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 مقدمه

 حل به قادر سنتیًشکل به ریزي برنامه دیگر تا است گردیده باعث تالطم و تغییر حال در شدیدا ً محیط و فعالیتها افزون روز پیچیدگی

ً.است مطرح ها سازمانًدر ضرورت یک عنوان به استراتژیک ریزي برنامه از گیري بهره لذا نشود، سازمان مدیران مشکالت

 استراتژیک برنامه یک بدون حقیقت، در و دارد مدیریتًاستراتژیک بخشی اثر در را تأثیر و نقش بیشترین استراتژیک ریزي برنامه

ً.داشت نخواهد وجود یافته اهدافًتحقق و شده صرف هاي تالش بین تناسبی گونه هیچ دقیق،

ً

 تعریف استراتژي

 می مربوط محیط تغییرات و عوامل با را اصلیًسازمان قوت نقاط یا محاسن که است تلفیقی و جانبه همه واحد برنامه یک استراتژي

ً.شود می حاصل اطمینان سازمان اصلی هداف به دستًیابی از آن صحیح اجراي با که شود می طراحی نحوي به و سازد

ً

 رویکرد برنامه ریزي استراتژیک

رویکرد  زا ،وارگانیکبرايًبرنامهًریزيًاستراتژیکًاینًبیمارستانًازًبینًسهًرویکردًاستراتژیکًکالسیکًهدفًمحور،ًموضوعًمحورً

 است.استفاده شده شامل مراحل زیر هدف محور  کالسیک

 سازمان ارزشهاي و دورنما مأموریت، تدوین 1-

 سازمان استراتژیک ارزیابی 2-

 کلی و استراتژیک اهداف عیین- 3

 مناسب استراتژي انتخاب- 4

 اختصاصی اهداف تعیین 5-

 عملکردي شاخصهاي تعیین 6-

 فعالیتها و عملیاتی برنامه تدوین 7-

 مدل برنامه ریزي استراتژیک

 )نقاط قوت(،Strengths )تهدید(،Threats که در واقع مخفف واژه هاياست SWOT   سازمان مدل طیمح یابیاز مدلهاي مهم ارز یکی

Weaknesses  ،)نقاط ضعف(   Opportunities .می باشد ) فرصت ها( 

 .باشد یم سازمان لمثبت بر اجراي برنامه ها در داخ رگذاریکه مربوط به عوامل تاث ییمجموعه داده ها لیتحل یعنینقاط قوت : لیتحل

 .باشد یم سازمانل بر اجراي برنامه ها در داخ یمنف رگذاریکه مربوط به عوامل تاث ییمجموعه داده ها لیتحل یعنینقاط ضعف : لیتحل

 .باشد یم سازمان مثبت بر اجراي برنامه ها در خار ج رگذاریکه مربوط به عوامل تاث ییمجموعه داده ها لیتحل یعنیفرصتها : لیتحل

 .باشد یم سازمان بر اجراي برنامه ها در خار ج یمنف رگذاریکه مربوط به عوامل تاث ییمجموعه داده ها لیتحل یعنی: دهایتهد لیتحل
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    بیمارستان الغدیر ابهر: (Mission)رسالت یا مأموریّت

بزرگترین مرکز درمانی شرق استان زنجان وظیفه ارائه خدمات درمانی موثر و کارآمد را بیمارستان الغدیر به عنوان 

درمان و آموزش -براي بیماران در راستاي تامین و ارتقا سالمت مردم بر اساس قوانین و مقررات وزارت بهداشت

 دهد.پزشکی در سرلوحه کار خود قرار می

                                       بیمارستان الغدیر ابهر visionدورنما 

 ما برآنیم:             

خدمات تخصصی و تجهیزات پیشرفته تشخیصی و درمانی و به کارگیري بهینه از کلیه وکمیت با گسترش و بهبود کیفیت  .1

 هاي انسانی و مادي موجود، تمامی نیازهاي تشخیصی و درمانی مراجعین را مرتفع سازیم.منابع و ظرفیت

 بهترین الگو در زمینه توانمندسازي مجموعه نیروي انسانی  نظام سالمت باشیم.  .2

 از نظررضایتمندي مراجعین و پرسنل در باالترین رتبه در سطح استان قرار بگیریم. .3

 باشیم.وتالش در جهت جهانی شدن،آموزشی  -پیشتاز استفاده از فناوریهاي نوین در خدمات درمانی  .4

 هت بهبود تراز مالیجه وري در بهر براي ارتقاءتالش  .5

 ایجاد بستر مناسب براي جذب بیماران بیشتر .6

 تالش در راستاي ساماندهی نیروي انسانی .7

                                :(Values)ارزش هاي سازمانی 

 :به رعایت می باشیمما متعهد

 عدالت 

 کرامت انسانی 

 اياخالق حرفه 

 گیرندگان خدمت و کارکنان رعایت حقوق 

 ارتقاء مستمر کیفیت 

 پاسخگویی 

 شایسته ساالري 

 مسئولیت پذیري 

 دوستدار محیط زیست 

 ارتقاء مهارتهاي فردي و تیمی 

  مستمر)کارکنان و ایجاد فرصت براي آموزش

 مددجویان(

 همدلی وصداقت 

 نظم وانضباط 
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 کلیديذینفعان *****                      سیاست هاي اصلی مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذینفعان مدیریت

   ته اندبه طور کلی ذینفعان افراد وگروههایی هستند که برای رسیدن به بخشی از اهداف ونیازهای خودبه سازمان وابس             

 وسازمان نیز به نوبه خود به آنها وابسته است واز آنها متاثر می شود.

:کندتاعلت تحلیل ذینفعان اینست که به ما کمک می   

 .به مسئولیتهای  اجتماعی سازمان توجه کنیم 

 .پی ببریم کدام افراد یا سازمانها رادر موفقیت یا شکست خود دخیل بدانیم 

 .به نقش وجایگاه خود در قبال ذینفعان پی ببریم 

  سازمان نشود.در تدوین اهداف واستراتژیها به خواسته های ذینفعان توجه کنیم تا ریسک وخطر آنها متوجه برنامه های 

که شامل ذینفعان داخلی وخارجی می در ابتدا ذینفعان کلیدی بیمارستان شناسایی شدندبرای شناسایی ذینفعان در این مرکز

بیماران ،همراهان ،کارکنان ،مراجعین ،سازمانهای بیمه گر ،پیمانکاران،دانشگاه علوم پزشکی زنجان که ذینفعان  :باشد شامل

آورده در جدول ذیل به صورت جمع بندی شده  وه ایشان فرستاده شده بود نظرات خودرا مطرح کرده داخلی در نامه ای که ب

سپس با ..نظرات بیماران نیز با استفاده از فرم های نظر سنجی که توسط مسئول طرح تکریم جمع آوری وارائه گردید شده

که در جدول شدیم دریافت نظرات وپیشنهادات ایشان  رخواستاوپیمانکارمستقر در مرکزسازمانهای بیمه گر  پرسش از کارکنان

 ذیل گنجانده شد.

