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 :پیبم  سیبػت 

 ثؼن اهلل اسحوي الشحین

یکی اص اّذاف ًؾبم ػالهت، حفؼ ٍ استقبء ػالالهت اػالت کالِ ثالب ّوکالبسی هشاکالض ثْذاؿالتی دسهالبًی ایالي          

اهش هیؼش هی گشدد ٍ اص آًجالب کالِ ػالالهتی حقالی اػبػالی ٍ ػالشهبیِ ای اسصؿالوٌذ ثالشای اًؼالبى ّالب هالی            

 اص  آى یکی اص اّذاف اصلی هشاکض خذهبت ػالهت هی ثبؿذ.ثبؿذ ثٌبثشایي ًگْذاسی 

ثیوبسػتبى حضشت اهیشالوؤهٌیي)ؿ( خذاثٌذُ ٍاثؼتِ ثِ داًـگبُ فلَم پضؿکی صًجبى، ثِ فٌالَاى هتالَلی ػالالهت    

، ّوَاسُ دس تالؽ اػت تب ثب ثِ کبسگیشی دقیق دػتَسالقولْب ٍ ثخؾ ًبهالِ ّالبی ٍصاست ثْذاؿالت،    ؿْشػتبى هشدم

هتجَؿ ٍ ّوچٌیي ؿٌبخت هخبعشات ػالهت افشاد، هَثشتشیي ساّکبسّب سا دس تحقالق اّالذاف ػالالهت    هقبًٍت ّبی 

 جبهقِ ثِ کبس گیشد.

ّوِ ػبصهبى ّب، ثشای ّذایت فقبلیت ّب ٍ دػتیبثی ثِ اّذاف خَد، ًیبصهٌذ ًَفی اص ثشًبهِ سیضی ثلٌذ هذت ّؼتٌذ 

ُ   حثیوبسػتبى کِ ساٌّوبی فقبلیت ّبیـبى ثبؿذ؛ ثٌبثشایي  هالذل ثشًبهالِ سیالضی     ضالشت اهیشالوالؤهٌیي)ؿ( خذاثٌالذ

ػبل ثِ فٌَاى 3سا ثب ّوکبسی هذیشاى اسؿذ ثب تَجِ ثِ اًذاصُ ػبصهبى ٍ ًَؿ فقبلیت آى، ثِ هذت  دیَیذ  اػتشاتظیک

 اثضاس هذیشیتی دس جْت سػیذى ثِ اّذاف خَد اًتخبة کشدُ اػت.

 

 دکتش فلی هقذم                         

 ػشپشػت ثیوبسػتبى                                                                                                                                                                                                       
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 :ثیوبسػتبىقشفی ه

تخالالالت ه الالالَة ثقٌالالالَاى یالالالک  167ثیوبسػالالالتبى حضالالالشت اهیشالوالالالَهٌیي )ؿ( خذاثٌالالالذُ ثالالالب داؿالالالتي 

صًجالالبى فقالالبل هالالی ثبؿالالذ. هؼالالبحت کالالل      دس قؼالالوت جٌالالَثی اػالالتبى   1ثیوبسػالالتبى جٌالالشال  دسجالالِ   

 هتشهشثـ هی ثبؿذ 10440ػبختوبى ثِ هؼبحت هتشهشثـ ٍ 8.221842صهیي 

، جشاحالالی  ( 1،جشاحالالی) ساُ اًالالذاصی ٍ داسای ثخالالؾ ّالالبی دسهالالبًی داخلی     1378ایالالي هشکالالض دس ػالالبل   

(2 ) ٍ ، کلیٌیالالک دیبثالالت ، اتالالب  فوالالل    ثلالالَز صایوالالبى دیالالبلیض ، ،ICU  ،NICUصًالالبى، ، اعفالالبل ٍ ًالالَصاداى 

 .بؿالالالالذٍ یالالالالک ثخالالالالؾ اٍسطاًالالالالغ هالالالالی ث   ٍ دسهبًگالالالالبُ تخ  الالالالی  اصالالالاللی ٍ ػالالالالشپبیی 

ُ       ثخالالؾ ّالالبی پالالبساکلیٌیکی   ، ایالالي ثیوبسػالالتبى ًیالالض هـالالتول ثالالش ثخـالالْبی سادیَلالالَطی ٍ آصهبیـالالگب

 هی ثبؿذ. ٍ پبتَلَطی داسٍخبًِ

ٍاحالالذّبی هختلالالگ دیگالالشی جالالذا اص سیبػالالت ٍ هالالذیشیت دس ایالالي ثیوبسػالالتبى هؼالالتقش هالالی ثبؿالالذ کالالِ       

      ٍ اهالالَس  احالالذٍؽیفالالِ خالالذهبت حوالالبیتی ٍ اداسی ثیوالالبساى ثقْالالذُ ایالالي ٍاحالالذّب هالالی ثبؿالالذ اص جولالالِ 

،تغزیِ ٍ سطیالالالن ثْجالالالَد کیفیالالالت ٍ افتجبسثخـالالالی ،پالالالزیشؽ ٍ هالالالذاسز پضؿالالالکی، دسآهالالالذ   هالالالبلی، 

، تبػیؼالالبت ، خالالذهبت ،   فٌالالبٍسی اعالفالالبت دسهبًی،ثْذاؿالالت هحالالیظ ٍ کٌتالالشل ففًَالالت ، آهالالَصؽ ،     

 ٍ... ، کبسپشداصی تذاسکبت ، تلفي خبًِ ، ًگْجبًیCSR،  سختـَیخبًِ

هتخ  الالیي سؿالالتِ ّالالبی هختلالالگ داخلالالی ، جشاحالالی ، قلالالت  ثخالالؾ دسهالالبًی ایالالي ثیوبسػالالتبى ثالالب حضالالَس  

 کلیٌیالالک تخ  الالی ، صًالالبى ٍ صایوالالبى ٍ... دس اسادالالِ خالالذهبت دسهالالبًی ثالالِ هالالشاجقیي فقالالبل اػالالت.         

