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 ك بيمارستان شهيد مطهریژي           برنامه استراتبازنگری 
 

بسػهتبى ثهب   وثیثْجهَد کیفیهت   اػضبی کویتهِ   ٍهذیشیت اجشایی تین  ،ثیوبسػتبى  ثشًبهِ اػتشاتظیكثبصًگشی ثشای 

بسؽ تـكیل گشدیذ ٍ ثب حذٍد چٌذیي ػبػت ثحج ٍ تجبدل ًظش ٍ ث ثیوبسػتبى هؼئَلیي ثخؾ ّب ٍ ٍاحذّبیحضَس 

 گشدیذ.  ثبصًگشی 95ثشای ػبل  افكبس ، ثشًبهِ اػتشاتظیك ثیوبسػتبى

 

 ژیك بيمارستان  استراتتديیه بروامٍ اعضاء تيم 
 

 سمت وام ي وام خاوًادگي ردیف

 سیبػت ثیوبسػتبى دکتش ثبثك ػشة 1

 هذیش داخلی ػلی ؿبّؼَاسی 2

 پشػتبسی سئیغ خذهبت حؼي ػؼیذی 3

 اهَس اداسی سئیغ ؿْشثبًَ فذایی 4

 خذهبتهؼئَل  ثالل ثبی 5

 هؼئَل اهَس هبلی ػجذالغٌی آق 6

 هؼئَل ثْجَد کیفیت اهیذ ثْشٍؽ 7

 ػَپشٍایضس آهَصؿی ػبیـِ جشجبًی 8

 هؼئَل ثخؾ جشاحی هشداى ػلیوبى کؼلخِ 9

 هؼئَل ثخؾ جشاحی صًبى گلجْبس ایوشی 10

 هؼئَل ثخؾ استَپذی هشداى ػجذالـشیف لشًجیك 11

 هؼئَل اتبق ػول هْذی یبصسلَ 12

 ICUثخؾ هؼئَل  ػویِ پْلَاى 13

 اٍسطاًغثخؾ هؼئَل  حویذ صَفی 14

 دیبلیضثخؾ هؼئَل  ایَة لضلؼفلَ 15

 هؼئَل ٍاحذ آصهبیـگبُ ٍ ثبًك خَى ثْوي فضلی 16

 هؼئَل ٍاحذ تصَیش ثشداسی ػجذالحكین فشصاًفش 17

 ؿكبیبتهؼئَل سػیذگی ثِ  -هذدکبس یَػف للی پَس 18

 ّبی ثیوبسػتبًی دثیش کویتِ ػبفیِ لشثبًی 19

 کبسؿٌبع ایوٌی ثیوبس فشیجب ًظشی 20
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 بيان يضعيت مًجًد :

 تَػظ ثخؾ خصَصی احذاث گشدیذ ٍ 1354ثیوبسػتبى ؿْیذ هغْشی دس لؼوت ؿشلی ؿْش گٌجذکبٍع دسػبل 

هتشهی ثبؿهذ. تؼهذاد    5157بی هَجَد هتش ٍ صیشثٌ 10227ثِ ثْشُ ثشداسی سػیذ . هؼبحت صهیي  1356دسػبل 

ِ  54تخت ّبی ثیوبسػتبًی  تخت  157تخت استمبء یبفت ٍدس حبل حبضش ثِ تؼذاد 96تخت ثَد کِ پغ اص اًمالة ث

ُ  ثِ ثیوبسػتبى ؿْذاء هٌتمل گشدیذ 1375سػیذُ اػت.دسػبل  ٍ فضبی هَجَد ثِ ثخؾ آی ػی یَ  ثخؾ صایـگب

هَسد هی ثبؿذ. ثؼذ اصاًمهالة   15000اػوبل جشاحی  دس عَل ػبل ثیؾ اص  .تؼذا دتخت تغییشکبسثشی یبفت 14ثب 

ػِ ؿیفت  تخت  دس  54افتتبح ٍ دسحبل حبضش ثب ظشفیت  1374تخت دسػبل  8ثخؾ دیبلیض دس ایي ثیوبسػتبى ثب 

جبم هی اً ٍ ...  ٍ اػصبةاستَپذی ، هغض  دسایي ثیوبسػتبى اػوبل جشاحی ػوَهی ، ًی هی ثبؿذ. دسحبل خذهت سػب

 گیشد.

 

 
 

 44در پایان سال  ( تعداد پرسىل درماوي ي غيردرماوي بيمارستان شُيدمطُري گىبد1جديل 
 

 تعداد گريٌ

 091 پشػتبسی

 33 پضؿك هتخصص

 00 پضؿك ػوَهی

 31 پیشاپضؿكی

 31 هبلی اداسی ٍ

 85 خذهبتی ًٍگْجبًی

 379 جوغ
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 1344سال -رستان شُيدمطُري گىبدكايسدرماوي بيما (آمار فعاليتُاي2جديل 
 

  مقدار  شاخص

 1282 دس یك هبُ(هتَػظ ) ثیوبساى ثؼتشی

 2782 دس یك هبُ( هتَػظ)هشاجؼیي اٍسطاًغ

 9381 دس یك هبُ(هتَػظ )  هشاجؼیي ػشپبیی

 4630 ) هتَػظ دس یك هبُ(هشاجؼیي آصهبیـگبُ

 3078 ) هتَػظ دس یك هبُ( هشاجؼیي سادیَلَطی

 665 ) هتَػظ دس یك هبُ(CTS یي هشاجؼ

 1541 هَاسد دیبلیض

 1745 اػوبل جشاحی اًجبم ؿذُ

 123 )دس یك هبُ( هتَػظ تخت فؼبل

 ٪94 اؿغبل تخت دسصذ

 10.3 هتَػظ چشخؾ اؿغبل تخت

 2.8 هتَػظ سٍصّبی ثؼتشی

 %7/1 هیضاى ػفًَت ثیوبسػتبًی

 ٪27.6 هَفك CPRًؼجت 

 5 )دلیمِ( هتَػظ صهبى تشیبط

 ٪10.7 هیضاى تشخیص ثب هیل ؿخصی

 ٪ 90حذٍد  ثؼتشی  سضبیتوٌذی ثیوبساىهیضاى 
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  (ٍياژٌ وامTerminology) 

 
ذاف،ٍظبیف اصلی،ٍیظگی ّب ٍ اسصؽ ّبی هـخص کٌٌذُ فلؼفِ ٍجَدی ػبصهبى ثَدُ  : ( Missionسػبلت)  - ٍ ؿبهل ّا

 حبکن ثش آى ػبصهبى هی ثبؿذ.

ِ ٍ  : ( Visionچـن اًذاص)  - ؿشایظ ٍلَع ٍتحمك سػبلت ػبصهبًی سا ثِ ًوبیؾ گزاؿتِ ٍ ثبػج ایجبد اًگیضؽ دس هجوَػ

 دسیبفت کٌٌذگبى خذهبت هی گشدد.

هجوَػِ لَاًیي حبثت ٍ غیش هتغیشی اػت کِ کل اػتشاتظی ّب ثش هجٌبی آى ؿكل گشفتهِ ٍ دس توهبم    : ( Valueاسصؿْب)  -

 شاتظی ّب ثِ اجشا گزاؿتِ هی ؿًَذ.عَل صهبى اجشا،ثب تكیِ ٍ ًگبُ ثش آًْب اػت

(:هجوَػِ هٌبثغ ٍ تَاًوٌذی ّبیی داخل ػبصهبًی اػت کهِ ػهبصهبى سا دس جْهت ًیهل ثهِ      Strengths ()S)  ًمبط لَت -

ذاف خَد یبسی هی ًوبیذ.  ّا

ذاف ػبصهبى هی Weaknesses()W)  ًمبط ضؼف - (:هجوَػِ ای اص ػَاهل داخل ػبصهبًی هی ثبؿذ کِ هبًغ اص تحمك ّا

 شدد.گ

(:هجوَػِ ای اص اهكبًبت ثبلمَُ خبسد اص ػبصهبى کِ دس صَست ثْهشُ گیهشی اص آًْهب    Opportunities ()O)  فشصت ّب -

ذ یبفت.  تَاًوٌذی ّبی ػبصهبى افضایؾ خَّا

هجوَػِ ای اص ػَاهل هَحش ٍ هذاخلِ گش خبسد اص ػبصهبى کِ هبًغ اص اجشای ثشًبهِ ّب ٍ تحمهك   (:Threats()Tتْذیذّب )  -

ذ  اف ػبصهبى هی گشدًذ.ّا

 هجوَػِ ًمبط لَت ٍ ضؼف ػبصهبى سا ػَاهل داخلی گَیٌذ. (:SWػَاهل داخلی) -

 هجوَػِ فشصت ّب ٍتْذیذ ّبی ػبصهبى سا ػَاهل خبسجی گَیٌذ. (:OTػَاهل خبسجی) -

ْب کِ ثبػج سػبًذى ػبصهبى ث (: Strategyاػتشاتظی) - ذاف اص پیؾ تؼییي ؿذُ خَد هیهجوَػِ ای اص سّا  ًذ.ـَِ ّا

 ـًَذ.ت ثْشُ گیشی اص فشصت ّب تذٍیي هیاػتشاتضی ّبیی کِ ثب اػتفبدُ اص ًمبط لَت دس جْ :SO اػتشاتظی ّب -

 اػتشاتضی ّبیی کِ ثبػج کٌتشل تْذیذ ّب ٍ یب تجذیل آًْب ثِ فشصت هی ؿًَذ. :STاػتشاتظی ّبی  -

 د ّب تذٍیي هی ؿًَذ.اص فشصت ّب،ٍ سفغ کوجَاػتشاتظی ّبیی کِ جْت اػتفبدُ  :WOاػتشاتظی ّبی  -

ُ ٍ تَاًوٌذی ػبصهبى سا جْت کٌتشل ٍ یب  :WTاػتشاتظی ّبی  - اػتشاتظی ّبیی کِ ػبصهبى سا دس ثشاثش تْذیذّب حفظ کشد

 ثِ فشصت افضایؾ هی دٌّذ تجذیل تْذیذ
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 ریزي استراتژیك بيمارستان شُيد مطُري گىبد كايس ٍ  مراحل بروام
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

اسصیبثی هحیظ داخلی 

 ثیوبسػتبى

 

 ؿٌبػبئی هـتشیبى ٍ 

 گشٍُ ّبی ریٌفغ

 سیضی ثشای ثشًبهِ

 سیضی ػتشاتظیك ثشًبهِ 

اسصیبثی هحیظ خبسجی 
 ثیوبسػتبى

 تذٍیي سػبلت ، دٍسًوب ، اسصؽ ّب ٍ اّذاف کلی ثیوبسػتبى 

 ؿٌبػبئی هـكالت اػتشاتظیك 

 تؼییي اّذاف ٍ همبصذثیوبسػتبى 

 تذٍیي اػتشاتظی ّبی ثیوبسػتبى

 اًتخبة ؿبخص ّبی ػٌجؾ ٍ پبیؾ ػولكشد ثیوبسػتبى 

صی
اس

 ِ
به

شً
ح ث

ال
ص

ٍ ا
ی 
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 (بیانیه هاهوریتMission) 
ثیوبسػتبى ؿْیذ هغْشی گٌجذ کبٍٍع ثِ ػٌَاى ثضسگتشیي هشکض تشٍهبی ؿشق اػتبى ، هؼئَل سفغ ًیبص ّبی دسههبًی ههشاجؼیي ٍ   

ت هشالجتی ٍ دسهبًی چهَى  ایي هشکض دس ساػتبی استمبی ػالهت جبهؼِ خذهب ًجبت جبى آػیت دیذگبى ػَاًح ٍ حَادث هی ثبؿذ .
 ػوَهی  ، هغضٍ اػصبة  ، استَپذی ، کلیِ ٍ هجبسی ادساسی ،گَؽ ٍ حلك ٍثیٌی ، چـن ٍ ّوَدیبلیض  سا اسائِ هی ًوبیذ . جشاحیْبی

 

  چطن انداز(Vision) 
ین ثب یبسی خذا ٍ تالؽ کبسکٌبى   ذاف ریل  ثِ   1400تب ػبل هب هی خَّا : دػت یبثین ّا

کض تشٍهبی ػشآهذ دس کـَساهشػٌَاى یكی اص ؿٌبختِ ؿذى ثِ 

تب ػغح فَق تخصص ٍ ػذم ًیبص ثِ اػضام ثیوبساى ٍ هشالجتی سائِ کلیِ خذهبت دسهبًیا
 ػتجبسثخـی ٍ تحَل ػالهت اػتبًذاسدّبی ا اجشایسػیذى ثِ ػغح ثیوبسػتبًْبی پیـشٍ دس 

     
 (ذینفعاىStakeholders) 

کِ ثِ ًَػی اص فؼبلیت ّبی ػبصهبى هتبحش هی ؿًَذ ٍ هی تَاًٌذ،تمَیت کٌٌذُ یهب ههبًغ هَفمیهت     ریٌفغ،افشاد یب ػبصهبى ّبیی ّؼتٌذ
ػبصهبى ؿًَذ.ریٌفغ هوكي اػت ثشًذُ یب ثبصًذُ ثبؿٌذ ٍ ًیض هی تَاًٌذ ثخـی اص تصهوین گیشًهذگبى ،کبسثشاى،هصهشف کٌٌهذگبى،ٍ     

ذاف  یب ًیبصّبی خَد ثِ ػبصهبى ریٌفغ،افشاد ٍ گشٍُ ّبیی ّؼفؼبالى فؼبلیت ّبی ػبصهبى ثبؿٌذ.  تٌذکِ ثشای سػیذى ثِ ثخـی اص ّا
 ٍاثؼتِ اًذ ٍ ػبصهبى ًیض ثِ ًَثِ خَد ثِ آًْب ٍاثؼتِ اػت ٍ اص آًْب هتبحش هی ؿَد.