 )بیماران، همراهان، مراجعین، کارکنان(*****                                                   بهبود مستمر کیفیت  -1

)بیماران، همراهان، *****   ارتقاي سطح سالمت مراجعینمشارکت با نهادهاي ذیربط درحفظ و   -2

 وپیمانکاران( نمراجعین،تامین کنندگا

 )بیماران، همراهان،مراجعین وکارکنان(*****           کارکنانتامین، حفظ وارتقاي سطح ایمنی بیماران و   -3

 )بیماران، همراهان، مراجعین و بیمه هاي طرف قرارداد( *****                                   اجراي طرح تحول سالمت    -4

 زنجان( )کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی*****        سالمت وزهآموزش وتربیت نیروي انسانی در ح-5

)بیماران، همراهان،مراجعین *****ابالغی از وزارت مطبوعراي سیاست هاي کالن و دستورالعملهاي پایش اج-6

 وکارکنان(

 ) کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان( **** بهره وري در جهت بهبود تراز مالیافزایش -7
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 جدول ذینفعان به همراه خواسته ها وانتظارات آنها

ذینفعان  ردیف

 داخلی 

 استراتژي برخورد کانالهاي ارتباطی انتظارات وتوقعات

تامین کنندگان  1

 وپیمانکاران

موقع مطالبات،احترام ،پایبندی به پرداخت به 

تعهدات،عدالت،مشارکت وهماهنگی در ارتقاء 

 عملکرد

 تماس مستقیم،خط مراجعه مکاتب،

 ها ورسانه جراید مستقیم،

 سازی استراتژی آگاه

امنیت شغلی،مشارکت ،احترام ،عدالت،ارتقاء مهارت  کارکنان  2

ودانش ،اطالع رسانی ،خدمات رفاهی،قدر دانی 

 ،شفافیت وصداقت،کار متناسب با توان، نشاط

سازمانی،امکانات پژوهش وآموزش،حمایت در مقابل 

مسئولیتهای شغلی،امکانات وتجهیزات الزم ،فضای 

 کار مناسب

 مستقیم مراجعه نظرسنجی، صندوق

نظرسنجی هر سه  شکایات، ثبت برای

 جلسات ،رسانی تابلوهای اطالع ماه،

 ای بخشی، بازدیدهای دوره درون

 غیررسمی، و رسمی

 دادنمشارکت استراتژی 

ذینفعان  دیفر

 خارجی 
 استراتژي برخورد کانالهاي ارتباطی انتظارات وتوقعات

دانشگاه علوم  3

 پزشکی

انجام طرح تحول سالمت رعایت قوانین 

ودستورالعمل ها،توسعه مدیریت )باال رفتن رتبه 

بیمارستان(،حفظ اعتبار وخوشنامی،افزایش کیفیت 

آموزش،پژوهش ودرمان،بهداشت ،رضایت 

مشتریان)رعایت حقوق بیماران(کاهش هزینه 

 ،افزایش درامد،توسعه خدمات درمانی

تشکیل  گزارشات رسمی، مکاتبات

 ای بازدیدهای دوره مشترك، جلسات

 تلفنی های غیررسمی،تماس و رسمی

 دادن استراتژی مشارکت

4  

 بیماران

کیفیت خدمات،آسایش ،درمان ، ،حفظ احترام 

از ترخیص آموزش  وامکانات هتلینگ،خدمات پس

دسترسی به پزشک وبیمارستان ،اطالع 

رسانی،امنیت،تکمیل زنجیره درمان،خدمات به همراه 

بیمار،امکانات مالقات،احترام به باورهای مذهبی 

 وفرهنگی،

 مراجعه نظرسنجی، صندوق

 شکایات ثبت برای مستقیم

تابلوهای  نظرسنجی هر سه ماه، ،

 رسانی اطالع

 سازی استراتژی آگاه

همراهان  5

 ومراجعینبیمار

احترام ،خدمات به همراه بیمار،دسترسی،مالقات 

 آسان،اطالع رسانی

// // 

سازمانهاي بیمه  6

 گر

تنظیم صحیح اسناد وارسال به موقع،کاهش هزینه 

ها ،رعایت تعرفه ها،جلب اعتماد بیمه شده ها، 

 ،اطالع رسانی

 جلسات تشکیل رسمی، مکاتبات

 مشترك

 دادن مشارکتاستراتژی 
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از مدلهای پایه ای تحلیل ذینفعان استفاده از جدول قدرت در مقابل منفعت است که در آن ذینفعان در یک ماتریس دو در دو 

طبقه بندی می شوند.محورهای این جدول عبارت است از میزان توجه یا منفعت برای سازمان ودیگری قدرت تاثیر گذاری بر 

 ذینفعان آنهارادر یکی از چهار طبقه قرار خواهد داد. سازمان.نتیجه شناسایی

از جمله روشهایی که برای تعیین اعضای این طبقه ها توصیه شده است روش طوفان فکری در گروه است.افراد باید بر محل قرار  

 شکل جدول به گونه زیر است..گیری ذینفعان در گروه تفاهم کنند.

