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 ر:پیشگفتا

ها زمانموضوعات مهمی است که درتنظیم وسازماندهی کلیه ساامروزه برنامه ریزی استراتژیک از

ص و مشخ راهی ثیربسزایی دارد و به مسئوالن کمک می کند تا باتوجه به حجم و گستردگی امور،ات

 سیستمراین برنامه ریزی د عالوه بر ایند.مناسب برای مدیریت واحدهای زیرمجموعه انتخاب نم

راد تی افحفظ و ارتقاء سالمت و تندرس بهداشتی درمانی و بخصوص بیمارستانها که هدف اصلی آن،

 جامعه می باشد قابل تحمل تر خواهد بود.

ت و مدیری راحیط عبارتنداز: عوامل مهمی که باید درتنظیم برنامه ریزی استراتژیک مدنظر قرار گیرند

ورت ه درصک، راه حل به همراه تجزیه و تحلیل مسائل انتخاب و اجرای موثرترین فرایندهای جاری،

ورت تحقق موارد مذکور،بار سنگین مشکالت مدیریت و سازماندهی کاهش خواهد یافت و دراینص

 مدیران می توانند با ذهنی شکوفا و خالق به سوی آینده ای روشن گام بردارند.
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 :دمهمق

 ر همگانتمام حرکتها است که اهمیت آن ازگذشته ای دور بدرنگرش سنتی مدیریت،برنامه ریزی نقطه شروع 

اده به س ازصورت راستا سیرتحول جامعه بشریهمین درآشکارگردیده و آنرا اساسی ترین وظیفه مدیریت دانسته اند.

یژه حوزه ی،سیاسی و تکنولوژیکی بوگعظیم درعوامل اقتصادی،اجتماعی،فرهن والتتح و بدارپیچیده،حرکت شتا

 ریزی مطرح ساخت.براین اساس برنامههر روزنگرشهای جدید دید آفرید ودهه اخیر،صحنه های ج سالمت در

یوه رقالب شگویی به نیازهای محتلف زمانی دتحوالت جوامع بشری و درپاسخمدیریت بیمارستانها،همگام با در

یکه ه نحواده است بها،نگرشها و رویکردهای مختلفی مطرح گردیده و صاحبنظران فراوانی را بخود اختصاص د

یابی رند و دستدون دامامروزه این مراکز برای دستیابی به اهداف و حل مسائل و آرمانهای خود نیاز به برنامه ریزی 

می  استراتژیک دنیای امروزی یعنی تدوین برنامهدیریت در مهمترین اصل مسازی اده گرو پیبه این امر مهم در 

و توافق بر  مراکز طراحی و پایبندی به چشم انداز مطلوب ازجمله وظایف مدیران ارشد اینباشد.

 رگرفتنماموریت)رسالت سازمان(و ارزشهای سازمان می باشد تا سازمان در تحقق ماموریت خود با درنظسر

 فق باشد.نها مودورنمای مطلوب و با برنامه ریزی و تعیین اهداف سازمان و بازنگری،پایش و ارزشیابی مداوم آ

ک ستراتژیاریاست محترم و مدیریت محترم بیمارستان مسئولیت تدوین و بازنگری اساسی برنامه براین اساس 

ولیت پیگیری و رنامه ریزی استراتژیک و مسئببرعهده کارگروه تدوین  1403-1398سالهایبیمارستان را برای 

یزی رنامه ربارگروه ل کبعد از تشکیبیمارستان قرار دادند. و رهبریبازنگری ساالنه را برعهده تیم مدیریت 

ارکنان و کند و ن فرایبیمارستان و پس از بحث و تبادل نظر بامشارکت مسئوالن محترم بخشها،صاحبااستراتژیک در

احصل مغاز و طراحی و تدوین برنامه ریزی استراتژیک آکارگروه های ذینفعان با برگزاری جلساتی،کسب نظر از

 زکلیهام یتحقق این امر مهم برخود واجب می داندررم می باشد.زحمات کارگروه،پیش روی شما سروران محت

 ک،ستراتژیا،کارگروه برنامه ریزی ،مدیریت خدمات پرستاری محترمت کنندگان ازجمله ریاست،مدیریت و مشارک

 ابمیدواریم اییم و که ما را در مراحل مختلف تهیه و تدوین این برنامه یاری فرموده اند تشکر و قدردانی می نما

 د.مستمر این برنامه یاری فرماین ما را در بازنگری ساالنه و ارتقاءپیشنهادات سازنده خودشان 

 

 

 



 

7 
 

 تاریخچه بیمارستان:

 1397اسفند ماه سال  یابان شهید کشاورز درخ -یدان انتظامم -واقع در الهیجان بیمارستان دکتر پیروز

کی بهداشت، درمان و آموزش پزشو همزمان با سفر ریاست محترم جمهوری، توسط وزیر محترم 

 -ورژانس جنرالااین بیمارستان دارای بخشهای مختلفی همچون  .کشور افتتاح و به بهره برداری رسید

  -سکوپیا -سی سی یو -آی سی یو -اطفال -پاتولوژی  -اهآزمایشگ -اورژانس تروما و سرپایی

نان و ز -صویربرداریت -داروخانه -رمانگاه تخصصی د -اخلی مردان و زناند -جراحی مردان و زنان