داخلالالی ، اعفالالبل ٍ ًالالَصاداى ، استَپالالذی ، اسٍلالالَطی، قلالالت ٍ فالالشٍ  ،      تخ الاله ّالالبی ثیوبسػالالتبى داسای 

 ؿذ هی ثباف بة ٍ سٍاى ،داخلی ، صًبى ٍ صایوبى ، چـن پضؿکی 

 :ثشًبهِ یافق صهبً

 بىیالالتالالب پب 1394اص ػالالبل  ی اهیشالوالالَهٌیي خذاثٌالالذُ  هشکالالض دسهالالبً  کیثشًبهالالِ اػالالتشاتظ  یصهالالبً افالالق

 یبثیالالهالالَسد اسص بًِیکتبثچالالِ ثالالِ صالالَست ػالالبل  يیالالؿالالذُ اػالالت ٍ ا يیالالیتق ػالالبل 3 ثالالِ هالالذت  1397ػالالبل 

 .شدیگی قشاس ه وبسػتبىیث ییاجشا تیشیهذ نیت یٍ ثشسػ
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حذّبهؼئَلیي ثخؾ ّب ٍ ٍا  

 

 

 

 

 هؼئَل ثخؾ/ٍاحذ ًبم ثخؾ/ٍاحذ هؼئَل ثخؾ/ٍاحذ ًبم ثخؾ/ٍاحذ

هؼئَل تبػیؼبت ٍ 

ػبختوبى

 فبعوِ ثیگذلی کبسؿٌبع کٌتشل ففًَت صیبدی

 ًبّیذ ؿبُ ًجبتی ثخؾ داخلی اصغش سهضبًی کبسپشداص

 فبعوِ هَال ثخؾ جشاحی فوَهی ػعیذ لبػوی اعالفبت ػالهت فٌبٍسی

ثْذاؿت هحیظ، 

ِ ٍ هذیشیت سختـَیخبً

 پؼوبًذ

 هٌیضُ ثبثبیی ICUثخؾ  سثبثِ هحوذی

 ػىیٌِ هحوذی ثخؾ اعفبل ػبسا هحوذی ثْذاؿت حشفِ ای

 پشٍیي احوذ صادُ ثخؾ ًَصاداى اثشاّین صجَسیهحوذ  داسٍخبًِ

 صلیخب احوذی ثلَز صایوبى هشین گٌج خبًلَ ت َیشثشداسی

 صّشا هحوذی  ثخؾ صًبى صادُ فبعوِ هْذی آصهبیـگبُ

 ًعوت الِ خلجی دیبلیض ----- هؼئَل تغزیِ

 هجیذ عجذالْی CSRاتب  فول ٍ  وجشی اػوعیلی تجْیضات پضؿکی

 هْشاى ثیگذلی اٍسطاًغ ًَسٍصیفشصاًِ 2ثخؾ جشاحی 

 علی الِ وشدلَ کلیٌیک تخ  ی جعفش صًگٌِ هؼئَل خذهبت

 ػجبػیعلی هذاح  هؼئَل اهَس هبلی ػَداثِ سضبیی ػالهت اعالفبت هذیشیت
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 هَققیت جغشافیبیی ػبصهبى:

 خیبثبى اهبم ، خیبثبى ؿفب قشاس داسد.-ؿْش قیذاس-دس ؿْشػتبى خذاثٌذُ ثیوبسػتبى اهیشالوؤهٌیي)ؿ(
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 ین تذٍیي ٍ ثبصًگشی ثشًبهِ سیضی اػتشاتظیک ثیوبسػتبىت

 ػشپشػت ثیوبسػتبى دوتش علی همذم 1

 

 هذیش ثیوبسػتبى علی هحوذی 2

 پشػتبسی خذهبت هذیش یتب ًصشتیث 3

 اهَس هبلی ؼئَل ه علی هذاح 4

 ػَپش ٍایضس آهَصؿی علی لبئن پٌبُ 5

  ثْجَد ویفیت هؼئَل ثیگذلی علی 6

 فٌبٍسی اعالعبت ؼئَله ػعیذ لبػوی 7

 هؼئَل هٌبثع اًؼبًی هؼعَد والًتشی 8
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 هی ثبؿذ. الگَی دیَیذع هذل ثشًبهِ سیضی اػتشاتظیک ثیوبسػتبى هب ثش اػب

 ثبصخَسد

  

 EFEهبتشیغ  

 

 

   

 

  

 

 

  SWOT غیهبتش IFE

  

 

  

 تذٍیي اػتشاتظی                اجشای اػتشاتظی 

 

 الگَی دیَیذ:

ذل تذٍثي ثشًبهِ دس ایي هکی اص هذل ّبی ؿبخه ثشًبهِ سیضی ٍ هذیشیت اػتشاتظیک هی ثبؿذ.ایي هذل ی

، هبتشیغ اسصیبثی IFE)اص هبتشیغ ّبی اسصیبثی فَاهل داخلی) (input stageهشحلِ ٍسٍدی)دس ،اػتشاتظیک 

ٍ  matching stageهشحلِ هقبیؼِ)ٍ دس  فالقِ(-(ٍ هبتشیغ تحلیل ریٌفقبى)قذستEFEفَاهل خبسجی)

 تفبدُ گشدیذُ اػت.اػ( SWOTًیض اص هبتشیغ ػَات) (Decision stageهشحلِ ت وین گیشی)

 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

 اسصیبثی اػتشاتظی

 عالقه-ماتریس قدرت
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 (Terminology) ًبهِ ٍاطُ

 (ِثشًبهplan:) 

ثشًبهِ ّب،هجوَعِ ای ّؼتٌذ اص ّذف ّب،سٍؽ ّبی اًجبم وبس،گبم ّبیی وِ ثبیذ ثشداؿتِ ؿَد.هٌبثعی وِ ثبیذ 

 ثِ وبس ثؼتِ ؿَد ٍ دیگش عٌبصش الصم ثشای اجشای اّذاف تعیي ؿذُ

 ِسیضی ثشًبه(planning:) 

هؼیش،ساُ،ٍػیلِ یب سٍؽ دسػت ٍهٌبػت ثشای ػپغ اًتخبة عییي ّذف ّبی دسػت ٍ یعٌی ت ثشًبهِ سیضی 

 دػتیبثی ثِ ایي اّذاف

 (ثشًبهِ سیضی اػتشاتظیهstrategic planning:)  

 هحیغی تغییشات همبثل دس ٌّگبم ثِ ٍ پبػخگَئی هٌبػت ثشای ػبصهبى ػبصی آهبدُ اػتشاتظیه، سیضی ثشًبهِ

 اػت ثشخَسداس دیٌبهیؼن ٍ پَیبئی اص جْت ّویي ثِ ٍ. ثبؿذ هی خبسج ػبصهبى ٍ داخل

  سػبلت(mission): 

 ثیبًگش فلؼفِ ٍجَدی ػبصهبى ٍ هَیذ ًمؾ اػت وِ آى ػبصهبى دس جبهعِ ثش عْذُ داسد.

 ( چـن اًذاصvision:) 

 ولی ثغَس داًذ هی ػبصهبى ثشای ًْبیتی سا آى هذیشیت ػبصهبى وِاػت  آیٌذُ اًذاصی تصَیشی اص چـن

 .داسیذ ػبصهبى خَد آیٌذُ ثشای آسصٍیی ٍ ثبٍس چِ ؿوب وِ اػت آى ثیبًگش ن اًذاصچـ

 ( اسصؽ ّب(value: 

اسصؽ ّبی یه ػبصهبى عجبست اػت اص اعتمبدات ثٌیبدی یب ثبٍسّب ٍ اصَلی وِ ػبصهبى آى سا گشاهی ؿوشدُ ٍ 

 .ًؼجت ثِ اى حؼبع هی ثبؿذ.