 

 

 است.گونه  فاده از جدول قدرت در مای تحلیل ذینفعان استاز مدلها  •

منفعت ،حفظ ایجاد ازمان به استراتژیهایی چوناستراتژی سازمان در قبال این چهار طبقه ذینفع متفاوت خواهد بود.یعنی س

منفعت وتغییر منفعت متناسب با طبقه ذینفع خواهد اندیشید.مثال در مورد ذینفعی که قدرت زیاد دارد اما عالقه کم باید انرژی 

 کردهزینه نباید زیادی مصروف داشت اما در مواجهه با ذینفعی که هم قدرت وهم منفعت زیادی ندارد زیاد 

هر یک از ذینفعان می تواند داشته باشد وتالش کند به آن انتظارات جنبه واقعیت مدیریت باید بداند چه انتظاراتی از 

ببخشد.این که چه رفتاری را در ذینفع تقویت کندیا پرورش دهد،چه کسانی را تشویق وچه کسانی راناامید سازدودر مورد چه 

 کسانی موجب تغییر دیدگاه ایشان شود از ارزش زیادی برخوردار است

 

 

 

 

 

 

 

 

 منفعت کم منفعت زیاد

 

 

-کارکنان–پزشکان -علوم پزشکی زنجان دانشگاه

 سازمانهای طرف قرارداد

 مشارکت وحداکثر تالش برای تعامل:استراتژی 

 

 رسانه ها–سازمانهای نظارتی 

ایجاد رضایت وتعامل  جهت استراتژی :

 کسب حمایت

 قدرت زیاد

 پیمانکاران-تامین کنندگان-بیمار

 اطالع رسانی وکسب رضایت:استراتژی 

 بیمارستانهاسایر 

نظارت  وحداقل تالش برای  :استراتژی

 تعامل

 قدرت کم
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  محیطی تحلیل و تجزیه

 .گذارند می تأثیر سازمان عملکرد و فعالیت بر نوعی به که است عواملی شناخت و بررسی محیطی، تحلیل و تجزیه از هدف

 .شوند می مربوط سازمان از خارج محیط به گاهی و کنند می پیدا ارتباط سازمان داخل محیط با گاهی عوامل این

 دارد ای کننده تعیین اثر سیستم عملکرد و هدف بر که عواملی مجموعه خارجی، محیطً(ارزیابی محیط خارجی سازمان:1

 محیط .میشود تقسیم تخصصی و عمومی محیط دو به سازمان خارجی محیطً.ندارد چندانی کنترل آن بر سیستم ولی

 دسته آن شامل تخصصی، محیط .است غیرمستقیم صورت به فعالیتهای سازمان بر آنها تاثیر که است عواملی شامل عمومی،

 رسیدن در سازمان به که عواملی .پذیرند می تاثیر آن از نیز وخود میگذارند تاثیر سازمان بر مستقیم بطور که است عوامل از

 تلقی می شوند.« تهدید»  وعواملی که مانع دستیابی به آن می شوند«  فرصت» کند  می کمک مقاصدش به

(T: Threats) عوامل عنوان به که شود می اطالق سازمان از خارج در گر مداخله و مؤثر عوامل مجموعه به : هاتهدید 

 .شوند می سازمان اهداف تحقق نتیجه در و ها برنامه اجرای از مانع و نموده عمل مزاحم

 (O: Opportunities) :بهره و شناسایی با که شود می اطالق سازمان بیرون در بالقوه امکانات مجموعهبه  فرصت ها 

 .ساخت فراهم پیش از بیش را اهداف تحقق امکان و داده افزایش را سازمانی توانمندی توان می آنها از گیری

 .باشند می سازمان مدیریت کنترل در زیادی حدود تا خارجی عوامل خالف برعواملًداخلی،ًً:(ارزیابی محیط داخلی سازمان2

 داخلی عوامل بین از .کند کنترل و داده تغییر را آنها خود، گیریهای تصمیم ز طریق ا تواند می سازمان مدیریت یعنی

 می تلقی ضعف عواملی مقابل، در .کنند کمک آرمانی مقاصد به دردستیابی سازمان به که شوند می محسوب قوت عواملی

 .کنند نمی کمک آرمانی مقاصد به دستیابی در سازمان به که شوند

 (S : Strength) یاری اهداف به نیل در را سازمان که شود می اطالق سازمانی منابع و ها توانمندی مجموعه قو به نقاط 

 .رساند می

: (W : Weaknesses) می سازمان اهداف تحقق از مانع که عواملی و داخلی های محدودیت مجموعه ضعف به نقاط 

 .گردد می اطالق شود
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 نقاط ضعف نقاط قوت
 

 مناسب فعال تخت تعداد از برخورداري .1

 (  CCU, ICU, NICU)  وجود بخش هاي مراقبت ویژه .2

 استقرار پانسیون پزشکان  .3

 در بیمارستان MRIوجود مرکز .4

رشته هاي پایه  اکثرحضور پزشک متخصص مقیم در  .5

 مخصوصا طب اورژانس

 نوساز بودن فضاي فیزیکی بیمارستان  .6

 ATMبرخورداري از سیستم  .7

 اجراي دستورالعمل طرح تحول سالمت  .8

 برخورداري ازسیستم حفاظت محیطی ونصب دوربین .9

 مدار بسته در مکانهاي مختلف

 HIS سیستم از برخورداري .10

 اینترنت و اینترانت سراسري شبکه از برخورداري .11

 وجود واحد اندوسکوپی مجهز .12

 فعال بودن درمانگاه تخصصی .13

 وجود اتاق عمل مجهز وفعال .14

 بیمارستانجنرال بودن  .15

 بزرگترین بیمارستان شرق استان .16

 

 

 ،سوختگی چشم ، هاي تخصصی:بخش برخی ازنبود  .1

PICU ،ENT.... و 

 آموزشی وامکانات  کمبود فضا .2

 با تعدادبیماران تناسب عدم و انسانی نیروي کمبود .3

 پرسنل

 تریاژدر اورژانس نواقص ساختار فیزیکی واحد .4

 نبود فیزیوتراپیست  .5

 وتیم اعزام مجربنبود امبوالنس مجهز .6

 نبود دستگاه سی تی اسکن .7

 

 

 تهدیدها فرصت ها
 

 وجود دانشکده پرستاري دولتی و آزاد در شهرستان .1

 وجود نهادهاي مردمی فعال در حوزه سالمت .2

 به پایتخت بودن نزدیک .3

 امکان پوشش بیماران از شهرستانهاي مجاور .4

 وجود انجمن بومیان شهرستان در تهران .5

 صنعتی متعدد در شهرستانوجود شهرك هاي  .6

 گردشگري در شهرستان جاذبه هايوجود  .7

 

 کمبود اعتبارات مالی .1

 وکمبود پزشک بومی نبودن اکثر پزشکان متخصص .2

تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستانی از سوي سازمان  .3

 هاي بیمه گر

 موقعیت جغرافیایی اسیب پذیر بیمارستان)سیل و...( .4

 عدم دسترسی مراجعین به وسایل ایاب وذهاب  .5
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 (EFEجدول ارزیابی فاکتور هاي خارجی)

