
 

 

 

 

 ربانهم استراژتیک

9311-9317 
 

 
 

 
 وخدمات بهداشتي درماني گلستاني دانشگاه علوم پزشك

 شبكه بهداشت و درمان شهرستان گنبد کاووس

 یمارستان شهید مطهریب

 

 7931ذٍیي: ت

 7931بازًگري : 

 

 

 



 

2 

 

 ك بيمارستان شهيد مطهري گنبدژي           برنامه استرات
 ًفتش اػضتب ؿتبه      35بسػتتبى ثتب وتذٍد    وثيکيفيت هذيشيت ارشايی  ٍاػضبي کويتِ  ثْجَد تين  ،ثشاي تذٍيي ثشًبهِ اػتشاتظيك

تجبدل ًظش ٍ ثبسؽ افكبس دس تـكي  گشديذ ٍ ثب وذٍد چٌذيي ػبػت ثحج ٍ ثب  ٍ  ٍاوذّبسيبػت ثيوبسػتبى ، هؼئَليي ثخؾ ّبي 
 آهبدُ گشديذ.  1397ػبلِ اص ػبل  3ّويي صهيٌِ ، ثشًبهِ اػتشاتظيك ثيوبسػتبى ثِ صَست 

 

  ژیك  استراتتدوین برنامه اعضاء تيم 
 سمت نام و نام خانوادگي ردیف سمت نام و نام خانوادگي ردیف

 ل آصهبيـگبُ ٍ ثبًك خَىهؼئَ ثْوي فضلی 19 سيبػت ثيوبسػتبى دکتش هحوذ ػلی وذادي 1

 هؼئَل ساديَلَطي ػبسفِ لْشهبًی 20 هذيش داخلی دکتش وؼي سضب داًـی 2

 هؼئَل ػی تی اػكي ػجذالحكين فشصاًفش 21 سئيغ خذهبت پشػتبسي ػجذالشػَل يبسػلی 3

 ػوَهی هؼئَل دسهبًگبُ ًبّيذ ػزن خيزی 22 هـبٍس فٌی وؼي ػؼيذي 4

 فيضيَتشاپيؼت ػيذُ الْبم وؼيٌی ًظاد 23 اداسي هؼئَل اهَس هحوذ سضب ًصشتی 5

 هؼئَل داسٍخبًِ  هْذي يبصسلَ 24 هؼئَل ٍاوذ ثْجَد کيفيت ساولِ ٍوذاًی 6

 کبسؿٌبع ّوبٌّگ کٌٌذُ  ايوٌی ثيوبس صّشا صاسػی 25 هؼئَل اهَس هبلی ػجذالغٌی آق 7

 هذيشيت ثحشاى ٍ ثاليبهؼئَل ػٌزِ  ػَدُ ثزس افـبى 26 ػَپشٍايضس آهَصؿی ػبيـِ رشربًی 8

 هذدکبس ثيوبسػتبى يَػف للی پَس 27 هؼئَل رشاوی هشداى رالل الذيي هـشلی 9

 حشيب هْذٍي ًيب 28 هؼئَل رشاوی صًبى ػويِ پْلَاى 10
تشخيص ٍ   هؼئَل ٍاوذ ثيوِ گشي،

 هذيشيت اعالػبت ػالهت

 ايضس کٌتشل ػفًَتػَپشٍ هشين فض  پَس 29 هؼئَل استَپذي هشداى ػجذالـشيف لشًزيك 11

 وويذُ يَػفی 30 هؼئَل اتبق ػو  هشين صبدلی 12
 -هؼئَل ٍاوذ ثْذاؿت هحيظ

 دفغ پؼوبًذ -سختـَيخبًِ

 هؼئَل ٍاوذ تغزيِ ًيكب سضَاًی ICU 1 31هؼئَل  ووضُ ػغبػيذي 13

 کبسؿٌبع تزْيضات پضؿكی ًشگغ همين ICU 32 2هؼئَل  فشيذُ اػحبق صادُ 14

 ّبي ثيوبسػتبًی دثيش کويتِ ػبفيِ لشثبًی 33 ل اٍسطاًغهؼئَ وويذ صَفی 15

 هؼئَل ٍاوذ ساديَلَطي ػبسفِ لْشهبًی 34 هؼئَل ديبليض ايَة لضلؼفلَ 16

 کبسؿٌبع ثْذاؿت وشفِ اي خذيزِ ثشًزی 35 هؼئَل رشاوی ػوَهی هحجَثِ يبصسلَ 17

    هؼئَل خذهبت هؼؼَد لبػوی 18
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 : بيان وضعيت موجود 

 يي. هؼبوت صهذيثِ ثْشُ ثشداسي سػ 1356ٍدسػبل  ذياوذاث گشد یتَػظ ثخؾ خصَص 1354گٌجذ دسػبل  يهغْش ذيؿْ وبسػتبىيث
ٍدس  بفتيتخت استمبء  96تخت ثَد کِ پغ اص اًمالة ثِ  54 یوبسػتبًيث يثبؿذ.تؼذاد تخت ّب یهتش ه 6257هَرَد  يشثٌبيهتش ٍ ص 10227

هَرَد ثِ  يٍ فضب ذيدي هٌتم  گشد 12ؿْذا  وبسػتبىيثِ ث  ـگبُيثخؾ صا 1375دسػبل  اػت. ذُيػتخت س 149وبل وبضش ثِ تؼذاد 
تخت افضايؾ يبفتِ اػت. ثخؾ  29ايي هشکض ثِ   ICU. دس وبل وبضش تؼذاد تخت ّبي  بفتي يشکبسثشييتخت تغ14ثب  ICUثخؾ 

هشکض  ثبؿذ. یه یدسوبل خذهت سػبً فتيدسػِ ؿ تخت 28 تيکِ دسوبل وبضش ثب ظشفتخت افتتبح گشديذ  8ثب  1374ػبل ًيض دس  ضيبليد
 یّوچٌيي تؼذاد اػوبل رشاوتخت دس وبل خذهت سػبًی هی ثبؿذ.  40افتتبح گشديذ ٍ دس وبل وبضش ثب  96تشٍهبي ثيوبسػتبى دس ػبل 

ٍ ...  اًزبم  ي، اسٍلَط، هغض ٍ اػصبة  ياستَپذ ،یػوَه یاػوبل رشاو وبسػتبىيث ييا ثبؿذ. دس یههَسد  24000اص  ؾيدسعَل ػبل ث
 .شديگ یه

 
 39سال  -هطْري  غيردرهاًي بيوارستاى ضْيذ ( تعذاد پرسٌل درهاًي 7ٍجذٍل 

 

 تعداد گروه

 91 هتخصص اىپسضك

 79 عوَهي اىپسضك

 412 پرستاري

 23 پاراكليٌيك

 96 اداري ٍ  هالي

 14 ٍ ًگْياًي يخذهات

 645 جوع
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 هطْري  بيوارستاى ضْيذ كرديعولآهار  (4جذٍل 
 

  49سال 49سال 49سال  شاخص

 13232 15158 14770  بيواراى بستري

 90546 110187 111138 سرپایي  بيواراى

 33208 34622 36117 اٍرشاًس  بخص هراجعيي

 62616 66053 59774  هراجعيي آزهایطگاُ

 37310 37669 34772 هراجعيي رادیَلَشي 

 CT   8138 8837 8520هراجعيي

 19663 19387 18589 هَارد دیاليس 

 27784 20586 19735  اعوال جراحي اًجام ضذُ

 13239 15170 14701  بيواراى هرخص ضذُ

 266 216 182 بيواراى فَت ضذُ 

 145 134 123  تخت فعال

 %77.1 %83.7 %91.8 ) هياًگيي هاّاًِ( اضغال تخت درصذ

 %7.6 9.4 ًفش 10 اّاًِ() هياًگيي ه چرخص اضغال تخت

 3.1 2.7 2.8  هتَسط رٍزّاي بستري

 %1.2 %1.6 %1.9 هيساى عفًَت بيوارستاًي

 %22 %30.7 %27.6 هَفق CPRًسبت 

 7 %6.8 5.4 )دليمِ(هتَسط زهاى تریاش 

 %9.3 %10.3 %10.5 هيساى ترخيص با هيل ضخصي
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 واشه نامه ( Terminology): 
 

o رسالت  (Mission ):  ٍُيظگی ّب ٍ اسصؽ ّبي وبکن ثش  ٍظبيف اصلی، ٍ ؿبه  اّذاف،هـخص کٌٌذُ فلؼفِ ٍرَدي ػبصهبى ثَد