 ( ًمبط لَتstrengths )S-: 

اًوٌذی ّبی داخل ػبصهبًی اػت وِ ػبصهبى سا دس جْت ًیل ثِ اّذاف خَد یبسی هی هجوَعِ هٌبثع ٍ تَ

 .وٌذ

 ( ًمبط ضعفweaknesses )W-: 

  هجوَعِ ای اص عَاهل داخل ػبصهبى اػت وِ هبًع تحمك اّذاف ػبصهبى هی گشدد.

 ( فشصت ّبopportunities)-O: 

تَاًوٌذیْبی هی تَاى ثْشُ گیشی اص آى ّب ب ثاهىبًبت ثبلمَُ خبسج اص ػبصهبى وِ عَاهل ٍ هجوَعِ ای اص

 ّذافؾ پیؾ اص پیؾ فشاّن هی گشدد.سا افضایؾ یبفتِ ٍ اهىبى تحمك اػبصهبى 

 تْذیذّب T-(threats) : 

ثِ هجوَعِ عَاهل هَحش ٍ هذاخلِ گش خبسج اص ػبصهبى اعالق هی ؿَد وِ ثِ عٌَاى عَاهل هضاحن عول ًوَدُ 

 .س ًتیجِ تحمك اّذاف ػبصهبى هی ؿَد.ٍ هبًع اص اجشای ثشًبهِ ّب ٍ د

 (اػتشاتظیStrategy:) 

 هجوَعِ ای اص ساُ ّب ٍ سٍؽ ّبی ػبصهبى ثشای سػیذى ثِ اّذاف اص پیؾ تعییي ؿذُ سا اػتشاتظی گَیٌذ.
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  اػتشاتظی ّبی:SO 

 اػتشاتظی ّبیی اػت وِ ثب اػتفبدُ اص ًمبط لَت دس جْت ثْشُ گیشی اص فشصت ّب تذٍیي هی گشدد.

 اتظی ّبیاػتش:ST 

 اػتشاتظی ّبیی اػت وِ ثب اػتفبدُ اص ًمبط لَت دس جْت همبثلِ ثب تْذیذ ّب هحیغی تذٍیي هی گشدد.

  اػتشاتظی ّبی:WO 

 .اػتشاتظی ّبیی اػت وِ جْت اػتفبدُ اص فشصت ّب ٍ سفع ًمبط ضعف تذٍیي هی ؿًَذ

  اػتشاتظی ّبی:WT 

ات حفؼ وشدُ ٍ یب ثبعج تجذیل تْذیذات ثِ فشصت ّب هی اػتشاتظی ّبیی اػت وِ ػبصهبى سا دس ثشاثش تْذیذ

 گشدد..

 (ریٌفعبىstakeholders:) 

ثخـی اص اّذاف یب ًیبص ّبی خَد ثِ ػبصهبى ٍاثؼتِ اًذ ٍ ػبصهبى افشاد ٍ گشٍُ ّبیی ّؼتٌذ وِ ثشای سػیذى 

 ًیض ثِ ًَثِ خَد ثِ آًْب ٍاثؼتِ اػت ٍ اص آًْب هتبحش هی ؿَد.

 (تحلیل ریٌفعبىstakeholders analysis:) 

،اسصیبثی ػالیك آًْب،تـخیص ساُ ّبی احش پزیشی ٍ احشگزاسی اص/ثش عالیك ٍ یؿبهل ؿٌبػبیی ریٌفع ولیذ

 .ػالیك آًْب هی ثبؿذ

 (هبتشیغ اسصیبثی عَاهل داخلیIFE:) 

  .ایي هبتشیغ ًمبط لَت ٍ ضعف اصلی ػبصهبى سا تذٍیي ٍ اسصیبثی هی وٌذ

 هبتشیغ اسصیبثی عَاهل خبسج(یEFE:) 

 .ایي هبتشیغ فشصت ّب ٍ تْذیذ ّبی اصلی هحیظ ػبصهبى سا ؿٌبػبیی وشدُ ٍ اسصیبثی هی وٌذ
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 ((missionتسعال بیانیً 

بىذي بیماسستان  استقای سطخ  خىد س ونذ متؼال سعالتتنها بیماسستان عمىمی و دولتی شهرستان صری نظر دااگشني ػلىم زپؽکی صنجان  با استؼانت اص خذا  امیشالمىمنیه خذا

صصی می دانذ.رد ایه ساي با تىانمىذ عاصی نیشوی انغانی متعهذ و مجرب خىد ،با هب کاس  تخ
گیشی تجهیضات زپؽکی عالمت جامعً و اساهئ مغلىبتشیه خذمات عمىمی و 

هذف استقای مستمر کیفیت ، ایمنی بیماس و سضایت   جهت حفظ محیظ صیست با رد و شیىي اهی نىیه مذرییت بیماسستانی ضمه تالػ ،فضای فیضیکی مىاسب پیششفنً

سد اهی ملی اعتباس بخشی فؼالیت می کىذ.  رینفؼان مغابك با استانذا

ص)  (visionبیانیً چشم انذا

تصخیصی،پاساکلینیک با بهتشیه سطخ کیفیت،ایمنی بیماس و سضایت رینفؼان ربارب با ا ن سا داسیم ما امیذ آ 
سد اهی ملی اعتباسبخشی ،جهت هک با  اساهئ خذمات ردمانی، ستانذا

 ی ردمانی کشىس مطرح کنیم.استان سا هب عنىان یکی اص قطب اه باالرتیه سطخ عالمت جامعً، بتىانیمدستیابی هب 

 (valuesبیانیً اسصػ اه)

  می دانیم بهبىد مستمر کیفیت و استقای ایمنی بیماسان و کاسکىانما خىد سا متعهذ هب 

  قذم رب می داسیم  یم اسباب سدىع و سػایت منشىس حقىق بیماس و سضایت رینفؼانجهت تکرما همىاسي رد 

 سا سشلىهح کاس خىد قراس قراس می دهیم استقای عالمت جامعً و حفظ محیظ صیست 

 تعهذ ماست. مسئىلیت پزریی و پاسخگىیی 

  تیمی و نهادینً كردن کاستالػ ما ،  است. فرهنگ بهري وسی رد عاصمان فرهنگ  ربانهم محىسی

  س مارد و ما هب اسصػ اهی  اسج می نهیم. کىدکبیماسستان دوستذا
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 بیماسستان یاست اهی کالن س 

د تخت اهی مىدىد-       سد و بهینً عاصی فضای فیضیکی بیماسستان و افزایؼ تؼذا  ی بستً اهی طرح تحىل نظام عالمتاجرا    -                                                                        گستشػ، استانذا

سد اهی اعتباسبخشی                                                                                         -                                                                                                                                                                                                             مؾاسکت رد استقای فرهنگ عمىمی                                                                                                 -                                                                                                                                                                                     استقراس کامل استانذا

کایات،ااقتندات و- کاانت سافهی و استقراس نظام سسیذگی هب ش  پیشنهادات افزایؼ سضایت رینفؼان با استفادي اص افزایؼ ام

