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 مالی مدیر امور مجید رضازاده
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 مسئول بخش نفرولوژی لیال سیدزاده
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 فصل اول

 مقدمه

 . نخستین عنصر آنمشتمل بر دو عنصر اساسی می باشدبرنامه ریزی  شهید مطهری،ما به عنوان مرکز آموزشی درمانی  از دید

و بلند مدت( میان مدت و ) اعم از کوتاه مدت،  سالهای پیش رو دربیمارستان  برای« درست»هدف اانتخاب عبارت است از 

،  از منظر تیم مدیریتی این مرکزبعالوه  هدف.ااین  رسیدن بهدرست و مناسب برای  هایاستراتژیسپس انتخاب مسیر، وسیله یا 

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

 قلمداد می گردند. حائز اهمیتنیز  تعیین شده هدفا دست یابی بهبرای « مناسب

 در افزایش کارآئی و افزایش اثر بخشی ؛ یعنی دنبال تحقق دو امر مهم و حیاتی به اصوالًگرچه گفته می شود که برنامه ریزی ا

یند آدر فر ... و سازمان رفع مشکالت تعالی و همانند نیز اهداف فرعی دیگری ،یدو هدف اصلمی باشد و افزون بر این  هاسازمان

پلی است بین حال و  همواره برنامه ریزی ،پذیرنا رد خدشه ااین موهمه  الکن به زعم ما عالوه بر دارندموضوعیت برنامه ریزی 

برنامه راهبردی به منظور جا به جا  ته میشود که؛گفو مدیریت آن باشد.  ، ذینفعانبویژه آینده ایی که مطلوب سازمان ،آینده

 و نسبت به زمان حال در یک محدوده زمانی مقرر  از یک جایگاه به یک جایگاه برتر نسبت به رقبا کردن و حرکت دادن سازمان

ن در جهت سازما انرژی و منابع محدود ووقت  به جای صرف نمودن طول برنامهتدوین می شود و هنر آن در این است که در 

در نهایت بتواند شرایطی و  کلیدی متمرکز نمودهموضوعات را بر روی آن  همه توانضروری، بتولند موضوعات و حیطه های غیر 

 . همین انتخابهای کلیدی متمرکز گرددتمام انرژی بیمارستان بر روی را مهیا نماید که در آن، 

در چهارچوب را  هاکه ما امروز آن داردی اتبه تصمیم تامگی تد بستافبیق آنچه که قرار است در آینده اتفابه دیگر سخن، تمامی 

مرکز آموزشی درمانی که  تعیین می نماید که امروزاست ما اراده این  این به آن معنی است که .می گذاریمو به اجرا اتخاذ برنامه 

آن واقع خواهد گردید ستان در سالهای آینده در بیمار جایگاهی که اینو اصوالً  چگونه خواهد بود تیآسالهای در  شهید مطهری

 .امروز ما نخواهد بود تصمیمات چیزی به جز پیامد

 قبلبیمارستان با تکیه بر تجارب حاصل از اجرای برنامه سالهای  مدیریتی تیم 1022از اواسط تابستان سال که  شایان ذکر است

پاره ایی از  و ccuو  قلب هایبخش افزودنن و زایمان از بیمارستان و از یک سو و تغییرات ساختاری حاصله ) انتقال بخشهای زنا

بازبینی های تصمیم گرفت تا ،  12تجهیزات مکمل آن( از سوی دیگر و همچنین تجارب حاصله از شیوع پاندمی ویروس کوید 

در در تعامل با همکاران بیمارستان را  1100 -1101برای دوره زمانی  و تدوین برنامه جدید الزم در برنامه استراتژیک بیمارستان

از همه نیز  ، طی یک مکاتبه رسمیبا مسئولین واحدها عمومی ات. به همین خاطر عالوه بر طرح موضوع در جلسپیش بگیرد

و پیشنهادات اصالحی خود را به منظور غنای هرچه بیشتر  تحلیلی مسئولین و همکاران بیمارستان درخواست گردید تا نظرات
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که در  ا نوشتاریبهبود کیفیت و اعتبار بخشی بیمارستان منعکس فرمایند. علیهذاداره و لحاظ نمودن در آن به ستراتژیک برنامه ا

مرکز آموزشی درمانی ، برنامه ایی است پنج ساله که با صرف ساعتها کار گروهی و تعامل تیم مدیریت و همکاران پی خواهد آمد

به شکل  سالهای پیش رو سیاری به عمل آمده تا اهداف و استراتژیهای بیمارستان برای، تدوین و  تالش بشهید مطهری ارومیه

یندی و آترویج نگرش سیستمیک و فر نطیر؛نهادینه کردن استراتژیهای . داشته باشد.و نمود  یافته برجسته ایی در بتن آن متجلی

مواردی هستند که در این برنامه اهتمام ویژه ایی به آنها از جمله تحلیل فعالیتهای جاری در قالب فرایندها و سیستمهای مربوطه 

 معطوف گردیده است. 

در اینجا الزم است تا به این نکته نیز اشاره نماییم که؛ مدلهای متعددی توسط اندیشمندان عرصه سازمان و مدیریت برای تدوین 

پیشنهاد  -ه به رسالتی که سازمان در پیش گرفتهبسته به موقعیتی که در آن واقع گردیده و بست -برنامه استراتژیک سازمان

گردیده است. در حقیقت تمامی این مدلها با هدف کمک به سازمان برای تدوین یک برنامه کارآمد و به تبع آن اتخاذ بهترین 

اقع می باشد استراتژیهای ممکن جهت تحقق اهداف برنامه پیشنهاد گردیده اند الکن بر اساس شرایطی که بیمارستان ما در آن و

و با تکیه بر توان داخلی که از آن برخوردار می باشیم، تصمیم بر این شد که در روند تدوین برنامه، از مدل برایسون که مناسب 

سازمانهای دولتی کوچک قلمداد شده است، تبعیت نماییم. بر این اساس با مد نظر قرار دادن مراحل دهگانه پیشنهادی برایسون 

از سالهای گذشته، و همچنین با تحلیل مجدد محتویات ماتریس تحلیل درونی و بیرونی قبلی ، استراتژیها و و تجارب حاصله 

اهداف جدیدی متناسب با شرایط پیش رو برای بیمارستان تعییبن گردد. برنامه حاضر حاصل کار تیمی تیم مدیریتی بیمارستان 

رهنمودهای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی و وزارت متبوع بوده و و  1025 – 1022و بر گرفته از تجارب حاصل از برنامه 

امید می رود که بتواند در جهت دهی به فعالیتهای آتی بیمارستان و  انسجام بخشی به فعالیتهای جاری حول محور استراتژیهای 

 تعیین شده مفید و مؤثر واقع گردد. 
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 :برایسون ل برنامه ریزی استراتژیک نگاهی اجمالی به مد

 

مرکز آموزشی درمانی شهید تیم برنامه ریزی با عطف توجه به ساختار مدل برنامه ریزی استراتژیک برایسون، بر این اساس و 

مسیر  فراهم نموده و برای سئواالت مشروحه زیرپاسخهای شایسته ای را  تالش نمود تا ؛این مدل با الگو پذیری از نیز مطهری

 ازهر یک  رایمنطقی ب هایپاسخ یافتن تکاپو در جهت عدم  ؛سئواالتی که. ترسیم نمایدنیز به روشنی آینده پیش روی خود را 

رؤیایی  ،به رسیدن به مقصد یوارامید که در آن ی استدر یک مسیر پر پیچ و خم و تاریکگامهایی لرزان  معنی برداشتن به آنها

 .بیش نخواهد بود

 واالت عبارتند از:ئاین س

 دارد و اصوالً با دیگران چه وجه تمایزی ما فلسفه وجودی  ،مأموریت ما در این جامعه چیست) که هستیم؟

 ؟(اگر ما نباشیم چه اتفاقی خواهد افتاد

 ؛ فعالیت و استراتژیهای ما بر چه کسانی تأثیر خواهند گذاشت و چه کسانی از آن تأثیر خواهند انعذینف

نها در باره ما و خدماتی که ارائه می دهیم چگونه است؟ و  در آنها از ما چه توقعی دارند و قضاوت آ گرفت؟

و خدمات  ارزیابیسطح توقعات آنها را آنها را با خود همراه نموده و یا نهایت اینکه؛ چگونه خواهیم توانست 

 آنها ارتقاء ببخشیم؟ انتظارات خود را متناسب با 
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 فاصله ما با استانداردهای کشوری و   ؟است) وضعیت موجود ما چگونه ما در حال حاضر در کجا هستیم؟

 (؟و فاصله ما با وضعیت مطلوبی که دوست داریم در آن واقع گردیم در چه حدی است ؟جهانی چگونه است

  و چه نوع  می باشیم)با چه فرصتهائی مواجه  در چه وضعی است؟ما  درونی و پیرامونی بیمارستانمحیط

مثبت و  یها از چه ظرفیت بعالوه، (بر فعالیت ما تأثیر بگذاردممکن است که از محیط اطراف تهدیداتی 

و اصوالً از چه ضعفهایی در رنج می  )نقاط قوت( و ضعفهای ما در کجا واقع شده یممی باش خوبی برخوردار

 ؟)نقاط ضعف( باشیم

  واقع در کجا کدام است و )وضعیت مطلوب ما  ؟بین رقبای خود چه جایگاهی داشته باشیممی خواهیم در

 ؟گردیده است(

 و  ساالنه ما چه هستندبلند مدت و ، استراتژیها و اهداف اهداف، مقاصد) چگونه می توانیم به آنجا برسیم؟

بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را کاهش  فاصله /هر سال به چه میزان خواهیم توانست شکاف

 ؟(دهیم

 های مورد نظر خود را در بیمارستان نهادینه و ارزش ، سیاستهای کلیچگونه خواهیم توانست استراتژیها

 تا استراتژیهای تعیین شده را سرلوحه فعالیتهای روز مره خود قرار دهند؟ کرده و کارکنان را وادار نماییم

 دست یابی به  در راستای )مکانیسم پایش ؟خواهیم نمودش و اندازه گیری یپیشرفت خود را چگونه پا

 ؟اهداف ما چگونه خواهد بود(

ما عزم خود را جزم ، این بیمارستان همکاران شایسته و توانمندتوان و همت با تکیه بر  حضرت حق و الطاف با استعانت ازال ح

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  یای با برنامه های توسعههمگام  رااین مرکز  ،برنامهانتهای لغایت کرده ایم تا 

 وکودکان  در رشته های تخصصی و فوق تخصصی در زمینه ارایه خدمات کز معتبرابه یکی از مر ،وعآذربایجان غربی و وزارت متب

 در این راستا تصمیم داریم تا عالوه بر به کار گیری استراتژیهای مبدل نماییم. شمالغرب کشوردر سطح استان و منطقه نوزادان 

 .باشیم را نیز همواره مد نظر داشته متعاقبمهمی به شرح  های سیاستها و خط مشی ،و رعایت ارزشهای اخالقی گشامؤثر و راه

 .ازیمالکن قبل از هر چیز الزم است تا در ابتدا یک نگاه اجمالی به این مرکز بیند
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 فصل دوم

  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری در یک نگاه

داشتی درمانی استان عالوه بر مشارکت داشتن در در گستره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهمرکز آموزشی درمانی شهید مطهری 

 تعیین گردیده وسایت تخصصی و فوق تخصصی رشته کودکان اصلی ترین به عنوان پزشکی اروند آموزش دانشجویان پزشکی و پیر

انجام  تخصصی کودکان استان در رشته های فوق اصلی به عنوان مرکز ارجاعات ،پذیرش مراجعین ساکن در شهرستان ارومیه ضمن

دستیاران  و آموزش پذیرش ین موارد، مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری، مدتهاست که به عنوان مرکز ا. عالوه بر وظیفه مینماید

 علی ایحال.نیز فعالیت داشته و در این راستا خدمات قابل تحسینی را به جامعه پزشکی استان و کشور ارائه نموده است رشته کودکان

 به شرح زیر معرفی نمود: اجماالً را می توانارومیه نی شهید مطهری مرکز آموزشی درما

  سه راه کاشانی –خیابان آیت اهلل کاشانی آدرس بیمارستان : 

 53116-15160کد پستی: 

 00006262 -00003033شماره تلفن های مرکز :   

 00050300دورنگار :

 1003تاریخ تاسیس :

 /س1066/1015/8مارستان :تاریخ و شماره پروانه تاسیس مرکز / بی

 بزرگسال و قلب فوق تخصصی کودکانتخصصی و نوع تخصص بیمارستان : 

 آموزشی درمانینوع فعالیت : 

 دولتی -ملکی نوع مالکیت : 

 درجه یک آخرین درجه اعتباربخشی بیمارستان :

 03/11/1022تاریخ آخرین ارزشیابی: 

   متر مربع  15815کل مساحت زمین :  
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 متر مربع 00000یربنا : کل مساحت ز

 متر مربع به ازاء هر تخت 68نسبت فضای فیزیکی به تخت فعال : 

 باب 0تعداد درب های ورودی : 

 نداردمحل فرود بالگرد : 

 100تعداد تخت مصوب : 

 053: 4911در سال تعداد تخت فعال 

 066: 4144در سال تعداد تخت فعال

 %  63/60:  4144میانگین درصد اشغال تخت در سال 

motahari-h-urm@umsu.ac.ir  :پست الکترونیکی 

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

 ی در حال حاضر شامل:بخشهای بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهر

PICU ،NICU ،گوارش اطفال ،اطفال نفرولوژیهماتولوژی اطفال، انکولوژی اطفال، ایزوله اطفال، ، 0،اطفال 1اطفال  ،نوزادان ،

  جراحی اطفال

 بخش های سرپائی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری در حال حاضر شامل:

 ههای تخصصی، درمانگاه عمومی درمانگا درمانگاههای فوق تخصصی،،  اورژانس عمومی

، کلینیک دیابت، عفونی کودکان، خون کودکان، آلرژی و ایمونولوژی، نوزادان، قلب کودکان شامل : درمانگاههای فوق تخصصی

  PKUغدد و کودکان، درمانگاه  اطفالجراحی ، نفرولوژی کودکان، گوارش کودکان، ریه کودکان، کودکان نورولوژی

 تخصصی اطفالشامل : درمانگاههای تخصصی 

 روانشناسی بالینی، گفتار درمانی، دندانپزشکی کودکان، پزشکی عمومیدرمانگاههای عمومی شامل : 

 خدمات مربوطه:  و واحدهای پاراکلینیک
 

mailto:motahari-h-urm@umsu.ac.ir
http://www.motahari.umsu.ac.ir/
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، تست ورزش و EEG ،EKG، و بزرگساالن کودکان اکوکاردیوگرافی(، سی تی اسکن ،سونوگرافی )تصویربرداری، آزمایشگاه

  تجهیزات پزشکی و مدیریت اطالعات سالمتمهندسی  ،داروخانهری، اسپیرومت

 واحدواحد ایمنی، ، اعتبار بخشیهبود کیفیت و اداره بمدیریت ، دفتر پرستاری، حراست، امور حقوقی،  واحدهای پشتیبانی:

تدارکات، انبار، اموال، امور ، امور مالیآشپزخانه،رختشویخانه، کارگزینی،  CSRفناوری اطالعات، دفتر فنی ، شکایات، رسیدگی

 ،دبیرخانه ، تغذیه، بهداشت حرفه ایصندوق، درآمد و رفاهی،دفتر خدمات، 
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 فصل سوم

 بیمارستان و انتظارات آنان شناسایی ذینفعان

ر در پیش روی تیم ظنتحوالت مورد  ؛کهرسیدن به این درک است شناسایی ذینفعان بیمارستان و تحلیل انتظارات آنها  هدف از

تأثیر  هااز آنمی تواند اینکه بالقوه یا  خود قرار داده و  تأثیر  را تحت اشخاص و نهادهایی چه بیمارستان مدیریتی برای سالهای آینده

دست  عانشبیمارستان و ذینف از تعامالت فی مابینتا به چنان درکی  وافری به عمل آورد تالش به بیانی دیگر تیم برنامه ریزی. دپذیرب

هاکذا آیا امکان بهره  ؟نمایندایفا نقش بازدارنده  بیمارستان آتی  برنامه های در مسیر خواهند توانست (ذینفعانآنها ) آیا ؛یابد که

آنچه که در  علیهذا ؟برنامه های بیمارستان وجود دارد و تحقق اهداف ذینفعان در زمینه تسهیل بالقوه و بالفعل از ظرفیت های برداری

 آن امید می باشد.به کمک ماتریس قدرت و عالقه  ارتباط این ی خواهد آمد نتیجه بررسی و تحلیل تیم برنامه ریزی بیمارستان درپ

مؤثر استراتژیهایی  تدوین بیمارستان و ذینفعان در راستای تعامالت فی مابینتصویری دقیق و منطقی از  این ماتریس بتواند که است

 را قادر نماید تا مدیریتی بیمارستان تیم که ترسیم نماید. استراتژیهایی برنامه های تدوین شدهبیشتر آنها با  هر چه یهمراه به منظور

برای نیز را  ظرفیت هایی از سوی دیگر بتواند حول اولویتها و اهداف محوری متمرکز نموده ورا  آتی آنفعالیتهای  منابع و از یک سو

 .به عمل آورد پیشگیریاز هدر رفت منابع  آتی ایجاد و هاکذا فعالیتهایبه جهت بخشی ام و جانس

 ؟تلقی می شوندچه کسانی و چه نهادهایی ذینفعان بیمارستان 

تیم برنامه ریزی به طریق بارش افکار استخراج نموده که  فهرستی از ذینفعانی را ) موسوم به ماتریس قدرت و عالقه(  در ماتریس زیر

مترتب  بیمارستان طیفی از انتظارات و خواسته هایی را که به نوعی با ذینفعان این ماتریس نیز ون دوماست مندرج می باشد. در ست

پاره ایی از نظر سنجی از  همچنین با  و از تیم برنامه ریزی به کمک تکنیک بارش افکار ذکر گردیده است. این فهرست می باشد

 .و نهایتاً به کمک ماتریس قدرت و عالقه مورد تحلیل واقع گردیده است ج گردیدهاستخرا از آنها و مذاکره با پاره ایی دیگر ذینفعان
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 ان مرکز آموزشی درمانی شهید مطهریعماتریس قدرت و عالقه تحلیل ذینف

 انتظارات ذینفعان ذینفعان ردیف

 بیماران 1

  .پذیرش سریع و محترمانه در بیمارستان (1

 .تشخیصی  به موقع و با کیفیتدریافت خدمات پزشکی،پرستاری و  (0

 چگونهمشکل جسمی آنها چیست و د ندریافت آگاهی های الزم در رابطه با بیماری خود و اینکه بدان (0

  نمایند.از خود مراقبت  باید در آن رابطه

و  از پوششهای بیمه ای هره مندیشده و  ب  های درمان متناسب با خدمات ارائه پرداخت هزینه (1

 .حمایتهای مددکاری

و خانواده اش در طول اقامت در  وی )بویژه در تعامل با دانشجویان پزشکی و پیرلپزشکی( کرامت انسانی (5

 مورد توجه و احترام واقع گردد. بیمارستان

حتی المقدور به خارج  خودخدمات تشخیصی، درمانی و داروئی  مورد نیاز  برای تأمینبیمار دوست دارد  (6

 .شودناز بیمارستان ارجاع داده 

0 

خانواده/ 

همراهان 

 بیماران

را درک نموده و  در مورد عضور بیمار خانواده دارد که بیمارستان نگرانی و دغدغه آنها  بیمار توقع خانواده (1

 .داشته باشد آنهاجهت توجه به نگرانی های  تدبیری

در اهان بیمار مانع از سرگردانی خانواده و همر عمل نماید که؛سیستم راهنمایی بیمارستان به گونه ای  (0

 باشد.محوطه و داخل بیمارستان 

) چه بصورت مالقات حضوری و یا  گرددپیوسته از وضعیت بیمار خود مطلع  خانواده قادر باشد تا (0

 روشهای دیگر(

بطور جد مورد توجه بوده و نمود  کرامت انسانی آنها در تعامل با کارکنان بیمارستان  / حفظرعایت (1

 داشته باشد.

، محلی برای شارژ کردن باطری تلفن همراه صندلی، محل انتظار  بوفه،  نمازخانه،  )ی مناسب امکانات رفاه (5

 در محوطه بیمارستان وجود داشته باشد. و غیره( در حد مقدورات

0 
 کارکنان

 

  و انتقادات. نظام پیشنهادات بودن مؤثر آنها در پروسه تصمیم سازی و برقرار مؤثر مشارکت دادن (1

در پرداختهای غیر عدالت  و همچنیناعم از مالی و غیر مالی در نظام تشویق و تنبیه  رعایت عدالت  (0

 یک خواست زیربنایی می باشد.پرداخت مبتنی بر عملکرد در کنار  مستمر

 همانند:از مزایا و امکانات رفاهی  وجود یک عزم جدی در بیمارستان جهت بهره مندی کارکنان (0
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  و ... پرداخت مساعده عند اللزوم، تسهیالت بانکی، سفرهای تفریحی

به منظور توانمند سازی کارکنان در زمینه مهارتهای حرفه  یک نظام آموزش ضمن خدمت مؤثروجود  (1

 ایی و مهارتهای الزم جهت برخورداری از یک زندگی شاد و سالم .

ساز و کارهای ، حفظ و ارتقاء ایمنی شغلی و سالمت روحی و جسمی آنها برای کارکنان انتظار دارند که (5

 حمایتی مؤثری در بیمارستان وجود داشته باشد.

آنها حتی المقدور از مجاری محیط کاری تعامالت افقی و عمودی جاری در  کارکنان انتظار دارند که (6

 .در آنها ملحوظ باشد عزت و احترام متقابلشفاف اداری صورت گرفته و رعایت 

 طور منظم و به موقع دریافت نمایند. حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر خود را به (3

برخورداری از فرصت های برابر و عادالنه در زمینه ارتقای شغلی و وجود نظام ارتقاء عادالنه و شفاف در  (8

 .این زمینه

 وجود امنیت شغلی در همه زمینه ها (2

 مدیران 1

ی شود که تناسب . ) پیشنهاد ماز اختیارات متناسب با میزان مسئولیتهای محوله برخوردار باشند -1

 اختیارات و مسؤلیتهای مدیران در  قالب بک پروژه علمی مطالعه گردد(

مدیران، تعالی بیمارستان و ارتقاء عملکردها را به میزان زیادی منوط برنامه محور بودن  -0

دستورالعملهای ابالغی می دانند فلذا توقع دارند دانشگاه نیز به این مهم توجه داشته باشد. ) 

 : بررسی و موشکافی این رابطه نیاز به مطالعه علمی دارد(پیشنهاد

برای و آموزشی نیروی انسانی  ،فیزیکی   از حمایتها و منابع کافی اعم از مالی،مدیران توقع دارند تا  -0

 .برخوردار باشند یتیتحقق اهداف سازمانی و انجام وظایف مدیر

باال  ملکرد بیمارستانها، سطوح مدیریتیدر راستای تعالی ع انتظار دارند که بیمارستان مدیران -1

همچنین و شکل گرفته بر بستر برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت  یک نظام ارزشیابی دستی

 بر قرار نمایند. را به منظور ارزریابی عملکرد آنها پس خوراندهای محیطی حساس به 

و در  ی برخوردار باشدتره باالهای کشوری از جایگا مدیران انتظار دارند که بیمارستان در رنکینگ -5

 این راستا از دانشگاه نیز توقع حمایت و همکاری بیشتری دارند.

5 

دانشگاه علوم 

پزشکی و 

خدمات 

 اجرای دقیق و مؤثر پروتکل های ابالغی (1

 های بالینی بسط و گسترش پژوهش (0

وأم با حفظ و ارتقاء رضایتمندی و ایمنی کارکنان و ارتقای مستمر کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی ت (0
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بهداشتی 

درمانی آذر 

 بایجان غربی

 مراجعین به بیمارستان

 ها و پاسخگویی به هنگام به مکاتبات و درخواستها بخش نامه ،اجرای به موقع قوانین (1

 پاسخگویی مناسب به مراجعین و بیماران (5

 االنهرعایت استانداردهای ارائه خدمات درمانی و کسب امتیازات الزم در اعتبار بخشی س (6

6 

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکی

 همسویی برنامه های بیمارستان با استراتژی های نظام سالمت کشور (1

 رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های ابالغ شده (0

 های مورد نیاز به وزارت انعکاس آمار و اطالعات و گزارش (0

 پذیرش بی قید و شرط بیماران اورژانسی (1

 همراهان رعایت حقوق بیماران و (5

 رعایت تعرفه های مصوب (6

 اساتید 3

 انسانی آنها کرامت احترام و حفظ (1

 مزایا و حقوق موقع به پرداخت (0

 روز به و با رشته تخصصی مناسب پزشکی تجهیزات بودن اختیار در (0

 رسانی مدرن اطالع های سیستم به آسان دسترسی (1

 مراجع قضایی در قضایی و حقوقی های حمایت (5

8 

دانشجویان 

های رشته 

پزشکی و 

 پیراپزشکی

 داشتن امکانات و تسهیالت الزم برای فراگیری دانش جدید (1

وجود ضوابط و برنامه های آموزشی مناسب جهت تبدیل آنها به کادرهای کارآمد سیستم بهداشتی و  (0

 درمانی در آینده

 داشتن امکانات و تسهیالت اقامتی مناسب برای مواقعی که در بیمارستان حضور دارند (0

2 
های ازمانس

 گربیمه

اعم از:مادی )جلوگیری از تحمیل هزینه های غیر ضرور به بیمار( و معنوی ) خفط  رعایت حقوق بیماران (1

 احترام و کرامت بیمار در طول مدت بستری(

 ارسال به موقع اسناد ارائه خدمات (0

 پذیرش بی قید و شرط بیمه شدگان (0

 و مقررات سازمان های بیمه گر ها رعایت بخش نامه (1

 استانداردهای روز به بیمه شدگان ابارائه خدمات با کیفیت تشخیصی درمانی مطابق  (5

10 
جامعه و 

نهادهای 

حفاظت از محیط زیست و  رعایت دستورالعمل ها و استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط با محیط  (1

 .زیست
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نقشی مؤثر به عنوان بیمارستان  ایفای تالش در جهت ارتقای سطح سالمت و فرهنگ بهداشتی جامعه و (0 اجتماعی

 ارتقاء دهنده سالمت 

خدمات  ایی توسعه برنامه هایدر  هاارتباط مؤثر با جامعه و انعکاس خواست و نیازهای آن داشتتن (0

 با نیازهای روز .   و منطبق نمودن برنامه های خودوهشی ژدرمانی، آموزشی و پ

 ش بینی نشده داشتن پاسخهای مناسب برای وضعیت های بحرانی و پی (1

 یافتن پاسخهای مناسب برای مشکالت و بیماریهای نو پدید از طریق بسط فعالیتهای پژوهشی اثر بخش (5

11 
تأمین 

 کنندگان

 شفافیت در جریان انعقاد قراردادهاوجود وجود فرصتهای برابر و عادالنه و  (1

 تعهدات داده شده و پرداخت به موقع مطلبات آنها بیمارستان به پایبندی (0

 عامل مناسب و احترام آمیز با تأمین گنندگانت (0

10 

سازمانهای 

همکار )مانند 

پزشکی 

قانونی، 

 شهرداری و.. 