 ػبصهبى هی ثبؿذ.
 

o چطن اًذاز  (Vision ): ٍ سا ثِ ًوبيؾ گزاؿتِ ٍ ثبػج ايزبد اًگيتضؽ دس هزوَػتِ ٍ دسيبفتت     تحمك سػبلت ػبصهبى ؿشايظ ٍلَع

 گشدد. کٌٌذگبى خذهبت هی

 

o ارزضْا  (Value :)  ثب تكيِ ٍ ًگبُ  ، اػت کِ ک  اػتشاتظي ّب ثش هجٌبي آى ؿك  گشفتِ ٍ دس عَل صهبى ارشاهزوَػِ لَاًيي حبثت

 ثش آًْب اػتشاتظي ّب ثِ ارشا گزاؿتِ هی ؿًَذ.
 

 

o ًقاط قَت  (Strengths :) يتبسي   هزوَػِ هٌبثغ ٍ تَاًوٌذي ّبيی داخ  ػبصهبًی اػت کِ ػبصهبى سا دس رْت ًي  ثِ اّذاف خَد

 هی ًوبيذ.
 

o ًقاط ضعف (Weaknesses:) .هزوَػِ اي اص ػَاه  داخ  ػبصهبًی هی ثبؿذ کِ هبًغ اص تحمك اّذاف ػبصهبى هی گشدد 
 

 

o فرصت ّا (Opportunities:)     هزوَػِ اي اص اهكبًبت ثبلمَُ خبسد اص ػبصهبى کِ دس صَست ثْشُ گيشي اص آًْتب تَاًوٌتذي ّتبي

 ػبصهبى افضايؾ خَاّذ يبفت.
 

o تْذیذّا  (Threats:) .هزوَػِ اي اص ػَاه  هَحش خبسد اص ػبصهبى کِ هبًغ اص ارشاي ثشًبهِ ّب ٍ تحمك اّذاف ػبصهبى هی گشدًذ 
 

 

o عَاهل داخلي(SW)  :.هزوَػِ ًمبط لَت ٍ ضؼف ػبصهبى سا ػَاه  داخلی گَيٌذ 

o عَاهل خارجي(OT:) ٍ يٌذ.ّبي ػبصهبى سا ػَاه  خبسری گَ تْذيذ هزوَػِ فشصت ّب 

o استراتصي(Strategy :) ُـًَذ.ِ اّذاف اص پيؾ تؼييي ؿذُ خَد هيػبصهبى ث ّب کِ ثبػج سػيذى هزوَػِ اي اص سا 

o استراتصي ّا SO: ـًَذ.ت ثْشُ گيشي اص فشصت ّب تذٍيي هيي ّبيی کِ ثب اػتفبدُ اص ًمبط لَت دس رْاػتشاتظ 

o استراتصي ّاي ST: يب تجذي  آًْب ثِ فشصت هی ؿًَذ. ي ّبيی کِ ثبػج کٌتشل تْذيذ ّباػتشاتظ ٍ 

o استراتصي ّاي WO:  ِسفغ کوجَد ّب تذٍيي هی ؿًَذ.اص فشصت ّب رْت اػتفبدُ دس اػتشاتظي ّبيی ک ٍ 

o استراتصي ّاي WT:      اػتشاتظي ّبيی کِ ػبصهبى سا دس ثشاثش تْذيذّب وفظ کشدُ ٍ تَاًوٌذي ػبصهبى سا رْت کٌتتشل ٍ يتب تجتذي

 هی دٌّذ ثِ فشصت افضايؾ تْذيذ
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 مراحل برنامه ریسی استراتصیک:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابي هحيط داخلي 

 بيوارستاى

 ضٌاسائي هطتریاى ٍ 

 گرٍُ ّاي ریٌفع

 ریسي براي برًاهِ

 ریسي ستراتصیك برًاهِ 

ارزیابي هحيط خارجي 

 بيوارستاى

 ف كلي بيوارستاى تذٍیي رسالت ، دٍرًوا ، ارزش ّا ٍ اّذا

 ضٌاسائي هطكالت استراتصیك 

 تعييي اّذاف ٍ هقاصذ بيوارستاى 

 تذٍیي استراتصي ّاي بيوارستاى

 اًتخاب ضاخص ّاي سٌجص ٍ پایص عولكرد 

 ِ
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 بيمارستان ارزيابي  محيط داخلي و خارجي 
 

 محيط داخلي 
 (Weaknesses) ضعف ها (strength) ها قوت

هشکض ثِ ًؼجت ک   ييدس ا  icuثبال ثَدى تؼذاد تخت  .1
 اػتبى يّب وبسػتبىيث

هتخصصبى کبسآهذ دس سؿتِ ّبي استَپذي، عت  ٍرَد .2
 اٍسطاًغ، هغض ٍ اػصبة، رشاوی ػوَهی

ثبالخص  ييهتخصص یٍ توبم ٍلت یويثشًبهِ هم تذاٍم .3
 عت اٍسطاًغ 

دسهبًگبُ ػوَهی دس ثيوبسػتبى ) تفكيك ثيوبساى  ٍرَد .4
 ػشپبيی اص ثؼتشي(

 يیهبتشٍ وبساىيکبدس دسهبى دس اسائِ خذهت ثِ ث يتَاًوٌذ .5

 يارشا يدس ساػتب وبسػتبىيث يیارشا تيشيهذ نياّتوبم ت  .6
ٍ اػتجبس  وبسيث یوٌيدٍػتذاس ا وبسػتبىيث ياػتبًذاسدّب

 یثخـ

ٍ  وبساىيث یٍ اهكبًبت سفبّ ٌگيػغح ّتل ياستمب .7
 ّوشاّبى 

  یجبًيپـت يدس سؿتِ ّب یکبسؿٌبػبى فٌ ٍرَد .8

 اغلت پشػٌ  يهـخص ثشا یؿغل فيؿشح ٍظب ٍرَد .9

 ثِ سٍص دس ثيوبسػتبى يالػبت آهبساع ٍرَد .10

  یبًيه شاىيهخجت هذ تؼبه  .11

 هَرَد یػبصهبً يثَدى سٍاثظ ٍ ػبختبسّب ؿفبف .12

ًبهِ ّب ٍ دػتَسالؼو  ّب ٍ اّذاف  يييثَدى آ هذٍى .13
 یػبصهبً

 ثِ هَلغ ٌّگبم تمبضب یكيٌيٍ پبساکل یخذهبت دسهبً اسائِ .14

 يػولكشد کبسکٌبى دس ساػتب یبثياسص ؼتنيػ ٍرَد .15
 ييٍ هشارؼ وبساىيث يوٌذتيسضب

هٌبػت  یٍ  سفبّ ی، ٍسصؿ یفشٌّگ يثشًبهِ ّب ٍرَد .16
 کبسکٌبى   يثشا

 اسؿذ  تيشيهذ نيهحَس دس ت وبسيًگشؽ ث ٍرَد .17

 فشػَدُ ثَدى فضبي فيضيكی ػبختوبى ّب  .1

 فشػَدُ ثَدى ػيؼتن ّبي تبػيؼبتی  .2

 هَرَد يثَدى فضبّب یًذاؿتي ثخؾ اداسي هتوشکض ٍ ًبکبف .3

 هشارؼيي ٍ پشػٌ  يثشا ٌگيپبسک ًجَد .4

ًذاؿتي  ) ٍ کبسکٌبى وبساىيثشاي ث یاهكبًبت سفبّ يكؼشي کوجَد .5
ّوشاّبى ، اتبق ّبي اػتشاوت ًبهٌبػت  يالبهت ثشا يفضب