 

 عوامل خارجی

ت
ب اهمی

ضری
 

  رتبه
 امتیاز

 )ضریب رتبه(
 تهدید فرصت

 نسبی جدي نسبی جدي

4 3 2 1 

 ( 3و  4فرصت ها)

 40    4 10 وجود دانشکده پرستاري دولتی و آزاد در شهرستان .1

 40    4 10 وجود نهادهاي مردمی فعال در حوزه سالمت .2

 32    4 8 بودن به پایتخت نزدیک .3

 36    4 9 امکان پوشش بیماران از شهرستانهاي مجاور .4

 36    4 9 وجود انجمن بومیان شهرستان در تهران .5

 36    4 9 وجود شهرك هاي صنعتی متعدد در شهرستان .6

 24   3  8 گردشگري در شهرستانوجود جاذبه هاي  .7

 (2و1تهدید ها )

 10 1    10 کمبود اعتبارات مالی .1

 7 1    7 بومی نبودن اکثر پزشکان متخصص وکمبود پزشک .2

 14  2   7 تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستانی از سوي سازمان هاي بیمه گر .3

 6 1    6 موقعیت جغرافیایی اسیب پذیر بیمارستان)سیل و...( .4

 7 1    7 عدم دسترسی مراجعین به وسایل ایاب وذهاب  .5

 288     100 جمع

 100/288=88/2 جمع کل

 

 

 : رتبه عوامل بررسی

  است اساسی سازمان برای تهدید:2خوب فرصت  است مطرح سازمان برای خوبی فرصت: 3عالی فرصت  است مطرح سازمان برای عالی فرصت  4:

 اساسی بسیار تهدید  است اساسی بسیار سازمان برای تهدید:1اساسی تهدید

 .گردد می استفاده ها فرصت برای 4 و 3 و تهدیدها برای 2 و 1

 .است 100 برابربا که شود می محاسبه تهدیدها و ها فرصت نقاط مجموع در عوامل عمودی مقایسه از نسبی اهمیت ضریب یا وزن : اهمیت ضریب

 

.ی ان استبیشتر از تهدیدها  سازمان  فرصت های محیطی  
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 (IFEجدول ارزیابی فاکتور هاي داخلی)

 

 داخلیعوامل 

 

ضریب 

 اهمیت

  رتبه
 امتیاز

 )ضریب رتبه(
 ضعف قوت

 نسبی جدي نسبی جدي

4 3 2 1 

 ( 3و  4نقاط قوت)

 18   3  6 مناسب فعال تخت تعداد از برخورداري .1

 5  3   15 (  CCU, ICU, NICU)  وجود بخش هاي مراقبت ویژه .2

 12   3  4 استقرار پانسیون پزشکان  .3

 15   3  5 در بیمارستان MRIوجود مرکز .4

 20    4 5 حضور پزشک متخصص مقیم در اکثر رشته هاي پایه مخصوصا طب اورژانس .5

 15   3  5 نوساز بودن فضاي فیزیکی بیمارستان  .6

 ATM 5  3   15برخورداري از سیستم  .7

 16    4 4 اجراي دستورالعمل طرح تحول سالمت  .8

 16    4 4 مدار بسته در مکانهاي مختلف برخورداري ازسیستم حفاظت محیطی ونصب دوربین .9

 HIS 4 4    16 سیستم از برخورداري .10

 12   3  4 اینترنت و اینترانت سراسري شبکه از برخورداري .11

 16    4 4 وجود واحد اندوسکوپی مجهز .12

 16    4 4 بودن درمانگاه تخصصیفعال  .13

 16    4 4 وجود اتاق عمل مجهز وفعال .14

 16    4 4 جنرال بودن بیمارستان .15

 16    4 4 بزرگترین بیمارستان شرق استان .16

 ( 1و  2نقاط ضعف)

 8  2   4 و ....PICU ،ENTنبود برخی ازبخش هاي تخصصی: چشم ،سوختگی ،  .1

 4 1    4 کمبود فضا وامکانات  آموزشی .2

 10  2   5 پرسنل با تعدادبیماران تناسب عدم و انسانی نیروي کمبود .3

 3 1    3 نواقص ساختار فیزیکی واحد تریاژدر اورژانس .4

 6  2   3 نبود فیزیوتراپیست  .5

 10  2   5 نبود امبوالنس مجهزوتیم اعزام مجرب .6

 10  2   5 نبود دستگاه سی تی اسکن .7

 301     100 جمع

 100/301=01/3 جمع کل

 

 

 

 

 قوت های داخلی سازمان بیشتر از ضعف های ان است.
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 : رتبه عوامل بررسی

  است قوی خصوص این در : سازمان3کم  ضعف  است ضعیف بیمارستان در عامل :این2اساسی  ضعف  است ضعیف بسیار بیمارستان در عامل :این1

 بسیار قوت  است قوی بسیار خصوص این در : سازمان4کم  قوت

 .شود می استفاده قوت نقاط برای 4 و 3 و ضعف نقاط برای تنها 2 و 1

 .است 100 با برابر که شود می محاسبه ضعف و قوت نقاط عوامل عمودی مقایسه از نسبی اهمیت ضریب یا وزن : اهمیت ضریب
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 موقعیت استراتژیک بیمارستان الغدیر تعیین 

  اي خانه 4 خارجی و داخلی ماتریس

I خارجی و داخلی ماتریس بنام ابزاري از خارجی و داخلی عوامل همزمان تحلیل و تجزیه براي nternal  and External MATRIX  

 که امتیازاتی بایستی ماتریس این تشکیل براي .رود می کار به استراتژیک موقعیت وضعیت تعیین براي ماتریس این .شود می استفاده

 با متناسب وسپس کرده جاگذاري ماتریس این عمودي و افقی ابعاد در را آمده بدست خارجی و داخلی عوامل بررسی هاي ماتریس در

 عوامل ارزیابیهاي  ماتریس نمرات خارجی و داخلی ماتریس در .شود می انتخاب خاصی استراتژي آمده، دست به استراتژیک موقعیت

( 1الی5/2( وضعیف)5/2الی4 قوي)شامل؛ بخشی دو طیف یک در نمرات این .گیرند می قرار عمودي و افقی ابعاد در خارجی و داخلی

 قرار میگیرند.