 ىكغ اسىادتؼامل عاصنذي با عاصمان اهی بیمً لر هب منظىس تحقك کامل ردامذ مركز و جلىگیشی اص افزایؼ کسىسات بیمً ای اص طریك اسعال کامل و هب م -

گاي  -  کنتشل و کاهؼ عفىنت بیماسستانی- بهینً عاصی و استقای سونذ اساهئ خذمات  بستشی،اوسژانظ ،سشپایی و ردمان

 قای فرهنگ ایمنی بیماساص طریك رتویج فرهنگ لزاسػ دهی خغا وانجام منظم سانذ اهی ایمنی بیماساست -

 مختلف  اهی  نهادینً نمىدن ربانهم اهی پیشگیشاهن هب منظىس مذرییت خطر رد حىصي-

 بیبهبىد مستمر کیفیت اص طریك ایجاد فرهنگ ربانهم محىسی و بهبىد فرایىذ اهی بیماسستان و فرهنگ خىداسصیا-

 استقای تىانمىذی کاسکىان اص طریك ربلزاسی کالط اهی امىصشی و امىصػ مستمر کاسکىان-

 هب منظىس اساهئ خذمات با کیفیت و ایمهاتمیه نیشوی انغانی تىانمىذ -

ن - کاسی و ودذا کاساهی ممکه هب منظىس افزایؼ اوگیضي و نؾاط کاسکىان جهت بهبىد سوحیً هم  کاسی و وظیفً شىاسی و تؼلك عاصمانیاستفادي اص تمامی ساه

کان حضىس انها رد رعهص خذمت سعانی هب بیماس- تسهیل فرایىذ ام
 حمایت کامل اص عاصمان اهی مردم نهاد و خیشیه و 

یت ونظاست رب دزب کمک اهی مردمی و - یت ایه کمک اه هب سمت  عاصمانربانهم سزیی وهذا  هذا
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 سدیف

ًبم ریٌفعبى         اػتشاتظی ثشخَسد             عاللِ-هبتشیغ لذست 

 عاللِ ریٌفع لذست ریٌفع

ثشلشاسی ساثغِ -اػتشاتظی هـبسوت دادى  4.7 4.5 تین هذیشیت اجشایی 1    

 وبسی خَة

دلت ٍ -اػتشاطی دادى اعالعبت وبفی  4.3  2  ثیوبساى ٍ ّوشاّبى 2    

 هشالجت هذاٍم 

ثشلشاسی ساثغِ -اػتشاتظی هـبسوت دادى 4.2 4.7 داًـگبُ علَم پضؿىی صًجبى 3    

 وبسی خَة

دلت ٍ -اػتشاتظی دادى اعالعبت وبفی 3.9 3 پضؿىبى 4   

 هشالجت هذاٍم

ثشلشاسی ساثغِ -اػتشاتظی هـبسوت دادى 3.7 4 ػبصهبى ّبی ثیوِ گش 5   

 وبسی خَة

دس  اثتىبس عول-اػتشاتظی ساضی ًگِ داؿتي 2.6 4.1 ؿْشداسی ٍ ؿَسای ؿْش 6   

 جلت حوبیت اًْب

دلت ٍ -اػتشاتظی دادى اعالعبت وبفی 4.1 2.8 ثیوبسػتبىوبسوٌبى  7   

 هشالجت هذاٍم

اثتىبس عول دس -اػتشاتظی ساضی ًگِ داؿتي 2.8 4.4 اػتبًذاسی ٍ فشهبًذاسی 8   

 جلت حوبیت اًٍْب

ؿشوت ّبی آة ٍ ثشق ٍ  9   

 گبص ٍ هخبثشات 

 ساػتشاتظی وٌتشل اص دٍ 1.9 2.5

پیوبًىبساى ٍ ؿشوت ّبی  10  

 عشف لشاسداد 

دلت ٍ -اػتشاتظی دادى اعالعبت وبفی 3.5 1.7

 هشالجت هذاٍم

 اػتشاتظی وٌتشل اص دٍس 2.8 2.9 جبهعِ تحت پَؿؾ 11  

 اػتشاتظی وٌتشل اص دٍس 1.7 1.6 جشایذ ٍ سػبًِ ّب 12   

 دادى اػتشاتظی هـبسوت 4.4 3.2 خیشیي ٍ ثٌگبُ ّبی خیشیِ 13   

 

 :هیضاى لذست ریٌفع ثشای احش گزاسی دسػبصهبىلذست ریٌفع 

 

 :ػبصهبى هیضاى عاللِ ریٌفع ثشای هـبسوت دسعاللِ ریٌفع 

 

 

ذینفعان کلیدی 

مرکز
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 فالقِ(-هبتشیغ تحلیل ریٌفقبى)قذست 

  گشٍُ ة                                    فـریٌ قذست                                                  گشٍُ الف

  5   

   

    

  4   

  

 

 

   5 4 3 2 1       

 

  

 2 

 

 گشٍُ د  گشٍُ ج 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 عالقه ذینفع

 تین هذیشت اجشایی

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 سازمان های بیمه گر

 شهرداری و شورای شهر

 استانداری و فرمانداری

 بیماران و همراهان

 پزشکان

 کارکنان بیمارستان

 پیمانکاران و شرکت های طرف قرارداد

 بنیاد های خیریه خیرین و

 جامعه تحت پوشش

 شرکت های آب و برق و گاز و مخابرات

 جراید و رسانه ها

 انتظارات ذینفعان گروه الف

تعامل بیشتر با دانشگاه 

 واهداف کالن و برنامه تهیه وتنظیم سیاست های کلی

 استراتژیک

صورتحساب  تعرفه های مصوب و ارسال به موقع رعابت

 بیماران

  همکاری و مشارکت با خیرین و بنیاد های خیریه 

 انتظارات ذینفعان گروه ج

اری ارتباط مناسب و ارائه خدمات با کیفیت و ایمن به برقر

 بیماران و رعایت منشور حقوق بیماران و کارکنان

پرداخت به موقع حقوق 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

ارائه خدمات مناسب به جامعه 

 رعابت قوانین و مقرارات و همکاری با مراجع

 قانونی

یت پسماند و فاضالب توجه به بهداشت محیط و مدیر

 مراکز درمانی

 انتظارات ذینفعان گروه د

 همکاری با رسانه ها جهت اطالع رسانی مناسب به

 جامعه درباره خدمات ارائه شده

 ارائه اموزش های عمومی و کمک به ارتقاء سطح

 سالمت جامعه

مصرف بهینه منابع آب و برق و گاز و تلفن 
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 ((INTERNAL FACTOR EVALUATIONبتشیغ اسصیبثی فَاهل داخلی ه

 ویت ًؼجیّا  IFEعَاهل داخلی  

 

