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 :پیبم  سیبػت 

 شحوي الشحینلثؼن اهلل ا

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            

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

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

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

 جبهقِ ثِ کبس گیشد.

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

هالذل ثشًبهالِ سیالضی     ذُحضالشت اهیشالوالؤهٌیي)ؿ( خذاثٌال   ثیوبسػتبى کِ ساٌّوبی فقبلیت ّبیـبى ثبؿذ؛ ثٌبثشایي 

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

 ثِ فٌَاى اثضاس هذیشیتی دس جْت سػیذى ثِ اّذاف خَد اًتخبة کشدُ اػت.سا  1400تب  1398

 

 دکتش فلی هقذم                         

 ثیوبسػتبى                                                                  سیبػت                                                                                                                                      
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 :ثیوبسػتبىقشفی ه

فٌالالَاى یالالک  ِ تخالالت هبالالَة ثالال   167ثیوبسػالالتبى حضالالشت اهیشالوالالَهٌیي )ؿ( خذاثٌالالذُ ثالالب داؿالالتي     

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

 هتشهشثـ هی ثبؿذ 10440هتشهشثـ ٍػبختوبى ثِ هؼبحت  8.221842صهیي 

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

(2 ) ٍ  ، اتالالبع فوالالل اصالاللی ٍ ػالالشپبیی   ثلالالَز صایوالالبى دیالالبلیض ، ،ICU  ،NICUصًالالبى، ، اعفالالبل ٍ ًالالَصاداى 

 .ٍ ثخالالالالالالالالالؾ اٍسطاًالالالالالالالالالغ هالالالالالالالالالی ثبؿالالالالالالالالالذ ٍ دسهبًگالالالالالالالالالبُ تخببالالالالالالالالالی

ُ       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  ب هالالی ثبؿالالذ اص جولالالِ ٍاحالالذ  ٍؽیفالالِ خالالذهبت حوالالبیتی ٍ اداسی ثیوالالبساى ثقْالالذُ ایالالي ٍاحالالذ

،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

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

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

داخلالالی ، اعفالالبل ٍ ًالالَصاداى ، استَپالالذی ، اسٍلالالَطی، قلالالت ٍ فالالشٍع ،      تخبالاله ّالالبی ثیوبسػالالتبى داسای 

 هی ثبؿذ افببة ٍ سٍاى ،داخلی ، صًبى ٍ صایوبى ، چـن پضؿکی 

 :ثشًبهِ یافق صهبً

 بىیالالتالالب پب 1398اص ػالالبل  ی اهیشالوالالَهٌیي خذاثٌالالذُ  هشکالالض دسهالالبً  کیثشًبهالالِ اػالالتشاتظ  یصهالالبً افالالق

ٍ  یبثیالالهالالَسد اسص بًِیکتبثچالالِ ثالالِ صالالَست ػالالبل يیالالؿالالذُ اػالالت ٍ ا يیالالیتق ػالالبل 3 ثالالِ هالالذت  1400ػالالبل 

 .شدیگی قشاس ه وبسػتبىیث ٍ سّجشی تیشیهذ نیت یثشسػ
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 هؼئَلیي ثخؾ ّب ٍ ٍاحذّب

 

 

 

 

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

هؼئَل تبػیؼبت ٍ 

ػبختوبى

 الْبم قبػوی کبسؿٌبع کٌتشل ففًَت هیالد خذاثٌذُ لَ آقبی 

 فبعوِ ثیگذلی ثخؾ داخلی اصغش سهضبًی کبسپشداص

 هَال فبعوِ 1ثخؾ جشاحی  سؼیذ لبسوی اعالفبت ػالهت فٌبٍسی

ثْذاؿت هحیظ، 

سختـَیخبًِ ٍ هذیشیت 

 پؼوبًذ

 ُ ثبثبییژهٌی ICUثخؾ  سثبثِ هحوذی

 سىیٌِ هحوذی ثخؾ اعفبل سبسا هحوذی ثْذاؿت حشفِ ای

 پشٍیي احوذ صادُ ثخؾ ًَصاداى اثشاّین صجَسیهحوذ  داسٍخبًِ

 صلیخب احوذی ثلَز صایوبى هشین گٌج خبًلَ تبَیشثشداسی

 صّشا هحوذی  ثخؾ صًبى صادُ هْذیفبعوِ  آصهبیـگبُ

 ًؼوت الِ خلجی دیبلیض ًسشیي ػجبس صادُ هؼئَل تغزیِ

 جَاد ثیگذلی CSRاتبع فول ٍ  وجشی اسوؼیلی تجْیضات پضؿکی

 فشیجب لبسوی اٍسطاًغ ًَسٍصیفشصاًِ 2ثخؾ جشاحی 

 فشیذٍى سؼبدتی  کلیٌیک تخببی جؼفش صًگٌِ هؼئَل خذهبت

 ػلی هذاح سجبسی هؼئَل اهَس هبلی صغشی سهضبًی  ػالهت اعالفبت هذیشیت
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 هَققیت جغشافیبیی ػبصهبى:

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

 ثیوبسستبى سیبست دوتش ػلی همذم 1

 

 هذیش ثیوبسستبى صبدلیبىػلی  2

 پشستبسی خذهبت هذیش ِ وشدلَلاػلی  3

 هسئَل اهَس هبلی  ػلی هذاح 4

 سَپش ٍایضس آهَصضی ػلی لبئن پٌبُ 5

  ثْجَد ویفیت هسئَل ثیگذلی ػلی 6

 فٌبٍسی اعالػبت هسئَل سؼیذ لبسوی 7

 هسئَل هٌبثغ اًسبًی سلیِ لشُ ثبغی 8
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 هی ثبؿذ. الگَی دیَیذهذل ثشًبهِ سیضی اػتشاتظیک ثیوبسػتبى هب ثش اػبع 

 ثبصخَسد

  

 EFEهبتشیغ  

 

 

   

 

  

 

 

  SWOT سیهبتش IFE

  

 

  

 تذٍیي اػتشاتظی                اجشای اػتشاتظی 

 

 الگَی دیَیذ:

ٍ   کی اص هذل ّبی ؿبخه ثشًبهِ سیضی ٍ هذیشیت اػالتشاتظیک هالی ثبؿالذ.   ایي هذل ی ي ثشًبهالِ  یدس ایالي هالذل تالذ

، هالبتشیغ اسصیالبثی   IFE)اص هبتشیغ ّبی اسصیبثی فَاهل داخلالی)  (input stageهشحلِ ٍسٍدی)دس ،اػتشاتظیک 

ٍ  matching stageهشحلالِ هقبیؼالِ)  ٍ دس  فالقالِ( -(ٍ هبتشیغ تحلیل ریٌفقبى)قالذست EFEفَاهل خبسجی)

 اػتفبدُ گشدیذُ اػت.( SWOTًیض اص هبتشیغ ػَات) (Decision stageهشحلِ تبوین 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:) 

ّب،سٍش ّبی اًجبم وبس،گبم ّبیی وِ ثبیذ ثشداضتِ ضَد.هٌبثؼی وِ ثبیذ ثشًبهِ ّب،هجوَػِ ای ّستٌذ اص ّذف 

 ثِ وبس ثستِ ضَد ٍ دیگش ػٌبصش الصم ثشای اجشای اّذاف تؼیي ضذُ

 ِسیضی ثشًبه(planning:) 

هسیش،ساُ،ٍسیلِ یب سٍش دسست ٍهٌبست ثشای سپس اًتخبة یؼٌی تؼییي ّذف ّبی دسست ٍ  ثشًبهِ سیضی 

 اّذافدستیبثی ثِ ایي 

 (ثشًبهِ سیضی استشاتژیهstrategic planning): 

 هحیغی تغییشات همبثل دس ٌّگبم ثِ ٍ پبسخگَئی هٌبست ثشای سبصهبى سبصی آهبدُ استشاتژیه، سیضی ثشًبهِ

 است ثشخَسداس دیٌبهیسن ٍ پَیبئی اص جْت ّویي ثِ ٍ. ثبضذ هی خبسج سبصهبى ٍ داخل

  سسبلت(mission): 

 سبصهبى ٍ هَیذ ًمص است وِ آى سبصهبى دس جبهؼِ ثش ػْذُ داسد.ثیبًگش فلسفِ ٍجَدی 

 ( چطن اًذاصvision:) 

 ولی ثغَس داًذ هی سبصهبى ثشای ًْبیتی سا آى هذیشیت سبصهبى وِاست  آیٌذُ اًذاصی تصَیشی اص چطن

 .داسیذ سبصهبى خَد آیٌذُ ثشای آسصٍیی ٍ ثبٍس چِ ضوب وِ است آى ثیبًگش چطن اًذاص

 ( اسصش ّب(value: 

اسصش ّبی یه سبصهبى ػجبست است اص اػتمبدات ثٌیبدی یب ثبٍسّب ٍ اصَلی وِ سبصهبى آى سا گشاهی ضوشدُ ٍ 

 .ًسجت ثِ اى حسبس هی ثبضذ.