 
 

 نیازها و انتظارات صاحباى هنافع دروني صاحباى هنافع دروني

ن گیشی، تؼبهل هخجت ثب هذیشاى ٍ ػبیش پشػٌلدس اختیبس داؿتي اعالػبت ثِ سٍص ثشای تصوی سیبػت ثیوبسػتبى  

 هذیشاى هیبًی ٍ ػولیبتی
ن ًوَدى اهكبى سؿذ ػلوی ٍ ؿغلی ، حوبیت سییغ ثیوبسػتبى ، ثْجَد ٍضؼیت پشداختی هذیشاى،  فشّا

اهكبى هـبسکت هذیشاى دس تصوین ػبصی ّبی کالى

 پضؿكبى  ػوَهی ٍ هتخصصیي 
، اػتبًذاسد ػبصی فضبّبی فیضیكهی ، اػهتفبدُ اص تكٌَلهَطی ٍ    ثْجَد ٍ ثِ سٍص ثَدى ٍضؼیت پشداختی 

تجْیضات ًَیي پضؿكی ، تذٍیي ٍ اػتبًذاسد ػبصی چك لیؼت ّبی پبیؾ ٍ اسصؿیبثی

 ثیوبسػتبى پشػٌل  

ثْجَد ٍ ثِ سٍص ثَدى ٍضؼیت پشداختی ، اػتبًذاسد ػبصی فضبّبی فیضیكهی ، اػهتفبدُ اص تكٌَلهَطی ٍ    

حوبیت هذیشاى سدُ ثبال ، اهكبًبت سفهبّی ، اهكهبى استمهبء ػلوهی ٍ ؿهغلی،       تجْیضات ًَیي پضؿكی ، 
اهكبى هـبسکت دس تصوین ػبصی ّب
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 نیازها و انتظارات صاحباى هنافع بیروني صاحباى هنافع بیروني

 ٍ  هشاجؼیي ثیوبساى 
ذّبی دػتشػی آػبى ثِ خذهبت اػتبًذاسد ، کن ّضیٌِ ثَدى خذهبت ، ؿفبف ثهَدى فشآًه  

اسائِ خذهت ، عشح تكشین اسثبة سجَع ، پبػخگَیی ثِ ؿكبیبت

ُ ػلَم پضؿكی گلؼتبى   داًـگب

اسائِ خذهبت اػتبًذاسد ثِ هشدم ، جلت سضبیت اسثبة سجَع ٍ کبسکٌهبى ، داؿهتي ثشًبههِ    
ّبی کبسی ، تؼبهل ثب ػبیش هشاکض تحت پَؿؾ، هصشف ثْیٌِ هتبثغ، اجشای اػتبًذاسدّبی 

اػتجبسثخـی

 ؿجكِ ثْذاؿت ٍ دسهبى ؿْشػتبى 

اسائِ خذهبت اػتبًذاسد ثِ هشدم ، جلت سضبیت اسثبة سجَع ٍ کبسکٌهبى ، داؿهتي ثشًبههِ    

ّبی کبسی ، تؼبهل ثب ػبیش هشاکض تحت پَؿؾ، هصشف ثْیٌِ هتبثغ، اجشای اػتبًذاسدّبی 
اػتجبسثخـی

یتِ پزیشؽ ثیوبس، تبهیي تجْیضات ٍ .....(تؼبهل هخجت ) دس صه ثیوبسػتبًْب ٍ هشاکضدسهبًی دٍلتی ٍ خصَصی 

 ػبصهبًْبی ثیوِ گش
سػبیت هَاصیي ٍاصَل ػبصهبى ّبی ثیوِ گش ، اسػبل ثوَلغ اػٌبد ثیوِ ای ، سفغ ًهَالص   

تجْیضاتی ٍ پشػٌلی ٍ فضبی فیضیكی 

 ؿشکتْبی عشف لشاسداد 
بت اػتبًذاسد کهبسی،   ثْجَد ٍ ثِ سٍص ثَدى ٍضؼیت پشداخت ، دس اختیبس داؿتي فضب ٍ  اهكبً

تؼبهل هخجت ثب ػبیش ٍاحذّب

ػبیش ػبصهبًْب ٍ اسگبًْبی دٍلتی هَجَد دس 
 ػغح ؿْشػتبى 

تؼبهل هخجت ثب ػبیش ًْبد ّب ٍ اسگبى ّب

 

 

 ( لَتْبstrength) 
 

 ٍجَد کبسؿٌبػبى فٌی دس سؿتِ ّبی هختلف .1

 ٍجَد ؿشح ٍظبیف ؿغلی هـخص ثشای اغلت پشػٌل .2

 ٍهت ٍ ًظبم پشػتبسی فؼبل  دس ثیوبسػتبىٍجَد پبیگبُ ّبی همب .3

 تَجِ هذیشیت اسؿذ ثِ پیـٌْبدّبی کبسکٌبى .4

 تؼْذ ػبصهبًی سٍ ثِ تضایذ پشػٌل .5

 ٍجَد اعالػبت ثشٍص دس ػبص .6

 هخجت هذیشاى هیبًی تؼبهل  .7

 ٍجَد ٍاحذ سػیذگی ثِ ؿكبیبت ثب فشایٌذ ًؼجتب ؿفبف  .8

 ؿفبف ثَدى سٍاثظ ٍ ػبختبسّبی ػبصهبًی هَجَد .9

 دى آییي ًبهِ ّب ٍ دػتَسالؼولْبی  اسائِ خذهبتهذٍى ثَ .10

ذاف ػبصهبى ثشای  اغلت کبسکٌبى .11  هـخص ثَدى ػیبػت ّب ٍ ّا

 اسائِ خذهبت دسهبًی ثِ هَلغ ٌّگبم تمبضب .12

 اهكبى هـبسکت پشػٌل دس تصوین ػبصی  ػغح هیبًی .13

 اهكبى هـبسکت هذیشاى هیبًی دس تصوین ػبصی کالى ػبصهبى .14

 بصهبىهتوشکض ثَدى هذیشیت دس ػ .15

ِ ّبی هتٌبػت ًؼجت ثِ لجل    .16  تؼشف
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 تَاى هبلی هٌبػت ثیوبسػتبى  ثشای خشیذ یك ػشی اص تجْیضات هَسد ًیبص .17

ٍ ثَدى ثیوبسػتبى دس اجشای عشح تحَل ػالهت  .18  پیـش

 تكویل ؿذى کبدس تخصصی ثیوبسػتبى ثب اجشای عشح تحَل ػالهت  .19

ِ تحَل ػالهت اجشای ثشًبهِ همیوی ٍ توبم ٍلتی هتخصصیي ثباجشای ثشًب .20  ه

 تْیِ ثشخی تجْیضات هَسد ًیبص ثیوبسػتبى ثب اجشای ثشًبهِ تحَل ػالهت  .21

 تَاًوٌذی کبدس دسهبى دس اسائِ خذهت ثِ ثیوبساى تشٍهبیی  .22

 اجشای ثشًبهِ ّبی آهَصؿی پَدهبًی ٍ هذٍى دس ثیوبسػتبى  .23

توبم تین هذیشیت اجشایی ثیوبسػتبى دس ساػتبی اجشای اػتبًذاسدّبی ثیوب .24  سػتبى دٍػتذاس ایوٌی ثیوبس ٍّا

 ثخـیاػتجبس

 ٍجَد ػیؼتن اسصیبثی ػولكشد کبسکٌبى دس ساػتبی سضبیتوٌذی ثیوبساى ٍ هشاجؼیي .25

بى  ثب اجشای عشح تحَل ػالهت  .26  استمبی ػغح ّتلیٌگ ٍ اهكبًبت سفبّی ثیوبساى ٍ ّوشّا

 ٍجَد ًگشؽ ثیوبس هحَس دس تین هذیشیت اسؿذ  .27

 ؼیي ثب اجشای عشح تحَل ػالهت افضایؾ ػغح سضبیتوٌذی هشاج  .28

 
 

  ضعف َا(Weaknesses)  

 
 ثشای جبًوبیی ػبختبسّبی فیضیكی اػتبًذاسد  ػذم ٍجَد فضبی الصم   -1

 FASTفضبی -پبٚیٖٛ پشؽه ٔمیٓ-٘ذاؽتٗ فضبی ا٘تظبر ٕٞزاٞبٖ -یىی ثٛدٖ عزْ تزاپی ثب فٛریت -)رختىٗ پزعُٙ

tracted-ِٖٛٛیٗ  فٙیاتب–فضبی آسٔبیؾٍبٜ اٚرصا٘ظ -ثب٘ه خ ا٘جبر ٔذارن -دیبِیش ففبلی-اتبق درٔبٖ -ق اختقبفی ٔغئ
ٔحُ  -عّف عزٚیظ-اتبق وثیف -اتبق تٕیش-اتبق اعتؼٕبَ دخب٘یبت-ا٘جبر ثٟذاؽت ٔحیط– ICUاعتمزار ٕٞزاٞبٖ -پشؽىی

 ٔحُ ؽغؾتٛی پیٗ ( ، اتبق ٔذیزیت-اتبق اػتجبر ثخؾی-تٟیٝ ٌبٚاص
ٍ غیش اػتبًذاسد ثَدى ثؼضی اص -2  ُ  فضبّب ٍ ًبهٌبػت ثَدى ًوبی ظبّشی ثیوبسػتبى فشػَد

ِٛٛصی-آسٔبیؾٍبٜ -فٛریت -تزیبص-دارٚخب٘ٝ-رختىٗ ٞب ِٚٝ ٔدٟش-پبت -عمف ا٘جبر دیبِیش-تقٛیز ثزداری-دپٛی سثبِٝ-اتبق ایش
اس  ٚرٚد ٚ خزٚج ٚعبیُ تٕیش-آثدٛػ ثیٕبرعتبٖ- -پبِت ثٙذی آؽپشخب٘ٝ -آثذارخب٘ٝ ٞبی ثخؼ ٞب -ٕ٘بسخب٘ٝ-اعتیؾٗ فٛریت

CSR-عزٚیظ ٞبی ثٟذاؽتی ارتٛپذی 
 پشػٌل ٍ آهَصؽ پشػٌل جذیذالَسٍد  هذت کَتبُ ٍ هذت ثلٌذ آهَصؿی ّبی دٍسُ ثشًبهِ ًجَدى آهذ کبس -3

 ثیوبس ثِ آهَصؽ فشایٌذ ًبکبسآهذ -4

 کوجَد ًیشٍی اًؼبًی ٍ فمذاى سدیف ّبی خبلی ثشای یكؼشی اص سدُ ّب ٍ هؼئَلیت ّب دس ػبصهبى -5

