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  مقدمه

محیط شدیداً متغیر و متالطم جهان امروز، مدیران را با آنچنان دشواریهایی مواجه پیچیدگی روزافزون فعالیتها و 

ساخته که کوچکترین غفلت آنها نسبت به مسایل،پیامدهایی غیر قابل جبران بدنبال خواهد داشت. مشاهده سازمانهاي 

رجسته خود را از دست داده و بسیار موفقی که در نتیجه اتخاذ استراتژیهاي نسنجیده و بی توجهی به محیط موقعیت ب

موید این نکته است. در سالیان اخیر دالیل متعددي باعث شده تا  المللی به کنار گذاشته شدند، بین از صحنه رقابت

ریزي به شکل سنتی دیگر قادر به حل مشکالت آنها نخواهد بود. از این رو، بهره گیري از  مدیران دریابند که برنامه

   ژیک به عنوان یک ضرورت در سازمانها مطرح شده است.ریزي استرات برنامه

ریزي استراتژیک عبارت است از فراهم آوردن اطالعات درباره نقاط ضعف و قوت محیط داخلی سازمان و  فرایند برنامه

فرصتها و تهدیدهاي محیط خارجی که سازمان با آنها مواجه باشد، تدوین اهداف استراتژیک سازمانی و تعیین 

ژي ها و برنامه هاي تاکتیکی و عملیاتی و تعهد منابع مورد نیاز براي دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان است. استرات

برنامه استراتژیک فعالیتهاي سازمان را در بلند مدت ترسیم می کند و استراتژیهاي الزم را در جهت رسیدن به تعالی 

  سازمانی ارائه می نماید.

راتژیک شامل درك نقاط ضعف و قوت سازمان و فرصتها و تهدیدهاي رویارو با سازمان، شناخت ریزي است فرایند برنامه

هاي عملیاتی و تعهد منابع مورد نیاز  ها و برنامه جایگاه استراتژیک سازمان، تعیین اهداف استراتژیک، تدوین استراتژي

کند  کلی سازمان را در بلند مدت ترسیم می براي دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان است. برنامه استراتژیک جهت

ریزي  کند که براي سازمان ارزش افزوده دارد. مدیران در برنامه و کارکنان سازمان را متمرکز بر انجام فعالیتهایی می

یر ها)، انتظارات ذینفعان سازمان و شناسایی تأث هاي استراتژیک سازمان (منابع و مهارت استراتژیک به ارزیابی توانایی

هایی است که سازمان باید  محیط خارجی بر استراتژي سازمان می پردازند. توانایی استراتژیک سازمان منابع و مهارت

کنند منابع معمولی سازمان  دست آورد تا بتواند بقا یابد و پیشرفت کند. مدیران با به کارگیري اقدامات الزم سعی می به

هاي استراتژیک سازمان را توسعه دهند تا به مزیت برتري دست یابند و  قابلیت را به منابع منحصر به فرد تبدیل کنند و

  از رقبا پیشی بگیرند.

ها اهداف  توانند عملکرد سازمان خود را بهبود بخشند. آن ریزي استراتژیک می مدیران با استفاده از مدیریت و برنامه

شود. برنامه ریزي  به دستیابی به مزیت برتري میکنند که منجر  استراتژیک و مهمی براي سازمان خود تعیین می

دست آورند و در مورد آینده فکر کنند. مدیریت  کند که درك روشنی از شرایط حاضر به استراتژیک به مدیران کمک می

دهد و براي دستیابی به اهداف استراتژیک خالقیت را در  استراتژیک هماهنگی بین اجزاي سازمان را افزایش می

کند. مدیران و کارکنان با مشارکت یکدیگر براي رفع نقاط ضعف سازمان و استفاده بهینه از  شویق میسازمان ت

روند. مدیران سعی  هاي موجود در جهت حذف تهدیدها یا کم کردن اثرات آنها به دنبال راهکارهاي خالقانه می فرصت

تواند براي سازمان مهم باشند، با توجه به  می کنند با استفاده از مدیریت استراتژیک موضوعاتی را که در آینده می

  کنند.   ها توجه  ریزي به آن بررسی و تحلیل اطالعات مختلف شناسایی کرده و در فرایند برنامه
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 هجري شمسی 1404انداز جمهوري اسالمی ایران در افق  چشم

  

ي جمعی و در مسیر تحقـق   ریزي شده و مدبرانه برنامهبا اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش 

انداز بیست ساله ایران کشوري است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادي، علمی  آرمان ها و اصول قانون اساسی، در چشم

روابـط   و فناوري در سطح منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و بـا تعامـل سـازنده و مـؤثر در    

  الملل. بین

  

  هایی خواهد داشت: انداز چنین ویژگی جامعه ایرانی در افق این چشم

      توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بـر اصـول اخالقـی و ارزشـهاي

ع، حفظ کرامت و حقـوق  ساالري دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهاي مشرو اسالمی، ملی و انقالبی، با تأکید بر مردم

  مند ازامنیت اجتماعی وقضایی   انسانها و بهره

   برخوردار از دانش پیشرفته، توانا و تولید علم و فناوري، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتمـاعی در

  تولید ملی

 حکومت امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و  

  ،برخوردار از سالمت، رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهاي برابر، توزیع مناسب نهاد مستحکم خانواده

  مند از محیط زیست مطلوب به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره

 ن و سـازگاري  ي تعاو مند، برخوردار از وجدان کاري، انضباط، روحیه پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت فعال، مسئولیت

  اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن

 ي آسیاي جنوب غربی (شامل آسیاي میانه،  دست یافته به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه

تولیـد علـم، رشـد پرشـتاب و مسـتمر      افزاري و  قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسایه)، با تأکید بر جنبش نرم

  اقتصادي، ارتقاي نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

 ي کارآمد، جامعـه اخالقـی،    بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم، با تحکیم الگوي مردم ساالري دینی، توسعه الهام