راقبت های ویژه نوزادان و دارای اتاق عمل مجهز و پیشرفته بعنوان قطب م -فیزیوتراپی  -زایمان

پرسنل  700تخت فعال وبیش از 225با درمانی شرق گیالن محسوب می گردد. بیمارستان دکتر پیروز 

 .محترم میباشدکارامد آماده ارائه خدمات تشخیصی ودرمانی به بیماران 
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 "برنامه استراتژیکبازنگری اعضاء کارگروه "

 ست بیمارستان)مسئول فنی(ریا                                            محمد هاتف           دکتر  

 یت بیمارستانمدیر                                                   سیده مریم فالح چای

 دمات پرستاریخمدیریت دی نخجیری                                                فاطمه محم

 امورمالی ییس رمهدی تبسمی                                                              

 نیسئول منابع انسام   راحله میرفالح                                                           

 یآموزشوپروایزر س  سمیه قاسمی                                                              

    وپروایزر آموزش سالمتس                               شیوا مهدوی                                   

 سئول بهبود کیفیتم                                                                 حمیده غالمی امام

 ارشناس بهبود کیفیتک   فاطمه نظام دوست                                                       

 سئول فناوری اطالعاتمآرایش                                                              مرتضی

 ماهنگ کننده ایمنی بیمارکارشناس ه                                ماندانا کشوردوست                
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 :بیمارستان مرحله ای برنامه ریزی استراتژیک 13فرایند 

 تشکیل کارگروه تدوین برنامه استراتژیک و مشارکت با تیم مدیریت اجراییگام اول: 

 برنامه ریزی برای تدوین برنامه ریزی استراتژیک گام دوم:

 تدوین پیش نویس بیانیه چشم انداز،رسالت و ارزشهای سازمان وم:گام س

 شناسایی مشتریان و ذینفعان سازمانم: گام چهار

 نهایی کردن  بیانیه چشم انداز،رسالت و ارزشهای سازمانگام پنجم: 

 ارزیابی محیط داخلیگام ششم: 

 ارزیابی محیط خارجیگام هفتم:

 SWOTبراساس تعیین استراتژیهای سازمان گام هشتم: 

 تعیین موقعیت استراتژیک بیمارستانگام نهم: 

 تدوین استراتژیهای کلیگام دهم: 

 تدوین اهداف کلی و اختصاصیگام یازدهم: 

 تدوین برنامه عملیاتیگام دوازدهم: 

  انتخاب شاخص های سنجش و پایش عملکرد سازمانگام سیزدهم: 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

 دمل ربانهم رزیی استراژتیک بیمارستان
بررگ بثر     تزمدلی را برای انتخاب استراتژی ارائه داده است در این استراتژی مین 1990برگ در سال  زتنمی

 تثرت زیابی کند و این ارارزیابی نقاط قوت و ضعف داخلی و ارزیابی فرصت ها و تهدیدات مثیطی را مطرح می

ام ده و در گر شر اتژی مناسب انتخاب اجتماعی قرار گرفته است و استر هایتاثیر باورهای مدیر، باورهای و ارزش

 های بعدی ارزیابی استراتژی و اجرای آن را مورد تاکید قرار میدهد.

دافعی خاطره و تر مبا توجه به ارزیابی و تثلیل عوامل درونی و بیرونی موقعیت سازمان در مراحل رشد یا بقا یا 

 ه تدوین می گردد.سال 7یا  5یا  3تشخیص و برنامه عملیاتی واحد در رسیدن به اهداف 
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 شد.مشخص کننده فلسفه وجودی سازمان بوده و شامل اهداف،وظایف اصلی،ویژگی ها و ارزشهای حاکم برآن سازمان می با Mission رسالت

 ردد.و دریافت کنندگان خدمات می گشرایط وقوع و تحقق رسالت سازمانی را به نمایش گذاشته وباعث انگیزش درمجموعه  Vision چشم انداز

 Value ارزش ها

یه و نگاه با تک مجموعه قوانین ثابت و غیر متغیری است که کل استراتژی ها برمبنای آنها شکل گرفته و در تمام طول زمان اجرا

 برآنها استراتژی ها به اجرا گذاشته می شوند.

 داخل سازمانی است که سازمان را درجهت نیل به اهداف خود یاری می نماید. مجموعه منابع و توانمندی های Strengths(S) نقاط قوت

 مجموعه ای از عوامل داخل سازمانی می باشد که مانع از تحقق اهداف سازمان می گردد. Weaknesses(W) نقاط ضعف
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 واژه های مورد استفاده در برنامه ریزی استراتژیک

 

 

 

 

ای پیشرو در ارایه خدمات با کیفیت و ایمن تشخیصی، درمانی و پیشگیرانه براساس استاندارده

 ملی و بین المللی

 "رسالت "

 .هدیافتیری ازآنها توانمندی های سازمان افزایش خوامجموعه ای از امکانات بالقوه خارج از سازمان که درصورت بهره گ Opportunities(O) فرصت ها

 ردند.گمجموعه ای از عوامل موثر و مداخله گر خارج از سازمان که مانع ازاجرای برنامه ها و تحقق اهداف سازمان می  Threats(T) تهدیدها

عوامل 

 داخلی
SW .مجموعه نقاط قوت و ضعف سازمان را عوامل داخلی می گویند 

عوامل 

 جیخار
OT .مجموعه فرصت ها و تهدیدهای سازمان را عوامل خارجی می گویند 

 مجموعه ای از راه ها که باعث رساندن سازمان به اهداف از پیش تعیین شده خود می شوند. Strategy استراتژی

 وند.استراتژی هایی که با استفاده از نقاط قوت درجهت بهره گیری از فرصت ها تدوین می ش SOاستراتژیهای

 STاستراتژیهای
 استراتژی هایی که باعث کنترل تهدیدها و یا تبدیل آنها به فرصت می شوند.

