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 ه ماموریتبیانی

 چشم انداز بیمارستان 

 

 فناوری های نوین ویری از دانش از طریق بهره گ تابه عنوان محور توسعه پایدار بر آن است این مرکز با نگاه به آرمان انسان سالم 

 تخهدما ه ارائهه دهنهد   مرکزبرترین عنوان به  دست یابد وو آموزش فراگیران شاخص های بیمارستانی در حیطه سطح  به باالترین

 . دمطرح باش منطقهدر سطح ، آموزشی و پژوهشی درمانی 

 

 رسالت بیمارستان 

 
روهای متعهد ، ن و تجربه نیو رضایتمندی مراجعین و با استفاده از توا، ایمنی با هدف ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات  این مرکز

مد به بیماران می ؤثر و کارآمه ارائه خدمات درمانی تجهیزات و امکانات موجود و با تاکید بر عدالت محوری و حفظ کرامت انسانی ب

  پردازد . 

 

 ( valuesارزش ها ) 
 

 جمهوری اسالمیمقدس  محفظ ارزش های نظا -

 حفظ شان و کرامت انسانی -

 رعایت اخالق حرفه ای -

 عدالت محوری  -

 بیمار محوری -

  پاسخگویی و مسئولیت پذیری -

 آموزش محوری -

 استاندارد گرایی -
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 سیاست های اصلی این مرکز 

 
 

 

یسیاست های اصل  
تبعیت و همسویی با سیاست های باال 

 دستی
 ذینفعان کلیدی

همسویی و هماهنگی با سیاست های کلی سالمت وزارت بهداشت ، 

 درمان و آموزش پزشکی

اهداف کلی و کمی وزارت بهداشت و 

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان

وزارت 

بهداشت،دانشگاه ، 

 بیمارستان ، مراجعین

یماران، همراهان، پزشکان و کارکناناولویت بخشی ارتقاء ایمنی ب  

استانداردهای  /اعتباربخشی ملی 

 بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار

بیماران/ 

همراهان/پزشکان/ 

 کارکنان

بیماران/  اعتباربخشی ملی تالش در جهت ارتقاء سالمت کارکنان و مراجعین

همراهان/پزشکان/ 

 کارکنان

 بیماران/کارکنان اعتباربخشی ملی اولویت بخشی ارتقاء کیفیت خدمات سالمت

دسترسی عادالنه  افزایش رضایتمندی مشتریان با نگاه بیمارمحوری و 

 به خدمات

 بیماران/ کارکنان منشور حقوق گیرنده خدمت

جذب نیروهای متخصص، کارآمد و با اخالق حرفه ای منطبق بر قوانین 

 سازمان باال دستی

 قوانین وزارت کار و وزارت بهداشت و

 سایر سازمان های باالدستی حسب مورد
 بیماران/ کارکنان

حفظ و مدیریت سرمایه های انسانی سازمان و افزایش توانمندی آنان در 

 مسیر ایجاد سازمان یادگیرنده

قوانین وزارت کار و وزارت بهداشت و 

 سایر سازمان های باالدستی حسب مورد
 کارکنان

اربخشی ملیاعتب تأکید بر آداب و اخالق حرفه ای  بیماران/ کارکنان 

یفیتبکارگیری تجهیزات به روز و کارآمد با اولویت تولیدات داخلی با ک  اداره کل تجهیزات پزشکی 
بیماران/تولیدکنندگان 

 داخلی

با  سازمانها پیش بینی تمهیدات الزم در راستای تأمین انتظارات قانونی 

تیحفظ رویکرد عدالت محوری در ارائه خدمات مراقب  
 وزارت بهداشت

مقامات و  چهره ها،

 شخصیت ها

 بیماران/ کارکنان برنامه طرح تحول سالمت تداوم اجرای برنامه های طرح تحول نظام سالمت
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 استراتژی چیست ؟

ا نشهان  ت سازمان رو جهت حرک سیاست یا تصمیمی است که سمت و سوی دیدگاه ها، استراتژی برنامه ، موضع ، الگوی رفتاری 

ی هر آنچهه  راتژیک معنواژه استمی دهد. استراتژی می تواند تحت سطوح سازمانی ، وظایف و محدوده زمانی متفاوت تعریف شود. 

 رهبری است .  ه به معنایرا به استراتژی مربوط باشد در بردارد. واژه استراتژی از کلمه یونانی استراتگوس گرفته شده است ک

 

ه اسهتراتژی  ز آنجایی که ارنامه ریزی استراتژیک گونه ای از برنامه ریزی ست که درآن هدف ، تعریف و تدوین استراتژی هاست. ب

از  ت باشد امها متفهاوت  ا کوتاه مدمی تواند دارای عمر کوتاه یا بلند باشد برنامه ریزی استراتژیک می تواند برنامه ریزی بلند مدت ی

 آن هاست .

 

  نهو   ،یهت سهازمان   ام اعمالی کهه ماه سی و انجااستراتژیک کوششی است ساخت یافته برای اتخاذ تصمیم های اس برنامه ریزی

پیهروزی در   اتژی نظهامی فعالیت ها و دلیل انجام آن فعالیت ها توسط سازمان را شکل داده و مسیر می بخشد. همانطور کهه اسهتر  

 اموریت های سازمان را دنبال می کند . جنگ است ، برنامه ریزی استراتژیک نیز طرق انجام م

 

 مزایای برنامه استراتژیک :
 

 برنامه ریزی استراتژیک دارای مزایای زیادی است که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود : 

 

تغییرات  .کند مک می کقبل از پیش آمدن مشکالت احتمالی از وقو  آن ها خبر می دهد . به عالقمند شدن مدیران به سازمان  _

 را مشخص نموده و شرایط عکس العمل در برابر تغییرات را فراهم می کند . 

 هر نیازی را که برای تعریف مجدد سازمان ضروری است تعیین می کند .  _

 برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده بستر مناسب ایجاد می کند .  _

 ز سازمان داشته باشند . به مدیران کمک می کند که درک روشن تری ا _

 را آسان تر می سازد.  شناخت فرصت های بازار آینده _



6 

 

 دیدی هدفمند از مسائل مدیریت ارائه می دهد.  _

 قالبی برای بازنگری اجرای برنامه و کنترل فعالیت ها ارائه می دهد . _

 تخاذ کنند.کند تا در راستای اهداف تعیین شده تصمیمات اساسی را ا به مدیران کمک می _

 به نحو موثرتری زمان و منابع را به فرصت های تعیین شده تخصیص می دهد.  _

 برنامه را به سرانجام می رسانند به وجود می آورد . هماهنگی در اجرای تاکتیک هایی که  _

 ساند .تصحیح تصمیمات نادرست و بدون دید بلند مدت گردند به حداقل می ر صرفزمان و منابعی را که باید  _

 قالبی برای ارتباط داخلی بین کارکنان به وجود می آورد . _

 مزیتی برای سازمان در مقابل رقیبان به دست می دهد .   _

 ین مسئولیت افراد داده و به موجب آن افزایش انگیزش را باعث می شود. یمبنایی برای تع _

 تفکر آینده نگر را تشویق می کند .  _

 می کند.  و فرصت ها انگیزش ایجاد  با مسائل  یکپارچه از سوی افراد سازمان در برخوردبرای داشتن یک روش  _

پس این گزینه سمی سازد و  عناصر را با یکدیگر در نظر گرفته و گزینش گزینه های استراتژیک سازگار با این سه عنصر را آسان _

 ها را به کار گرفته و ارزیابی می کند. 