اي براسـاس تعـالیم اسـالمی و     منطقـه نواندیشی و پویایی فکري و اجتماعی، تأثیرگذار بر هم گرایی اسـالمی و  

  هاي امام خمینی (ره) اندیشه

 داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت  
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  گنبد طالقانی استراتژیک بیمارستان بازنگري برنامه

اســتراتژیک بیمارســتان ،تــیم مــدیریت اجرایــی واعضــاي کمیتــه بهبودکیفیــت بیمارســتان بــازنگري برنامــه بــراي 

باحضورمسئولین بخشها وواحدهاي بیمارستان تشکیل گردیدوپس ازبحث وتبادل نظر وبـارش افکار،برنامـه اسـتراتژیک    

  بازنگري گردید.  97بیمارستان براي سال 

  گنبدطالقانی مارستان ریزي استراتژیک بی : اعضاي کمیته برنامه 1جدول 

  امضا  سمت             نام و نام خانوادگی  ردیف

    ریاست بیمارستان  دکتر عبدالرحیم پالیده  1

    مترون  محدثه کریمیان  2

    مسئول بهبود کیفیت   آرزو انارکی  3

    مسئول منابع انسانی  علیرضا سیفی  4

    مدیرداخلی  علی پورمندي  5

    مسئول فناوري اطالعات   مریم محمودي  6

    مسئول امور مالی  اسماعیل مرادي  7

    سوپروایزر اموزش  سلطانی ایلر  8

9        

  

 

 

 

 

 

 

 

  وضعیت موجود
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بیمارستان شهرستان و شناخته ترین قدیمی ترین سال  60گنبد با قدمتی بیش از  بیمارستان طالقانی

و شرق استان گلستان می باشد.گنبد   

اي دولتی است که تحت نظر شبکه بهداشت و درمان گنبد و دانشگاه علوم  موسسهاین بیمارستان  

 پزشکی گلستان فعالیت می نماید.

این بیمارستان نقش بسزایی در ارتقاي سطح سالمتی جامعه تحت پوشش خود به عهده دارد. حصول 

ترین سطح کیفیت اطمینان از اینکه جامعه تحت پوشش بیمارستان خدمات مورد نیاز خود را در باال

دریافت می کند، هدف اصلی این بیمارستان می باشد که با مشارکت کامل کلیه کارکنان بیمارستان و 

  جامعه قابل حصول می باشد.

در حال حاضر بیمارستان افتخار خدمت گذاري در زمینه هاي زیر را براي مردم عزیـز شـرق اسـتان    

  گلستان دارا می باشد:

نفـر پزشـک متخصـص و فـوق      60) خدمات تخصصی و فوق تخصصـی سـرپایی: بـا درمانگـاه و      1

  تخصص 

  و اورژانس NICU-PICU) خدمات تخصصی بستري: با بخشهاي اطفال ، نوزادان ، 2

  دندانپزشکی و رشد و تکامل) کلینیکهاي دیابت ، متادون ، ، بخش تاالسمی، کلینیک 3

  پاراکلینیک  واحدهاي) 4

 تخت فعال می باشد  71تخت مصوب و78حاضر این بیمارستان داراي در حال

این بیمارستان نقش بسزایی در ارتقاي سطح سالمتی جامعه تحت پوشش خود به عهده دارد. حصول 

اطمینان از اینکه جامعه تحت پوشش بیمارستان خدمات مورد نیاز خود را در باالترین سطح کیفیت 

بیمارستان می باشد که با مشارکت کامل کلیه کارکنان بیمارستان و  دریافت می کند، هدف اصلی این

. جامعه قابل حصول می باشد  

97گنبد درپایان سال  طالقانی: تعدادپرسنل درمانی وغیردرمانی  بیمارستان  2جدول   

ماهه اول 6-97: تعدادپرسنل درمانی وغیردرمانی  بیمارستان طالقانی گنبد درپایان سال  2جدول 

98  

  

98ماهه اول 6تعداددر 97تعداد درپایان سال    گروه 
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  پرستاري 114 

 پزشک متخصص 9 

 پزشک عمومی 5 

 پیراپزشکی 32 

 اداري مالی 15 

 خدماتی ونگهبانی 25 

 جمع 200 

 

 

  1398سال  - آمارفعالیتهاي درمانی بیمارستان طالقانی:  3جدول 

98ماهه اول 6مقداردر 97درپایان سال  مقدار   شاخص 

 بیماران بستري(متوسط دریک ماه) 590 

   اورژانس (متوسط دریک ماه ) کل مراجعین       8000 

درمانگاه عمومی وتخصصی  مراجعین سرپایی 29000 

 (متوسط دریک ماه )

(متوسط دریک ماه )مراجعین آزمایشگاه 2400   

(متوسط دریک ماه )مراجعین رادیولوژي 600   

(متوسط دریک ماه )مراجعین سونوگرافی  450   

 متوسط تخت فعال(سال) 68 

 درصداشغال تخت 90.69 

 نسبت پذیرش بیماربراي هرتخت 10 

 متوسط روزهاي بستري 5 

میزان گزارش عفونت هاي بیمارستانی(میانگین  0/87% 

 ساالنه)



      
 

8 

 

 میزان ترخیص با میل شخصی  

 میزان رضایت مندي بیماران  80% 

 میزان رضایت مندي کارکنان 70% 

 

  مدل برنامه ریزي استراتژیک

به عنوان یک الگوي بر تر مورد عمل قـرار گرفـت ضـمن آنکـه      WHOالگوي برنامه استراتژیک بکار گرفته شده الگوي 

مراحل و گامهاي اجرائی . برتري الگوي حاضر ، درك و بکارگیري ساده آن است که از جامعیت الزم و کافی برخوردار است 

  : این الگو به شرح ذیل است 
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  ( Terminology)واژه نامه 

ارزش هاي حاکم ومشخص کننده فلسفه وجودي سازمان بوده که شامل اهداف , وظایف اصلی , ویژگی ها  : ( Mission )رسالت 

  بر آن سازمان می باشد .

