
 
1 

  
  

 
  

  سند ربانهم استراژتیک

بنده                                                                                                                  مرکز ردمانی  امیرالمومنین خدا
 7931-7931سال 

 تهیه و تدوین:تیم مدرییت اجرایی

  تصویب و ابالغ:ریاست بیمارستان

 

1931:تابستان دوم  یبازنگر                          1931تدوین: تابستان                              

 

 



 امیرالمومنین)ع( خدابنده حضرت استراتژیک مرکز درمانی برنامهسند        

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 



 امیرالمومنین)ع( خدابنده حضرت استراتژیک مرکز درمانی برنامهسند        

 

 
9 

 

ز کشور رد نقشه   علمی سالمت جامع  چشم اندا



 امیرالمومنین)ع( خدابنده حضرت استراتژیک مرکز درمانی برنامهسند        

 

 
1 

 

   صفحه    مطالب فهرست

 5                                                                                                                                                  پیام ریاست

 6                       معرفی بیمارستان

 8          موقعیت جغرافیایی بیمارستان

 9          استراتژیک ی تیم تدوین و بازنگری برنامه

 01          مدل برنامه ریزی استراتژیک

 00           واژه نامه

 01         بیانیه چشم انداز بیمارستان

 01              بیانیه رسالت بیمارستان

 01             بیانیه ارزش های محوری بیمارستان

 01               سیاست های کالن بیمارستان

 05                                                                                                                         تحلیل ذینفعان کلیدیماتریس 

 01                                                                                                              (IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی)

 91                                                                                                (EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی)

 10                                                                                                                         ژیک بیمارستان موقعیت استرات

 SWOT               11ماتریس 

 11                                                                 تان                                                                     اهداف کالن بیمارس

 15                                                                                                                        استراتژی های کالن بیمارستان 

 

 

 



 امیرالمومنین)ع( خدابنده حضرت استراتژیک مرکز درمانی برنامهسند        

 

 
5 

 :پیام  ریاست 

 الرحیمبسم اهلل ارحمن 

یکی از اهداف نظام سالمت، حفظ و ارتقاء سالمت است که با همکاری مراکز بهداشتی درمانی این امر میسر می گرردد و از  

آنجا که سالمتی حقی اساسی و سرمایه ای ارزشمند برای انسان ها می باشد بنابراین نگهداری از  آن یکی از اهداف اصریی  

 مراکز خدمات سالمت می باشد.

، شهرسرتان  ستان حضرت امیرالمؤمنین)ع( خدابنده وابسته به دانشگاه عیوم پزشکی زنجان، به عنوان متولی سالمت مردمبیمار

همواره در تالش است تا با به کارگیری دقیق دستورالعمیها و بخش نامه های وزارت بهداشت، معاونت های متبروع و همننرین   

 ها را در تحقق اهداف سالمت جامعه به کار گیرد.شناخت مخاطرات سالمت افراد، موثرترین راهکار

همه سازمان ها، برای هدایت فعالیت ها و دستیابی به اهداف خود، نیازمند نوعی از برنامه ریزی بیند مدت هستند که راهنمرای  

را با همکراری   دیوید  مدل برنامه ریزی استراتژیک حضرت امیرالمؤمنین)ع( خدابندهبیمارستان فعالیت هایشان باشد؛ بنابراین 

سال به عنوان ابزار مردیریتی در جهرت رسریدن بره اهرداف      3مدیران ارشد با توجه به اندازه سازمان و نوع فعالیت آن، به مدت 

 خود انتخاب کرده است.

 

 دکتر علی مقدم                         

 سرپرست بیمارستان                                                                                                                                                                                                       
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 معرفی سازمان:

تخرررت م ررروب بعنررروان یرررک بیمارسرررتان     961بیمارسرررتان حضررررت امیرالمرررومنین )ع( خدابنرررده برررا داشرررتن     

 248892.8زنجررران فعرررال مررری باشرررد. مسررراحت کررر  زمرررین      در قسرررمت جنررروبی اسرررتان  9جنررررال  درجررره  

 مترمربع می باشد 1..91مترمربع وساختمان به مساحت 

، اطفررررال و عمررررومی ،جراحرررریراه انرررردازی و دارای بخررررش هررررای درمررررانی داخیی9312ایررررن مرکررررز در سررررال 

، کیینیرررک دیابررت ، اترراص عمرر  اصرریی و سرررپایی و یرررک       بیرروز زایمرران  دیررالیز ،  ،ICU  ،NICUزنرران،  نرروزادان و 

 .بخررررررررررررررررررررررررررش اور انرررررررررررررررررررررررررر  مرررررررررررررررررررررررررری باشررررررررررررررررررررررررررد 

، داروخانررره مررری ایرررن بیمارسرررتان نیرررز مشرررتم  برررر بخشرررهای رادیولرررو ی و آزمایشرررگاه هرررای پررراراکیینیکیبخرررش 

 باشد.

واحررردهای مختیررري دیگرررری جررردا از ریاسرررت و مررردیریت در ایرررن بیمارسرررتان مسرررتقر مررری باشرررد کررره و یفررره     

ش و پررر یر امرررور مرررالی،  خررردمات حمرررایتی و اداری بیمررراران بعهرررده ایرررن واحررردها مررری باشرررد از جمیررره واحرررد   

،تغ یه و ر یرررم درمانی،بهداشرررت محررری  و کنتررررل    بهبرررود کیفیرررت و اعتباربخشررری  ،مررردارز پزشرررکی، درآمرررد   

، کرررارپردازی تررردارکات ،  CSR،  رختشرررویخانه، تاسیسرررات ، خررردمات ،   فنررراوری اطالعرررات عفونرررت ، آمررروزش ،  

 و... تیفن خانه ، نگهبانی

یرري داخیرری ، جراحرری ، قیرر  ، زنرران و     بخررش درمررانی ایررن بیمارسررتان بررا حضررور متخ  ررین رشررته هررای مخت       

بیمارسرررتان دارای   کیینیرررک تخ  ررری زایمررران و... در اراخررره خررردمات درمرررانی بررره مرررراجعین فعرررال اسرررت.        

