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شتی ردمانی   استان آرذبایحان رغبی  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

   شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی  یکراتژاست برنامه

 

 فصل اول

 مقدمه

 برنامه ریزی یعنی: شهید مطهری،به عنوان مرکز آموزشی درمانی در نگاه ما 

 رسیدن بهدرست و مناسب برای  استراتژیو سپس انتخاب مسیر، راه، وسیله یا « درست»انتخاب هدفهای 

 این هدفها.

 سازمانها همانند سایربیمارستان ما  در فرآیند مدیریت ،برنامه ریزی های جنبهاین هر دو بر این اساس  

  :که عنیورد توجه واقع می گردد به این مم

انتخاب  برای آینده بیمارستان مهم و حیاتی می باشند ؛« درست»انتخاب هدفهای به همان اندازه که 

 .می باشدنیز حائز اهمیت  برای تامین این هدفها« درست و مناسب» استراتژیها و خط مشی های 

یعنی افزایش کارآئی و  - دنبال تحقق دو امر مهم و حیاتی به اصوالًگرچه گفته می شود که برنامه ریزی ا

تعالی  اهداف فرعی دیگری همانند ،دو هدف اصلیمی باشد و افزون بر این  هاسازمان در - افزایش اثر بخشی

این همه  الکن به زعم ما عالوه بر دارندموضوعیت نیز در فرایند برنامه ریزی  و... سازمان رفع مشکالت و

، بویژه آینده ایی که مطلوب سازمان ،پلی است بین حال و آینده همواره برنامه ریزی ،پذیرنا ه رد خدشامو

 و مدیریت آن باشد.  ذینفعان

که  داردی اتبه تصمیم گی تمام و کمالافتد بستبیآنچه که قرار است در آینده اتفاق به دیگر سخن، تمامی 

تعیین  که امروزاست ما اراده این  این به آن معنی است که .گذاشتخواهیم و به اجرا را اتخاذ  هاما امروز آن

 داد و الغیرد نخواهروی ی اتچه اتفاق تیآسالهای در  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهریکه در  می نماید

 چیزی به جز پیامدآن واقع خواهد گردید بیمارستان در سالهای آینده در  جایگاهی که اینو اصوالً 

 .نخواهد بود امروز ما تصمیمات

برای تدوین برنامه  عرصه سازمان و مدیریت که؛ مدلهای متعددی توسط اندیشمندان استشایان ذکر 

پیشنهاد  -دنبسته به موقعیتی که در آن واقع گردیده و بسته به فعالیتی که دار -استراتژیک سازمان

برنامه کارآمد و به تبع آن  کمک به سازمان برای تدوین یک با هدفگرچه همه این مدلها  .گردیده است

کن بر اساس شرایطی یل پیشنهاد گردیده اندجهت تحقق اهداف برنامه اتخاذ بهترین استراتژیهای ممکن 
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تصمیم بر این  می باشیم.برخوردار آن  که از باشد و با تکیه بر توان داخلیواقع می آن  ما در که بیمارستان

که به مدل پیرسون  مدل برایسوناز  ،مدل تدوین این برنامه 96 اسفندبرنامه در  پنجمدر بازبینی  که شد

و مناسب سازمانهای دولتی کوچک قلمداد شده است، تغییر  شکل زیر ترسیم گردیده درنمای کلی آن 

تجارب حاصله از سالهای پیرسون و پیشنهادی مراحل دهگانه یابد. بر این اساس با مد نظر قرار دادن 

مورد تجدید نظر اساسی واقع و  96در سال  های تحلیل درونی و بیرونی گذشته، محتویات ماتریس

که  الزم اعمال گردیدنیز تجدید نظر برنامه در استراتژیها و اهداف  ،تحلیل جدید متناسب با نتایج حاصله از

. شایان ذکر است که در تجدید نظر به عمل به تفصیل مورد بحث واقع خواهد گردید در ادامه جزییات آن

که این مهم در ویرایش  آمده استبه عمل  ی اتخاذیبیشتری بر روی نهادینه کردن استراتژیها آمده اهتمام

 .قبلی مغفول مانده بود

نیز تیم اجرایی بیمارستان تصمیم گرفت که با تکیه بر تجارب حاصل از  91 اسفنداضافه می گردد که در 

ی الزم در برنامه استراتژیک بیمارستان را در تعامل با ، بازبینی ها96و  95اجرای این برنامه در سالهای 

همکاران بیمارستان اعمال نماید. به همین خاطر عالوه بر طرح موضوع در یک جلسه عمومی، طی یک 

از همه مسئولین و همکاران بیمارستان درخواست گردید تا نظرات و پیشنهادات اصالحی نیز  مکاتبه رسمی

و لحاظ نمودن در آن به دفتر بهبود کیفیت و اعتبار ه بیشتر برنامه استراتژیک خود را به منظور غنای هرچ

بخشی بیمارستان منعکس فرمایند. علیهذا آنچه که در پی خواهد آمد برنامه استراتژیک مرکز آموزشی 

 و بر گرفته از تعامل مورد اشاره می باشد.  98درمانی شهید مطهری ارومیه در سال 

تالش بیمارستان بیشتر به نهادینه کردن استراتژیهای اتخاذی معطوف  96در سال شایان ذکر است که 

ترویج نگرش سیستمیک و فرایندی و تحلیل فعالیتهای جاری در قالب  98و  91گردید الکن در سال 

 فرایندها و سیستمهای مربوطه مورد تأکید واقع گردیده است.

 : نکته
 ن و حرکت دادن سازمان از یک جایگاه بهه یهک جایگهاه برتهر     برنامه راهبردی به منظور جا به جا کرد

در یک دوره زمانی )دوره برنامه ریهزی،    دنسبت به رقبا تدوین می شود و هنر آن در این است که بتوان

موضهواا  و حیطهه ههای  یهر     سهازمان در جههت    انرژی و منابع محدود ووقت  به جای صرف نمودن

تمام در نهایت بتواند شرایطی را مهیا نماید که در آن  و  ز نمودهتمرک کلیدیموضواا  ضروری بر روی 

 .  همین انتخابهای کلیدی متمرکز گرددانرژی بیمارستان بر روی 
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   شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی  یکراتژاست برنامه

 

 

 برایسون مدل برنامه ریزی استراتژیک 

 
 

مرکتز آموزشتی درمتانی    با عطف توجه به ساختار مدل برنامه ریزی استتراتژیک برایستون،   بر این اساس و 

بترای ستئواالت   پاسخهای شایستته ایتی را   ؛  این مدل تا با الگو پذیری از در تالش است نیز مطهری شهید

شایان ذکر است که . ترسیم نمایدنیز به روشنی مسیر آینده پیش روی خود را  فراهم نموده و مشروحه زیر

معنثی   بثه  بحث   مورد سئواالت ازهر یک  همنطقی ب هایپاسخ یافتن تکاپو در جهت عدم  ؛باور ما به

 بثه رسثیدن بثه مق ثد       یوارامیثد  کثه در نن  ی اسثت گام برداشتن در یک مسیر پر پیچ و خث  و تثاریک  

 .رؤیایی بیش نخواهد بود

 این سئواال  ابارتند از: 

با چه وجه تمایزی ما فلسفه وجودی    )مأموریت ما در این جامعه چیست که هستیم؟ 

 ؟،ه اتفاقی خواهد افتاددارد و اصوالً اگر ما نباشیم چدیگران 
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و  ان )مشتریان، فعالیت بیمارستان ما چه کسانی هستند؟ آنها از ما چه توقعی دارندعذینف 

و  در نهایت اینکه؛ چگونه  ؟گونه استدر باره ما و خدماتی که ارائه می دهیم چقضاو  آنها 

آنها نتظارا  او خدما  خود را متناسب با  ارزیابیخواهیم توانست سطح توقعا  آنها را 

 ارتقاء ببخشیم؟ 

  فاصله ما با استانداردهای  ) وضعیت موجود ما چگونه استما در حال حاضر در کجا هستیم؟ 

کشوری و جهانی چگونه است و فاصله ما با وضعیت مطلوبی که دوست داریم در آن واقع 

 ؟،گردیم در چه حدی است

و چه  می باشیمبا چه فرصتهائی مواجه ) ما چگونه است؟ درونی و پیرامونی بیمارستانمحیط  

از چه  بعالوه  ،ممکن است که از محیط اطراف بر فعالیت ما تأثیر بگذاردنوع تهدیداتی 

و  یم)نقاط قو ، و ضعفهای ما در کجا واقع شدهمی باش ظرفیتهائی مثبت و خوبی برخوردار

 ؟)نقاط ضعف، هایی در رنج می باشیم اصوالً از چه ضعف

)وضعیت مطلوب ما در کجا واقع  ؟بین رقبای خود چه جایگاهی داشته باشیمر می خواهیم د 

 ؟گردیده است،

 )اهداف   مقاصد   استراتژیها و اهداف ساالنه ما چه هستند چگونه می توانیم به آنجا برسیم؟ 

بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب  /فاصلهو هر سال به چه میزان خواهیم توانست شکاف

 ؟،را کاهش دهیم

و ارزشهای مورد نظر خود را در    سیاستهای کلیچگونه خواهیم توانست استراتژیها 

تا استراتژیهای تعیین شده را سرلوحه  بیمارستان نهادینه کرده و کارکنان را وادار نماییم

 فعالیتهای روز مره خود قرار دهند؟

 در راستای یش)مکانیسم پا ؟خواهیم نمودپیشرفت خود را چگونه پایش و اندازه گیری  

 ؟دست یابی به اهداف ما چگونه خواهد بود،

، این بیمارستان همکاران شایسته و توانمندتوان و همت با تکیه بر  حضرت حق و الطاف با استعانت ازحال 

همگام با برنامه  رااین مرکز  ،اجرای برنامهباقی مانده از ما عزم خود را جزم کرده ایم تا در طول سالهای 

به یکی  ،آذربایجان غربی و وزارت متبوعدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  ایی ههای توسع

کودکان ، نوزادان ، زنان و  در رشته های تخصصی و فوق تخصصی در زمینه ارایه خدمات کز معتبرااز مر

ن راستا تصمیم مبدل نماییم.در ای شمالغرب کشوردر سطح استان و منطقه زایمان، نازایی و سیتو ژنتیک 
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سیاستها و خط مشی  ،و رعایت ارزشهای اخالقی مؤثر و راه گشا داریم تا عالوه بر به کار گیری استراتژیهای

الکن قبل از هر چیز الزم است تا در ابتدا  .باشیم را نیز همواره مد نظر داشته متعاقبمهمی به شرح  های

 یک نگاه اجمالی به این مرکز بیندازیم 

 فصل دوم

  کز آموزشی درمانی شهید مطهری در یک نگاهمر

مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری به انوان سایت تخصصی و فوق تخصصی استان در رشته های 

کودکان و زنان و زایمان فعالیت می کند. این مرکز االوه بر پذیرش مراجعین ساکن در شهرستان 

الذکر نیز انجام وظیفه می نماید. بعالوه این  ارومیه به انوان مرکز ارجااا  استان در رشته های فوق

بیمارستان در کنار ارائه خدما  درمانی به امر آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی نیز مشغول 

بوده و همه ساله االوه بر پذیرش دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی  به پذیرش دستیاران 

الیهذا مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری را می ورزد.  رشته زنان و زایمان و کودکان مبادر  می

 توان مختصراً به شرح زیر معرفی نمود:

 کاشانی  هسه را –درس بیمارستان : خیابان آیت اهلل کاشانی آ

 64345-36451کد پستی :

 10005353-10014244شماره تلفن های مرکز :   

 10062412دورنگار :

 3124تاریخ تاسیس :

 وانه تاسیس مرکز / بیمارستان :تاریخ شماره پر

  تاریخ صدور مجوز بهره وری مرکز / بیمارستان :

 تخصصی و فوق تخصصی کودکان و زنان و زایمان و نازائینوع تخصص بیمارستان : 

 آموزشی درمانینوع فعالیت : 

 دولتی -ملکی نوع مالکیت :
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   شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی  یکراتژاست برنامه

 درجه یکآخرین درجه ااتباربخشی بیمارستان :

 01/20/35ابی :تاریخ آخرین ارزشی

   متر مربع  36836کل مساحت زمین :  

 متر مربع 04222: کل مساحت زیربنا 

 متر مربع به ازاء هر تخت  58 نسبت فضای فیزیکی به تخت فعال :

 باب 0تعداد درب های ورودی :

 نداردمحل فرود بالگرد : 

 422تعداد تخت مصوب :

 160تعداد تخت فعال :

   %45:  34ر سال میانگین درصد اشغال تخت د

 motahari_h_urm@umsu.ac.ir پست الکترونیکی :

 www.motahari.umsu.ac.irآدرس پایگاه اطالع رسانی ) سایت اینترنتی ، :  

 بیمارستان شهید مطهری در حال حاضر شامل : امکانا  و بخشهای بالینی و پاراکلینیکی

 بخش های بالینی :

   ICU   PICU  NICUر  جراحی زنان   مامائی   پریناتالوژی   زایمان   جراحی کوث 1و0و3اطفال  

  اتاق های امل زنان و جراحی اطفال  IVF  خون اطفال   نفرولوژی جراحی اطفال  نوزادان 

 بخش های سرپائی :

فوق تخصصی اطفال  تخصصی و   درمانگاه های ivfو زایمان  بخش نازائی و  زنان سااته 04 اورژانس

 ون اطفال   درمانگاه های تخصصی جراحی و مامائی زنان.  درمانگاه خ
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کان درمانگاههای مشروحه زیر به طور روزانه دایر بوده و مراجعین ددر رشته کو درمانگاه ها :

 :سرپایی را پذیرش می نمایند

درمانگاههای فوق تخصصی قلب کودکان   دد کودکان  نوزادان  مغز وااصاب کودکان   خون اطفال 

و درمانگاههای تخصصی اطفال و  PKUاطفال   افونی اطفال   نفرولوژی اطفال درمانگاه    گوارش

 ژی و ایمونولوژیآلر-پزشکی امومی

در رشته زنان و زایمان نیز درمانگاه های مشروحه زیر همه روزه مراجعین سرپایی را پذیرش و 

 :درمان می نمایند

قبل از زایمان  جراحی زنان و درمانگاههای فوق  درمانگاههای تحصصی مامایی و زایمان  مراقبتهای

 ivfتخصصی آنکولوژی زنان  پریتانولوژی ناباروری و 

آزمایشگاه مجهز به تجهیزا  روز  بانک  : ی مرکز شاملپاراکلینیکخدمات 

 می باشد ct scanخون رادیولوژی سونوگرافی و 

 ف ل سوم

 ننهاانتظارات ذینفعان بیمارستان و 

 ذینفعان درونی انتظاراتالف( 

 انتظارات بیماران از بیمارستان( 9-الف

 ی الزمها آموزشارائه  ،3

 پذیرش سریع و محترمانه ،0

 ارائه خدما  پرستاری به موقع و با کیفیت ،1

 روانی توسط واحد مددکاری –های اجتماای  یتحما ،4

 شده ارائههای درمان متناسب با خدما   ینههزپرداخت  ،6

 رمانی، به موقع و با کیفیت و با کمترین اوارضد  ارائه خدما  پزشکی )تشخیصی  ،5

 گر دولتی و خصوصی، یمهبی ها سازمانای بیمارستان )اقد قرارداد با کلیه  یمهبفراگیر بودن پوشش  ،4

ی مناسب و صحیح رسان اطالعبرقراری ارتباط ااطفی شایسته توسط همه ااضای کادر درمانی با بیماران و  ،8

 در مورد بیماران
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ا  تشخیصی درمانی مورد نیاز بیماران درون بیمارستان و ادم ارجاع بیماران جهت تهیه تأمین همه خدم ،3

 دارو  تجهیزا  و  یره به خارج از بیمارستان

 انتظارات همراهان بیماران از بیمارستان( 2 –الف 

 وجود تابلوهای راهنما و خطوط راهنمای مناسب ،3

 دههای تعیین ش با بیماران در ساات روزه همهمالقا   ،0

 برخورد شایسته و محترمانه از سوی پرسنل بیمارستان ،1

 ی صحیح در مورد قوانین و مقررا  بیمارستانرسان اطالع ،4

 و  یره، انتظارصندلی  محل   بوفه   نمازخانه   وجود امکانا  رفاهی مناسب )تلفن امومی  ،6

 

 بیمارستان از انتظارات کارکنان( 3 –الف 

 نظام پیشنهادا   سازی و برقراری دادن آنها در پروسه تصمیم مشارکت ،3

 و راایت ادالت در پرداختهای  یر مستمر پرداخت مبتنی بر املکرد  ،0

 ی مناسب در مورد شرح وظایف و قوانین و مقررا  و حقوق مرتبطرسان اطالع ،1

 گسترش امکانا  رفاهی مثل وام  تسهیال  بانکی  سفرهای تفریحی و ... ،4

 خدمت ایجاد زمینه مناسب برای آموزش ضمن ،6

 ایجاد شرایط و محیط کاری مناسب و ایمن ،5

 و حفظ شخصیت انسانی شایسته از جانب مسئولیناحترام  ،4

 و مزایای مستمر و  یر مستمر دریافت منظم و به موقع حقوق ،8

 و اامال شفافیت در این زمینه وجود نظام ارتقاء اادالنه ،3

 ایجاد فرصت های برابر و اادالنه در زمینه ارتقا های سازمانی ،32

 در همه زمینه ها امنیت شغلیوجود  ،33

 

