w3 نبابمممپخصصمدیبوالاژامورارمیقت 

w4 فضامناماا بم ادک اگمی اویمنقل هم 

w5  نای پ NICU 

w6 یور منبابتما راد پاتمبدماپیاپمیلزله 

w7 نای پ م ذوپشمبدم  فتمعصپمی ب 

w8 ضپوبمی غالم او  موخت 

 م
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 فصل سوم: بیان وضعیت موجود برون سازمانی بیمارستان
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 فرصت ها و تهدیدات بیمارستان:  1-3

میو م مفپصتمهااماادجیبد می میقایرم ا.مممپحلهمنسبتماهم اا اویموهاوامها ا راد پاتماا  لهم پ شاامه

دیموحتمواث پمقپیدممآتمدیاامواجهماهمعایملیمکهمممح طمفعال تموامعرلکپباممیدیواایممح طماادجیما راد پات

مینجارم ا.ممیمبیبنا

 : فرصت ها1-1-3

O1 بیلت  ا تمیفزیوشمجرع تم 

 آوشمنشانیممیم115اامهرجایدام 20

20 
 

 نگپشممثبتممپیجعهمکاااااتمنسبتماهما راد پات

O4 جایتماابتمجرع تم هپ پاتم 

O5 ذوپام هپ پاتممهاجپ  

O6 م،حایهمعلر همی ابااتمنظامیمیجابم هپکمهاامصاعپی

O7 دیوگاتم اتمییوراتمدب عی 

O8 بدم هپ پاتمما پو م المتیجابم 

 : تهدیدات2-2-3

T1 ا راد پاتمثام میحایث 

T2 نزبوکیماهم هپ پاتمکا ات 

T3 صایدماایهیمیالبتم هپ پاتماپیاممپیجع  ماادجمییم هپ پاتماهمنارمیو م هپ پات 

T4 یضع تمااممالیممپیجعهمکاااااتم)میوباعما گانه(ما راد پات 

T5 دکابمیقپصابا 

T6 کممجرع تماابتم هپ پاتمیمعارمبی پ مدی پاهاامیقرادا 

T7 مشکیمبدمدفتمیآماممپبرمبدمدی پاهامیم هپمهااممجاید 

T8 مواا پمبدم پبیاتممطالباتما راد پاتموا طم ایمانهااما رهماپ
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 وانتظارات آنان ی گروه های هدف سازمان  ،ذینفعانی: شناسا3-3

مصرف کننده “ )لزوما.قبولی نایل شوندافراد یاگروهی هستند که انتظار یا تمایل دارند که سازمان به سطح قابل گرو ههای ذینفع 

 ممکن است مدافع آن سازمان یا برنامه باشند( کاال یا خدمات سازمان نیستند

 .ر شناسایی شدبه شرح ذی شان از طریق بحث و تبادل نظر گروهیگروه های ذینفع بیمارستان به همراه  انتظارات 

  

گروههای ذینفع  

 بیمارستان 

 انتظارات

 اهای تمماا ب-کاهشمهزواهمها-اپاادبمماا بم-یفزیوشمک ف تماامات اانایبهمآنهاا رادیتمیم 1

 یمادمدفاهیم-یجپیام  سپمموشاویمیمواب هم- پبیاتماهمماقعممطالبات-یفزیوشممزیوا کادکاات 0

 یم  میمایلم-یفزیوشمک ف تمااماتم-ماوپوتممشادکپیمم-کاهشمهزواهم-یفزیوشمبدآما  بکهماهای تمیمبدمات 0

 یم  میمایلم-کسبماایه اامهمهاامک ف تم-وکپوممیداابمدجاعم-ناآیدامبدمیدیئهماامات بینشگاهمعلارم ز کی 4

 یم  میمایلم-کسبماایه اامهمهاامک ف تم-وکپوممیداابمدجاعم-ناآیدامبدمیدیئهماامات یییدتماهای تمیمبدمات 5

 یدیئهمااماتماامک ف تمااال-یمایلمیهایءم اهحفاظتمیمنگهایدام-وخص صماه اهمماااعمبیبهم اه ا پو  6