داخیررری ، ، داخیررری ، اطفرررال و نررروزادان ، ارتوپررردی ، ارولرررو ی، قیررر  و عرررروص ،  شرررم پزشرررکی     تخ رررا هرررای

 می باشد  اع اب و روان ،زنان و زایمان 

 :برنامه یافق زمان

 9311سرررال  انیرررترررا پا 9311از سرررال  امیرالمرررومنین خدابنرررده  یمرکرررز درمررران کیبرنامررره اسرررتراتژ یزمررران افرررق

 تیریمررد میترر یو بررسرر یابیررمررورد ارز انهیکتابنرره برره صررورت سررال   نیررشررده اسررت و ا  نیرریتع سررال 3 برره مرردت  

 .ردیگ یقرار م مارستانیب ییاجرا
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 مسئولین بخش ها و واحدها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسئول بخش/واحد نام بخش/واحد مسئول بخش/واحد نام بخش/واحد

مسئول تاسیسات و 

ساختمان

 فریبا قاسمی کارشناس کنترل عفونت صیادی

 ناهید شاه نباتی بخش داخیی اصغر رمضانی کارپرداز

 فاطمه موال بخش جراحی عمومی سعید قاسمی مدیریت اطالعات سالمت

بهداشت محیط، 

رختشویخانه و مدیریت 

 پسماند

 منیزه بابایی ICUبخش  ربابه محمدی

 سکینه محمدی بخش اطفال سارا محمدی بهداشت حرفه ای

 پروین احمد زاده بخش نوزادان محمد بهرامی داروخانه

 زلیخا احمدی بیوز زایمان مریم گنج خانیو تصویربرداری

 زهرا محمدی  بخش زنان زاده فاطمه مهدی آزمایشگاه

 نعمت اله خیجی دیالیز ----- مسئول تغذیه

 مجید عبدالهی CSRاتاص عم  و  کبری اسمعییی تجهیزات پزشکی

 مهران بیگدلی اور ان  کالنتریمسعود منابع انسانیمسئول 

 عیی اله کردلو کیینیک تخ  ی جعفر زنگنه مسئول خدمات

 عیی مداح سجاسی مسئول امور مالی ابراهیم رجبی مسئول مدارک پزشکی
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جغرافیایی سازمان:موقعیت   

 خیابان امام ، خیابان شفا می باشدبیمارستان امیرالمؤمنین)ع( در
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 یم تدوین و بازنگری برنامه ریزی استراتژیک بیمارستانت                             

 سرپرست بیمارستان دکتر علی مقدم 1

 

 مدیر بیمارستان علی محمدی 2

 مدیر پرستاری بیتا نصرتی 3

 مدیریت مالی علی مداح 4

 سوپر وایزر آموزشی علی قائم پناه 5

 بیگدلی علی 6
و  بهبود کیفیت مسئول

 اعتباربخشی

 کارشناس فناوری اطالعات سعید قاسمی 7

 مسئول منابع انسانی مسعود کالنتری 8
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 می باشد. الگوی دیویدمدل برنامه ریزی استراتژیک بیمارستان ما بر اساس 

 

 بازخورد

  

 EFEماتریس  

 

 

   

 

  

 

 

  SWOT  

 

 IFEماتریس  

 تدوین استراتژی                اجرای استراتژی 

 

 دیوید:الگوی 

در این مدل تدوبن برنامه کی از مدل های شاخص برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک می باشد.مدل ی این

، ماتریس ارزیابی IFE)از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی) (input stageمرحله ورودی)در ،استراتژیک 

(از و  matching stageمرحله مقایسه)و در  عالقه(-(و ماتریس تحلیل ذینفعان)قدرتEFEعوامل خارجی)

 .استفاده گردیده است (SWOTماتریس سوات)نیز از  (Decision stageمرحله تصمیم گیری)در 

 

 

 بیانیه رسالت

 بیانیه چشم انداز

 بیانیه ارزش ها

 سازمان ارزیابی محیط خارجی

 )فرصت ها _تهدید ها(

تحلیل مشتریان و 

 گروه های ذینفعان

 سازمان ارزیابی محیط داخلی

 )قوت ها _ضعف ها(

انتخاب  تعیین و

و استراتژی اهداف 

 مد نظرهای 

تعیین اهداف 

سالیانه و سیاست 

 های کالن 

 ایاجر

 برنامه

اندازه گیری 

و ارزیابی 

 ردعملک

 ارزیابی استراتژی

 عالقه-ماتریس قدرت
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 (Terminology) نامه واژه

 (برنامهplan:) 

برنامه ها،مجموعه ای هستند از هدف ها،روش های انجام کار،گام هایی که باید برداشته شود.منابعی که باید 

 و دیگر عناصر الزم برای اجرای اهداف تعین شدهبه کار بسته شود 

 ریزی برنامه(planning:) 

مسیر،راه،وسییه یا روش درست ومناس  برای سپ  انتخاب یعنی تعیین هدف های درست و  برنامه ریزی 

 دستیابی به این اهداف

 (برنامه ریزی استراتژیکstrategic planning:)  

 محیطی تغییرات مقاب  در هنگام به و پاسخگوخی مناس  برای سازمان سازی آماده استراتژیک، ریزی برنامه

 است برخوردار دینامیسم و پویاخی از جهت همین به و. باشد می خارج سازمان و داخ 

  رسالت(mission): 

 بیانگر فیسفه وجودی سازمان و موید نقش است که آن سازمان در جامعه بر عهده دارد.