 ستجِ

1<X<4 

 اهتیبص ًْبیی

 (strengths)ًمبط لَت 

;S1 9 3 3 تدس هشکض دس حذ اهکبًب ذیٍجذ يیًَ یٍدسهبً ی یاهکبى اسادِ خذهبت تـخ 

:S2 20 4 5  خذهبت تیفیٍ  ثْجَد ک وبسیث یوٌیثِ ا تیشیتَجِ هذ 

:S3 12 3 4 ثِ صَست هؼتوش  ٍ ّوشاّبى وبساىیث یهٌذ تیػٌجؾ سضب 

:S4 12 3 4 وبسػتبىیدس ث یبثیٍخَد اسص یبثیٍجَد ًؾبم اسصؿ 

:S5 12 4 3   وبسػتبىیدس داخل ث یؿجبًِ سٍص کیٌیپبساکل یٍجَد ٍاحذّب 

S6:  ٍجَدLDR 16 4 4 وبسػتبىیدس ث 

:S7 16 4 4 وبسػتبىیث یکیضیف یاهکبى گؼتشؽ  ػبختوبى ٍ فضب 

:S8 9 3 3 هشکض یجبس یٍسٍؽ ّب یٍ خظ هـ ٌذّبیاهکبى اصالح فشا 

:S9 9 3 3 داًـگبُ يیتقبهل ٍ استجبط هٌبػت ثب هؼئَل 

:S10 20 4 5 هتقْذ ییٍ اجشا تیشیکبدس هذ ا ص یثشخَسداس 

:S11 12 3 4 هـکلالت ییؿٌبػب یثشا یوبسػتبًیهتقذد ث یّب تِیٍجَد کو 

:S12 16 4 4 اص پشػٌل ثب تجشثِ ٍ هتقْذ یثشخَسداس 

:S13 9 3 3 هٌبػت ضاتیاص تجْ یثشخَسداس 

:S14 ؼتنیٍجَد ػ HIS 12 3 4 ٍ پکغ 

:S15 9 3 3  وبسػتبىیدس ث ـٌْبداتیٍجَد ًؾبم پ 

 1.84 ___ ____ جوـ ًقبط قَت

    (weaknesses)عفًمبط ض

:W1 8 2 4 یپضؿک یاعالفبت ٍ هؼتٌذات دس پشًٍذُ ّب قیدس ثجت دق یًجَد دقت کبف 
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:W2 8 2 4 وبسػتبىیث یثذّ ثبال ثَدى ٍ یکوجَد افتجبسات ٍ هٌبثـ هبل 

:W3 3 1 3 ثش آًْب یٍ فذم ًؾبست کبف یخ َص یهختلگ ثِ ثخـْب یقؼوت ّب یٍاگزاس 

:W4  3 1 3 پشػٌل یهٌبػت ثشا ٌگیٍ پبسک یسفبّفذم ٍجَد اهکبًبت 

:W5 تقذاد  ٍ فذم تٌبػت یٍ پشػتبس یکیٌیٍ پبساکل یجبًیکوجَد پشػٌل پـت

 يیپشػٌل ثب تقذاد هشاجق
4 2 8 

:W6 یوبسػتبًیاعالفبت ث يیگضیًجَد ػشٍس جب HIS 3 1 3 

:W7 2 1 2 فذم ٍجَد فضبی ػجض هٌبػت 

:W8 6 2 3 پشػٌل یؿذُ ٍ هـخه ثشا گیٍ تزکش تقش قیتـَ ؼتنیًجَدى ػ 

:W9   6 2 3 ّفتِ یاص سؿتِ ّب دس توبم سٍصّب یدس ثشخ يیفذم حضَس هتخ 

:W10 8 2 4 وبسػتبىیدس ث وبساىیث بصاىیهَسد ً ی یخذهبت تـخ ِیفذم اسادِ کل 

:W11 3 1 3 ٍ ًقغِ ًؾشات کبسکٌبى ـٌْبداتیفذم اػتفبدُ هٌبػت اص پ 

:W12 6 2 3 یگبًیٍ ثب یاداس یٍاحذّب یت ثشاکوجَد فضبی هٌبػ 

:W13 2 1 2 پشػٌل گیٍ ؿشح ٍؽب بساتیدس اخت یًبکبف تیؿفبف ضاىیه 

:W14 3 1 3 یؼبتیهؼتْله تبػ یٍجَد دػتگبُ ّب 

 0.69   جوـ ًقبط ضقگ

 2.53 ___       100 فَاهل داخلی کلجوـ 
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 (FACTOR EVALUATION EXTERNALهبتشیغ اسصیبثی فَاهل خبسجی)

 ستجِ اّویت ًؼجی EFEاسصیبثی عَاهل خبسجی

1<X<1 

 ًوشُ ًْبیی

 (opportunities) فشصت ّب

:O1 10 2 5  هٌبػت دس ؿْشػتبى یا وِیٍجَد پَؿؾ  ث 

:O2 وبسػتبىیثِ فٌَاى تٌْب ث وبسػتبىیث يی)ٍجَد ا تیسق یًجَدى ثخؾ خ َص 

 ؿْشػتبى(
7 3 21 

:O318 3 6 جْت افضام ثیوبساى اهکبى اػتفبدُ اص اٍسطاًغ َّایی 

:O5 10 2 5 وبسػتبىیث اصؿْشػتبى  يیهؼئَل ٍ حوبیت هثجت ذید 

;O6 ً4 1 4 یخذهبت ثِ ثخؾ خ َص یٍاگزاس يیٍجَد قَا 

:O7 5 1 5 اص لحبػ ثْجَد تعشفِ ّب وبسػتبىیثَدى ث یآهَصؿ شیغ 

O8: 10 2 5 یافتجبسثخـ یؿذى عشح تحَل ًؾبم ػالهت ٍ اػتبًذاسد ّب ییاجشا 

O9:  8 2 4 اهکبى ثکبسگیشی هتخ  یي ٍ ًیشٍّبی عشحی 

O10:  14 2 7 دس ؿْشػتبى يیشیخاػتقذاد ثبالی جزة ٍجَد 

O11: 4 1 4 داًـگبُ يیثب هؼئَلهٌبػت تقبهل ٍ استجبط  یثشقشاس 

O12: ٍجَد فضبی صیبد  وبسػتبىیث یکیضیف یاهکبى گؼتشؽ ػبختوبى ٍ فضب ٍ

 یکی دس هحَعِ ثیوبسػتبى جْت گؼتشؽ فضبی فیض

5 2 10 

 114   جوـ ًوشُ فشصت ّب

    (threats)تْذیذ ّب

:T1 16 4 4 ثَدى ػشاًِ ػالهت یًبکبف بی یجبس یافتجبسات دٍلت یکؼش 

:T2 9 3 3 ت پضؿکیضایتجْثَدى ًگْذاؿت  ٌِیپش ّضٍ  وتیق ِیسٍ یسؿذ ث 

:T3 آى ثِ  یثبال یثِ ثذّ ثب تَجِ وبسػتبىیثِ ث تیفیعذم فشٍؽ اجٌبع ثب و

   تیفیهعتجش ٍثب و یفشٍؿگبُ ّب

5 3 15 

:T4 8 2 4 بسی( ثب اهکبًبت دس اختوبساىیاًتؾبسات هشدم )ث قیفذم تغج 
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:T5 24 4 6 تَػظ داًـگبُ وبسػتبىیث بصیهَسد ً یٍ دسهبً یجبًیپـت یاًؼبً یشٍیً يیفذم تبه 