 یدیئهمااماتماهممپبرماامک ف تمااالماامهزواهم او  موا عهما راد پات  ادیام هپ 7

 دیوگاتمکپبتمااماتمبدمانیم-جرعمآیدامیاالهمهااما راد پانیماهموفک کمبدممبایء  هپبیدا 8

 عفانتمهااما راد پانیمکاهشم-بدوافتماهمماقعممطالبات-یفزیوشمبدآما  ز کات 9

 هرکادامبدممایقعماحپیت- ذوپشم پوعمکل هما رادیت 115ییدژینسم 12

 هرکادام پ ایمبدمانیمااممامادو ما رهم-کاهشمهزواهمهاامبدمانی-کاهشمماتماسپپاما رادیت  ایماتمهااما رهماپ 11

  پبیاتماهمماقعممطالبات وام  مکاااااتممایبمییل ه 10
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 (CPMبیمارستان) رقبای بررسی شناسایی رقبای بیمارستان و تشکیل ماتریس: 4-3

مم م،ییبد میو مدقبا مجهتم اا اویم منسبتماهم اا اویمدقبااما راد پاتمیقایرم ا. میدیواایممح طماادجیم، م مینپها

می پپیوژوکمماضعماهمنسبتمآنهامقاتمیمضعفمنقاطمیمیصلیمی پفابهم امیمدقباامCPMدقااتموامماپد یمماوپوس

ماوپوت،مموحل یمقادتمدقبااما راد پاتماپمی اسمجایلمیوپمیماامواجهماهمعایملیمماناا.م ام اا اویما راد پات،

مینجارماپفتم.مک ف ت،موایتمفای،موایت،موکاالاژامیدالعات،م هممااییدمیمق رتمممالی

 وحل یمقادتمدقبااما راد پاتماپمی اسمجایلمیوپمینجارماپفتم.

  
  

بیمارستان 

 شهیدرجایی

بیمارستان شبیه 

 خوانی
 بیمارستان میالد

بیمارستان 

 شبهید بهشتی

بیمارستان 

 یثربی

عوامل 

کلیدی 

موفقی

 ت 

 ضریب وزنی

 امتیاز

جمع 

 کل

 امتیاز 

ضریب 

  وزنی

 امتیاز 

 جمع کل

 امتیاز 

جمع 

 کل

جمع  امتیاز

 کل

(1-4) (1-4)  (1-4)  (1-4)  

(1-4) 

 66 4 15 1 44 3 45 3 44 3 15 ماوپوتم

 66 3 26 1 04 3 46 2 44 2 26 ک ف ت

وایتم

 فای
26 2 44 2 46 3 04 3 66 

2 46 

وایتم

 مالیم
16 2 24 2 26 4 44 2 26 

3 36 

وکاالاژ

ام

 یدالعاتم

16 2 24 2 26 2 24 3 36 

4 46 

 همم

 ااییدم
15 2 34 2 36 3 44 4 66 

2 36 

 16 1 46 4 24 2 36 3 34 3 16 ق رتم

 276  245   294   225   225   144 جمع 
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 بیمارستانوضعیت موجود  تحلیل فصل چهارم: 
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 : (IFE):شناسایی نقاط ضعف و قوت و تشکیل ماتریس عوامل داخلی4-1

قااتمیمممیوا ممااوپوسممکاهمنقااطممممبدمماهمماظادماپد یممح طمبیالیما راد پاتمییمماوپوسمعایمیمبیالیمی پفابهمکپبهمیوم.مم

 مضعفما راد پاتمدیمیدیواایممیمکاام،عراواًاهمقضایوهاام هابامیمنقطهمنظپیتمب تمینادکادیتموک هم اهمی ت

 

به ترتیب اولویت نقاط قوت  نقاط ضعف به ترتیب اولویت 

S1 وخت5یجابم LDRمW1 نای پ م ز کممپخصصمیناتمیناییبیتممق م 

S3 
نای پ م پ ایممق ممیواقمعریمیا ها یمبدم  فتم W2 اپیامییوراتی پفابهمییمدیشمهاامکاهشمبدبممیایمبدبام