 ( شم انداز vision:) 

 کیی بطور داند می سازمان برای نهایتی را آن مدیریت سازمان کهاست   آینده اندازی ت ویری از  شم

 .دارید سازمان خود آینده برای آرزویی و باور  ه شما که است آن بیانگر  شم انداز

 ( ارزش ها(value: 

آن را گرامی شمرده و  ارزش های یک سازمان عبارت است از اعتقادات بنیادی یا باورها و اصولی که سازمان

 .نسبت به ان حساس می باشد.

 ( نقاط قوتstrengths )S-: 

مجموعه منابع و توانمندی های داخ  سازمانی است که سازمان را در جهت نی  به اهداف خود یاری می 

 .کند

 ( نقاط ضعيweaknesses )W-: 

  گردد. مجموعه ای از عوام  داخ  سازمان است که مانع تحقق اهداف سازمان می

 ( فرصت هاopportunities)-O: 

توانمندیهای می توان بهره گیری از آن ها با امکانات بالقوه خارج از سازمان که عوام  و مجموعه ای از

 را افزایش یافته و امکان تحقق اهدافش پیش از پیش فراهم می گردد..سازمان 

 تهدیدها T-(threats) : 

خارج از سازمان اطالص می شود که به عنوان عوام  مزاحم عم  نموده به مجموعه عوام  موثر و مداخیه گر 

 .و مانع از اجرای برنامه ها و در نتیجه تحقق اهداف سازمان می شود.

 (استراتژیStrategy:) 

 مجموعه ای از راه ها و روش های سازمان برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده را استراتژی گویند.
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  استراتژی های:SO 

 استراتژی هایی است که با استفاده از نقاط قوت در جهت بهره گیری از فرصت ها تدوین می گردد.

 استراتژی های:ST 

 استراتژی هایی است که با استفاده از نقاط قوت در جهت مقابیه با تهدید ها محیطی تدوین می گردد.

  استراتژی های:WO 

 .رفع نقاط ضعي تدوین می شوند استراتژی هایی است که جهت استفاده از فرصت ها و

  استراتژی های:WT 

استراتژی هایی است که سازمان را در برابر تهدیدات حفظ کرده و یا باعث تبدی  تهدیدات به فرصت ها می 

 گردد..

 (ذینفعانstakeholders:) 

اند و سازمان بخشی از اهداف یا نیاز های خود به سازمان وابسته افراد و گروه هایی هستند که برای رسیدن 

 نیز به نوبه خود به آنها وابسته است و از آنها متاثر می شود.

 (تحیی  ذینفعانstakeholders analysis:) 

شام  شناسایی ذینفع کیید،ارزیابی سالیق آنها،تشخیا راه های اثر پ یری و اثرگ اری از/بر عالیق و سالیق 

 .آنها می باشد

 (ماتری  ارزیابی عوام  داخییIFE:) 

  .این ماتری  نقاط قوت و ضعي اصیی سازمان را تدوین و ارزیابی می کند

 (ماتری  ارزیابی عوام  خارجیEFE:) 

 .این ماتری  فرصت ها و تهدید های اصیی محی  سازمان را شناسایی کرده و ارزیابی می کند
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 ((missionترسال بیانیه 

بنده بیمارستان  ارتقای سطح سالمت  وند متعال رسالت خود رتنها بیمارستان عمومی و دولتی شهرستان زری نظر دااگشنه علوم زپشکی زنجان  با استعانت از خدا  امیرالمومنین خدا

صصی می داند.رد این راه با توانمند سازی نیروی انسانی متعهد و مجرب خود ،با هب کارگیری ت  تخ
،فضای فیزیکی  زات زپشکی پیشرفنهجهی جامعه و اراهئ مطلوبترین خدمات عمومی و 

رد اهی ملی   جهت حفظ محیط زیست با رد و شیوه اهی نوین مدرییت بیمارستانی ضمن تالش مناسب هدف ارتقای مستمر کیفیت ، ایمنی بیمار و رضایت ذینفعان مطابق با استاندا

 اعتبار بخشی فعالیت می کند.

ز)  (visionبیانیه چشم اندا

رد اهی ملی اعتبار  ن را داریمما امید آ  تشخیصی،پاراکلینیک با بهترین سطح کیفیت،ایمنی بیمار و رضایت ذینفعان ربارب با استاندا
بخشی ،جهت دستیابی هب هک با  اراهئ خدمات ردمانی،

 ی ردمانی کشور مطرح کنیم.استان را هب عنوان یکی از قطب اه باالرتین سطح سالمت جامعه، بتوانیم

 (valuesبیانیه ارزش اه)

  می دانیم بهبود مستمر کیفیت و ارتقای ایمنی بیماران و کارکنانما خود را متعهد هب 

  قدم رب می داریم  جهت تکریم ارباب رجوع و رعایت منشور حقوق بیمار و رضایت ذینفعانما همواره رد 

 را سرلوهح کار خود قرار قرار می دهیم ارتقای سالمت جامعه و حفظ محیط زیست 

  تعهد ماست. ت پذریی و پاسخگوییمسئولی 

  تیمی و نهادینه کردن کارتالش ما ،  است. فرهنگ بهره وری رد سازمان فرهنگ  ربانهم محوری

  ر مارد و ما هب ارزش اهی  ارج می نهیم. کودکبیمارستان دوستدا
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 بیمارستان سیاست اهی کالن 

رد و بهینه سازی فضای فیزیکی بیمارستان -       د تخت اهی موجودگسترش، استاندا  اجرای بسته اهی طرح تحول نظام سالمت   -                                                                        و افزایش تعدا