  تقٛیزثزداریبط ثیٕٝ ، دارٚعبس ثبِیٗ ، ٘یزٚی زد  ، خذٔبت ، ٘یزٚی فٙی دارٚخب٘ٝ ، ٍٟ٘جبٖ ، ثیٕبر ثز ، وبرؽٙٔٙؾی ، پزعتبر  ٔ -

  ، اػتجبر ثخؾی ، ثٟذاؽت حزفٝ ای ، ٔذدوبر اختٕبػی ، رٚا٘ؾٙبط ، ٔبٔب  ITوبرؽٙبط 

 سًگ ثَدى جبیگبُ ثشًبهِ ّبی سفبّی پشػٌل دس ػبصهبى کن -6

 دس ثؼضی اص سدُ ّبی پـتیجبًی پشػٌل لیتحصی ٍضؼیت تٌبػت ػذم -7

ِ اًتصبثبت دس ثیوبسػتبى  -8  ػذم ٍجَد کویت

  ًجَد ثشًبهِ ّبی آهَصؿی هذیشیت ثشای هذیشاى دس ػبصهبى  -9

 ثیوبسػتبى ٍ غیش پضؿكی دس پضؿكی کوجَدیكؼشی اص تجْیضات  -10
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ىتزٚؽٛن-عزْ پبیٝ-ا٘فٛسیٖٛ پٕپ - ی-CPRأىب٘بت-ٚ٘تیالتٛر-ٔب٘یتٛریًٙ-ِا  ٚارٔز-  PACS-اوغیٕتزی پبِظ-صا٘ظاٚر تزِا

ِٛٛصی -دیبِیش ؽىٗ عٝ تخت-خٖٛ  عُ-عذیٕبٖ خٛا٘ؼ-دیغپٙز پبرافیٗ-ؽبخٝ 23 عزٚفیٛص-عب٘تزاَ اوغیضٖ-اٚرصا٘ظ رادی

 پؾتیجبٖ وب٘تز

  ...ٚ تخققی آسٔبیؾبت ،MRI  ٔثُ خذیذ تمبضبٞبی ثٝ ٌٛیی پبعخ ثزای ٔٛخٛد عیغتٓ تٛاٖ ػذْ -

ُ ثَدى ثؼ  -11  ضی تجْیضات پضؿكی ٍ غیش پضؿكی دس ثیوبسػتبىلذیوی ٍ فشػَد

ُ   -دیبِیش دعتٍبٜ-ثیٟٛؽی دعتٍبٟٞبی-آسٔبیؾٍبٜ در عب٘تزیفیٛص-ٔتز فتٛ فّیٓ-عٌٛ٘ٛزافی  ٞابی  تخات   -دعتٍبٟٞبی اتابق ػٕا
یٟبی - ثزا٘ىبردٞب-اٚرصا٘ظ  پب٘غٕبٖ تزِا

 دس ثیوبسػتبى HISػذم ثْشُ ٍسی کبهل اص لبثلیت ّبی   -12

 :  ػشی اهكبًبت دس ثیوبسػتبى ثَدى یكٍ ًب کبسآهذ  کوجَد -13

ٝ  وتت ٘جٛدٖ ثزٚس– UPS پزیش-ثغتٝ ٔذار دٚرثیٗ-پذیزػ اعتیؾٗ ٚ لفغٝ-ریّی ثبیٍب٘ی-ٞب رٚؽٛیی ٓ – وتبثخب٘ا  احضابر  عیغات

ِٛٛصی اس  فٙذٚق ٚاحذ ثٛدٖ دٚر– پزعتبر فزاخٛاٖ-ٍٟ٘جبٖ ٝ  در ٘غخ پزیٙتز -تزخیـ ٚ رادی ٜ   -دارٚخب٘ا  ثازای  سٖ  lable  دعاتٍب
ٝ  -عٙح رطٛثت ٚ عٙح دٔب-عزٚر رختؾٛیخب٘ٝ ویظ دعتٍبٟٞبی- آسٔبیؾٍبٜ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ٓ -ٔٙبعات  ٘اب  تٟٛیا  ٚ عزٔبیؾای  عیغات

ٝ  خطاٛ   تٕابٔی  ٘جٛدٖ ٔتقُ-پیح عیغتٓ-خذارٜ دٚ ٞبی پٙدزٜ ٚخٛد ػذْ-ٔٙبعت ٘ب ٌزٔبیؾی ٖ  یىای -اپزاتاٛر  ثا  عایٙه  ثاٛد

ٖ  ِجابط -اداری ٔیشٞابی  ٚ ٞاب  فاٙذِی – بٖثیٕبرعت در غذا ثٛی پیچیذٖ-خزاحی عت ؽغتؾٛی ٚ اعىزاة ُ -ثیٕابرا  وؾای  وبثا
 ٞابی  عیغتٓ– اٚراق ثزي عز  ثجت ٘جٛدٖ وبٔپیٛتزی -اداری ای ؽیؾٝ ٚرٚدی درة-ثبدثش٘ی درثٟبی-حزیك اطفب عیغتٓ-ؽجىٝ

 ىب٘ابت أ ٚ ؽازایط -پزعاُٙ   ثاب  رختؾٛیخب٘ٝ دعتٍبٟٞبی ٚ فیشیىی فضبی تٙبعت ػذْ– عبس خطز ثی دعتٍبٜ-لذیٕی وبٔپیٛتزی
ی -ؽبرصٔٛثبیُ ٔىبٖ -رعب٘ی اطالع عیغتٓ - ICU ثیٕبراٖ ٔاللبت ُ  أىب٘ابت  -ایٙتز٘ات  -ٞاب  رٚؽاٛیی  ٘جٛدٖ پذِا ُ  ٚ حٕا  ٘ما

 وبروٙبٖ غذای
ٖ  در ٕٔٙاٛع  پابرن  تبثّٛٞابی  -OR در پزعُٙ ٔخقٛؿ فزْ ِجبط- ٗ  -ثیٕبرعاتب ً  ٚ فاز  -ؽاٛیی  واف  ٔبؽای  ٔخقاٛؿ  دیا

ٜ  -غاذا  حُٕ ثزای اختقبفی آعب٘غٛر -ؽیٕیبیی پغٕب٘ذٞبی ٔٙبعت سثبِٝ ویغٝ -آؽپشخب٘ٝ پغبة در ٌیز چزثی -آؽپشخب٘ٝ  دعاتٍب
ٗ ٗ ٚ ؽٛی ٍِ  اداری فزْ پزعُٙ ِجبط ٘ذاؽتٗ -وٗ خزد ٍِ

ٍ تٌجیِ -14  ًبکبسآهذی ٍ اثْبم دس ًظبم تـَیك 

 ٘جٛد ٔؼیبر ؽفبف ٚ ٔؾخـ ثزای تؼییٗ ٕ٘زٜ تٛاٖ طزح پزعّٙی در ثخؾٟب ٚ ٚاحذٞب   -

   ثیٕبرعتبٖ در وبروٙبٖ وّیٝ ثزای پزعُٙ عبال٘ٝ ارسؽیبثی ٙذفزای فحیح اخزای ػذْ -

   ثیٕبرعتبٖ در ٕ٘ٛ٘ٝ وبرٔٙذ تؾٛیك ٚ ا٘تخبة ٞبی ٔؼیبر عبسی ؽفبف ػذْ -

ٍ دػتَسالؼولْبی حمَلی ٍ اػتخذاهی  -15  ػذم آگبّی ثؼضی پشػٌل اص آییي ًبهِ ّب 

   ػذم ًظبست هٌبػت  هذیشیت ثش ػولكشد پضؿكبى هتخصص  -16

 ٍ ػذم ٍجَد فشایٌذی جْت تبییذ ثیوِ ثیوبساى دس ایي ػبػبت   ؿت ٍ ػصش ؿیفت دس ثیوِ ؿٌبعکبس ًذاؿتي -17

 ػذم ٍجَد هْبستْبی استجبعی دس ثؼضی پشػٌل  -18

ُ هٌبػت هذیشیت اص آى دس ثشًبهِ سیضی ّب  -19   ػذم توشکض ػیؼتن آهبس ٍ اعالػبت ثیوبسػتبى ٍ ػذم اػتفبد

 ذیشاى  ػذم ٍجَد جٌجِ اًتمبد پزیشی ثؼضی  اص ه -20

ٍ ػولیبتی  -21  ػذم ًظبست هٌبػت هذیشاى ثش ػغَح هختلف ػبصهبى ٍ ػولكشد هذیشاى هیبًی 

ػذْ ٘ظبرت ٔٙبعت  ثز ػّٕىزد پزعُٙ ٚاحذٞبی : تبعیغابت ، خاذٔبت ، ٍٟ٘جابٖ ، وابرٌشیٙی ، أاٛر اداری ، رختؾاٛیخب٘ٝ ، دفاغ         -

   ITپغٕب٘ذ ، ثٟذاؽت ٔحیط ، آؽپشخب٘ٝ [

 ثز دعتٍبٟٞب ٚ تدٟیشات پشؽىی تٛعط وبرؽٙبط ٟٔٙذعی پشؽىی  ػذْ ٚخٛد ٘ظبرت دٚرٜ ای -

 ٚاحذ تذاروبت در خزیذ وبالٞبی ٔزغٛة   ػّٕىزد ثز  ٔٙبعت ٘ظبرت ػذْ  -

 ػذْ ٘ظبرت ثز پٛؽؼ فحیح ثیٕبراٖ در ٘مُ ٚ ا٘تمبالت ٚ در ثخؾٟب  -
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 ػذْ ٘ظبرت ٔٙبعت ثز پٛؽؼ ٚ ٚضغ ظبٞزی پزعُٙ  -

 تٕبْ پزعُٙ در عبػبت ٔٛظفی ػذْ ٘ظبرت ٔٙبعت ثز ٚرٚد ٚ خزٚج  -

 ػذْ ٘ظبرت ٔٙبعت ثز چیٙؼ ٘یزٚٞب در ثؼضی ثخؾٟب  -

 ػذْ ٘ظبرت ٔٙبعت وبروٙبٖ در ؽیفتٟبی غیز اداری   -

 ػذم ؿفبفیت یكؼشی اص فشایٌذّب دس ػبصهبى ٍ ًظبست هؼتوش ثش آًْب  -22

 فزایٙذ ٘مُ ٚ ا٘تمبَ ثیٗ ثخؾی در ثیٕبرعتبٖ -

 خزیذ ٚ تؼٕیز ِٛاسْ پشؽىی ٔقزفی  -

 زاعٙذ ٘بٔٙبعت حُٕ غذا ثزای وبروٙبٖ در ثیٕبرعتبٖ ف -

 فزایٙذ آٔٛسػ ثٝ ثیٕبراٖ ٚ اخذ رضبیت آٌبٞب٘ٝ   -

 چیٙؼ ٚ خبثدبیی خذٔبت ثیٗ ثخؾٟب ٚ ٚاحذٞب   ذزایٙف -

 فزایٙذ تذٚیٗ ِیغت وذ در ثیٕبرعتبٖ  -

 فزایٙذ ٘بٔٙبعت عٙدؼ ارسؽیبثی عبال٘ٝ پزعّٙی  -

   ICUٚ پشؽىبٖ ثٝ  فزایٙذ ٚرٚد ٚ خزٚج افزاد ٚ ٕٞزاٞبٖ  -

  ICUفزایٙذ ٔاللبت ثیٕبراٖ در  -

  OR    ٚ ICUفزایٙذ ٘مُ ٚ ا٘تمبَ ثیٕبراٖ ثذ حبَ ثٝ   -

 فزایٙذ تبٔیٗ ٔخذر در عبػبت غیز اداری    -

 ٚیشیت ثیٕبراٖ ٚ ا٘دبْ ػُٕ خزاحی  عزپبیی در اٚرصا٘ظ تٛعط طت اٚرصا٘ظ   -

 دیبثتی ٚ فؾبر خٛ٘ی فزایٙذ ا٘دبْ ٔؾبٚرٜ ٞبی لجُ اس ػُٕ ثزای ثیٕبراٖ  -

 فزایٙذ اخذ ٌٛاٞیٙبٔٝ ثٟذاؽت ػٕٛٔی ثزای وبروٙبٖ ٔزتجط   -

 فزایٙذ عٙدؼ ػٛأُ سیبٖ آٚر ٔحیط وبر در ثیٕبرعتبٖ   -

23-  ِ  دس ثیوبسػتبى Rotationًذاؿتي کویت

 ػذم اًجبم فؼبلیت ّبی پظٍّـی دس ثیوبسػتبى -24

ِ ّبی ثیوبسػتبًی دس تصوین ػبصی ّبی ه -25  ذیشیتیکن سًگ ثَدى ًمؾ کویت

 