 ( ًمبط لَتstrengths )S-: 

هجوَػِ هٌبثغ ٍ تَاًوٌذی ّبی داخل سبصهبًی است وِ سبصهبى سا دس جْت ًیل ثِ اّذاف خَد یبسی هی 

 .وٌذ

  ًمبط( ضؼفweaknesses )W-: 

  هجوَػِ ای اص ػَاهل داخل سبصهبى است وِ هبًغ تحمك اّذاف سبصهبى هی گشدد.

 ( فشصت ّبopportunities)-O: 

تَاًوٌذیْبی هی تَاى ثْشُ گیشی اص آى ّب ثب اهىبًبت ثبلمَُ خبسج اص سبصهبى وِ ػَاهل ٍ هجوَػِ ای اص

 پیص اص پیص فشاّن هی گشدد. ّذافصسا افضایص یبفتِ ٍ اهىبى تحمك اسبصهبى 

 تْذیذّب T-(threats) : 

ثِ هجوَػِ ػَاهل هَحش ٍ هذاخلِ گش خبسج اص سبصهبى اعالق هی ضَد وِ ثِ ػٌَاى ػَاهل هضاحن ػول ًوَدُ 

 .ٍ هبًغ اص اجشای ثشًبهِ ّب ٍ دس ًتیجِ تحمك اّذاف سبصهبى هی ضَد.

 (استشاتژیStrategy:) 

 ّبی سبصهبى ثشای سسیذى ثِ اّذاف اص پیص تؼییي ضذُ سا استشاتژی گَیٌذ.هجوَػِ ای اص ساُ ّب ٍ سٍش 
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  استشاتژی ّبی:SO 

 استشاتژی ّبیی است وِ ثب استفبدُ اص ًمبط لَت دس جْت ثْشُ گیشی اص فشصت ّب تذٍیي هی گشدد.

 استشاتژی ّبی:ST 

 هحیغی تذٍیي هی گشدد. استشاتژی ّبیی است وِ ثب استفبدُ اص ًمبط لَت دس جْت همبثلِ ثب تْذیذ ّب

  استشاتژی ّبی:WO 

 .استشاتژی ّبیی است وِ جْت استفبدُ اص فشصت ّب ٍ سفغ ًمبط ضؼف تذٍیي هی ضًَذ

  استشاتژی ّبی:WT 

استشاتژی ّبیی است وِ سبصهبى سا دس ثشاثش تْذیذات حفؼ وشدُ ٍ یب ثبػج تجذیل تْذیذات ثِ فشصت ّب هی 

 گشدد..

 (ریٌفؼبىstakeholders:) 

ثخطی اص اّذاف یب ًیبص ّبی خَد ثِ سبصهبى ٍاثستِ اًذ ٍ سبصهبى افشاد ٍ گشٍُ ّبیی ّستٌذ وِ ثشای سسیذى 

 ًیض ثِ ًَثِ خَد ثِ آًْب ٍاثستِ است ٍ اص آًْب هتبحش هی ضَد.

 (تحلیل ریٌفؼبىstakeholders analysis:) 

پزیشی ٍ احشگزاسی اص/ثش ػالیك ٍ  ،اسصیبثی سالیك آًْب،تطخیص ساُ ّبی احشیضبهل ضٌبسبیی ریٌفغ ولیذ

 .سالیك آًْب هی ثبضذ

 (هبتشیس اسصیبثی ػَاهل داخلیIFE:) 

 .ایي هبتشیس ًمبط لَت ٍ ضؼف اصلی سبصهبى سا تذٍیي ٍ اسصیبثی هی وٌذ

 (هبتشیس اسصیبثی ػَاهل خبسجیEFE:) 

 .هی وٌذ ایي هبتشیس فشصت ّب ٍ تْذیذ ّبی اصلی هحیظ سبصهبى سا ضٌبسبیی وشدُ ٍ اسصیبثی
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 ((missionتزسال بیانیً 

ازتمتتاس حتت    َنتتد عةؼتتال زستتالت  تتُش زتنٍتتا بیمازستتتان یمتتُوی َ شَلستتی زری ستتتان شری لوتتزپ شا ي ػاتتُب صیاتتعی ش اتتان  بتتا ا تتةؼانت اش خدا  امیسالمتتُمنیه خدابىتتدي بیمازستتتان 

ُا مىتتتد ستتتاشس کیتتتسَس ا  تتتانی عة ٍتتتد َ   تتت    تتتُش  بتتتا    تتتاز  ینتتتی وتتتی شانتتتدزرد ایتتته زاي بتتتا د
 ا
گیسس  جهیتتتصات صیاتتتعی ستتتالمت جاموتتًت َ ازاب ریاتتتُاتسیه ختتتدمات یمتتتُوی َ 

زتمتتتاس مرتتتفی  ، ایتتتت   ارموتتتی بیمتتتاز َ ز تتتایت هتتتد  ا  جهتتتت  متتت   ستتتا  ش  تتتت بتتتا رد َ شتتت ُي نس نتتتُیه متتتدرییت بیمازستتتتانی  تتت ه  تتتال   فضتتتاس یکییتتتصب مىاستتت  پیشتتتس  ً

 ذینفؼان ریابك با استاندازش نس ملی اعتباز بخشی فؼالیت وی کىدز

 (visionبیانیً چشم انداش)

خانی پازا لینیک با بهتسیه ح   ، ایت ارموی بیماز َ ز ایت ذینفؼان ربارب با استاندازش نس ملی اعتباز ن زا شازیم ما امید آ 
تش
بخشی  جهت هک با  ازاب خدمات ردمانی 

ُانیمشستیابی    ُان ب اش قط  ن باالرتیه ح   سالمت جاموً  بت  س ردمانی کشُز ر زپح کنیمزاستان زا   عن

 (valuesبیانیً ازش  ن)

    وی شانیم بهبُش مرفی  ، ایت َ ازتماس ارموی بیمازان َ  ازکىانما  ُش زا عة ٍد 

  ُازي رد  قدب رب وی شازیم  جهت  کریم ازبا  زجُع َ زػایت منشُز  قُق بیماز َ ز ایت ذینفؼانما هم

 زا سسلُهح  از  ُش ق از ق از وی شهیم ازتماس سالمت جاموً َ  م   سا  ش  ت 

  ت ٍد ماستز پرریس َ پاسخگُییمسئُلیت 

  استز ف هنگ بری ي َزس رد ساشمان ف هنگ  ربانهم  حُزس  تیمی َ نٍاشی ً كرشن  از ال  ما 

  ما   ازش  نس َ  ازج وی نهیمز کُشکبیمازستان شَستداز مارد 
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 امیرالمومنیه)ع( خدابنده بیمارستان

 دفتر بهبود کیفیت

 سیاست های کالن  

 

 

 ML-GT-MP-O1:وذ سٌذ

 28/5/96تبسیخ تذٍیي:

 20/2/1399تبسیخ آخشیي ثبصًگشی:

 20/2/1400تبسیخ ثبصًگشی ثؼذی:

 03ضوبسُ ٍیشایص:

 ذینفعان  سیاست  ردیف

 (طرف قرارداد و ... یها مهی/ همراهان، کارکنان، بمارانیبی)دیکل نفعانیو مشارکت ذ تیجلب رضا یکالن برا یراهکارها 1

 یساز نهیو به سازی گسترش، استاندارداز طریق موجود  ها و بخش هایتعداد تخت  شیافزا الف

 مارستانیب یکیزیف یفضا

 بیماران ،همراهان، کارکنان

،سرپایی و درمانگاه از طریق  اورژانس،بستری روند ارائه خدمات  ی و ارتقای کیفییتساز نهیبه ب

 اجرای بسته های طرح تحول نظام سالمت و استقرار کامل استاندارد های اعتباربخشی

 بیماران ،همراهان،کارکنان

افزایش رضایت ذینفعان با استفاده از افزایش امکانات رفاهی و استقرار نظام رسیدگی به  ج

 شکایات،انتقادات و پیشنهادات 

 ،همراهان،کارکنان مارانیب

تعامل سازنده با سازمان های بیمه گر به منظور تحقق کامل درامد مرکز و جلوگیری از افزایش  چ