 WOاستراتژیهای
 استراتژی هایی که جهت استفاده از فرصت و رفع کمبودها تدوین می شوند.

 WTاستراتژیهای

رصت افزایش ید به فرا درجهت کنترل و یا تبدیل تهداستراتژی هایی که سازمان را در برابر تهدیدها حفظ کرده و توانمندی سازمان 

 می دهند.

 "چشم انداز"        
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توانی در جهت تشخیصی و بازدرمانی ،  با کیفیتو  ایمن ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی

 فناوری های نوین کسب رضایت گیرندگان خدمت و بهره گیری ازنیروی انسانی مجرب و 

 "ارزشها"

 فرهنگی و دینی مبانی و ها ارزش بر تکیه 

 رجوع ارباب رضایت و تکریم تحقق جهت در انسانی کرامت به احترام 

 گرایی ای حرفه اصول 

 و تکیه بر خالقیت و نوآوری محوری دانایی 

 کار گروهی و همکاری های بین بخشی و سازمانی 

 سازمانی اعتماد و شناسی وظیفه 

 احترام به حقوق کارکنان و ایجاد رضایت شغلی 

 توزیع عادالنه خدمات سالمت 

 

 

 

 

 ذینفعان بیرونی ذینفعان ردونی
 وم پزشکی گیالندانشگاه عل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدیران ارشد
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 نفعانل ذیماتریس تحلی
  

 /زیاد عدد صفر بدون قدرت و عالقه/ عدد یک قدرت و عالقه کم/ عدد دو قدرت و عالقه متوسط/ عدد سه قدرت و عالقه

قدرت و عالقه خیلی زیاد  4عدد  

 مردم شبکه بهداشت و درمان شهرستان پزشکان متخصص  و عمومی

 شهرداری نظام پزشکی و پرستاری پرسنل واحدهای درمانی

مراجع قضایی و انتظامی)پزشکی  فرمانداری پرسنل واحدهای پاراکلینیک

 قانونی، اداره زندانها، پلیس آگاهی...(

 سازمانهای بیمه گر شرکتهای طرف قرارداد مجموعه اداری ، مالی و پشتیبانی

بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی و  ادارات مرتبط)مخابرات، گاز ، آب و برق( 

 خصوصی

 دانشگاه آزاد الهیجان دانشجویان 

 دانشکده پرستاری و مامایی شرق گیالن 
 

سازمانهای خدمات رسان)آتش نشانی، 

 هالل احمر، اورژانس...(

تقال خونسازمان ان    



 

15 
 

میزان 

)منفعت(عالقه  

 ذی نفعان داخلی انتظارات و توقعات میزان قدرت 

سبفضای کار منا -ت  و  همدلیمشارک -احترام 3 4  1 مدیران ارشد 

فضای  –ارتقا مهارت و دانش  –قدرت  –امنیت شغلی  –احترام  3 3

 کار مناسب

 2 پزشکان متخصص  و عمومی

فضای  –ارتقا مهارت و دانش  –قدرت  –امنیت شغلی  –احترام  3 3

 کار مناسب

 3 پرسنل واحدهای درمانی

فضای  –ارتقا مهارت و دانش  –قدرت  –امنیت شغلی  –احترام  3 3

 کار مناسب

 4 پرسنل واحدهای پاراکلینیک

فضای  –ارتقا مهارت و دانش  –قدرت  –امنیت شغلی  –احترام  3 3

 کار مناسب

مجموعه اداری ، مالی و 

 پشتیبانی
5 

 