 

 

 (فرصت َاOpportuntises) 

 
 افضایؾ جوؼیت تحت پَؿؾ ثیوِ ّبی دسهبًی -1

 ٍجَد خیشیي ػالهت دس ؿْشػتبى -2

 اجشای ثشًبهِ تحَل ػالهت  -3

 افضایؾ دسصذ فبسؽ التحصیالى حشف پضؿكی، پشػتبسی ٍ پیشاپضؿكی  -4

 لشاس گشفتي ػالهت ثِ ػٌَاى اٍلَیت ّبی ًظبم -5

 یصی ٍ دسهبًی افضایؾ ًشخ تؼشفِ ّبی خذهبت تـخ -6

 جْت گیشی دٍلت دس صهیٌِ خصَصی ػبصی -7

 ٍجَد ًوبیٌذُ هجلغ ثب تخصص پضؿكی -8

 تؼبهل خَة ثیوبسػتبى ثب ؿَسای اػالهی ؿْش ٍ ػبیش ثیوبسػتبى ّب،هشکض ثْذاؿت ٍ اسگبى ّبی هشتجظ ثب ػالهت -9

 ؿٌبختِ ؿذى ثیوبسػتبى ثِ ػٌَاى لغت ػَاًح ٍ حَادث دس ؿشق اػتبى -10
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 یبییٍػؼت هٌغمِ جغشاف -11

 ثبال ثَدى جوؼیت تحت پَؿؾ دسهبى -12

 حبدحِ خیض ثَدى هٌغمِ -13

 اهكبى تْیِ ثیـتش تجْیضات پضؿكی هصشفی دس ؿْشػتبى -14

 سایگبى ثَدى اسائِ خذهت ثیوبساى تشافیكی -15

 تَسیؼن دسهبًی -16

 

 

 ( تُدیدَاThreats)  

 
 اثْبم دس تؼْذات ثیوِ ای -1

 صیتوبیل ثیوبساى جْت اػتفبدُ اص خذهبت دسهبًی دس ثخؾ خصَ -2

 ثبؿٌذ.( کوجَد تخت ثؼتشی ثِ ًؼجت  ثبس هشاجؼِ ) ؿْشػتبًْبی آصادؿْش، خبى ثجیي، ساهیبى کِ فبلذ ثیوبسػتبى فؼبل هی -3

 ػغح تحصیالت جبهؼِ ٍ تفبٍت دس لَهیت ّب -4

 سؿذ خذهبت ثخؾ خصَصی -5

 افضایؾ ًشخ ثیكبسی ٍ تَسم دس کـَس -6

 ػذم تحمك ثِ هَلغ دس آهذّب   -7

 ثشای فؼبلیت دس ثخؾ خصَصیتوبیل پضؿكبى غیش توبم ٍلت  -8

 تحویل ّضیٌِ ّبی اضبفی ثِ ػیؼتن تَػظ پضؿكبى هتخصص ثب ؿشٍع عشح تحَل ػالهت  -9

 هحذٍد ؿذى ّوكبسی پضؿكبى ثبتجشثِ ثب ثیوبسػتبى ثب ؿشٍع عشح تحَل ػالهت  -10

 ًذاؿتي صیش ػبخت ثشای ّوكبسی ثب ثؼضی اص پضؿكبى  -11

 ثَدى(ًَع ثیوبساى هشاجؼِ کٌٌذُ ) جَاى ٍ هبجشاجَ  -12
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  ايلًیت َايSWOT 
 

ي
خل

دا
ط 

حی
ه

 

 (Weaknesses)ضعف َا  (strengthقًتُا )

 ٍجَد کبرضٌبسبى فٌی در رضتِ ّبی هختلف -1

 ٍجَد ضزح ٍظبیف ضغلی هطخص ثزای اغلت پزسٌل -2

ُ ّبی همبٍهت  -3  فؼبل  در ثیوبرستبىٍجَد پبیگب

 تَجِ هذیزیت ارضذ ثِ پیطٌْبدّبی کبرکٌبى -4

ٍ ثِ تشایذ پزسٌلتؼْذ سبسهبًی  -5  ر

 هبىٍجَد اطالػبت ثزٍس در سبس -6

 تؼبهل  هثجت هذیزاى هیبًی  -7

 ضفبف  رسیذگی ثِ ضکبیبت ثب فزایٌذ ٍجَد ٍاحذ  -8

 ضفبف ثَدى رٍاثط ٍ سبختبرّبی سبسهبًی هَجَد -9

 هذٍى ثَدى آییي ًبهِ ّب ٍ دستَرالؼولْبی  ارائِ خذهبت -11

هطخص ثَدى سیبست ّب ٍ اّذاف سبسهبى ثزای  اغلت  -11

 برکٌبىک

 ارائِ خذهبت درهبًی ثِ هَلغ ٌّگبم تمبضب -12

 سطح هیبًیکبى هطبرکت پزسٌل در تصوین سبسی اه -13

اهکبى هطبرکت هذیزاى هیبًی در تصوین سبسی کالى  -14

 سبسهبى

 هتوزکش ثَدى هذیزیت در سبسهبى -15

 ًسجت ثِ لجل    افشایص تؼزفِ ّب -16

تَاى هبلی هٌبست ثیوبرستبى  ثزای خزیذ یک سزی اس  -17

 هَرد ًیبستجْیشات 

 پیطزٍ ثَدى ثیوبرستبى در اجزای طزح تحَل سالهت  -18

تکویل ضذى کبدر تخصصی ثیوبرستبى ثب اجزای طزح  -19

 تحَل سالهت 

اجزای  اجزای ثزًبهِ همیوی ٍ توبم ٍلتی هتخصصیي ثب -21

 ثزًبهِ تحَل سالهت 

تْیِ ثزخی تجْیشات هَرد ًیبس ثیوبرستبى ثب اجزای ثزًبهِ  -21

 تحَل سالهت 

 در درهبى در ارائِ خذهت ثِ ثیوبراى تزٍهبیی تَاًوٌذی کب -22

 اجزای ثزًبهِ ّبی آهَسضی پَدهبًی ٍ هذٍى در ثیوبرستبى  -23

اّتوبم تین هذیزیت اجزایی ثیوبرستبى در راستبی اجزای  -24

 استبًذاردّبی ثیوبرستبى دٍستذار ایوٌی ثیوبر ٍ

 ثخطی اػتجبر

رسیبثی ػولکزد کبرکٌبى در راستبی ٍجَد سیستن ا -25

 ی ثیوبراى ٍ هزاجؼیيرضبیتوٌذ

ارتمبی سطح ّتلیٌگ ٍ اهکبًبت رفبّی ثیوبراى ٍ ّوزاّبى   -26

 ثب اجزای طزح تحَل سالهت 

 ٍجَد ًگزش ثیوبر هحَر در تین هذیزیت ارضذ  -27

افشایص سطح رضبیتوٌذی هزاجؼیي ثب اجزای طزح تحَل   -28

 سالهت 

ػذم ٍجَد فضبی السم  ثزای جبًوبیی سبختبرّبی فیشیکی  .1

 استبًذارد  

فزسَدُ ٍ غیز استبًذارد ثَدى ثؼضی اس فضبّب ٍ ًبهٌبست  .2

 ثَدى ًوبی ظبّزی ثیوبرستبى

ذ آهَسضی ّبی دٍرُ ثزًبهِ ًجَدى آهذ کبر .3  کَتبُ ٍ هذت ثٌل

رٍد  هذت  پزسٌل ٍ آهَسش پزسٌل جذیذاَل

 ثیوبر ثِ آهَسش فزایٌذ ًبکبرآهذ  .4

کوجَد ًیزٍی اًسبًی ٍ فمذاى ردیف ّبی خبلی ثزای  .5

َلیت ّب در سبسهبىیکسزی اس ر  دُ ّب ٍ هسئ

ُ ثزًبهِ ّبی رفبّی پزسٌل در  کن .6 رًگ ثَدى جبیگب

 سبسهبى

ّبی  در ثؼضی اس ردُ پزسٌل تحصیلی ٍضؼیت تٌبست ػذم .7

 پطتیجبًی

 ػذم ٍجَد کویتِ اًتصبثبت در ثیوبرستبى  .8

ًجَد ثزًبهِ ّبی آهَسضی هذیزیت ثزای هذیزاى در   .9

  سبسهبى

 ٍ غیز پشضکی در کیپشض یکسزی اس تجْیشات کوجَد .11

 ثیوبرستبى

لذیوی ٍ فزسَدُ ثَدى ثؼضی تجْیشات پشضکی ٍ غیز  .11

 پشضکی در ثیوبرستبى

  HISػذم ثْزُ ٍری کبهل اس لبثلیت ّبی  .12

  ًبکبرآهذی ٍ اثْبم در ًظبم تطَیك ٍ تٌجیِ .13

ل اس آییي ًبهِ ّب ٍ ػذم آگبّی ثؼضی پزسٌ .14

 ّبی حمَلی ٍ استخذاهی  دستَرالؼول

هذیزیت ثز ػولکزد پشضکبى ت ػذم ًظبرت هٌبس .15

 هتخصص 

ٍ ػذم   ضت ٍ ػصز ضیفت در ثیوِ کبرضٌبس ًذاضتي .16

 ٍجَد فزایٌذی جْت تبییذ ثیوِ ثیوبراى در ایي سبػبت 

 ػذم ٍجَد هْبرتْبی ارتجبطی در ثؼضی پزسٌل  .17

ػذم توزکش سیستن آهبر ٍ اطالػبت ثیوبرستبى ٍ ػذم  .18

  ّب  استفبدُ هٌبست هذیزیت اس آى در ثزًبهِ ریشی

 اس هذیزاى  ذم ٍجَد جٌجِ اًتمبد پذیزی ثؼضی ػ .19

ػذم ًظبرت هٌبست هذیزاى ثز سطَح هختلف سبسهبى ٍ  .21

 ػولکزد هذیزاى هیبًی ٍ ػولیبتی 

ػذم ضفبفیت یکسزی اس فزایٌذّب در سبسهبى ٍ ًظبرت  .21

 هستوز ثز آًْب 

 در ثیوبرستبى Rotationًذاضتي کویتِ  .22

 یوبرستبىػذم اًجبم فؼبلیت ّبی پژٍّطی در ث .23

کن رًگ ثَدى ًمص کویتِ ّبی ثیوبرستبًی در تصوین  .24

 سبسی ّبی هذیزیتی
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ي
رج

خا
ط 

حي
م

 

 (Threatsتُدیدَا ) (Opportuntisesفرصت َا)

 یدرهبً یّب وِیتحت پَضص ث تیجوؼ صیافشا -1

 سالهت در ضْزستبى يیزیخ ٍجَد -2

 ثزًبهِ تحَل سالهت   یاجزا -3

 ،یحزززف پشضززک  الىیدرصززذ فززبرؽ التحصزز  صیافززشا -4

   یزاپشضکیٍ پ یپزستبر

ٍَل لزار -5  ًظبم یّب تیگزفتي سالهت ثِ ػٌَاى ا

  یٍ درهبً یصیخذهبت تطخ یًزخ تؼزفِ ّب صیافشا -6

ٍلت در سه یزیگ جْت -7  یسبس یخصَص ٌِید

 زیضْز ٍ سزب  یاساله یثب ضَرا وبرستبىیخَة ث تؼبهل -8

هززتجط ثزب    یّب،هزکش ثْذاضت ٍ ارگزبى ّزب   وبرستبىیث

 سالهت

ثزِ ػٌزَاى لطزت سزَاًح ٍ      برسزتبى ویضزذى ث  ضٌبختِ -9

 حَادث در ضزق استبى

 ییبیهٌطمِ جغزاف ٍسؼت -11

 تحت پَضص درهبى تیثَدى جوؼ ثبال -11

 ثَدى هٌطمِ شیخ حبدثِ -12

در  یهصزززف یپشضززک شاتیززتجْ طززتزیث ِیززتْ اهکززبى -13

 ضْزستبى

 یکیتزاف وبراىیثَدى ارائِ خذهت ث گبىیرا -14

 یدرهبً سنیتَر -15

 تشافیكی دس هٌغمِ آهبس ثبالی حَادث -16

 