 کسورات بیمه ای از طریق ارسال کامل و به موقع اسناد

 بیمه های طرف قرارداد

 مدیران،مسئوالن شهرستان و داروییدر حوزه های فضای فیزیکی، نیروی انسانی، تجهیزاتی  19مدیریت موثر بیماری کووید  د

 همراهان -بیماران-کارکنان –مدیران  افزایش بهره وری و کاهش در هزینه های بیمارستان  ه

 تیفیخطا و خطر و بهبود مستمر ک تیریمد مار،یب یمنیا یارتقا یکالن برا یراهکارها ینیبرشیپ 2

وانجام منظم راند های ایمنی  خطا یفرهنگ گزارش ده جیتروارتقای فرهنگ ایمنی بیماراز طریق  الف

 بیمار

 بیماران و همراهان 

 کارکنان مدیریت خطر در حوزه مختلف از طریق نهادینه نمودن برنامه های پیشگیرانه  ب

 کارکنان کنترل و کاهش عفونت بیمارستانی ج

 مدیران ارشد و کارکنان بهبود مستمر کیفیت از طریق ایجاد فرهنگ برنامه محوری و بهبود فرایند های بیمارستان  چ

 یانسان یروین یو توانمند ساز یریجذب و بکارگ یکالن برا یراهکارها 3

 کارکنان  ارتقای توانمندی کارکنان از طریق برگزاری کالس های اموزشی و اموزش مستمر کارکنان  الف

 مدیران ارشد و دانشگاه علوم پزشکی با کیفیت و ایمنبه منظور ارائه خدمات  یتوانمند و کاف یانسان یروین نیتام ب

استفاده از تمامی راهکارهای ممکن به منظور افزایش انگیزه و نشاط کارکنان جهت بهبود روحیه  ج

 همکاری و وجدان کاری و وظیفه شناسی و تعلق سازمانی

 مدیران ارشد و کارکنان

 مرتبط و ... یسازمانها ،یکنندگان مال نیتام ن،یریمردم نهاد و خ یجلب مشارکت سازمانها یکالن برا یراهکارها 4

حمایت کامل از سازمان های مردم نهاد و خیرین و تسهیل فرایند امکان حضور انها در عرصه  الف

 خدمت رسانی به بیمار

 شهرستان نیریمردم نهاد و خ یسازمان ها

 سازمان های مردم نهاد و خیرین شهرستان نسازما ها به سمت  کمک نیا تیو هدا یمردم یبر جذب کمک هاونظارت  تیوهدا یزیبرنامه ر ب
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 سدیف

ًبم ریٌفؼبى         استشاتژی ثشخَسد             ػاللِ-هبتشیس لذست 

 ػاللِ ریٌفغ لذست ریٌفغ

ثشلشاسی ساثغِ -استشاتژی هطبسوت دادى  4.7 4.5 تین هذیشیت اجشایی 1    

 وبسی خَة

دلت ٍ -ژی دادى اعالػبت وبفیتاستشا  4.3  2  ثیوبساى ٍ ّوشاّبى 2    

 هشالجت هذاٍم 

ثشلشاسی ساثغِ -استشاتژی هطبسوت دادى 4.2 4.7 داًطگبُ ػلَم پضضىی صًجبى 3    

 وبسی خَة

دلت ٍ -استشاتژی دادى اعالػبت وبفی 3.9 3 خیشیي ٍ ثٌگبُ ّبی خیشیِ 4   

 هشالجت هذاٍم

ثشلشاسی ساثغِ -استشاتژی هطبسوت دادى 3.7 4 سبصهبى ّبی ثیوِ گش 5   

 وبسی خَة

اثتىبس ػول دس -استشاتژی ساضی ًگِ داضتي 2.6 4.1 ضْشداسی ٍ ضَسای ضْش 6   

 جلت حوبیت اًْب

دلت ٍ -استشاتژی دادى اعالػبت وبفی 4.1 2.8 ثیوبسستبىوبسوٌبى  7   

 هشالجت هذاٍم

اثتىبس ػول دس -استشاتژی ساضی ًگِ داضتي 2.8 4.4 استبًذاسی ٍ فشهبًذاسی 8   

 آًْبجلت حوبیت 

ضشوت ّبی آة ٍ ثشق ٍ  9   

 گبص ٍ هخبثشات 

 استشاتژی وٌتشل اص دٍس 1.9 2.5

پیوبًىبساى ٍ ضشوت ّبی  10  

 عشف لشاسداد 

دلت ٍ -استشاتژی دادى اعالػبت وبفی 3.5 1.7

 هشالجت هذاٍم

 استشاتژی وٌتشل اص دٍس 2.8 2.9 جبهؼِ تحت پَضص 11  

 استشاتژی وٌتشل اص دٍس 1.7 1.6 جشایذ ٍ سسبًِ ّب 12   

 استشاتژی هطبسوت دادى 4.4 3.2 پضضىبى 13   

  

ذینفعان کلیدی 

مرکز
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 فالقِ(-هبتشیغ تحلیل ریٌفقبى)قذست 

  گشٍُ ةریٌفـ                                     قذست                                                  گشٍُ الف

  5   

   

    

  4   

  

 

 

   5 4 3 2 1       

 

  

 2 

 

 گشٍُ د  ج گشٍُ 

  1 

 

 

 

 

 

 :لذست ریٌفغ ثشای احش گزاسی دسسبصهبىهیضاى لذست ریٌفغ 

 

 :سبصهبى هیضاى ػاللِ ریٌفغ ثشای هطبسوت دسػاللِ ریٌفغ 

 

 

 عالقه ذینفع

 تین هذیشت اجشایی

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 سازمان های بیمه گر

 شهرداری و شورای شهر

 استانداری و فرمانداری

 بیماران و همراهان

 پزشکان

 بیمارستانکارکنان 

 پیمانکاران و شرکت های طرف قرارداد

 جامعه تحت پوشش خیرین و بنیاد های خیریه

 شرکت های آب و برق و گاز و مخابرات

 جراید و رسانه ها

 انتظارات ذینفعان گروه الف

تعامل بیشتر با دانشگاه 

 تهیه وتنظیم سیاست های کلی واهداف کالن و برنامه

 استراتژیک

صورتحساب  تعرفه های مصوب و ارسال به موقع تیرعا

 بیماران

  همکاری و مشارکت با خیرین و بنیاد های خیریه 

 انتظارات ذینفعان گروه ج

مناسب و ارائه خدمات با کیفیت و ایمن به  برقراری ارتباط

 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

 محیط و مدیریت پسماند و فاضالب توجه به بهداشت

 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 ًسجیّا  IFEػَاهل داخلی  

 

 ستجِ

1<X<4 

 اهتیبص ًْبیی

 (strengths)ًمبط لَت 

;S1 9 3 3 دس هشکض دس حذ اهکبًبت ذیٍجذ يیًَ یٍدسهبً یبیاهکبى اسادِ خذهبت تـخ 

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

:S3 12 3 4 ثِ صَست هؼتوش ٍ فبلی ٍ ّ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: 16 4 4 19ثیوبساى کٍَیذ ٍجَد اهکبًبت فضبی فیضیکی ٍ تخت پـتیجبى ٍ تجْیضات ثشای 

:S7 16 4 4 وبسػتبىیث یکیضیف یاهکبى گؼتشؽ  ػبختوبى ٍ فضب 

:S8 9 3 3 ستقبی فشآیٌذ ّبی ثیوبسػتبى اهکبى ا 

: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 تالهـکٍ حل  ییؿٌبػب یثشا یوبسػتبًیهتقذد ث یّب تِیٍجَد کو 

:S12 16 4 4 اص پشػٌل ثب تجشثِ ٍ هتقْذ یثشخَسداس 

:S13 9 3 3 هٌبػت ٍ فضبی فیضیکی ضاتیاص تجْ یثشخَسداس 

:S14 ؼتنیٍجَد ػ HIS 12 3 4 ٍ ... ٍ پکغ 

:S15 9 3 3  وبسػتبىیدس ثٍ اًتقبدات  ـٌْبداتیٍجَد ًؾبم پ 

 1.84 ___ ____ ًقبط قَتجوـ 

    (weaknesses)ًمبط ضؼف
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:W1 8 2 4 یپضؿک یاعالفبت ٍ هؼتٌذات دس پشًٍذُ ّب قیدس ثجت دق یًجَد دقت کبف 

:W2 8 2 4 وبسػتبىیث یثذّ ثبال ثَدى ٍ یکوجَد افتجبسات ٍ هٌبثـ هبل 

:W3 3 1 3   یخبَص یهختلگ ثِ ثخـْب یقؼوت ّب یٍاگزاس 

:W4  3 1 3 پشػٌل یهٌبػت ثشا ٌگیٍ پبسک یاهکبًبت سفبّفذم ٍجَد 

: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 19کوجَد ًیشٍی اًؼبًی ثشای اسادِ خذهبت ثِ ثیوبساى کٍَیذ 