 وجود تعامل و هماهنگی های الزم در زمینه تدوین و اجرای برنامه های استانی



1-Program of Leadership & Management-Strategic Program 

 ذینفعان تحلیل و تجزیه

بر روی اهداف و استراتژیهای برنامه هریک از ذینفعان تعیین شده  میزان تاثیر گذاری یا تأثیر پذیریو در این مرحله الزم بود تا وزن 

در ابتدا میزان  برای این منظوراست. را با یک مکاتیسم قابل قبول استخراج نماییم. روش مرسوم برای این کار جدول قدرت و عالقه 

تعریف گردید سپس  10دامنه ایی مابین صفر تا  از پارامترهای قدرت و عالقه بر روی ذینفعان در هر یک تأثیر پذیری و تأثیر گذاری

مشخص  10با یک نمره ایی از صفر تا از اعضای تیم برنامه ریزی درخواست گردید تا ارتباط ذینفعان با هریک از این پارامترها را 

که محور عمودی آن بیانگر  ؛ نتیجه حاصله به محور مختصات نیز در ادامهبه شرح جدول زیر استخراج و  نمایند. ماحصل نظر اعضأ تیم

هر یک از  واقع شدن محل گردید. در نهایت را نشان می دهد منتقل قدرتو محور افقی بیانگر میزان برخورداری از  عالقهمیزان 

 .به شرح نمودار نمایان گردیدو با نمره اختصاص داده شده  بر روی محور مختصات متناسبذینفعان 

 (1-10قدرت)
-منفعت–عالقه 

(10-1) 
 ردیف ذینفعان نام

 1 بیماران 10 0

 0 همراهان بیماران 8 1

 0 کارکنان اعم از  درمانی، پاراکلینیک، پشتیبانی 3 6

 1 مدیران 2 3

 5 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذر بایجان غربی 10 10

 6 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 10 10

 3 اساتید 2 3

 8 جویان رشته های پزشکی و پیراپزشکیدانش 8 0

 2 سازمان های بیمه گر 3 3

 10 جامعه و نهادهای اجتماعی 1 0

 11 تأمین کنندگان، پیمانکاران و ... 6 0

1 0 
پزشکی قانونی، استانداری، فرمانداری، شورای شهر، سازمانهای همکار )مانند 

 ...(شهرداری و 
10 
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ینفعانذ عالقه و قدرت ماتریس    

وزارت 

بهداشت، 

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

     

 

 

 10   بیماران 

مدیران،    

 اساتید

      2 

 8   دانشجویان همراهان      

 
 

سازمانهای  

 گربیمه

 3      کارکنان

  

  

تأمین     

کنندگان، 

 پیمانکاران

 6 

          5 

  

  

جامعه و     

نهادهای 

 اجتماعی

 1 

 
 

 
سازمانهای    

 همکار

   0 

          0 

          1 

10 2 8 3 6 5 1 0 0 1  

    

 کم

 زیاد

قه
ال

ع
 

 زیاد کم قدرت

 اولیه کلیدی/اصلی

 کم اهمیت ثانویه
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 تحلیل ماتریس 

 واقع شدن ذینفعان در نواحی چهارگانه محور مختصات را به شزح زیر تبیین نموده اند ،در تحلیل های کالسیک

 

 

 

 

 

 

 .نمیدهند نشان خود از سازمان به نسبت نیز القه ایع و برخوردارند پایینی قدرت از ذینفعان گروه الف(

 این انتظارات باید سازمان هستند عالقه مند سازمان فعالیتهای به نسبت لیکن، و هستند پایینی قدرت دارای گروه ب( ذینفعان

 بتوانند لزوم مواقع در است نممک ذینفعان این د.بده آنها به مناسب زمانهای در را الزم اطالعات کند سعی و نماید شناسایی را گروه

 .دهند قرار تأثیر تحت را قدرتمندتر ذینفعان سازمان از حمایت در

 این کند سعی باید سازمان نیستند مند عالقه سازمان فعالیتهای به نسبت لیکن، و هستند باالیی قدرت دارای گروه ج( ذینفعان

 نفعانیذ به و شوند عالقه مند سازمان به نسبت است افراد ممکن این شد،نبا مراقب سازمان صورتیکه در .دارد نگه راضی را ذینفعان

 .گروه د تبدیل شوند و مشکالتی را برای سازمان ایجاد کنند

 دارند.  سازمان به نیز زیادی توجه و هستند باالیی قدرت دارای که هستند کلیدی ذینفعان ذینفعان گروه د (

 غیر در، گیرد قرار افراد پذیرش این مورد باید شده تدوین های استراتژی .گردند واقع سازمان زیاد توجه مورد باید افراد این

.بود نخواهد همراه موفقیت با ها استراتژی آن اجرای اینصورت،

 الف

 ب

 ج

 د



1-Program of Leadership & Management-Strategic Program 

 آنها انتظارات و ها خواسته همراه به ذینفعان جدول
 

  ب برای مواجههمناس استراتژی ارتباطی کانالهای رضایتمندی( )معیارهای انتظارات  ذینفعان

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

/ دانشگاه  پزشکی

 علوم پزشکی آغ

 همسویی برنامه های بیمارستان با استراتژی های نظام سالمت کشور .1

 رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های ابالغ شده .0

 های مورد نیاز به وزارت انعکاس آمار و اطالعات و گزارش .0

 ن اورژانسیپذیرش بی قید و شرط بیمارا .1

 رعایت حقوق بیماران و همراهان .5

 رعایت تعرفه های مصوب .6

 اجرای دقیق و مؤثر پروتکل های ابالغی .3

 های بالینی بسط و گسترش پژوهش .8

ارتقای مستمر کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی توأم با حفظ و ارتقاء  .2

 رضایتمندی و ایمنی کارکنان و مراجعین به بیمارستان

ها و پاسخگویی به هنگام به مکاتبات و  بخش نامه ،ناجرای به موقع قوانی .10

 درخواستها

 پاسخگویی مناسب به مراجعین و بیماران .11

رعایت استانداردهای ارائه خدمات درمانی و کسب امتیازات الزم در اعتبار  .10

 بخشی ساالنه

 رسمی مکاتبات 

 گزارشات ادواری  

 مشترک تشکیل جلسات  

 ای بازدیدهای دوره  

 تلفنی های تماس 

  فعالیتهای مرتبط با استقرار / رعایت استانداردهای

ابالغی )اعتبار بخشی( و ارتقاء کیفی خدمات در سرلوحه 

 .برنامه های ساالنه و بلند مدت بیمارستان لحاظ گردد

 استراتژیها و سیاستهای ابالغی وزارت /  برجسته نمودن

 دانشگاه در تدوین برنامه های عملیاتی مرکز 

 روند استقرار  جهت ارزیابی مؤثر زیابیایجاد یک مدل ار

پیشرفت امور بر سنجش و ارتقا ستانداردهای ابالغی و 

و انعکاس  بیمارستان بستر برنامه های ساالنه و بلند مدت

 گزارشات ادواری به دانشگاه / وزارت متبوع  
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 مدیران

. ) از اختیارات متناسب با میزان مسئولیتهای محوله برخوردار باشند .1

هاد می شود که تناسب اختیارات و مسؤلیتهای مدیران در  پیشن

 قالب بک پروژه علمی مطالعه گردد(

مدیران، تعالی بیمارستان و ارتقاء عملکردها را به میزان زیادی  .0

منوط برنامه محور بودن دستورالعملهای ابالغی می دانند فلذا توقع 

شنهاد: بررسی دارند دانشگاه نیز به این مهم توجه داشته باشد. ) پی

 و موشکافی این رابطه نیاز به مطالعه علمی دارد(

 ،فیزیکی   از حمایتها و منابع کافی اعم از مالی،مدیران توقع دارند تا  .0

برای تحقق اهداف سازمانی و انجام وظایف و آموزشی نیروی انسانی 

 .برخوردار باشند یتیمدیر

الی عملکرد در راستای تع انتظار دارند که بیمارستان مدیران .1

شکل  یک نظام ارزشیابی باال دستی بیمارستانها، سطوح مدیریتی

همچنین و گرفته بر بستر برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت 

را به منظور ارزریابی عملکرد  پس خوراندهای محیطی حساس به 

 بر قرار نمایند. آنها

های کشوری از  مدیران انتظار دارند که بیمارستان در رنکینگ .5

و در این راستا از دانشگاه نیز توقع  ی برخوردار باشدترجایگاه باال

  مشارکت دادن آنها در

بخشی، عمومی  درون جلسات

 و ..

  انجام ارزیابی ها و

نظرسنجیهای ادواری از کانال 

 مدیران

   تعامل دو طرفه مستقیم با

کارکنان و فعالیتهای 

 بیمارستان

 منابع به عنوان یک سیاست  محدودیت شتن بهتوجه دا

 اصلی و متابعت از آن در همه مراحل تدوین و اجرا برنامه

 جهتی که  هدایت برنامه های تدوینی بیمارستان در

با برنامه ها و سیاست گذاری های تام  هماهنگی

 در آن لحاظ گردیده باشد. سازمانهای باال دستی

 طالعات موثر در ایجاد و برقراری یک نظام مدیریت ا

درون بیمارستان و فی مابین بیمارستان و دانشگاه جهت 

پوشش دادن همه فعالیتها و انتظارات مربوط به ارزیابی و 

 عملکردی ارزشیابی های
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 حمایت و همکاری بیشتری دارند.

 اساتید

 انسانی آنها کرامت احترام و حفظ .1

 مزایا و حقوق موقع به پرداخت .0

 روز به و با رشته تخصصی مناسب پزشکی تجهیزات بودن اختیار در .0

 رسانی مدرن اطالع های سیستم به آسان دسترسی .1

 مراجع قضایی در قضایی و حقوقی های حمایت .5

  مشارکت دادن آنها در

بخشی، عمومی  درون جلسات

 و ..

  انجام ارزیابی ها و

 نظرسنجیهای ادواری 

   تعامل دو طرفه مستقیم با

و فعالیتهای  اساتید

 بیمارستان

  دادن  مشارکت منظورایجاد سازو کارهای مناسب به

 در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری بیمارستان اساتید

  برقرار یک نظام تعاملی مؤثر فی مابین بیمارستان و

 اساتید

 گرهای بیمهسازمان

اعم از:مادی )جلوگیری از تحمیل هزینه های غیر  رعایت حقوق بیماران .1

ر طول مدت ضرور به بیمار( و معنوی ) خفط احترام و کرامت بیمار د

 بستری(

 ارسال به موقع اسناد ارائه خدمات .0

 پذیرش بی قید و شرط بیمه شدگان .0

 و مقررات سازمان های بیمه گر ها رعایت بخش نامه .1

استانداردهای روز به  ابارائه خدمات با کیفیت تشخیصی درمانی مطابق  .5

 بیمه شدگان

 رسمی مکاتبات  

 جلسات مشترک تشکیل  

 تلفنی های تماس 

 دن انتظارات سازمانهای بیمه گر به عنوان لحاظ نمو

 مدافع حقوق بیماران تحت پوشش در برنامه های عملیاتی

  برقراری یک سیستم اطالعات مدیریتی جهت انتقال

گزارشات مورد نیاز سازمانهای بیمه گر به آنها و مطلع 

 شدن از انتظارات آنها 



  4144 - 4141شهید مطهری ارومیه مرکز آموزشی درمانی  یکاستراتژ برنامه

23 
 

 

 کارکنان

 

نظام  بودن مؤثر ی و برقرارآنها در پروسه تصمیم ساز مؤثر مشارکت دادن .1

  و انتقادات. پیشنهادات

 و همچنیناعم از مالی و غیر مالی رعایت عدالت در نظام تشویق و تنبیه  .0

یک پرداخت مبتنی بر عملکرد در کنار  در پرداختهای غیر مستمرعدالت 

 خواست زیربنایی می باشد.

مزایا و از  وجود یک عزم جدی در بیمارستان جهت بهره مندی کارکنان .0

، پرداخت تسهیالت بانکی، سفرهای تفریحی همانند:امکانات رفاهی 

  و ... مساعده عند اللزوم

به منظور توانمند سازی  یک نظام آموزش ضمن خدمت مؤثروجود  .1

کارکنان در زمینه مهارتهای حرفه ایی و مهارتهای الزم جهت برخورداری 

 از یک زندگی شاد و سالم .

حفظ و ارتقاء ایمنی شغلی و سالمت روحی  برای د کهکارکنان انتظار دارن .5

، ساز و کارهای حمایتی مؤثری در بیمارستان وجود داشته و جسمی آنها

 باشد.