رد اه -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              یفرهنگ عموم  یشارکت رد ارتقام -                                                                                                                                                                                                                                                                             یاعتباربخش  یاستقرار کامل استاندا

کاانت رافه  شی با استفاده از افزا  نفعانی ذ تی رضا شی افزا - کا یدگ یو استقرار نظام رس  یام  شنهاداتی و پ  ات،ااقتنداتیهب ش

 ارسال کامل و هب موقع اسناد قی از طر یا مهی کسورات ب  شی از افزا  ی ر ی گر هب منظور تحقق کامل ردامد مرکز و جلوگ  مهی ب  یتعامل سازنده با سازمان اه-

گاه یی،سرپا ،اورژانسی روند اراهئ خدمات  بستر  یو ارتقا ی ساز نهی به  -  یمارستان ی کنترل و کاهش عفونت ب -  و ردمان

 ماری ب  یمن ی ا یخطا وانجام منظم راند اه یفرهنگ گزارش ده  جی رتو قی طر مارازی ب  یمن ی فرهنگ ا یارتقا

  خطر رد حوزه مختلف تی ریهب منظور مد راهنی شگ ی پ  ینمودن ربانهم اه نهی نهاد

 یاب یو فرهنگ خودارز مارستانی ب  یاه ندی و بهبود فرا  ی فرهنگ ربانهم محور جادی ا قی از طر تی ف ی بهبود مستمر ک 

 و اموزش مستمر کارکنان یاموزش  یکالس اه ی ربگزار قی کارکنان از طر یتوانمند یارتقا

 منی و ا تی ف ی هب منظور اراهئ خدمات با ک  یتوانمند و کاف  یانسان  یروی ن  نی اتم 

کاراه یاستفاده از تمام  کار هی و نشاط کارکنان جهت بهبود روح  زهی انگ  شی ممکن هب منظور افزا  یراه ن کار ی هم  یو تعلق سازمان  یشناس  فهی و وظ  ی و وجدا

ه  نی ری مردم نهاد و خ  یکامل از سازمان اه تی حما
تس

کان حضور انها رد رعهص خدمت رسان  ندی فرا  لی و   ماری هب ب  یام

  کمک اه هب سمت  سازمان نی ا تی و هدا  یمردم  یونظارت رب جذب کمک اه تی وهدا  یزیربانهم ر
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 ردیي

 

 نام ذینفعان

  عالقه-ماتری  قدرت

 عالقه ذینفع قدرت ذینفع استراتژی برخورد

برقراری رابطه -استراتژی مشارکت دادن  41. 41. تیم مدیریت اجرایی 9    

 کاری خوب

دقت و -استرا ی دادن اطالعات کافی  43.  8  بیماران و همراهان 8    

 مراقبت مداوم 

رابطه برقراری -استراتژی مشارکت دادن 48. 41. دانشگاه عیوم پزشکی زنجان 3    

 کاری خوب

دقت و -استراتژی دادن اطالعات کافی 341 3 پزشکان .   

 مراقبت مداوم

برقراری رابطه -استراتژی مشارکت دادن 341 . سازمان های بیمه گر 1   

 کاری خوب

ابتکار عم  در -استراتژی راضی نگه داشتن 846 49. شهرداری و شورای شهر 6   

 جی  حمایت انها

دقت و -استراتژی دادن اطالعات کافی 49. 842 بیمارستانکارکنان  1   

 مراقبت مداوم

ابتکار عم  در -استراتژی راضی نگه داشتن 842 .4. استانداری و فرمانداری 2   

 جی  حمایت اونها

شرکت های آب و برص و  1   

 گاز و مخابرات 

 استراتژی کنترل از دور 941 841

پیمانکاران و شرکت های  91  

 طرف قرارداد 

دقت و -استراتژی دادن اطالعات کافی 341 941

 مراقبت مداوم

 استراتژی کنترل از دور 842 841 جامعه تحت پوشش 99  

 استراتژی کنترل از دور 941 946 جراید و رسانه ها 98   

 استراتژی مشارکت دادن .4. 348 خیرین و بنگاه های خیریه 93   

 

 :میزان قدرت ذینفع برای اثر گ اری درسازمانقدرت ذینفع 

 

 :سازمان میزان عالقه ذینفع برای مشارکت درعالقه ذینفع 

 

 

 مرکز کلیدی ذینفعان
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 عالقه(-ماتریس تحلیل ذینفعان)قدرت 

  گروه ب ذینفع قدرت                    گروه الف

  5   

   

    

  1   

  
 

 

   5 4 3 2 1       

 

  

 2 

 

 گروه د  گروه ج 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالقه ذینفع

 تیم مدیرت اجرایی

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 سازمان های بیمه گر

 شهرداری و شورای شهر

 استانداری و فرمانداری

 همراهانبیماران و 

 پزشکان

 کارکنان بیمارستان

 پیمانکاران و شرکت های طرف قرارداد

 خیرین و بنیاد های خیریه

 جامعه تحت پوشش

 شرکت های آب و برق و گاز و مخابرات

 جراید و رسانه ها

 انتظارات ذینفعان گروه الف

 تعام  بیشتر با دانشگاه 

 و برنامه استراتژیک اهداف کالنتهیه وتنظیم سیاست های کیی و 

  ارسال به موقعه صورتحساب بیمارانرعابت تعرفه های م وب و 

   همکاری و مشارکت با خیرین و بنیاد های خیریه 

 انتظارات ذینفعان گروه ج

  برقراری ارتباط مناس  و اراخه خدمات با کیفیت و ایمن به

 یماران و کارکنانبیماران و رعایت منشور حقوص ب

 پرداخت به موقع حقوص و کارانه و اجرای مدیرت مشارکتی 

  مدیریت و توانمند سازی منابع انسانی 

 پرداخت به موقع به پیمانکاران و شرکت های طرف قرارداد 

 