 عصپمیم ب

S7 میجابم پ ایممجپبW3   ضپوبمی غالموختم او 

S4 )ینجارمجپیحیمهاام  شپفپهم)ال ادی کا یمیمه سپپی کا ی W4  نای پ NICU 

S5 یجابمهرپیهمآمایشمبواهمبدماخشمییورات W5 بدماافتمفپ ابهمیلزلهیور منبابتما راد پاتمبدماپیاپم  

S6 مدیتماادبیدمیم پ ایباپازیدامبیدهمهاامآمای یماپیامماW6  

S2 
  W7 بی پ ملاحمبی پایدممابدمیمکابک

 : (EFE): شناسایی فرصت ها و تهدید ها و تشکیل ماتریس عوامل خارجی 4-2

یو مماوپوس،ی  لهمیامی تمکهممیموایتماامی پفابهمییمآتمعایمیماادجی)فپصتمهامیموهاوامها(مدیمبدممقطعمیماانیمم

 مادبنظپممادبمیدیواایمقپیدمبهاا.م

مبه ترتیب اولویت تهدید هامبه ترتیب اولویت فرصت ها

O1 ا تمیفزیوشمجرع تمبیلت   T1 معارم پبیاتم ایمانهااما رهماپ

O2 ذوپام هپ پاتمهاجپم  T2 کممجرع تماابتم هپ پاتمیمعارمبی پ مدی پاهاامیقرادا 

O3 جایتماابتمجرع تم هپ پات T3 مشکیمبدمدفتمیآماممپبرمبدمدی پاهامیم هپمهااممجاید 

O4 حایهمعلر همی ابااتمیجابم هپکمهاامصاعپی، T4 دکابمیقپصابا 

O5 دیوگاتم اتمییوراتمدب عی T5 
 هپ پاتماپیاممپیجع  ماادجمییمصایدماایهیمیالبتم

  هپ پاتماهمنارمیو م هپ پات

  T6 نزبوکیماهم هپ پاتمکا ات 

م

م
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مییتمبهیمیمنرپهمبهیماهمنقاطمضعفمیقات

 اولویت نمره وزن به ترتیب اولویت نقاط قوت

S1 وخت5یجابم LDR66 4 15م 

S0 36 3 16 ی پفابهمییمدیشمهاامکاهشمبدبممیایمبدباماپیامییورات 

S0 15 3 5میجابم پ ایممجپب 

S4 )15 3 5 ینجارمجپیحیمهاام  شپفپهم)ال ادی کا یمیمه سپپی کا ی 

S5 26 4 5 یجابمهرپیهمآمایشمبواهمبدماخشمییورات 

S6 م15م3 5ماپازیدامبیدهمهاامآمای یماپیاممابدیتماادبیدمیم پ ای
S7 15 3 5مبی پ ملاحمبی پایدممابدمیمکابک 