و دریافت  سازمانی را به نمایش گذاشته و باعث ایجاد انگیزیش در مجموعهشرایط وقوع و تحقق رسالت  : ( Vision )چشم انداز 

   کنندگان خدمات می گردد .

مجموعه قوانین ثابت و غیر متغیري است که کل استراتژیها بر مبناي آنها شکل گرفته و در تمام طول زمان  :  ( Value )ارزش ها 

   گذاشته می شوند . اجراء با تکیه و نگاه بر آنها استراتژیها به اجرا

  مجموعه نقاط قوت و ضعف سازمان را عوامل داخلی می گویند . : ( sw )عوامل داخلی 

مجموعه منابع و توانمندیهاي داخل سازمانی است که سازمان را در جهت نیل به اهداف خود  : ( Strengths ) ( S )نقاط قوت 

  یاري می نماید .

   مجموعه اي از عوامل داخل سازمانی می باشد که مانع از تحقق اهداف سازمانی می گردند : ( weaknesses ) ( w )نقاط ضعف 

   مجموعه فرصت ها و تهدیدهاي سازمان را عوامل خارجی می گویند . : ( OT )عوامل خارجی 

آنها توانمندي هاي گیري از اي از امکانات بالقوه خارج ازسازمان که در صورت بهرهمجموعه :(Opportunities) (O)ها فرصت

  . سازمان افزایش خواهد یافت

مجموعه اي از عوامل موثر و مداخله گر خارج از سازمان که مانع از اجراي برنامه ها و تحقق اهداف  : ( Threats ) ( T ) تهدیدها 

   سازمان می گردند .

  پیش تعیین شده خود می شوند . اي از راهها که باعث رساندن سازمان به اهداف ازمجموعه: (Stratgy)استراتژي 

  استراتژیهایی که با استفاده از نقاط قوت در جهت بهره گیري از فرصت ها تدوین می شوند . : Soاستراتژي هاي 

   استراتژیهایی که باعث کنترل تهدیدها و یا تبدیل آنها به فرصت می شوند . : Stاستراتژي هاي 

  استفاده از فرصت ها , و رفع کمبودها تدوین می شوند .استراتژیهایی که جهت  : Woاستراتژي هاي 

استراتژیهایی که سازمان را در برابر تهدیدها حفظ کرده و توانمندي سازمان را جهت کنترل و یا تبدیل  : WTاستراتژي هاي 

  تهدید به فرصت افزایش می دهند . 

  

  

   بیمارستان رسالت بیانیه
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الت بیمارستان تخصصی اطفال طالقانی گنبد، ارایه مطلوب ترین  خدمات درمانی مناسب براي رس

 قیاز طر دستیابی به ایمنی بیمارو  يتمندیرضا شیبا هدف افزااطفال با پایبندي به اصول اخالقی 

  . باشد یم تیفیارتقا و بهبود مستمر ک

  بیانیه دورنماي بیمارستان 

  مابرانیم

  برترین بیمارستان ي مناسب بعنوان هزینه هابا درمانی با کیفیت برتر و  خدماتبا ارایه

   .شناخته شویم تخصصی اطفال در استان

  ي مناسب هزینه ها، و با برتر خدمات سرپایی تخصصی کامل و جامع ، با کیفیت با ارایه

  . شناخته شویمبیمارستان ارائه دهنده خدمات تخصصی شرق استان برترین  بعنوان 

 برترین بیمارستان استان در زمینه اجرایی نمودن اعتبار بخشی شناخته شویم .عنوان  به  

    

  ارزش هاي بیمارستان  

اعتقاد وتاکید به فرهنگ اسالمی ،معنویت ورعایت اخالق حرفه اي ،شئون اسالمی درارائه  )1

 خدمات پزشکی.

 اعتقاد به حفظ احترام ،صداقت ،تعهدورافت درقبال کلیه ذینفعان وجلب رضایت آنها.  )2

 تعهد به اقدامات اصولی ،علمی ونظام مند بعنوان راه حل مشکالت ونارسایی هادربیمارستان )3

تعهد به پاسخگوبودن درقبال بیماران ،پایبندي به منشورحقوق بیماران وتعهدبه حفظ  )4

 اسراربیماران

نیروي انسانی بعنوان ارزشمندترین سرمایه وفراهم آوردن زمینه الزم براي مشارکت  اعتقادبه )5

، نوآوري وکارگروهی وتالش درجهت شایسته ساالریوجانشین پروري مبتنی برنظام 

 ارزشیابی اثربخش

 ارج نهادن به عالی ترین سطح آموزش به بیماران ،خانواده آنها ومراجعین )6

 تاکیدبرایمنی بیمارارتقاء مستمرکیفیت خدمات با )7
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.  

  ارزش ها:بیانیه 

  به اصول و ارزشهاي ذیل معتقدیم :

  

  دینی موازین و اخالقی اصول رعایت - 1

  کارکنان حقوق رعایت و انسانی کرامت حفظ -2

  بیمار حقوق منشور رعایت و مداري مشتري - 3

  محوري دانش - 4

  تیمی مشارکت -5

  استمراربهبودکیفیت - 6

  اجتماعی وانظباط کاري وجدان - 7

  خدمات ارائه در عدالت -8

  

  بیمارستان ذینفعان

 کننده تقویت توانند می و شوند می متأثر سازمان فعالیت هاي از نوعی به که هستند هایی سازمان یا افراد ذینفعان،

 بیمارستان به خود نیازهاي یا اهداف به رسیدن براي بیمارستان... ذینفعان. شوند سازمان موفقیت مانع یا و

ذي نفعان بیمارستان به دو  .شود می متأثر آنها از و است وابسته آنها به نوعی به نیز بیمارستان و اند وابسته

  شوند. گروه اصلی خارجی و داخلی تقسیم می

  ذینفعان خارجی

 هایی  هستند که یا به طور مستقیم (مانند سازمان  ها شامل سازمان این سازمانهاي دولتی و غیر دولتی:  سازمان

هاي بیمارستان  تأمین اجتماعی) یا به صورت غیر مستقیم (همچون وزارت راه و شهر سازي) بر روي فعالیت

کند.  گذارند. دولت از بیمارستان انتظار دارد تا خدمات ایمن و با کیفیت باال به مردم ارائه تأثیر می

هاي مختلف در سطح کشور نیز از جمله ذینفعان خارجی بیمارستان به شمار می روند. این وزارت  خانه وزارت
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خانه هاي هم می توانند بر روي فعالیت هاي بیمارستان تاثیر بگذارند و هم تحت تاثیر فعالیت هاي بیمارستان 

 قرار گیرند. 