 انتظارات ذینفعان گروه ب

 اراخه خدمات مناس  به جامعه 

 رعابت قوانین و مقرارات و همکاری با مراجع قانونی 

  توجه به بهداشت محی  و مدیریت پسماند و فاضالب

 مراکز درمانی

 انتظارات ذینفعان گروه د

  اطالع رسانی مناس  به همکاری با رسانه ها جهت

 جامعه درباره خدمات اراخه شده

  اراخه اموزش های عمومی و کمک به ارتقاء سطح

 سالمت جامعه

 م رف بهینه منابع آب و برص و گاز و تیفن 
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 ((INTERNAL FACTOR EVALUATIONماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

  

 میت نسبیها  IFEعوامل داخلی 

 

 رتبه

1<X<4 

 امتیاز نهایی

 (strengths)نقاط قوت       

;S1 9 3 3 در مرکز در حد امکانات دیوجد نینو یودرمان یصیامکان ارائه خدمات تشخ 

:S2 22 4 5  خدمات تیفیو  بهبود ک ماریب یمنیبه ا تیریتوجه مد 

:S3 12 3 4 و همراهان مارانیب یمند تیسنجش رضا 

:S4  12 3 4 مارستانیدر ب یابیوخود ارز یابیارزشوجود نظام 

:S5 12 4 3   مارستانیدر داخل ب یشبانه روز کینیپاراکل یوجود واحدها 

S6:  وجودLDR 16 4 4 مارستانیدر ب 

:S7 16 4 4 مارستانیب یکیزیف یامکان گسترش  ساختمان و فضا 

:S8 9 3 3 مرکز یجار یوروش ها یو خط مش ندهایامکان اصالح فرا 

:S9 9 3 3 دانشگاه نیتعامل و ارتباط مناسب با مسئول 

:S10 22 4 5 متعهد ییو اجرا تیریا زکادر مد یبرخوردار 

:S11 12 3 4 مشکلالت ییشناسا یبرا یمارستانیمتعدد ب یها تهیوجود کم 

:S12 16 4 4 از پرسنل با تجربه و متعهد یبرخوردار 

:S13 9 3 3 درحد مناسب زاتیاز تجه یبرخوردار 

:S14 ستمیوجود س HIS 12 3 4 و پکس 

:S15 9 3 3  مارستانیدر ب شنهاداتیوجود نظام پ 

 1.14 ___ ____ جمع نقاط قوت

    (weaknesses)نقاط ضعف

:W1 1 2 4 یپزشک یاطالعات و مستندات در پرونده ها قیدر ثبت دق ینبود دقت کاف 

:W2  1 2 4 مارستانیب یبده باال بودن و یمالکمبود اعتبارات و منابع 

:W3 3 1 3 بر آنها یو عدم نظارت کاف یخصوص یمختلف به بخشها یقسمت ها یواگذار 
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:W4 3 1 3 پرسنل یمناسب برا نگیو پارک یعدم وجود امکانات رفاه 

:W5 تعداد  و عدم تناسب یو پرستار یکینیو پاراکل یبانیکمبود پرسنل پشت

 نیمراجع پرسنل با تعداد
4 2 1 

:W6 یمارستانیاطالعات ب نیگزینبود سرور جا HIS 3 1 3 

:W7 2 1 2 عدم وجود فضای سبز مناسب 

:W8 6 2 3 پرسنل یشده و مشخص برا فیو تذکر تعر قیتشو ستمینبودن س 

:W9 6 2 3 هفته یاز رشته ها در تمام روزها یدر برخ نیعدم حضور متخصص 

:W10 1 2 4 مارستانیدر ب مارانیب ازانیمورد ن یصیخدمات تشخ هیعدم ارائه کل 

:W11 3 1 3 و نقطه نظرات کارکنان شنهاداتیعدم استفاده مناسب از پ 

:W12 6 2 3 یگانیو با یادار یواحدها یکمبود فضای مناسب برا 

:W13 2 1 2 پرسنل فیو شرح وظا اراتیدر اخت یناکاف تیشفاف زانیم 

:W14  3 1 3 یساتیمستهیک تاس یهاوجود دستگاه 

 2.69   جمع نقاط ضعف

 2.53 ___       122 عوامل داخلی کلجمع 
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 (FACTOR EVALUATION EXTERNALماتریس ارزیابی عوامل خارجی)

 