: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 هتخبب 

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

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

:W12 6 2 3 یگبًیٍ ثب یاداس یٍاحذّب یکوجَد فضبی هٌبػت ثشا 

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

:W14 3 1 3 یسبتیهستْله تبس یٍجَد دستگبُ ّب 

 0.69   جوـ ًقبط ضقگ

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

 ستجِ اّویت ًسجی EFEاسصیبثی ػَاهل 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 خبَص 

 ؿْشػتبى(
7 3 21 

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

:O5 10 2 5 وبسػتبىیث اصؿْشػتبى  يیهؼئَل ٍ حوبیت هثجت ذید 

;O6 ً4 1 4 یخذهبت ثِ ثخؾ خبَص یٍاگزاس يیٍجَد قَا 

:O7 5 1 5 اص لحبػ ثْجَد تؼشفِ ّب وبسستبىیثَدى ث یآهَصض شیغ 

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

O9:  8 2 4 اهکبى ثکبسگیشی هتخببیي ٍ ً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 یفضب اهکبى گؼتشؽ ػبختوبى ٍ

 جْت گؼتشؽ فضبی فیضیکی دس هحَعِ ثیوبسػتبى 

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 پضؿکیت ضایتجْثَدى ًگْذاؿت  ٌِیپش ّضٍ  وتیق ِیسٍ یسؿذ ث 

:T3 آى ثِ  یثبال یثب تَجِ ثِ ثذّ وبسستبىیثِ ث تیفیػذم فشٍش اجٌبس ثب و

   تیفیهؼتجش ٍثب و یفشٍضگبُ ّ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 دس ثشخی اص تخصص ّب هتخصص ّبی یشٍیػذم جزة 

:T7 دس ضْشستبى ٍ تٌْب ثیوبسستبى هَجَد دس  19ضیَع گستشدُ ثیوبسی وٍَیذ

 ضْشستبى
4 2 8 

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

:T9  6 2 3 فؼبل دس ضْشستبى یاجتوبػ يیدسهبًگبُ تبهٍجَد 

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

T11: 8 2 4 وِیتَػظ ث یکؼَسات افوبل ؿذُ ثش اػٌبد پضؿک 

T12: 8 2 4 یثخؾ دٍلت یثَدى تقشفِ ّب يییپب 

 129   جوغ ًوشُ تْذیذات 

 243 _____ 100 جوغ ول ػَاهل خبسجی 
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 ٍ هَلؼیت استشاتژیه ثیوبسستبى اهیشالوَهٌیي خذاثٌذُ SWOTهبتشیس 

 خبسجیًوشُ هبتشیغ اسصیبثی فَاهل 

         5                  2.5  1  

 

 هَققیت هحبفؾِ کبساًِ هَققیت تْبجوی                        

 

 

 2.5    

   وبسستبىیث هیاستشاتژ تیهَلؼ                        

 هَققیت تذافقی                           هَققیت سقبثتی                

 

 

 1   

 خبصی داسد. ساّجشدی هفبّین فَق، جذٍل دس SWOT هبتشیس خبًِ ّبی یه اص دس ّش سبصهبىهَلؼیت استشاتژیه لشاس گشفتي 

لشاس گیشد.اص هَلؼیتی ػبلی ثشخَسداس است ٍ  (:سبصهبًی وِ دس ایي هَلؼیت SOهَلؼیت تْبجوی)استشاتژی ّبی 

 ثبیذ ثب استفبدُ اص ًمبط لَت داخلی اص فشصت ّبی هحیغی ثْشُ ثشداسی ًوبیذ.
 یتیاص هَلؼ یخبسج ظیاص ًظش هح شد،یلشاس گ هَلؼیت هحبفظِ وِ دس  یسبصهبً (:WOهَلؼیت هحبفظِ وبساًِ)استشاتژی ّبی 

ًمبط ضؼف  یخبسج یاص فشصت ّب یثب ثْشُ ثشداسٍ ثبیذ  ًذاسد یخَث تیهَلؼ یداخل ظیاص ًظش هح یثشخَسداس است ٍل یػبل

 .سا ثْجَد ثخطذ یداخل

 هَلؼیتی اص داخلی هحیظ ًظش اص وِ هیذّذ ًطبىدس هَلؼیت سلبثتی   سبصهبى استمشاس یه(: STهَلؼیت سلبثتی)استشاتژی ّبی 

 یاحشات ًبض یثب استفبدُ اص ًمبط لَت داخل ثبیذ سبصهبى .ًذاسد هٌبسجی ٍضغ خبسجی ًظش هحیظ اص ٍلی است، هٌبسجی ثشخَسداس

 وبّص دّذ.سا خبسج  ظیهَجَد سا دس هح ذاتیاص تْذ

 هحیظ هَلؼیت ًظش اص لشاس گشفتي یه سبصهبى دس هَلؼیت تذافؼی ًطبى هی دّذ .ّن :(WTهَلؼیت تذافؼی)استشاتژی ّبی 

ون وشدى ًمبط  خَد سا ّذفوِ سبصهبى ثبیذ . داسد لشاس ًبهٌبسجی ٍضؼیت دس خبسجی هحیظ هَلؼیت لحبػ ثِ ّن ٍ داخلی

 اًتخبة وٌذ. یخبسج ظیاص هح یًبض ذاتیاص تْذ ضیٍ پشّ یضؼف داخل

هی ثبضذ هَلؼیت استشاتژیه  2.43ٍ دس هبتشیس ػَاهل خبسجی  2.53اص اًجبیی وِ ًوشُ ثیوبسستبى دس هبتشیس ػَاهل داخلی 

سبصهبى دس جْت سسیذى ثِ اّذاف خَد ثبیذ اص ًمبط ثیوبسستبى اهیشالوَهٌیي خذاثٌذُ دس هَلؼیت سلبثتی لشاس هی گیشد لزا 

 بدُ ًوبیذ .لَت داخلی جْت سفغ تْذیذات هحیغی استف

تش
هب

شُ 
ًو

ی
 غ

سص
ا

بثی
 ی
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ف
ی
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تذٍیي استشاتژی ّب 

ثب استفبدُ اص 

 هبتشیس

SWOT 

S1 ;يیًَ یٍدسهبً یبیاهکبى 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 یبثیٍجَد ًؾبم اسصؿ 

S5; دس  یؿجبًِ سٍص کیٌیپبساکل یٍجَد ٍاحذّب

   وبسػتبىیداخل ث

S6:جبىیپـت تخت ٍ یکیضیف یفضب اهکبًبت ٍجَد ٍ 

هکبى گؼتشؽ  ا; 19S7 ذیکٍَ وبساىیث یثشا ضاتیتجْ

 وبسػتبىیث یکیضیف یػبختوبى ٍ فضب

S8; یٍسٍؽ ّب یٍ خظ هـ ٌذّبیاهکبى اصالح فشا 

 هشکض یجبس

S9; داًـگبُ يیتقبهل ٍ استجبط هٌبػت ثب هؼئَل 

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 یخبَص

W4 ;ّهٌبػت  ٌگیٍ پبسک یفذم ٍجَد اهکبًبت سفب

 پشػٌل یثشا

W5; یکیٌیٍ پبساکل یجبًیکوجَد پشػٌل پـت  ٍ

ٍ فذم تٌبػت تقذاد پشػٌل ثب تقذاد  یپشػتبس

 يیهشاجق

W6 ;یوبسػتبًیاعالفبت ث يیگضیًجَد ػشٍس جب HIS 

:W7  کوجَد ًیشٍی اًؼبًی ثشای اسادِ خذهبت

 19ثِ ثیوبساى کٍَیذ  

W8; ؿذُ ٍ  گیٍ تزکش تقش قیتـَ ؼتنیًجَدى ػ

 پشػٌل یهـخه ثشا

W9 ;اص سؿتِ ّب دس  یدس ثشخ يیفذم حضَس هتخبب

 ّفتِ یتوبم سٍصّب

W10 ;بصاىیهَسد ً یبیخذهبت 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 یٍجَد دػتگبُ ّب 

 