میزان 

)منفعت(عالقه  

میزان 

 قدرت 

 ذی نفعان خارجی انتظارات و توقعات

 –ارتقای کیفیت و ایمنی  -کاهش هزینه – اجرای قوانین 4 4

جلب رضایت مشتری –ایجاد درآمد   

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی

6 

جلب رضایت -ارتقای کیفیت و ایمنی  -–اجرای قوانین  4 4

 مشتری

 7 شبکه بهداشت و درمان شهرستان

ت  و همدلیمشارک-صداقت 3 2  8 نظام پزشکی و پرستاری 

ارکتمش-صداقت 2 3  9 فرمانداری 

پرداخت به موقع –صداقت  2 3  10 شرکتهای طرف قرارداد 

ادارات مرتبط)مخابرات، گاز ، آب و  پرداخت به موقع 2 2

 برق(

11 

فضای آموزشی  –امکانات آموزشی مناسب  –احترام  1 2

آموزش مداوم و مناسب -مناسب  

 12 دانشجویان

ضای آموزشی ف –امکانات آموزشی مناسب  –احترام  2 2

آموزش مداوم و مناسب -مناسب  

 13 دانشکده پرستاری و مامایی شرق گیالن

ارتقای کیفیت و ایمنی  -کاهش هزینه –اجرای قوانین   4 4

جلب رضایت مشتری –ایجاد درآمد  –  

 14 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

دسترسی به  -باال بودن کیفیت خدمات -امنیت –احترام  4 4

پایین بودن هزینه درمان و همراهان  –ر پزشک و پرستا

 بیمار

 15 بیماران / مشتریان

مشارکت -صداقت 2 3  16 شهرداری 
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همکاری-اجرای قوانین 3 2 مراجع قضایی و انتظامی)پزشکی قانونی،  

 اداره زندانها، پلیس آگاهی...(

17 

پرداخت به موقع –صداقت  3 3  18 سازمانهای بیمه گر 

مکاری دوجانبهه-قوانیناجرای  –صداقت  2 2 بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی و  

 خصوصی

19 

فضای آموزشی  –امکانات آموزشی مناسب  –احترام  2 2

آموزش مداوم و مناسب -مناسب  

 20 دانشگاه آزاد الهیجان

همکاری –صداقت  3 2  21 سازمان انتقال خون 

همکاری –صداقت  2 3  
ی، سازمانهای خدمات رسان)آتش نشان

 هالل احمر، اورژانس...(

22 

 میانگین 3 3.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استراتژی ایجاد رضایت )ذیفعان کلیدی( استراتژی مشارکت دادن 
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 قدرت باال و عالقه پایین

مراجع قضایی و انتظامی)پزشکی قانونی، اداره زندانها، 

نظام  نظام پرستاری، (، سازمان انتقال خونپلیس آگاهی

  پزشکی،

 قدرت باال و عالقه باال

داشت؛ دانشگاه علوم پزشکی گیالن و شبکه وزارت به

سازمانهای بیمه بهداشت؛ مدیران و کارکنان بیمارستان ، 

 گر،  مشتریان و بیماران

 قدرت پایین و عالقه پایین

ادارات مرتبط)برق ، گاز، ..(، دانشجویان، دانشکده 

بیمارستانها و مراکز درمانی  ،پرستاری و مامایی شرق گیالن

 دولتی و خصوصی

 عالقه باال قدرت پایین و

فرمانداری، شهرداری، سازمانهای  شرکتهای طرف قرارداد،

  خدمات رسان)آتش نشانی، هالل احمرو اورژانس...(،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماتریس عوامل داخلی
 نقاط قوت 

 رتبه ضریب 

 4 043/0 ارایه خدمات جامع توسط بیمارستان

 حداقل تالشاستراتژی  استراتژی آگاه سازی
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 3 031/0 نوساز بودن بیمارستان

مناسب دربیمارستان  دن  کلینیک تخصصی با فضایفعال بو  045/0 4 

 4 033/0 فعالیت کارکنان با سابقه و توانمند در کنار کارکنان جوان و با انگیزه

 4 034/0 حضور پزشکان متخصص وفوق تخصص

 3 023/0 وجود دفتر رسیدگی به انتقادات وپیشنهادات پرسنل وبیماران

رعایت الزامات ایمنی بیمارتوجه مسئولین بیمارستان به   033/0 4 

 3 021/0 وجود سیستم خود گزارش دهی خطاهای بالینی

ارشد سازمانی تمایل به بهبود مستمر کیفیت  از سوی مدیران  040/0 4 

 4 016/0 موقعیت جغرافیایی مناسب بیمارستان

پایین برای مراجعان به دلیل قرارداد با تمامی بیمه ها هزینه ی درمانی  04/0 4 

بودن مرکز به امکانات تشخیصی کلونوسکوپی، برونسکوپی،آندوسکوپی، اکو.... مجهز  039/0 4 

خدمات بازتوانی در مرکز ارایه   032/0 4 

 ضعف نقاط

بیمارستان متخصصین مشغول به کار با نیازو نوع  عدم تناسب  تعداد  044/0 2 

 1 051/0 کمبود نیروی خدمات

ه سی تی اسکنمجهز نبودن  مرکز ب  053/0 1 

 1 044/0 کمبود تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

در پرداخت مطالبات پرسنلی تاخیر  045/0 2 

 2 051/0 متناسب نبودن  نیروی انسانی با حجم خدمات درمانی بیمارستان

 2 038/0 نبود  داروخانه سرپائی برای بیماران

 2 024/0 کافی نبودن  فضای پار کینگ 

ساختاری و بهداشتی نظیر )مجهز نبودن پنجرهای بازشو ه توری و حفاظ، نبود کاشکاری  نقایص 

 بخشها...(جهت اخذ پروانه بیمارستان
028/0 2 

 2 035/0 عدم تمرکزمکانی واحدهای اداری و اتالف وقت پرسنلفضا و  کمبود

فضای آموزشی و استراحت  برای دانشجویان کمبودامکانات و   02/0 2 

فضایی جهت آموزش به بیمار و پرسنل در بخشها  نبودن  029/0 2 

پرسنل و پزشکانفضای استراحت  برای دکمبو  024/0 2 

تکمیلی نظیر تست ورزش،.... نبودن امکانات تشخیصی  03/0 2 

 56/2 نمره

 