 

زمهانی بها   ورجی آن باشد وفرصت های خاسازمان ستراتزیک اساسا فرآیندی هماهنگ کننده بین منابع داخلی فرآیند برنامه ریزی ا

 اصلی کمک کند به صورت استراتژیک فکر کرده و عمل کنند.ارزش است که به تصمیم گیرندگان 

صمیم گیری یران در تی کمک به مدبرنامه ریزی استراتژیک به خودی خود هدف نیست بلکه تنها مجموعه ای از مفاهیم است برا 

 استفاده می شود. 
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 داخلی ذینفعان                                               ان خارجیذینفع

                          

 ریاست  -                                                        وزارت بهداشت و درمان  -

 مدیریت -                                                   ی سمناندانشگاه علوم پزشک -

 مترون -                                                شبکه بهداشت و درمان گرمسار -

 وایزر آموزشیسوپر -                                                                       نظام پزشکی -

 وایزر بالینیسوپر -                                                                     انونیپزشکی ق -

 پزشکان -                                                       115فوریت ها و اورژانس  -

 فتر بهبود کیفیتد  -                                                                                خیرین -

 ولین واحدها و بخش های بستریمسئ  -                                                                سازمان انتقال خون -

  لینیکلیه کارکنان با -                                شرکت های بیمه ای و سازمان های بیمه گر -

 یه کارکنان اداری کل -                                                                       مراجع قانونی -

 دماتی کلیه کارکنان خ -                                       شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی -

                                                       سایر بیمارستان های استان -

 کمیته امداد -

 سازمان هالل احمر -

 ثبت احوال -

 سازمان بهزیستی -

 بیماران و همراهان -

 شهرداری و شورای شهر -

 سایر نهادهای ذیربط -
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 نتایج اجزاي ماموریت

فلسففففففففففه وجفففففففففودي 
 سازمان

 ،ارائه خدمات درماني موثر و كارآمد ، ارتقاء سفط  كمفي و كیففي خفدمات ارائفه شفده 
 تامین رضایت ارباب رجوع 

 خدمات سازمان
 

 ارائه خدمات درماني موثر و مطلوب

 اسازمانها و نهادهسایر كاركنان ، بیماران و مراجعین ،  خدمت گیرندگان

قلمففففففففففرو فعالیففففففففففت 
 سازمان

 
ي قلمرو جغرافیایي این مركز ، شهرستان گرمسار مي باشد كه بفه ارائفه خفدمات درمفان

 به مردم شهرستان و نیز نواحي اطراف مي پردازد

 بقاء و رشد

 
استفاده از تكنولوژي اطالعفات ، اففزایش سفط  مهارتهفاي حرففه اي پرسفنل ، اففزایش 
سط  كمفي و كیففي خفدمات ارائفه شفده ، اففزایش رضفایت بیمفاران و كاركنفان و ارائفه 

 آموزشهاي كاربردي به پرسنل و متخصصین مي باشد 

 ویژگي متمایز
 
 تعهد و مسئولحمایت مسئولین شهرستان ، وجود پرسنل م 

 فن آوري خدمات 
و  HISتكنولوژي اطالعفات ، تجهیفزات پزشفكي پیشفرفته و نفوین ، وجفود شفبكه هفاي 

MIS در سط  بیمارستان 

 ارزشهاي سازماني
 

تكیه بر ارزشهاي نظام مقدس جمهوري اسالمي ، عفدالت محفوري ، مشفتري مفداري ، 
 كرامت افراد اصول اخالقي ، حفظ ارزشهاي واالي انساني و توجه به

 سیاست اجتماعي

 
 دفاع از ارزشهاي اجتماعي مانند عدالت محوري ، اشتغال زایي ، كمك به حففظ محفیط
 زیست و مدیریت پسماندهاي بیمارستاني ، مدیریت انفرژي و جلفوگیري از اتفالف آن ،

 توجه ویژه به تبیین جایگاه زنان در مشاغل بیمارستاني

 كاركنان 

 
كنان از طریفق سیسفتم هفاي پرداخفت نقفدي و غیفر نقفدي ، توجفه بفه افزایش انگیزه كار

امففور رفففاهي پرسففنل ماننففد پففرداختن بففه امففور ورزش پرسففنل ، فففراهم كففردن شففرایط 
 فیزیكي مناسب جهت پرسنل و .....

 چشم انداز سازمان 

 
تفا از  این مرکز با نگاه به آرمان انسان سالم به عنوان محور توسعه پایدار بر آن اسفت

شفاخص در حیطفه سفط   طریق بهره گیری از دانش و فناوری های نفوین بفه بفاالترین

ه ارائفه دهنفد عنوان برتفرین مرکفزبه و آموزش فراگیران دست یابد و های بیمارستانی 

 . دمطرح باش منطقهدر سط  ، آموزشی و پژوهشی درمانی  خدمات
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 تحلیل وضعیت موجود بیمارستان:
 

گوید در حال زم است برسد البامه ریزی استراتژیک قبل از اینکه یک سازمان بگوید که در آینده قرار است به کجا در آغاز برن
رزیابی محیط امی شود،  گرفته مکانیسمی که به کار "ما کجا هستیم؟"حاضر در کجا قرار دارد. برای پاسخ گفتن به این سوال که 

عه شرایط سی و مطالل، برری سازمان، شامل تحلیدیگر ارزیابی محیط خارجی و داخلداخلی و خارجی نامیده می شود. به عبارت 
 داخلی و شناسایی عوامل خارجی موثر بر سازمان می باشد.

 

 و پیشنهاد راهبردهای خرد و کالن 1SWOTمدل تحلیل 
 

ف، قوت، ضع عوامل ، مدل تحلیلی مختصر و مفیدی است که به شکل نظام یافته هر یک ازSWOTروش تجزیه و تحلیل 
 دهد. صت و تهدید را شناسایی کرده و استراتژی های متناسب به موقعیت کنونی را مورد برسی قرار میرف

 این مدل مبتنی بر رویکرد خط مشی هاروارد طراحی گردیده که تحت پارادایم تجویزی می باشد. 