 یا وِیاثْبم در تؼْذات ث -1

در  یجْت استفبدُ اس خذهبت درهبً وبراىیث لیتوب -2

 یثخص خصَص

ثزِ ًسزجت  ثزبر هزاجؼزِ        یتخزت ثسزتز   کوجَد -3

کِ فبلزذ   بىیراه ي،یآسادضْز، خبى ثج یضْزستبًْب

 .(ثبضٌذ یفؼبل ه وبرستبىیث

 ّب تیجبهؼِ ٍ تفبٍت در لَه التیتحص سطح -4

 یخذهبت ثخص خصَص رضذ -5

 ٍ تَرم در کطَر یکبریث ًزخ صیافشا -6

 تحمك ثِ هَلغ در آهذّب  ػذم -7

در  تیز فؼبل یتوبم ٍلزت ثززا   زیپشضکبى غ لیتوب -8

 یثخص خصَص

ِ یّش لیتحو -9 تَسزط   سزتن یثزِ س  یاضزبف  یّزب  ٌز

 پشضکبى هتخصص ثب ضزٍع طزح تحَل سالهت  

پشضززکبى ثبتجزثززِ ثززب   یضززذى ّوکززبر هحززذٍد -11

 ثب ضزٍع طزح تحَل سالهت   وبرستبىیث

اس  یثزب ثؼضز   یّوکزبر  یخت ثززا سب زیس ًذاضتي -11

 پشضکبى  

هزاجؼزِ کٌٌزذُ   جزَاى ٍ هزبجزاجَ      وزبراى یث ًَع -12

 ثَدى(
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 شواهد هوارد 
 تاثیر آن برسازمان

(1-11) 

احتمال ادامه روند 

 جاری

(1-11) 

S1 7 8 - ٍجَد کبرضٌبسبى فٌی در رضتِ ّبی هختلف 

S2 6 6 - ٌلٍجَد ضزح ٍظبیف ضغلی هطخص ثزای اغلت پزس 

S3 ّبی همبٍهت ٍ ًظبم پزستبری فؼبل  در ثیوبرستبى ُ  3 2 - ٍجَد پبیگب

S4 7 6 - تَجِ هذیزیت ارضذ ثِ پیطٌْبدّبی کبرکٌبى 

S5 ثِ تشایذ پزسٌل ٍ  7 5 - تؼْذ سبسهبًی ر

S6 7 5 - هبىٍجَد اطالػبت ثزٍس در سبس 

S7  6 5 - تؼبهل  هثجت هذیزاى هیبًی 

S8 5 4 - یذگی ثِ ضکبیبت ثب فزایٌذ ًسجتب ضفبف ٍجَد ٍاحذ رس 

S9 4 4 - ضفبف ثَدى رٍاثط ٍ سبختبرّبی سبسهبًی هَجَد 

S10 3 3 - هذٍى ثَدى آییي ًبهِ ّب ٍ دستَرالؼولْبی  ارائِ خذهبت 

S11 3 3 - هطخص ثَدى سیبست ّب ٍ اّذاف سبسهبى ثزای  اغلت کبرکٌبى 

S12 ٌّ 9 8 - گبم تمبضبارائِ خذهبت درهبًی ثِ هَلغ 

S13 7 6 - اهکبى هطبرکت پزسٌل در تصوین سبسی  سطح هیبًی 

S14 7 6 - اهکبى هطبرکت هذیزاى هیبًی در تصوین سبسی کالى سبسهبى 

S15 7 6 - هتوزکش ثَدى هذیزیت در سبسهبى 

S16 7 7 - تؼزفِ ّب ًسجت ثِ لجل    صیافشا 

S17 6 5 - تَاى هبلی هٌبست ثیوبرستبى  ثزای خزیذ یک سزی اس تجْیشات هَرد ًیبس 

S18  8 8 - پیطزٍ ثَدى ثیوبرستبى در اجزای طزح تحَل سالهت 

S19  7 5 - تکویل ضذى کبدر تخصصی ثیوبرستبى ثب اجزای طزح تحَل سالهت 

S20 
َل اجزای ثزًبهِ همیوی ٍ توبم ٍلتی هتخصصیي ثباجزای ثزًبهِ تح

 سالهت 
- 6 7 

S21  7 6 - تْیِ ثزخی تجْیشات هَرد ًیبس ثیوبرستبى ثب اجزای ثزًبهِ تحَل سالهت 

S22 
 9 9 - تَاًوٌذی کبدر درهبى در ارائِ خذهت ثِ ثیوبراى تزٍهبیی 

S23 
 7 6 - اجزای ثزًبهِ ّبی آهَسضی پَدهبًی ٍ هذٍى در ثیوبرستبى 

S24 

رستبى در راستبی اجزای استبًذاردّبی اّتوبم تین هذیزیت اجزایی ثیوب

 8 6 - ثیوبرستبى دٍ ستذار ایوٌی ثیوبر ٍ اػتجبر ثخطی

S25 

ٍجَد سیستن ارسیبثی ػولکزد کبرکٌبى در راستبی رضبیتوٌذی ثیوبراى ٍ 

 8 7 - هزاجؼیي

S26 

ارتمبی سطح ّتلیٌگ ٍ اهکبًبت رفبّی ثیوبراى ٍ ّوزاّبى  ثب اجزای طزح 

 7 7 - تحَل سالهت 

S27 

 ٍجَد ًگزش ثیوبر هحَر در تین هذیزیت ارضذ 
- 5 7 

S28 
 افشایص سطح رضبیتوٌذی هزاجؼیي ثب اجزای طزح تحَل سالهت  

- 7 7 
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 شواهد جوع 
 تاثیر آن برسازمان

(1-11) 

احتمال ادامه روند 

 جاری

(1-11) 

W1   6 8 - ػذم ٍجَد فضبی السم   ثزای جبًوبیی سبختبرّبی فیشیکی استبًذارد 

W2 
غیز استبًذارد ثَدى ثؼضی اس فضبّب ٍ ًبهٌبست ثَدى ًوبی ظبّزی 

 ثیوبرستبى
- 7 5 

W3 
ذ آهَسضی ّبی دٍرُ ثزًبهِ ًجَدى آهذ کبر پزسٌل ٍ  هذت کَتبُ ٍ هذت ثٌل

رٍد   آهَسش پزسٌل جذیذاَل
- 6 5 

W4  5 7 - ثیوبر ثِ آهَسش فزایٌذ ًبکبرآهذ 

W5 
ردیف ّبی خبلی ثزای یکسزی اس ردُ ّب ٍ کوجَد ًیزٍی اًسبًی ٍ فمذاى 

َلیت  ّب در سبسهبى هسئ
- 6 5 

W6 ثزًبهِ ّبی رفبّی پزسٌل در سبسهبى کن ُ  3 5 - رًگ ثَدى جبیگب

W7 5 5 - در ثؼضی اس ردُ ّبی پطتیجبًی پزسٌل تحصیلی ٍضؼیت تٌبست ػذم 

W8  3 4 - ػذم ٍجَد کویتِ اًتصبثبت در ثیوبرستبى 

W9 ِ3 4 -  ّبی آهَسضی هذیزیت ثزای هذیزاى در سبسهبى ًجَد ثزًبه 

W10 4 6 - ثیوبرستبى ٍ غیز پشضکی در پشضکی کوجَدیکسزی اس تجْیشات 

W11 
لذیوی ٍ فزسَدُ ثَدى ثؼضی تجْیشات پشضکی ٍ غیز پشضکی در 

 ثیوبرستبى
- 6 4 

W12  ػذم ثْزُ ٍری کبهل اس لبثلیت ّبیHIS 5 6 - در ثیوبرستبى 

W13 5 7 -  رآهذی ٍ اثْبم در ًظبم تطَیك ٍ تٌجیًِبکب 

W14 
ػذم آگبّی ثؼضی پزسٌل اس آییي ًبهِ ّب ٍ دستَرالؼولْبی حمَلی ٍ 

 استخذاهی 
- 3 2 

W15  6 7 -   ػذم ًظبرت هٌبست  هذیزیت ثز ػولکزد پشضکبى هتخصص 

W16 
ٍ ػذم ٍجَد فزایٌذی   ضت ٍ ػصز ضیفت در ثیوِ کبرضٌبس ًذاضتي

 ذ ثیوِ ثیوبراى در ایي سبػبت جْت تبیی
- 4 3 

W17  3 4 - ػذم ٍجَد هْبرتْبی ارتجبطی در ثؼضی پزسٌل 

W18 
ػذم توزکش سیستن آهبر ٍ اطالػبت ثیوبرستبى ٍ ػذم استفبدُ هٌبست 

  هذیزیت اس آى در ثزًبهِ ریشی ّب 
- 5 4 

W19   2 3 - ػذم ٍجَد جٌجِ اًتمبد پذیزی ثؼضی  اس هذیزاى 

W20 
ًظبرت هٌبست هذیزاى ثز سطَح هختلف سبسهبى ٍ ػولکزد هذیزاى  ػذم

 هیبًی ٍ ػولیبتی 
- 6 4 

W21  2 4 - ػذم ضفبفیت یکسزی اس فزایٌذّب در سبسهبى ٍ ًظبرت هستوز ثز آًْب 

W22  ًِذاضتي کویتRotation 3 4 - در ثیوبرستبى 

W23 3 4 - ػذم اًجبم فؼبلیت ّبی پژٍّطی در ثیوبرستبى 

W24 6 7 - کن رًگ ثَدى ًمص کویتِ ّبی ثیوبرستبًی در تصوین سبسی ّبی هذیزیتی 
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 شواهد هوارد 

تاثیر آن 

 برسازمان

(1-11) 

احتمال ادامه 

 روند جاری

(1-11) 

O1 7 6 - افضایؾ جوؼیت تحت پَؿؾ ثیوِ ّبی دسهبًی 

O2 3 2 - ٍجَد خیشیي ػالهت دس ؿْشػتبى 

O3 6 8 - ػالهت   اجشای ثشًبهِ تحَل 

O4  4 4 - افضایؾ دسصذ فبسؽ التحصیالى حشف پضؿكی، پشػتبسی ٍ پیشاپضؿكی 

O5 یت ّبی ًظبم ٍَل  5 6 - لشاس گشفتي ػالهت ثِ ػٌَاى ا

O6  7 7 - افضایؾ ًشخ تؼشفِ ّبی خذهبت تـخیصی ٍ دسهبًی 

O7 ٍلت دس صهیٌِ خصَصی ػبصی  5 4 - جْت گیشی د

O8 
ثب ؿَسای اػالهی ؿْش ٍ ػبیش ثیوبسػتبى ّهب،هشکض ثْذاؿهت ٍ اسگهبى ّهبی      تؼبهل خَة ثیوبسػتبى

 هشتجظ ثب ػالهت
- 4 5 

O9 8 7 - ؿٌبختِ ؿذى ثیوبسػتبى ثِ ػٌَاى لغت ػَاًح ٍ حَادث دس ؿشق اػتبى 

O10 4 3 - ٍػؼت هٌغمِ جغشافیبیی 

O11 4 3 - ثبال ثَدى جوؼیت تحت پَؿؾ دسهبى 

O12 ِ4 3 - حبدحِ خیض ثَدى هٌغم 

O13 4 3 - اهكبى تْیِ ثیـتش تجْیضات پضؿكی هصشفی دس ؿْشػتبى 

O14 6 6 - سایگبى ثَدى اسائِ خذهت ثیوبساى تشافیكی 

O15 3 2 - تَسیؼن دسهبًی 

O16 ِ5 5 - آهبس ثبالی حَادث تشافیكی دس هٌغم 

 شواهد جوع 

تاثیر آن 

 برسازمان

(1-11) 

احتمال ادامه 

 روند جاری

(1-11) 