O1 ;هٌبػت دس ؿْشػتبى یا وِیٍجَد پَؿؾ  ث 

O2; يی)ٍجَد ا تیسق یًجَدى ثخؾ خبَص 

 ؿْشػتبى( وبسػتبىیثِ فٌَاى تٌْب ث وبسػتبىیث

 O3:جْت افضام  ییاهکبى اػتفبدُ اص اٍسطاًغ َّا

 وبساىیث

O5 ;ؿْشػتبى اص  يیهؼئَل تیهثجت ٍ حوب ذید

O10, O12،S1,S7 ;لی:استفبدُ اص پتبًس 

 ضییداًطگبُ جْت ثشًبهِ س تیحوبٍ يیشیخ

 هشوض بصیً هَسدجذیذ ثشای سبخت فضبّبی 

S4،S12,O9 استفبدُ ثْیٌِ اص هٌبثغ ;

 اًسبًی

W6،W14،O10،O11 استمب ٍضؼیت ;

تجْیضات هشوض)خشیذ ٍ تبهیي تجْیضات 

 تبسیسبتی هَسد ًیبص(

W12,W14,O12 ثبصسبصی فضبی ;

 فیضیىی ثخص ّب
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 وبسػتبىیث

O6 ;ًیخذهبت ثِ ثخؾ خبَص یٍاگزاس يیٍجَد قَا 

O7 ;اص لحبػ ثْجَد  وبسػتبىیثَدى ث یآهَصؿ شیغ

 تقشفِ ّب

O8 :ؿذى عشح تحَل ًؾبم ػالهت ییاجشا  ٍ

 اػتبًذاسد ّبی افتجبسثخـی

O9یعشح یشٍّبیٍ ً يیهتخبب یشی: اهکبى ثکبسگ  

O10دس ؿْشػتبى يیشی: ٍجَد خ 

O11هؼئَلیي داًـگبُتقبهل ٍ استجبط ثب  ی: ثشقشاس 

O12یکیضیف ی: اهکبى گؼتشؽ ػبختوبى ٍ فضب 

 وبسػتبىیث

 

S2,S3,S8, O8,O6 ثْجَد هستوش ;

ٍ افضایص  ویفیت خذهبت ٍ ایوٌی ثیوبس

سضبیتوٌذی ریٌفؼبى اص عشیك پیبدُ سبصی 

عشح تحَل ًظبم سالهت ٍ پیبدُ سبصی 

 استبًذاسد ّبی اػتجبسثخطی  

S10,S7, O8; جْت استمبی  ضییثشًبهِ س

سبصی عشح تحَل ًظبم  بدُیپ ثب ٌگیّتل

 سالهت

W5،W9،O11جزة ًیشٍی اًسبًی; 

W1،W2،O1،O2،O7 وبّص وسَسات;

 ثیوِ ای ٍ افضایص دسآهذ ثیوبسستبى

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

 بسیاختدس 

T5: یٍ دسهبً یجبًیپـت یاًؼبً یشٍیً يیفذم تبه 

 تَػظ داًـگبُ وبسػتبىیث بصیهَسد ً

T6 ; ً هتخبه یشٍیفذم جزة 

:T7 دس  19گستشدُ ثیوبسی وٍَیذ ضیَع

ضْشستبى ٍ تٌْب ثیوبسستبى هَجَد دس 

  ضْشستبى

 : 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

T11تَػظ  ی: کؼَسات افوبل ؿذُ ثش اػٌبد پضؿک

S4,T1تمَیت ثلَن صایوبى ; 

S15,T3آهَصش ٍ تَاًوٌذسبصی پشسٌل ; 

S1،S6،T4،=T10ایص تخت ّبی افض

ثیوبسستبًی ٍ اسائِ خذهبت دسهبًی ٍ 

 تطخیصی جذیذ ثِ جوؼیت تحت پَضص 

S8، =T1ثْجَد ٍ استمبی فشایٌذ ّبی هشوض 

S1.S7.S9.T4.T10 هذیشیت ٍ استمبی;

 استبًذاسد ّبی فضبی فیضیىی ثیوبسستبى

=T4,T5,W4,W11,W13  ثشًبهِ سیضی

 جْت ساُ اًذاصی هذیشیت هٌبثغ اًسبًی

اسصیبثی،ػولىشد، تطَیك ٍ تٌجیِ،سفبُ )ًظبم 

 پشسٌل(

T2,W3, W6, W6 ثْجَد هذیشیت ;

  تبسیسبتی پضضىی ٍ ًگْذاضت تجْیضات

W9,= T5 ,T6یحضَس دائو شییگیپ 

 هشدم تیسضب صیافضا ثشای  يیهتخصص

W3,T10;ثِ  ثشخی خذهبت ثشٍى سپبسی

 ثخص خصَصی
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 اهدا   الن بیمازستان امیسالمُمنیه خدابىدي

G0-  خانی َ ردمانی
تش
 بهبُش َ ازتما مرفی  ، ایت خدمات 

G2-مدرییت خ زپ َ  م  َ ازتماس ارموی بیماز َ  ازکىان 

G3-ازتماس استاندازش نس فضاس یکییصب َ  جهیصات صیاعی  مدرییت َ 

G4-ُا مىد ساشس کیسَس ا  انی  مدرییت َ د

G5- َ افزا ش ز ایت ذینفؼانبهبُش َ ازتماس ف ایىد تؼامل با بیماز َ هی اي 

G6- جلب مشازکت خیسیه َ اتمیه کنىدي نس مالی 

 

 

 

 

 

 

 

 وِیث

T12یثخؾ دٍلت یثَدى تقشفِ ّب يیی: پب 
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 استساژتس نس  الن بیمازستان جهت زسیدن   اهدا   الن

G0 - خانی َ ردمانی
تش
 بهبُش َ ازتما مرفی  ، ایت خدمات 

  اولاستراتژی های مربوط به هدف  کالن 

S0G0= باشوگرس َ بهبُش ف آیىد نس بالیوی َ غیس بالیویَ  کتابچً نس مركز 

S2G0جمغ آَزس  حلیل َ ازتماس ااخص نس ف آیىدسَ  یملکرشس َ ربانهم اس مركز= 

S3G0باشوگرس ش تُزالعمل نَ  زَ  نس اجراییَ  خ  مشی نس مركز= 

S4G0 تدَیهَ  اجراَ  پا ش ربانهم نس یملیاتی َ بهبُش ، ایت= 

S5G0ا ااب مرفی   ُشازشیابی َ ممیصس شاخلی بیمازستان= 

S6G0=  ایپشي ساشس َ ا ةقراز طرح  حُل لظاب سالمت َ استاندازش نس اعتبازبخشی ملی 

S7G0 کان متایص َ  ازامد  =در  َ  م  صیش

S8G0زستانی =ربلزازس عنظم کمیتً نس بیما 

 اولاهداف اختصاصی مربوط به هدف کالن 

 :98سال 

:O0 0398 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    مازستانی ب  یاعتبازبخش  مستىدات سباشوگر  َ ًی ته 

:O20398 سال رد ردصد 95   0396 سال رد ردصد 91 اش یمازستان ی ب  سن تًی کم  س ربلزاز ردصد ااخص سازتما 

O3:0398 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    0398 سال شَب َ اَل ماهه شش ن َاحد َ ن بخش یاب یازش  ُش ا ااب 

:O4 0398 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    مازستانی ب  یاصل  سن ىدی ف آ سباشوگر 
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O5:0398 سال رد ردصد 5   ردصد 3 اش سُلُژی زاش شدي یربزس  خدمات ردصد سازتما 

:O6 0398 سال رد ردصد 98   0396 سال رد ردصد 94 اش سپاض ساماهن   یازسال  سن شیَندي ردصد ش  افزا 

O7:ُاشث خ زپ یاب یازش  0398 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م      سیملکرش یمو ر ا طًا ح  رد ایبال َ ح

O8:0398 سال رد ردصد 3   0397 سال رد ردصد 8ز0 اش ردصد  صانی م    یصیاع  سخیا یشه  لزاز  ااخص سازتما 

:O90398 سال ردصد 02   0397 سال رد ردصد 07 اش شدي اَت  ُن ردصد  اهش 

O01:0398 سال رد ردصد 8   0397 سال رد ردصد 00اش صرشتً خیاتز  ُن ردصد ااخص  اهش 

O00:0398 سال انیپا ات  ردصد 011 صانی م    مازستانی ب    ياگشیاشما یف   ،  کنتسل ا ااب 

O02:گاي نکی ل  س انداش زاي  0398 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    his رفمی س    ياگشیآشما سن شست

 :99سال 

:O0 0399 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    مازستانی ب  یاعتبازبخش  مستىدات سباشوگر  َ ًی ته 

:O20399 سال رد ردصد 95   0398 سال رد ردصد 5ز93 اش یمازستان ی ب  سن تًی کم  س ربلزاز ردصد ااخص سازتما 