 رتبه اهمیت نسبی EFEارزیابی عوامل خارجی

1<X<1 

 نمره نهایی

 (opportunities) فرصت ها

:O1 12 2 5  مناسب در شهرستان یا مهیوجود پوشش  ب 

:O2 مارستانیبه عنوان تنها ب مارستانیب نی)وجود ا بیرق ینبودن بخش خصوص 

 شهرستان(
7 3 21 

:O311 3 6 امکان استفاده از اورژانس هوایی جهت اعزام بیماران 

:O5 12 2 5 مارستانیب ازشهرستان  نیمسئول و حمایت مثبت دید 

;O6 4 1 4 یخدمات به بخش خصوص یواگذار نیوجود قوان 

:O7 5 1 5 از لحاظ بهبود تعرفه ها مارستانیبودن ب یآموزش ریغ 

O8: 12 2 5 یاعتباربخش یشدن طرح تحول نظام سالمت و استاندارد ها ییاجرا 

O9:  1 2 4 امکان بکارگیری متخصصین و نیروهای طرحی 

O10: 14 2 7 در شهرستان نیریوجود خ 

O11: 4 1 4 دانشگاه نیتعامل و ارتباط با مسئول یبرقرار 

O12: 12 2 5 مارستانیب یکیزیف یامکان گسترش ساختمان و فضا 

 114   جمع نمره فرصت ها

    (threats)تهدید ها

:T1 16 4 4 بودن سرانه سالمت یناکاف ای یجار یاعتبارات دولت یکسر 

:T2 9 3 3 ت پزشکیزایتجهبودن نگهداشت  نهیپر هزو  متیق هیرو یرشد ب 

:T3 آن به  یباال یبا توجه به بده مارستانیبه ب تیفیعدم فروش اجناس با ک

   تیفیمعتبر وبا ک یفروشگاه ها

5 3 15 

:T4 1 2 4 اری( با امکانات در اختمارانیانتظارات مردم )ب قیعدم تطب 

:T5 24 4 6 توسط دانشگاه مارستانیب ازیمورد ن یو درمان یبانیپشت یانسان یروین نیعدم تام 
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:T6 6 2 3 متخصص یرویعدم جذب ن 

:T7 1 2 4 مهیدر پرداخت مطالبات توسط ب ریتاخ 

:T8 6 2 3 بحران ها یمانند زلزله و نداشتن امکانات الزم برا رمترقبهیامکان حوادث غ 

:T9 6 2 3 فعال در شهرستان یاجتماع نیوجود درمانگاه تام 

T10: 15 3 5 مارستانیبودن منطقه تحت پوشش و کمبود تخت ب عیوس 

T11: 1 2 4 مهیتوسط ب یکسورات اعمال شده بر اسناد پزشک 

T12: 1 2 4 یبخش دولت یبودن تعرفه ها نییپا 

 129   جمع نمره تهدیدات 

 243 _____ 122 جمع کل عوامل خارجی 
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 امیرالمومنین خدابنده بیمارستان استراتژیکو موقعیت  SWOTماتری  

 نمره ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

         5                  2.5 1  

 

 موقعیت محافظه کارانه موقعیت تهاجمی                        

 

 

 2.5    

   مارستانیب کیاستراتژ تیموقع                        

 موقعیت تدافعی                           موقعیت رقابتی                

 

 

 1   

   

 خاصی دارد. راهبردی مفاهیم فوص، جدول در SWOT ماتری  خانه های یک از در هر سازمانموقعیت استراتژیک قرار گرفتن 

قرار گیرد.از موقعیتی عالی برخوردار است و  (:سازمانی که در این موقعیت SOموقعیت تهاجمی)استراتژی های 

 باید با استفاده از نقاط قوت داخیی از فرصت های محیطی بهره برداری نماید.
 یتیاز موقع یخارج  یاز نظر مح رد،یقرار گ موقعیت محافظه که در  یسازمان (:WOموقعیت محافظه کارانه)استراتژی های 

نقاط ضعي  یخارج یاز فرصت ها یبا بهره بردارو باید  ندارد یخوب تیموقع یداخی  یاز نظر مح یبرخوردار است ول یعال

 .را بهبود بخشد یداخی

 موقعیتی از داخیی محی  نظر از که میدهد نشاندر موقعیت رقابتی   سازمان استقرار یک(: STموقعیت رقابتی)استراتژی های 

 یاثرات ناش یبا استفاده از نقاط قوت داخی باید سازمان .ندارد مناسبی وضع خارجی نظر محی  از ولی است، مناسبی برخوردار

 کاهش دهد.را خارج   یموجود را در مح داتیاز تهد

 محی  موقعیت نظر از همقرار گرفتن یک سازمان در موقعیت تدافعی نشان می دهد . :(WTموقعیت تدافعی)استراتژی های 

کم کردن نقاط  خود را هدفکه سازمان باید . دارد قرار نامناسبی وضعیت در خارجی محی  موقعیت لحاظ به هم و داخیی

 انتخاب کند. یخارج  یاز مح یناش داتیاز تهد زیو پره یضعي داخی

تژیک می باشد موقعیت استرا 84.3و در ماتری  عوام  خارجی  8413از انجایی که نمره بیمارستان در ماتری  عوام  داخیی 

سازمان در جهت رسیدن به اهداف خود باید از نقاط بیمارستان امیرالمومنین خدابنده در موقعیت رقابتی قرار می گیرد ل ا 

 قوت داخیی جهت رفع تهدیدات محیطی استفاده نماید .