 

 ماتریس عوامل داخلی

 فرصت ها
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 رتبه ضریب  

باالی مراجعین به بیمارستان  آمار  08/0 4 

ی مناسب شبکه و دانشگاه بابیمارستان همکار  06/0 4 

 3 05/0 توریستی بودن شهر الهیجان 

 4 05/0 امکان راه اندازی توریسم درمانی

 4 06/0 امکان برونسپاری برخی از واحدهای ضررده بیمارستان

و خیرین تعامل مناسب با سازمانهای حمایتگر  05/0 4 

 3 03/0 الهیجان شهر سطح آی آر ام اسکن، تی سی رنظی درمانی و تشخیصی خدمات دسترس در

 تهدیدها

 1 08/0 کیتحریم های بین المللی و افزایش قیمتهای دارو و تجهیزات پزشکی و غیر پزش

 2 07/0 متناسب نبودن  بودجه ابالغی با هزینه های بیمارستان

 2 045/0 حادثه خیز بودن استان و شهرستان الهیجان

 1 08/0 ادی و عدم ثبات قیمتها در بازارتورم باالی اقتص

 2 07/0 شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی مراجعه کنندگان بیمارستان  

 1 05/0 عدم تناسب تعرفه ها با حق الزحمه واقعی خدمات درمانی 

پزشکان متخصص در بیمارستانهای خصوصی شهر سهام دار بودن برخی  045/0 2 

های خصوصی شهر درباره بیمارستان منفی بیمارستان تبلیغات   08/0 2 

 1 07/0 بروز و شیوع  اپیدمی کرونا

 34/2 جمع

 )تعیین موقعیت استراتژیک بیمارستان(آنالیز عوامل داخلی و خارجی به روش ریاضی
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یرتام

س
SWOT

 

 ضعف قوت

 محافظه کارانه تهاجمی

 رقابتی تدافعی

1 

2 

3 

4 

5/2 

3 4 2 4 
34/2 

56/2 
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 ارایه خدمات جامع توسط بیمارستان 

 نوساز بودن بیمارستان 

 مناسب فضای با تخصصی کلینیک  بودن فعال 

 دربیمارستان

 انکارکن کنار در دتوانمن و سابقه با کارکنان فعالیت 

 انگیزه با و جوان

 تخصص وفوق متخصص پزشکان حضور 

  وجود دفتر رسیدگی به انتقادات وپیشنهادات پرسنل

 وبیماران

 ایمنی الزامات رعایت به بیمارستان مسئولین توجه 

 بیمار

 بالینی خطاهای دهی گزارش خود سیستم وجود 

 ارشد مدیران سوی از  کیفیت مستمر بهبود به تمایل 

 سازمانی

 بیمارستان مناسب جغرافیایی موقعیت 

 ادقرارد دلیل به مراجعان برای پایین درمانی ی هزینه 

 ها بیمه تمامی با

 کلونوسکوپی، تشخیصی امکانات به مرکز بودن مجهز 

 ....اکو برونسکوپی،آندوسکوپی،

 مرکز در بازتوانی خدمات  ارایه 

 

 متخصصین نوع و تعداد  تناسب عدم 

 بیمارستان نیاز با کار به مشغول

 خدمات نیروی کمبود 

 اسکن تی سی به مرکز مجهز نبودن 

 آزمایشگاهی و پزشکی تجهیزات کمبود 

 پرسنلی مطالبات پرداخت در تاخیر 

 خدمات حجم با انسانی نیروی تناسب عدم 

 بیمارستان درمانی

 بیماران برای سرپائی داروخانه وجود عدم 

 در کینگ پار مناسب فضای  نبودن کافی 

  بیمارستان

 تجهیزاتی و عمرانی زیرساختمای کمبود 

 بیمارستان پروانه اخذ جهت

 واحدهای تمرکزمکانی عدم و فضا کمبود 

 پرسنل وقت اتالف و اداری

 ا و آموزشی فضای  و کمبودامکانات 

 دانشجویان برای  ستراحتا

 پرسنل و فضای استراحت  برای کمبود

 پزشکان 

 ظیرن تکمیلی تشخیصی امکانات فقدان 

 ....ورزش، تست

  نبودن  فضایی جهت آموزش به بیمار و

 پرسنل در بخشها

 SO WO 

باالی مراجعین  آمار  فرصت

 به بیمارستان 

 مناسب همکاری 

 دانشگاه و شبکه

 بابیمارستان

 شهر بودن توریستی 

 الهیجان

 اندازی راه امکان 

 درمانی توریسم

 برونسپاری امکان 

 واحدهای از برخی

 نبیمارستا ضررده

 با مناسب تعامل 

 حمایتگر سازمانهای

 و خیرین 

 خدمات دسترس در 

 درمانی و تشخیصی

 اسکن، تی سی نظیر

 شهر سطح آی آر ام

 الهیجان

 