W1 16 1 16 مپخصصمیناتمیناییبیتممق منای پ م ز کم 

W2 16 1 16 نای پ م پ ایممق ممیواقمعریمیا ها یمبدم  فتمعصپمیم ب 

W3   26 1 26 ضپوبمی غالموختم او 

W4  منای پNICU 5 2 16 

W5 م16 2 5 یور منبابتما راد پاتمبدماپیاپمیلزلهمبدماافتمفپ ابه
 032  166مجرع 

م

مفپصتمیوهاواییتمبهیمیمنرپهمبهیماهم

 اولویت نمره وزن نقاط ضعف به ترتیب اولویت

O1 م36م3 02   ا تمیفزیوشمجرع تمبیلت

O2 م15م3 5 مهاجپم ذوپام هپ پات

O3 م21م3 7 جایتماابتمجرع تم هپ پات

O4 م16م2 5 یجابم هپکمهاامصاعپی،حایهمعلر همی اباات

O5 م36م3 02 دیوگاتم اتمییوراتمدب عی

T1 م15م1 05م ایمانهااما رهماپعارم پبیاتم

T2 م6م2 3 کممجرع تماابتم هپ پاتمیمعارمبی پ مدی پاهاامیقرادا

T3 م16م2 5 مشکیمبدمدفتمیآماممپبرمبدمدی پاهامیم هپمهااممجاید

T4 م15م1 05مدکابمیقپصابا

T5 
صایدماایهیمیالبتم هپ پاتماپیاممپیجع  ماادجمییم هپ پاتماهمنارمیو م

  هپ پات
م15م1 05

T6 م16م1 02 نزبوکیماهم هپ پاتمکا ات

 178    جرع 

م

م

م

م

م

م

م
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 بیمارستان موقعیت تعیین: 4-3

 جهت تعیین موقعیت آنها ضرایب و رتبه تعیین و تهدیدها و ها فرصت همچنین و وضعف قوت نقاط تعیین به باتوجه

 موقعیت در مشاهده گردید که بیمارستان  SWOTاستفاده شده است.پس از تشکیل ماتریس SWOTبیمارستان از مدل

WT به نسبت مناسب استراتيی بکار گیری با نسبت خود قوت نقاط و ها فرصت به توجه با بایست ومی گرفته قرار 

 یم.نمای اقدام تهدیدها دفع و ها ضعف اصالح

  

 

 

 
 

 SWOTماتریس 

 W-نقاط ضعف S-نقاط قوت 

یناییبیتممق منای پ م ز کممپخصصمیناتم مLDR وخت5یجابم   

 نای پ م پ ایممق ممیواقمعریمیا ها یم بی پ ملاحمبی پایدممابدمیمکابک 

 ضپوبمی غالموختم او   ی پفابهمییمدیشمهاامکاهشمبدبماپیامییورات 

 NICU نای پ  یجابمهرپیهمآمایشمبواهمبدماخشمییورات 

ا راد پاتمبدماپیاپمیلزلهماافتمفپ ابهممیور منبابت دیتماادبیدمباپازیدامبیدهمهاامآمای یماپیامما   

 ینجارمجپیحیمهاام  شپفپه 
 

         0                                                         0 یجابم ز کاتمی پ ایممجپب o 4-فرصت ها

   دیوگاتم اتمییوراتمدب عی

 
  

 

            SO                      
 
 
 
 
 

                       

 

 
 
 

WO                                

  جایتماابتمجرع تم هپ پات

  مهاجپم ذوپام هپ پات

  ،حایهمعلر همی ابااتمیجابم هپکمهاامصاعپی

 م  ا تمیفزیوشمجرع تمبیلت

 T-تهدیدات 

 

    پبیاتم ایمانهااما رهماپعارم
 
 

ST                         

 
 

 
 

WT                                  

 مکممجرع تماابتم هپ پاتمیمعارمبی پ مدی پاها

  مشکیمبدمدفتمیآماممپبرمبدمدی پاهامیم هپمهااممجاید

  دکابمیقپصابا

صایدماایهیمیالبتم هپ پاتماپیاممپیجع  ماادجمییم

  هپ پات هپ پاتماهمنارمیو م

 

  نزبوکیماهم هپ پاتمکا ات
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 ها و شاخص های پایش و ارزیابی عملکرداستراتژی،اهداف  ،م: موضوعات نجپفصل 

 موضوعات استراتژیک: تدوین 5-1

م.مشکالتمیمماضاعاتموا عهمیاممادبماپد یمقپیدماپفتمیلکمهیپامبیمبلاقممدبمی پپیوژوکماتاضاعمبدمیو مقسرتم

مها  مورامیم سمییمفهپ تمکپبتم،میشدمیو مدبم ا.همبافی پیی کا یتمماهیموامیخای پییمموحل یممشکالتاپیامم-1

م کیماهمااوامماضاعکپبهموم.م)متآمیدیواایمیقایرماه،متابنبموامتاباموپ ذمیمکاتمییمپظافپصم،مهلمسامحیمیلپراحیمهاا