 از بیمارستان انتظارات مدیران( 4 –الف 

 اختیارا  متناسب با میزان مسئولیت ،3

 وجود بستر مناسب برای ارتقاء دانش و مهار  مدیریتی ،0

فیزیکی و نیروی انسانی برای تحقق اهداف سازمانی   امکانا  و منابع مناسب اام از مالی حمایتها و  وجود ،1

 ام وظایف مدیرانو انج

 انتظارات ذینفعان بیرونیب ( 

 از بیمارستان و خدمات بهداشتی درمانی آذر بایجان غربیانتظارات دانشگاه علوم پزشکی ( 9-ب 

 اجرای دقیق پروتکل های درمانی ،3

 های بالینی بسط و گسترش پژوهش ،0
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 ارتقای مستمر کیفیت خدما  درمانی ،1

 ها اجرای به موقع قوانین و بخش نامه ،4

 و درخواست ها مکاتبا اسخ به موقع به پ ،6

 پاسخگویی مناسب به مراجعین و بیماران ،5

 ها و اهداف کالن دانشگاه حرکت در مسیر برنامه ،4

 ساالنه ااتبار بخشیراایت استانداردهای ارائه خدما  درمانی و کسب امتیازا  الزم در  ،8

 از بیمارستان انتظارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( 2-ب

 همسویی برنامه های بیمارستان با استراتژی های نظام سالمت کشور ،3

 راایت بخشنامه ها و دستورالعمل های ابالغ شده ،0

 به وزار  های مورد نیاز آمار و اطالاا  و گزارش انعکاس ،1

 پذیرش بی قید و شرط بیماران اورژانسی ،4

 راایت حقوق بیماران و همراهان ،6

 راایت تعرفه های مصوب ،5

 از بیمارستان رات سازمان های بیمه گرانتظا(  3-ب 

 راایت حقوق بیماران ،3

 ارسال به موقع اسناد ارائه خدما  ،0

 پذیرش بی قید و شرط بیمه شدگان ،1

 راایت بخش نامه و مقررا  سازمان های بیمه گر ،4

 ارائه خدما  مطلوب تشخیصی درمانی به بیمه شدگان ،6

 نیازها و انتظارات جامعه از بیمارستان(  4-ب 

 یط زیست از طریق راایت دستورالعمل ها و استانداردهای مربوطحفظ مح ،3

 بسط و توسعه آموزش های امومی درخصوص آموزش سالمت ،0

 کمک به ارتقای سطح سالمت جامعه ،1

 ارتباط مناسب با سایر سازمان ها ،4

زمینه برقراری ارتباط مؤثر با جامعه و انعکاس خواست و نیازهای اساسی آن در برنامه های سالمت ) ایجاد  ،6

 در برنامه های سالمت، مشارکت بخش هایی از جامعه

 داشتن پاسخهای مناسب برای وضعیت های بحرانی و پیش بینی نشده  ،5

 یافتن پاسخهای مناسب برای مشکال  و بیماریهای نو پدید از طریق بسط فعالیتهای پژوهشی اثر بخش ،4

 یمارستان( انتظارات دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی از ب 5-ب

 داشتن امکانات و تسهیالت الزم برای فراگیری دانش جدید -1

وجود ظوابط و برنامه های آموزشی مناسب جهت تبدیل آنها به کادرهای کارآمد سیستم بهداشتی و  -2

 درمانی در آینده

 داشتن امکانات و تسهیالت اقامتی مناسب برای مواقعی که در بیمارستان حضور دارند -3
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 چهارمفصل 

 :ی حاکم بر فعالیتهای بیمارستانهاارزش 

حفظ کرامت انسانی و راایت حقوق گیرندگان خدمت همواره سرلوحه فعالیت های ما در این مرکز خواهد  -

 بود.

روح نظام مدیریتی بیمارستان را شکل خواهد   مشتری محوری؛کار تیمی و نگرش سیستمیک به کارها -

 بخشید. 

همگانی خواهد بود و ضمناً تالش خواهیم کرد  و مسئولیت ن یک وظیفهصیانت از بیت المال در این بیمارستا -

 جلوگیری به امل آوریم. منابعتا همواره از هدر رفت 

تعامل سازنده فی مابین همکاران با یکدیگر و فی مابین مدیریت و کارکنان از ارزشهای خدشه ناپذیر  -

 فرهنگ کاری ما در این بیمارستان خواهد بود

 در راستای مداوای بیماران  ناوری روز  ایمن و با کیفیتاستفاده از ف. -

توجه به رضایتمندی همکاران و ایجاد محیطی توأم با آرامش جسمی و روحی برای فعالیت همکاران همواره  -

 مورد توجه مدیریت خواهد بود.

 پنجمفصل 

 تحلیل وضعیت موجود

وضعیت  سونبرایپیش بینی شده توسط ارهای به کمک ابز ،استراتژیک برنامهفرایند تدوین از  بخشدر این 

یعنی شناخت  یمارستانب محیط پیرامونیدر ابتدا  به این منظور. واقع گردیدتجزیه و تحلیل  موجود مورد

در این مرحله از فرایند . به سخن دیگر مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید ی پیش روفرصتها و تهدیدها

حتی در سالهای اجرای برنامه  خارجی تأثیر گذار بر فعالیت بیمارستان عواملگردید تا تالش تدوین برنامه، 

 .واقع گرددپیش بینی المقدور مورد واکاوی و 

مورد  نیز تا سرحد امکان محیط درونی بیمارستان ،دیگر یدر اقدام و تحلیل وضعیت موجود در ادامه

از نقاط قوت و ضعف  تصویر واضحیتا  گردید تالش واکاوی،واکاوی و تجزیه و تحلیل واقع گردید. در این 

در قالب ماتریس بررسی عوامل داخلی و به شرحی که در پی خواهد آن ماحصل نهایتاً و ترسیم بیمارستان 

  .گردیدآمد ترسیم 

 نکته مهم

تالش گردید تا نیم نگاهی به قوائد  الزم به ذکر است که در تعیین ضرایب هر یک از عوامل داخل ماتریسها

برای رتبه بندی  0791كه اولين بار توسط توماس ال. ساعتي عراقي االصل در دهه بندی ساعتی  اولویت
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داشته و برای راحتی محاسبات مجموع امتیازات عوامل درونی و  ،ابداع گرديد موضوعات تصميم گيری

 تعیین نماییم 111بیرونی را به صورت جزئی از 

 

 بت به هم در روش ابداعی ساعتیها/موضوعات نس ل نحوه ارزش گذاری شاخصجدو

 توضیح jنسبت به  iوضعیت مقایسه ارزش ترجیحی

 اهمیت برابر 1
اهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی  jنسبت به  iگزینه یا شاخص 

 نسبت به هم ندارند.

 کمی مهمتر است. jنسبت به  iگزینه یا شاخص  نسبتاً مهمتر 3

 متر است.مه jنسبت به  iگزینه یا شاخص  مهمتر 5

 است. jدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  iگزینه یا شاخص  خیلی مهمتر 7

 نیست. jمهمتر و قابل مقایسه با  jاز  iگزینه یا شاخص مطلقاً  کامالً مهم 9

  8و6و4و2
، 8دهد مثال  ارزشهای میانی بین ارزشهای ترجیحی را نشان می

 است. Iرای ب 9تر از  و پایین 7بیانگر اهمیتی زیادتر از 
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، تمامی عوامل درون ماتریس بعالوه برای تعیین رتبه هر یک از عوامل داخل ماتریسهای داخلی و خارجی

 ها را بر اساس معیارهای مشروحه زیر

 تأثیر مثبت یا منفی بر عملکرد کلی بیمارستان   -1

 تأثیر مثبت یا منفی بر رضایت مندی ذینفعان  -2

 استانداردهای اعتبار بخشی  تأثیر مثبت یا منفی بر استقرار -3

سهولت دست کاری به عنوان یک متغییر در عوامل داخلی و تأثیر گذاری بر رسالت و چشم انداز برای  -1

 عوامل خارجی 

داده شده به هر یک  و در نهایت از ضرب نمره مربوط به ضریب و رتبه بر پایه اجماع تیم رتبه بندی 1الی  1 از

و در  ستون انتهایی ماتریس وارد گردید. ضمناً برای تعیین نمره  آنها محاسبهاز  نمره نهایی هر یک از عوامل،

با  فرصتها و نقاط قو نهایی بر روی محور مختصا  و تعیین محل استراتژیهای بیمارستان نمرا  