محیط کاری تعامالت افقی و عمودی جاری در  کارکنان انتظار دارند که .6

عزت و آنها حتی المقدور از مجاری شفاف اداری صورت گرفته و رعایت 

 .ر آنها ملحوظ باشدد احترام متقابل

 بخشی،  درون جلسات

 عمومی

 نظرسنجی 

 ها گزارش کمیته 

 مراجعات مستقیم 

 کوتاه پیام سیستم 

 اعالنات تابلو 

 دادن  مشارکت ایجاد سازو کارهای مناسب به منظور

ان در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری نکارک

 بیمارستان

 در همه زمینه آموزش و توانمند سازی کارکنان 

  اهتمام جدی جهت ایجاد سازو کارهای مناسب به

رقراری عدالت در نظام ارزیابی عملکرد وبرقراری منظور ب

 نظام تشویق و تنبیه بر همین مبنی
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حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر خود را به طور منظم و به موقع  .3

 دریافت نمایند.

برخورداری از فرصت های برابر و عادالنه در زمینه ارتقای شغلی و وجود  .8

 .نظام ارتقاء عادالنه و شفاف در این زمینه

 وجود امنیت شغلی در همه زمینه ها .2

 بیماران

  .پذیرش سریع و محترمانه در بیمارستان .1

 .دریافت خدمات پزشکی،پرستاری و تشخیصی  به موقع و با کیفیت .0

مشکل د ندریافت آگاهی های الزم در رابطه با بیماری خود و اینکه بدان .0

  نمایند.از خود مراقبت  باید در آن رابطه چگونهیست و جسمی آنها چ

از  هره مندیشده و  ب  های درمان متناسب با خدمات ارائه پرداخت هزینه .1

 و حمایتهای مددکاری. پوششهای بیمه ای

و  وی )بویژه در تعامل با دانشجویان پزشکی و پیرلپزشکی( کرامت انسانی .5

 مورد توجه و احترام واقع گردد. خانواده اش در طول اقامت در بیمارستان

خدمات تشخیصی، درمانی و داروئی  مورد  برای تأمینبیمار دوست دارد  .6

 .شودنحتی المقدور به خارج از بیمارستان ارجاع داده  خودنیاز 

 انجام مستمر نظرسنجی 

  تابلوهای راهنما و سیستم

 اطالع رسانی

  ارزشیابی مستمر و تحلیل

  نتایج

 ظام تعاملی مؤثر فی مابین یک ن نمودن برقرار

 بیمارستان و مراجعین

 استقرار بی عیب و نقص  تالش در راستای

در برنامه های  و فراتر از آن  استانداردهای اعتبار بخشی

 عملیاتی

 د سازی وی در نتوجه ویژه به امر آموزش بیمار و توانم

 راستای مراقبت از خود در برنامه های عملیاتی

خانواده/ همراهان 

 مارانبی

در مورد دارد که بیمارستان نگرانی و دغدغه آنها  بیمار توقع خانواده .1

جهت توجه به نگرانی های  تدبیریرا درک نموده و  عضور بیمار خانواده 

 نظرسنجی صندوق 

 ثبت برای مراجعه مستقیم 

 یماران و خانواده برقراری مستمر نظام نظر سنجی از ب

 آنان



  4144 - 4141شهید مطهری ارومیه مرکز آموزشی درمانی  یکاستراتژ برنامه

25 
 

 
 .داشته باشد آنها

مانع از  عمل نماید که؛سیستم راهنمایی بیمارستان به گونه ای  .0

 باشد.اخل بیمارستان در محوطه و دسرگردانی خانواده و همراهان بیمار 

) چه  گرددپیوسته از وضعیت بیمار خود مطلع  خانواده قادر باشد تا .0

 بصورت مالقات حضوری و یا روشهای دیگر(

بطور  کرامت انسانی آنها در تعامل با کارکنان بیمارستان  / حفظرعایت .1

 جد مورد توجه بوده و نمود داشته باشد.

، محلی برای صندلی، محل انتظار  وفه،ب  نمازخانه،  )امکانات رفاهی مناسب  .5

در محوطه  و غیره( در حد مقدوراتشارژ کردن باطری تلفن همراه 

 بیمارستان وجود داشته باشد.

  شکایات

 ساعته 01تلفن 

 نظرسنجی 

 و رسانی تابلوهای اطالع 

 ایرسانه سیستم

  تآکید بر اجرای استانداردهای اعتبار بخشی بویژه

 استانداردهای مربوط به حقوق بیمار 

دانشجویان رشته 

های پزشکی و 

 پیراپزشکی

 داشتن امکانات و تسهیالت الزم برای فراگیری دانش جدید .1

وجود ضوابط و برنامه های آموزشی مناسب جهت تبدیل آنها به کادرهای  .0

 ارآمد سیستم بهداشتی و درمانی در آیندهک

داشتن امکانات و تسهیالت اقامتی مناسب برای مواقعی که در بیمارستان  .0

 حضور دارند

 درون راندهای آموزشی 

 عمومی بخشی،

 نظرسنجی 

 ها گزارشات کمیته 

 مراجعات مستقیم 

 

 وهش بالینی به عنوان یکی از ژانتخاب آموزش و پ

 مه پنج سالهاستراتژیهای محوری در برنا

  تأکید بر اجرای استانداردهای بیمارستانهای آموزشی در

  برنامه های آتی

اجرای استانداردهای مرتبط با موضوع در چهارچوب   مکاتبات  شفافیت در جریان انعقاد قراردادهاوجود وجود فرصتهای برابر و عادالنه و  .1 تأمین کنندگان
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 تعهدات داده شده و پرداخت به موقع مطلبات آنها بیمارستان به پایبندی .0

 ا تأمین گنندگانتعامل مناسب و احترام آمیز ب .0

 مستقیم مراجعه 

 مستقیم تماس خط  

 ها و رسانه جراید 

 برنامه 

  وابط قانونی در انجام مناقصه ها و مزایدهای ضرعایت

 موجود

سازمانهای همکار 

)مانند پزشکی 

 قانونی، شهرداری و.. 

 زم در زمینه تدوین و اجرای برنامه های استانیوجود تعامل و هماهنگی های ال

 مکاتبات 

 مستقیم مراجعه 

 مستقیم تماس خط  

  اجرای استانداردهای مرتبط با موضوع در چهارچوب

 برنامه 

  امورات مربوطهوابط قانونی در انجام ضرعایت 

 جامعه

حفاظت از محیط زیست و  رعایت دستورالعمل ها و استانداردهای ملی و  .1

 لی مرتبط با محیط زیستبین المل

تالش در جهت ارتقای سطح سالمت و فرهنگ بهداشتی جامعه وایفای  .0

 نقشی مؤثر به عنوان بیمارستان ارتقاء دهنده سالمت 

برقراری ارتباط مؤثر با جامعه و انعکاس خواست و نیازهای آن در زمینه  .0

توسعه خدمات درمانی، آموزشی و پزوهشی مطابق با نیازهای روز در 

 رنامه های سالمت.  ب

 داشتن پاسخهای مناسب برای وضعیت های بحرانی و پیش بینی نشده  .1

یافتن پاسخهای مناسب برای مشکالت و بیماریهای نو پدید از طریق  .5

 بسط فعالیتهای پژوهشی اثر بخش

  تعامل مستقیم به هنگام

 مراجعه به بیمارستان

 ایت از کانتقال نظر و ش

طریق فضای مجازی و یا از 

ی ریق سازمانها و نهادهاط

 عمومی

  تالش برای باال بردن ظرفیت و توان بیمارستان در

 مواجهه با بحران و بالیا

  اهمیت بخشی به اجرای استانداردهای مربوط به

 بیمارستانهای دوست دار سالمت در برنامه پیش رو
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 :موضوعات استراتژیک 

 فضای فیزیکی منابع انسانی، مالی، تجهیزات، بهبود استانداردهای  .1

 توجه جدی به ایمنی بیماران و همکاران .0

 و ترویج نگرش سیستمیک مدیریت فرایندهای اصلی و پشتیبانی .0

 توجه جدی به آموزش و پژوهش بالینی .1

 تقویت خدمات پاراکلینیکی .5

 کیفی ارائه خدمات و رضایتمندی بیماران بهبود  .6
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 ینفعانذ تبط بای مرو سیاستهاتی راهبرد استراژیها

اً تحلیلی جامع از نیازها و انتظارات ذینفعان ما را ناگزیر به اتخاذ راهکارهایی به منظور مواجهه با آنها می نماید. راهکارهایی که بعض

قلمداد می گردند و دسته اییدیگر که جنبه ایجابی داشته و چهارچوب استراتژیها جنبه سلبی داشته و در دسته سیاستهای راهبردی 

دسته بندی می باشند پر واضح است که در صورت عدم تمرکز تیم مدیریتی بیمارستان بر انتظارات ذینفعان و نداشتن راهکار قابل 

مناسب برای مواجهه با آنها، غلبه بر موانع و جلب همراهی ذینفعان مقدور نگردیده و در نتیجه تحقق اهداف بیمارستان نیز میسر 

مه ریزی راهکارهای مورد بحث را در دو محور ایجابی و سلبی تحت عناوین سیاستهای راهبردی و ذا تیم برنانخواهد گردید. علیه

استراتژیها مرتبط با ذینفعان به شرح زیر استخراج و آنها را به تیم رهبری بیمارستان ارائه نموده است. شایان ذکر است که این 

  تژیهای پنج ساله بیمارستان لحاظ خواهند گردید:در استرا (swot)راهکارها بعد از انجام تحلیلهای میدانی 

 الف( استراتژیها

استقرار  در جهتحرکت های بیمارستان در جهت استقرار استانداردهای نوین )اعتباربخشی(  و و فعالیت هامتمرکز نمودن برنامه (1

 ارتقاء استانداردها و بهبود کیفی خدمات  و

در درون بیمارستان و فی مابین بیمارستان و دانشگاه جهت پوشش دادن همه  کارآمدبرقراری یک نظام مدیریت اطالعات  (0

 فعالیتها و انتظارات مربوط به ارزیابی و ارزشیابی های عملکردی

برقراری یک سیستم اطالعات مدیریتی جهت انتقال گزارشات مورد نیاز سازمانهای بیمه گر به آنها و مطلع شدن از تالش برای  (0

 یک پروسه تعاملیدر  انتظارات آنها

 و اهتمام جدی به پاسخگویی به انتظارات آنها در یک پروسه تعاملی کارکنان مستمر آموزش و توانمند سازی (1

 ان در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری بیمارستانندادن کارک مشارکت ایجاد سازو کارهای مناسب به منظور   (5

بر  به منظور مطلع شدن از انتظارات و الزامات همدیگر مارستان و مراجعینیک نظام تعاملی مؤثر فی مابین بی یبرقرارایجاد و  (6

 پایه الزامات مربوط به منشور حقوق بیمار

ارتقاء فرهنگ بهداشت فردی در راستای از خود و  به منظور ایجاد توان مراقبت بیماراند سازی نتوانم و توجه ویژه به امر آموزش (3

 واجتماعی 

 بیمارستان در برنامه های عملیاتیالزامات مربوط به بیمارستانهای ارتقاء دهنده سالمت  تالش در جهت لحاظ نمودن (8

برقراری نظام تشویق و تنبیه  و کارهای مناسب به منظور برقراری عدالت در نظام ارزیابی عملکرد و اهتمام جدی جهت ایجاد ساز (2

 بر همین مبنی

و نگاه ویژه به امر آموزش و  اجرای استانداردهای بیمارستانهای آموزشی در برنامه های آتی قرار وتتالش در راستای اس (10

  در مشارکت و تعامل با اعضاء هیأت علمی پژوهشهای بالینی

در تعامل با جامعه و سازمانهای ذینفع تالش برای باال بردن ظرفیت و توان بیمارستان در مواجهه با بحران و بالیا (11
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 راهبردی ب( سیاستهای

 ذینفعان کلیدی تبعیت و همسویی باسیاست های باالدستی عنوان سیاست ردیف

 بیماران، همراهان و کارکنان سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه سالمت قوانین اداریو  ارزشهای دینی، ملیتاکید بر اخالق حرفه ای، رعایت  1

2 
ر و ترویج استانداردهای اعتباربخشی ارائه خدمات با کیفیت و ایمن با استقرا

 ملی
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه سالمت 

 استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانهاو 
 وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکیبیماران، همراهان و 

 تامین کنندگان**کارکنان و*بیماران، همراهان،  رستانهااستانداردهای اعتباربخشی ملی بیما کارکنان و ذینفعان مندیارتقای مستمر رضایت 3

 کارکنان بیمارستان استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانها آموزش و توانمندسازی کارکنان 4

سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه سالمت  آموزش به بیمار و ارتقاء فرهنگ سالمتی جامعه 5
 خشی ملی بیمارستانهااستانداردهای اعتباربو 

 بیماران، همراهان، تیم درمانی و مراقبتی

6 

ارائه آموزش به دانشجویان رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی )ارائه 

 خدمات آموزشی / پژوهشی بر بالین بیمار(
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه سالمت 

 قوانین وزارت بهداشتو 
 کنان بیمارستان و بیماراناساتید، دانشجویان، کار

 ، مدیران و مراجعین کارکنان بیمارستان استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانها گیری مشارکتی و نتیجه گراییترویج فرهنگ کار تیمی، تصمیم 7

سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه سالمت  عادالنه بودن نظام تشویق و تنبیه 8
 اعتباربخشی ملی بیمارستانها استانداردهایو 

 بیمارستان و مدیرانکارکنان 

 استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانها و  بیماران ارتقاء سالمت کارکنان مدیریت خطر، 9