 م.(اپببما اتم،مبهامینجارمیقایماویمیتماهمنسبتموایناممیم ایماتمکهمیاممسالهموام ئایل

م اهمی ت.مهبافکادی پفیمشاادمیشییدممیامهع اوماتاضاعمماپیاموع   م-2م

ما راد پاتماهم پحمیوپممیماا ا.می پپیوژوکمماضاعات

 
 مشکالت استراتژیک

 کربابمماااعممالی 1

  او  ماابتمضپوبمی غالموخت 2

 عارم پبیاتم ایمانهااما رهماپ 3

 
 موضوعات توسعه ای

 ا رادیتمیدوقاءم طحمدضاوپرااا 1

میوجابموایتمدقااپیماامبوگپما راد پانها 2

3 
میدوقاءمک ف تمااماتم المتمیدیئهم اه

مم

566666666666 

666666hhhhhhhh 



24  

 

 

hhhhhhhh 

 و اختصاصی بیمارستان  کلی اهداف: 5-2

مبدمیو مقسرتماپمی اسممپیحیمیوپمیهایفما راد پاتموع   م ا.

م.یدالعاتمحاصیمییمیدیواایممح طمبیالیمیماادجیما راد پاتاایا ایم .1

م.وپک بم سماادیناهاامبدوافپیمییممپیجع  میماپیهمهاامذوافع .2

م.وحل یم کافما  مااماتمماجابمیمااماویمکهمااوامیدیئهم اب .3

م.جهتما پاماپیامن یماهمنپاوجممطلاب .4

 .دپیحیمیهایفما راد پات .5

میو میهایفماهم پحمیوپممیماا ا.

 بیمارستان: برنامه عملیاتی  اهداف کلی الف:

G1  و ارتقا ایمنی کیفیت خدمات افزایش 

G2  سازمان)مالی انسانی  تجهیزاتی  تاسیساتی و فیزیکی( منابع بهره وری افزایش بهره وری و 

G3 سالمت مادران ونوزادان ارتقا 

 بیمارستان برنامه عملیاتی  اهداف کمی ب:

  G0O0  درصد 55دست کارکنان درمانی به میزانرعایت بهداشت 

G0O0  5کاهش  خطاهای دارویی به میزان% 

G0O3  پیشگیری از عفونت بیمارستانی 

G2O1 15افزایش انگیزه و رضایت مندی پرسنل به میزان% 

G2O2  15کاهش خرابی تجهیزات و تاسیسات به میزان% 

G2O3  15کاهش هزینه های لوازم مصرفی به میزان% 

G3O1  درصد زایمان طبیعی5افزایش 
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 ج:استراتژی های برنامه عملیاتی بیمارستان

G1O1S2  ارزش گذاری و فرهنگ سازی رعایت اصول بهداشت دست 

 
G1O2S3  8اجرای اصول right  در بیمارستان 

 
G1O3S4 کاهش بستری مجدد بیماران  وعفونت بیمارستانی 

 
G2O1S1  ارتقاء سالمت کارکنان بیمارستان 

 

G2O2S2 استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات 

 

G2O3S3 91اختصاص سرانه ریالی مصرفی هر بخش به میزان سال 

 

G3O1S1 خوشایند سازی زایمان طبیعی 

 

 

 عملیاتی وفرایندی ,بالینی وغیر بالینی شاخص های سنجش و پایش عملکرد: 5-4

 بیمارستان

بر اساس رسالت دورنما اهداف و مقاصد بیمارستان و به تفکی  گروه های زیر تهیه  کلیدیانتخاب شاخص های 

 شده است.