T1 3 4 - ثْبم در تؼْذات ثیوِ ایا 

T2 3 5 - توبیل ثیوبراى جْت استفبدُ اس خذهبت در هبًی در ثخص خصَصی 

T3 
کوجَد تخت ثستزی ثِ ًسجت  ثبر هزاجؼِ   ضْزسزتبًْبی آسادضزْز، خزبى ثجزیي، راهیزبى کزِ فبلزذ        

 ثیوبرستبى فؼبل هی ثبضٌذ.(
- 6 4 

T4 3 4 - بجبهؼِ ٍ تفبٍت در لَهیت ّ سطح تحصیالت 

T5 6 5 - رضذ خذهبت ثخص خصَصی 

T6 5 4 - افشایص ًزخ ثیکبری ٍ تَرم در کطَر 

T7  6 5 - ػذم تحمك ثِ هَلغ در آهذّب 

T8 5 4 - توبیل پشضکبى غیز توبم ٍلت ثزای فؼبلیت در ثخص خصَصی 

T9   3 4 - تحویل ّشیٌِ ّبی اضبفی ثِ سیستن تَسط پشضکبى هتخصص ثب ضزٍع طزح تحَل سالهت 

T10   6 4 - هحذٍد ضذى ّوکبری پشضکبى ثبتجزثِ ثب ثیوبرستبى ثب ضزٍع طزح تحَل سالهت 

T11   3 4 - ًذاضتي سیز سبخت ثزای ّوکبری ثب ثؼضی اس پشضکبى 

T12 )3 3 - ًَع ثیوبراى هزاجؼِ کٌٌذُ   جَاى ٍ هبجزاجَ ثَدى 

     



 SO یهایاستراتژ

 SOاستراتژیهای پیطنهادی  SOکد  Sکد  (strengthوتها )ق (Opportunitiesفرصت ها) oکد 

o1 ٍجَد کبرضٌبسبى فٌی در رضتِ ّبی هختلف افضایؾ جوؼیت تحت پَؿؾ ثیوِ ّبی دسهبًی S1 
S18O3- S19O3 -

S10O5 

استمبء دسجِ اسصؿیبثی ثیوبسػتبى ثِ یك 

 ػبلی

o2 اغلت پزسٌل ٍجَد ضزح ٍظبیف ضغلی هطخص ثزای ٍجَد خیشیي ػالهت دس ؿْشػتبى S2 S16O3 استمبء ثشًبهِ ّبی سفبّی ثیوبسػتبى 

o3  اجشای ثشًبهِ تحَل ػالهت 
ُ ّبی همبٍهت ٍ ًظبم پزستبری فؼبل  در  ٍجَد پبیگب

 ثیوبرستبى
S3 S20O5 -S19O3 گؼتشؽ فؼبلیت ّبی فَق تخصصی 

o4 
افضایؾ دسصذ فبسؽ التحصهیالى حهشف پضؿهكی، پشػهتبسی ٍ     

 پیشاپضؿكی  
 S4 یت ارضذ ثِ پیطٌْبدّبی کبرکٌبىتَجِ هذیز

S23O11  
S27O1 

 -کبسکٌبى -استمبء ػغح ػالهت ثیوبساى

 جبهؼِ ٍ هحیظ ثیوبسػتبى

o5 
یت ّبی ًظبم ٍَل ٍ ثِ تشایذ پزسٌل لشاس گشفتي ػالهت ثِ ػٌَاى ا  تؼْذ سبسهبًی ر

S5 
S19O3O6- S22O5 

S12O13 
 ثْجَد هؼتوش کیفیت خذهبت

o6  هبىٍجَد اطالػبت ثزٍس در سبس خذهبت تـخیصی ٍ دسهبًی افضایؾ ًشخ تؼشفِ ّبی S6 S10O3 استمبء ایوٌی ثیوبس ٍ کبسکٌبى 

o7 ٍلت دس صهیٌِ خصَصی ػبصی    S7 تؼبهل  هثجت هذیزاى هیبًی  جْت گیشی د

o8 
تؼبههل خهَة ثیوبسػهتبى ثهب ؿهَسای اػهالهی ؿهْش ٍ ػههبیش        

 الهتثیوبسػتبى ّب،هشکض ثْذاؿت ٍ اسگبى ّبی هشتجظ ثب ػ
     S8 ٍجَد ٍاحذ رسیذگی ثِ ضکبیبت ثب فزایٌذ ًسجتب ضفبف 

o9 
ؿٌبختِ ؿذى ثیوبسػتبى ثِ ػٌَاى لغت ػَاًح ٍ حَادث دس 

 ؿشق اػتبى
     S9 ضفبف ثَدى رٍاثط ٍ سبختبرّبی سبسهبًی هَجَد

o10 هذٍى ثَدى آییي ًبهِ ّب ٍ دستَرالؼولْبی  ارائِ خذهبت ٍػؼت هٌغمِ جغشافیبیی S10     

o11 ثبال ثَدى جوؼیت تحت پَؿؾ دسهبى 
هطخص ثَدى سیبست ّب ٍ اّذاف سبسهبى ثزای  اغلت 

 کبرکٌبى
S11     

o12 ِارائِ خذهبت درهبًی ثِ هَلغ ٌّگبم تمبضب حبدحِ خیض ثَدى هٌغم S12     

o13 سبسی  سطح هیبًیاهکبى هطبرکت پزسٌل در تصوین  اهكبى تْیِ ثیـتش تجْیضات پضؿكی هصشفی دس ؿْشػتبى S13   

o14 سایگبى ثَدى اسائِ خذهت ثیوبساى تشافیكی 
اهکبى هطبرکت هذیزاى هیبًی در تصوین سبسی کالى 

 سبسهبى
S14   

o15 هتوزکش ثَدى هذیزیت در سبسهبى تَسیؼن دسهبًی S15   

O16 ِتؼزفِ ّب ًسجت ثِ لجل    صیافشا آهبس ثبالی حَادث تشافیكی دس هٌغم S16   

  
تَاى هبلی هٌبست ثیوبرستبى  ثزای خزیذ یک سزی اس 

 تجْیشات هَرد ًیبس
S17   

   S18 پیطزٍ ثَدى ثیوبرستبى در اجزای طزح تحَل سالهت   
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تکویل ضذى کبدر تخصصی ثیوبرستبى ثب اجزای طزح 

 تحَل سالهت 
S19   

  
اجزای ثزًبهِ همیوی ٍ توبم ٍلتی هتخصصیي ثباجزای 

 هت ثزًبهِ تحَل سال
S20   

  
تْیِ ثزخی تجْیشات هَرد ًیبس ثیوبرستبى ثب اجزای 

 ثزًبهِ تحَل سالهت 
S21   

   S22 تَاًوٌذی کبدر درهبى در ارائِ خذهت ثِ ثیوبراى تزٍهبیی   

  
اجزای ثزًبهِ ّبی آهَسضی پَدهبًی ٍ هذٍى در 

 ثیوبرستبى 
S23   

  

بی اجزای اّتوبم تین هذیزیت اجزایی ثیوبرستبى در راست

استبًذاردّبی ثیوبرستبى دٍ ستذار ایوٌی ثیوبر ٍ اػتجبر 

 ثخطی

S24   

  
ٍجَد سیستن ارسیبثی ػولکزد کبرکٌبى در راستبی 

 رضبیتوٌذی ثیوبراى ٍ هزاجؼیي
S25   

  
ارتمبی سطح ّتلیٌگ ٍ اهکبًبت رفبّی ثیوبراى ٍ 

 ّوزاّبى  ثب اجزای طزح تحَل سالهت 
S26   

   S27 وبر هحَر در تین هذیزیت ارضذ ٍجَد ًگزش ثی  

  
افشایص سطح رضبیتوٌذی هزاجؼیي ثب اجزای طزح  

 تحَل سالهت 
S28   
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 ST یهایاستراتژ

 STاستراتژیهای پیطنهادی  STکد  Sکد  (strengthقوتها ) (Threatsتهدیدها ) Tکد 

T1 
 ثْبم در تؼْذات ثیوِ ایا

 S1 تِ ّبی هختلفٍجَد کبرضٌبسبى فٌی در رض
S8S28T2 – 
S28T5 

 ثْجَد هؼتوش کیفیت خذهبت

T2 
توبیل ثیوبراى جْت استفبدُ اس خزذهبت در هزبًی در ثخزص    

 خصَصی
 S2 S28T5 ٍجَد ضزح ٍظبیف ضغلی هطخص ثزای اغلت پزسٌل

 ٍ غیش پضؿكی تبهیي تجْیضات پضؿكی

 هَسد ًیبص ٍ ثِ سٍص سػبًی آًْب

T3 

ثزبر هزاجؼزِ   ضْزسزتبًْبی     کوجَد تخت ثستزی ثِ ًسجت 

آسادضْز، خبى ثجیي، راهیبى کزِ فبلزذ ثیوبرسزتبى فؼزبل هزی      

 ثبضٌذ.(

ُ ّبی همبٍهت ٍ ًظبم پزستبری فؼبل  در ثیوبرستبى  استمبء فضبی فیضیكی S3 S26T11 ٍجَد پبیگب

T4 
 جبهؼِ ٍ تفبٍت در لَهیت ّب سطح تحصیالت

     S4 تَجِ هذیزیت ارضذ ثِ پیطٌْبدّبی کبرکٌبى

T5 ثِ تشایذ پزسٌل رضذ خذهبت ثخص خصَصی ٍ      S5 تؼْذ سبسهبًی ر

T6 
 افشایص ًزخ ثیکبری ٍ تَرم در کطَر

     S6 هبىٍجَد اطالػبت ثزٍس در سبس

T7  تؼبهل  هثجت هذیزاى هیبًی  ػذم تحمك ثِ هَلغ در آهذّب S7     

T8 
توبیل پشضکبى غیزز توزبم ٍلزت ثززای فؼبلیزت در ثخزص       

 خصَصی
     S8 ٍجَد ٍاحذ رسیذگی ثِ ضکبیبت ثب فزایٌذ ًسجتب ضفبف 

T9 
تحویل ّشیٌزِ ّزبی اضزبفی ثزِ سیسزتن تَسزط پشضزکبى        

 هتخصص ثب ضزٍع طزح تحَل سالهت  
     S9 ضفبف ثَدى رٍاثط ٍ سبختبرّبی سبسهبًی هَجَد

T10 
هحذٍد ضذى ّوکبری پشضزکبى ثبتجزثزِ ثزب ثیوبرسزتبى ثزب      

 ضزٍع طزح تحَل سالهت  
     S10 هذٍى ثَدى آییي ًبهِ ّب ٍ دستَرالؼولْبی  ارائِ خذهبت

T11   هطخص ثَدى سیبست ّب ٍ اّذاف سبسهبى ثزای  اغلت کبرکٌبى ًذاضتي سیز سبخت ثزای ّوکبری ثب ثؼضی اس پشضکبى S11     

T12 )بم تمبضبارائِ خذهبت درهبًی ثِ هَلغ ٌّگ ًَع ثیوبراى هزاجؼِ کٌٌذُ   جَاى ٍ هبجزاجَ ثَدى S12   

   S13 سطح هیبًی سبسی اهکبى هطبرکت پزسٌل در تصوین  

   S14 اهکبى هطبرکت هذیزاى هیبًی در تصوین سبسی کالى سبسهبى  

   S15 هتوزکش ثَدى هذیزیت در سبسهبى  
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   S16 تؼزفِ ّب ًسجت ثِ لجل    صیافشا  