وزارت بهداشت و دانشگاه  ،کارکنان بیمارستان ،همراهان، بیماران

 آغ علوم پزشکی

 استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانها زیسترعایت الزامات ایمنی ، بهداشت و محیط  11

وزارت بهداشت و دانشگاه  ،کارکنان بیمارستان ،همراهان، بیماران

)مانند شهرداری،  جامعه و نهادهای اجتماعی آغ و  علوم پزشکی

 محیط زیست و غیره(
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 آغ وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ،کارکنان بیمارستان بیمارستانها استانداردهای اعتباربخشی ملی استفاده بهینه از منابع مالی، انسانی و فیزیکی 11

 قوانین ابالغی وزارت بهداشت دریافت هزینه ها براساس تعرفه های مصوب و ابالغی وزارت بهداشت 12

وزارت بهداشت و دانشگاه  ،کارکنان بیمارستان ،همراهان، بیماران

 آغ علوم پزشکی

13 

 موسسه های  /مردمی مشارکتهای محل از ای رمایهس  /مالی منابع جذب

 مربوط ضوابط چارچوب در بیمارستانی خیریه
 کارکنان بیمارستان، مدیران، جامعه و نهادهای اجتماعی استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانها

14 

رعایت و اجراء قوانین و مقررات آیین نامه ها و دستورالعمل های ابالغی 

 ت درمانوزارت بهداش

استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانها و سایر قوانین 

 ابالغی وزارت بهداشت
 آغ وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی

15 

های باال دستی در زمینه اقتصاد مقاومتی به همراه در نظر داشتن سیاست

 وریها و تالش جهت افزایش بهرهجلوگیری از  افزایش هزینه
 کارکنان ،  مدیران و سیستم های باالدستی الغی مقام معظم رهبریسیاست های اب

 خرید کاالهای باکیفیت، استاندارد، دارای مجوز با اولویت تولید ملی  16
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری و قوانین ابالغی 

 وزارت بهداشت

تولید کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات کارکنان ، مدیران و 

 پزشکی
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 چهارمفصل 

 :ی حاکم بر فعالیتهای بیمارستانارزش ها

 

ارائه خدمات ایمن توأم با حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق گیرندگان خدمت سرلوحه تمامی خدمات بیمارستان  .1

 خواهد بود. 

 ) نمود این ارزش در سنجش رضایتمندی و میزان خطاهای اتفاق افتاده خواهد بود(

 یمی و نگرش سیستمیک به کارها به همراه پایبندی به ارتقاء مستمر کیفیت خدمات.                        مشتری محوری؛ کار ت .0

 )نمود این ارزش در برنامه های بهبود کیفیت ساالنه خواهد بود(

 نان. توانمندسازی مدیران و کارکنان در محیطی واجد تعامل سازنده فی مابین همکاران با یکدیگر و مدیریت با کارک .0

 )سنجش رضایتمندی کارکنان و آموزشهای ارائه شده ضمن خدمت معیار میزان رعایت این ارزش خواهد بود(

 صیانت از بیت المال و جلوگیری از هدرفت منابع. )صرفه جویی های ساالنه( .1

  ارتقاء فرهنگ بهداشتی جامعه و مطرح نمودن این مرکز به عنوان یک بیمارستان ارتقاء دهنده سالمت. .5

)تعداد پروژه های اجرا شده در زمینه ارتقاء فرهنگ بهداشتی جامعه و توانمند سازی بیماران در زمینه مراقبت از خود معیار 

 ارزیابی میزان رعایت این ارزش خواهد بود(
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 فصل پنجم

 تحلیل وضعیت موجود

شده توسط برایسون وضعیت موجود مورد تجزیه و  در این بخش از فرایند تدوین برنامه استراتژیک، به کمک ابزارهای پیش بینی

تحلیل واقع گردید. به این منظور در ابتدا محیط پیرامونی بیمارستان یعنی شناخت فرصتها و تهدیدهای پیش رو مورد تجزیه و 

ذار بر فعالیت تحلیل واقع گردید. به سخن دیگر در این مرحله از فرایند تدوین برنامه، تالش گردید تا عوامل خارجی تأثیر گ

 د.نبیمارستان در سالهای اجرای برنامه حتی المقدور مورد واکاوی و پیش بینی واقع گرد

در ادامه تحلیل وضعیت موجود و در اقدامی دیگر، محیط درونی بیمارستان نیز تا سرحد امکان مورد واکاوی و تجزیه و تحلیل 

حی از نقاط قوت و ضعف بیمارستان ترسیم و نهایتاً ماحصل آن در قالب واقع گردید. در این واکاوی، تالش گردید تا تصویر واض

 ماتریس بررسی عوامل داخلی و به شرحی که در پی خواهد آمد ترسیم گردید. 

 *نکته مهم

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

، داشته ابداع گردید برای رتبه بندی موضوعات تصمیم گیری 1230که اولین بار توسط توماس ال. ساعتی عراقی االصل در دهه 

 نمودیمتعیین  100و برای راحتی محاسبات مجموع امتیازات عوامل درونی و بیرونی را به صورت جزئی از 

 وش ابداعی ساعتیها/موضوعات نسبت به هم در ر ل نحوه ارزش گذاری شاخصجدو

ارزش 

 ترجیحی

 iوضعیت مقایسه

 jنسبت به 
 توضیح

 اهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند. jنسبت به  iگزینه یا شاخص  اهمیت برابر 1

 کمی مهمتر است. jنسبت به  iگزینه یا شاخص  نسبتاً مهمتر 0

 مهمتر است. jنسبت به  iگزینه یا شاخص  مهمتر 5

 است. jدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  iگزینه یا شاخص  یلی مهمترخ 3

 نیست. jمهمتر و قابل مقایسه با  jاز  مطلقاً iگزینه یا شاخص  کامالً مهم 2

  8و6و1و0
، بیانگر اهمیتی زیادتر از 8دهد مثال  ارزشهای میانی بین ارزشهای ترجیحی را نشان می

 است. iبرای  2تر از  و پایین 3
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هر یک از عوامل داخل ماتریسهای داخلی و خارجی، تمامی عوامل درون ماتریس ها را بر  ضریبعالوه برای تعیین ب

و در نهایت از ضرب نمره مربوط به ضریب و  بر پایه اجماع تیم رتبه بندی 1الی  1از  ی که در ادامه خواهند آمد؛ اساس معیارهای

 نهایی هر یک از آنها محاسبه و در  ستون انتهایی ماتریس وارد گردید. رتبه داده شده به هر یک از عوامل، نمره 

برای تعیین نمره نهایی بر روی محور مختصات و تعیین محل استراتژیهای بیمارستان نمرات فرصتها و نقاط قوت با 

 ضریب مثبت و نمرات نقاط ضعف و تهدیدها با ضریب منفی لحاظ گردیدند. 

 ل داخل ماتریس:معیارهای رتبه بندی عوام

 تأثیر مثبت یا منفی بر عملکرد کلی بیمارستان   -1

 تأثیر مثبت یا منفی بر رضایت مندی ذینفعان  -0

 تأثیر مثبت یا منفی بر استقرار استانداردهای اعتبار بخشی  -0

 جی برای عوامل خار یسهولت دست کاری به عنوان یک متغیر در عوامل داخلی و تأثیر گذاری بر رسالت و چشم انداز -1

 توضیح اینکه

عبارت است از وزن هر یک از موضوعات داخل جداول نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصتها و تهدید ها در مقایسه با  منظور از رتبه

 یکدیگر. با این توضیح که در این رتبه بندی از روش ساعتی الهام گرفته شده است

یر پذیری موضوعات داخل همان جداول بر روی عوامل چهارگانه فوق الذکر  و بعالوه منظور از ضرایب عبارت است از تأثیر گذاری و تأث

 تعیین گردیده است. 1الی  1همچنین میزان کشش مثیت یا منفی فی مابین آنها که بر اساس نظر تیم برنامه ریزی از نمره 

 

 

 

 

 

 



1-Program of Leadership & Management-Strategic Program 

رجی و داخلیارزیابی عوامل خا  

 (EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی )بخش نخست 

 های پیش رو ماتریس تحلیل فرصت -فال

 نمره ضریب رتبه عوامل خارجی ردیف

 فرصت ها

1 

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

و لذا تقاضای مستمر برای خدماتی  .نداردکودکان در سطح استان وجود در رشته تخصصی 

 .باشدکه ارائه می دهیم تضمین شده می 

10 1 14 

0 

ا بضای مجازی امکان ارتباط تیم درمان و بیمارستان ارتباطات در فروز افزون گسترش 

بیماران را تسهیل نموده و پیگیری بیماران و تأثیر گذاری بر فرهنگ بهداشتی درمانی 

از  درمانی بیمارستان از طریق دریافت پس خوراند، پرسنل بازآموزیاز یک سو و  را جامعه

 نمایدمی تسهیل را  دیگر سوی

6 1 41 

0 

اقشار جامعه و بیمارستان در قالب طرح تحول نظام می اتمهای حمایتی دولت از  سیاست

شده را تقریباً بهای خدمات ارائه  وصول ای، و برقرای پوششهای حمایتی بیمه سالمت

 .تضمین می نمایند

8 0 41 

1 

) در سطوح وزارت  اعتبار بخشی ملی اجرای نظاموجود یک عزم عمومی نشأت گرفته از 

دست یابی به  جهت را خوبیحمایتی پتانسیلهای  بهداشت، هیآت دولت و جامعه(

در زمینه خدمات درمانی،آموزشی و پژوهشی و بهبود کیفیت خدمات  استانداردهای باالتر

 فراهم نموده است.

10 1 14 

5 

، کودکان خصصی و فوق تخصصیتواقع شدن به عنوان مرکز ارجاع استان در رشته های 

ده که می تواند در تأثیر بخشی بیمارستان در نزد افکار عمومی ویژه ای به اعتبار جایگاه و

 .گذاری بر فرهنگ بهداشتی جامعه و ارتقاء سطح سالمتی مؤثر واقع گردد

6 1 41 

6 

ارت و حمایت از طرح های پژوهشی از جانب وز از یک سو تقاضا برای تحقیقات کاربردی

از سوی دیگر، فرصت بهتری را جهت بهره برداری از توان  متبوع و سایر ارگانهای ذیربط

 آموزشی و پژوهشی بیمارستان فراهم نموده است

6 0 41 
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 ماتریس تحلیل تهدیدهای پیش رو -ب

 نمره ضریب رتبه تهدید ها ردیف

1 

که در )تخت به فضای فیزیکی بهبود استاندارد ارتقاء نسبت  ملی و استانی،  کمبود اعتبارات

(  و افزایش فضای فیزیکی با متر مربع به ازاء هر تخت می باشد  68حال حاضر نسبت آن 

 .استفاده از منابع موجود را غیر ممکن نموده است

3 0 11-  

0 

و مرکز ارجاع بودن آن  نسبت به خصوصی از یک سو تعرفه خدمات بخش دولتی نازل بودن

سراریز  ،از سوی دیگر منحصر به فرد بودن بسیاری از خدمات این مرکزدر استان همراه با 

 .گردیده استبیمارستان را موجب شدن بیماران در حد فراتر از ظرفیت 

6 0 18-  

0 

 ها و سیاست کشور از استراتژیو آموزش پزشکی  بر خوردار نبودن نظام بهداشتی درمانی

را موجب بی اعتمادی منابع انسانی  ،مینهها در این ز های پایدار و تزلزل تصمیم گیری

 .ده استگردی دن آنها با برنامه های بهبود کیفی دشوارشو لذا همراه  گردیده

8 1 00- 

1 
تأخیر طوالنی و چندین ماهه در وصول مطالبات مالی بیمارستان از شرکت های بیمه ایی 

 .امکان برنامه ریزی را دشوار نموده است ،طرف قرارداد
8 0 16- 

5 
برای بیمارستان بار   ،جامعه در نبود یک نگاه فرهنگی به اصالح الگوهای رفتارهای بهداشتی

 .کاری مضاعف و عدم همراهی بیمار با تیم درمانی را موجب میگردد
6 4 10- 

6 
بر کیفیت کار بیمارستان تأثیر  ها کارآیی پایین بخشی از فارغ التحصیالن جدید دانشگاه

 .ی گذاردسوئی را بر جای م
6 0 10- 

3 
قدرت تصمیم  نازل بودن سطحامور در ستاد و تمرکز  ی دانشگاه بهتمایل شدید معاونت ها

 اید.امکان برنامه ریزی های مقطعی و اجرا آن را دشوار می نم گیری در بیمارستانها
3 1 08- 

8  

تورم و تحریم  تأثیر پذیری فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و درمانی از اوضاع اقتصادی بویژه

تعیین چشم انداز برای بهبود استانداردها آموزشی، درمانی و فعالیتهای پژوهشی را دشوار 

 نموده است

6 1 01- 

 444 جمع کل فرصت ها و تهدید ها
 

41 

 .به دست آمده است 41که با اعمال درصد نمره نهایی جمع کل فرصت ها و تهدیدات = 
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  (IFEخلی )ماتریس ارزیابی عوامل دابخش دوم 

  نقاط قوتتحلیل  –الف 

 نمره ضریب رتبه نقاط قوت دیفر

 

1 

مجرب و با انگیزه  پشتیبانیبرخورداری بیمارستان از تعداد قابل توجهی کارکنان پرستاری و 