:T6 ً 6 2 3 بدس ثشخی اص تخصص ّ هتخصص ّبی یشٍیعذم جزة 

:T7 8 2 4 وِیدس پشداخت هغبلجبت تَػظ ث شیتبخ 

:T8 6 2 3 ثحشاى ّب یهبًٌذ صلضلِ ٍ ًذاؿتي اهىبًبت الصم ثشا شهتشلجِیاهىبى حَادث غ 

:T9 6 2 3 فعبل دس ؿْشػتبى یاجتوبع يیٍجَد دسهبًگبُ تبه 

T10: 15 3 5 وبسػتبىیثَدى هٌغقِ تحت پَؿؾ ٍ کوجَد تخت ث ـیٍػ 

T11: 8 2 4 وِیتَػظ ث یؼَسات افوبل ؿذُ ثش اػٌبد پضؿکک 

T12: 8 2 4 یثخؾ دٍلت یثَدى تقشفِ ّب يییپب 

 129   جوع ًوشُ تْذیذات 

 243 _____ 100 جوع ول عَاهل خبسجی 
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 اهیشالوَهٌیي خذاثٌذُ ثیوبسػتبى اػتشاتظیهٍ هَلعیت  SWOTهبتشیغ 

 یًوشُ هبتشیغ اسصیبثی فَاهل داخل

         5                  2.5  1  

 

 هَققیت هحبفؾِ کبساًِ هَققیت تْبجوی                        

 

 

 2.5    

   وبسػتبىیث هیاػتشاتظ تیهَلع                        

 هَققیت تذافقی                           هَققیت سقبثتی                

 

 

 1   

 خبصی داسد. ساّجشدی هفبّین فَق، جذٍل دس SWOT هبتشیغ خبًِ ّبی یه اص دس ّش ػبصهبىلعیت اػتشاتظیه هَلشاس گشفتي 

لشاس گیشد.اص هَلعیتی عبلی ثشخَسداس اػت ٍ  (:ػبصهبًی وِ دس ایي هَلعیت SOهَلعیت تْبجوی)اػتشاتظی ّبی 

 ًوبیذ.ثبیذ ثب اػتفبدُ اص ًمبط لَت داخلی اص فشصت ّبی هحیغی ثْشُ ثشداسی 
 یتیاص هَلع یخبسج ظیاص ًظش هح شد،یلشاس گ هَلعیت هحبفظِ وِ دس  یػبصهبً (:WOهَلعیت هحبفظِ وبساًِ)اػتشاتظی ّبی 

ًمبط ضعف  یخبسج یاص فشصت ّب یثب ثْشُ ثشداسٍ ثبیذ  ًذاسد یخَث تیهَلع یداخل ظیاص ًظش هح یثشخَسداس اػت ٍل یعبل

 .سا ثْجَد ثخـذ یداخل

 هَلعیتی اص داخلی هحیظ ًظش اص وِ هیذّذ ًـبىدس هَلعیت سلبثتی   ػبصهبى اػتمشاس یه(: ST)اػتشاتظی ّبی هَلعیت سلبثتی

 یاحشات ًبؿ یثب اػتفبدُ اص ًمبط لَت داخل ثبیذ ػبصهبى .ًذاسد هٌبػجی ٍضع خبسجی ًظش هحیظ اص ٍلی اػت، هٌبػجی ثشخَسداس

 وبّؾ دّذ.سا خبسج  ظیهَجَد سا دس هح ذاتیاص تْذ

 هحیظ هَلعیت ًظش اص لشاس گشفتي یه ػبصهبى دس هَلعیت تذافعی ًـبى هی دّذ .ّن :(WTهَلعیت تذافعی)اػتشاتظی ّبی 

ون وشدى ًمبط  خَد سا ّذفوِ ػبصهبى ثبیذ . داسد لشاس ًبهٌبػجی ٍضعیت دس خبسجی هحیظ هَلعیت لحبػ ثِ ّن ٍ داخلی

 اًتخبة وٌذ. یجخبس ظیاص هح یًبؿ ذاتیاص تْذ ضیٍ پشّ یضعف داخل

هی ثبؿذ هَلعیت اػتشاتظیه  2.43ٍ دس هبتشیغ عَاهل خبسجی  2.53اص اًجبیی وِ ًوشُ ثیوبسػتبى دس هبتشیغ عَاهل داخلی 

ػبصهبى دس جْت سػیذى ثِ اّذاف خَد ثبیذ اص ًمبط ثیوبسػتبى اهیشالوَهٌیي خذاثٌذُ دس هَلعیت سلبثتی لشاس هی گیشد لزا 