 

 تحلیل وضعیت موجود بیمارستان:
 

وید در حال زم است بگرسد البقبل از اینکه یک سازمان بگوید که در آینده قرار است به کجا در آغاز برنامه ریزی استراتژیک 
رزیابی محیط امی شود،  گرفته مکانیسمی که به کار "ما کجا هستیم؟"حاضر در کجا قرار دارد. برای پاسخ گفتن به این سوال که 

لعه شرایط رسی و مطال، برارجی و داخلی سازمان، شامل تحلیداخلی و خارجی نامیده می شود. به عبارت دیگر ارزیابی محیط خ
 داخلی و شناسایی عوامل خارجی موثر بر سازمان می باشد.

 

 :2ارزیابی محیط داخلی سازمان
 

مورد  الت آیندهه مشکبارزیابی محیط داخلی، منجر به شناسایی نقاط ضعف و قوت شده و ظرفیت سازمان را برای پاسخگویی 
 می دهد. ارزیابی قرار

بی عامل بیانگر اهمیت نس )بسیار مهم است( : ضریب داده شده به هر 1ضریب دادن به عوامل از صفر )اهمیت ندارد( تا  .1
اخلی یا ضعف د ه قوتآن در موفقیت بیمارستان می باشد. صرف نظر از اینکه آیا عامل مورد نظر به عنوان یک نقط

شود. )  ب داده مین ضریبیشترین اثر بر عملکرد سازمان است، باالتری سازمان به حساب می آید، به عاملی که دارای
 مجمو  این ضریب ها باید برابر یک شود.(

بیانگر نقطه قوت و  3مره بیانگر ضعف کم، ن 2بیانگر ضعف اساسی، نمره  1( : نمره 4-1نمره دهی به هر عامل ) نمره  .2
 می باشد.نشان دهنده قوت بسیار باالی عامل مورد نظر  4نمره 

 تعیین نمره نهایی هر عامل: ضریب هر عامل در نمره آن ضرب شد. .3

ارستان میبنمره نهایی  مشخص کردن نمره نهایی ارزیابی داخلی بیمارستان: محاسبه مجمو  نمره های نهایی هر عامل، .4
 را مشخص نمود.

 

                                                 
1 Strength & Weaknesses & Opportunities & Threats 
2 Internal Factor Evaluation 
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 ارزیابی محیط داخلی سازمان

 نقاط قوت و ضعف سازمان ردیف
ضریب 
 اهمیت

امتیاز  عفض قوت 
 وزن  دار

 جدی

4 

 نسبی

3 

 نسبی

2 

 جدی

1 

 قوت
S1 0.03 عالقمندی مسئولین و مدیران به پیشرفت های سازمانی     0.12 

S2 0.02 برخورداری از مزایای دانشگاه های هیئت امنایی     0.06 

S3 0.06 وسعهنوساز بودن ساختمان و نو بودن تجهیزات بیمارستان و امکان ت     0.18 

S4 0.02 برخورداری از امکانات رفاهی نسبی     0.06 

S5 0.03 وجود تعهد کاری و مهارت تخصصی نسبی در کارکنان     0.12 

S6 0.04 وجود متخصص طب اورژانس با توجه به حجم حوادث جاده ای     0.16 

S7 0.05 برگزاری دوره های آموزش مداوم پرسنل و پزشکان     0.20 

S8 0.02 پذیرش دانشجو در تعدادی از رشته ها     0.08 

S9  0.04 زمینه سهمقیم بودن پزشکان متخصص در     0.16 

S10  0.04 بیمه های پایه و تکمیلیقرارداد با اغلب     0.16 

S11  ، سونو ( فعال بودن بخش های پاراکلینیکCT ) ... 0.04 و     0.16 

S12 0.04 شتیبانی به پیمانکارانواگذاری خدمات پ     0.12 

S13 
ت در هداشبهره برداری کامل از تجهیزات به دلیل وجود سیستم مدیریت نگ

 سازمان
0.05 

  
  

0.20 

S14 0.03 وجود پاویون جهت پزشکان مقیم     0.09 

S15 0.03 بومی بودن پرسنل و برخی از متخصصین     0.12 

S16 0.03 ادی از تخصص هاوجود درمانگاه با تعد     0.09 

 ضعف
W1  0.01 اهفقدان امکانات رفاهی الزم جهت مراجعین مسافر و همراهان آن     0.02 

W2 0.02 کافی نبودن امکانات رفاهی و سلف سرویس کارکنان و دانشجویان     0.04 

W3 0.03 رورفقدان سیستم اطفاء حریق مناسب در مکان های حساس مثل اتاق س     0.03 

W4  0.03  یماربمشارکت ناکافی پزشکان با برنامه های ارتقاء کیفیت و ایمنی     0.03 

W5 0.03 تاخیر در پرداخت مطالبات و پایین آمدن انگیزه کارکنان     0.03 

W6 0.03 کسورات زیاد به علت عدم ثبت صحیح خدمات در پرونده بیمار     0.03 

W7  0.03 رسیدگی به پرونده جهت کاهش کسوراتفقدان کارشناس     0.03 

W8 0.01 عدم وجود واحد تزریقات در این مرکز یا در نزدیکی مرکز     0.02 

W9 0.01 تانعدم وجود فضای کافی و مناسب بخش ها با توجه به نیاز بیمارس     0.02 

W10 0.01 عدم تجهیز واحد فیزیوتراپی سرپایی     0.02 

W11  0.01 در بیمارستانسرپایی عدم وجود داروخانه     0.02 

W12 0.02 وزشیعدم وجود سالن مطالعه ، کتابخانه مجهز و سایت و تجهیزات آم     0.04 

W13 0.01 ناکافی بودن تعداد کارشناس تغذیه     0.02 

W14 
 ومومی عجراح )تعداد کافی نیروی مرد جهت رعایت طرح انطباق عدم وجود 
 و پرسنل درمانی خدماتی (اورولوژی 

0.02 
  

 
 0.02 

W15 0.04 کمبود اعتبارات و منابع مالی     0.04 

W16 0.03 عدم تناسب نیروی انسانی با حجم خدمات بیمارستان     0.03 

W17  0.02 هار بستبیمارستان به سیستم دوربین مدبرخی از قسمت های مجهز نبودن     0.04 
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W18 0.03 بودن ضریب اشغال تخت پایین     0.03 

W19 0.03 تهویه نامناسب بخش ها و واحدها     0.06 

W20  0.01 بخش ها درناکافی بودن تعداد منشی     0.02 

 2.67     1  جمع کل

 
 