  با ضریب منفی لحاظ گردیدند. نقاط ضعف و تهدیدهاضریب مثبت و نمرا  

رجی و داخلیارزیابی عوامل خا  

 (EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی )خش نخست ب .9

 های پیش رو ماتریس تحلیل فرصت -الف

 نمره رتبه ضریب عوامل خارجی ردیف

 فرصت ها

1 
همواره طیف و حمایتهای بیمه ایی دولت   به همراه حسن سابقه آنقدمت بیمارستان 

برای  ی مستمر ضاداده و تقا سوق  به این مرکز پیرامون راجمعیت ساکن  گسترده ایی از

   .خدماتی که ارائه می دهیم را تضمین می نماید

1 2 11 

2 
از منظر اقتصادی رقیب قابل توجهی برای ما در زمینه ارائه خدما  تخصصی و فوق 

 .نداردکودکان و زنان در سطح استان وجود در رشته های تخصصی 
11 1 11 

3 
و توسعه کیفی خدما   یبیمارستانهای  بهبود استاندارد جهتدر دانشگاه و وزار  متبوع 

 21 1 6 از ما حمایت می کنند  .ها و برنامه های ملی در چهارچوب سیاست

1 
 های حمایتی دولت از اقشار جامعه و بیمارستان در قالب طرح تحول نظام سالمت سیاست

 شده را تقریباً تضمین می نمایندبهای خدما  ارائه  وصول
8 3 21 

5 
پتانسیلهای خوبی اجرای نظام ااتبار بخشی ملی  امومی نشأ  گرفته ازوجود یک ازم 

 .در زمینه خدما  درمانی آموزشی و پژوهشی باالتردست یابی به استانداردهای  جهت

 فراهم نموده است

11 1 11 
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6 
طبق سیاست  واقع شدن به انوان مرکز ارجاع استان در رشته های زنان  نازائی و کودکان

   به ااتبار بیمارستان در نزد افکار امومی افزوده استو دانشگاهوزار  متبوع 
6 1 21 

 

 پیش رو تهدیدهایماتریس تحلیل  -ب

 نمره رتبه ضریب تهدید ها ردیف

3 

فضای  بهبود استاندارد ارتقاء نسبت تخت به   ملی و استانی کمبود ااتبارا 

و  ، ء هر تخت می باشدمتر مربع به ازا  58که در حال حاضر نسبت آن ) فیزیکی

 با استفاده از منابع موجود را  یر ممکن نموده است افزایش فضای فیزیکی

5 0 -30 

0 

و مرکز ارجاع بودن آن در  تفاو  زیاد تعرفه خدما  بخش خصوصی با دولتی

ریز اسر منجر به  استان همراه با منحصر به فرد بودن بسیاری از خدما  این مرکز

 گردیده استفراتر از ظرفیت  شدن بیماران در حد

4 4 -08 

1 

های  ها و سیاست از استراتژی کشور بهداشتی درمانینظام  بر خوردار نبودن

موجب بی ااتمادی منابع انسانی   در این زمینه ها و تزلزل تصمیم گیری پایدار

 .ده استگردی دن آنها با برنامه های بهبود کیفی دشوارشگردیده و لذا همراه 

6 4 -02 

4 
از شرکت های مالی بیمارستان مطالبا  تأخیر طوالنی و چندین ماهه در وصول 

 امکان برنامه ریزی را دشوار نموده است  طرف قرارداد یبیمه ای
8 0 -35 

6 

توقعا  و واقع شدن در یک منطقه با رشد جمعیت باال همراه با  افزایش روز افزون 

متجلی می آن  بیمارستان و کارکنانتوان  فراتر از   در سطحیجامعهانتظارا  

 .نمایاند

8 0 -35 

5 
برای    جامعه در بهداشتی هایرفتاریک نگاه فرهنگی به اصالح الگوهای  نبود

 دگردبار کاری مضااف و ادم همراهی بیمار با تیم درمانی را موجب می بیمارستان
5 0 -30 

4 
بر کیفیت کار  اه کارآیی پایین بخشی از فارغ التحصیالن جدید دانشگاه

 بیمارستان تأثیر سوئی را بر جای می گذارد
5 0 -30 

8 
 نازل بودن سطحامور در ستاد و تمرکز  ی دانشگاه بهتمایل شدید معاونت ها

 قدر  تصمیم گیری در بیمارستانها
4 4 -08 

 322 جمع کل فرصت ها و تهدید ها
 

00 

 % به دست آمده است22دیدات = که با اعمال درصد نمره نهایی جمع کل فرصت ها و ته

  (IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی )بخش دوم 

 

 نقاط قوتتحلیل  –الف 

 نمره رتبه ضریب نقاط قوت دیفر

3 

برخورداری بیمارستان از تعداد قابل توجهی کارکنان پرستاری و مامائی مجرب و با انگیزه 

م انداز تعیین شده ااتقادی که به لزوم تغییر در وضعیت موجود و حرکت به سوی چش

 .امیق دارند

4 0 8 
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شتی ردمانی   استان آرذبایحان رغبی  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

   شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی  یکراتژاست برنامه

0 

برخورداری بیمارستان از اساتید مجرب در ا لب رشته های فوق تخصصی کودکان   زنان 

ارتقاء کیفی  می باشند  ظرفیت باالیی را جهت که در سطح استان منحصر به فرد  و نازایی

 .ایجاد نموده است آموزشی و درمانی خدما 

6 4 02 

1 
  در زمینه بیماری های کودکان و زنانفعالیتهای پژوهشی انجام و انگیزه د زمینه وجو

 پرستاری و سایر مسائل مربوط به بیمارستان
4 1 30 

 8 0 4 .و اینترنت MISو  HISبرخورداری از سیستمهای  4

6 
مشا رکت قابل توجه خدما  و و ایمنی ارتقا کیفی  در راستای وجود یک خواست امومی

 ااتبار بخشی استانداردهای نوین ااتبار بخشیل در جهت استقرارپرسن
5 1 38 

5 
سااته رزیدنتها در بیمارستان به لحاظ آموزشی بودن و استفاده از آنها برای  04حضور 

  ارائه خدما 
4 1 30 

 
 

 ( نقاط ضعفIFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی )

 

 نمره رتبه ضریب نقاط ضعف ردیف
3 

ازدحام  که منجر به موجوددن ظرفیت اسمی بیمارستان با فضای فیزیکی متناسب نبو

 ه استدیگردو کمبود فضای آموزشی همیشگی بیمار و تختهای اکسترا در تعدادی از بخشها 
6 1 -36 

2 
که  متمرکز نبودن بخشهای بستری و پشتیبانی و پراکنده بودن آنها در ساختمانهای متعدد

 دارد ا  و رضایتمندی مراجعینکیفیت خدم ئی برتأثیر سو
6 0 -32 

3 
پارکینگ خودرو و مواجهه بیمارستان با ازدحام بیش از حد خودرو در محوطه و محدودیت 

 ..محوطه
1 0 -5 

1 
 را در ازدحام همیشگی کهمجزا نبودن ورودی اورژانس کارکنان و مراجعین از یکدیگر 

 موجب می گردد.ورودی اصلی بیمارستان 
4 0 -8 

5 
باال و تجهزا  و تأسیسا  آن که فرسوده بودن اکثر ساختمانهای تشکیل دهنده بیمارستان 

 را موجب می گردد. هزینه های نگهداری رفتن
6 0 -32 

6 
نظام تصمیم گیری و در  دن پزشکاندا مشارکت جهتدر گذشته ساز وکارهای مؤثر  فقدان

 ها. ی بیمارستانمل ااتبار بخشی نظام تعیین تکالیف زیاد و یکباره در
5 0 -30 

1 
و نارضایتی سرگردانی بیماران و همراهان  که بیمارستانی عال مراجعینف نبود سیستم تریاژ

 آنها را موجب می گردد.
0 4 -8 

8 
 برای ارزشیابی کیفی خدما همگانی  و قابل فهم شفافشاخص های  فقدان مکانیسمها و

 .بیمارستانی
4 0 -8 

9 
به انوان یک نگاه  الب برنامه ریزی شده  و فعالیتهای کار جایبه گی روز مر یافتن ترجیح

 امورا  جاری در همه واحدهای بیمارستان در مدیریت
4 0 -8 

11 
فقدان یک نگاه بیمارستان و  و آموزشی مراقبتی  حمایتی فرایندهای  نارسایی در ا لب

 صحیح فر ایندهاسیستمیک در زمینه مدیریت  مدیریتی
5 4 -04 

11 
 همگانی و و نبود یک فرهنگ سازمانی بیمارانایمنی فقدان توجه کافی به راایت حقوق و 

 الزام آور در این زمینه.
6 0 -32 
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شتی ردمانی   استان آرذبایحان رغبی  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

   شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی  یکراتژاست برنامه

12 
و لزوم اازام بیماران به سایر مراکز برای دریافت  DRC  DMSAنبود خدماتی مانند اکو 

 این خدما 
0 0 -4 

 8- 4 0 ستانپایین بودن نسبت پرستار به تخت در بیمار 13

 8- 4 0 ملی  تعیین شده در ااتبار بخشیوجود فاصله زیاد مابین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب  11

15 
 بودن تعداد چشمگیری از کارکنان بیمارستان با تکنیکها و مفاهیم مدیریت کیفینشنا آ