 پشػٌ  ٍ ...(

اػكي ،  ct)  یپضؿك ضاتيثَدى ثشخی اص تزْ فشػَدُ .6
 ّبي ديبليض ٍ ...(  دػتگبُ

 ؿكي ٍ ...(، ػٌگ MRI)  یپضؿك ضاتياص تزْ يكؼشي کوجَد .7

 يب فشػَدُ ثَدى يك ػشي اص تزْيضات غيش پضؿكی کوجَد .8

 یپضؿك ضاتيتزْ ييگضيرب ضاتيٍرَد تزْ ػذم .9

 وبسػتبىيدس ث یتخصص كيٌيکل ًذاؿتي .10

دس  یشپضؿكيٍ غ یپضؿك یلَاصم هصشف ِيسٍ یث هصشف .11
 وبسػتبىيث

ٍ کؼَسات  یدس حجت هؼتٌذات پشًٍذُ ) هجبوج لبًًَ ًمص .12
 ( يا وِيث

 وبسػتبىيدس ث HIS يّب تيکبه  اص لبثل يٍسثْشُ  ػذم .13

 ذيرذ يثخؾ ّب ؾيثب افضا یالتياصالح ػبختبس تـك ػذم .14

 ػصش ٍ ؿت   فتيدس ؿ وِيکبسؿٌبع ث ًذاؿتي .15

 پضؿكبى دس ثشخی اص سؿتِ ّب ) داخلی، للت ٍ ...( ًذاؿتي .16

 ٌذّبيفشآ یثشخ حيصح يارشا ػذم .17

 ّبىثيوبساى ٍ ّوشا یثخؾ ًجَدى ثشًبهِ ّبي آهَصؿ احش .18

 پشػٌ   یًجَدى ثشًبهِ ّبي آهَصؿ احشثخؾ .19

 ّبي ثذٍ ٍسٍد پشػٌ   ًجَدى آهَصؽ احشثخؾ .20

ثخؾ ّب ٍ  ييهؼئَل يثشا تیيشيهذ یآهَصؿ يثشًبهِ ّب ًجَد .21
 ٍاوذّب 

 وبسػتبىيدس ث یپظٍّـ يّب تيثَدى فؼبل یًبکبف .22

 يّب يشٍيثِ ًؼجت ً ذالَسٍديٍ رذ یعشو يشٍيتؼذاد ً ؾيافضا .23
 ( ی) کن تزشثگ تبىوبسػيهؼتخذم دس ث

 وبسػتبىيػجض دس ث يفضب ًجَد .24

 يًبهِ ّب ٍ دػتَسالؼو  ّب يييپشػٌ  اص آ یثؼض یآگبّ ػذم .25
 يوشفِ ا شيٍ غ يوشفِ ا
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 محيط خارجي

 (Threats) تهدیدها (Opportuntises) فرصت ها
 یدسهبً يّب وِيتحت پَؿؾ ث تيروؼ ؾيافضا .1

 ػالهت دس ؿْشػتبى ييشيخ ٍرَد .2

 ًبهِ تحَل ػالهت ثش اػتوشاس .3

 ٌِيدس صه یداًـگبُ ػلَم پضؿك يشيگ رْت .4
 (يشثشداسيهشکض تصَ ي) ٍاگزاس يػبص یخصَص

ثِ ػٌَاى هشکض تشٍهب دس  وبسػتبىيؿذى ث ؿٌبختِ .5
 ؿشق اػتبى

 شيؿْش ٍ ػب یاػاله يثب ؿَسا وبسػتبىيتؼبه  خَة ث .6
هشتجظ ثب  يّب هشکض ثْذاؿت ٍ اسگبى ّب، وبسػتبىيث

 ػالهت

 هبًیدس تَسيؼن .7

ؿذى  یهٌبػت رْت آهَصؿ يّب ٌِيصه زبديا .8
 وبسػتبىيث

  یٍ دسهبً یصيخذهبت تـخ يًشخ تؼشفِ ّب ؾيافضا .9

 دسؿْشػتبى یهصشف یپضؿك ضاتيتزْ ـتشيث ِياهكبى تْ .10

 ثب پضؿكبى هتخصص وبسػتبىيهٌبػت ث تؼبه  .11

 

ثتِ   یرْتت اػتتفبدُ اص ختذهبت دسهتبً     وبساىياسربع ث .1
   یثخؾ خصَص

 ًؼجت  ثبس هشارؼِ  ثِ يتخت ثؼتش کوجَد .2

 (كيٌيٍ پبساکل كيٌي) کل یخذهبت ثخؾ خصَص سؿذ .3

 پشداخت ثِ هَلغ هضايبي پشػٌلی ػذم .4

 یپضؿك ضاتيتزْ يًگْذاس ّبي ٌِيّض ؾيافضا .5

 شيت ٍ غ یپضؿتك  یليوت لَاصم هصشف ِيسٍ یث ؾيافضا .6
 یهصشف

 تحمك ثِ هَلغ دسآهذّب  ػذم .7

ثتب پضؿتكبى فتَق     يّوكتبس  يػبخت ثشا شيص ًذاؿتي .8
 تخصص

 يشيثب ػلت ًضاع ٍ دسگ ييهشارؼ يثبال ضاىيه .9
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 (IFE) عوامل داخلي  قَت
نمره 

 اهمیت

ضريب 

 اهمیت
 رتبه 

نمره 

 نهايي

S1  ثبال ثَدى تؼذاد تختicu  0.24 3 0.09 10 دس ايي هشکض ثِ ًؼجت ک  ثيوبسػتبى ّبي اػتبى 

S2 
عت اٍسطاًغ، هغض ٍ اػصبة، ٍرَد هتخصصبى کبسآهذ دس سؿتِ ّبي استَپذي، 

 رشاوی ػوَهی
9 0.07 2.5 0.18 

S3 0.15 2 0.07 9 ثبالخص عت اٍسطاًغ  ييهتخصص یٍ توبم ٍلت یويتذاٍم ثشًبهِ هم 

S4 )0.14 2.5 0.03 7 ٍرَد دسهبًگبُ ػوَهی دس ثيوبسػتبى ) تفكيك ثيوبساى ػشپبيی اص ثؼتشي 

S5 0.09 1.25 0.10 9 يیتشٍهب وبساىيثکبدس دسهبى دس اسائِ خذهت ثِ  يتَاًوٌذ 

S6 
اّتوبم تين هذيشيت ارشايی ثيوبسػتبى دس ساػتبي ارشاي اػتبًذاسدّبي ثيوبسػتبى  

 دٍػتذاس ايوٌی ثيوبس ٍ اػتجبس ثخـی
9 0.06 2.5 0.18 

S7 0.16 2.5 0.04 8 ٍ ّوشاّبى  وبساىيث یٍ اهكبًبت سفبّ ٌگيػغح ّتل ياستمب 

S8 ٌ0.11 2 0.03 7 پـتيجبًی  يدس سؿتِ ّب یٍرَد کبسؿٌبػبى ف 

S9 0.14 2.5 0.04 7  اغلت پشػٌ يهـخص ثشا یؿغل فيؿشح ٍظب ٍرَد 

S10 0.11 2 0.07 7 ثِ سٍص دس ثيوبسػتبى آهبسي ٍرَد اعالػبت 

S11  0.16 2.5 0.05 8 تؼبه  هخجت هذيشاى هيبًی 

S12 0.07 2 0.04 4 ؿفبف ثَدى سٍاثظ ٍ ػبختبسّبي ػبصهبًی هَرَد 

S13  0.12 2.5 0.04 6 ٍ اّذاف ػبصهبًی ّب هذٍى ثَدى آييي ًبهِ ّب ٍ دػتَسالؼو 

S14 0.13 2 0.09 8 اسائِ خذهبت دسهبًی ٍ پبساکليٌيكی ثِ هَلغ ٌّگبم تمبضب 

S15 0.08 2.5 0.04 4 ٍرَد ػيؼتن اسصيبثی ػولكشد کبسکٌبى دس ساػتبي سضبيتوٌذي ثيوبساى ٍ هشارؼيي 