  ایجاد نظام جانشین پروری جهت انتقال تجربه از

 پرسنل با سابقه به پرسنل جدیدالورود

  پیاده سازی  استانداردهای  اعتباربخشی در حوزه

 ایمنی 

 رضایت افزایش منظور به هتلینگ کیفیت ارتقای 

 مراجعین

 بهبود سیستم گزارش دهی و مدیریت خطا 

  توسعه خدمات  تشخیصی و درمانی موردنیاز 

   برنامه ریزی جهت ارتقاء کمی و کیفی فعالیت

 کلینیک تخصصی

  فراهم کردن زیر ساختهای الزم جهت جذب گردشگر

 سالمت با استفاده از همکاری شبکه و دانشگاه

 نظارت بر اجرای استانداردهای مراقبتی 

 کشوری مراقبت عفونت بیمارستانی ح اجرای طر 

  مشارکت فعال  دراجرای برنامه های ملی سالمت در

ر بیمارستان و مشارکت در کنترل بیماریهای غیر واگی

 در راستای سیاست دانشگاه

 استقرار برنامه های ارتقا سالمت کارکنان 

 ابی سازی برای کارکنان و ارزیاجرای دوره های توانمند

 آن

 ارتقا اثربخشی کمیته های بیمارستانی 

  جذب منابع مالی و سرمایه ای  از طریق

 مشارکت مردمی/ موسسات خیریه

  استقرار ساختار هماهنگ آموزش به بیمار و

خانواده در بیمارستان و ارتقا اثربخشی  

 آموزش به بیمار

   تکمیل تجهیزات تخصصی مورد نیاز در

 خش هاب

  استفاده ازپتانسیل حمایت مسئوالن

دانشگاه جهت برنامه ریزی برای ساخت 

 فضاهای مورد نیاز بیمارستان

  توانمندسازی پرستاران در حیطه آموزش به

 بیمار و خانواده

 

 کارکنان با استفاده از  چینش و توزیع

 روشهای علمی

  رفع نواقص بیمارستان جهت اخذ پروانه

 بهره برداری 

 در مقیم پزشکان کارگیری به جهت رایزنی 

 اورژانس، طب تخصصی های رشته

 ،قلب زایمان و زنان بیهوشی،

 طبیعی زایمان ترویج اجرای دستورالعمل 

 سالمت تثول طرح در

  الزام بخش ها به رعایت اصول بهداشت

 مثیط و مدیریت پسماند

 ST WT 

 بین های تثریم  تهدید

 افزایش و المللی

 ی رسانی و بازاریاب اطالع های روش از موثر استفاده 

 تشخیصی درمانی بیمارستان خدمات تبلیغ جهت

  نظارت بر وضعیت ایمنی عملکردی، سازه

ای و غیر سازه ای و برطرف کردن عیوب 
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 و دارو قیمتهای

 و پزشکی یزاتتجه

 پزشکی غیر

 بودجه تناسب عدم 

 های هزینه با ابالغی

 بیمارستان

 بودن خیز حادثه 

 شهرستان و استان

 الهیجان

 اقتصادی باالی تورم 

 قیمتها ثبات عدم و

 بازار در

 نامناسب شرایط 

 اجتماعی و اقتصادی

 کنندگان مراجعه

   بیمارستان

 ها تعرفه تناسب عدم 

 واقعی الزحمه حق با

 درمانی خدمات

 برخی بودن دار سهام 

 در متخصص پزشکان

 بیمارستانهای

 شهر خصوصی

 منفی تبلیغات 

 های بیمارستان

 درباره شهر خصوصی

 بیمارستان

 بروز اپیدمی کرونا 

  بیمارستان جهت توسعه نظارت بر کلیه وا حدهای

 استقرار  و ارتقا استانداردهای اعتبار بخشی

 نظر سنجی و دریافت  ، ارتقای سیستم رضایت سنجی

  پیشنهادات از بیماران، همراهان و کارکنان

 مدیریت بثران اپیدمی 

 

 شناسایی شده

 یرانه تجهیزات پزشکیگهداری پیشگن 

 نگهداری پیشگیرانه تاسیسات 

 گلوبال خدمات های هزینه مدیریت 

 از هتلینگ سهم در ها هزینه مدیریت 

 پرستاری خدمات

 رعایت با تجهیزات و ملزومات/  کاال تامین 

 ایمنی و کیفیت اثربخشی، هزینه اصول

 بیمار

  واگذاری بخشهای ضررده به بخش

 خصوصی

 کاهش کسورات بیمه ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 54/2نمره درونی حاصل از جمع امتیازات داده شده به نقاط ضعف و قوت:
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واند ت و میتی اساین نمره نشاندهنده ی این است که سازمان از نظر عوامل درونی در شرایط مناسب

 با استفاده از نقاط قوت خود در جهت بر طرف کردن ضعفها اقدام نماید.

 34/2به نقاط فرصت ها وتهدیدها:یازات داده شده و نمره درونی حاصل از جمع امت

طلوبی یط ماین نمره نشاندهنده ی این است که سازمان از نظر عوامل خار جی سازمان در شرا

 نیست و نمی تواند با استفاده از فرصتهای موجودتأثیر تهدیدها را کاهش دهد. 