  
تجْیشات تَاى هبلی هٌبست ثیوبرستبى  ثزای خزیذ یک سزی اس 

 هَرد ًیبس
S17   

   S18 پیطزٍ ثَدى ثیوبرستبى در اجزای طزح تحَل سالهت   

  
تکویل ضذى کبدر تخصصی ثیوبرستبى ثب اجزای طزح تحَل 

 سالهت 
S19   

  
اجزای ثزًبهِ همیوی ٍ توبم ٍلتی هتخصصیي ثباجزای ثزًبهِ 

 تحَل سالهت 
S20   

  
تبى ثب اجزای ثزًبهِ تحَل تْیِ ثزخی تجْیشات هَرد ًیبس ثیوبرس

 سالهت 
S21   

   S22 تَاًوٌذی کبدر درهبى در ارائِ خذهت ثِ ثیوبراى تزٍهبیی   

   S23 اجزای ثزًبهِ ّبی آهَسضی پَدهبًی ٍ هذٍى در ثیوبرستبى   

  
اّتوبم تین هذیزیت اجزایی ثیوبرستبى در راستبی اجزای 

 یوبر ٍ اػتجبر ثخطیاستبًذاردّبی ثیوبرستبى دٍ ستذار ایوٌی ث
S24   

  
ٍجَد سیستن ارسیبثی ػولکزد کبرکٌبى در راستبی رضبیتوٌذی 

 ثیوبراى ٍ هزاجؼیي
S25   

  
ارتمبی سطح ّتلیٌگ ٍ اهکبًبت رفبّی ثیوبراى ٍ ّوزاّبى  ثب 

 اجزای طزح تحَل سالهت 
S26   

   S27 ٍجَد ًگزش ثیوبر هحَر در تین هذیزیت ارضذ   

  
ح رضبیتوٌذی هزاجؼیي ثب اجزای طزح تحَل افشایص سط 

 سالهت 
S28   
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 WO یهایاستراتژ

 WOاستراتژیهای پیطنهادی  WOکد  Wکد  (Weaknessesضعف ها ) (Opportunitiesفرصت ها) Oکد 

o1 
ؿٌبختِ ؿذى ثیوبسػتبى ثِ ػٌَاى لغت ػَاًح ٍ حَادث دس 

 ؿشق اػتبى

بختبرّبی فیشیکی ػذم ٍجَد فضبی السم   ثزای جبًوبیی س

 استبًذارد  
w1 w1 w2 o3 استمبء فضبی فیضیكی 

o2  افضایؾ ًشخ تؼشفِ ّبی خذهبت تـخیصی ٍ دسهبًی 
غیز استبًذارد ثَدى ثؼضی اس فضبّب ٍ ًبهٌبست ثَدى ًوبی 

 ظبّزی ثیوبرستبى
w2 W5 O10 -W7O3 

ثبصًگشی ٍ اصالح ػبختبس تـكیالت 

 ًیشٍی اًؼبًی

o3 َل ػالهت اجشای ثشًبهِ تح 
ذ آهَسضی ّبی دٍرُ ثزًبهِ ًجَدى آهذ کبر  هذت کَتبُ ٍ هذت ثٌل

رٍد   پزسٌل ٍ آهَسش پزسٌل جذیذاَل
w3 W10W11O15 

تبهیي تجْیضات پضؿكی هَسد ًیبص ٍ 

 ثِ سٍص سػبًی آًْب

o4 ثیوبر ثِ آهَسش فزایٌذ ًبکبرآهذ  افضایؾ جوؼیت تحت پَؿؾ ثیوِ ّبی دسهبًی w4 W6O3 ّبی سفبّی ثیوبسػتبىاستمبء ثشًبه ِ 

o5 سایگبى ثَدى اسائِ خذهت ثیوبساى تشافیكی 
کوجَد ًیزٍی اًسبًی ٍ فمذاى ردیف ّبی خبلی ثزای یکسزی اس 

َلیت  ّب در سبسهبى ردُ ّب ٍ هسئ
w5 W14O3 استمبء ػبختبسّبی هذیشیتی 

o6 یت ّبی ًظبم ٍَل ُ ثزًبهِ  کن لشاس گشفتي ػالهت ثِ ػٌَاى ا  w6 W4O3O6 ّبی رفبّی پزسٌل در سبسهبىرًگ ثَدى جبیگب
 -استمبء ػغح ػالهت ثیوبساى

 جبهؼِ ٍ هحیظ ثیوبسػتبى -کبسکٌبى

o7 ِآهبس ثبالی حَادث تشافیكی دس هٌغم 
در ثؼضی اس ردُ ّبی  پزسٌل تحصیلی ٍضؼیت تٌبست ػذم

 پطتیجبًی
w7 W23O6 

استمبء فؼبلیت ّبی پظٍّـی 

 ثیوبسػتبى

o8 ٍلت دس صه     w8 ػذم ٍجَد کویتِ اًتصبثبت در ثیوبرستبى  یٌِ خصَصی ػبصیجْت گیشی د

o9 
تؼبهل خَة ثیوبسػتبى ثب ؿَسای اػالهی ؿْش ٍ ػبیش 

 ثیوبسػتبى ّب،هشکض ثْذاؿت ٍ اسگبى ّبی هشتجظ ثب ػالهت
    w9  ًجَد ثزًبهِ ّبی آهَسضی هذیزیت ثزای هذیزاى در سبسهبى

o10 
پضؿكی، پشػتبسی ٍ  افضایؾ دسصذ فبسؽ التحصیالى حشف

 پیشاپضؿكی 
    w10 ثیوبرستبى ٍ غیز پشضکی در پشضکی کوجَدیکسزی اس تجْیشات

o11 ٍػؼت هٌغمِ جغشافیبیی 
لذیوی ٍ فزسَدُ ثَدى ثؼضی تجْیشات پشضکی ٍ غیز پشضکی 

 در ثیوبرستبى
w11    

o12 ػذم ثْزُ ٍری کبهل اس لبثلیت ّبی  ثبال ثَدى جوؼیت تحت پَؿؾ دسهبىHIS در ثیوبرستبى w12    

o13 ًِبکبرآهذی ٍ اثْبم در ًظبم تطَیك ٍ تٌجیِ حبدحِ خیض ثَدى هٌغم  w13    

o14 اهكبى تْیِ ثیـتش تجْیضات پضؿكی هصشفی دس ؿْشػتبى 
ػذم آگبّی ثؼضی پزسٌل اس آییي ًبهِ ّب ٍ دستَرالؼولْبی 

    w14 حمَلی ٍ استخذاهی 
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o15 ػذم ًظبرت هٌبست  هذیزیت ثز ػولکزد پشضکبى هتخصص  تبىٍجَد خیشیي ػالهت دس ؿْشػ   w15    

o16 تَسیؼن دسهبًی 
ٍ ػذم ٍجَد   ضت ٍ ػصز ضیفت در ثیوِ کبرضٌبس ًذاضتي

 فزایٌذی جْت تبییذ ثیوِ ثیوبراى در ایي سبػبت 
w16 

  

  

     w17 ػذم ٍجَد هْبرتْبی ارتجبطی در ثؼضی پزسٌل    

   
هبر ٍ اطالػبت ثیوبرستبى ٍ ػذم استفبدُ ػذم توزکش سیستن آ

  هٌبست هذیزیت اس آى در ثزًبهِ ریشی ّب 
w18 

  

  

     w19 ػذم ٍجَد جٌجِ اًتمبد پذیزی ثؼضی  اس هذیزاى     

   
ػذم ًظبرت هٌبست هذیزاى ثز سطَح هختلف سبسهبى ٍ 

 ػولکزد هذیزاى هیبًی ٍ ػولیبتی 
w20 

  

  

    

فزایٌذّب در سبسهبى ٍ ًظبرت هستوز ػذم ضفبفیت یکسزی اس 

 ثز آًْب 
w21 

  

  

     w22 در ثیوبرستبى Rotationًذاضتي کویتِ     

     w23 ػذم اًجبم فؼبلیت ّبی پژٍّطی در ثیوبرستبى    

  

کن رًگ ثَدى ًمص کویتِ ّبی ثیوبرستبًی در تصوین سبسی 

 ّبی هذیزیتی
W24 
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 WT یهایاستراتژ

 WTاستراتژیهای پیطنهادی  WTکد  Wکد  (Weaknesses) ضعف ها (Threatsهدیدها )ت Tکد 

T1 اثْبم دس تؼْذات ثیوِ ای 
ػذم ٍجَد فضبی السم   ثزای جبًوبیی سبختبرّبی فیشیکی 

 استبًذارد  
w1 W3T10 - W4 W18T4 استمبء فؼبلیت ّبی آهَصؿی 

T2 
س ثخؾ توبیل ثیوبساى جْت اػتفبدُ اص خذهبت دس هبًی د

 خصَصی

غیز استبًذارد ثَدى ثؼضی اس فضبّب ٍ ًبهٌبست ثَدى ًوبی 

 ظبّزی ثیوبرستبى
w2 W10W11T5 

تبهیي تجْیضات پضؿكی هَسد 

 ًیبص ٍ ثِ سٍص سػبًی آًْب

T3 
کوجَد تخت ثؼتشی ثِ ًؼجت  ثبس هشاجؼِ ) ؿْشػتبًْبی 

 آصادؿْش، خبى ثجیي، ساهیبى کِ فبلذ ثیوبسػتبى فؼبل هی ثبؿٌذ.(

ذ آهَسضی ّبی دٍرُ ثزًبهِ ًجَدى آهذ کبر  هذت کَتبُ ٍ هذت ثٌل

رٍد   پزسٌل ٍ آهَسش پزسٌل جذیذاَل
w3 W14T5 استمبء ػبختبسّبی هذیشیتی 

T4 ثیوبر ثِ آهَسش فزایٌذ ًبکبرآهذ  ػغح تحصیالت جبهؼِ ٍ تفبٍت دس لَهیت ّب w4     

T5 سؿذ خذهبت ثخؾ خصَصی 
ردیف ّبی خبلی ثزای یکسزی اس کوجَد ًیزٍی اًسبًی ٍ فمذاى 

َلیت  ّب در سبسهبى ردُ ّب ٍ هسئ
w5     

T6 ثزًبهِ ّبی رفبّی پزسٌل در سبسهبى کن افضایؾ ًشخ ثیكبسی ٍ تَسم دس کـَس ُ      w6 رًگ ثَدى جبیگب

T7  ػذم تحمك ثِ هَلغ دس آهذّب 
در ثؼضی اس ردُ ّبی  پزسٌل تحصیلی ٍضؼیت تٌبست ػذم

 پطتیجبًی
w7     

T8 ػذم ٍجَد کویتِ اًتصبثبت در ثیوبرستبى  توبیل پضؿكبى غیش توبم ٍلت ثشای فؼبلیت دس ثخؾ خصَصی w8     

T9 
تحویل ّضیٌِ ّبی اضبفی ثِ ػیؼتن تَػظ پضؿكبى هتخصص 

 ثب ؿشٍع عشح تحَل ػالهت 
     w9  ًجَد ثزًبهِ ّبی آهَسضی هذیزیت ثزای هذیزاى در سبسهبى

T10 
سی پضؿكبى ثبتجشثِ ثب ثیوبسػتبى ثب ؿشٍع هحذٍد ؿذى ّوكب

 عشح تحَل ػالهت 
 w10 ثیوبرستبى ٍ غیز پشضکی در پشضکی کوجَدیکسزی اس تجْیشات

  
  

T11 
ًذاؿتي صیش ػبخت ثشای ّوكبسی ثب ثؼضی اص پضؿكبى ) 

 هتخصص چـن ( 

لذیوی ٍ فزسَدُ ثَدى ثؼضی تجْیشات پشضکی ٍ غیز پشضکی 

 در ثیوبرستبى
w11 

  
  

T12 )ػذم ثْزُ ٍری کبهل اس لبثلیت ّبی  ًَع ثیوبساى هشاجؼِ کٌٌذُ ) جَاى ٍ هبجشاجَ ثَدىHIS در ثیوبرستبى w12 
    

 w13  ًبکبرآهذی ٍ اثْبم در ًظبم تطَیك ٍ تٌجیِ   
    

 
 

ّبی  ػذم آگبّی ثؼضی پزسٌل اس آییي ًبهِ ّب ٍ دستَرالؼول

 حمَلی ٍ استخذاهی 
w14 

  
  

     w15   رت هٌبست  هذیزیت ثز ػولکزد پشضکبى هتخصص ػذم ًظب    

    

ٍ ػذم ٍجَد   ضت ٍ ػصز ضیفت در ثیوِ کبرضٌبس ًذاضتي

 فزایٌذی جْت تبییذ ثیوِ ثیوبراى در ایي سبػبت 
w16 

  
  

     w17 ػذم ٍجَد هْبرتْبی ارتجبطی در ثؼضی پزسٌل     
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ى ٍ ػذم استفبدُ ػذم توزکش سیستن آهبر ٍ اطالػبت ثیوبرستب

  هٌبست هذیزیت اس آى در ثزًبهِ ریشی ّب 
w18 

  
  

     w19 ػذم ٍجَد جٌجِ اًتمبد پذیزی ثؼضی  اس هذیزاى      

    