 .دارد ناحیه چهار خارجی و داخلی ماتریس

 همچنین و است مناسبی هاي فرصت داراي خود خارجی محیط در سازمان آن در که دارد موقعیتی به اشاره : تهاجمی ناحیه -1

 عمل این در که سازمانی از .گیرد می قرار کارها سرلوحه در ها فعالیت توسعه حالت این در .است برخوردار خوبی قوتهاي از نیز درداخل

تهاجمی عمل  صورت به بتواند موجود هاي قوت و ها فرصت از گیري بهره با که رود می انتطار گیرد می قرار موقعیت « تهاجمی » .کند

 کند.

 داخل محیط در اما است فرصت داراي همجنان خود خارجی محیط در سازمان که دارد اشاره موقعیتی به : کارانه محافظه ناحیه -2

 صورت به دیگر عبارت به و بپردازد درونی هاي ضعف رفع به که رود می انتظار سازمان از حالت این در .است مواجه هایی باضعف

  .کند تالش درونی هاي چالش رفع در کارانهمحافظه 

 هاي چالش رفع صورت به که رود می انتظار است، مواجه بیرونی تهدیدهاي با و قوت داراي سازمان رقابتی ناحیه در : رقابتی ناحیه -3

 .بکوشد بیرونی

 با مقابله توانایی همچنین و است جدي تهدیدهاي داراي خارجی محیط در که است مواجه حالتی با سازمان : تدافعی ناحیه 4 -

 .بپردازد فعالیتهایش سپاري برون و سازي سبک به تدافعی راهکارهاي طریق از باید صورت این در ندارد، هم را اینتهدیدها
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           ST  (تهاجمیاستراتژي ) از تهد یدها دوري کرد : از نقاط قوت استفاده کرده و 

          
            

 فاکتور هاي داخلی                    

 

 

 

 

 

 

 فاکتورهاي    

 خارجی 

 فهرست قوت ها:

 از تعداد تخت فعال مناسب يبرخوردار .1

 (  CCU, ICU, NICU ) ژهیمراقبت و يوجود بخش ها .2

  پزشکان ونیاستقرار پانس .3

 مارستانیدر ب MRIوجود مرکز .4

 هیپا يدر اکثر رشته ها میحضور پزشک متخصص مق .5

 مخصوصا طب اورژانس

  مارستانیب یکیزیف ينوساز بودن فضا .6

 ATM ستمیاز س يبرخوردار .7

  دستورالعمل طرح تحول سالمت ياجرا .8

 نیونصب دورب یطیحفاظت مح ستمیازس يبرخوردار .9

 مختلف يمدار بسته در مکانها

 HIS ستمیاز س يبرخوردار .10

 نترنتیو ا نترانتیا ياز شبکه سراسر يبرخوردار .11

 مجهز یوجود واحد اندوسکوپ .12

 یفعال بودن درمانگاه تخصص .13

 وجود اتاق عمل مجهز وفعال .14

 مارستانیجنرال بودن ب .15

 شرق استان                                  مارستانیب نیبزرگتر .16

 فهرست ضعف ها:

 

: چشم یتخصص يازبخش ها ینبود برخ .1

 .... وPICU ،ENT،  ی،سوختگ

 یکمبود فضا وامکانات  آموزش .2

و عدم تناسب  یانسان يرویکمبود ن .3

 با پرسنل مارانیتعدادب

 اورژانس اژدریواحد تر یکیزینواقص ساختار ف .4

  ستیوتراپیزینبود ف .5

 اعزام مجرب مینبود امبوالنس مجهزوت .6

 اسکن یت ی. نبود دستگاه س7

 ت فرصت ها:فهرس

وجود دانشکده پرستاري دولتی و آزاد  .1

 در شهرستان

وجود نهادهاي مردمی فعال در حوزه  .2

 سالمت

 بودن به پایتخت نزدیک .3

امکان پوشش بیماران از شهرستانهاي  .4

 مجاور

 وجود انجمن بومیان شهرستان در تهران .5

وجود شهرك هاي صنعتی متعدد در  .6

 شهرستان

وجود جاذبه هاي گردشگري در  .7

 شهرستان

 فهرست تهدید ها:

 کمبود اعتبارات مالی .1

 بومی نبودن اکثر پزشکان متخصص وکمبود پزشک .2

تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستانی از سوي  .3

 سازمان هاي بیمه گر

 جغرافیایی اسیب پذیر بیمارستان)سیل و...(موقعیت  .4

 عدم دسترسی مراجعین به وسایل ایاب وذهاب  .5

 

 :تالش در جهت
S1:  ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات

سالمت از طریق پیاده سازي استانداردهاي 

 اعتباربخشی

S2:  ارتقاء استانداردهاي ایمنی بیماران و

 کارکنان 

S3:  آموزش مداوم و توانمندسازي کارکنان 

S4:  مدیریت برنامه هاي پیشگیري و ارتقاء

 سالمت
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                            Goalکالن اهداف بندي اولویت و تدوین شناسایی،

    G1 : ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات سالمت  

G2: ارتقاء  استانداردهاي ایمنی بیماران و کارکنان 

G3 :  کارکنان آموزش و توانمندسازي 

G4: مدیریت برنامه هاي پیشگیري و ارتقاء سالمت 

 

   Objective  اختصاصی اهداف بندي اولویت و تدوین شناسایی،

 Objective سالیانه اختصاصی اهداف از اي مجموعه تحقق طریق ازً Goal کالن هدف هر سازمانی اهداف مراتب سلسله در       

 .شود می گفته نیز عملیاتی اهداف یا عینی اهداف آن به که شود می حاصل
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1G : ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات سالمت  :1هدف کلی 

 

 Objectives : اهداف اختصاصی 

 

O1  99تا پایان سال  % 87:  افزایش سطح رضایتمندی بیماران به میزان 

O2  پیشرفت برنامه راه اندازی واحد :IPD  99درصد تا پایان سال 50   در این مرکز به میزان 

O3   99درصد تا پایان سال   30: کاهش درصد سزارین نخست زا به میزان  

O4  :99درصد تا پایان سال   10کاهش کسورات بیمارستانی به 

O5  99درصد تا پایان سال  30  های بیمارستانی به میزان: برطرف کردن چالش 

6 O 99تا پایان سال درصد  100به میزان  برای دستیابی به لوح دوستدار کودک: انجام اقدامات الزم 

99درصد  تا پایان سال 70به تجهیزات استاندارد به میزان        EOC مجهز نمودن کانکس: O7  