 فرایندهای بیمارستانی
5 1 -38 

16 
پزشکان و وضعیت موجود در طیف قابل توجهی از انگیزه و خود باوری الزم برای تغییر  نبود

 ه مشارکت در تصمیم گیریهابو در نتیجه تمایل ضعیف آنها  کارکنان
4 4 -35 

11 
نظام پرداخت   نبود یک نظام ارزیابی املکرد مناسب در بیمارستان و تأثیر گذاری سوء آن بر

 فقدان این نظامکارکنان از  رائیکا انگیزهااتماد و و تشویق و تنبیه و در نهایت تأثیر پذیری 
4 0 -8 

18 
به دلیل تمرکز اختیارا  منابع انسانی و مالی بیمارستان سطوح  برنامه ریزی در نبود امکان

در این  از اختیارا  الزم مدیران بیمارستان ادم برخورداریدر ستاد دانشگاه و مربوطه 

 زمینه

4 0 -8 

 322 جمع کل نقاط قو  و ضعف
 

-333 

 به دست آمده است  - 99/9با اعمال درصد نمره نهایی جمع کل نقاط ضعف و قوت = که 

 ف ل پنج  

 بصورت : جهت تعیین استراتژیهای برنامه نخست باید تلفیق ماتریسهای داخلی و خارجیتعیین استراتژیها

بامبرگر در تدوین گرفت تا استراتژیها نمود یافته و مطابق مدل و بویژه به تبعیت از مدل پیتر  انجام می

استراتژیهای منابع انسانی، موقعیت استراتژیها بر روی محور مختصات تعیین می گردید. علیهذا در مرحله باید 

 فعالیتهای مختلفی صورت می گرفت که ذیالً هر یک از فعالیتها در یک گام جداگانه تبیین خواهد گردید:

 (IE.ماتریس داخلی و خارجی)9

ها با یک نگاه واحد و استخراج  ها و تهدید مقایسه امودی و افقی نقاط ضعف و قو  با فرصتهدف از این ماتریس 

 استراتژی ها و الگوی برنامه های بعدی سازمان می باشد. 

)تحلیل شرایط  EFEو  )تحلیل وضعیت درونی شامل نقاط ضعف و قوت( IFEبا توجه به اینکه ماتریس های 

بر برای ما در واقع یکی از ارکان اساسی برنامه ریزی استراتژیک قلمداد و ( ها و تهدیدها بیرونی شامل فرصت

لذا  تعیین خواهد نمودرا مناسب برای بیمارستان می باشند  هایی کهموقعیت استراتژی روی محور مختصات 

آنچه که  . با این اوصافتالش نمودیم تا با استفاده از این ماتریس وضعیت موجود بیمارستان را تحلیل نماییم

 .می باشدبه شرح زیر  ترسیم نمودما برای موقعیت بیمارستان در ارتباط با های فوق الذکر  ماتریستحلیل 
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شتی ردمانی   استان آرذبایحان رغبی  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

   شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی  یکراتژاست برنامه

 ماتریس تعیین موقعیت مکانی استرا تژیهای برنامه  -2

 
 
 

 

   
 
 
 

  

      

    
 
 
 

  

 
 

 

     

 

 

     

    

 

 

  

 

 

 

به منظور تعالی بیمارستان و رفع نقاط ضعف را بر آن می دارد که باید تحلیل ماتریس فوق الذکر ما 

نموده و نیم نگاهی به دست یابی به که اصالح وضعیت موجود را هدف گیری  ی،مجموعه ائی از استراتژیهایآن

نی استانداردهای نوین داشته باشند را اتخا ذ نماییم. بدیهی است که بلحاظ وابستگی سازمانی، مالی و انسا

-3 

EFE= .0 (IFEداخل )نمره نهایی ارزیابی عوامل  /22 

IFE = -3/33 

3 

نمره نهایی 

ارزیابی 

عوامل 

 خارجی

(EFE) 

 محافظه کارانه تهاجمی

 رقابتی تدافعی

o 
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شتی ردمانی   استان آرذبایحان رغبی  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

   شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی  یکراتژاست برنامه

ی که توسعه فیزیکی بیمارستان را جهت اتخاذ استراتژیهایو عدم استقالل مدیریتی، بیمارستان به دانشگاه 

 گیری نمایند خیلی منطقی نخواهد بود. 

 تعیین موقعیت مکانی بر مبنای استراتژیهای چهارگانه بامبرگر  -3
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شتی ردمانی   استان آرذبایحان رغبی  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

   شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی  یکراتژاست برنامه

 نقاط قو  نقاط ضعف

فیزیکی موجود که منجر  متناسب نبودن ظرفیت اسمی بیمارستان با فضای

به ازدحام همیشگی بیمار و تختهای اکسترا در تعدادی از بخشها و کمبود 

 فضای نموزشی گردیده است

W3  برخورداری بیمارستان از تعداد قابل توجهی کارکنان

پرستاری و مامائی مجرب و با انگیزه که به لزوم تغییر 

ن در وضعیت موجود و حرکت به سوی چش  انداز تعیی

 شده اعتقادی عمیق دارند.

S3 

متمرکز نبودن بخشهای بستری و پشتیبانی و پراکنده بودن ننها در 

ساختمانهای متعدد که تأثیر سوئی بر کیفیت خدمات و رضایتمندی مراجعین 

 دارد

W0  برخورداری بیمارستان از اساتید مجرب در اغلب رشته

های فوق تخ  ی کودکان   زنان و نازایی که در 

طح استان منح ر به فرد بوده و به لزوم ارتقاء کیفی س

 خدمات نموزشی و درمانی باور عمیق دارند.

S0 

محدودیت محوطه و پارکینگ خودرو و مواجهه بیمارستان با ازدحام بیش 

 از حد خودرو در محوطه..

W1  وجود زمینه و انگیزه انجام فعالیتهای پژوهشی در

ان  پرستاری و سایر زمینه بیماری های کودکان و زن

 مسائل مربوط به بیمارستان

S1 

مجزا نبودن ورودی اورژانس کارکنان و مراجعین از یکدیگر که ازدحام 

 همیشگی را در ورودی اصلی بیمارستان موجب می گردد.
W4 

 و اینترنت. MISو  HISبرخورداری از سیستمهای 
S4 

ان و تجهزات و فرسوده بودن اکثر ساختمانهای تشکیل دهنده بیمارست

 تأسیسات نن که باال رفتن هزینه های نگهداری را موجب می گردد.

W6  وجود یک خواست عمومی در راستای ارتقا کیفی و

ایمنی خدمات و مشا رکت قابل توجه پرسنل در جهت 

 استقراراستانداردهای نوین اعتبار بخشی اعتبار بخشی

S6 

رکت نمودن پزشکان در فقدان ساز وکارهای مؤثر در گذشته جهت مشا

نظام ت می  گیری و تعیین تکالیف زیاد و یکباره در نظام اعتبار بخشی 

 ملی بیمارستان ها.

W5 
ساعته رزیدنتها در بیمارستان به لحاظ  42حضور 

  نموزشی بودن و استفاده از ننها برای ارائه خدمات

S5 

یماران و نبود سیست  تریاژ فعال مراجعین بیمارستانی که سرگردانی ب

 همراهان و نارضایتی ننها را موجب می گردد.
W4  S4 

فقدان مکانیسمها و شاخص های شفاف و قابل فه  همگانی برای 

 ارزشیابی کیفی خدمات بیمارستانی.
W8  S8 

ترجیح روز مرگی به عوض کار برنامه ریزی شده به عنوان یک نگاه 

 مارستانغالب در مدیریت امورات جاری در همه واحدهای بی
W3   

نارسایی در اغلب فرایندهای حمایتی   مراقبتی و نموزشی بیمارستان و 

 فقدان یک نگاه مدیریتی سیستمیک در زمینه مدیریت صحیح فر ایندها

W32   

فقدان توجه کافی به رعایت حقوق و ایمنی بیماران و نبود یک فرهنگ 

 سازمانی همه گانی و الزام نور در این زمینه.