 ستراتژیکامدیریت  طبق اصول کلی می باشد.ی وضعیت رقابتبا توجه به  امتیازات داده شده، موقعیت مرکز در 

ز امنطقه با ترکیبی  قرار دارد  اما بهتر است استراتژی های اینST، موقعیت استراتژیک کل سازمان در منطقه 

ایط  خارجی مد نظر قرار گیرد، زیرا در صورت درصورت بهبود شدن شر  WTو SOاستراتژی های دو منطقه 

 رصورت بددبد و اخلی، موقعیت استراتژیک سازمان به حالت تهاجمی تغییر می یابا فرض ثابت بودن شرایط د

 .فتشدن شرایط داخلی با فرض ثابت بودن شرایط خارجی سازمان به وضعیت تدافعی سوق خواهد یا

 

 

 

 

 

 

 تعیین موضوعات استراتژیکتعیین موضوعات استراتژیک
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 کیفیت خدمات 

  ایمنی 

 نیروی انسانی 

 آموزش پرسنل و بیماران 

 رضایتمندی مشتریان 

 بودجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مده از دست آاهداف سازمانی باید در راستای ماموریت سازمان و با در نظرگرفتن موضوعات استراتژیک )ب

 شود.می  ( نگارش SWOTجدول 
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  اهداف کلی:اهداف کلی:
: G1  بالینی و غیربالینی()خدمات کمیت  کیفیت وارتقاء مستمر 

 : G2ارتقاء ایمنی کلیه کارکنان و گیرندگان خدمت 

 : G3رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی ارتقاء سطح 

 : G4 بیماران  و کارکنان ارتقاء سالمت 

 : G5 بهینه از منابع ها واستفادهمدیریت هزینه 

 : G6مدیریت بهینه نیروی انسانی 
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اهداف اختصاصی)هدفهای قابل اندازه  (Gهدف کلی )

 (Oگبری و دارای زمان()

به استراتژی)راهکار رسیدن 

 (Sهدف()

G1) خدمات کمیت و کیفیت مستمر ارتقاء G1O1  انطباق ارائه خدمات بر اساس

%  71استانداردهای اعتبار بخشی به میزان 

سنجه  های %61سنجه  های سطح یک، 

تا پایان   3سنجه ها ی سطح %51و 2سطح 

 1402سال 

 

G1O1S1 توسعه نظارت بر کلیه وا  :

و ارتقا حدهای بیمارستان جهت استقرار 

 استانداردهای اعتبار بخشی

G1O1S2 ارتقا اثربخشی کمیته های :

 بیمارستانی

G1O1S3 نظارت بر اجرای استانداردهای :

 مراقبتی

G1O2  ارتقای فرآیند اعزام براساس اصول

در ابتدای سال به    %95صثیح و قانونی از 

 1400تا پایان سال  97%

 

1S2O1Gد اعزام به : نظارت بر اجرای فرآین

 صورت ایمن

G1O3ستقرار برنامه طرح تثول نظام : ا

سالمت در مثورهای ارتقای رضایتمندی از 

درصد در ابتدای  87کیفیت هتلینگ از

 1400درصد تا پایان سال 90نا. 1400سال

G1O3S1 ارتقای کیفیت هتلینگ به :

 منظور افزایش رضایت مراجعین

 

G1O4 :ص مقیم  افزایش تعدا د پزشکان متخص

                                                                                             در رشته های تخصصی مورد نیاز              

G1O4S1:  رایزنی و پی گیری بکارگیری

 تخصصی رشته های در پزشکان مقیم

 بیهوشی، زنان و زایمان ،قلب

G1O5: ح تثول نظام سالمت توسعه برنامه طر

درصد در  44در مثورترویج زایمان طبیعی  از 

تا پایان سال  %47به  1400ابتدای سال 

1400 

G1O5S1ترویج : اجرای دستورالعمل 

 سالمت تثول طرح در طبیعی زایمان

: G1O6  مدیریت تجهیزات پزشکی و تاسیسات

در  %55براساس استانداردهای  اعتباربخشی 

 1400تا پایان سال  %65ابتدای سال به 

G1O6S1 رعایت استانداردهای :

اعتباربخشی در مثور مدیریت تجهیزات 

 پزشکی  و تاسیسات 

: G1O7 ا ارتقاء فعالیت  کلینیک تخصصی ب

نسبت به وضعیت موجود تا پایان  %10افزایش 

 سال 

G1O7S1 برنامه ریزی جهت ارتقا کمی و :

 کیفی فعالیت درمانگاه

: G1O8 ی فضای فیزیکی و تجهیزاتبهساز 

 نسبت به وضعیت موجود  %5ا افزایش ب پزشکی

G1O8S1 استفاده ازپتانسیل حمایت :

مسئوالن دانشگاه جهت برنامه ریزی برای 

ساخت فضاهای مورد نیاز بیمارستان و 

 تجهیزات سرمایه ای

G2 گیرندگان  و کارکنان کلیه ایمنی ارتقاء

 خدمت
:G2O1 ایمنی بیمار  از ارتقا  استانداردهای 

..% 95.... درصد در ابتدای سال  به...92میزان..