ػذم ًظبرت هٌبست هذیزاى ثز سطَح هختلف سبسهبى ٍ 

 ػولکزد هذیزاى هیبًی ٍ ػولیبتی 
w20 

  
  

    

ًظبرت هستوز  ػذم ضفبفیت یکسزی اس فزایٌذّب در سبسهبى ٍ

 ثز آًْب 
w21 

  
  

     w22 در ثیوبرستبى Rotationًذاضتي کویتِ     

     w23 ػذم اًجبم فؼبلیت ّبی پژٍّطی در ثیوبرستبى    

  

کن رًگ ثَدى ًمص کویتِ ّبی ثیوبرستبًی در تصوین 

 ّبی هذیزیتی سبسی
W24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :سياست َاي كالن بيمارستان 

 َدف وُائي 

 ارتمبء عطح عالٔت ٚایٕٙی ثیٕبر

 

 (مًضًعات استراتژیك(Strategic Issues  

 

 ٍ ػیؼتن ّبی تبػیؼبتی ثْجَد فضبی فیضیكی -1

 ؼبلیتْبی آهَصؿی ثیوبسػتبى ثب پیـجشد ثیوبسػتبى ثِ ػَی آهَصؿی ؿذىاستمبء ف -2

 استمبء دسجِ  اسصؿیبثی ثیوبسػتبى ثِ یك ػبلی -3

 ویفیت خذٔبت عالٔتٔغتٕز  ارتمبء  -

 فزاٌیز وزدٖ ؽبخقٝ ٞبی اػتجبر ثخؾی در ثیٕبرعتبٖ -

 ثبصًگشی ٍ اصالع ػبختبس تـكیالت ًیشٍی اًؼبًی -4

ِ اهَس سفبّی فؼبل -5   ػبصی کویت

 تبهیي تجْیضات پضؿكی  هَسد ًیبص ٍ ثشٍص سػبًی آًْب  -6

 استمبء ػبختبسّبی هذیشیتی  -7

 ثشًبهِ سیضی دس ساػتبی گؼتشؽ فؼبلیتْبی فَق تخصصی ثیوبسػتبى  -8

 بسکٌبى کٍ  استمبء ػغح ػالهت ثیوبساى -9

 فؼبل ػبصی ػبختبسّبی پظٍّـی دس ثیوبسػتبى  -10

 ثْجَد هؼتوش کیفیت خذهبت -11

 ٍ کبسکٌبى استمبء ایوٌی ثیوبس -12

 

 

 اصلي ذینفعاى سیاست ردیف

1 
درٔب٘ی ٚ تٛاٖ ثخؾی عالٔت ٔجتٙی ثز  ارائٝ خذٔبت

 افَٛ ٚ ارسؽٟبی ا٘غب٘ی ٚ اعالٔی
دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ  وبروٙبٖ ٚ پشؽىبٖ  ثیٕبراٖ ٚ ٔزاخؼیٗ ،

 پشؽىی ٌّغتبٖ، ؽجىٝ ثٟذاؽت ٚ درٔبٖ ؽٟزعتبٖ

 ارتمبء ؽبخـ ٞبی عالٔت 3
دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ  ثیٕبراٖ ٚ ٔزاخؼیٗ ، وبروٙبٖ ٚ پشؽىبٖ 

 اؽت ٚ درٔبٖ ؽٟزعتبٖپشؽىی ٌّغتبٖ، ؽجىٝ ثٟذ

2 
ایدبد ٚ ثٟغبسی سیز عبخت ٞبی ٔٛرد ٘یبس ثزای ارائٝ 

 خذٔبت
دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ  ،ثیٕبراٖ ٚ ٔزاخؼیٗ ، وبروٙبٖ ٚ پشؽىبٖ

 پشؽىی ٌّغتبٖ، ؽجىٝ ثٟذاؽت ٚ درٔبٖ ؽٟزعتبٖ

4 
افشایؼ ٚ ثٟجٛد ویفیت ٚ ایٕٙی خذٔبت ٚ ٔزالجت ٞبی 

 خبٔغ ٚ یىپبرچٝ عالٔت
براٖ، وبروٙبٖ ٚ پشؽىبٖ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ ٔزاخؼیٗ ٚ ثیٕ

 پشؽىی ٌّغتبٖ، ؽجىٝ ثٟذاؽت ٚ درٔبٖ ؽٟزعتبٖ

5 
ارتمبء خذٔبت ٚ ٔزالجت ٞبی عالٔت ثب اعتمزار ٚ تزٚیح 

 اعتب٘ذارد ٞبی اػتجبر ثخؾی ٚ ثز٘بٔٝ تحَٛ عالٔت
دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ  ثیٕبراٖ ٚ ٔزاخؼیٗ، وبروٙبٖ ٚ پشؽىبٖ 

 درٔبٖ ؽٟزعتبٖپشؽىی ٌّغتبٖ، ؽجىٝ ثٟذاؽت ٚ 

6 
اخزای ٘ظبْ پزداخت ٔجتٙی ثز ویفیت ػّٕىزد، وبرآیی ٚ 

 ایدبد درآٔذ ػبدال٘ٝ ٚ تزغیت اٍ٘یشٜ ٞبی ٔثجت وبروٙبٖ

وبروٙبٖ ٚ پشؽىبٖ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ٌّغتبٖ ؛ 

 ثیٕبراٖ ٚ ٔزاخؼیٗ، ؽجىٝ ثٟذاؽت ٚ درٔبٖ ؽٟزعتبٖ

7 
ی ٚ اعتب٘ذارد عبسی ٚ رٚسآٔذ وزدٖ رٚػ ٞبی تؾخیق

 درٔب٘ی
دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ٌّغتبٖ، ؽجىٝ  وبروٙبٖ ٚ پشؽىبٖ 

ٖ ،ثیٕبراٖ ٚ ٔزاخؼیٗ  ثٟذاؽت ٚ درٔبٖ ؽٟزعتب
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 اَداف استراتژیك ((Strategic Goals 
 

G1  :(7، 5، 2 )عیبعت فضای فیسیکی ي سیستم های تاسیساتی ارتقاء 
O1         95فضبّبی  هَجَد تب پبیبى ػبل  ٪ 15: افضایؾ فضبی فیضیكی ثیوبسػتبى ثِ هیضاى 
O2         95ی هَجَد  تب پبیبى ػبل فضبّب  ٪  10: ثْؼبصی فضبی فیضیكی ثیوبسػتبى ثِ هیضاى 
O3          95فضبّبی هَجَد تب پبیبى ػبل ٪  5: تغییش کبسثشی فضبی فیضیكی ثیوبسػتبى ثِ هیضاى 
O4 : گشهبیـی ثِ هیضاى ٍ  95تؼذاد هَجَد تب پبیبى ػبل ٪   50ثْؼبصی ػیؼتن ّبی ػشهبیـی 
O5 : فبضالة ثِ هیضاى ٍ  95پبیبى ػبل ٍضؼیت هَجَد تب ٪   20ثْؼبصی ػیؼتن آة 

 

G2(1) عیبعت  ارتقاء فعالیت های آمًزشی 
O1          95% هَاسد هَجَد تب پبیبى ػبل 100: اجشای اػتبًذاسدّبی آهَصؿی اػتجبس ثخـی ثِ هیضاى 
O2          بى( ثِ هیضاى ٍ ّوشّا  95 % هَاسد هَجَد تب پبیبى ػبل100: اجشای اػتبًذاسدّبی اػتجبس ثخـی )آهَصؽ ثِ ثیوبس 

 

G3 (7، 5، 4) عیبعت  عالی به  یک از  ارتقا درجه ارزشیابی بیمارستان 
O1          95%  اػتبًذاسدّبی اػتجبس ثخـی تب پبیبى ػبل 100: اجشای 
O2           95ی تحَل ػالهت تب پبیبى ػبل  هـكالت اجشایی ثشًبهِ٪ 100: کبّؾ 

 

G4:(2) عیبعت  وساویبازوگری ي اصالح ساختار تشکیالت ویريی ا 
O1         : هَجَد ظیؿشاٍ ثْذاؿت ٍ ٍدسهبى  ٍصاست یاػتبًذاسدّب اػبع ثش ٍاحذّب ٍ ثخـْب یِ یکل بصیً هَسد یاًؼبً یشٍیً آٍسد ثش.. 

 

G5:(6، 5) عیبعت  مارستانیب یرفاه یها بروامه ارتقا 
O1         : 95 ػبل یع دس کبسکٌبى ػولكشد ثش یهجتٌ پشداخت ولدػتَسالؼ اػبع ثش یسفبّ ثَدجِ %100 اص ٌِیثْ دُباػتف 

 

G6:(7، 5، 2) عیبعت   ي غیر پسشکی یپسشک ساتیتجه ي تعمیر هیتام 
O1        95 ػبل پبیبى تب دسصذ تجْیضات غیش هصشفی پضؿكی  50: تبهیي حذالل 
O2 95 ػبل پبیبى تب دسصذ تجْیضات غیش هصشفی غیش پضؿكی  50: تبهیي حذالل 
O395 ػبل بىیپب تب وبسػتبىیث بصیً هَسد یپضؿك ضاتیتجْدسصذ اص  50 حذاللویش : تؼ 

 

G7  :(2) عیبعت  ارتقاء ساختارهای مدیریتی 
O1          : ّبی ثیوبسػتبًی دس ػبل ِ  95اصالح ٍ ثبصًگشی ػبختبس کلیِ کویت
O2          : 95 ػبل یع دس اسؿذ ٍ یبًیه  شاىیهذ ی کلیِ آگبّ ػغح ؾیافضا 
O3          :  95کبسکٌبى تب پبیبى ػبل  ٪  100ثِ کبسگیشی ػبهبًِ َّؿوٌذ پشػتبسی ثشای 

 

G8(3) عیبعت کارکىاني  : ارتقا سطح سالمت بیماران 
O1 ِ95بیواراى دیابتي و فطارخوني و ارائه هطاوره به آنها طي سال :  ؿٌبػبیی کلی 
O2سٍاًی تب پبیبى ػبل : ؿٌبػبیی کلیِ کبسکٌبى داسای دچبس هـكالت جؼو ٍ  95ی 

 

G9(1) عیبعت  : ارتقاء فعالیتهای پژيهشی در بیمارستان 
O1          پظٍّـی تب پبیبى ػبل ُ  95: اًجبم حذالل یك پشٍط



28 

 

 

 G10(3) عیبعت  حفظ ي سالم سازی محیط زیست 

O1         : 95 ػبل یع وبسػتبىیث یػفًَ یّب  صثبلِ  ٪ 100  یػبص خغش یث 
O2          95 ػبل یع وبسػتبىیث پؼوبًذّبی ؿیویبیی ٍ داسٍیی   ٪  100: دفغ اصَلی 
O3         95دسصذ تب پبیبى ػبل  10: کبّؾ پؼوبًذّبی هؼوَلی ثِ هیضاى 

 

G11-  (6ٚ  4) عیبعت  بیمارستان مستمر کیفیت خدمات  بهبًد 
O1:  95پبیبى ػبل دسصذ  تب  100ّبی دسهبًی ثِ هیضاى  ًظبست ثش ػولكشد ثخؾ 
O2:   95دسصذ اًْب تب پبیبى ػبل  50ؿٌبػبیی هـكالت ثخؾ ّب ٍ ٍاحذّب ٍ سفغ حذالل 

 

G12- (4) عیبعت  ارتقاء ایمىی بیمار ي کارکىان 
O1 : 95پرسنل بیوارستاى تا پایاى سال درصد 011 بهایوني هباحث  هوزشآ 

O2 : 95ی ایوني بیوار تا پایاى سال درصد  برناهه زهاى بندی ضده ی والک راندها 011انجام 

O3 : 95تا پایاى سال هوجوددرصد وضعیت  41های هثبت  به هیساى  کاهص هیساى کطت 
O4 :  95درصد آهار عفونت های بیوارستاني طي سال  011ضناسایي و گسارش 
O5:  95درصد استانداردهای هدیریت بحراى تا پایاى سال011اجرای حداقل 

O6:   95رویدادهای ههن و غیر هنتظره ای که باعث آسیب به بیوار هي ضوند تا پایاى سالدرصد 011ارزیابي 

 