O8  99درصد تا پایان سال  50: ارتقای استانداردهای مدیریت سبز به میزان 

O9  : ادامه برنامه های استانداردسازی واحدتحقق IT  99تا پایان سال درصد   60  به میزان   

: O1099تا پایان سال  درصد 80افزایش سطح ارائه خدمات ایمن و استاندارد آزمایشگاهی به میزان 

Strategies       (  99تا پایان سال  % 87سطح رضایتمندی بیماران به میزان  افزایش )استراتژی های هدف اختصاصی اول 

G1O1S1 :اجرای کامل  منشور حقوق بیمار 
G1O1S2 :ارتقای سیستم های نظرسنجی بیماران 

G1O1S3 :کاهش رضایت شخصی بیماران در بخش ها 
G1O1S4: افزایش رضایتمندی غذایی بیماران 
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G1O1S5 : اجرایی کردن ثبت رژیم غذایی بیماران در سیستمHIS 

Strategies      استراتژی های هدف اختصاصی دوم(   پیشرفت برنامه راه اندازی واحدIPD  99درصد تا پایان سال  50 در این مرکز به میزان ) 
 G1O2S1:  تامین تجهیزات مورد نیاز 

 G1O2S2 :تامین نیروی انسانی مورد نیاز 

Strategies   ( 99درصد تا پایان سال   30کاهش درصد سزارین نخست زا به میزان  استراتژی های هدف اختصاصی سوم   ) 
 G1 O3 S1  :ترویج زایمان فیزیولوژیک 

G1 O3 S2 :کاهش میزان سزارین غیر ضروری 

Strategies    ( 99درصد تا پایان سال   10کاهش کسورات بیمارستانی به استراتژی های هدف اختصاصی چهارم ) 

G1O4S1      :کاهش کسورات خدمت در بخش/واحدهای بیمارستانی 

G1O4S2       :کاهش کسورات دارویی در بخش/واحدهای بیمارستانی 

Strategies     ( 99درصد  تا پایان سال  30)  برطرف کردن  چالش های بیمارستانی  به میزان استراتژی های هدف اختصاصی پنجم 

G1O5S1 :عملیاتی نمودن چالش ها ی مربوط بخش/واحدها 

G1O5S2 :بیمارستان ن چالش های مربوط به عملیاتی نمود 

Strategies    ( 99درصد  تا پایان سال 100انجام اقدامات الزم برای دستیابی به لوح دوستدار مادر به میزان    ) استراتژی های هدف اختصاصی ششم 

G1O6S1 :شیر مادر برنامه آموزشی 

G1O6S2  :تکمیل و جمع بندی مستندات شیر مادر 

G1O6S3 :برنامه ریزی پایش های دوره ای 

G1O6S4 : هماهنگی جهت بازدیدهای وزارت خانه 

Strategies      مجهز نمودن کانکساستراتژی های هدف اختصاصی هفتم(  EOC  99درصد  تا پایان سال 50به تجهیزات استاندارد به میزان) 

G1O7S1 : خریداری تجهیزات مربوط بهEOC  

Strategies   (99درصد تا پایان سال  50)ارتقای استانداردهای مدیریت سبز به میزان استراتژی های هدف اختصاصی هشتم 

G1O8S1 :صرفه جویی در مصرف انرژی 

G1O8S2 :صرفه جویی در مصرف آب 

G1O8S3 :صرفه جویی در هزینه های مخابراتی 

 G1O8S4دولت الکترونیک:توسعه  

Strategies    تحقق ادامه برنامه های استانداردسازی واحد استراتژی های هدف اختصاصی نهم(IT  99درصد تا پایان سال   60  به میزان  ) 

G1O9S1 :عملیاتی نمودن برنامه های درنظر گرفته شده 

Strategies    ( 99درصد تا پایان سال  80خدمات ایمن و استاندارد آزمایشگاهی به میزانافزایش سطح ارائه )استراتژی های هدف اختصاصی دهم 

G1O10S1 :عملیاتی نمودن کنترل کیفی دستگاه ها 
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Goal 2     ارتقاء  استانداردهاي ایمنی بیماران و کارکنان :   2هدف کلی 

     Objectives         : اهداف اختصاصی 

1O  :  99درصدتا پایان سال  09ارتقای فرایند انتقال ایمن بین بخشی به میزان  

O2 :   99درصد تا پایان سال  90ارتقای نگهداشت تجهیزات پزشکی مرکز به میزان 

O399یان سالدرصد   تا پا 100زان  ایمن گازهای طبی به می :  تامین  

O4 : آمادگی بیمارستان در مقابله با حوادث داخلی و خارجی وOver Load   99درصد تا پایان سال  80بیمارستانی به میزان 

O5   :99 سال پایان تا % 90 میزان به بیمار ایمنی ارتقای و حفظ و خطا مدیریت 

 O6    :99درصد تا پایان سال  65ت دست به افزایش کمپلیانس رعایت بهداش  

O7  : 99 درصد تا پایان سال 75افزایش میزان اسکراب دست در اتاق عمل به 

O8:  99درصد تا پایان سال  4ارتقائ آگاهی و عمل به روش اجرایی پیشگیری از عفونت محل عمل به میزان 

O9: 99 درصد تا پایان سال 80در مواجهه با بیماری واگیر به میزان  فردی حفاظت وسایل از ایمن ارتقای استفاده 

O10:  99درصد به یک درصد تا پایان سال2کاهش درصد مواجهه شغلی پرسنل از 

O11:  روز-بیمار 1000درصد بر اساس  13درصد بر اساس تعداد موارد بستری و  4افزایش گزارش دهی موارد عفونت های بیمارستانی به 

O12 : 99درصد تا پایان سال  50به میزان   تطابق مصرف آنتی بیوتیک های پروفیالکسی قبل از عمل جراحی با پروتکل تدوین شده بیمارستان 

Strategies      (99درصدتا پایان سال 90)ارتقای فرایند انتقال ایمن بین بخشی به میزان  استراتژی های هدف اختصاصی اول 