که به لزوم تغییر در وضعیت موجود و حرکت به سوی چشم انداز تعیین شده اعتقادی 

 .عمیق دارند

6 0 10 

0 

ر اغلب رشته های فوق تخصصی و غالباً تمام وقت دبیمارستان از اساتید مجرب  برخورداری

ارتقاء کیفی  می باشند، ظرفیت باالیی را جهت کودکان ، که در سطح استان منحصر به فرد 

 ایجاد نموده است. آموزشی و درمانی خدمات

3 1 08 

0 
اری های کودکان ، پرستاری و وجود زمینه و انگیزه انجام فعالیتهای پژوهشی در زمینه بیم

 سایر مسائل مربوط به بیمارستان
6 0 18 

 10 0 5 .و اینترنت MISو  HISبرخورداری از سیستمهای  1

5 
وجود یک خواست عمومی در راستای ارتقا کیفی و ایمنی خدمات و مشارکت قابل توجه 

 اعتبار بخشی استانداردهای نوین اعتبار بخشیپرسنل در جهت استقرار
6 0 18 

6 
آنها ظرفیت ساعته رزیدنتها در بیمارستان به لحاظ آموزشی بودن و استفاده از  01حضور 

 برای ارائه خدمات
5 0 15 

3 

کاهش بار ترافیکی بخشهای تخصصی و فوق تخصصی زنان از این بیمارستان و  منفک شدن

هبود استاندارد افزایش فضای فیزیکی قابل استفاده برای توسعه و بو مراجعه و همچنین 

 های فیزیکی

5 0 15 

8 
واقع بودن بیمارستان به عنوان اصلی ترین مرکز ارجاع بیماریهای کودکان زمینه مساعدی 

 را برای آموزش فراگیران فراهم نموده است
5 0 10 
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 تحلیل نقاط ضعف  -ب

 نمره ضریب رتبه نقاط ضعف ردیف

1 

شده در اعتبار بخشی ملی از نظر فیزیکی، مابین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب تعیین 

که  مشهود است بارزیشکاف آنچنان  (آموزشی پژوهشی و درمانی) یو عملکرد مالی،نسانی ا

 را طلب خواهد نمودصرف انرژی و منابع زیادی در طول سالهای برنامه  آنپر کردن 

9 1 10- 

0 
-مشارکت در تصمیم  د وو کارکنان برای تغییر وضع موجو پزشکانطیف قابل توجهی از 

 از انگیزه کافی برخوردار نمی باشند گیریها
5 4 10- 

0 
دانش عملی و  که طیفی از نیروهای جدید الورود از مهارتهای حکایت از این داردشواهد 

 کافی بهره مند نمی باشند تئوریک 
1 4 8- 

1 
دمات کیفی ایمن و ی علمی روز جهت ارائه ختکنیکهادانش و با  از کارکنان زیادیتعداد 

 متناسب با دانشهای روز بی بهره اند.
9 1 10- 

5 

بیمارستان و تأثیر گذاری سوء  آموزشی، پژوهشی و درمانینظام ارزیابی عملکرد ناکارآمدی 

و  نظام پرداخت و تشویق و تنبیه و در نهایت تأثیر پذیری اعتماد و انگیزه  بر این ضعف

 این نظام ضعف کارکنان ازپزشکان و  کارائی

1 4 8- 

6 

و هاکذا مالی بیمارستان منابع و نبود امکان استقالل عمل در زمینه مدیریت نیروی انسانی 

در ستاد تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی به دلیل تمرکز اختیارات مربوطه 

 مدیران بیمارستان در این زمینهاختیارات  محدودیت  دانشگاه و 

5 4 10- 

3 

وجه به طراحی اولیه بیمارستان برای ارائه خدمات درمانی از یک سو و محدودیت منابع با ت

مالی از سوی دیگر فاصله قابل توجهی را مابین وضعیت موجود و استانداردهای فیزیکی 

 آموزشی متناسب با نیاز روز را موجب گردیده است 

5 4 10- 

8 
سرگردانی بیماران و همراهان و نارضایتی نبود سیستم تریاژ فعال مراجعین بیمارستانی که 

 آنها را موجب می گردد.
1 1 16- 

2 

فقدان یک نگاه زیر بنایی به مقوله پژوهش های کاربردی و استفاده از نتایج آن به عنوان یک 

ضرورت برای حل مسائل و تولید دانش ضروری روز ، موجب کم رنگ شدن حمایتهای مالی، 

 ز امر پژوهش گردیده استتجهیز اتی و انگیزشی را ا

1 4 8- 
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10 
به عنوان یک نگاه غالب در مدیریت امورات مقاومت در اجرای فعالیتهای برنامه ریزی شده 

 جاری در همه واحدهای بیمارستان
5 4 10- 

11 
 و فقدان یک نگاه سیستمیک و آموزشی مراقبتی ،نارسایی در اغلب فرایندهای حمایتی 

 یح فر ایندهادر زمینه مدیریت صح غالب
1 1 16- 

10 

فقدان یک نگاه فرهنگی غالب به رعایت حقوق بیمار و همچنین به مقوله سالمتی به عنوان 

یک حق و ضرورت اجتماعی موجب گردیده که غالب خدمات به حد یک نگاه سطحی و یا 

 در حد رفع رجوع تنزل پیدا نماید

5 4 10- 

10 
وم اعزام بیماران به سایر مراکز برای و لز  DRC،MRI،,DMSAنبود خدماتی مانند

 دریافت این خدمات
4 4 1- 

 -8 1 4 ( 066/000)    پایین بودن نسبت پرستار به تخت در بیمارستان 11

 444 جمع کل نقاط قوت و ضعف
 

41- 

 .به دست آمده است  -41که با اعمال درصد نمره نهایی جمع کل نقاط ضعف و قوت = 
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 فصل ششم 

 ین استراتژیهاتعی

 

انجام می گرفت تا استراتژیها  بر روی محور مختصات جهت تعیین استراتژیهای برنامه نخست باید تلفیق ماتریسهای داخلی و خارجی

نمود یافته و مطابق مدل و بویژه به تبعیت از مدل پیتر بامبرگر در تدوین استراتژیهای منابع انسانی، موقعیت استراتژیها بر روی محور 

مختصات تعیین می گردید. بنابراین در این مرحله باید فعالیتهای مختلفی صورت می گرفت که در ذیل، هر یک از فعالیتها در یک 

 گام جداگانه تبیین خواهد گردید:

 ارزیابی عوامل ماتریس .4

 ((internal factor evaluation & external factor evaluationداخلی و خارجی   .4

س مقایسه عمودی و افقی نقاط ضعف و قوت با فرصت ها و تهدید ها با یک نگاه واحد و استخراج استراتژی ها و هدف از این ماتری

 الگوی برنامه های بعدی سازمان می باشد. 

)تحلیل شرایط بیرونی شامل فرصت ها  EFE)تحلیل وضعیت درونی شامل نقاط ضعف و قوت( و  IFEبا توجه به اینکه ماتریس های 

ها( یکی از ارکان اساسی برنامه ریزی استراتژیک قلمداد و در واقع برای ما بر روی محور مختصات موقعیت استراتژی هایی که و تهدید

مناسب برای بیمارستان می باشند را تعیین خواهد نمود لذا تالش نمودیم تا با استفاده از این ماتریس وضعیت موجود بیمارستان را 

 تحلیل نماییم. 

به شرح  بر روی محور مختصات نمود پیدا کرد صاف آنچه که تحلیل ماتریس های فوق الذکر در ارتباط با موقعیت بیمارستانبا این او

 .قابل ترسیم می باشدزیر 
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 تژیهای برنامهمکانی استراماتریس تعیین موقعیت  .4

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

      

    

 

 

 

  

 

 

 

     

 

 

     

    

 

 

  

 

 

 

31- 

 (IFEداخل )نمره نهایی ارزیابی عوامل 

EFE= 04 

IFE = 06-  

31 

نمره نهایی 

ارزیابی 

عوامل 

 خارجی

(EFE) 

 تهاجمی

 محافظه کارانه

 رقابتی تدافعی

1 
31- 

 WO    9ناحیه  SO    4ناحیه 

 WT    1ناحیه  ST    4ه ناحی
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 یاز استراتژیهای یمجموعه ا، به منظور تعالی بیمارستان و رفع نقاط ضعف آنتحلیل ماتریس فوق الذکر ما را بر آن می دارد که باید 

نموده و نیم نگاهی به دست یابی به استانداردهای نوین داشته باشند را اتخاذ نماییم. بدیهی که اصالح وضعیت موجود را هدف گیری 

ی که توسعه اتخاذ استراتژیهایاستقالل مدیریتی،  محدودیتو ه بلحاظ وابستگی سازمانی، مالی و انسانی بیمارستان به دانشگاه است ک

 فیزیکی بیمارستان را جهت گیری نمایند خیلی منطقی نخواهد بود. 

 تعیین موقعیت مکانی بر مبنای استراتژیهای چهارگانه بامبرگر .9
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 SWOT در مدلاستراتژیهای مطرح  

 (  SO استراتژیهای) (1ناحیه )حداکثر استفاده از فرصتها با استفاده از نقاط قوت سازمان

  (  ST استراتژیهای( )0ناحیه ) از نقاط قوت سازمان برای جلوگیری از تهدیدها استفاده

   (  WO استراتژیهای( )0یه ناح) استفاده از مزیتهایی که در فرصتها نهفته است برای جبران نقاط ضعف موجود سازمان

   (  WT استراتژیهای( )1ناحیه ) و نقاط ضعف به حداقل رساندن زیانهای ناشی از تهدیدها

 

 

 

 



1-Program of Leadership & Management-Strategic Program 
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 SOWTتلفیق ماتریس نقاط قوت و  نقاط ضعف، فرصت ها و  تهدیدات، ، و بر مبنای ماتریس -1

 

 S نقاط قوت W نقاط ضعف

 S1 برخورداری بیمارستان از تعداد قابل توجهی کارکنان پرستاری و پشتیبانی مجرب و با انگیزه. W1 ا وضعیت مطلوبوجود شکاف بارز مابین وضعیت موجود ب

 وجود انگیزه باال درطیف قابل توجهی از پزشکان و کارکنان برای تغییر وضع موجود 
W2 

وق تخصصی برخورداری بیمارستان از اساتید مجرب و غالباً تمام وقت در اغلب رشته های ف

 کودکان 
S2 

 ضعف نیروهای جدید الورود در زمینه مهارتهای عملی و دانش تئوریک 
W3 وجود زمینه و انگیزه انجام فعالیتهای پژوهشی در زمینه در زمینه های مختلف 

S3 

 

تعداد زیادی از کارکنان با دانش و تکنیکهای علمی روز جهت ارائه خدمات متناسب با دانشهای روز 

 ره اند.بی به
W4  برخورداری از سیستمهایHIS  وMIS .و اینترنت S4 

ناکارآمدی نظام ارزیابی عملکرد آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان و تأثیر گذاری سوء این 

 ضعف بر  غملکردها
W5 

وجود یک خواست عمومی در راستای ارتقا کیفی و ایمنی خدمات و مشارکت قابل توجه 

 اراستانداردهای نوین اعتبار بخشی اعتبار بخشیپرسنل در جهت استقر

S5 

 

نبود امکان استقالل عمل در زمینه مدیریت نیروی انسانی و منابع مالی بیمارستان و هاکذا تدوین و 

 اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی 
W6 

 ساعته رزیدنتها در بیمارستان به لحاظ آموزشی بودن و استفاده از ظرفیت آنها 01حضور 

 برای ارائه خدمات

S6 

 

 وجود فاصله قابل توجهی مابین وضعیت موجود و استانداردهای فیزیکی آموزشی متناسب با نیاز روز 
W7 

منفک شدن بخشهای تخصصی و فوق تخصصی زنان از این بیمارستان و  افزایش فضای 

 فیزیکی قابل استفاده برای توسعه و بهبود استاندارد های فیزیکی

S7 

 

سیستم تریاژ فعال مراجعین بیمارستانی که سرگردانی بیماران و همراهان و نارضایتی آنها را نبود 

 موجب می گردد.
W8 

واقع بودن بیمارستان به عنوان اصلی ترین مرکز ارجاع بیماریهای کودکان زمینه مساعدی را 

 برای آموزش فراگیران فراهم نموده است
S8 
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ه پژوهش های کاربردی و استفاده از نتایج آن به عنوان یک فقدان یک نگاه زیر بنایی به مقول

 ضرورت 
W9   

مقاومت در اجرای فعالیتهای برنامه ریزی شده به عنوان یک نگاه غالب در مدیریت امورات جاری در 

 همه واحدهای بیمارستان
W10   

 نارسایی در اغلب فرایندهای حمایتی ، مراقبتی و آموزشی بیمارستان و 
W11   

فقدان یک نگاه فرهنگی غالب به رعایت حقوق بیمار و همچنین به مقوله سالمتی به عنوان یک حق 

 و ضرورت اجتماعی 
W12   

و لزوم اعزام بیماران به سایر مراکز برای دریافت این   DRC،MRI،,DMSAنبود خدماتی مانند

 خدمات
W13   

 ( 066/000پایین بودن نسبت پرستار به تخت در بیمارستان   ) 
W14   

Wo1-  متمرکز نمودن برنامه ها و فعالیتهای بیمارستان در جهت استقرار استانداردهای نوین

 )اعتبار بخشی( و حرکت در جهت استقرار و ارتقاء استانداردها و بهبود کیفی خدمات

 

Wo2- ایت آموزش و توانمند سازی کارکنان در زمینه مباحث مربوط به ایمنی، بهبود کیفیت و رع

 حقوق بیمار و اهتمام جدی به پاسخگویی به انتظارات کارکنان در یک پروسه تعاملی

Wo3-  اهتمام جدی به ایجاد سازو کارهای مناسب جهت برقراری نظام ارزیابی عملکردعادالنه و

 برقراری نظام تشویق و تنبیه بر پایه آن

 

So1 – ر استقرا راستای در تالش

و اجرای استانداردهای 

رستانهای آموزشی در جهت بیما

 ارتقاء کیفی خدمات بیمارستان

So2 –آموزشهای ارائه ترویج 

تقاضای مستمر برای خدماتی که ارائه می دهیم 

 تضمین شده می باشد.
O1 

ها
ت 

ص
فر

 

گسترش روز افزون ارتباطات در فضای مجازی امکان 

ارتباط تیم درمان و بیمارستان با بیماران را تسهیل 

 نموده  است

O2 

های حمایتی دولت از تمامی اقشار جامعه و سیاست 

بیمارستان در قالب طرح تحول نظام سالمت و برقرای 
O3 
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 و دانشجویان ترغیب و و بالینی

 پژوهشهای انجام به کارکنان

 و مشارکت در کاربردی بالینی

 علمی هیأإت اعضاء با تعامل

 بیمارستان

So3-  ایجاد سازو کارهای مناسب

جهت مشارکت دادن هرچه بیشتر 

ان و اعضاء هیآت علمی در کارکن

نظام تصمیم سازی و تصمیم 

 گیری بیمارستان

 پوششهای حمایتی بیمه ای،.