O3: 0399 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    ن َاحد َ ن بخش یاب یازش  ُش ا ااب 

:O4  0399 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    مازستانی ب  یاصل  سن ىدی ف آ سباشوگر 

O5: 0399 سال رد ردصد 5  ردصد 3 اش سُلُژی زاش شدي یربزس  خدمات ردصد سازتما 

:O6  0399 سال رد ردصد 95   0398 سال رد ردصد 85 اش سپاض ساماهن   یازسال  سن شیَندي ردصد ش  افزا 

O7: ُاشث خ زپ یاب یازش  0399 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    سا ساشي یمو ر ا طًا ح  رد ایبال َ ح
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O8   :ُاشث خ زپ یاب یازش  0399 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م     سا ساشي سی غ  یمو ر ا طًا ح  رد ایبال َ ح

:O9 ُاشث خ زپ یاب یازش  0399 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م      سیملکرش یمو ر ا طًا ح  رد ایبال َ ح

O01: 0399 سال رد ردصد 5ز2   0398 سال رد ردصد 3ز0 اش  یصیاع  سخیا یشه  لزاز  ااخص سازتما 

O00: 0399 سال ردصد 02   0398 سال رد ردصد 07 اش شدي اَت  ُن ردصد  اهش 

O02 : 0399 سال رد ردصد01   0398 سال رد ردصد 04:31اش صرشتً خیاتز  ُن ردصد ااخص  اهش 

O03 :0399 سال انیپا ات  ردصد 81 صانی م    مازستانی ب    ياگشیاشما ی،بف  کنتسل ا ااب 

;O04گاي نکی ل  س انداش زاي  0399 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    his رفمی س    ياگشیآشما سن شست

 :0411سال 

:O0 0411 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    مازستانی ب  یاعتبازبخش  مستىدات سباشوگر  َ ًی ته 

:O20411 سال رد ردصد97   0398 سال رد ردصد95 اش یمازستان ی ب  سن تًی کم  س ربلزاز ردصد ااخص سازتما 

O3: 0411 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    ن َاحد َ ن بخش یاب یازش  ُش ا ااب 

:O4  0411 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    مازستانی ب  یاصل  سن ىدی ف آ سباشوگر 

O5: 0411 سال رد ردصد 5  ردصد 4 اش سُلُژی زاش شدي یربزس  خدمات ردصد سازتما 

:O6  0411 سال رد ردصد 99   0399 سال رد ردصد 4/98 اش سپاض ساماهن   یازسال  سن شیَندي ردصد ش  افزا 

O7: ُاشث خ زپ یاب یازش  0411سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    سا ساشي یمو ر ا طًا ح  رد ایبال َ ح

O8   :ُاشث خ زپ یاب یازش  0411 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م     سا ساشي سی غ  یمو ر ا طًا ح  رد ایبال َ ح
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:O9 ُاشث خ زپ یاب یازش  0411 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م      سیملکرش یمو ر ا طًا ح  رد ایبال َ ح

O01: 0411 سال رد ردصد 5ز2   0399 سال رد ردصد 65ز0 اش  یصیاع  سخیا یشه  لزاز  ااخص سازتما 

O00: 0411 سال ردصد 02   0399 سال رد ردصد 07 اش شدي اَت  ُن ردصد  اهش 

O02 : 0411 سال رد ردصد01   0399 سال رد ردصد05 :49اش صرشتً خیاتز  ُن ردصد ااخص  اهش 

O03 :0411 سال انیپا ات  ردصد85 صانی م    مازستانی ب    ياگشیاشما ی،بف  کنتسل ا ااب 

;O04گاي نکی ل  س انداش زاي  0411 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    his رفمی س    ياگشیآشما سن شست

G2 -مدرییت خ زپ َ  م  َ ازتماس ارموی بیماز َ  ازکىان 

 استراتژی های مربوط به هدف  کالن دوم 

=S0G2 ا ةقراز لظاب لزاز  شهی خیاس صیاعی 

=S2G2 ا ااب عنظم باششید نس مدرییت ارموی بیماز 

   S3G2 کنتسلَ   اهش عفُنت نس بیمازستانیَ  خیانس صیاعی= 

            S4G2 ٍاشس ارموی بیماز ساشمان بٍداشت جٍانی  9=اجراس  زاي حل پیشن

            S5G2 ساشس َ شفغ بٍداشسی پسماند نس بیمازستانی=جمغ اَزس  تفکیکَ  بی خ زپ 

            S6G2ازتماس ااخص نس ارموی بیماز= 

            S7G2=ربلزازس  ازگاي ن َ  الض نس آمُششی مرتب  با ارموی بیماز 

S8G2=رد شستسض بُشن مداَب ملزَماتَ  شازََ   جهیصات ضسَزس َ حیاتی رد بیمازستان 

 اهداف اختصاصی مربوط به هدف کالن دوم 

 :98سال

:O0 0398ردصد سىازیُنس تدَیه شدي رد سال  81اجزاس حداقل 
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O2: َالک زاند نس ارموی بیماز طبك ددَل شمابنبدس   میصان  0398ردصد ات پایان سال  011ا ااب 

:O3 0398ال ردصد رد س 81   0397ردصد رد سال  71افزا ش ردصد شیسنل بیمً شدي اش 

:O4 0398ردصد رد سال  85   0397ردصد رد سال  73افزا ش ردصد ف ب نس ز ایت آگانهن  کمیل شدي اش 

:O6 0398ردصد رد سال  61   0397ردصد رد سال  51افزا ش ازشیابی  زَیداش نس مهم َ غیس منتوزپي س شىاسایی شدي آسیب شا   بیماز اش 

:O7 0398ردصد رد سال  75   97ردصد رد سال  51استاندازش نس شری  حُز بٍداشت حرهف اس اش ازتماس ردصد اجرایی شدن 

O8:0398ردصد رد  3   0397ردصد رد سال  4 اهش عفُنت نس بیمازستانی اش 

:O9 0398ردصد رد سال  51   0397ردصد رد سال  41افزا ش ااخص میصان زػایت بٍداشت شست اش 

:O01 0398رد سال  2ز1   0397رد سال  4ز1یدل استیک  ازکىان اش  اهش  ااخص میصان ن 

 :99سال 

:O0 0399 سال رد شدي هی تدَ سُنی سىاز ردصد 81 حداقل ساجزا 

O2:  َالک زاند نس ارموی بیماز طبك ددَل شمابنبدس   میصان  0399ردصد ات پایان سال  011ا ااب 

:O3 0399ردصد رد سال  011   0398ردصد رد سال  81افزا ش ردصد شیسنل بیمً شدي اش 

 :O4 0399ردصد رد سال  91   0398ردصد رد سال  81افزا ش ردصد ف ب نس ز ایت آگانهن  کمیل شدي اش 

:O5 0399ردصد رد سال  61   0398رد سال  ردصد 51افزا ش ازشیابی  زَیداش نس مهم َ غیس منتوزپي س شىاسایی شدي آسیب شا   بیماز اش 

O6:  0399ردصد رد سال  75   0398ردصد رد سال  51ازتماس ردصد اجرایی شدن استاندازش نس شری  حُز بٍداشت حرهف اس اش 

:O70399ردصد رد  5ز0   0398ردصد رد سال  7ز0 اهش عفُنت نس بیمازستانی اش 

:O80399ردصد رد سال  65  0398ردصد رد سال 55اش  افزا ش ااخص میصان زػایت بٍداشت شست 
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 O9:  0399رد سال  2ز1   0398رد سال 3ز1 اهش  ااخص میصان نیدل استیک  ازکىان اش 

 :0411سال

:O0 0411 سال رد شدي هی تدَ سُنی سىاز ردصد 81 حداقل ساجزا 

O2:  َالک زاند نس ارموی بیماز طبك ددَل شمابنبدس   میصان  0411ردصد ات پایان سال  011ا ااب 

:O3 0411ردصد رد سال  011   0399ردصد رد سال  81افزا ش ردصد شیسنل بیمً شدي اش 

 :O4 0411ردصد رد سال  91   0399ردصد رد سال  85افزا ش ردصد ف ب نس ز ایت آگانهن  کمیل شدي اش 

:O50411ردصد رد سال  71   0399ردصد رد سال  65افزا ش ازشیابی  زَیداش نس مهم َ غیس منتوزپي س شىاسایی شدي آسیب شا   بیماز اش 

O6:  0411ردصد رد سال  75   0399ردصد رد سال  51ازتماس ردصد اجرایی شدن استاندازش نس شری  حُز بٍداشت حرهف اس اش 