تر
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ستراتژی ها تدوین ا

با استفاده از 

 ماتری 

SWOT 

S1 ;نینو یودرمان یصیامکان ارائه خدمات تشخ 

 در مرکز در حد امکانات دیوجد

S2; تیفیو  بهبود ک ماریب یمنیبه ا تیریتوجه مد 

 خدمات 

S3 ;و  و همراهان مارانیب یمند تیسنجش رضا

 پرسنل

S4 ;مارستانیدر ب یابیوخود ارز یابیوجود نظام ارزش 

S5; در داخل  یشبانه روز کینیپاراکل یوجود واحدها

   مارستانیب

S6 وجود :LDR مارستانیدر ب 

S7 ;یکیزیف یمکان گسترش  ساختمان و فضاا 

 مارستانیب

S8; یوروش ها یو خط مش ندهایامکان اصالح فرا 

 مرکز یجار

S9; دانشگاه نیتعامل و ارتباط مناسب با مسئول 

S10; متعهد ییو اجرا تیریا زکادر مد یبرخوردار 

S11 ;یبرا یمارستانیمتعدد ب یها تهیوجود کم 

 مشکلالت ییشناسا

S12; از پرسنل با تجربه و متعهد یبرخوردار 

S13 ;درحد مناسب زاتیاز تجه یبرخوردار 

S14; ستمیوجود س HIS و پکس 

S15 ;مارستانیدر ب شنهاداتیوجود نظام پ 

W1; اطالعات و  قیدر ثبت دق ینبود دقت کاف

 یپزشک یمستندات در پرونده ها

W2 ;یو باال بودن بده یکمبود اعتبارات و منابع مال 

 مارستانیب

W3; یمختلف به بخشها یقسمت ها یواگذار 

 بر آنها یو عدم نظارت کاف یخصوص

W4 ;مناسب  نگیو پارک یعدم وجود امکانات رفاه

 پرسنل یبرا

W5; و  یکینیو پاراکل یبانیکمبود پرسنل پشت

و عدم تناسب تعداد پرسنل با تعداد  یپرستار

 نیمراجع

W6 ;یمارستانیاطالعات ب نیگزینبود سرور جا HIS 

W7 ;عدم وجود فضای سبز مناسب 

W8; شده و  فیو تذکر تعر قیتشو ستمینبودن س

 پرسنل یمشخص برا

W9 ;از رشته ها در  یدر برخ نیعدم حضور متخصص

 هفته یتمام روزها

W10 ;ازانیمورد ن یصیخدمات تشخ هیعدم ارائه کل 

 مارستانیدر ب مارانیب

W11 ;و نقطه  شنهاداتیمناسب از پ عدم استفاده

 نظرات کارکنان

W12 ;و  یادار یواحدها یکمبود فضای مناسب برا

 یگانیبا

W13 ;و شرح  اراتیدر اخت یناکاف تیشفاف زانیم

 پرسنل فیوظا

W14 ;یساتیمستهلک تاس یوجود دستگاه ها 

 

O1 ;مناسب در شهرستان یا مهیوجود پوشش  ب 

O2; نی)وجود ا بیرق ینبودن بخش خصوص 

 شهرستان( مارستانیبه عنوان تنها ب مارستانیب

 O3:جهت اعزام  ییامکان استفاده از اورژانس هوا

 مارانیب

O5 ;شهرستان از  نیمسئول تیمثبت و حما دید

 مارستانیب

O10, O12،S1,S7 = یپتانس:استفاده از  

 زییدانشگاه جهت برنامه ر تیحماو نیریخ

  برای ساخت فضاهای مورد

 مرکز ازین

S4،S12,O9 استفاده بهینه از منابع =

 انسانی

W6،W14،O10،O11 ارتقا وضعیت =

تجهیزات مرکز)خرید و تامین تجهیزات 

 مورد نیاز(تاسیساتی 

W12,W14,O12 بازسازی فضای =

 فیزیکی بخش ها

W5،W9،O11ج ب نیروی انسانی= 
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O6 ;یخدمات به بخش خصوص یواگذار نیوجود قوان 

O7 ;از لحاظ بهبود  مارستانیبودن ب یآموزش ریغ

 تعرفه ها

O8 :و  شدن طرح تحول نظام سالمت ییاجرا

 استاندارد های اعتباربخشی

O9یطرح یروهایو ن نیمتخصص یری: امکان بکارگ  

O10در شهرستان نیری: وجود خ 

O11مسئولین دانشگاهتعامل و ارتباط با  ی: برقرار 

O12یکیزیف ی: امکان گسترش ساختمان و فضا 

 مارستانیب

 

S2,S3,S8, O8,O6 بهبود مستمر =

و افزایش  کیفیت خدمات و ایمنی بیمار

رضایتمندی ذینفعان از طریق پیاده سازی 

طرح تحول نظام سالمت و پیاده سازی 

 استاندارد های اعتباربخشی  

S104S74 O8= جهت ارتقای  زییبرنامه ر

سازی طرح تحول نظام  ادهیپ با نگیهتی

 سالمت

W1،W2،O1،O2،O7 کاهش کسورات=

 بیمه ای و افزایش درآمد بیمارستان

T1 ;بودن  یناکاف ای یجار یاعتبارات دولت یکسر

 سرانه سالمت

T2; بودن نگهداشت  نهیو پر هز متیق هیرو یرشد ب

 یپزشک زاتیتجه

T3 ;با  مارستانیبه ب تیفیعدم فروش اجناس با ک

معتبر وبا  یآن به فروشگاه ها یباال یتوجه به بده

 تیفیک

T4 ;( با امکانات مارانیانتظارات مردم )ب قیعدم تطب

 اریدر اخت

T5: یو درمان یبانیپشت یانسان یروین نیعدم تام 

 توسط دانشگاه مارستانیب ازیمورد ن

T6 ; متخصص یرویعدم جذب ن 

T7; مهیدر پرداخت مطالبات توسط ب ریتاخ 

 : T8مانند زلزله و نداشتن  رمترقبهیامکان حوادث غ

 بحران ها یامکانات الزم برا

T9: فعال در  یاجتماع نیوجود درمانگاه تام

 شهرستان

T10بودن منطقه تحت پوشش و کمبود تخت  عی: وس

 مارستانیب

T11توسط  ی: کسورات اعمال شده بر اسناد پزشک

 مهیب

T12یبخش دولت یبودن تعرفه ها نیی: پا 

S4,T1تقویت بیوز زایمان = 

S15,T3 آموزش و توانمندسازی پرسن = 

S1،S6،T4،=T10ایش تخت های افز

بیمارستانی و اراخه خدمات درمانی و 

 تشخی ی جدید به جمعیت تحت پوشش 

S8، =T1بهبود و ارتقای فرایند های مرکز 

S1.S7.S9.T4.T10 مدیریت و ارتقای=

 استاندارد های فضای فیزیکی بیمارستان

=T4,T5,W4,W11,W13  برنامه ریزی

 جهت راه اندازی مدیریت منابع انسانی

)نظام ارزیابی،عمیکرد، تشویق و تنبیه،رفاه 

 پرسن (

T2,W3, W6, W6 بهبود مدیریت =

  تاسیساتی پزشکی و نگهداشت تجهیزات

W94= T5 ,T6یحضور داخم رییگیپ 

 مردم تیرضا شیافزا برای  نیمتخ  

W3,T10=به  برخی خدمات برون سپاری

 بخش خ وصی
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بنده ف کالن بیمارستان امیرالمومنین خدا  اهدا