 
 

 :3ارزیابی محیط خارجی
 

صت منظور از فر دام نمود.ان اقرصت های خارج سازمدر این مرحله از برنامه ریزی استراتژیک باید نسبت به شناسایی تهدیدها و ف
ط پیرامون ری در محیفناو وها و تهدیدهای خارجی، رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قانونی، دولتی 

 سازمان هستند، که می توانند به میزان زیادی در آینده، به سازمان منفعت یا زیان برسانند.
بی عامل بیانگر اهمیت نس )بسیار مهم است( : ضریب داده شده به هر 1عوامل از صفر )اهمیت ندارد( تا ضریب دادن به  .1

 آن در موفقیت بیمارستان می باشد. ) مجمو  این ضریب ها باید برابر یک شود.(

ش به هر ادن واکنر نشان دد( : این عدد بیانگر میزان اثربخشی استراتژی های کنونی 4-1نمره دهی به هر عامل ) نمره  .2
ی واکنش از حدمتوسط  یعن 3به معنی این است که واکنش بسسیار عالی بوده است. عدد  4عامل مذبور می باشد. عدد 

 بدین معنی است که واکنش ضعبف می باشد. 1یعنی واکنش در حد متوسط و عدد  2باالتر و عدد 

 د.هر عامل در نمره آن ضرب ش بیهر عامل: ضر یینمره نها نییتع .3
 رستانمایب ییهامره ننهر عامل،  یینها ی: محاسبه مجمو  نمره هامارستانیب خارجی یابیارز ییکردن نمره نها مشخص .4

 را مشخص نمود.

 

 ارزیابی محیط خارجی
 

 سازمان فرصت و تهدیدنقاط  ردیف
ضریب 
 اهمیت

امتیاز وزن   تهدید فرصت
 طالیی دار

4 

قابل 

 اعتنا

3 

قابل 

 اعتنا

2 

خیلی 

 بد

1 

 فرصت

1O 

حمایت دانشگاه علوم پزشکی سمنان جهت توسعه و آموزشی شدن 
 بیمارستان

0.05 
  

  
0.20 

2O  0.02 از نظر فضای فیزیکی و ارائه خدمات مارستانیتوسعه بامکان     0.06 

O3 0.04 امکان استفاده از امداد هوایی به ویژه در بحران ها     0.12 

O4 0.02 لی برای برون سپاری خدمات )بوفه و...(استفاده از فضای خا     0.06 

O5 0.04 ابالغ چارت سازمانی جدید     0.12 

O6 
و  ایتآماده بودن بیمارستان جهت تبدیل به بیمارستان آموزشی و حم

 همکاری مسئولین
0.05 

  
  

0.20 

O7 0.05 ارتباط نزدیک و صمیمانه مدیریت با مسئولین دانشگاه     0.20 

O8 0.04 اجرای طرح تحول نظام سالمت     0.16 

                                                 
3 External Factor Evaluation 
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O9 0.06 اجرایی شدن برنامه اعتبار بخشی     0.24 

O10 0.05 تعامل مناسب مدیران ارشد بیمارستان با مسئولین شهرستان     0.20 

O11 0.02 ناز نظر دسترسی به پزشکا نزدیک بودن به مرکز استان و تهران     0.06 

O12 0.02 انار نمایندگان بیمه در بیمارستان و تعامل مثبت با ایشاستقر     0.06 

O13 0.05 تنها بیمارستان دولتی شهرستان     0.20 

O14 0.04 حمایت خیرین از بیمارستان     0.16 

O15  راه اندازی مرکزMRI 0.02 در سطح شهر     0.06 

O16 0.03 رداد با بیمارستانتمایل بیمه های تکمیلی جهت عقد قرا     0.09 

  تهدید
T1 0.02 ثبت اطالعات تکراری در سامانه های مختلف     0.04 

T2 0.05 للین المبی وجود تحریم علیه ایران و عدم امکان استفاده از پیشرفت های     0.05 

T3 0.04 عدم انعطاف پذیری مقررات دولتی     0.04 

T4 
لت به ع ن جاده ای مراجعه کننده به اورژانسمیزان باالی مصدومی

 بحران(( قرارگیری بیمارستان در جاده ترانزیت
0.05 

  
 

 0.05 

T5 
ن و جعیعدم وجود زیرگذر و جاده مناسب جهت ورود سریع و بی خطر مرا

 آمبوالنس برای حفظ زمان حیاتی بیمار
0.02 

   
 

0.04 

T6 
خش بو تمایل به کار در عدم تمایل پزشکان به کار در بخش دولتی 

 خصوصی 
0.02 

   
 

0.04 

T7 0.03 دوری بیمارستان از مرکز شهر     0.06 

T8 0.03 عدم دسترسی به اعضای هیئت علمی دانشگاه     0.06 

T9 0.05 تاخیر در پرداخت مطالبات توسط بیمه     0.05 

T10 0.03 نرخ باالی مراجعین دچار ضعف مالی     0.06 

11T 0.03 ینسطح فرهنگ و آموزش شهرستان و باال بودن توقع مردم و مسئول     0.06 

12T 0.03 (ماننزدیکی جغرافیایی به پایتخت )مراجعه مردم به تهران جهت در     0.06 

 2.81     1  جمع
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 خانه ای عوامل داخلی و خارجی: 4ماتریس 
 ن در هریک  از خانهصورت زیر قابل مشاهده است. قرار گرفتن سازمابه  EFEو  IFEنتایج به دست آمده در ماتریس های 

گیرد، از موقعیت عالی  قرار های ماتریس داخلی و خارجی در جدول فوق، مفاهیم راهبردی خاصی دارد سازمانی که در خانه 

رار گیرد از نظر محیط ق ه خانبرخوردار است و این سازمان بهتر است استراتژی تهاجمی را مد نظر قرار دهد. سازمانی که در 
کارانه برای این  ژی محافظهستراتخارجی از موقعیت عالی برخوردار است ولی از نظر محیط داخلی موقعیت خوبی ندارد؛ لذا انتخاب ا

 ست.وقعیت عالی برخوردار انشان می دهد که از نظر محیط داخلی از م سازمان مناسب تر است.استقرار یک سازمان در خانه 

قرار  Vدر خانه  ازمانی کهود. سولی از نظرمحیط خارجی وضع مناسبی ندارد؛ لذا برای این سازمان استراتژی رقابتی پیشنهاد می ش
محیط داخلی  ، یعنی دردارد گیرد، هم از نظر موقعیت محیط داخلی و هم به لحاظ موقعیت محیط خارجی در وضعیت نامناسبی قرار