S16 0.09 2.75 0.04 4 َد ثشًبهِ ّبي فشٌّگی ، ٍسصؿی ٍ  سفبّی هٌبػت ثشاي کبسکٌبى  ٍر 

S17  0.17 3 0.07 7 ٍرَد ًگشؽ ثيوبس هحَس دس تين هذيشيت اسؿذ 

 2.32 - 1 94 جمع 
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 (IFE) عوامل داخلي  ضعف
نمره 

 اهمیت

ضريب 

 اهمیت
 رتبه 

نمره 

 نهايي

W1 0.14 -2 0.07 7 يكی ػبختوبى ّب فشػَدُ ثَدى فضبي فيض- 

W2  0.16 -2.25 0.07 7 فشػَدُ ثَدى ػيؼتن ّبي تبػيؼبتی- 

W3 0.10 -2.5 0.04 4 ًذاؿتي ثخؾ اداسي هتوشکض ٍ ًبکبفی ثَدى فضبّبي هَرَد- 

W4 0.09 -3 0.03 3 هشارؼيي ٍ پشػٌ  يثشا ٌگيًجَد پبسک- 

W5 
فضبي البهت کبسکٌبى  ) ًذاؿتي ٍ  وبساىيثشاي ث یاهكبًبت سفبّ يكؼشيکوجَد 

 ، اتبق ّبي اػتشاوت ًبهٌبػت پشػٌ  ٍ ...( ثشاي ّوشاّبى
3 0.03 2.5- 0.08- 

W6 یپضؿك ضاتيتزْ اص فشػَدُ ثَدى ثشخی  (ct  اػكي ، دػتگبُ ّبي ديبليض )... ٍ 0.19 -2.5 0.08 7.5- 

W7  یپضؿك ضاتياص تزْ يكؼشيکوجَد  (MRI)... ٍ 0.12 -3 0.04 4 ، ػٌگ ؿكي- 

W8 0.03 -1 0.03 3 يك ػشي اص تزْيضات غيش پضؿكی يب فشػَدُ ثَدى کوجَد- 

W9 ْ0.15 -2.5 0.06 6 یپضؿك ضاتيتزْ ييگضيرب ضاتيػذم ٍرَد تز- 

W10 ً0.21 -3 0.07 7 وبسػتبىيدس ث یتخصص كيٌيذاؿتي کل- 

W11 0.02 -1 0.02 2 ىپضؿكی ٍ غيشپضؿكی دس ثيوبسػتب یلَاصم هصشف ِيسٍ یهصشف ث- 

W12 0.08 -1.5 0.05 5 ( يا وِيکؼَسات ثهجبوج لبًًَی ٍ دس حجت هؼتٌذات پشًٍذُ )  ًمص- 

W13 يّب تيکبه  اص لبثل يػذم ثْشُ ٍس HIS 0.14 -2.75 0.05 5 وبسػتبىيدس ث- 

W14 0.05 -2.5 0.02 2 ذيرذ يثخؾ ّب ؾيثب افضا یالتيػذم اصالح ػبختبس تـك- 

W15 0.03 -3 0.01 1 ػصش ٍ ؿت   فتيدس ؿ وِيي کبسؿٌبع ثًذاؿت- 

W16 )... ٍ 0.08 -1.5 0.05 5 ًذاؿتي پضؿكبى دس ثشخی اص سؿتِ ّب ) داخلی، للت- 

W17 0.06 -2 0.03 3 ارشاي صحيح ثشخی فشآيٌذّب ػذم- 

W18 0.05 -1.5 0.03 3 ثيوبساى ٍ ّوشاّبى یثشًبهِ ّبي آهَصؿ احش ثخؾ ًجَدى- 

W19 0.08 -1.5 0.05 5 پشػٌ   یًجَدى ثشًبهِ ّبي آهَصؿ شثخؾاح- 

W20 0.09 -1.5 0.06 6 پشػٌ  ّبي ثذٍ ٍسٍد  ًجَدى آهَصؽ احشثخؾ- 

W21 0.05 -2 0.03 2.5  ؼئَليي ثخؾ ّب ٍ ٍاوذّبًجَد ثشًبهِ ّبي آهَصؿی هذيشيتی ثشاي ه- 

W22 0.03 -2 0.02 1.5 وبسػتبىيدس ث یپظٍّـ يّب تيثَدى فؼبل یًبکبف- 

W23 
هؼتخذم دس  يّب يشٍيثِ ًؼجت ً ذالَسٍديٍ رذ یعشو يشٍيً تؼذاد ؾيافضا
 ( یتزشثگ کن)  وبسػتبىيث

3 0.03 2.25- 0.07- 

W24 0.03 -3 0.01 1 وبسػتبىيػجض دس ث يفضب ًجَد- 

W25 ّ0.02 -1 0.02 2 وشفِ اي ٍ غيش وشفِ اي يًبهِ ّب ٍ دػتَسالؼو  ّب يييپشػٌ  اص آ یثؼض یػذم آگب- 

 -2.15 - 1 98.5 جمع 
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 (EFE) عوامل خارجي  فرصت
نمره 

 اهمیت

ضريب 

 اهمیت
 رتبه 

نمره 

 نهايي

O1 0.09 2 0.04 2 افضايؾ روؼيت تحت پَؿؾ ثيوِ ّبي دسهبًی 

O2 0.05 1.5 0.03 1.5 ٍرَد خيشيي ػالهت دس ؿْشػتبى 

O3  0.15 1.75 0.09 4 اػتوشاس ثشًبهِ تحَل ػالهت 

O4 
هشکض  ي) ٍاگزاس يػبص یخصَص ٌِيدس صه یداًـگبُ ػلَم پضؿك يشيرْت گ

 (يشثشداسيتصَ
2 0.04 1.5 0.07 

O5 0.59 3 0.20 9 ثِ ػٌَاى هشکض تشٍهب دس ؿشق اػتبى وبسػتبىيؿٌبختِ ؿذى ث 

O6 
تؼبه  خَة ثيوبسػتبى ثب ؿَساي اػالهی ؿْش ٍ ػبيش ثيوبسػتبى ّب،هشکض 

 هشتجظ ثب ػالهت ثْذاؿت ٍ اسگبى ّبي
2 0.04 1.75 0.08 

O7 0.01 0.25 0.04 2 تَسيؼن دسهبًی 

O8 0.09 0.5 0.18 8 وبسػتبىيؿذى ث یهٌبػت رْت آهَصؿ يّب ٌِيصه زبداي 

O9  0.04 1 0.04 2 افضايؾ ًشخ تؼشفِ ّبي خذهبت تـخيصی ٍ دسهبًی 

O10 0.30 2.75 0.11 5 دسؿْشػتبى یهصشف یپضؿك ضاتيتزْ ـتشيث ِيتْ اهكبى 

O11 0.20 1.5 0.13 6 تؼبه  هٌبػت ثيوبسػتبى ثب پضؿكبى هتخصص 

 1.67 - 1 45.5 جمع 

 

 

 