G2O1S1 :وزشی تدوین برنامه آم 
G2O1S2 :تدوین چک لیست  

G2O1S3 :پایش و نظارت مستمر 

G2O1S4  :طرح اقدامات اصالحی 

  Strategies (99درصد تا پایان سال  90ارتقای نگهداشت تجهیزات پزشکی مرکز به میزان ) استراتژی های هدف اختصاصی دوم 

G2O2S1   :عملیاتی نمودن برنامه های کنترل کیفی 

G2O2S2   :ایمنی و نگهداشت تجهیزات پزشکی به کاربران دستگاهها آموزش 

G2O2S3   : شناسنامه دار نمودن تجهیزات پزشکی  و فعال سازی نرم افزارpmq 

G2O2S4   :( نگهداری پیشگیرانه تجهیزات پزشکیPM) 
G2O2S5   :تعمیر، فراخوان و سرویس دوره ای تجهیزات پزشکی 
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  Strategies  (   99درصد  تا پایان سال100)تامین ایمن گازهای طبی به میزان استراتژی های هدف اختصاصی سوم 

            G2O3S1استانداردسازی گازهای طبی  : 

Strategies  آمادگی بیمارستان در مقابله با حوادث داخلی و خارجی و استراتژی های هدف اختصاصی چهارم(Over Load  درصد تا پایان  80به میزان  بیمارستانی

 (  99سال 
G2O4S1 :برنامه ریزی جهت برنامه افزایش ظرفیت 

G2O4S2 :انرژی )سوخت وبرق( مرکز در زمان بحران  تدوین برنامه تامین 
G2O4S3 :تدوین وتنظیم برنامه آموزشی  برای واحدهای بیمارستانی 

Strategies ( 99تا پایان سال    % 90خطا و حفظ و ارتقای ایمنی مشکالت ایمنی بیمار به میزان  مدیریت  استراتژی های هدف اختصاصی پنجم  ) 
G2O5S1 پیشگیری از خطاهای دارویی بخش ها : 

G2O5S2 کاهش میزان سقوط  بیماران در داخل  بخش : 
G2O5S3عملیاتی کردن دستورالعمل جراحی ایمن : 

   G2O5S4کاهش میزان درصد فرار بیماران : 

Strategies (99ل درصد تا پایان سا 65افزایش کمپلیانس رعایت بهداشت دست به استراتژی های هدف اختصاصی ششم) 
G2O6S1 ارتقائ میزان رعایت بهداشت دست : 

 

Strategies ( 99ل درصد تا پایان سا 75افزایش میزان اسکراب دست در اتاق عمل به استراتژی های هدف اختصاصی هفتم) 

G2O7S1           : 

Strategies (99ل درصد تا پایان سا 4ارتقائ آگاهی و عمل به روش اجرایی پیشگیری از عفونت محل عمل به میزان استراتژی های هدف اختصاصی هشتم) 
G2O8S1برنامه ریزی و اجرای مراقبت از بیماران در برابر عفونت محل جراحي در بیمارستان  : : 

Strategies  (99درصد تا پایان سال  80در مواجهه با بیماری واگیر به میزان  فردی حفاظت وسایل از ایمن ارتقای استفادههدف اختصاصی نهم)استراتژی های 

G2O9S1          : فردی حفاظت تدوین و اجرای استراتژی نحوه و اصول 

Strategies (99به یک درصد تا پایان سال درصد2کاهش درصد مواجهه شغلی پرسنل از استراتژی های هدف اختصاصی دهم) 
 

G2O10S1اجرای برنامه عملیاتی طراحی شده : 

Strategies ( درصد بر  13درصد بر اساس تعداد موارد بستری و  4به  موارد عفونت های بیمارستانی  افزایش گزارش دهی استراتژی های هدف اختصاصی یازدهم

 99ل تا پایان سا روز-بیمار 1000اساس 
G2O11S1 :نهادینه کردن فرهنگ گزارش دهی موارد عفونت های بیمارستانی 

Strategies ( به   تطابق مصرف آنتی بیوتیک های پروفیالکسی قبل از عمل جراحی با پروتکل تدوین شده بیمارستان استراتژی های هدف اختصاصی  دوازدهم

 (99درصد تا پایان سال  50 میزان
G2O12S1  آنتی بیوتیک پروفیالکسی قبل از عمل در بیمارستان: اجرای سیاست مصرف منطقی 
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Goal 3   آموزش  و توانمندسازي مستمر کارکنان:  3:هدف کلی 
Objective         : اهداف اختصاصی 

   1O99درصد تا پایان سال  60: تبدیل توانمندهای بالقوه به بالفعل به میزان 

: O2    99درصد  تا پایان سال 100ارتقای سرانه آموزشی به میزان  

Strategies         (  99درصد تا پایان سال  60)  تبدیل توانمندهای بالقوه به بالفعل به میزان  اول استراتژی های هدف اختصاصی 

: G3O1S1  هموار کردن شرایط جهت کاربردی کردن آموزشها 

: G3O1S2 م و عملپر کردن خال بین عل 

: G3O1S3 گونه ای که امکان جایگزینی نیروهای تخصصی در شرایط اضطراری وجود داشته باشد.ه ارتقا آموزش ب 
: G3O1S4             کاهش میزان تفاوتهای بین پرسنل بخشهای تخصصی و عمومی 

Strategies      ( 99درصد  تا پایان سال 100ارتقای سرانه آموزشی به میزان استراتژی های هدف اختصاصی  دوم    ) 

: G3O2S1  تدوین برنامه توسعه فردی 

: G3O2S2 تدوین سیاست آموزشی کارکنان                                                                                                                                                                                                          

Goal4  مدیریت برنامه هاي پیشگیري  و ارتقاي سالمت: 4هدف اصلی 
Objective   : اهداف اختصاصی 

  :O1  99درصد تا پایان سال70  به میزان   مدیریت پسماند از طریق  برنامه های پیشگیری و ارتقای بهداشتبهبود    

    O2   : 99کیلو گرم تا پایان سال  110کیلو گرم به  135کاهش پسماند های عفونی تولیدی بخش ها از      

O3  99درصد تا پایان سال 90تا  بیمارستانی:  ارتقاء سطح مدیریت پسماند های 

O4   :99درصد تا پایان سال  90ی در خصوص مدیریت و تفکیک پسماند به میزان ارتقاء سطح آگاهی کادر درمانی و خدمات 

Strategies    ( 99درصد تا پایان سال70به میزان   مدیریت پسماند )بهبود برنامه های پیشگیری و ارتقای بهداشت از طریق استراتژی های هدف اختصاصی اول 