G1-  تشخیصی و ردمانی
 بهبود و ارتقا مستمر کیفیت خدمات 

G2-مدرییت خطر و حفظ و ارتقای ایمنی بیمار و کارکنان 

G3-رد اهی فضای فیزیکی و تجهیزات زپشکی  مدرییت  و ارتقای استاندا

G4-مدرییت و توانمند سازی نیروی انسانی 

G5-بهبود و ارتقای فرایند تعامل با بیمار و همراه و افزایش رضایت ذینفعان 

G6- جلب مشارکت خیرین و اتمین کننده اهی مالی 
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 هداف کالناستراتژی های کالن بیمارستان جهت رسیدن به ا

G1 - یو درمان یصیخدمات تشخ تیفیبهبود و ارتقا مستمر ک 

S1G1= بازنگری و بهبود فرآیند های بالینی و غیر بالینی و کتابچه های مرکز 

S2G1جمع آوری،تحلیل و ارتقای شاخص های فرآیندی و عملکردی و برنامه ای مرکز= 

S3G1= مشی های مرکزبازنگری دستورالعمل ها و روش های اجرایی و خط 

S4G1 تدوین و اجرا و پایش برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت= 

S5G1انجام مستمر خودارزیابی و ممیزی داخلی بیمارستان= 

S6G1= یمل یاعتباربخش یو استقرار طرح تحول نظام سالمت و استاندارد ها یساز ادهیپ  

S7G1= جذب و حفظ پزشکان متخصص و کارامد 

S8G1 برگزاری منظم کمیته های بیمارستانی= 

G2 -و کارکنان ماریب یمنیا یخطر و حفظ و ارتقا تیریمد 

 =S1G2 استقرار نظام گزارش دهی خطای پزشکی 

=S2G2های مدیریت ایمنی بیمار بازدید  منظم انجام 

    S3G2 کنترل و کاهش عفونت های بیمارستانی و خطاهای پزشکی= 

            S4G2 راه حل پیشنهادی ایمنی بیمار سازمان بهداشت جهانی  9=اجرای 

            S5G2=جمع اوری ،تفکیک و بی خطر سازی و دفع بهداشتی پسماند های بیمارستانی 

            S6G2=ارتقای شاخص های ایمنی بیمار 

            S7G2= بیماربرگزاری کارگاه ها و کالس های آموزشی مرتبط با ایمنی 

 S8G2= در دسترس بودن مداوم ملزومات و دارو و تجهیزات ضروری و حیاتی در بیمارستان 

G3-یپزشک زاتیو تجه یکیزیف یفضا یاستاندارد ها یو ارتقا تیریمد 

S1G3=انبار بیمارستان(-ساخت و راه اندازی بخش ها واحد های جدید )بخش اطفال 

S2G3 داروخانه و بخش( توسعه و بازسازی فضای فیزیکی بخش ها و واحد ها=ICU- 2بخش جراحی) 

S3G3 افزایش تعداد تخت های بیمارستان به تعداد تخت های مصوب= 

S4G3 ایجاد فضای سبزو بازسازی محوطه بیمارستان= 

S5G3مدیریت نگهداشت و خرید تجهیزات پزشکی نوین= 
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G4-یانسان یروین یو توانمند ساز تیریمد 

 S1G4براورد نیروی انسانی مورد نیاز بخش ها و واحد ها به صورت ساالنه= 

S2G4        آزمون ارزیابی اولیه پرسنل بدو رورد به سازمان= 

S3G4 برگزاری کارگاه ها و کالس های اموزشی= 

S4G4 برگزاری جلسات درون بخشی= 

S5G4 جذب نیروی انسانی مورد نیاز سازمان= 

S6G4 ارتقای نظام ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش و تنبیه پرسنل= 

 G5  - نفعانیذ تیرضا شیو همراه و افزا ماریتعامل با ب ندیفرا یبهبود و ارتقا 

         S1G5رسیدگی به شکایاتات بیماران و اطالع رسانی فرآیند =رسیدگی به شکای 

            S2G5 و همراهان و پرسنل=استمرار رضایت سنجی از بیماران 

           S3G5  شناسایی نیاز های اموزشی و ارائه آموزش های مورد نیاز بیماران و همراهان= 

           S4G5ساماندهی خدمات رفاهی بیماران و همراهان و کارکنان= 

           S5G5= برنامه ریزی جهت ارتقای سالمت جسمی و روانی کارکنان 

          S6G5 برنامه ریزی جهت ارتقای هتلینگ و اجرای طرح تحول نظام سالمت= 

           S7G5اجرای اثربخش تریاژ و تریاژ مامایی= 

G6-یمال یکننده ها نیو تام نیریجلب مشارکت خ 

        S1G6 از سازمان های مردم نهاد و تسهیل فرآیند حضور آنها در عرصه خدمت رسانی به بیماران =حمایت 

     S2G6برگزاری جلسات با دعوت از کلیه خیرین و نیکوکاران به منظور ترویج سنت حسنه انفاق و تکریم خیرین = 

          S3G6ساماندهی بانک اطالعات جامع خیرین و نیکوکاران= 

          S4G6 برقراری تعامل سازنده با دانشگاه جهت جذب منابع مالی و انسانی= 

 

 

 

 

 

 