:O70411ردصد رد  5ز0   0399ردصد رد سال  69ز2ازستانی اش اهش عفُنت نس بیم 

:O8 0411ردصد رد سال  71  0399ردصد رد سال 62افزا ش ااخص میصان زػایت بٍداشت شست اش 

 O9:  0411رد سال  2ز1   0399رد سال 3ز1 اهش  ااخص میصان نیدل استیک  ازکىان اش 

 3=G جهیصات صیاعی مركزَ مدرییتَ  ازتماس استاندازش فضاس یکییصب  

 

  سوم استراتژی های مربوط به هدف  کالن 

=S0G2 ا ةقراز لظاب لزاز  شهی خیاس صیاعی 

=S2G2 ا ااب عنظم باششید نس مدرییت ارموی بیماز 

   S3G2 کنتسلَ   اهش عفُنت نس بیمازستانیَ  خیانس صیاعی= 

      S4G2 ٍاشس ارموی بیماز ساشمان بٍداشت جٍانی  9=اجراس  زاي حل پیشن
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       S5G2جمغ اَزس  تفکیک َ بی خ زپ ساشسَ  شفغ بٍداشسی پسماند نس بیمازستانی= 

         S6G2ازتماس ااخص نس ارموی بیماز= 

      S7G2=ربلزازس  ازگاي ن َ  الض نس آمُششی مرتب  با ارموی بیماز 

  سوماصی مربوط به هدف کالن اهداف اختص

 :98سال

:O0 0398 خت رصُ  ات پایان سال  067 خت رصُ     96افزا ش تؼداش  خت بیمازستان اش 

:O2 افزا ش  خت بخشICU  0398 خت رد سال  01 خت    4جنسال اش 

:O3 باشساشس َ زاي انداشس بخشCCU  0398 خت ات پایان سال  6با 

:O4 0398 خت ات پایان سال  02للب  با زاي انداشس بخش بستسس 

:O5 0398ردصد ات پایان سال  011ساخت َ زاي انداشس پد ٌلی کُپتس   میصان 

:O6 0398ردصد ات پایان سال  011 کمیل َ زاي انداشس  لینیک َسیي   میصان 

:O7 0398ردصد ات پایان سال  011باشوگرس لی ت  جهیصات ضسَزس بیمازستان   میصان 

O8: 0398ردصد  جهیصات صیاعی بیمازستان ات پایان سال  011ا ااب  الیبسا  ُن  جهیصات صیاعی   میصان 

O9: ا اابpm  0398ردصد  جهیصات صیاعی بیمازستان ات پایان سال  011 جهیصات صیاعی   میصان 

:O01 0398سال ردصد لی ت نیاشسنجی ات پایان  51خرید  جهیصات صیاعی مُزش نیاش مركز   میصان 

:O00 0398ردصد ات پایان سال  01بهی ً ساشس سیرفم نس سسما شی َ لرما شی   میصان 

 :0399سال 
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:O0  0399 سال انیپا ات رصُ   خت 067   رصُ   خت 96 اش مازستانی ب   خت تؼداش ش  افزا 

:O2 بخش س انداش زاي َ س باشساش CCU 0399 سال انیپا ات  خت 6 با 

:O3 0399 سال انیپا ات  خت 02 با  للب س بستس  بخش س انداش زاي 

:O4 0399 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    کُپتس یٌل  پد س انداش زاي َ ساخت 

:O5  
 کم
 0399 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    يسیَ کین ی  ل  س انداش زاي َ لی 

O6:  0399 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    مازستانی ب  س ضسَز صاتی  جه   تی ل  سباشوگر 

O7: 0399 سال انیپا ات مازستانی ب  یصیاع  صاتی  جه  ردصد 011 صانی م    یصیاع  صاتی  جه  ُن  بسا  ی  ال  ا ااب 

:O00ا ااب pm  0399 سال انیپا ات مازستانی ب  یصیاع  صاتی  جه  ردصد 011 صانی م    یصیاع  صاتی  جه 

:O020399 سال انیپا ات یاشسنج ین   تی ل  ردصد 51 صانی م    مركز اشین  مُزش یصیاع  صاتی  جه  دیخر 

O03:  0399 سال انیپا ات ردصد 01 صانی م    یش   لرما َ یش   سسما سن رفمی س  س ساش  ًی به 

:O0  0399 سال انیپا ات رصُ   خت 067   رصُ   خت 96 اش مازستانی ب   خت تؼداش ش  افزا 

:O2 بخش س انداش زاي َ س باشساش CCU 0399 سال انیپا ات  خت 6 با 

:O3 0399 سال انیپا ات  خت 02 با  للب س بستس  بخش س انداش زاي 

:O4 0399 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    کُپتس یٌل  پد س انداش زاي َ ساخت 

:O5  
 کم
 0399 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    يسیَ کین ی  ل  س انداش زاي َ لی 

O6:  0399 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    مازستانی ب  س ضسَز صاتی  جه   تی ل  سباشوگر 

O7: 0399 سال انیپا ات مازستانی ب  یصیاع  صاتی  جه  ردصد 011 صانی م    یصیاع  صاتی  جه  ُن  بسا  ی  ال  ا ااب 
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:O00ا ااب pm  0399 سال انیپا ات مازستانی ب  یصیاع  صاتی  جه  ردصد 011 صانی م    یصیاع  صاتی  جه 

:O020399 سال انیپا ات یاشسنج ین   تی ل  ردصد 51 صانی م    مركز اشین  مُزش یصیاع  صاتی  جه  دیخر 

O03:  0399 سال انیپا ات ردصد 01 صانی م    یش   لرما َ یش   سسما سن رفمی س  س ساش  ًی به 

 :0411سال 

:O0  0411 سال انیپا ات رصُ   خت 067   رصُ   خت 96 اش مازستانی ب   خت تؼداش ش  افزا 

:O2 بخش س انداش زاي َ س باشساش CCU 0411 سال انیپا ات  خت 6 با 

:O3 0411 سال انیپا ات  خت 02 با  للب س بستس  بخش س انداش زاي 

:O4 0411 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    کُپتس یٌل  پد س انداش زاي َ ساخت 

:O5  
 کم
 0411 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    يسیَ کین ی  ل  س انداش زاي َ لی 

O6:  0411 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    مازستانی ب  س ضسَز صاتی  جه   تی ل  سباشوگر 

O7: 0411 سال انیپا ات مازستانی ب  یصیاع  صاتی  جه  ردصد 011 صانی م    یصیاع  صاتی  جه  ُن  بسا  ی  ال  ا ااب 

:O00ا ااب pm  0411 سال انیپا ات مازستانی ب  یصیاع  صاتی  جه  ردصد 011 صانی م    یصیاع  صاتی  جه 

:O020411 سال انیپا ات یاشسنج ین   تی ل  ردصد 51 صانی م    مركز اشین  مُزش یصیاع  صاتی  جه  دیخر 

O03:  0411 سال انیپا ات ردصد 31 صانی م    یش   لرما َ یش   سسما سن رفمی س  س ساش  ًی به 

:O0  0411 سال انیپا ات رصُ   خت 067   رصُ   خت 96 اش مازستانی ب   خت تؼداش ش  افزا 

=G4ُا مىد ساشس  ازکىان  بیمازانَ  هی انن  مدرییت َ د

  جهارم استراتژی های مربوط به هدف  کالن 
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 S0G4َاحد ن   صُزت ساالهن  =رباَزش کیسَس ا  انی مُزش نیاش بخش ن َ 

S2G4                                                     آشمُن ازشیابی اَلیً شیسنل بدَ زَزش   ساشمان= 

S3G4 ربلزازس  ازگاي نَ   الض نس امُششی= 

S4G4 ربلزازس جل ات ردَن بخشی= 

S5G4 در  کیسَس ا  انی مُزش نیاش ساشمان= 

S6G4 ازتماس لظاب ازشیابی یملکرشَ  سیرفم پاشا  َ تنبیً شیسنل= 

  چهارماهداف اختصاصی مربوط به هدف کالن 

 :98سال

:O0 0398ردصد ات پایان سال  011ا ااب ازششیابی سالیاهن شیسىلی   میصان 

O2:0398ردصد ات پایان سال  011َ ، فی کیسَس ا  انی ا ااب شدي   میصان  رباَزش کمی 

O3: ُا مىدس مُزش نیاش رباس  0398ردصد مشاغل ات پایان سال  011تدَیه فری ست د

:O4 0398ردصد ات پایان سال  011زاي انداشس َ ایپشي ساشس سیرفم ااقتنشات َ پیشنٍاشات   میصان 

:O5 0398ردصد ات پایان سال  81   0397ردصد رد سال  72استاندازش نس مدرییت مىابغ ا  انی اش ازتماس ایپشي ساشس 