 قرار گرفته و بر روي بیمارستان عی تحت تاثیر فعالیت هاي شوند که به نو جامعه: جامعه شامل افرادي می

به تعهدات خود به خوبی عمل کند. بیمارستان گذارد. به طور کلی جامعه انتظار دارد  تاثیر نیز میبیمارستان 

خدمات تشخیصی و درمانی به روز و ایمن و با کیفیت باال را براي شهروندان فراهم نماید. در مواقع بحران و 

استانداردهاي بیمارستان یتهاي پزشکی بتواند به خوبی پاسخگوي نیازهاي مردم باشند. آنها انتظار دارند فور

کیفیتی تعیین شده توسط مقامات مربوطه را رعایت کنند و به جامعه این اطمینان را دهد که نه تنها خدمات با 

  .هم متوجه جامعه نمی کنند کیفیت باال و به صورت ایمن ارائه می دهند، بلکه آسیب و خطري را

  تأمین کنندگان کاالها و خدمات بیمارستان: تامین کنندگان کاالها و خدمات انتظار دارند مدیریت بیمارستان

به تعهدات خود به موقع عمل نماید. قراردادي داشته باشند که منافع آنها را نیز تامین نماید و بتوانند با 

ي داشته باشند. این گروه از ذینفعان از بیمارستان انتظار دارند که هزینه بیمارستان براي مدت طوالنی همکار

  کاالها و خدمات دریافتی را به طور کامل و به موقع پرداخت نماید.

  ذینفعان داخلی:

  به شمار می روند. بیمارستان مدیران: مدیران بیمارستان از جمله ذینفعان مهم  

  رند که محیط کاري خوب و ایمنی براي آنها فراهم شود، تسهیالت، انتظار دا بیمارستانکارکنان: کارکنان

تجهیزات و ملزومات الزم براي انجام کار براي آنها فراهم شود. ارتباطات خوبی بین مدیران و کارکنان فراهم 

شود و حقوق و دستمزد مناسبی هم دریافت دارند. آنها دوست دارند که از امنیت شغلی باالیی برخوردار 

  د. باشن

  بیماران: بیماران از بیمارستان انتظار دارند که خدمات ایمن و با کیفیت باال را براي آنها فراهم نماید. عالوه

براین، آنها انتظار دارند که خدمات با قیمت مناسب ارائه شود و یا اینکه بتوانند از پوشش بیمه اي خود در 

مدتی که در بیمارستان هستند به آنها احترام گذاشته شود، به بیمارستان استفاده نمایند. آنها دوست دارند در 

صحبتهاي آنها گوش داده شود و کارکنان بیمارستان با رعایت ادب و احترام مشکالت آنها را بر طرف نمایند. 

همراهان بیماران نیز انتظار دارند که به بیماران آنها رسیدگی شود. خدمات مناسب به درستی به آنها ارائه 

 هاي آنها را برطرف سازند.د. کارکنان بیمارستان به سواالت آنها به خوبی پاسخ دهند و نگرانیشو

  :باید به نیاز هاي دانشجویان توجه نموده و رضایت آنها را جلب کند. بیمارستان دانشجویان  

ماتریس قدرت/ عالقه  کند تا ارزیابی از انتظارات و قدرت ذي نفعان سازمان داشته باشیم. می نقشه ذي نفعان کمک

کند تا شناختی از واکنش ذي نفعان سازمان نسبت به استراتژي هاي سازمان داشته باشیم در صورت  کمک می

نیاز اقدامات الزم را بکار گیریم. با استفاده از این ماتریس، ذي نفعان سازمان بر اساس میزان قدرتی که دارند و 

  یت از سازمان نشان دهند تقسیم نمود.عالقه اي که آنها در حمایت یا عدم حما
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  : ماتریس ارزیابی ذي نفعان سازمان4نمودار 

 دهند. اي نیز نسبت به سازمان از خود نشان نمی از قدرت پایینی برخوردارند و عالقه» الف«نفعان گروه  ذي 

 مند هستند.  سازمان عالقهداراي قدرت پایینی هستند و لیکن، نسبت به فعالیتهاي » ب«نفعان گروه  ذي

سازمان باید انتظارات این گروه را شناسایی نماید و سعی کند اطالعات الزم را در زمانهاي مناسب به آنها بدهد. 

نفعان قدرتمندتر را تحت تأثیر قرار  نفعان ممکن است در مواقع لزوم بتوانند در حمایت از سازمان ذي این ذي

  دهند.

 ي قدرت باالیی هستند و لیکن، نسبت به فعالیتهاي سازمان عالقه مند نیستند. دارا» ج«نفعان گروه  ذي

نفعان را راضی نگه دارد. در صورتیکه سازمان مراقب نباشد، این افراد ممکن  سازمان باید  سعی کند این ذي

سازمان تبدیل شوند و ایجاد مشکالتی براي » د«نفعان گروه  است نسبت به سازمان عالقمند شوند و به ذي

  کنند.