 ماید. خارجی نیز تهدید می شود و بهتر است از استراتژی های تدافعی استفاده نضعف دارد و  در  محیط 

در این حالت استراتژی  قرار گیرد که  ، در خانه  2.81و خارجی  2.67محل تالقی خطوط نشان دهنده مجمو  عوامل داخلی 
SO .توصیه می شود 

 

 داخلی و خارجیچهار خانه ای ماتریس 

 وامل داخلینمره نهایی ارزیابی ع 

 
4   2.5   1 

ی عوامل خارجی
ی ارزیاب

نمره نهای
 

 

1
                             

2.5
           
   

   
   

   
   

 4
                
   

   
   

   
 

 موقعیت کنونی بیمارستان 
      

 
 تهاجمی

 SO استراتژی

 

 

                       
 

 محافظه كارانه   
 WOاستراتژی

 

 

  
 

 رقابتي 
 STاستراتژی

 

 

V 
 
 تدافعي       

 WTاستراتژی

 

 

 ر یک دستهشانگندر حالت معمولی متشکل از یک جدول مختصاتی دو بعدی است که هر یک از چهار نواحی آن  SWOTمدل 
 رتند از: ژی ها عباتستراااستراتژی می باشد، به عبارت دیگر همواره چهار دسته استراتژی در این مدل مطرح می گردد، این 

 ناحیه رراهبردهای حداکثر استفاده از ف ( صت های محیطی با بکارگیری نقاط قوت سازمانتراتژی های () اسSO) 

 ناحیه( راهبردهای استفاده از نقاط قوت سازمان برای برای جلوگیری از مواجهه با تهدیدها)  استراتژی(ST) 

 زمان موجود سا اط ضعفای که در فرصت های محیطی نهفته است برای جبران نق راهبردهای استفاده از مزیت های بالقوه

 (WO( ) استراتژی )ناحیه 

  ناحیه( راهبردهایی برای به حداقل رساندن زیان های ناشی از تهدیدها و نقاط ضعفVتژی ( )استراWT) 
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 ( Towsماتریس توز )

 W -نقاط ضعف  S -نقاط قوت 

S1 شرفتیبه پ رانیو مد نیمسئول یعالقمند 

 یسازمان یها

S2 ئتیه یدانشگاه ها یایاز مزا یبرخوردار 

 ییامنا

S3 زاتینوساز بودن ساختمان و نو بودن تجه 

 و امکان توسعه مارستانیب

S4 ینسب یاز امکانات رفاه یبرخوردار 

S5 یو مهارت تخصص یوجود تعهد کار 

 در کارکنان ینسب

S6 ه به وجود متخصص طب اورژانس با توج

 یحجم حوادث جاده ا

S7 آموزش مداوم پرسنل  یدوره ها یبرگزار

 و پزشکان

S8 از رشته ها یدانشجو در تعداد رشیپذ 

S9 نهیزم سهبودن پزشکان متخصص در  میمق 

S10  بیمه های پایه و تکمیلیقرارداد با اغلب 

S11 سونو  کینیپاراکل یفعال بودن بخش ها (

 ،CT ) ... و 

S12 مانکارانیبه پ یبانیات پشتخدم یواگذار 

S13 لیبه دل زاتیکامل از تجه یبهره بردار 

 نگهداشت در سازمان تیریمد ستمیوجود س

S14 میجهت پزشکان مق ونیوجود پاو 

S15 از  یبودن پرسنل و برخ یبوم

 نیمتخصص

S16 از تخصص ها یوجود درمانگاه با تعداد 

 

W1 نیالزم جهت مراجع یفقدان امکانات رفاه 

 ر و همراهان آن هامساف

W2  سیو سلف سرو یرفاه یفضاکافی نبودن 

 انیکارکنان و دانشجو

W3 مناسب در مکان  قیاطفاء حر ستمیفقدان س

 حساس مثل اتاق سرور یها

W4 یپزشکان با برنامه ها یمشارکت ناکاف 

  ماریب یمنیو ا تیفیارتقاء ک

W5 آمدن  نییدر پرداخت مطالبات و پا ریتاخ

 انکارکن زهیانگ

W6 یبه علت عدم ثبت صح ادیکسورات ز  

 ماریخدمات در پرونده ب

W7 به پرونده جهت  یدگیفقدان کارشناس رس

 کاهش کسورات

W8 ایمرکز  نیدر ا قاتیعدم وجود واحد تزر 

 مرکز یکیدر نزد

W9 و مناسب بخش ها با  یکاف یعدم وجود فضا

 مارستانیب ازیتوجه به ن

W10ییسرپا یوتراپیزیواحد ف زیعدم تجه 

W11 مارستانیدر بسرپایی عدم وجود داروخانه 

W12 عدم وجود سالن مطالعه ، کتابخانه مجهز و

 یآموزش زاتیو تجه تیسا

W13 هیبودن تعداد کارشناس تغذ یناکاف 

W14  عدم وجود تعداد کافی نیروی مرد جهت 
رعایت طرح انطباق )جراح عمومی و اورولوژی 

 و پرسنل درمانی خدماتی (

W15 یکمبود اعتبارات و منابع مال 

W16 با حجم خدمات  یانسان یرویعدم تناسب ن

 مارستانیب

W17  برخی از قسمت های مجهز نبودن

 مدار بسته نیدورب ستمیبه س مارستانیب

W18 اشغال تخت بیبودن ضر نییپا 

W19 نامناسب بخش ها و واحدها هیتهو 

W20در بخش ها یبودن تعداد منش یناکاف 

 WOاستراتژي هاي  SOاستراتژي هاي  O –فرصت ها 

 O1سمنان جهت توسعه و  یدانشگاه علوم پزشک تیحما

 مارستانیشدن ب یآموزش

 O2از نظر فضای فیزیکی و  مارستانیتوسعه ب امکان

 ارائه خدمات

 O3امکان استفاده از امداد هوایی به ویژه در بحران ها 

 O4ات خدم یبرون سپار یبرا یخال یاز فضا استفاده

 )بوفه و...(

 O5دیجد یچارت سازمان ابالغ 

 O6مارستانیبه ب لیجهت تبد مارستانیبودن ب آماده 

 نیمسئول یو همکار تیو حما یآموزش

 O7دانشگاه نیبا مسئول تیریمد مانهیو صم کینزد ارتباط 

 O8طرح تحول نظام سالمت یاجرا 

 O9یشدن برنامه اعتبار بخش ییاجرا 

 O10نیبا مسئول مارستانیارشد ب نرایمناسب مد تعامل 

 شهرستان

 O11بودن به مرکز استان و تهران از نظر  کینزد

 به پزشکان یدسترس

 O12و تعامل مثبت مارستانیدر ب مهیب ندگانینما استقرار 

 شانیبا ا

 O13شهرستان یدولت مارستانیب تنها 

 