 (EFE) عوامل خارجي  تْذیذ
نمره 

 اهمیت

ضريب 

 اهمیت
 رتبه 

نمره 

 نهايي

T1  0.10 -1 0.10 3 ثخؾ خصَصی  ثِاسربع ثيوبساى رْت اػتفبدُ اص خذهبت دسهبًی- 

T2  ِ0.05 -0.5 0.10 3 ًؼجت  ثبس هشارؼِ کوجَد تخت ثؼتشي ث- 

T3 )0.25 -2 0.13 4 سؿذ خذهبت ثخؾ خصَصی ) کليٌيك ٍ پبساکليٌيك- 

T4 0.29 -3 0.10 3 ػذم پشداخت ثِ هَلغ هضايبي پشػٌلی- 

T5 0.19 -1 0.19 6 یپضؿك ضاتيتزْ يًگْذاس ّبي ٌِيّض ؾيافضا- 

T6 0.10 -1.5 0.06 2 یهصشف شيٍ غ یپضؿك یليوت لَاصم هصشف ِيسٍ یث ؾيافضا- 

T7  0.57 -3 0.19 6 ػذم تحمك ثِ هَلغ دسآهذّب- 

T8 0.16 -2.5 0.06 2 فَق تخصصثب پضؿكبى  يّوكبس يػبخت ثشا شيًذاؿتي ص- 

T9  0.16 -2 0.08 2.5 هشارؼيي ثب ػلت ًضاع ٍ دسگيشيهيضاى ثبالي- 

 -1.86 - 1 31.5 جمع 
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 69در پایان سال تان شهيد مطهری موقعيت استراتصیک بيمارس: 

 

 
                                                                                                          

                                                                                                  
 

 

  

 

                                                                                                         

  

                                         
                

 

 

 (Stakeholdersذینفعان)
تمَيتت کٌٌتذُ يتب هتبًغ هَفميتت       ّبي ػبصهبى هتبحش هی ؿًَذ ٍ هی تَاًٌذ، افشاد يب ػبصهبى ّبيی ّؼتٌذ کِ ثِ ًَػی اص فؼبليت ريٌفغ،

ٍ فؼتبالى  گيشًذگبى ،کبسثشاى، هصشف کٌٌتذگبى   ػبصهبى ؿًَذ.ريٌفغ هوكي اػت ثشًذُ يب ثبصًذُ ثبؿٌذ ٍ ًيض هی تَاًٌذ ثخـی اص تصوين

 ّبي ػبصهبى ثبؿٌذ.  فؼبليت
 

 

 :تحليل ریٌفعاى 
اػتت.   ثتش ايتي ػتاليك     پزيشي ٍ احشگزاسي اص/ ّبي احش ٍ تـخيص ساُ اسصيبثی ػاليك آًْب، ،اصلیٌفغ تحلي  ريٌفغ ؿبه  ؿٌبػبيی ري

 کوك کٌذ تب: هبػلت تحلي  ريٌفغ ايي اػت کِ ثِ 

 فؼبليت خَد ثِ ًَػی دخي  ثذاًين. ّب سا دس کذام افشاد يب ػبصهبى دسيبثين -

 ن.جشيثثِ ًمؾ ٍ ربيگبُ ريٌفغ دس لجبل خَد پی  -

 

 نيازها و انتظارات ن درونيذينفعا

 هذيشيت ثيوبسػتبى
دس اختيبس داؿتي هٌبثغ هبلی، پشػٌلی ٍ   ،يشيگ نيتصو يداؿتي اعالػبت ثِ سٍص ثشا بسيدس اخت

 پشػٌ  شيٍ ػب هؼئَليي ثخؾ ّب ٍ ٍاوذّبتؼبه  هخجت ثب .. هٌبػت، 

 ٍ ػوَهی پضؿكبى هتخصص
ٍ  ي، اػتفبدُ اص تكٌَلَط یكيضيف يفضبّب ي، اػتبًذاسد ػبص یپشداخت تيثِ سٍص ثَدى ٍضؼ

  یپضؿك ييًَ ضاتيتزْ

 کبدس پشػٌ  دسهبًی ٍ پـتيجبًی
ٍ  يتكٌَلَط ٍرَد ،  اػتبًذاسد یكيضيف يفضبّب ٍرَد ،  یپشداخت تيثِ سٍص ثَدى ٍضؼ

اهكبًبت  ٍرَد  ، هبفَق اص پشػٌ  شاىيهذ تي، ووب ٍ غيش پضؿكی یپضؿك ييًَ ضاتيتزْ
 ّب يػبص نياهكبى هـبسکت دس تصو  ،یٍ ؿغل یاستمبء ػلو، اهكبى  یسفبّ

 کبسکٌبى ٍاوذّبي ثشٍى ػپبسي ؿذُ
اهكبًبت  ٍرَد  ،هٌبػت رْت اًزبم کبس ضاتيتزْ ٍرَد ،  یپشداخت تيثِ سٍص ثَدى ٍضؼ

  یسفبّ
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 نيازها و انتظارات  ذينفعان بيروني

 ثيوبساى ٍ هشارؼيي
ثَدى خذهبت ، ؿفبف ثَدى  ٌِيکن ّضآػبى ثِ خذهبت اػتبًذاسد ،  یدػتشػ
 بتيثِ ؿكب يیاسثبة سرَع ، پبػخگَ نياسائِ خذهت ، عشح تكش يٌذّبيفشآ

 ربهؼِ تحت پَؿؾ
ثَدى خذهبت ، ؿفبف ثَدى  ٌِيآػبى ثِ خذهبت اػتبًذاسد ، کن ّض یدػتشػ
 بتيثِ ؿكب يیاسثبة سرَع ، پبػخگَ نياسائِ خذهت ، عشح تكش يٌذّبيفشآ

 پضؿكی گلؼتبى داًـگبُ ػلَم
اسثبة سرَع ٍ کبسکٌبى ، داؿتي  تياسائِ خذهبت اػتبًذاسد ثِ هشدم ، رلت سضب

 يثغ، ارشاٌبه ٌِيهشاکض تحت پَؿؾ، هصشف ثْ شي، تؼبه  ثب ػب يکبس يّب ثشًبهِ
 یاػتجبسثخـ ياػتبًذاسدّب

 ؿجكِ ثْذاؿت ٍ دسهبى ؿْشػتبى
ة سرَع ٍ کبسکٌبى ، داؿتي اسثب تياسائِ خذهبت اػتبًذاسد ثِ هشدم ، رلت سضب

 يبثغ، ارشاٌه ٌِيهشاکض تحت پَؿؾ، هصشف ثْ شي، تؼبه  ثب ػب يکبس يّب ثشًبهِ
 یاػتجبسثخـ ياػتبًذاسدّب

 ٍ ..... ضاتيتزْ ييتبه وبس،يث شؽيپز تِيدس صه ؼبه  هخجت ت دسهبًی دٍلتی ٍ خصَصی ثيوبسػتبًْب ٍ هشاکض

 ٍ ... يا وِيهَلغ اػٌبد ثِ گش ، اسػبل ث وِيث يّب ل ػبصهبىاصَ ٍ ييهَاص تيسػب ػبصهبًْبي ثيوِ گش

 ؿشکتْبي عشف لشاسداد
  ،يداؿتي فضب ٍ  اهكبًبت اػتبًذاسد کبس بسيپشداخت ، دس اخت تيثِ سٍص ثَدى ٍضؼ

 ٍاوذّب  شيتؼبه  هخجت ثب ػب

ػبيش ػبصهبًْب ٍ اسگبًْبي دٍلتی هَرَد دس ػغح 
 ؿْشػتبى

 ًْبد ّب ٍ اسگبى ّب شيػب ثب ثيوبسػتبى تؼبه  هخجت

 
 

 (بيانيه ماموریتMission) 
تـخيصتی ٍ  ثيوبسػتبى ؿْيذ هغْشي ثِ ػٌتَاى ثضسگتتشيي هشکتض تشٍهتبي ؿتشق اػتتبى ، هؼتئَل سفتغ ًيتبص ّتبي           