W33   

و لزوم اعزام بیماران به سایر  DRC  DMSAنبود خدماتی مانند اکو 

 مراکز برای دریافت این خدمات

W30   

 پایین بودن نسبت پرستار به تخت در بیمارستان
W31   

وجود فاصله زیاد مابین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب تعیین شده در 

 اعتبار بخشی  ملی

W34   

ی از کارکنان بیمارستان با تکنیکها و مفاهی  نشنا نبودن تعداد چشمگیر

 مدیریت کیفی فرایندهای بیمارستانی

W36   

اتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط ضعف و تلفیق م -4

 SOWTت بر مبنای ماتریسنقاط قو
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شتی ردمانی   استان آرذبایحان رغبی  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

   شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی  یکراتژاست برنامه

نبود انگیزه و خود باوری الزم برای تغییر وضعیت موجود در طیف قابل 

توجهی از پزشکان و کارکنان و در نتیجه تمایل ضعیف ننها به مشارکت در 

 ت می  گیریها

W35   

لکرد مناسب در بیمارستان و تأثیر گذاری سوء نبود یک نظام ارزیابی عم

نن بر  نظام پرداخت و تشویق و تنبیه و در نهایت تأثیر پذیری اعتماد و 

 انگیزه کارائی کارکنان از فقدان این نظام

W34   

عدم توان برنامه ریزی در منابع انسانی و مالی بیمارستان به دلیل تمرکز 

و عدم برخورداری مدیران بیمارستان اختیارات مربوطه در ستاد دانشگاه 

 از اختیارات الزم در این زمینه

W38   

Wo1-  ترویج نگاه فرایندی و مدیریت مؤثر فرایندهای جاری در

 درمانی و نموزشی نوین استانداردهایراستای استقرار 

Wo4-  نموزش و توانمند سازی کارکنان در زمینه مباح  مربوط به

 ایت حقوق بیمار ایمنی  بهبود کیفیت و رع

Wo3-  ارزیابی عملکرد اقدام و تالش در راستای ترغیب واحدها به

 بر اساس برنامه های عملیاتی ساالنه

 

So1 –  تشویق نمودن اعضاء هیأت علمی به

مشارکت نمودن هرچه بیشتر در فرایندهای ت می  

سازی و ت می  گیری مربوط به ارتقاء ایمنی و 

 نموزشی و کیفیت خدمات بیمارستانی

So4-  ترویج و توسعه فعالیتهای پژوهشی علمی و

کاربردی در زمینه بهبود کیفی و ایمنی خدمات با 

مشارکت دانشجویان پزشکی و اعضاء هیأت علمی 

 فعالیتهای نموزشی بیمارستانو انعکاس نتایج به 

قدمت بیمارستان و واقع شدن نن در مرکز شهر به همراه حسن سابقه نن و حمایتهای 

بیمه ایی دولت  همواره طیف گسترده ایی از جمعیت ساکن پیرامون را به این مرکز سوق  

 داده و تقاضا برای خدماتی که ارائه می دهی  را تضمین می نماید.  

O3 

ها
ت 

ص
فر

 

از منظر اقت ادی رقیب قابل توجهی برای ما در زمینه ارائه خدمات تخ  ی و فوق 

 استان وجود ندارد.تخ  ی کودکان و زنان در سطح 
O0 

حمایت گسترده دانشگاه و وزارت متبوع در راستای بهبود استاندارد های فیزیکی  

 تجهیزاتی و توسعه کیفی خدمات بیمارستانی در چهارچوب سیاست ها و برنامه های ملی.
O1 

مت سیاست های حمایتی دولت از اقشار جامعه و بیمارستان در قالب طرح تحول نظام سال

 و نتیجتًا تضمین وصول بهای خدمات قابل ارائه از جانب بیمارستان.
O4 

ناگزیر بودن بیمارستان به دست یابی به استانداردهای باالتر در زمینه خدمات 

 درمانی نموزشی و پژوهشی.
O6 

 O5 واقع شدن به عنوان مرکز ارجاع استان در رشته های زنان  نازائی و کودکان

Wt1  -  تالش در راستای بازبینی سه ماه یکبار برنامه های عملیاتی

و مطابقت دادن جریان امور با توان مالی بیمارستان در راستای 

 استفاده بهبینه از منابع موجود

Wt4 -  انعکاس یک تحلیل درست از وضعیت موجود و تالش برای

تأمین کمبودهای  و مؤسسات عام المنفعه جهت جلب حمایت دانشگاه

 الی و منابع انسانی بیمارستانم

St1  -  بهره گیری از ظرفیت های بیمارستان برای

تأثیر گذاری بر روی فرهنگ بهداشتی جامعه با 

 استفاده  از ظرفیتهای موجود

St4  استفاده از ظرفیتهای دانشگاه و استان جهت

 بهبود استانداردهای فیزیکی بیمارستان

 

ود استاندارد برای ارتقاء نسبت تخت به فضای فیزیکی کمبود اعتبارات ملی و استانی  بهب

متر مربع به ازاء هر تخت می باشد( افزایش فضای  68)که در حال حاضر نسبت نن 

 فیزیکی با استفاده از منابع موجود را غیر ممکن نموده است

T3 

ها
د 
دی
ته

 

استان  تفاوت زیاد تعرفه خدمات بخش خ وصی با دولتی و مرکز ارجاع بودن نن در

همراه با منح ر به فرد بودن بسیاری از خدمات این مرکز منجر به سراریز شدن بیماران 

 در حد فراتر از ظرفیت گردیده است

T0 

بر خوردار نبودن نظام بهداشتی درمانی کشور از استراتژی ها و سیاست های پایدار و 

انسانی گردیده و لذا همراه  تزلزل ت می  گیری ها در این زمینه موجب بی اعتمادی منابع

 نمودن ننها با برنامه های بهبود کیفی را دشوار نموده است.

T1 

تأخیر طوالنی و چندین ماهه در وصول مطالبات مالی بیمارستان از شرکت های بیمه ایی 

 طرف قرارداد امکان برنامه ریزی را دشوار نموده است
T4 

ستان در حال افزایش بوده و گاهًا فراتر از توان توقعات و انتظارات جامعه از بیمار

 بیمارستان و کارکنان است.
T6 

نبود یک نگاه فرهنگی به اصالح الگوهای رفتارهای بهداشتی جامعه همراهی ننها با تی  

 درمانی و بیمارستان دشوار نموده است.
T5 

  T4 ها کارنیی پایین بخشی از فارغ التح یالن جدید دانشگاه  

  T8 تمایل شدید معاونتهای دانشگاه به تمرکز گرایی  
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شتی ردمانی   استان آرذبایحان رغبی  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

   شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی  یکراتژاست برنامه

ریزی استراتژیک کمی ماتریس برنامه -2
1
 (QSPM) 

ی است. این ماتریس اولویت استراتژی ها را بر کم کیاستراتژ یزیر برنامه سیماتریکی از ابزارهای مناسب برای انتخاب یک استراتژی از بین چند استراتژی، استفاده از 

 جذابیت استراتژی ها مشخص می سازد.اساس میزان 

 عوامل اصلی تعیین کننده موفقیت

ب
ری

ض
 

ST1 St2 SO1 SO2 WT2 WT1 WO3 WO2 WO1 

ت
ابی

جذ
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 ها فرصت

 7 1 7 1 7 1 21 3 7 1 7 1 7 1 7 1 11 2 4   تضمین می باشد می دهیم تقاضا برای خدماتی که ارائه

 10 1 20 2 10 1 30 3 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 32 برای بیمارستاندر سطح استان وجود جدی رقیب فقدان 

 21 1 12 2 21 1 21 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 5 های فیزیکی و املکردی.بهبود استاندارد جهت دانشگاه و وزار   حمایت

 8 1 8 1 8 1 16 2 16 2 8 1 8 1 16 2 8 1 8 محل حمایتهای بیمه ایی دولت.از  شده تضمین وصول بهای خدما  ارائه

 10 1 30 3 10 1 10 1 10 1 20 2 20 2 20 2 10 1 32 ااتبار بخشی. ردهایبودن بیمارستان به دست یابی به استانداناچار 

 6 1 6 1 6 1 21 1 6 1 6 1 18 3 6 1 12 2 5 فعالیت به انوان مرکز ارجاع استان در رشته های زنان  نازائی و کودکان

 تهدیدها

 6 1 6 1 6 1 21 1 6 1 6 1 6 1 21 1 6 1 6 کمبود اعتبارات بهبود استاندارد برای ارتقاء نسبت تخت به فضای فیزیکی 

 7 1 7 1 7 1 28 1 7 1 7 1 7 1 7 1 11 2 7 به بیمارستانسراریز شدن بیماران در حد فراتر از ظرفیت 

 20 1 20 1 10 2 5 1 20 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 به دلیل بی اعتمادی به ثباتبا برنامه های بهبود  همراهی کارکناندشواری 

 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 21 3 8 1 8 ی در وصول مطالبات مالی بیمارستان از شرکت های بیمه ایی تأخیر طوالن

 16 2 16 2 8 1 8 2 16 2 16 2 16 2 21 3 32 1 8 به حد فراتر از توان آنتوقعات و انتظارات جامعه از بیمارستان باال رفتن 

 6 1 12 2 6 1 6 1 12 2 18 3 18 3 6 1 21 1 6 درمانی و بیمارستان تیم در تضاد با تصمیمات رفتارهای بهداشتی  وجود

 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 12 2 6 1 6 1 6 1 6 ها کارآیی پایین بخشی از فارغ التحصیالن جدید دانشگاه

 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 11 2 7 1 7 تمایل دانشگاه به تمرکز امور در ستاد و کاهش قدرت تصمیم گیری در بیمارستان