SO1  فراهم نمودن زمینه های آموزشی شدن

 بیمارستان

S1, S5 , S7 , S8 , S9 , O1, O2, 

O6,  O12 

 

SO2 ارتقاء سط  اجرای استانداردهای

 اعتباربخشی

S1 , S5 , S7, S13, O8 , O9 , O12 

 

SO3 ایمنی ارتقاء سط  اجرای استانداردهای 

           S1, S3 , S5 , S7, S13 , O9 

 

SO4 توانمندسازی پزشکان و پرسنل 

          S5 , S7 , O9 
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 4( QSPMتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ) ما

 
  

ژیها بی استراتیت نسیکی از تکنیک ها  و ابزارهای بسیار شایع در ارزیابی گزینه های استراتژیک و مشخص نمودن جذاب

( می باشد. QSPM که در مرحله تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی )

 نیک گزینه های استراتژیک انتخاب شده را اولویت بندی می نماید. این تک

 QSPM  ی لفیق( براوم )تداز اطالعات مرحله اول ) ورود اطالعات ارزیابی عوامل خارجی و داخلی( و اطالعات مرحله

ه با در مواجه ینهاداین منظور استفاده می نماید. این ماتریس برای ارزیابی امکان پذیری و پایداری راهکارهای پیش

 د:ی گیرشرایط محیطی و وضع موجود سازمان می باشد. تشکیل این ماتریس در طی پنج گام بشرح ذیل انجام م

 گام اول:

راج استخ IFEو  EFEفرصت ها و تهدیدات خارجی و قوت و ضعف های داخلی را از ماتریس های  

عامل  10رانی موفقیت خارجی و عامل بح 10فهرست نمایید. حداقل  QSPMکنید و در ستون راست 

 موفقیت بحرانی موفقیت داخلی باید در این ماتریس ارائه شود.

                                                 
4 Quantitative Strategic Planing Matrix 

 O14مارستانیاز ب نیریخ تیحما 

 O15مرکز  یانداز راهMRI در سط  شهر 

 O16جهت عقد قرارداد با  یلیتکم یها مهیب لیتما

 مارستانیب

 WTاستراتژیهاي  STاستراتژي هاي  T -تهدیدات 

  T1مختلف یدر سامانه ها یثبت اطالعات تکرار 

 T2و عدم امکان استفاده از  رانیا هیعل میتحر وجود

 یللالم نیب یها شرفتیپ

 T3یمقررات دولت یریانعطاف پذ عدم 

 T4مراجعه کننده به  یجاده ا نیمصدوم یباال زانیم

 تیدر جاده ترانز مارستانیب یریاورژانس به علت قرارگ

 (بحران(

 T5و  عیو جاده مناسب جهت ورود سر رگذریوجود ز عدم

 یاتیحفظ زمان ح یو آمبوالنس برا نیخطر مراجع یب

 ماریب

 T6به  لیو تما یزشکان به کار در بخش دولتپ لیتما عدم

  یکار در بخش خصوص

 T7از مرکز شهر مارستانیب یدور 

 T8دانشگاه یعلم ئتیه یبه اعضا یدسترس عدم 

 T9مهیدر پرداخت مطالبات توسط ب ریتاخ 

 T10یدچار ضعف مال نیمراجع یباال نرخ 

 T11 فرهنگ و آموزش شهرستان و باال بودن توقع  سط

 نیولمردم و مسئ

 T12مراجعه مردم به  تختیبه پا ییایجغراف یکینزد(

 تهران جهت درمان(

 
ST1  افزایش رضایتمندی بیماران

 همراهان/کارکنان/
 S1 , S2 , S5 , S9 , S10 , S15 , T7 , 

T10 , T11, T12 

 
 WT1 و  صالح مدیریت نگهداشت تاسیساتا
 تجهیزات
         T2 , T9 , W3 , W15 , W19 



16 

 

 گام دوم: 

می  EFE و IFE برای هر عامل بحرانی موفقیت امتیازی در نظر گرفته شود. این امتیازات با توجه به ماتریس های

 شوند. باشد و در ستون دوم در برابر عوامل بحرانی موفقیت قرار داده می

 گام سوم:

ظر نرا را در بل اجبا در نظر گرفتن مرحله دوم فرموله کردن، یعنی مرحله تلفیق و ترکیب، استراتژی های شدنی و قا

 بنویسید. QSPMبگیرید و آنها را در ردیف باالی ماتریس 

 گام چهارم:

ان دهنده جذابیت نسبی هر استراتژی را تعیین نمایید و آنها را به صورت مقادیر عددی که نش 5ASتیازهای جذابیت ما

می باشند، تعریف نمایید. امتیاز جذابیت، با در نظر گرفتن هم زمان عوامل بحرانی موفقیت و طرح سوال زیر حاصل می 

 شود:

 "آیا این عامل در انتخاب استراتژی مذکور اثر می گذارد؟ "

متیازهای ا ود.با این عامل کلیدی مقایسه می ش در صورتی که پاسخ به این سوال مثبت باشد، آنگاه آن استراتژی

یازهای . امتجذابیت باید دبه صورت خاص و با توجه به جذابیت نسبی هر استراتژی به استراتژی دیگر داده شود

 جذابیت به شکل زیر می باشد:

 1جذاب نمی باشد                          امتیاز 

 2ازتاحدودی جذاب است                   امتی 

 3در حد قابل قبول جذاب است         امتیاز 

  4بسیار زیاد  جذاب است                امتیاز 

 

ارد، لذا ثر نددر صورتی که پاسخ به سوال قبل منفی باشد، نشان می دهد که عامل بحرانی موفقیت بر استراتژی ا

 ود.امتیازی برای آن استراتژی و یا آن دسته از استراتژی ها منظور نمی ش

 گام پنجم:

ی متون حاصل هر س جمع امتیازهای جذابیتها را بدست آورید. این کار با ضرب امتیاز هر عامل در امتیاز جذابیت در

 شود و نشان دهنده جذابیت آن استراتژی می باشد.

 امتیاز باالتر به معنای جذابیت بیشتر آن استراتژی است.