 نفعان کلیدي هستند که داراي قدرت باالیی هستند و توجه زیادي نیز به سازمان دارند.  ذي» د«نفعان گروه  ذي

این افراد باید مورد توجه زیاد سازمان واقع گردند. استراتژي هاي تدوین شده باید مورد پذیرش این افراد قرار 

 ها با موفقیت همراه نخواهد بود. گیرد. در غیر اینصورت، اجراي آن استراتژي 

  

  

  

 

 

  

  بیمارستان جدول ذینفعان

  »د«ذینفعان گروه 

 مدیران اجرایی بیمارستان 

 وزارت بهداشت 

  دانشگاه علوم پزشکی 

 گر مهیب يسازمانها  

  »ج«ذینفعان گروه 

 يشهردار 

 بانکها و موسسات مالی 

 گروههاي سیاسی 

 دولت  
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  »ب«ذینفعان گروه 

 کارکنان بیمارستان 

 بیماران 

 همراهان بیماران 

 پزشکان طرف قرارداد بیمارستان 

 تأمین کنندگان کاالها و خدمات بیمارستان 

 (رقبا) سایر بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی 

 گروههاي حمایت از مصرف کنندگان 

 و رسانه ها دیجرا  

  »الف«ذینفعان گروه 

 خیرین و سازمانهاي خیریه 

 جامعه تحت پوشش 

  ،شرکت گاز، شرکت   ،فاضالب سازمان آب وشرکت برق

 مخابرات

 اتحادیه ها 

  

  

 انتظارات ذینفعان بیمارستان

  »الف«انتظارات ذینفعان گروه 

 ارائه خدمات مناسب به جامعه 

 همکاري درجهت پذیرش وتخفیف مددجویان 

 ارائه گزارشات و داده هاي معتبر به جامعه 

 بهبود فرآیند رسیدگی به شکایات 

  آفات و سموم ،دفع ،فاضالب زباله( یطیمح ستیز مشکالت کاهش(.....  

 نفعیذ يها شرکت با  مناسب يهمکار و تعامل  

 یمردم يها مشارکت جذب ي زمینه در الزم يساز فرهنگ 

 پرداخت به موقع قبوض 

  

  »ب«انتظارات ذینفعان گروه 

 رضایت مندي وتکریم ارباب رجوع 

 ارائه خدمات باکیفیت وبه موقع 

  شغلی کارکنانارتقاي 

 توانمندسازي و آموزش کارکنان 

 آموزش مهارت ها ي مختلف به دانشجویان 

 حمایت مدیران از کارکنان 

 پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارکنان 

 ایجاد امنیت شغلی براي کارکنان 

 ارتقاي کیفی آموزش ضمن خدمت کارکنان و پزشکان 

 مدیریت برمحور شایسته ساالري 

  ارج نهادن به خالقیتها و نوآوري کارکنان 

 یکیزیف يفضا و زاتیتجه یانسان يروین(  منابع توسعه و تیتقو (  

 همراهان و  مارانیب با مناسب ارتباط يبرقرار   
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 ارائه خدمات رفاهی مناسب براي مراجعین 

 کار نجاما يبرا سالم و منیا مکان وجود   

  دیاسات کارکنان، در  مناسب يریپذ مشارکت هیروح جادیا  

 همراهان و مارانیب به مناسب  یرسان اطالع و آموزش   

 پزشکی تجهیزات هاي شرکت هاي بدهی پرداخت امکان نمودن فراهم  

 محصوالت تیفیک و توان شیافزا جهت در خدمات و کاال کنندگان نیتام ژهیو تیحما 

  »ج«انتظارات ذینفعان گروه 

 ارائه خدمات مناسب به جامعه 

  رضایت کارکنان، بیماران و دانشجویانتوجه به 

 رعایت قوانین و مقررات 

 توجه به بهداشت محیط و مدیریت پسماند و فاضالب مراکز درمانی 

 کاهش سهم بیمار از هزینه هاي درمانی به ویژه  بیماران صعب العالج 

 تهیه تجهیزات بیمارستانی مناسب مطابق با استاندارد کشوري  

  »د«انتظارات ذینفعان گروه 

 ارتقاي شاخصهاي بالینی و غیر بالینی 

 توسعه وارتقاي کمی وکیفی درمانگاههاي تخصصی 

 برخورد احترام آمیز پرسنل بامردم و مراجعین  

 يآمار اطالعات و شاخصها ارائه و عملکرد سالیانه گزارش ارائه  

 خدمات وکیفی کمی ارتقاء جهت در طرحها ارائه  

  رعایت استاندارد ها 

  بیماران نیازمندتخفیف فرانشیز 

 ارتقاي توانمندیهاي علمی و عملی کارشناسان 

 حضور بموقع پزشکان جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی  

 تهیه اقالم دارویی و لوازم مصرفی توسط بیمارستان  

  سهولت دسترسی به واحدهاي تشخیصی ودرمانی بیمارستان  

 ه مراجعینتقویت سیستم پذیرش و اطالعات بیمارستان در پاسخگویی ب 

 تعامل بیشتر با دانشگاه 

  

  

داخلی بیمارستانمحیط ارزیابی   

  Strengthsنقاط قوت 

 مهمترین نقاط قوت بیمارستان عبارتند از:

 نگرش مثبت مدیریت ارشد بیمارستان نسبت به توسعه و بهبود کیفیت )1
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 دسترسی به کارکنان متعهد و کارآزموده به ویژه پزشکان متخصص ومجرب )2

 از تجهیزات مدرن و پیشرفته در تخصصهاي موجود در بیمارستانبهره گیري  )3

 داشتن واحد آموزش اثربخش و کارآمد )4

 شفاف بودن روابط وساختارهاي سازمانی موجود )5

  وجودکلینیک تخصصی فعال )6

 افزایش سطح رضایتمندي مراجعین )7

 اهتمام تیم مدیریت به اجراي استانداردهاي ایمنی واعتباربخشی )8

  درآمدزا هاي بخش وجود )9

10(  

  

  Weaknessesنقاط ضعف  

 مهمترین نقاط ضعف بیمارستان  عبارتند از:

  ...)و ي بیمارستان (اورژانس ،قدیمی بودن فضاها )1

 بیمارستان برخی تجهیزات و تاسیساتقدمت برخی  )2

 کمبودنیروهاي بالینی )3

  ثبت دقیق اطالعات درپرونده توسط کارکنان وپزشکانعدم  )4

 هاي بیمارستانیگزارش دهی نامناسب عفونت  )5

 استاندارد نبود اتاق هاي ایزوله )6

 به علت دیرکرد درپرداخت مطالبات بودن انگیزه شغلی کارکنانپایین  )7

 وهشیژانجام فعالیتهاي پ کافی نبودن )8

 بیمارستان در مناسب نمازخانه فقدان )9

  

  ارزیابی محیط خارجی بیمارستان

  Opportunitiesفرصتها  

 بیمارستان  عبارتند از:مهمترین فرصتهاي موجود براي 

 دیدگاه مثبت جامعه نسبت به خدمات کیفی بیمارستان (شهرت خوب بیمارستان) )1

 امکان برقراري ارتباط با سایر سازمانهاي بهداشتی و درمانی، بیمه اي، دانشگاههاي علوم پزشکی و ...  )2
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 توسعه علم و دانش پزشکی )3

 وجود افراد خیر و ذي نفوذ در شهرستان )4

 اطالعاتی وارتباطی درکشورتوسعه شبکه  )5

 دیدگاه مثبت وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی نسبت به بهبود کیفیت خدمات بیمارستان و ایمنی بیمار )6

 مرکزارجاع تخصصهاي مختلف )7

 سهولت دسترسی بیماران )8

 اختصاص بودجه مناسب جهت بهسازي فضاي فیزیکی بیمارستان  )9

  Threatsتهدیدها  

 روي بیمارستان عبارتند از: مهمترین تهدیدهاي پیش

 قرار گرفتن کشور در نوار زلزله و حوادث غیر مترقبه)  1

 متوسط درآمد جامعهسطح تحصیالت و پایین بودن )  2

 تغییرات سطح انتظارات مشتریان)  3

 عدم تعهد سازمان هاي بیمه گر به پرداخت به موقع صورتحساب  هاي بیمارستان)  4

 تعرفه خدمات درمانیپایین بودن میزان )  5

 عدم توجه کافی به بحث آموزش وخودمراقبتی دربیماران)  6

 شدید قیمت هادربازارعدم ثبات ونوسانات )  7

 تمایل پزشکان غیرتمام وقت براي فعالیت دربخش خصوصی)  8

 برنامه هاي توسعه اي سایربیمارستانها)  9
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S   = جدول ارزیابی عوامل داخلیIFE 

 
 

ضریب 

  اهمیت

  رتبه

1<x<4 

  امتیاز 

  ضریب رتبه

S1   24  4  6  نگرش مثبت مدیریت ارشد بیمارستان نسبت به توسعه وبهبودکیفیت  

S2    دسترسی به کارکنان متعهدوکارآزموده به ویژه پزشکان متخصص

  ومجرب

5  3  15  

S3    بهره گیري ازتجهیزات مدرن وپیشرفته درتخصص هاي

  موجوددربیمارستان

5  3  15  

S4   15  3  5  داشتن واحدآموزش اثربخش وکارآمد  

S5  15  3  5  شفاف بودن روابط وساختارهاي سازمانی موجود  

S6  15  3  5  وجودکلینیک تخصصی فعال  

S7  28  4  7  افزایش سطح رضایتمندي مراجعین  

S8  28 4 7  اهتمام تیم مدیریت به اجراي استانداردهاي ایمنی واعتباربخشی  

 

S9  درآمدزا هاي بخش وجود 

  

6 3 18 

W   

W1  7  1  7  (اورژانس ، و...)قدیمی بودن فضاهاي بیمارستان  

W2   6  1  6 برخی برخی تجهیزات و تاسیسات بیمارستان قدمت  

W3  8  2  4  کمبود نیروهاي بالینی  

W4  8  2  4  عدم ثبت دقیق اطالعات درپرونده توسط کارکنان وپزشکان  

W5   10 2 5  نامناسب عفونت هاي بیمارستانیگزارش دهی 

W6  10 2 5  نبود اتاق هاي ایزوله استاندارد 

W7  7  1  7  پایین بودن انگیزه شغلی کارکنان  به علت دیرکرد درپرداخت مطالبات  

W8  8  2  4  انجام فعالیتهاي پژوهشی کافی نبودن  

W9  7  1  7  فقدان نمازخانه مناسب در بیمارستان  

  44/2  -   100  جمع  

  2ضعف معمولی =                                         4قوت استثنایی = 

  1ضعف جدي =                                           3قوت معمولی = 
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O  = جدول ارزیابی عوامل خارجیEFE  ضریب

  اهمیت

  امتیاز   رتبه

  ضریب رتبه

O1   نسبت به خدمات کیفی بیمارستان(شهرت خوب دیدگاه مثبت جامعه

  بیمارستان)

7  4  28  

O2    امکان برقراري ارتباط باسایرسازمانهاي بهداشتی ودرمانی،بیمه

 اي،دانشگاههاي علوم پزشکی و...