دسهتتبًی هتتشارؼيي ٍ ًزتتبت رتتبى آػتتيت ديتتذگبى ػتتَاًح ٍ وتتَادث هتتی ثبؿتتذ . ايتتي هشکتتض دس ساػتتتبي استمتتبي    
ِ  دسهتبًی  ػالهت ربهؼِ ختذهبت   ، استَپتذي ، کليتِ ٍ   ٍ اػصتبة   ػوتَهی  ، هغتض   ؛ّتبي  رشاوتی  ٍ هشالجتتی اص رولت
 ًوبيذ . ٍ ّوَديبليض  سا اسائِ هی ثيٌی  ٍ ولك ٍ هزبسي ادساسي ،گَؽ

 

 

 

 

  چشم انداز(Vision) 
 : دػت يبثين اّذاف ري   ثِ   1404تب ػبل هب هی خَاّين ثب يبسي خذا ٍ تالؽ کبسکٌبى  

 کبسآهذکض تشٍهبي اهشى يكی اص ؿٌبختِ ؿذى ثِ ػٌَا  

 ػذم ًيبص ثِ اػضام ثيوبساى دس ثيوبسػتبى تب ػغح فَق تخصص ٍ هشالجتی سائِ کليِ خذهبت دسهبًیا ٍ 

  ػتجبسثخـی اػتبًذاسدّبي ا ارشايّبي پيـشٍ دس  ثِ ػغح ثيوبسػتبى ًي 

 آهَصؿی ؿذى ثيوبسػتبى 
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 :ارزش ها 

 هتؼبل يخذا تيرلت سضب -

 ظ کشاهت اًؼبًی ثب تكشين اسثبة سرَع وف ٍ هذاسي يهـتش -

 ٍ کبسکٌبى وبساىيث يتوٌذيتَرِ ثِ سضب  -

 يتَرِ ثِ تؼْذ ٍ ٍرذاى کبس  -

 يَرِ ثِ ًظن ٍ لبًَى هذاست -

 يیپبػخگَ هؼئَليت پزيشي ٍ -

 یدس فشٌّگ ػبصهبً يٍ ًَآٍس تيتَرِ ثِ خالل -

 هغلَة ذيًتب يٍ استمب يهحَس ٌذيفشآ ت،يفيتَرِ ثِ ثْجَد هؼتوش ک  -

 ّب ثش ؿَاّذ ٍ دادُ یهجتٌ یهـبسکت يشيگ نيوتص -

 ٍ کبسکٌبى وبساىيث یوٌيا تيسػب  -

 اعالػبت ثيوبساى  ٍ کبسکٌبى  یوفظ اػشاس ٍ هحشهبًگ  -
 .نيگوبس یآى دس توبم ػغَح ّوت ه يیٍ دس گؼتشؽ ٍ ؿكَفب نيًْ یٍرَد اسد ه تيّب ثب ًْب اسصؽ ييهب ثِ ا 

 



 

 

 SWOTاستراتژی های 

 SO یها یاستراتژ

 SOاستراتژيهای پیشنهادی  SOکد  (strengthقوتها ) (Opportunitiesفرصت ها)

o1 افضايؾ روؼيت تحت پَؿؾ ثيوِ ّبي دسهبًی S1 
دس ايي هشکض ثِ ًؼجت ک    icuثبال ثَدى تؼذاد تخت 

 ّبي اػتبى ثيوبسػتبى
O4 S18 O2 

تَػؼِ ٍ اػتبًذاسدػبصي فضبّبي فيضيكی ثب 
 يي ػالهتّوكبسي ثخؾ خصَصی ٍ خيش

o2 ٍرَد خيشيي ػالهت دس ؿْشػتبى S2 
ٍرَد هتخصصبى کبسآهذ دس سؿتِ ّبي استَپذي، عت اٍسطاًغ، هغض 

 ٍ اػصبة، رشاوی ػوَهی
S2 S17 O8 

آهَصؽ ٍ تَاًوٌذ ػبصي ثيوبساى، هشارؼيي، 
 کبسکٌبى

o3  اػتوشاس ثشًبهِ تحَل ػالهت S3 
خص عت ثبال ييهتخصص یٍ توبم ٍلت یويتذاٍم ثشًبهِ هم

 اٍسطاًغ
O10 S17    

ثِ کبس گيشي تزْيضات ثِ سٍص رْت اسائِ 
 خذهبت ثِ هشارؼيي

o4 
 یخصَص ٌِيدس صه یداًـگبُ ػلَم پضؿك يشيرْت گ
 (يشثشداسيهشکض تصَ ي) ٍاگزاس يػبص

S4 
ٍرَد دسهبًگبُ ػوَهی دس ثيوبسػتبى ) تفكيك ثيوبساى ػشپبيی اص 

 ثؼتشي(
  

o5 
ِ ػٌَاى هشکض تشٍهب دس ؿشق ث وبسػتبىيؿٌبختِ ؿذى ث

 اػتبى
S5 يیتشٍهب وبساىيکبدس دسهبى دس اسائِ خذهت ثِ ث يتَاًوٌذ   

o6 
تؼبه  خَة ثيوبسػتبى ثب ؿَساي اػالهی ؿْش ٍ ػبيش 

 ثيوبسػتبى ّب،هشکض ثْذاؿت ٍ اسگبى ّبي هشتجظ ثب ػالهت
S6 

اّتوبم تين هذيشيت ارشايی ثيوبسػتبى دس ساػتبي ارشاي 
 ّبي ثيوبسػتبى دٍػتذاس ايوٌی ثيوبس ٍ اػتجبس ثخـیاػتبًذاسد

  

o7 تَسيؼن دسهبًی S7  ّوشاّبى وبساىيث ًؼجی ثشاي  یاهكبًبت سفبٍّرَد ٍ   

o8 وبسػتبىيؿذى ث یهٌبػت رْت آهَصؿ يّب ٌِيصه زبداي S8 ٌپـتيجبًی يدس سؿتِ ّب یٍرَد کبسؿٌبػبى ف   

o9 ٍ دسهبًی  افضايؾ ًشخ تؼشفِ ّبي خذهبت تـخيصی S9 اغلت پشػٌ يهـخص ثشا یؿغل فيؿشح ٍظب ٍرَد    

o10 دسؿْشػتبى یهصشف یپضؿك ضاتيتزْ ـتشيث ِيتْ اهكبى S10 ثِ سٍص دس ثيوبسػتبى آهبسي ٍرَد اعالػبت   

o11 تؼبه  هٌبػت ثيوبسػتبى ثب پضؿكبى هتخصص S11  تؼبه  هخجت هذيشاى هيبًی   

  S12 سّبي ػبصهبًی هَرَدؿفبف ثَدى سٍاثظ ٍ ػبختب   

  S13  اّذاف ػبصهبًی ّب هذٍى ثَدى آييي ًبهِ ّب ٍ دػتَسالؼو ٍ   

  S14 اسائِ خذهبت دسهبًی ٍ پبساکليٌيكی ثِ هَلغ ٌّگبم تمبضب   

  S15 
ٍرَد ػيؼتن اسصيبثی ػولكشد کبسکٌبى دس ساػتبي سضبيتوٌذي 

 ثيوبساى ٍ هشارؼيي
  

  S16 ی ، ٍسصؿی ٍ  سفبّی هٌبػت ثشاي کبسکٌبى  ٍرَد ثشًبهِ ّبي فشٌّگ   
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  S17  ٍرَد ًگشؽ ثيوبس هحَس دس تين هذيشيت اسؿذ   
 

 ST یها یاستراتژ

 STاستراتژيهای پیشنهادی  STکد  (strengthقوتها ) (Threatsتهديدها )

T1  ثخؾ خصَصی  ثِاسربع ثيوبساى رْت اػتفبدُ اص خذهبت دسهبًی S1 
دس ايي هشکض ثِ ًؼجت ک  ثيوبسػتبى ّبي   icuخت ثبال ثَدى تؼذاد ت