 نقاط قوت

 8 2 8 2 8 2 1 1 8 2 12 3 1 1 1 1 16 1 1 خواستار تغییربرخورداری بیمارستان از کارکنان پرستاری و مامائی مجرب و 

 10 2 10 2 5 1 5 1 10 2 15 3 10 2 5 1 20 1 5 برخورداری بیمارستان از اساتید مجرب در اغلب رشته های فوق تخصصی 

 12 3 16 1 8 2 1 1 1 1 16 1 16 1 1 1 8 2 1  ها زمینه همه یزه انجام فعالیتهای پژوهشی دروجود زمینه و انگ

                                                           
1. Qualitative Strategic Planning Matrix 
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شتی ردمانی   استان آرذبایحان رغبی  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

   شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی  یکراتژاست برنامه

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 8 2 1 و اینترنت. MISو  HISبرخورداری از سیستمهای 

 21 1 21 1 21 1 12 2 21 1 6 1 12 2 12 2 12 2 6 وجود یک خواست عمومی در راستای ارتقا کیفی و ایمنی خدمات 

 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 8 2 8 2 1 1 1 1 1  ساعته رزیدنتها در بیمارستان و استفاده از آنها برای ارائه خدمات 21حضور 

 نقاط ضعف

وجود ازدحام همیشگی بیمار و تختهای اکسترا در تعدادی از بخشها به دلیل متناسب 
 عیین شدهنبودن ظرفیت اسمی بیمارستان با فضای فیزیکی ت

5 3 15 1 20 1 5 1 5 1 5 1 20 1 5 1 5 1 5 

در ساختمانهای متعدد که تأثیر سوئی بر  بخشها و واحدهای بیمارستان پراکنده بودن
 کیفیت خدمات و رضایتمندی مراجعین دارد

5 1 5 1 20 1 5 1 5 1 5 1 20 1 5 1 5 1 5 

 3 1 3 1 3 1 6 2 3 1 3 1 3 1 12 1 6 2 3 و کمبود پارکینگ مواجهه بیمارستان با ازدحام بیش از حد خودرو در محوطه

 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 مجزا نبودن ورودی اورژانس،کارکنان و مراجعین از یکدیگر 

هزینه بودن فرسوده بودن ساختمانهای بیمارستان و تجهزات و تأسیسات آن که باال 
 های نگهداری آنها.

5 1 5 3 15 1 5 1 5 1 5 1 20 1 5 1 5 1 5 

عدم پیش بینی ساز وکارهای مؤثر جهت وادار نمودن پزشکان به مشارکت در پیاده 
 سازی نظام اعتبار بخشی ملی بیمارستان ها.

6 1 6 1 6 1 21 2 12 2 12 1 6 2 12 1 6 1 21 

 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 نبود سیستم تریاژ فعال مراجعین بیمارستانی 

 16 1 8 2 12 3 1 1 8 2 12 3 12 3 1 1 1 1 1 فقدان مکانیسمها و شاخص های عینی و شفاف برای ارزشیابی کیفی خدمات 

 8 2 16 1 8 2 1 1 12 3 1 1 8 2 1 1 1 1 1 وجود روز مرگی گسترده به عنوان یک نگاه غالب در مدیریت امورات جاری 

ی و مراقبتی بیمارستان و فقدان یک نگاه نارسایی در اغلب فرایندهای حمایت
 مدیریتی سیستمیک در زمینه مدیریت صحیح فر ایندها

6 1 6 1 6 2 12 1 21 1 21 1 6 1 21 1 21 1 21 

 توجه به حقوق و ایمنی بیماران و نبود یک فرهنگ سازمانی در این زمینه. عدم
5 

2 10 1 5 3 15 3 15 3 15 1 5 2 10 1 20 1 20 

 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 و لزوم اعزام بیماران به سایر مراکز  DRC، DMSAتی مانند اکو،نبود خدما

 پایین بودن نسبت پرستار به تخت در بیمارستان
2 

1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 

 فاصله زیاد مابین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب تعیین شده در اعتبار بخشی 
2 

2 1 1 2 2 1 2 1 3 6 2 2 2 1 2 1 1 8 

 از کارکنان بیمارستان با تکنیکها و مفاهیم مدیریت کیفیت بسیاریاشنا نبودن 
6 

1 6 1 6 2 12 3 18 2 12 1 6 1 21 1 21 1 21 

 در زمینه مشارکت در تصمیم گیریهاکارکنان تمایل ضعیف 
1 

1 1 1 1 1 1 2 8 2 8 1 1 1 16 3 12 1 16 

 تأثیر سوء آن بر اعتماد آنهاابی عملکرد مناسب در بیمارستان و نبود نظام ارزی
1 

1 1 1 1 2 8 2 8 1 16 1 1 1 16 3 12 1 16 

 تمرکز اختیارات مربوط به منابع انسانی و مالی بیمارستان در ستاد دانشگاه 
1 

1 1 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 

   393  352  393  343  373  493  333  319  425 

   St9  St2  So9  So2  
Wt

2 
 Wt9  

Wo

3 
 

Wo

2 
 

Wo

9 
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شتی ردمانی   استان آرذبایحان رغبی  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

   شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی  یکراتژاست برنامه

 فصل ششم

 ی هاژاولویت بندی استرات

به شرح زیر  9تا  1تعیین شده از نه گانه استراتژیهای و اولویت بندی زیر حاصل  ، (QSPM)پس از تحلیل ماتریس دامه بازبینی برنامه استراتژیک و ادر 

 .واقع گردید تأیید همه اعضاءدر جلسه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان نیز مطرح و مورد ندی این اولویت ب .اولویت بندی گردیدند

 درمانی و نموزشی نوین ترویج نگاه فرایندی و مدیریت مؤثر فرایندهای جاری در راستای استقرار استانداردهای -Wo3 اولویت اول:

توان مالی بیمارستان در راستای  برنامه استراتژیک و برنامه های عملیاتی و مطابقت دادن جریان امور باتالش در راستای بازبینی سه ماه یکبار  -  Wt3 اولویت دوم:

 استفاده بهبینه از منابع موجود

 در زمینه مباح  مربوط به ایمنی  بهبود کیفیت و رعایت حقوق بیمار و پزشکان نموزش و توانمند سازی کارکنان -Wo0 اولویت سوم:

تأمین کمبودهای مالی و  و مؤسسات عام المنفعه جهتانعکاس یک تحلیل درست از وضعیت موجود و تالش برای جلب حمایت دانشگاه  - Wt0 اولویت چهارم:

 منابع انسانی بیمارستان

 ارزیابی عملکرد بر اساس برنامه های عملیاتی ساالنهاقدام و تالش در راستای ترغیب واحدها به  -Wo1 اولویت پنجم:

 ترویج و توسعه فعالیتهای پژوهشی علمی و کاربردی در زمینه بهبود کیفی و ایمنی خدمات با مشارکت دانشجویان پزشکی و اعضاء هیأت علمی و -So0 ششم:اولویت 

 انعکاس نتایج به فعالیتهای نموزشی بیمارستان

 بیمارستانو تجهیزاتی ستانداردهای فیزیکی دانشگاه و استان جهت بهبود ا بیمارستان، استفاده از ظرفیتهای - St0 اولویت هفتم:
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شتی ردمانی   استان آرذبایحان رغبی  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

   شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی  یکراتژاست برنامه

و  کیفیت خدمات بیمارستانیتشویق نمودن اعضاء هیأت علمی به مشارکت نمودن هرچه بیشتر در فرایندهای ت می  سازی و ت می  گیری مربوط به ارتقاء ایمنی و  - So3 اولویت هشتم:

 نموزشی

 ن برای تأثیر گذاری بر روی فرهنگ بهداشتی جامعه با استفاده  از ظرفیتهای موجودبهره گیری از ظرفیت های بیمارستا - St3 اولویت نهم:
 

 فصل هفتم

 نهایی صمیم گیریت

ی وزارت بهداشت و سیاستها سیستم بهداشتی درمانی کشور بویژه نظامات حاکم بر بیمارستانهای آن در کنار به وضعیت موجود تحلیلی نگاهی

 و نیازهای روز افزون جامعه از یک سو ترسیم نموده کشور که نظام حاکمیتی برای سیستم بهداشتی درمانی یو دورنمای درمان و آموزش پزشکی

که باید این  رهنمون می نمایدما را به این نتیجه گیری از سوئی دیگر،  کودکان و زناندر زمینه بیماریهای  به دریافت خدمات بیمارستانی ایران

 به هم میهنان مان در این خطه از کشور پهناور ایران توانمند نماییم. رستانی بیشتر و بهترمرکز را برای ارائه خدمات بیما

ضمن اهتمام جدی به ارائه خدماتی ایمن و با بر این اساس و به منظور ایجاد توانمندی مورد اشاره، تیم مدیریتی بیمارستان ناگزیر می باشد که 

خوشبختانه در سالهای اخیر نظام ملی اعتبار  .نیز تالش نماید یزاتی و فضای فیزیکی بیمارستانارتقاء استانداردهای تجهکیفیت، در راستای 

 تا؛خوبی را پیش روی بیمارستانهای کشور قرار داده و تالش می نماید  استانداردهایدور نما و  ،هاآن منظورهر دو به بخشی بیمارستانهای کشور 

در یک چهارچوب و ساختار  دیریت بیمارستانی کشور را به سمت ارتقاء کیفی و ایمن نمودن خدماتنظام م ،با اتخاذ سیاستهای نظارتی مناسب

 96و  95اتکا به تجارب حاصله در سالهای  با علیهذا ریاست و مدیریت این مرکز به اتفاق همه اعضا تیم مدیریتی بیمارستان هدایت نماید. مناسب
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شتی ردمانی   استان آرذبایحان رغبی  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

   شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی  یکراتژاست برنامه

نیز با  98پیش گفت و تأکید بر نهادینه کردن استراتژیها در آن سال، در اوایل سال به شرح  96ل به عمل آمده در سا اساسی تجدید نظر و 91و

به تبع این تجدید نظر تصمیم بر تکیه بر خرد جمعی و انجام یک تعامل گروهی، مجدداً برنامه استراتژیک بیمارستان را مورد بازبینی قرار دادند. 