6  4  24  

O3  
 توسعه علم ودانش پزشکی 

5  4  20  

O4   24  4  6 وجودافرادخیروذي نفوذ شهرستان  

O5   15  3  5  وارتباطی درکشورتوسعه شبکه اطالعاتی  

O6    دیدگاه مثبت وزارت بهداشت ودانشگاه علوم پزشکی نسبت به

 بهبودکیفیت خدمات بیمارستان وایمنی بیمار

5  3  15  

O7  
 مرکزارجاع تخصصهاي مختلف 

5  3  15  

O8 
 سهولت دسترسی بیماران 

5  4  20  

O9 
 تعامل بیمارستان بانهادهاي مختلف شهري 

4  4  16  

T   

T1  10  2  5 قرارگرفتن کشوردرنوارزلزله وحوادث غیرمترقبه  

T2   10  2  5  پایین بودن متوسط درآمد جامعه  

T3  12  2  6  تغییرات سطح انتظارات مشتریان  

T4    عدم تعهدسازمانهاي بیمه گربه پرداخت به موقع صورتحساب هاي

  بیمارستان
7  2  14  

T5  10  2  5  پایین بودن میزان تعرفه خدمات درمانی  

T6 
 7  1  7  عدم توجه کافی به بحث آموزش وخودمراقبتی دربیماران  

T7  10  2  5  عدم ثبات ونوسانات شدید قیمت هادربازار  

T8  6  1  6  تمایل پزشکان غیرتمام وقت براي فعالیت دربخش خصوصی  

T9  12  2  6  شهرستان سایربیمارستانهاي اي برنامه هاي توسعه  

  68/2  -  100  جمع  

  2تهدید معمولی =                                             4فرصت استثنایی=

  1تهدید جدي =                                           3فرصت معمولی=
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٥/٢ 

٣ 

٢ 

  

  گنبدطالقانی جایگاه استراتژیک بیمارستان 

  
     

  ( IFE )جمع نمره ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

  
                  ١                              ٢              ٤٤/٢ ٥/٢                    ٣                             ٤             

  
SO   

  تھاجمی  
  
  
  

٦٨/٢                        

  
WO  

  محافظھ کارانھ
  
  
  

  جایگاه بیمارستان       

ST  
  رقابتی  

WT    
  تدافعی

  
                 ٤                                      ٣              ٥/٢               ٢                                      ١  
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  بیمارستان TOWSماتریس 

  (S)  نقاط قوت (W)    نقاط ضعف

فضاهاي بیمارستان(اورژانس ،جراحی ،آشپزخانه  قدیمی بودن .1

  و...)

 برخی برخی تجهیزات و تاسیسات بیمارستانقدمت  .2

 کمبود نیروهاي بالینی .3

 ثبت دقیق اطالعات درپرونده توسط کارکنان وپزشکانعدم  .4

 گزارش دهی نامناسب عفونت هاي بیمارستانی .5

 نبود اتاق هاي ایزوله استاندارد .6

انگیزه شغلی کارکنان  به علت دیرکرد درپرداخت پایین بودن  .7

 مطالبات

 انجام فعالیتهاي پزوهشی کافی نبودن .8

  فقدان نمازخانه مناسب در بیمارستان- 9

نگرش مثبت مدیریت ارشدبیمارستان نسبت به توسعه  .1

 وبهبودکیفیت

دسترسی به کارکنان متعهدوکارآزموده به ویزه پزشکان  .2

 متخصص ومجرب

ازتجهیزات مدرن وپیشرفته درتخصص هاي بهره گیري  .3

 موجوددربیمارستان

 داشتن واحدآموزش اثربخش وکارآمد .4

 شفاف بودن روابط وساختارهاي سازمانی موجود .5

 وجودکلینیک تخصصی فعال .6

 افزایش سطح رضایتمندي مراجعین .7

اهتمام تیم مدیریت به اجراي استانداردهاي ایمنی  .8

 واعتباربخشی

  درآمدزا هاي بخش وجود- 9

 

 

  (O) فرصتها (SO)  تاکتیک هاي   (WO)  تاکتیک هاي  

  تامین نیروي انسانی موردنیازازافرادمتخصص ومجرب -

  بیمارستان اصالح نظام مدیریت اطالعات  -

توسعه توانمندیهاي کارکنان وبهره گیري ازسازمانهاي   -

  آموزشی

اصالح برنامه هاي مدیریت بحران ومرتفع ساختن مشکالت  -

  ایمنی حوزه

 

استانداردهاي اعتباربخشی درجهت بهره گیري از   -

  افزایش ایمنی بیماروارتقاي کیفیت خدمات

سازمانهاي آموزشی وپژوهشی به بهره گیري از  -

منظورتوسعه توانمندیهاي پژوهشی وآموزشی 

 کارکنان

  پیشگیري وارتقاء سطح سالمت بیماران وکارکنان -

  پزشکی استانداردسازي وضعیت تجهیزات -

حرکت درجهت پیاده سازي اصول حفظ وسالم سازي -

  محیط

  

دیدگاه مثبت جامعه نسبت به خدمات کیفی بیمارستان (شهرت  .1

 خوب بیمارستان)

امکان برقراري ارتباط باسایرسازمانهاي بهداشتی ودرمانی ،بیمه  .2

 اي ،دانشگاههاي علوم پزشکی و...

 توسعه علم ودانش پزشکی .3

 درشهرستان وجودافرادخیروذي نفوذ .4

 توسعه شبکه اطالعاتی وارتباطی درکشور .5

دیدگاه مثبت وزارت بهداشت ودانشگاه علوم پزشکی نسبت به  .6

 بهبودکیفیت خدمات بیمارستان وایمنی بیمار

 مرکزارجاع تخصصهاي مختلف .7

 سهولت دسترسی بیماران .8

 تعامل بیمارستان بانهادهاي مختلف شهري .9

  

 (T) تهدیدها   (ST)  تاکتیک هاي  (WT)  تاکتیک هاي 

  ازسازمانهاي بیمه گرپیگیري مطالبات بیمه اي   -

  ارائه خدماتی که توسط بیمارستانهاي دیگر انجام نمی شود.  -

کاهش کسورات بیمارستانی درراستاي افزایش درآمد پیگیري  -

  وکاهش هزینه 

  

  

 

برقراري ارتباط موثر مدیران بیمارستان باتامین کنندگان  -

   وخدماتکاال 

بهره گیري ازاستانداردهاي مراقبت مادروکودك به  -

  منظورتامین نیازها وانتظارات آنها

درك نیازهاي مشتریان توسط واحدبهبودکیفیت وبرنامه  -

  ریزي به منظورتامین نیازها وانتظارات آنها

   

 