وجود یک عزم عمومی نشأت گرفته از اجرای نظام 

اعتبار بخشی ملی ) در سطوح وزارت بهداشت، هیآت 

دولت و جامعه( درجهت دست یابی به استانداردهای 

 ر باالت

O4 

واقع شدن به عنوان مرکز ارجاع استان در رشته های 

 تخصصی و فوق تخصصی کودکان، 
O5 

وجود فرصت جهت بهره برداری از توان آموزشی و 

 پژوهشی بیمارستان فراهم نموده است
O6 

 

Wt1-   تالش  جهت ایجاد یک نظام مدیریت اطالعات کارآمد در درون بیمارستان و فی مابین

ارستان و دانشگاه به منظور پوشش دادن به همه فعالیتها و انتظارات مربوط به ارزیابی و بیم

 لکردیمارزشیابی های ع

Wt2 – نیاز مورد گزارشات انتقال جهت مدیریتی اطالعات سیستم یک برقراری برای تالش 

 آنها در یک پروسه تعاملی انتظارات از شدن مطلع و آنها به گر بیمه سازمانهای

St1  -  ایجاد و برقراری یک نظام

تعاملی مؤثر فی مابین بیمارستان 

شدن  عو مراجعین به منظور مطل

از انتظارات و الزامات همدیگر بر 

پایه ضروریات مربوط به منشور 

 حقوق بیمار

استاندارد نسبت  ارتقاءعتبارات ملی و استانی، کمبود ا

 تخت به فضای فیزیکی
T1 

ها
د 

دی
ته

 

سراریز شدن بیماران در حد فراتر از ظرفیت  ،

 .گردیده استبیمارستان را موجب 
T2 

و آموزش  بر خوردار نبودن نظام بهداشتی درمانی

 .های پایدار ها و سیاست کشور از استراتژیپزشکی 
T3 
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St2-  توجه ویژه به امر آموزش و

توانمند سازی بیماران در جهت 

ایجاد توان مراقبت از خود و در 

تقاء فرهنگ بهداشتی راستای ار

 جامعه

St3-  تالش در جهت لحاظ

نمودن الزامات مربوط به 

بیمارستانهای ارتقاء دهنده سالمت 

 در برنامه های عملیاتی بیمارستان

St4  -  تالش برای باال بردن

ظرفیت و توان بیمارستان در 

مواجهه با بحران و بالیا در تعامل 

 با جامعه و سازمانهای ذینفع

 

 

خیر طوالنی و چندین ماهه در وصول مطالبات مالی تأ

 ،بیمارستان از شرکت های بیمه ایی طرف قرارداد

 .امکان برنامه ریزی را دشوار نموده است

T4 

نبود یک نگاه فرهنگی به اصالح الگوهای رفتارهای 

   ،جامعه در بهداشتی
T5 

 کارآیی پایین بخشی از فارغ التحصیالن جدید دانشگاه

بر کیفیت کار بیمارستان تأثیر سوئی را بر جای می  ها

 گذارد.

T6 

تمرکزامور در ستاد و نازل بودن سطح قدرت تصمیم 

 گیری در بیمارستانها 
T7 

تأثیر پذیری فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و درمانی از 

اوضاع اقتصادی بویژه تورم و تحریم  و دشواری ترسیم 

 چشم اندازهای بلند مدت

T8 

 



  4144 - 4141شهید مطهری ارومیه مرکز آموزشی درمانی  یکاستراتژ برنامه

47 
 

 
 (QSPM) 4ریزی استراتژیک کمی ماتریس برنامه .5

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

  ها مشخص می سازد.

 لی تعیین کننده موفقیتعوامل اص

به
رت

 

ST4 ST3 St2 ST1 SO3 SO2 SO1 WT2 WT1 WO3 WO2 WO1 

ت
ابی

جذ
 

مع
ج

ت 
ابی

جذ
 

مع
ج

ت 
ابی

جذ
 

مع
ج

ت 
ابی

جذ
 

مع
ج

ت 
ابی

جذ
 

مع
ج

ت 
ابی

جذ
 

مع
ج

ت 
ابی

جذ
 

مع
ج

ت 
ابی

جذ
 

مع
ج

ت 
ابی

جذ
 

مع
ج

ت 
ابی

جذ
 

مع
ج

ت 
ابی

جذ
 

مع
ج

ت 
ابی

جذ
 

مع
ج

 

 ها  فرصت

ی دهیم تقاضای مستمر برای خدماتی که ارائه م

 تضمین شده می باشد.
10 0 00 1 10 0 00 0 00 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 0 00 

گسترش روز افزون ارتباطات در فضای مجازی 

امکان ارتباط تیم درمان و بیمارستان با بیماران را 

 تسهیل نموده  است

6 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 6 1 6 0 10 0 10 1 6 1 01 1 01 

یاست های حمایتی دولت از تمامی اقشار جامعه س

و بیمارستان در قالب طرح تحول نظام سالمت و 

 برقرای پوششهای حمایتی بیمه ای،.

8 0 01 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 00 

 10 1 00 0 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 00 0 10 1 10 1 10 1 00 0 10از نشأت گرفته  وملی وجود یک عزم عمومی

                                                           
1. Qualitative Strategic Planning Matrix 
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اجرای نظام اعتبار بخشی ملی درجهت دست یابی 

 داردهای باالتر به استان

واقع شدن به عنوان مرکز ارجاع استان در رشته 

 های تخصصی و فوق تخصصی کودکان، 
6 1 01 0 18 0 18 0 10 1 6 0 18 0 18 1 6 1 6 1 6 1 6 0 10 

وجود فرصت جهت بهره برداری از توان آموزشی و 

 ژوهشی بیمارستان فراهم نموده استپ
6 0 18 0 18 0 18 0 10 1 6 0 18 0 18 1 6 1 6 1 6 1 6 1 01 

 تهدیدها

 جهتکمبود اعتبارات ملی و استانی، 

 استاندارد نسبت تخت به فضای فیزیکیارتقاء
3 0 11 0 11 1 3 0 11 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 0 11 

اتر از ظرفیت سراریز شدن بیماران در حد فر ،

 .گردیده استبیمارستان را موجب 
6 0 18 0 10 0 10 0 18 1 6 0 18 0 18 1 6 0 10 1 6 1 6 0 10 

نظام های  ها و سیاست استراتژیناپایداری 

 بهداشتی درمانی کشور
8 0 01 1 8 1 8 0 16 0 16 0 16 0 16 1 8 1 8 0 16 1 8 0 01 

لبات تأخیر طوالنی و چندین ماهه در وصول مطا

مالی بیمارستان از شرکت های بیمه ایی طرف 

 .امکان برنامه ریزی را دشوار نموده است ،قرارداد

8 0 16 1 8 0 16 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 0 16 1 8 1 8 0 16 

 10 0 6 1 10 0 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 10 0 6نبود یک نگاه فرهنگی به اصالح الگوهای رفتارهای 
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   ،جامعه در بهداشتی

کارآیی پایین بخشی از فارغ التحصیالن جدید 

بر کیفیت کار بیمارستان تأثیر سوئی را  ها دانشگاه

 بر جای می گذارد.

6 0 10 1 6 0 10 1 6 0 10 0 10 0 10 1 6 1 6 0 10 0 10 0 18 

تمرکزامور در ستاد و نازل بودن سطح قدرت 

 تصمیم گیری در بیمارستانها 
3 1 08 1 3 0 11 0 11 1 3 0 11 0 11 1 3 0 11 1 3 0 11 0 11 

تأثیر پذیری فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و 

درمانی از اوضاع اقتصادی بویژه تورم و تحریم  و 

 دشواری ترسیم چشم اندازهای بلند مدت

6 1 01 1 6 0 10 1 6 0 10 0 10 0 10 1 6 1 6 0 10 0 10 0 10 

 نقاط قوت

تعداد قابل توجهی  برخورداری بیمارستان از

 کارکنان پرستاری و پشتیبانی مجرب و با انگیزه.
6 0 10 1 01 0 18 0 18 1 01 1 01 1 01 1 6 1 6 1 01 1 01 1 01 

برخورداری بیمارستان از اساتید مجرب و غالباً 

تمام وقت در اغلب رشته های فوق تخصصی 

 کودکان 

3 1 08 1 08 0 01 0 11 1 08 1 08 1 08 1 3 1 3 1 08 1 08 1 08 

وجود زمینه و انگیزه انجام فعالیتهای پژوهشی در 

 زمینه در زمینه های مختلف
6 0 18 0 10 0 18 0 10 1 6 0 18 0 18 1 6 1 6 0 10 0 10 1 01 
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و  MISو  HISبرخورداری از سیستمهای 

 اینترنت.
5 0 10 0 10 0 10 0 15 0 10 0 10 0 10 0 15 0 15 1 00 1 00 1 00 

ود یک خواست عمومی در راستای ارتقا کیفی وج

و ایمنی خدمات و مشارکت قابل توجه پرسنل در 

 جهت استقراراستانداردهای نوین 

6 0 18 1 01 1 01 0 18 1 01 0 18 0 18 1 6 1 6 1 01 1 01 1 01 

ساعته رزیدنتها در بیمارستان به لحاظ  01حضور 

ارائه  آموزشی بودن و استفاده از ظرفیت آنها برای

 خدمات

5 0 15 1 5 0 10 1 5 0 10 1 00 1 00 1 5 1 5 0 10 1 5 1 00 

منفک شدن بخشهای تخصصی و فوق تخصصی 

زنان از بیمارستان و  افزایش فضای فیزیکی برای 

 توسعه استاندارد های فیزیکی

5 0 15 1 5 0 10 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 00 

وان اصلی ترین مرکز واقع بودن بیمارستان به عن

ارجاع بیماریهای کودکان زمینه مساعدی را برای 

 آموزش فراگیران فراهم نموده است

5 0 10 1 5 0 10 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 00 

 نقاط ضعف

 6 0 6 0 6 0 0 1 0 1 6 0 6 0 2 0 6 0 6 0 0 1 10 1 0وجود شکاف مابین وضعیت موجود با وضعیت 
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 مطلوب

د انگیزه باال درطیف قابل توجهی از پزشکان و وجو

 کارکنان برای تغییر وضع موجود 
5 0 10 1 5 1 5 0 10 0 15 0 10 0 10 1 5 1 5 0 10 0 10 1 00 

ضعف نیروهای جدید الورود در زمینه مهارتهای 

 عملی و دانش تئوریک 
1 0 8 0 8 1 1 1 1 1 1 0 8 0 8 1 1 1 1 0 8 0 8 0 8 

از کارکنان با دانش و تکنیکهای  تعداد زیادی

علمی روز جهت ارائه خدمات متناسب با دانشهای 

 روز بی بهره اند.

0 1 10 0 6 1 0 1 0 0 6 0 6 0 6 0 6 1 0 1 0 1 0 1 10 

ناکارآمدی نظام ارزیابی عملکرد آموزشی، پژوهشی 

و درمانی بیمارستان و تأثیر گذاری سوء این ضعف 

 بر  غملکردها

1 0 8 1 1 1 1 0 8 1 1 1 1 1 1 0 8 1 1 0 8 0 8 0 8 

 منابع نبود امکان استقالل عمل در زمینه مدیریت

انسانی و مالی و هاکذا تدوین و اجرای برنامه های 

 آموزشی و پژوهشی 

5 0 10 1 5 1 5 1 5 0 10 1 5 1 5 0 10 1 5 1 5 1 5 0 10 

وجود فاصله قابل توجهی مابین وضعیت موجود و 

 دهای فیزیکی آموزشی متناسب با نیاز روز استاندار
5 0 10 1 5 0 10 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 0 10 

 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 8 0 8 0 8 0 1نبود سیستم تریاژ فعال مراجعین بیمارستانی که 
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سرگردانی بیماران و همراهان و نارضایتی آنها را 

 موجب می گردد.