معطوف به نگرش سیستمیک و فرایندی و درنهایت تبیین فعالیتهای جاری در قالب فرایندها و  اسبمنهای  با اتخاذ استراتژی این شد که

را  شهید مطهریمرکز آموزشی درمانی و با عطف توجه به احتمال بهره برداری از ساختمان جدید زنان و زایمان در سال جاری،  سیستمهای کاری

 .هدایت نماینددنیا وی توسعه کمی و کیفی و دست یابی به استانداردهای روز سبه را  در مسیر رشد و بالندگی قرار داده و آن

 استراتژیهای با عطف توجه به در نهایت با تکیه بر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عوامل تأثیر گذار داخلی و خارجی،تیم مدیریتی بیمارستان

الزم تجدید نظر  نیز سیاستهای کلی، ارزشهای حاکم و اهداف کلی بیمارستان در ،به منظور دست یابی به استانداردهای مورد بحثو تعیین شده 

 های صورت گرفته هر چهمقرر گردید که متناسب با تجدید نظرین اساس ابر  به عمل آورده که ما حاصل آن به شرح زیر قابل تبیین می باشد. را

 .الزم به عمل آیداز بینی ببیمارستان نیز  98در برنامه های عملیاتی و بهبود کیفی  سریعتر

ر و همچنین تکیه بر توان و تجربه و انگیزه درونی خود و با اتکال به نصرت این مرکز آموزشی درمانی بتواند با تکیه بر استراتژیهای مذکوتیم مدیریتی امید است که 

 .هدایت نمایندی در جهت نیل به اهداف خود به نتایج بسیار خوب های فوق الذکر بیمارستان را با ترکیب مناسبی از استراتژی و الهی
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شتی ردمانی   استان آرذبایحان رغبی  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

   شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی  یکراتژاست برنامه

 رسالت:

 تشخیصی وخدمات  تا مسئولیت داردغربی  آذربایجان کودکان و زنان و زایمانبه عنوان تنها مرکز تخصصی و فوق تخصصی  شهید مطهریز آموزشی درمانی کمر

های پیرامون در کمترین زمان ممکن و  ه همه مراجعین و بیماران اعزامی از شهرستانب را زنان ، کودکان و نازائیبیماریهای  تخصصی و فوق تخصصی در زمینه درمانی

برای اطمینان از تداوم  را تربیت پزشکان و سایر حرف پزشکی این مرکز؛ بعالوه .ارائه نمایدو با بهره گیری از تکنولوژیهای روز  با حداکثر کیفیت و در کمال ایمنی

  عهده دار می باشد. بکارگیری پژوهش های کاربردی و اساسی آموزش و از طریق را هآیند نسلهایخدمات درمانی برای 

 چشم انداز  دورنما:

 : به نحوی به رشته تحریر درآید که چشم انداز تالش گردید تا تدوین دورنما در

 مختصر و قابل سپردن به ذهن باشد.  -

 قدر  الهام بخشی و ایجاد چالش داشته باشد. -

 ایده آل و آرمانی باشد.تعریف یک وضعیت  -

 برای کارکنان  مراجعین و گروههای ذینفع قابل قبول باشد.  -

 واقع گرایانه و دست یافتنی باشد. -

 باشد.را در بر داشته در آینده  این مرکز خدما  وضعیتتوصیفی از  -

در سطح کشور مبدل  درجه یک االی پژوهشی و درمانی را تا پایان برنامه به یکی از مراکز آموزشی شهید مطهریما بر آنیم که مرکز آموزشی درمانی 
 زنان و کودکانخدما  تخصصی و فوق تخصصی مربوط به بیماریهای تمامی کارکنان آن در کمال همدلی و آسایش روحی و جسمی  مرکزی که  نماییم.

در تعامهل بها   تالش خواهیم نمود کهه  ضمناً  .نمایندان ارائه با راایت استانداردهای روز دنیا و با کیفیت مطلوب و در نهایت ایمنی به مراجعه کنندگ را
 .همت گماریم نیز زنان و اطفالسالمتی آحاد جامعه و پشگیری از وقوع بیماریهای  جامعه به ارتقاء فرهنگ
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شتی ردمانی   استان آرذبایحان رغبی  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

   شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی  یکراتژاست برنامه

 89سال  در راستای نهادینه کردن استراتژیهاها و خط مشی بیمارستان  سیاست

 استراتژیك و گزارش جلسات تدوین برنامه  در ماهنامه و ویژه نامه ها  به منظور تفهی  عمیق نن در تمامی بخشها و واحدهای بیمارستانانتشار مطالب پیرامون برنامه ریزي 

حثی که پیرامون برنامه ط با مباتهیه بروشور و پمفلت به زبان ساده در خ وص برنامه ریزي استراتژیك جهت استفاده همه كاركنان به منظور ارتقاء ب یرت همکاران در ارتبا

 ریزی و مدیریت استراتژیک مطرح می باشد.

 د .باشبه نحوی كه در معرض دید همه کارکنان و مراجعین ما به طوری برجسته و ن ب بیانیه رسالت و دور نمای بیمارستان در نقاطی مناسب 

  برون سازمانی جهت اطالع رساني به همه ذینفعان بیمارستان. پایش منظ  پیشرفت برنامه ها و انتشار میزان پیشرفت ننها در نشریات داخلی و

 89در راستای نگرش سیستمیک و تبیین فعالیتها در قالب فرایندها و سیستمهای کاری سال ها و خط مشی بیمارستان  سیاست

 اام از بالینی و پشتیبانی احصاء فرایندهای اصلی -3

 و شاخصهای ارزیابی املکرد فرایند با جزئیا  بیان شده باشدتدوین شناسنامه برای فرایندها که در آن مشخصا   -0

  PDCAاندازه گیری مستمر املکردها بر مبنای شاخصها و اامال مداخال  اصالحی با راایت چرخه  -1

نهایت شناسائی مشکال  بیمارستان با تکیه بر بیان آنها در چهارچوب بیان مسئله و ارائه راه کارهای اصالحی جهت رفع مشکال  و در  -4

 انتخاب راه کارهای مناسب به انوان اهداف اختصاصی
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شتی ردمانی   استان آرذبایحان رغبی  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

   شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی  یکراتژاست برنامه

 (GOALS)اهداف کالن بیمارستان فصل هشتم: تعیین 

با تکیه بر طراحی سیستم برای تمامی  به عنوان یکی از بیمارستانهای دوست دار ایمنی کشور آنو مطرح شدن  ارتقاء ایمنی خدمات قابل ارائه در این مرکز -1

 دهای مرتبط با ایمنیفعالیتها و فراین

 با تکیه بر طراحی سیستم برای تمامی فعالیتها و فرایندهای  و ارتقاء کیفی خدمات استقرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان -2

 نیروهای انسانی شاغل در بیمارستانو ارتقاء توانمندی توسعه کیفی  -3

 منطبق با نظام اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای کشور لکردی موزشی، پژوهشی و عمآ ، تجهیزاتی ،ارتقاء استانداردهای فیزیکی  -4

 و کاربردی مطابق با استانداردهای ملی و فراتر از آنارتقاء کیفی فعالیتهای آموزشی بیمارستان و سوق دادن آن به سوی بهبود دانش بالینی  -5

کاربردی  و ارائه خدمات مبتنی بر پژوهشهای و سوق دادن آن به سوی بخشی به سطح تعیین شده در نظام اعتبار کیفیت فعالیتهای پژوهشی مرکز  کمی و ارتقاء -6

 شواهد 

برنامه استراتژیک پایان  

 

 

 

 

 

 

 