 اػتبى
S16 T4 

افضايؾ اًگيضُ پشػٌ  ثب 
 ثشگضاسي ثشًبهِ ّبي سفبّی

T2  ِکوجَد تخت ثؼتشي ثِ ًؼجت  ثبس هشارؼ S2 
ٍرَد هتخصصبى کبسآهذ دس سؿتِ ّبي استَپذي، عت اٍسطاًغ، هغض ٍ 

 اػصبة، رشاوی ػوَهی
  

T3  ( سؿذ خذهبت ثخؾ خصَصی)کليٌيك ٍ پبساکليٌيك S3 ثبالخص عت اٍسطاًغ  ييهتخصص یٍ توبم ٍلت یويتذاٍم ثشًبهِ هم   

T4 ػذم پشداخت ثِ هَلغ هضايبي پشػٌلی S4 )ٍرَد دسهبًگبُ ػوَهی دس ثيوبسػتبى ) تفكيك ثيوبساى ػشپبيی اص ثؼتشي     

T5 یپضؿك ضاتيتزْ يًگْذاس ّبي ٌِيّض ؾيافضا S5 يیتشٍهب وبساىيهبى دس اسائِ خذهت ثِ ثکبدس دس يتَاًوٌذ     

T6 یهصشف شيٍ غ یپضؿك یليوت لَاصم هصشف ِيسٍ یث ؾيافضا S6 
اّتوبم تين هذيشيت ارشايی ثيوبسػتبى دس ساػتبي ارشاي اػتبًذاسدّبي  

 ثيوبسػتبى دٍػتذاس ايوٌی ثيوبس ٍ اػتجبس ثخـی
    

T7  ػذم تحمك ثِ هَلغ دسآهذّب S7 ّوشاّبى  وبساىيث ًؼجی ثشاي یسفبّ اهكبًبت ٍرَد ٍ     

T8 فَق تخصصثب پضؿكبى  يّوكبس يػبخت ثشا شيًذاؿتي ص S8 ٌپـتيجبًی  يدس سؿتِ ّب یٍرَد کبسؿٌبػبى ف     

T9  هشارؼيي ثب ػلت ًضاع ٍ دسگيشيهيضاى ثبالي S9 اغلت پشػٌ يهـخص ثشا یؿغل فيؿشح ٍظب ٍرَد      

  S10 ثِ سٍص دس ثيوبسػتبى يآهبس ٍرَد اعالػبت     

  S11  تؼبه  هخجت هذيشاى هيبًی     

  S12 ؿفبف ثَدى سٍاثظ ٍ ػبختبسّبي ػبصهبًی هَرَد   

  S13  اّذاف ػبصهبًی ّب هذٍى ثَدى آييي ًبهِ ّب ٍ دػتَسالؼو ٍ   

  S14 اسائِ خذهبت دسهبًی ٍ پبساکليٌيكی ثِ هَلغ ٌّگبم تمبضب   

  S15 
اسصيبثی ػولكشد کبسکٌبى دس ساػتبي سضبيتوٌذي ثيوبساى ٍ  ٍرَد ػيؼتن

 هشارؼيي
  

  S16   ٍرَد ثشًبهِ ّبي فشٌّگی ، ٍسصؿی ٍ  سفبّی هٌبػت ثشاي کبسکٌبى   
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 WO یها یاستراتژ

 WOاتژيهای پیشنهادی استر WOکد  (Weaknessesضعف ها ) (Opportunitiesفرصت ها)

o1 افضايؾ روؼيت تحت پَؿؾ ثيوِ ّبي دسهبًی w1  فشػَدُ ثَدى فضبي فيضيكی ػبختوبى ّب  W17 O11 W14 
تذٍيي ثشًبهِ ّبي ًظبستی دس رْت 

 ثْجَد کيفيت خذهبت هشالجتی ٍ دسهبًی

o2 ٍرَد خيشيي ػالهت دس ؿْشػتبى w2  فشػَدُ ثَدى ػيؼتن ّبي تبػيؼبتی O8 W18 W19 
W20 W21 

آهَصؽ ٍ تَاًوٌذ ػبصي ثيوبساى، 
 هشارؼيي، کبسکٌبى

o3  اػتوشاس ثشًبهِ تحَل ػالهت w3 ًذاؿتي ثخؾ اداسي هتوشکض ٍ ًبکبفی ثَدى فضبّبي هَرَد   

o4 
 یخصَص ٌِيدس صه یداًـگبُ ػلَم پضؿك يشيرْت گ
 (يشثشداسيهشکض تصَ ي) ٍاگزاس يػبص

w4 شػٌ هشارؼيي ٍ پ يثشا ٌگيًجَد پبسک   

o5 
ثِ ػٌَاى هشکض تشٍهب دس  وبسػتبىيؿٌبختِ ؿذى ث
 ؿشق اػتبى

w5 
فضبي ًذاؿتي  )کبسکٌبىٍ  وبساىيثشاي ث یاهكبًبت سفبّ يكؼشيکوجَد 

 ، اتبق ّبي اػتشاوت ًبهٌبػت پشػٌ  ٍ ...( البهت ثشاي ّوشاّبى
  

o6 

تؼبه  خَة ثيوبسػتبى ثب ؿَساي اػالهی ؿْش ٍ ػبيش 
شکض ثْذاؿت ٍ اسگبى ّبي هشتجظ ثب ثيوبسػتبى ّب،ه

 ػالهت

w6 
ّبي ديبليض  اػكي ، دػتگبُ ct)  یپضؿك ضاتيتزْ اص فشػَدُ ثَدى ثشخی

 )... ٍ 
  

o7 تَسيؼن دسهبًی w7  یپضؿك ضاتياص تزْ يكؼشيکوجَد  (MRI)... ٍ ػٌگ ؿكي ،   

o8 
ؿذى  یهٌبػت رْت آهَصؿ يّب ٌِيصه زبداي
 وبسػتبىيث

w8 يك ػشي اص تزْيضات غيش پضؿكی دُ ثَدىيب فشػَ کوجَد    

o9  افضايؾ ًشخ تؼشفِ ّبي خذهبت تـخيصی ٍ دسهبًی w9 ْیپضؿك ضاتيتزْ ييگضيرب ضاتيػذم ٍرَد تز    

o10 
 دس یهصشف یپضؿك ضاتيتزْ ـتشيث ِيتْ اهكبى

 ؿْشػتبى
w10 ًوبسػتبىيدس ث یتخصص كيٌيذاؿتي کل    

o11 پضؿكبى هتخصصهٌبػت ثيوبسػتبى ثب  ملتعا w11 پضؿكی ٍ غيشپضؿكی دس ثيوبسػتبى یلَاصم هصشف ِيسٍ یهصشف ث    

  w12 ( يا وِيکؼَسات ثهجبوج لبًًَی ٍ دس حجت هؼتٌذات پشًٍذُ )  ًمص    

  w13 يّب تيکبه  اص لبثل يػذم ثْشُ ٍس HIS وبسػتبىيدس ث    

  S17  ٍرَد ًگشؽ ثيوبس هحَس دس تين هذيشيت اسؿذ   



 

08 

 

  w14 ذيذر يثخؾ ّب ؾيثب افضا یالتيػذم اصالح ػبختبس تـك    

  w15 ػصش ٍ ؿت   فتيدس ؿ وِيًذاؿتي کبسؿٌبع ث    

  w16 )... ٍ ًذاؿتي پضؿكبى دس ثشخی اص سؿتِ ّب ) داخلی، للت     

   w17 ارشاي صحيح ثشخی فشآيٌذّب ػذم     

   w18 ثيوبساى ٍ ّوشاّبى یثشًبهِ ّبي آهَصؿ احش ثخؾ ًجَدى     

   w19 پشػٌ   یهَصؿًجَدى ثشًبهِ ّبي آ احشثخؾ     

   w20 پشػٌ  ّبي ثذٍ ٍسٍد  ًجَدى آهَصؽ احشثخؾ     

    
w21 ؼئَليي ثخؾ ّب ٍ ٍاوذّبًجَد ثشًبهِ ّبي آهَصؿی هذيشيتی ثشاي ه      

  
W22 وبسػتبىيدس ث یپظٍّـ يّب تيثَدى فؼبل یًبکبف   

  