 
 

                                                 
5 Attractive Acoores 
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 عوامل بحرانی موفقیت ردیف
ضریب 
 اهمیت

SO1 SO2 SO3 SO4 ST1 WT1 
نمره 

 جذابیت

نمره 

 نهایی

نمره 

 جذابیت

نمره 

 نهایی

نمره 

 جذابیت

نمره 

 نهایی

نمره 

 جذابیت

نمره 

 نهایی

نمره 

 جذابیت

نمره 

 نهایی

نمره 

 جذابیت

نمره 

 نهایی

S1 0.03 1 0.09 3 0.09 3 0.12 4 0.12 4 0.12 4 0.03 عالقمندی مسئولین و مدیران به پیشرفت های سازمانی 

S2 0.01 1 0.02 2 0.01 1 0.02 2 0.02 2 0.04 4 0.01 برخورداری از مزایای دانشگاه های هیئت امنایی 

S3 0.12 3 0.12 3 0.04 1 0.12 3 0.12 3 0.16 4 0.04 وسعهن تنوساز بودن ساختمان و نو بودن تجهیزات بیمارستان و امکا 

S5  0.04 2 0.04 2 0.08 4 0.08 4 0.08 4 0.06 3 0.02 کارکنانوجود تعهد کاری و مهارت تخصصی نسبی در 

S7 0.08 2 0.04 1 0.16 4 0.16 4 0.16 4 0.12 3 0.04 برگزاری دوره های آموزش مداوم پرسنل و پزشکان 

S8 0.02 1 0.04 2 0.02 1 0.02 1 0.08 4 0.02 پذیرش دانشجو در تعدادی از رشته ها - - 

S9 0.04 2 0.02 1 0.06 3 0.06 3 - - 0.02 صص در حداقل دو زمینهمقیم بودن پزشکان متخ - - 

S10  0.09 3 0.03 1 - - 0.09 3 0.03 1 0.03 بیمه های پایه و تکمیلیقرارداد با اغلب - - 

S13 
 بهره برداری کامل از تجهیزات به دلیل وجود سیستم مدیریت

 نگهداشت در سازمان
0.05 1 0.05 

4 0.20 4 0.20 2 0.10 
1 0.05 

2 0.10 

S15 0.03 3 0.02 2 0.02 2 0.01 1 0.01 1 0.01 بومی بودن پرسنل و برخی از متخصصین - - 

S16 0.04 2 - - 0.04 2 0.02 1 0.02 1 0.02 وجود درمانگاه با تعدادی از تخصص ها - - 

S17  ارتقاء سیستمHIS 0.02 1 0.02 3 0.06 3 0.06 1 0.02 - - - - 

W1 0.01 1 0.04 4 - - - - 0.03 3 - - 0.01 ان هآنات رفاهی الزم جهت مراجعین مسافر و همراهان فقدان امکا 

W2 0.02 1 - - 0.02 1 0.04 2 0.04 2 0.08 4 0.02 یانکافی نبودن امکانات رفاهی و سلف سرویس کارکنان و دانشجو 

W3 
ق فقدان سیستم اطفاء حریق مناسب در مکان های حساس مثل اتا

 سرور
0.02 - 

- 3 0.06 4 0.08 - - 
- 

- 4 0.08 

W6 0.03 1 0.09 3 0.06 2 0.03 1 0.09 3 0.03 1 0.03 کسورات زیاد به علت عدم ثبت صحیح خدمات در پرونده بیمار 

W7 0.09 3 0.09 3 - - 0.09 3 0.03 1 0.03 فقدان کارشناس رسیدگی به پرونده جهت کاهش کسورات - - 

W12 0.06 3 0.02 1 0.08 4 0.06 4 0.02 وزشیآم العه ، کتابخانه مجهز و سایت و تجهیزاتعدم وجود سالن مط - - - - 

W14 0.03 3 - - - - 0.01 1 - - 0.01 عدم وجود جراح عمومی و اورولوژی مرد به تعداد کافی - - 

W15 0.16 4 0.12 3 0.12 3 0.16 4 0.12 3 0.12 3 0.04 کمبود اعتبارات و منابع مالی 

W16 0.03 1 0.12 4 0.06 2 0.12 4 0.09 3 0.12 4 0.03 عدم تناسب نیروی انسانی با حجم خدمات بیمارستان 

W19 0.04 4 0.02 2 - - 0.04 4 0.03 3 - - 0.01 تهویه نامناسب بخش ها و واحدها 
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 عوامل بحرانی موفقیت ردیف
ضریب 
 اهمیت

SO1 SO2 SO3 SO4 ST1 WT1 
نمره 

 جذابیت

نمره 

 هایین

نمره 

 جذابیت

نمره 

 نهایی

نمره 

 جذابیت

نمره 

 نهایی

نمره 

 جذابیت

نمره 

 نهایی

نمره 

 جذابیت

نمره 

 نهایی

نمره 

 جذابیت

نمره 

 نهایی

1O 
شدن  یسمنان جهت توسعه و آموزش یدانشگاه علوم پزشک تیحما
 مارستانیب

0.03 
4 

0.12 
3 0.09 3 0.09 3 0.09 3 

0.09 
1 0.03 

2O  0.02 2 0.03 3 0.02 2 0.03 3 0.02 2 0.04 4 0.01 تاز نظر فضای فیزیکی و ارائه خدما ستانماریتوسعه بامکان 

6O 
ت و مایحآماده بودن بیمارستان جهت تبدیل به بیمارستان آموزشی و 

 همکاری مسئولین
0.05 

4 
0.20 

2 0.10 1 0.05 1 0.05 2 
0.10 

1 0.05 

8O 0.04 1 0.16 4 - - 0.08 2 0.12 3 0.12 3 0.04 اجرای طرح تحول نظام سالمت 

9O 0.15 3 0.15 3 0.20 4 0.20 4 0.20 4 0.15 3 0.05 اجرایی شدن برنامه اعتبار بخشی 

11O 0.03 3 0.02 1 0.02 2 0.02 2 0.02 2 0.01 کاننزدیک بودن به مرکز استان و تهران از نظر دسترسی به پزش - - 

12O 0.04 2 - - - - 0.04 2 0.08 4 0.02 نیشان و تعامل مثبت با ااستقرار نمایندگان بیمه در بیمارستا - - 