 فرایندیشاخص های -1

 درصد تاخیر شروع عمل جراحی .4

 درصد تاخیر پاسخ دهی ازمایشات اورژانسی .2

 افراد نیدل استیک شدهدتعدا .3

 تعدادپرت دارویی درهرماه .4

 ترخیص با میل شخصی دربخش جراحیدرصد  .5

 مدت زمان تریاژ در اورژانس .6

 زایمان بی درد .7
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 عملکردیشاخص 

 شاخص عملیاتی

 

 

 

 

 

 

 رسیدگی به شکایات .4

 ضریب اشغال تخت .2

 هزینه /درامد هرماه بستری  .3

 رضایتمندی بیمار درصد .4

 اثربخشی اموزش بیمار درصد .5

 اثربخشی اموزش کارکنان درصد .6

 مرگ نوزاد درصد .7

 مرگ مادر درصد .8

  ساعت از اورزانس 6درصد تعیین تکلیف بیمار ظرف  .1

 ساعت از اورژانس 12درصد خروج ظرف .15

 عوارض جراحی درصد .44

 عوارض خون درصد .42

 سقوط بیمار درصد .43

 اسیب بیماریانوزاد درصد .44

45. Cpr درصد  ناموفق 

 درصد رضایت با میل شخصی از اورژانس .16

 رضایت سنجی کارکنان درصد .4

 سزارین درصد .2

 زایمان طبیعی درصد .3

 عوارض دارو درصد .4

 بهداشت دست درصد .5

 عفونت بیمارستانی درصد .6

 رسیدگی به ایده ها وپیشنهادات درصد .7

 درصد پرسنل با توده بدنی مطلوب .8

 سال اخیر2مقایسه لوازم مصرفی در  .9
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 تعاریف:

ی تمیمماوامنقشیمی تمکهم ایماتمبدمجامعهماهمعهاهمبیدب.ممفلسفهمیجااابام ایماتممهراتم:(Mission)رسالت 

م امیمیهایف،میظاوفمیصلی،میوژایمهامیمیدیشمهاامحاکمماپم ایماتممیماا ا.مد الت

وصاوپامییمآوااهم ایماتمی تمکهمبدمصادتموحقیمیهایفمیممقاصا، ایماتماهمآتمب تماایهامم:(Vision) دورنما

میعاهمیمآدییمبیدبمنهموعها.وافت.ماپاالفمد الت،بیدنرامجابهم

یعپقابیتماا اباموامحقاوقیمکهم ایماتممآتمهامدیماپیمیممیمبیدبمیموامنسبتماهمآتمهامحسااسمم : (Value)ارزشها 

می ت.میدیشمهامیصالمدیهاراام ایماتممیماا اا.

تمن ایمااهممممجراعهمماااعمیمواینرااامهاویمبیایم ایمانیمی تمکهم ایماتمدیمبدمجهامم:(Strengths)نقاط قوت 

میهایفماابمواداممیمنراوا.

:ممجراعهمیامییمعایمیمبیایم ایمانیممیماا امکهممانعمییموحقیمیهاایفم اایماتممم(Weaknesses) نقاط ضعف 

ماپبنا.ممی

:ممجراعهمیامییمیمکاناتماالقاهماادجمییم ایماتمکهمبدمصادتماهپهما اپامییمآنهااممم(Opportunities) فرصت ها 

مفزیوشماایهاموافت.واینرااامهاام ایماتمی

:ممجراعهمیامییمعایمیمماثپمیممایالهماپماادجمییم ایماتمکاهمماانعمییمیجاپیاماپناماهمهاامیمممممم(Threats)تهدیدها 

موحقیمیهایفم ایماتممیماپبنا.

ممجراعهمنقاطمقاتمیمضعفم ایماتمدیمعایمیمبیالیمااواا.: (SW)عوامل داخلی 

ممجراعهمفپصتمهامیموهاواهاام ایماتمدیمعایمیماادجیممیمااواا.م:  (OT)عوامل خارجی

دیهمیمدیشمد  اتماهمیهایفم ایماتمدیمی پپیوژامااواا.موفایتمآتماامیهایفمبدمیو می تم: (Strategy)استراتژی 

مکه،میهایفممس پمحپکتمدیممشخصممیمکاا.
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ایمالاامماتماا اا،مبدممح طمدقااپیماا اامیمادامی پپیوژوکمنام اهممیم ابمکهمحایقیمبیدیام هم پطماا اا،وع

  یماپیام ایماتمجابهمح اویمبی پهماا اا.