W23 
هؼتخذم  يّب يشٍيثِ ًؼجت ً ذالَسٍديٍ رذ یعشو يشٍيً تؼذاد ؾيافضا
 ( یتزشثگ کن)  وبسػتبىيدس ث

  

  
W24 وبسػتبىيػجض دس ث يفضب ًجَد   

  

W25 
وشفِ اي ٍ غيش  يًبهِ ّب ٍ دػتَسالؼو  ّب يييپشػٌ  اص آ یثؼض یػذم آگبّ
 اي وشفِ
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 WT یها یاستراتژ

 WTاستراتژيهای پیشنهادی  WTکد  (Weaknessesضعف ها ) (Threatsتهديدها )

T1 
ثخؾ  ثِاسربع ثيوبساى رْت اػتفبدُ اص خذهبت دسهبًی 

 خصَصی 
w1  فشػَدُ ثَدى فضبي فيضيكی ػبختوبى ّب W23  تبهيي ًيشٍي اًؼبًی هَسد ًيبص 

T2  ِکوجَد تخت ثؼتشي ثِ ًؼجت  ثبس هشارؼ w2  فشػَدُ ثَدى ػيؼتن ّبي تبػيؼبتی W15 T9 
تؼبه  ثب ػبصهبى ّبي ثيوِ گش  

 رْت سفغ هـكالت

T3 )سؿذ خذهبت ثخؾ خصَصی ) کليٌيك ٍ پبساکليٌيك w3 ًذاؿتي ثخؾ اداسي هتوشکض ٍ ًبکبفی ثَدى فضبّبي هَرَد   

T4 ػذم پشداخت ثِ هَلغ هضايبي پشػٌلی w4 هشارؼيي ٍ پشػٌ  يثشا ٌگيًجَد پبسک     

T5 یپضؿك ضاتيتزْ يًگْذاس ّبي ٌِيّض ؾيافضا w5 
فضبي کبسکٌبى  ) ًذاؿتي ٍ  وبساىياي ثثش یاهكبًبت سفبّ يكؼشيکوجَد 

 ، اتبق ّبي اػتشاوت ًبهٌبػت پشػٌ  ٍ ...( البهت ثشاي ّوشاّبى
    

T6 یهصشف شيٍ غ یپضؿك یليوت لَاصم هصشف ِيسٍ یث ؾيافضا w6 
ٍ اػكي ، دػتگبُ ّبي ديبليض  ct)  یپضؿك ضاتيتزْ اص فشػَدُ ثَدى ثشخی

 )... 
    

T7 هذّب ػذم تحمك ثِ هَلغ دسآ w7  یپضؿك ضاتياص تزْ يكؼشيکوجَد  (MRI)... ٍ ػٌگ ؿكي ،     

T8 فَق تخصصثب پضؿكبى  يّوكبس يػبخت ثشا شيًذاؿتي ص w8 يك ػشي اص تزْيضات غيش پضؿكی يب فشػَدُ ثَدى کوجَد     

T9  هشارؼيي ثب ػلت ًضاع ٍ دسگيشيهيضاى ثبالي w9 ْیپضؿك ضاتيتزْ ييگضيرب ضاتيػذم ٍرَد تز     

  w10 ًوبسػتبىيدس ث یتخصص كيٌيذاؿتي کل     

  w11 پضؿكی ٍ غيشپضؿكی دس ثيوبسػتبى یلَاصم هصشف ِيسٍ یهصشف ث     

  w12 ( يا وِيکؼَسات ثهجبوج لبًًَی ٍ دس حجت هؼتٌذات پشًٍذُ )  ًمص 
    

  w13 يّب تيکبه  اص لبثل يػذم ثْشُ ٍس HIS وبسػتبىيدس ث     

  w14 ذيرذ يثخؾ ّب ؾيثب افضا یالتيم اصالح ػبختبس تـكػذ     

  w15 ػصش ٍ ؿت   فتيدس ؿ وِيًذاؿتي کبسؿٌبع ث     
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  w16 )... ٍ ًذاؿتي پضؿكبى دس ثشخی اص سؿتِ ّب ) داخلی، للت     

  w17 ارشاي صحيح ثشخی فشآيٌذّب ػذم     

  w18 شاّبىثيوبساى ٍ ّو یثشًبهِ ّبي آهَصؿ احش ثخؾ ًجَدى   

  w19 پشػٌ   یًجَدى ثشًبهِ ّبي آهَصؿ احشثخؾ   

  w20 پشػٌ  ّبي ثذٍ ٍسٍد  ًجَدى آهَصؽ احشثخؾ   

  w21 ؼئَليي ثخؾ ّب ٍ ٍاوذّبًجَد ثشًبهِ ّبي آهَصؿی هذيشيتی ثشاي ه    

  W22 وبسػتبىيدس ث یپظٍّـ يّب تيثَدى فؼبل یًبکبف   

 

 
W23 

هؼتخذم دس  يّب يشٍيثِ ًؼجت ً ذالَسٍديٍ رذ یعشو يشٍيً تؼذاد ؾيافضا
  ( یتزشثگ کن)  وبسػتبىيث

 

  W24 وبسػتبىيػجض دس ث يفضب ًجَد   

 

 
W25 

وشفِ اي ٍ غيش  يًبهِ ّب ٍ دػتَسالؼو  ّب يييپشػٌ  اص آ یثؼض یػذم آگبّ
  وشفِ اي

 

 



 

 

 

 هدف نهائي: 

  ثْذاؿت ٍصاستاسائِ خذهبت  دسهبًی ثِ هشارؼيي عجك اػتبًذاسدّبي  

 اى ٍ کبسکٌبىاستمبء ايوٌی ثيوبس 

 هشالجتی دسهبًی تـخيصی، ثْجَد کيفيت خذهبت ٍ 

 
 

 موضوعات استراتصیک ((Strategic Issues  
 

 تَػؼِ ٍ اػتبًذاسدػبصي فضبّبي فيضيكی ثب ّوكبسي ثخؾ خصَصی ٍ خيشيي ػالهت 
 آهَصؽ ٍ تَاًوٌذ ػبصي ثيوبساى، هشارؼيي، کبسکٌبى 
 ضات ثِ سٍص رْت اسائِ خذهبت ثِ هشارؼييگيشي تزْيثِ کبس 

 افضايؾ اًگيضُ پشػٌ  ثب ثشگضاسي ثشًبهِ ّبي سفبّی 

 تؼبه  ثب ػبصهبى ّبي ثيوِ گش  رْت سفغ هـكالت 

 تبهيي ًيشٍي اًؼبًی هَسد ًيبص 

 تذٍيي ثشًبهِ ّبي ًظبستی دس رْت ثْجَد کيفيت خذهبت هشالجتی ٍ دسهبًی 

 

 

 

 اهداف استراتصیک ( (Strategic  Goals 

G1  :خذهبت کيفيت هؼتوش ثْجَد 

G2  :ِايوٌی دٍػتذاس ّبي ثيوبسػتبى اػتبًذاسدّبي اػبع ثش خذهبت اسائ 
G3  استمبء ػغح ػالهت ثيوبساى ٍ کبسکٌبى : 
G4 ثاليب : استمبء ػغح آهبدگی ثيوبسػتبى دس همبث  وَادث ٍ 

 

G5 ّبي فيضيكی فضب : استمبء 

G6 غيش پضؿكیی ٍ پضؿك ضاتيتزْ : استمبء 

G7 وفظ ٍ ػبلن ػبصي هحيظ صيؼت : 

G8  پظٍّـی ّبي آهَصؿی فؼبليتاستمبء ٍ 

G9 : وبسػتبىيث یسفبّ يّب ثشًبهِ ءاستمب  

 

 