13O 0.09 3 - - 0.03 1 0.06 2 - - 0.03 1 0.03 تنها بیمارستان دولتی شهرستان 

14O 0.08 2 0.08 2 0.04 1 0.04 1 0.12 3 0.08 2 0.04 حمایت خیرین از بیمارستان 

T2 
ین بای اده از پیشرفت هوجود تحریم علیه ایران و عدم امکان استف

 المللی
0.03 

2 
0.06 

2 0.06 3 0.09 1 0.03 3 
0.09 

4 0.12 

T4 
لت ه عمیزان باالی مصدومین جاده ای مراجعه کننده به اورژانس ب

 بحران(( قرارگیری بیمارستان در جاده ترانزیت
0.03 

1 
0.03 

2 0.06 2 0.06 1 0.03 2 
0.06 

2 0.06 

T5 
ین راجعمناسب جهت ورود سریع و بی خطر معدم وجود زیرگذر و جاده 

 و آمبوالنس برای حفظ زمان حیاتی بیمار
0.02 

- 
- 

2 0.04 2 0.04 - - 2 
0.04 

- - 

T7 0.01 1 0.02 2 - - 0.01 1 0.01 1 - - 0.01 دوری بیمارستان از مرکز شهر 

T9 0.20 4 0.05 1 0.05 1 - - 0.05 1 0.05 1 0.05 تاخیر در پرداخت مطالبات توسط بیمه 

T10 0.02 2 - - - - 0.01 1 - - 0.01 نرخ باالی مراجعین دچار ضعف مالی - - 

11T 0.01 1 0.03 3 0.01 1 0.02 2 0.02 2 0.01 1 0.01 نولیسطح فرهنگ و آموزش شهرستان و باال بودن توقع مردم و مسئ 

12T  0.03 1 0.06 2 0.03 1 - - - - 0.03 1 0.03 ن(رمادنزدیکی جغرافیایی به پایتخت )مراجعه مردم به تهران جهت 

 1.64 53 2.14 84 1.62 54 2.18 80 2.56 93 2.17 77 1 جمع کل 
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 QSPMماتریس تحلیل نتایج 

 یقاء سطح اجراارت) SO2( مربوط به استراتژی 2.56با توجه به نتایج بدست آمده بیشترین نمره ) استراتژی اول :

 می باشد. بنابراین اجرای این استراتژی در اولویت است.ی ( اعتباربخش یاستانداردها

 2.18ی با نمره نهایی : منیا یاستانداردها یارتقاء سطح اجرا SO3 استراتژی دوم :

 2.17ی  با نمره نهایی : درمان یپژوهش یکسب مجوز مرکز آموزش SO1 : استراتژی سوم 

 2.14با نمره نهایی :  اهانو همر ناماریب یتمندیرضا شیافزا ST1 : استراتژی چهارم

 1.62با نمره نهایی :  پزشکان و پرسنل یتوانمندساز SO4 : استراتژی پنجم

 1.62نمره نهایی : و تاسیسات با  زاتینگهداشت تجه تیریاستقرار برنامه مد WT1 : ششماستراتژی 

     
          

             
 Oو اهداف اختصاصی  Gاهداف کلی 

 
 
 

 
G1 خدمات ارائه شده  یفیو ک یح کمارتقاء سط 

  G1O1 کار با نرم افزار  نهیاز پرسنل گروه هدف در زم %80ارتقاء سطح اطالعاتHIS 

  G1O298سال  انیتا پا %80 زانیپرونده به م حیصح یمستندساز 

  G1O3مانیبلوک زا نیمراجع %100 یبرا اژیانجام تر 

 G1O4یاستقرار استانداردها csr 80 زانیبه م% 

  G1O5یسنج ازیطبق ن یولوژیواحد راد زیتجه 
 

G2 همراه / کارکنان ماریب یمنیارتقاء سطح ا / 
 

  G2O1 100 زانیبه م  ماریب یمنیراه حل ا 9نمودن  ییو بهبود اجرا شیافزا     % 

  G2O2 100 زانیبه م  ماریب یمنیا یالزام یاستمرار استقرارو توسعه  استانداردها% 

  G2O397% نسبت به سال  5 زانیشت دست به مارتقا بهدا   

 G2O497نسبت به سال  %1 زانیبه م یکاهش آمار مواجهات شغل 

  G2O597% نسبت به سال  10 زانیبه م یمارستانیب یمبتال به عفونتها مارانیب یگزارش ده شیافزا 

  G2O6یتانمارسیب یدر معرض ابتال به عفونت ها مارانیب  %20حداقل  ییو شناسا یریگیپ 
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  G2O7 یمارستانیب یموارد مشکوک به عفونت ها یپزشکان در گزارش ده %20جلب مشارکت حداقل 

  G2O870 زانیبه م  طیبهداشت مح یاستانداردها تیرعا% 

  G2O970 زانیبه م  خانهیرختشو یاستانداردها تیرعا% 

  G2O1098سال  انیتا پا %70پسماند به  تیریمد یاستانداردها تیرعا 

  G2O11 98سال  انیدرخواست شده توسط پزشک تا پا هیتغذ یمشاوره ها  %70انجام 

  G2O12سال انی% تا پا 80 زانیپرسنل به م  یشغل ناتیانجام معا 

  G2O1397نسبت به سال  %5 زانیبه م ییایمیو ش یکیزیموجود سنجش عوامل ف تیحفظ و ارتقاء وضع 

  G2O1497نسبت به سال  %1 زانیبه م یکاهش آمار مواجهات شغل 

  G2O1598سال  انیتا پا %70 زانیو بهداشت کار به م یواحد حفاظت فن یاعتباربخش یاستقرار استانداردها 

  G2O1698سال  انیتا پا %100 زانیاز تخت به م مارانیاز سقوط ب یریشگیپ 

  G2O17100 زانیبه م ستیبخش ها طبق ل تیفیو واجد کنترل ک یضرور زاتیتجه نیتام% 

  G2O18  97نسبت به سال  %5کاهش میزان سزارین به میزان 
 

G3 همراهان /مارانیپرسنل / ب یتمندیرضا شیافزا 

 

  G3O11 زانیو کارکنان به م مارانیب یتمندیارتقاء سطح رضا% 

  G3O2نیمراجع  اتیشکا %100به  یدگیرس 
 
 

G4 انیپرسنل و دانشجو یآموزش و توانمندساز 
 

    G4O1 مارستانیب یآموزشکسب مجوز 

  G4O2دالورودیجد انیداانشجو  %100بدو ورود  هیتوج   

  G4O3و مصوب  یاعتباربخش یآموزش ها نهیاز پرسنل در زم %80 یارتقاء سطح آگاه 

  G4O4دالورودیپرسنل و پزشکان جد %100بدو ورود  هیتوج   

  G4O5شده  ارائه یها در آموزش ها زریسوپروا %100 یارتقاء سطح  آگاه 
 
 

G5 ها نهیو کاهش هز ی/ مال یکیزی/ ف یمنابع انسان تیریمد 
 

  G5O1  یطبق چارت سازمان %100 زانیبه م یمنابع انسان تیریمد 

  G5O280 زانیبه م یوتریکامپ زاتیتجه رانهیشگیپ تیریمد% 

  G5O3100 زانیبه م ساتیتاس رانهیشگینگهداشت پ تیریمد% 

 
 
 دفتر بهبود کیفیتو یی تدوین :  تیم مدیریت اجرا

 با مشارکت مسئولین بخش ها و واحدها           
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 تصویب :  تیم مدیریت اجرایی