G4O1S1 :استانداردسازی ساختمان امحای 
G4O1S2 :افزایش سطوح نظارتی  در حیطه های مختلف 

Strategies   (  99کیلو گرم تا پایان سال  100کیلو گرم به  135)کاهش پسماند های عفونی تولیدی بخش ها از استراتژی های هدف اختصاصی دوم 

G4O2S1استقرار برنامه جمع آوری ، تفکیک ، انتقال و بی خطر سازی پسماند ها : 
G4O2S2در خصوص تفکیک پسماند ها  آنهاآگاهی  ی و افزایش و غیر عفون : جلب مشارکت بیماران و همراهان تولید کننده زباله های عفونی   

Strategies    (  98درصد تا پایان سال  100)ارتقاء سطح مدیریت پسماند های بیمارستانی تا استراتژی های هدف اختصاصی سوم 
G4O3S1اطمینان از صحت عملکرد دستکاه بی خطر ساز : 

Strategies   98درصد تا پایان سال  90)ارتقاء سطح آگاهی کادر درمانی و خدماتی در خصوص مدیریت پسماند به میزان استراتژی های هدف اختصاصی چهارم   

G4O4S1                 :)برگزاری کالس های آموزشی در خصوص تفکیک پسماند برای کادر درمانی 

G4O4S2 :آوری پسماند برای کادر خدماتی برگزاری کالس های آموزشی در خصوص جمع 

G4O4S2 :برگزاری کالس های آموزشی در خصوص حمل و نقل  پسماند برای کادر خدماتی 
G4O4S2 :برگزاری کالس های آموزشی در خصوص دفع پسماند برای کادر خدماتی 
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) BSC(متوازن امتیازي کارت 
 

BSC       ًمعیارهاي تر، ملموس ارزیابی قابل اهداف به را استراتژي( در شده )ترسیم سازمان مأموریت که میدهد ارائه ابزاري    

 .کند می ترجمه عملیاتی ومعیارهاي عملکردي
 
 
 

 
 
 
 

کارت هاي  باشد، می یادگیري و رشد و داخلی فرآیندهاي،بازار و مشتري ،مالی کارت چهار شامل متوازن امتیازي کارتهاي

 وجوه از درهریک نیاز مورد اقدامات و کمی اهداف معیارها، اهداف، سازمان، در استراتژي نقشۀ اساس بر متوازن امتیازي

 .نماید می مشخص را چهارگانه
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 رسالت:
بیمارستان الغدیر به عنوان 

بزرگترین مرکز درمانی شرق 

استان زنجان وظیفه ارائه خدمات 

درمانی موثر و کارآمد را برای 

راستای تامین و ارتقا بیماران در 

سالمت مردم بر اساس قوانین و 

درمان و -مقررات وزارت بهداشت

آموزش پزشکی در سرلوحه کار 

 دهد.خود قرار می

 

 
 ((Strategy Map نقشه استراتژیک

 مرکز آموزشی درمانی الغدیر ابهر
 

 ارزش ها:
 عدالت 

 کرامت انسانی 

 ایاخالق حرفه 

 کارکنانگیرندگان خدمت و  رعایت حقوق 

 ارتقاء مستمر کیفیت 

 پاسخگویی 

 شایسته ساالری 

 مسئولیت پذیری 

 دوستدار محیط زیست 

 ارتقاء مهارتهای فردی و تیمی 

  ایجاد فرصت برای آموزش مستمر)کارکنان

 و مددجویان(

 همدلی وصداقت 

 نظم وانضباط 

 چشم انداز :
 :میما برآن

و  یصیتشخ شرفتهیپ زاتیو تجه یخدمات تخصص تیفیبا گسترش و بهبود ک .1

موجود،  یو ماد یانسان های¬تیمنابع و ظرف هیاز کل نهیبه یریو به کارگ یدرمان

 .میرا مرتفع ساز نیمراجع یو درمان یصیتشخ یازهاین یتمام

 .مینظام سالمت باش  یانسان یرویمجموعه ن یتوانمندساز نهیالگو در زم نیبهتر  .2

رتبه در سطح استان قرار  نیو پرسنل در باالتر نیمراجع یتمندیاز نظررضا .3

 .میریبگ

 .میباش یوآموزش یدر خدمات درمان نینو یهایاستفاده از فناور شتازیپ .4

ی
مال

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 

ت
خدم

ن 
رندگا

گی
 

     

 
 
 
 
 
 
 

 

رایند
ف

 

          

 
 

 
 
 
 

 

ی
ر
شد ویادگی

ر
 

 
 
 
 
 
 
 

 

انافزایش رضایتمندی بیماران وهمراه  افزایش تعداد گیرندگان خدمت 

 افزایش تنوع خدمات رسانی

 بهبود مدیریت هزینه

درامد،کاهش هزینه ها،صرفه )افزایش 

 جویی و...(

 

 

 

 تنوع بخشی در افزایش جذب منابع مالی

)کمک های مردمی، خیرین ، دانشگاه علوم  

 پزشکی و...(

 افزایش آموزش ومهارت کارکنان
 بهبود کیفیت زندگی کارکنان

کالمی -ارتقا مهارتهای ارتباطی   

 ارتقا ایمنی بیماران وکارکنان
 بهبود مدیریت نگهداشت

 افزایش کیفیت خدمات
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 : 1399تیم مدیریت اجرایی شرکت کننده در تدوین و بازنگري سند استراتژیک بیمارستان در سال     

 ردیف حاضریناسامی  سمت امضاء

ومسئول  سرپرست بیمارستان 

 فنی

  آقاي دکتر محمودي
1 

 

 
 بداغیآقاي  مدیر بیمارستان

 

2 

 

 رئیس امور عمومی
 

 آقاي حسینخانی
 

 

3 

 
 

  آقاي نقدیان مسئول منابع انسانی

4 

 

 اسدي خانم مدیر پرستاري
 

 
5 

 مسئول امور مالی 

 

 تاریورديآقاي 
 

 
6 

 

 پور یگانهآقاي  ITمسئول  

 

 
7 

 

  خانم عسگري)رقیه( مسئول بهبود کیفیت
8 

 

 9 سیده منظر امینی سوپروایزر آموزشی

 

  خانم مهدیخانلو کارشناس اعتباربخشی
10 

 

 

 

                                  