ک نگاه زیر بنایی به مقوله پژوهش های فقدان ی

کاربردی و استفاده از نتایج آن به عنوان یک 

 ضرورت 

1 0 8 1 1 1 1 0 8 1 1 0 8 0 8 0 8 1 1 1 1 1 1 0 8 

مقاومت در اجرای فعالیتهای برنامه ریزی شده به 

عنوان یک نگاه غالب در مدیریت امورات جاری در 

 همه واحدها 

5 0 10 1 5 1 5 0 10 1 5 0 10 0 10 0 10 1 5 1 5 1 5 0 10 

نارسایی در اغلب فرایندهای حمایتی ، مراقبتی و 

 آموزشی 
1 1 16 0 8 1 1 0 8 1 1 0 8 0 8 0 10 0 8 1 1 1 1 0 8 

فقدان یک نگاه فرهنگی غالب به رعایت حقوق 

بیمار و همچنین به مقوله سالمتی به عنوان یک 

 حق و ضرورت اجتماعی 

5 0 10 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 0 1 5 0 10 

و   DRC،MRI،,DMSAنبود خدماتی مانند

لزوم اعزام بیماران به سایر مراکز برای دریافت این 

 خدمات

0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 

 1 0 0 1 0 1 1 0 6 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 8 1 0پایین بودن نسبت پرستار به تخت در بیمارستان   



  4144 - 4141شهید مطهری ارومیه مرکز آموزشی درمانی  یکاستراتژ برنامه

53 
 

 
 (066/000 ) 

 536 050 051 010 012 106 106 012 080 105 030 558  جمع امتیازات مکتسبه

 اولویت استراتژی
 0 6 1 5 2 0 0 10 11 3 8 1 

 ST4 ST3 St2 ST1 SO3 SO2 SO1 WT2 WT1 WO3 WO2 WO1 
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 فصل هفتم

 ی هاژاولویت بندی استرات

،  اولویت بندی زیر حاصل و استراتژیهای دوازده گانه تعیین (QSPM)ازبینی برنامه استراتژیک و پس از تحلیل ماتریس در ادامه ب

به شرح زیر اولویت بندی گردیدند. این اولویت بندی در جلسه تیم مدیریت و رهبری بیمارستان نیز مطرح و مورد  10تا  1شده از 

 تأیید همه اعضاء واقع گردید.

Wo1-  و ایمنی بیمار متمرکز نمودن برنامه ها و فعالیتهای بیمارستان در جهت استقرار استانداردهای نوین )اعتبار بخشی( و ارتقاء

 بهبود کیفی خدمات

St4- تالش برای باال بردن ظرفیت و توان بیمارستان در مواجهه با بحران و بالیا در تعامل با جامعه و سازمانهای ذینفع 

So1 – بیمارستان خدمات کیفی ارتقاء جهت در آموزشی بیمارستانهای استانداردهای اجرای و استقرار راستای در تالش  

So2- ارکنان به انجام پژوهشهای بالینی کاربردی در مشارکت و تعامل با ک و دانشجویان ترغیب و و بالینی آموزشهای ارائه ترویج

 ت علمی بیمارستانأاعضاء هی

St2- ر آموزش و توانمند سازی بیماران در جهت ایجاد توان مراقبت از خود و در راستای ارتقاء فرهنگ بهداشتی توجه ویژه به ام

 جامعه

St1- شدن از انتظارات و الزامات همدیگر بر  عایجاد و برقراری یک نظام تعاملی مؤثر فی مابین بیمارستان و مراجعین به منظور مطل

 یمارپایه ضروریات مربوط به منشور حقوق ب

St3- تالش در جهت لحاظ نمودن الزامات مربوط به بیمارستانهای ارتقاء دهنده سالمت در برنامه های عملیاتی بیمارستان 

Wo3-  اهتمام جدی به ایجاد سازو کارهای مناسب جهت برقراری نظام ارزیابی عملکردعادالنه و برقراری نظام تشویق و تنبیه بر پایه

 آن

Wo2- در زمینه مباحث مربوط به ایمنی، بهبود کیفیت و رعایت حقوق بیمار و اهتمام  و فراگیران سازی کارکنان آموزش و توانمند

 لیجدی به پاسخگویی به انتظارات کارکنان در یک پروسه تعام

So3- میم ت علمی در نظام تصمیم سازی و تصأایجاد سازو کارهای مناسب جهت مشارکت دادن هرچه بیشتر کارکنان و اعضاء هی

 گیری بیمارستان

Wt2 – شدن مطلع و آنها به گر بیمه سازمانهای نیاز مورد گزارشات انتقال جهت مدیریتی اطالعات سیستم یک برقراری برای تالش 

 تعاملی پروسه یک در آنها انتظارات از

Wt1-   تان و دانشگاه به منظور پوشش ایجاد یک نظام مدیریت اطالعات کارآمد در درون بیمارستان و فی مابین بیمارستالش جهت

 لکردیمدادن به همه فعالیتها و انتظارات مربوط به ارزیابی و ارزشیابی های ع
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 تمهشفصل 

 نهایی صمیم گیریت

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

و  از یک سو ترسیم نموده کشور ی که نظام حاکمیتی برای سیستم بهداشتی درمانیو دورنمای ان و آموزش پزشکیدرم ،بهداشت 

ما را به این نتیجه گیری از سوئی دیگر، کودکان در زمینه بیماریهای  به دریافت خدمات بیمارستانی ایران نیازهای روز افزون جامعه

به هم میهنان مان در این خطه از کشور پهناور  رای ارائه خدمات بیمارستانی بیشتر و بهترکه باید این مرکز را ب رهنمون می نماید

  ایران توانمند نماییم.

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

خوشبختانه در سالهای اخیر  .نیز تالش نماید تقاء استانداردهای تجهیزاتی و فضای فیزیکی بیمارستانارایمن و با کیفیت، در راستای 

خوبی را پیش روی بیمارستانهای کشور  استانداردهایدور نما و  ،هاآن منظورهر دو به نظام ملی اعتبار بخشی بیمارستانهای کشور 

نظام مدیریت بیمارستانی کشور را به سمت ارتقاء کیفی و ایمن  ،نظارتی مناسببا اتخاذ سیاستهای  تاقرار داده و تالش می نماید 

علیهذا ریاست و مدیریت این مرکز به اتفاق همه اعضا تیم مدیریتی  هدایت نماید. در یک چهارچوب و ساختار مناسب نمودن خدمات

را با  1100 – 1101ه استراتژیک بیمارستان در دوره زمانی برنام، اخیر اتکا به تجارب حاصله در سالهای با در صدد برآمد تا بیمارستان

، پایه و اساس استخراج استراتژیهای پیش رو واقع گردید. تحلیل ذینفعان در آن یک رویکردی جدید تدوین نمایند. رویکردی که

از فاکتورهای حمایتی آنها از یک سو و ناگفته نماند که این استراتژیها عالوه بر متکی بودن بر تحلیل ذینفعان و تالش برای بهره گیری 

جستجو برای رفع موانع احتمالی از جانب آنها از سوی دیگر، از دل تحلیل بیرونی و درونی بیمارستان و به عبارتی دیگر از دل ماتریس 

swot .استخراج گردیده اند 

از تجزیه و تحلیل عوامل تأثیر گذار داخلی  با بهره گیری از اجرای برنامه قبلی و با تکیه بر نتایج حاصلضمناً تیم مدیریتی بیمارستان  

در سیاستهای کلی،  ،به منظور دست یابی به استانداردهای مورد بحثو تعیین شده  استراتژیهای با عطف توجه به و و خارجی

امید است  .می گرددتبیین  به عمل آورده که ما حاصل آن به شرح زیر اساسیتجدید نظر  نیز ارزشهای حاکم و اهداف کلی بیمارستان

و با اتکال  مجموعهو همچنین تکیه بر توان و تجربه و انگیزه درونی  برنامه حاضراین مرکز آموزشی درمانی با تکیه بر تیم مدیریتی که 

خوبی در جهت به نتایج بسیار پنج سال آتی  در بیمارستان رابتواند های فوق الذکر  با ترکیب مناسبی از استراتژی و به نصرت الهی

 .هدایت نمایندنیل به اهداف خود 
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 رسالت:   

خدمات  تا مسئولیت داردغربی  آذربایجانکودکان به عنوان تنها مرکز تخصصی و فوق تخصصی  شهید مطهریز آموزشی درمانی کمر

های  امی از شهرستانبه همه مراجعین و بیماران اعز راکودکان بیماریهای  تخصصی و فوق تخصصی در زمینه درمانی تشخیصی و

 این مرکز؛ بعالوه .ارائه نمایدو با بهره گیری از تکنولوژیهای روز  پیرامون در کمترین زمان ممکن و با حداکثر کیفیت و در کمال ایمنی

هش بکارگیری پژو آموزش و از طریق آینده نسلهایتربیت پزشکان و سایر حرف پزشکی برای اطمینان از تداوم خدمات درمانی برای 

  عهده دار می باشد.نیز را  های کاربردی و اساسی

 

 چشم انداز  دورنما:

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

 مختصر و قابل سپردن به ذهن باشد.  -

 قدرت الهام بخشی و ایجاد چالش داشته باشد. -

 تعریف یک وضعیت ایده آل و آرمانی باشد. -

 ای کارکنان، مراجعین و گروههای ذینفع قابل قبول باشد. بر -

 واقع گرایانه و دست یافتنی باشد. -

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

 

 

 یک عالیدرجه پژوهشی و درمانی  را تا پایان برنامه به یکی از مراکز آموزشی، شهید مطهریما بر آنیم که مرکز آموزشی درمانی 

خدمات تخصصی و فوق آسایش روحی و جسمی،  ،تمامی کارکنان آن در کمال همدلیمرکزی که  در سطح کشور مبدل نماییم.

با رعایت استانداردهای روز دنیا و با کیفیت مطلوب و در نهایت ایمنی به مراجعه  را کودکانتخصصی مربوط به بیماریهای 

شگیری از وقوع یسالمتی آحاد جامعه و پ در تعامل با جامعه به ارتقاء فرهنگاهیم نمود که تالش خوضمناً  .نمایندکنندگان ارائه 

 .همت گماریم نیز کودکانبیماریهای 
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 :سالهای پیش رو  درو تعمیق نگرش سیستمیک  در راستای نهادینه کردن استراتژیهابیمارستان  خطوط راهنمای

 در سایت بیمارستان و ترجیحا به صورتتژیک و گزارش جلسات تدوین برنامه، انتشار مطالب پیرامون برنامه ریزی استرا -1

 به منظور تفهیم عمیق آن در تمامی بخشها و واحدهای بیمارستان  ویژه نامه ها یاماهنامه 

یرت تهیه بروشور و پمفلت به زبان ساده در خصوص برنامه ریزی استراتژیک جهت استفاده همه کارکنان به منظور ارتقاء بص -0

 همکاران در ارتباط با مباحثی که پیرامون برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک مطرح می باشد.

  در وب سایت بیمارستان جهت اطالع ذینفعانبیانیه رسالت و دور نمای بیمارستان بارگذاری  -0

جهت اطالع رسانی به همه  نشریات داخلی و برون سازمانیپایش منظم پیشرفت برنامه ها و انتشار میزان پیشرفت آنها در  -1

  ذینفعان بیمارستان.

 و مدیریتی  پشتیبانی ،اعم از بالینی احصاء فرایندهای اصلی -5

 تدوین شناسنامه برای فرایندها که در آن مشخصات و شاخصهای ارزیابی عملکرد فرایند با جزئیات بیان شده باشد -6

تکیه بر با  در قالب برنامه های بهبود کیفی و ت اصالحیاندازه گیری مستمر عملکردها بر مبنای شاخصها و اعمال مداخال -3

  PDCAچرخه  تجارب حاصل از

شناسائی مشکالت بیمارستان با تکیه بر بیان آنها در چهارچوب بیان مسئله و ارائه راه کارهای اصالحی جهت رفع مشکالت  -8

 و در نهایت انتخاب راه کارهای مناسب به عنوان اهداف اختصاصی
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 منهفصل 

 (GOALSاهداف اصلی بیمارستان )
 

 G1:حفظ و ارتقای ایمنی بیمار 
ارتقای مستمر کیفیت خدمات بر مبنای استانداردهای اعتباربخشی :  G2 

یاظرفیت و توان بیمارستان در مواجهه با بحران و بالارتقاء :   G3 
 G4 کارکنان و توانمند سازی مداوم آموزش: 

 G5 راگیرانف و توانمند سازی مداوم آموزش: 
 G6  بیمارانو توانمند سازی  مداوم آموزش: 
 G7 مت در حیطه بیمارسالپیشگیری و ارتقاء : 

 G8  مت در حیطه کارکنانسالپیشگیری و ارتقاء : 
 G9 افزایش رضایتمندی ذینفعان : 

بهبود مدیریت مالی بیمارستان :  G10 
بیمارستان خصصی و فوق تخصصیتهای  بخش و تجهیزاتی ارتقا و بهبود استاندارد فضای فیزیکی:   G11 
ارتقاء سیستم های اطالعاتی  : G12 
ارتقای مستمر سطح آموزش و توسعه مطالعات آموزش پزشکی :  G13   
 G14 بهبود و توسعه تحقیقات بالینی: 

 

در اعتبار  ،عالی هدف نهایی بیمارستان در طول سالهای اجرای این برنامه قرار گرفتن در جایگاه بیمارستانهای درجه یک

 بخشی منتهی به سال پایانی برنامه است.

 

 پایان