 تا پایان سال 

G2O1S1  :استانداردهای  سازی پیاده  

 ایمنی حوزه در اعتباربخشی

G2O1S2  :و مراقبتی فرآیندهای ارتقا 

 ایمنی حوزه در درمان

G2O1S3  :و دهی گزارش سیستم بهبود 

 خطا مدیریت

: G2O2  موازین  و استانداردهای ارتقا رعایت

درصد به  76.5از  کنترل عفونت

 :G2O2S1 اجرای پایش و مستمر نظارت 

 در عفونت کنترل استانداردهای و  موازین
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و با  1400 درصد تا پایان سال80میزان

درصدی در هر سال نسبت به سال  5افزایش 

 قبل

 بستری های بخش

 :G2O2S2 گزارشدهی میزان افزایش 

 ارستانیبیم عفونتهای

G2O2S3 بهداشت رعایت میزان افزایش 

 بیمارستان بخشهای در دست

 

G2O3  ارتقا رعایت استانداردهای بهداشت:

 تا پایان %80در ابتدای سال به  %70مثیط از 

 سال

G2O3S1  الزام بخش ها به رعایت اصول :

 بهداشت مثیط و مدیریت پسماند

 G2O4 ثر گی بیمارستان برای کاهش اآمادارتقا

  دثهبالیا و مقابله با خطر قبل،حین و بعد از حا

 نسبت به سال گذشته %5به میزان 

G2O4S1  نظارت بر وضعیت ایمنی :

عملکردی، سازه ای و غیر سازه ای و 

 برطرف کردن عیوب شناسایی شده

G2O4S2   مدیریت بثران اپیدمی کرونا : 

 

G3مشتریان رضایتمندی سطح ارتقاء 

 خارجی و داخلی
G3O1   ارتقا  سطح رضایتمندی  بیماران  از

درصد و ارتقا سطح  90درصد به 80

در ابتدای سال %62رضایتمندی کارکنان از 

 99تا پایان سال  %70به  99

: G3O1S1 ارتقای سیستم رسیدگی به

 شکایات و پایش آن

:G3O1S2 ،ارتقای سیستم رضایت سنجی

نظر سنجی و دریافت پیشنهادات از 

 هان و کارکنانبیماران، همرا

G4 بیماران و کارکنان سالمت ارتقاء :G4O1 ارتقاء کیفیت برنامه های پیشگیرانه و 

ه آموزشی ارتقاء سالمت   برای بیمار و خانواد

براساس استانداردهای   %85آنان به میزان 

و با افزایش  1400اعتباربخشی تا پایان سال 

درصدی در هرسال نسبت به سال  5حداقل 

 قبل

G4O1S1 استقرار ساختار هماهنگ :

 آموزش به بیمار و خانواده در بیمارستان و

 ارتقا اثربخشی آموزش به بیمار

G4O1S2 مشارکت فعال  دراجرای برنامه  :

های ملی سالمت در بیمارستان و مشارکت 

در کنترل بیماریهای غیر واگیر در راستای 

 سیاست دانشگاه

G4O1S3 توانمندسازی پرستاران در  :

 یطه آموزش به بیمار و خانوادهح

 G4O2 ارتقاءکیفیت برنامه های پیشگیرانه و

آموزشی ارتقاء سالمت آموزش  به پرسنل به 

 10تا پایان ... و  افزایش حداقل   %30میزان 

 درصدی در هرسال نسبت به سال قبل

G4O2S1 استقرار برنامه های ارتقا سالمت :

 کارکنان

G5 منابع انسانی مدیریت G5O1 100نیروی انسانی به میزان جذب% 

 پست های سازمانی چارت تا پایان برنامه

G5O1S1 :با کارکنان چینش و توزیع 

  علمی روشهای از استفاده

G5O1S2: :اداری، انسانی نیروی جذب 

 چارت با مطابق پشتیبانی و درمانی

 بیمارستان

G5O2 پیاده سازی نظام جانشین پروری به

 1400ا سال %درصد ت 100میزان 

G5O2S1 ایجاد نظام جانشین پروری جهت

 انتقال تجربه از پرسنل با سابقه به پرسنل

 جدیدالورود

G5O3 ،افزایش نیروهای آموزش دیده درمانی :G5O3S1  اجرای دوره های توانمندسازی :
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تا پایان  %100اداری و پاراکلینیک  به میزان 

 برنامه 

 برای کارکنان و ارزیابی آن

G6از بهینه ها واستفاده هزینه یریتمد 

 منابع
G6O1 استفاده بهینه از کلیه منابع در دسترس

درجهت حفظ و توسعه) منابع مالی، تجهیزاتی 

و ساختمانی( کاهش  نسبت هزینه به درآمد 

در هرسال نسبت به  %5بیمارستان به میزان 

 سال قبل

G6O1S1   بررسی بهینگی کلیه واحدهای :

یم گیری در خصوص بیمارستان و  تصم

 واحدهای ضررده

G6O1S2خدمات های هزینه مدیریت 

 گلوبال

G6O1S3تجهیزات و ملزومات/  کاال تامین 

 و کیفیت اثربخشی، هزینه اصول رعایت با

 بیمار ایمنی

G6O1S4در ای بیمه کسورات کاهش 

 بیمارستان

G6O1S6 :اطالع های روش از موثر استفاده 

 خدمات تبلیغ جهت بازاریابی و رسانی

 بیمارستان درمانی تشخیصی

 

 

 

 

 