 یذات هحیغی اػتفبدُ ًوبیذ .لَت داخلی جْت سفع تْذ

تش
هب
شُ 
ًو

ی
 غ

سص
ا

بثی
 ی

ل 
َاه
ف

ی
سج
خب
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تذٍیي اػتشاتظی ّب 

ثب اػتفبدُ اص 

 هبتشیغ

SWOT 

S1 ;يیًَ یٍدسهبً ی یاهکبى اسادِ خذهبت تـخ 

 دس هشکض دس حذ اهکبًبت ذیٍجذ

S2; تیفیٍ  ثْجَد ک وبسیث یوٌیثِ ا تیشیتَجِ هذ 

 خذهبت 

S3 ;ّوشاّبى وبساىیث یهٌذ تیػٌجؾ سضب ٍ  ٍ

 پشػٌل

S4 ;وبسػتبىیدس ث یبثیٍخَد اسص یبثیم اسصؿٍجَد ًؾب 

S5; دس  یؿجبًِ سٍص کیٌیپبساکل یٍجَد ٍاحذّب

   وبسػتبىیداخل ث

S6 ٍجَد :LDR وبسػتبىیدس ث 

S7 ;یکیضیف یهکبى گؼتشؽ  ػبختوبى ٍ فضبا 

 وبسػتبىیث

S8; یٍسٍؽ ّب یٍ خظ هـ ٌذّبیاهکبى اصالح فشا 

 هشکض یجبس

S9; َداًـگبُ يیلتقبهل ٍ استجبط هٌبػت ثب هؼئ 

S10; هتقْذ ییٍ اجشا تیشیا صکبدس هذ یثشخَسداس 

S11 ;یثشا یوبسػتبًیهتقذد ث یّب تِیٍجَد کو 

 هـکلالت ییؿٌبػب

S12; اص پشػٌل ثب تجشثِ ٍ هتقْذ یثشخَسداس 

S13 ;هٌبػت ضاتیاص تجْ یثشخَسداس 

S14; ؼتنیٍجَد ػ HIS پکغ ٍ 

S15 ;وبسػتبىیدس ث ـٌْبداتیٍجَد ًؾبم پ 

W1; اعالفبت ٍ  قیدس ثجت دق یًجَد دقت کبف

 یپضؿک یهؼتٌذات دس پشًٍذُ ّب

W2 ;یٍ ثبال ثَدى ثذّ یکوجَد افتجبسات ٍ هٌبثـ هبل 

 وبسػتبىیث

W3; یهختلگ ثِ ثخـْب یقؼوت ّب یٍاگزاس 

 ثش آًْب یٍ فذم ًؾبست کبف یخ َص

W4 ;ّهٌبػت  ٌگیٍ پبسک یفذم ٍجَد اهکبًبت سفب

 پشػٌل یثشا

W5; یکیٌیٍ پبساکل یجبًیشػٌل پـتکوجَد پ  ٍ

ٍ فذم تٌبػت تقذاد پشػٌل ثب تقذاد  یپشػتبس

 يیهشاجق

W6 ;یوبسػتبًیاعالفبت ث يیگضیًجَد ػشٍس جب HIS 

W7 ;فذم ٍجَد فضبی ػجض هٌبػت 

W8; ؿذُ ٍ  گیٍ تزکش تقش قیتـَ ؼتنیًجَدى ػ

 پشػٌل یهـخه ثشا

W9 ;  اص سؿتِ ّب دس  یدس ثشخ يیفذم حضَس هتخ

 ّفتِ یسٍصّب توبم

W10 ;بصاىیهَسد ً ی یخذهبت تـخ ِیفذم اسادِ کل 

 وبسػتبىیدس ث وبساىیث

W11 ;ًقغِ  ـٌْبداتیفذم اػتفبدُ هٌبػت اص پ ٍ

 ًؾشات کبسکٌبى

W12 ;یاداس یٍاحذّب یکوجَد فضبی هٌبػت ثشا  ٍ

 یگبًیثب

W13 ;ؿشح  بساتیدس اخت یًبکبف تیؿفبف ضاىیه ٍ

 پشػٌل گیٍؽب

W14 ;یؼبتیهؼتْلک تبػ یبُ ّبٍجَد دػتگ 

 

O1 ;هٌبػت دس ؿْشػتبى یا وِیٍجَد پَؿؾ  ث 

O2; يی)ٍجَد ا تیسق یًجَدى ثخؾ خ َص 

 ؿْشػتبى( وبسػتبىیثِ فٌَاى تٌْب ث وبسػتبىیث

 O3:جْت افضام  ییاهکبى اػتفبدُ اص اٍسطاًغ َّا

 وبساىیث

O5 ;ؿْشػتبى اص  يیهؼئَل تیهثجت ٍ حوب ذید

 وبسػتبىیث

O10, O12،S1,S7 ;لی:اػتفبدُ اص پتبًؼ 

 ضییداًـگبُ جْت ثشًبهِ س تیحوبٍ يیشیخ

 هشوض بصیً هَسدجذیذ ثشای ػبخت فضبّبی 

S4،S12,O9 اػتفبدُ ثْیٌِ اص هٌبثع ;

 اًؼبًی

 

W6،W14،O10،O11 استمب ٍضعیت ;

تجْیضات هشوض)خشیذ ٍ تبهیي تجْیضات 

 ی هَسد ًیبص(تبػیؼبت

W12,W14,O12 ثبصػبصی فضبی ;

 فیضیىی ثخؾ ّب

W5،W9،O11جزة ًیشٍی اًؼبًی; 
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O6 ;یخذهبت ثِ ثخؾ خ َص یٍاگزاس يیَاًٍجَد ق 

O7 ;اص لحبػ ثْجَد  وبسػتبىیثَدى ث یآهَصؿ شیغ

 تقشفِ ّب

O8 :ؿذى عشح تحَل ًؾبم ػالهت ییاجشا  ٍ

 اػتبًذاسد ّبی افتجبسثخـی

O9یعشح یشٍّبیٍ ً يیهتخ   یشی: اهکبى ثکبسگ  

O10دس ؿْشػتبى يیشی: ٍجَد خ 

O11داًـگبُ هؼئَلیيتقبهل ٍ استجبط ثب  ی: ثشقشاس 

O12یکیضیف ی: اهکبى گؼتشؽ ػبختوبى ٍ فضب 

 وبسػتبىیث

S2,S3,S8, O8,O6 ثْجَد هؼتوش ;

ٍ افضایؾ  یوبسویفیت خذهبت ٍ ایوٌی ث

سضبیتوٌذی ریٌفعبى اص عشیك پیبدُ ػبصی 

عشح تحَل ًظبم ػالهت ٍ پیبدُ ػبصی 

 اػتبًذاسد ّبی اعتجبسثخـی  

S10,S7, O8; جْت استمبی  ضییثشًبهِ س

ػبصی عشح تحَل ًظبم  بدُیپ ثب ٌگیّتل

 ػالهت

W1،W2،O1،O2،O7 وبّؾ وؼَسات;

 ثیوِ ای ٍ افضایؾ دسآهذ ثیوبسػتبى

T1 ;ثَدى  یًبکبف بی یجبس یافتجبسات دٍلت یکؼش

 ػشاًِ ػالهت

T2; ثَدى ًگْذاؿت  ٌِیٍ پش ّض وتیق ِیسٍ یسؿذ ث

 یپضؿک ضاتیتجْ

T3 ;ثب  وبسػتبىیثِ ث تیفیفذم فشٍؽ اجٌبع ثب ک

هقتجش ٍثب  یآى ثِ فشٍؿگبُ ّب یثبال یتَجِ ثِ ثذّ

 تیفیک

T4 ;( ثب اهکبًبت وبساىیاًتؾبسات هشدم )ث قیفذم تغج

 بسیدس اخت

T5: یٍ دسهبً یجبًیپـت یاًؼبً یشٍیً يیفذم تبه 

 تَػظ داًـگبُ وبسػتبىیث بصیهَسد ً

T6 ; ً ههتخ یشٍیفذم جزة  

T7; وِیدس پشداخت هغبلجبت تَػظ ث شیتبخ 

 : T8هبًٌذ صلضلِ ٍ ًذاؿتي  شهتشقجِیاهکبى حَادث غ

 ثحشاى ّب یاهکبًبت الصم ثشا

T9: فقبل دس  یاجتوبف يیٍجَد دسهبًگبُ تبه

 ؿْشػتبى

T10ثَدى هٌغقِ تحت پَؿؾ ٍ کوجَد تخت  ـی: ٍػ

 وبسػتبىیث

T11ظ تَػ ی: کؼَسات افوبل ؿذُ ثش اػٌبد پضؿک

 وِیث

T12یثخؾ دٍلت یثَدى تقشفِ ّب يیی: پب 

S4,T1تمَیت ثلَن صایوبى ; 

S15,T3آهَصؽ ٍ تَاًوٌذػبصی پشػٌل ; 