 قرارگرفتن کشوردرنوارزلزله وحوادث غیرمترقبه .1

 پایین بودن متوسط درآمدجامعه .2

  تغییرات سطح انتظارات مشتریان .3

عدم تعهد سازمانهاي بیمه گربه پرداخت به موقع صورتحساب  .4

 هاي بیمارستان

 پایین بودن میزان تعرفه خدمات درمانی .5

 توجه کافی به بحث آموزش وخودمراقبتی دربیمارانعدم  .6

 عدم ثبات ونوسانات شدید قیمت هادربازار .7

 دربخش خصوصیتمایل پزشکان غیرتمام وقت براي فعالیت  .8

 برنامه هاي توسعه اي سایربیمارستانها .9
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  ت هاي اصلی بیمارستان:سسیا

 حفظ عزت نفس و کرامت انسانی بیماران و مراجعین .1

 حفظ کرامت انسانی کارکنان ،ایجادانگیزش وارتقاء شغلی برمبناي شایسته ساالري .2

 وآموزش خودمراقبتی ترویج فرهنگ کار با کیفیت و ایمن .3

  ،ارتقاء کیفیت وایمنی بیمارمداوم سیستم هاي مدیریتی،فرایندها و خدماتبهبود   .4

 استفاده مناسب از تجهیزات ،تکنولوژي و فناوري هاي روز  .5

   پسماندهاي بیمارستانی دفع مناسب تالش در راستاي حفظ محیط زیست و  .6

 سالمت  برنامه هاي طرح تحول نظام  توسعه بخش ها وروش هاي درمانی در راستاي اجراي .7

  

  

   

  کالن بیمارستاناهداف )(Strategic Goals 

 
 

G1 :(مراقبت ودرمان به موقع واثربخش) خدمات درمانی کیفیت بهبود  

G2 :خدمات بیمارستان  ایمنی ارتقاء سطح 

G3 :بهبود فعالیتهاي آموزشی وپژوهشی  

G4 :بهبودفضاي فیزیکی   

G5 : بهینه منابع ومصارفمدیریت  

G6:  سالمت کارکنان ، مادران باردار وبیماران بارویکردخودمراقبتیارتقاء سطح  

G7 :حفظ وسالم سازي محیط زیست  
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 )اهداف اختصاصی(Objectivs Goals 

 

G1 :خدمات درمانی (مراقبت ودرمان به موقع واثربخش) کیفیت بهبود 

      

O1 : 98درصدتاپایان سال 80 به فعلی45/73ازدرصددستیابی به استانداردهاي اعتباربخشی  

O298درصدتاپایان سال 40درصد فعلی به 30: ارتقاء شاخص هاي عملکردي بیمارستان از  

O3 :98 تاپایان سالدرصد80درصدفعلی به میزان 76ارتقاء سیستم رسیدگی به شکایات بیماران وهمراهان از  

O4:  98 %مواردتاپایان سال50اصالحی جهت حداقل شناسایی مشکالت بخشها وواحدها وتدوین برنامه بهبود/اقدام  

O5:  98پایان سال  نسبت به وضع موجود تا %2به میزان  بیماران وکارکنانافزایش رضایتمندي  

G2خدمات بیمارستان ایمنی : ارتقاء سطح  

  

O1درصد 63از در محور مدیریت پسماندهاي بیمارستانی  : توسعه استانداردهاي الزامی بیمارستان دوستدارایمنی

  98درصدتاپایان سال 70به میزان 

O2ارائه از ناشی ناخواسته وقایع رخداد از اجتناب براي خطر پیشگیرانه :  اطمینان از اجراي برنامه مدیریت 

  98درصد تا پایان  سال  40درصد به  30سالمت از  مراقبت /خدمات

O3سالمت از  مراقبت / خدمات ارائه از ناشی ناخواسته : آموزش وفرهنگ سازي ایمنی گزارش دهی وقایع

  98درصدتاپایان سال  60درصد به میزان50

O4 98درصد وضعیت موجودتاپایان سال10: بهبود رعایت استانداردهاي پیشگیري وکنترل عفونت به میزان    

G3بهبود فعالیتهاي آموزشی وپژوهشی :  

  

O1درصد کارکنان براساس اولویت برنامه توسعه  50درصد به  30: افزایش سرانه ساعت آموزش کارکنان از

  98) تاپایان سال PDPفردي(

O298تاپایان سال بر اساس اولویت هاي پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه  پژوهشی طرح : انجام حداقل یک    

O398درصدتاپایان سال 85فعلی به میزان  درصد57/73اثربخشی آموزش به بیماران ازمیزان  : بهبود  

  

G4 : بهبودفضاي فیزیکی  
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O1:  98تاپایان سال  %100به میزان  نمازخانه فضاي فیزیکیاحداث  

G5 :مدیریت بهینه منابع ومصارف  

  

O1 : 98سال  درصد تاپایان1به حدود بیمه اي  کسوراتکاهش 

O2:  98درصد نسبت به وضع موجود تاپایان سال 10میزان کاهش تعداد اقالم مصرفی عمومی بیمارستان به  

O3: 98% نسب به وضع موجودتاپایان سال 5مدیریت هزینه ودرآمد درهریک ازبخش ها وواحدها به میزان  

G6: ارتقاء سطح سالمت کارکنان ، وبیماران بارویکردخودمراقبتی  

  

O1 : 98تاپایان سال%همراهان بیماران 50آموزش مباحث خودمراقبتی به حداقل 

O2:  درصد نسبت به وضع 5افزایش اثربخشی برنامه هاي پیشگیرانه وآموزشی ارتقاي سالمت کارکنان به میزان

  98موجودتاپایان سال 

G7: حفظ وسالم سازي محیط زیست  

O1:  98% نسبت به وضع موجودتاپایان سال 10بهبود وضعیت دفع فاضالب بیمارستان به میزان  

O2:  98تاپایان سال  % نسبت به وضعیت موجود5وضعیت مدیریت پسماندبیمارستان به میزان ارتقاء  

:   

  

  