S1،S6،T4،=T10ایؾ تخت ّبی افض

ثیوبسػتبًی ٍ اسائِ خذهبت دسهبًی ٍ 

 تـخیصی جذیذ ثِ جوعیت تحت پَؿؾ 

S8، =T1ثْجَد ٍ استمبی فشایٌذ ّبی هشوض 

S1.S7.S9.T4.T10 استمبی ;هذیشیت ٍ

 اػتبًذاسد ّبی فضبی فیضیىی ثیوبسػتبى

=T4,T5,W4,W11,W13  ثشًبهِ سیضی

 جْت ساُ اًذاصی هذیشیت هٌبثع اًؼبًی

)ًظبم اسصیبثی،عولىشد، تـَیك ٍ تٌجیِ،سفبُ 

 پشػٌل(

T2,W3, W6, W6 ثْجَد هذیشیت ;

  تبػیؼبتی پضؿىی ٍ ًگْذاؿت تجْیضات

W9,= T5 ,T6یحضَس دائو شییگیپ 

 هشدم تیسضب ؾیافضا ثشای  يیهتخصص

W3,T10;ثِ  ثشخی خذهبت ثشٍى ػپبسی

 ثخؾ خصَصی
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بىذي ف کالن بیماسستان امیشالمىمنیه خذا  اهذا

G7-  تصخیصی و ردمانی
 بهبىد و استقا مستمر کیفیت خذمات 

G2-مذرییت خطر و حفظ و استقای ایمنی بیماس و کاسکىان 

G9-سد اهی فضای فیض مذرییت  یکی و تجهیضات زپؽکی و استقای استانذا

G1-مذرییت و تىانمىذ عاصی نیشوی انغانی 

G5-بهبىد و استقای فرایىذ تؼامل با بیماس و همراي و افزایؼ سضایت رینفؼان 

G6- جلب مؾاسکت خیشیه و اتمیه کنىذي اهی مالی 
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ف کالن  استشاژتی اهی کالن بیماسستان جهت سسیذن هب اهذا

G7 -  تصخیصی و ردمانیبهبىد و استقا مس
 تمر کیفیت خذمات 

S7G7= باصوگری و بهبىد فرآیىذ اهی بالینی و غیش بالینی و کتابچً اهی مركز 

S2G7تحلیل و استقای ؽاخص اهی فرآیىذی و عملکردی و ربانهم ای مركز
 =جمغ آوسی،

S9G7=باصوگری دستىسالعمل اه و سوػ اهی اجرایی و خظ مشی اهی مركز 

S1G7 و پایؼ ربانهم اهی عملیاتی و بهبىد کیفیت =تذویه و اجرا 

S5G7انجام مستمر خىداسصیابی و ممیضی داخلی بیماسستان= 

S6G7=  سد اهی اعتباسبخشی ملی  ایپدي عاصی و استقراس طرح تحىل نظام عالمت و استانذا

S7G7= صص و کاسامذ متخ
کان   دزب و حفظ زپش

S8G7 ربلزاسی منظم کمیتً اهی بیماسستانی= 

G2 -رییت خطر و حفظ و استقای ایمنی بیماس و کاسکىانمذ 

 =S7G2 استقراس نظام لزاسػ دهی خغای زپؽکی 

=S2G2اهی مذرییت ایمنی بیماس باصدیذ  منظم انجام 

    S9G2 کنتشل و کاهؼ عفىنت اهی بیماسستانی و خغااهی زپؽکی= 

            S1G2 شت جهانی ساي حل پیشنهادی ایمنی بیماس عاصمان بهذ 9=اجرای  ا

            S5G2شتی پسمانذ اهی بیماسستانی  =جمغ اوسی ،تفکیک و بی خطر عاصی و دفغ بهذا

            S6G2استقای ؽاخص اهی ایمنی بیماس= 

            S7G2=ربلزاسی کاسگاي اه و کالط اهی آمىصشی مرتبظ با ایمنی بیماس 

 S8G2= وم ملزومات و داسو و  تجهیضات ضشوسی و حیاتی رد بیماسستان رد دستشط بىدن مذا

G9-سد اهی فضای فیضیکی و تجهیضات زپؽکی  مذرییت و استقای استانذا
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S7G9=صی بخؼ اه واحذ اهی دذیذ )بخؼ اطفال  انباس بیماسستان(-عاخت و ساي انذا

S2G9 داسوخاهن و بخؼ( تىسعً و باصعاصی فضای فیضیکی بخؼ اه و واحذ اه=ICU- 2بخؼ جراحی) 

S9G9 د تخت اهی مصىب د تخت اهی بیماسستان هب تؼذا  =افزایؼ تؼذا

S1G9 ایجاد فضای سبضو باصعاصی محىهط بیماسستان= 

S5G9شت و خریذ تجهیضات زپؽکی نىیه  =مذرییت وگهذا

G1-مذرییت و تىانمىذ عاصی نیشوی انغانی 

 S7G1رباوسد نیشوی انغانی مىسد نیاص بخؼ اه و واحذ اه هب صىست عاالهن= 

S2G1        آصمىن اسصیابی اولیً رپسنل بذو سوسد هب عاصمان= 

S9G1 ربلزاسی کاسگاي اه و کالط اهی امىصشی= 

S1G1 ربلزاسی جلغات ردون بخشی= 

S5G1 دزب نیشوی انغانی مىسد نیاص عاصمان= 

S6G1 استقای نظام اسصیابی عملکرد و سیستم پاداػ و تنبیً رپسنل= 

 G5  - تؼامل با بیماس و همراي و افزایؼ سضایت رینفؼان بهبىد و استقای فرایىذ 

         S7G5کای کایاتات بیماسان و اعالع سعانی فرآیىذ =سسیذگی هب ش  سسیذگی هب ش

            S2G5استمراس سضایت سنجی اص بیماسان و همرااهن و رپسنل= 

           S9G5 ص بیماسان و همرااهن =شىاعایی نیاص اهی امىصشی و اساهئ آمىصػ اهی مىسد نیا 

           S1G5عامانذهی خذمات سافهی بیماسان و همرااهن و کاسکىان= 

           S5G5= ربانهم سزیی جهت استقای عالمت جسمی و سوانی کاسکىان 

          S6G5 ربانهم سزیی جهت استقای هتلینگ و اجرای طرح تحىل نظام عالمت= 

           S7G5 رتیاژ و رتیاژ مامایی=اجرای ارثبخؼ 



بىذي         سىذ ربانهم استشاژتیک مركز ردمانی حضشت امیشالمىمنیه)ع( خذا
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G6-جلب مؾاسکت خیشیه و اتمیه کنىذي اهی مالی 

        S7G6 تسهیل فرآیىذ حضىس آنها رد رعهص خذمت سعانی هب بیماسان =حمایت
 اص عاصمان اهی مردم نهاد و 

     S2G6 ریم خیشیه= ربلزاسی جلغات با دعىت اص کلیً خیشیه و نیکىکاسان هب منظىس رتویج سنت حسنً انفاق و تک 

          S9G6عامانذهی باوک اعالػات جامغ خیشیه و نیکىکاسان= 

          S1G6 ربقراسی تؼامل عاصنذي با دااگشني جهت دزب مىابغ مالی و انغانی= 

 

 

 

 

 

 