O6: 0398رد سال  9ز2   0397رد سال  7ز2افزا ش  سبت کل کیسَس ا  انی   اشاس ره  خت اش 

O7: 0398ردصد ات پایان سال  011ا ااب نیاشسنجی آمُششی   میصان 

O8: 0398ردصد رصُ  تیم مدرییت اجرایی ات پایان سال   91آمُششی   میصان ربلزازس  الض نس 

O9: 0398ردصد ات پایان سال  31ا ااب ارثبخشی آمُششی شَزي نس آمُششی   میصان 

:O01 0398ردصد بیمازان بستسس ات پایان سال  81آمُش    بیماز رد شمی ً بیمازس َ  ُشمراقبسی   میصان 

O00: 0398ردصد رد سال  75   0397ردصد رد سال  65مىدس شیسنل اش افزا ش ز ایت 
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:O02 0398ردصد ات پایان سال  91ربلزازس  الض نس آمُششی  جهیصات صیاعی رصُ    میصان 

 :99سال 

:O0 0399 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    یشیسىل  اهنیسال  یاب یازشش  ا ااب 

O2: 0399 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    شدي ا ااب یا  ان  سسَی ک  یف   ،  َ یکم  رباَزش 

O3: َُا مىد فری ست هی تد  0399 سال انیپا ات مشاغل ردصد 011 سربا  اشین  مُزش سد

:O4 0399 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    شنٍاشاتی پ  َ ااقتنشات رفمی س  س ساش شيایپ َ س انداش زاي 

:O5 0399 سال انیپا ات ردصد 81   0398 سال رد ردصد 72 اش یا  ان  مىابغ تی ریمد سن استاندازش س ساش شيایپ سازتما 

O6:  0399 سال رد 3ز3   0398 سال رد 9ز2 اش  خت ره ساشا    یا  ان  سسَی ک  کل  سبت ش  افزا 

O7: 0399 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    یآمُشش  یاشسنج ین  ا ااب 

O8: 0399 سال انیپا ات ییاجرا  تی ریمد می ت  رصُ  ردصد  011 صانی م    یآمُشش  سن  الض س ربلزاز 

O9: 0399 سال انیپا ات ردصد 31 صانی م    یآمُشش  سن شَزي یآمُشش  یارثبخش  ا ااب 

:O01 0399 سال انیپا ات س بستس  مازانی ب  ردصد 81 صانی م    ی ُشمراقبس  َ س مازی ب   ًی شم  رد مازی ب    آمُش 

O00:  0399 سال رد ردصد 75   0399 سال رد ردصد 65 اش شیسنل سمىد تی ز ا ش  افزا 

:O020399 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    رصُ  یصیاع  صاتی  جه  یآمُشش  سن  الض س ربلزاز 

 :0411سال 

:O0 0411 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    یشیسىل  اهنیسال  یاب یازشش  ا ااب 



بىدي         0411-0398سىد ربانهم استساژتیک مركز ردمانی حضست امیسالمُمنیه)ع( خدا

 
36 

O2: 0411 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    شدي ا ااب یا  ان  سسَی ک  یف   ،  َ یکم  رباَزش 

O3: َُا مىد فری ست هی تد  0411 سال انیپا ات مشاغل ردصد 011 سربا  اشین  مُزش سد

:O4 0411 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    شنٍاشاتی پ  َ ااقتنشات رفمی س  س ساش شيایپ َ س انداش زاي 

:O5 0411 سال انیپا ات ردصد 85   0399 سال رد ردصد 81 اش یا  ان  مىابغ تی ریمد سن استاندازش س ساش شيایپ سازتما 

O6:  0411 سال رد 3ز3   0399 سال رد 9ز2 اش  خت ره ساشا    یا  ان  سسَی ک  کل  سبت ش  افزا 

O7: 0411 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    یآمُشش  یاشسنج ین  ا ااب 

O8: 0411 سال انیپا ات ییاجرا  تی ریمد می ت  رصُ  ردصد  011 صانی م    یآمُشش  سن  الض س ربلزاز 

O9: 0411 سال انیپا ات ردصد 51 صانی م    یآمُشش  سن شَزي یآمُشش  یارثبخش  ا ااب 

:O01 0411 سال انیپا ات س بستس  مازانی ب  ردصد 91 صانی م    ی ُشمراقبس  َ س مازی ب   ًی شم  رد مازی ب    آمُش 

O00:  0411 سال رد ردصد 75   0399 سال رد ردصد 65 اش شیسنل سمىد تی ز ا ش  افزا 

:O020411 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    رصُ  یصیاع  صاتی  جه  یآمُشش  سن  الض س ربلزاز 

G5  - بهبُش َ ازتماس ف ایىد تؼامل با بیماز َ هی اي َ افزا ش ز ایت ذینفؼان 

  پنجم استراتژی های مربوط به هدف  کالن 

S0G5 کایات بیمازان َ اطالع کایات=زسیدگی   ش  زسانی ف آیىد زسیدگی   ش

            S2G5اسفی از ز ایت سنجی اش بیمازان َ هی اننَ  شیسنل= 

           S3G5  شىاسایی نیاش نس امُششیَ  ازاب آمُش  نس مُزش نیاش بیمازانَ  هی انن= 

           S4G5ساماندهی خدمات زافهی بیمازانَ  هی اننَ   ازکىان= 

           S5G5 َانی  ازکىان  =ربانهم ززیس جهت ازتماس سالمت جسمی َ ز
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          S6G5 ل لظاب سالمت  =ربانهم ززیس جهت ازتماس هتلینگ َ اجراس طرح  ُح

           S7G5اجراس ارثبخش رتیاژَ  رتیاژ مامایی= 

  پنجماهداف اختصاصی مربوط به هدف کالن 

 :98سال

O0: 0398 سال رد ردصد 85   0397 سال رد ردصد 82 اش مازانی ب  سمىد تی ز ا ش  افزا 

:O2 0398 سال رد ردصد 85   0397 سال رد ردصد 82 اش هی انن سمىد تی ز ا ش  افزا 

O3: کا ردصد ش  افزا  0398 سال رد ردصد 95   0397 سال رد ردصد 92 اش شدي فصل َ حل یکتب  اتیش

 :99سال 

O0:  0399 سال رد ردصد 85   0398 سال رد ردصد 82 اش مازانی ب  سمىد تی ز ا ش  افزا 

:O2  0399 سال رد ردصد 85   0398 سال رد ردصد 82 اش هی انن سمىد تی ز ا ش  افزا 

O3:  کا ردصد ش  افزا  0399 سال رد ردصد 011   0398 سال رد ردصد 95 اش شدي فصل َ حل یکتب  اتیش

 :0411سال 

O0:  0411 سال رد ردصد 91  0399 سال رد ردصد 87اش مازانی ب  سمىد تی ز ا ش  افزا 

O3:  کا ردصد ش  افزا  0411 سال رد ردصد 011   0399 سال رد ردصد 95 اش شدي فصل َ حل یکتب  اتیش

G6-جلب مشازکت خیسیه َ اتمیه کنىدي نس مالی 

  پنجم استراتژی های مربوط به هدف  کالن 

S0G6 ٍا رد رعهص خدمت زسانی   بیمازان  =حمایت اش ساشمان نس مرشب نٍاش َ تسهیل ف آیىد حضُز آن
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     S2G6ربلزازس جل ات با شعُت اش  لیً خیسیه َ نیکُ ازان   عنظُز رتَیج سنت  ر ً انفاق َ  کریم خیسیه = 

          S3G6ساماندهی باوک اطالػات جامغ خیسیهَ  نیکُ ازان= 

          S4G6 ربق ازس تؼامل ساشندي با شا ي جهت در  مىابغ مالی َ ا  انی= 

  پنجماهداف اختصاصی مربوط به هدف کالن  

 :98سال

      :O30398 سال انیپا ات ردصد 31 صانی م    یمازستان ی ب  سن هیسی خ  حُشي رد ی قُق  َ یاقنُن  سن تی فؼال    سازتما 

          :O4  0398 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    زری ستان هی سی خ  با اهنیسال  جلسً س ربلزاز 

 :99سال 

O0: 0399 سال انیپا ات ردصد 51 صانی م    یمازستان ی ب  سن هیسی خ  حُشي رد ی قُق  َ یاقنُن  سن تی فؼال  سازتما 

O2: 0399 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    زری ستان هی سی خ  با اهنیسال  جلسً س ربلزاز 

 :0411سال 

O0: 0411 سال انیپا ات ردصد 81 صانی م    یمازستان ی ب  سن هیسی خ  حُشي رد ی قُق  َ یاقنُن  سن تی فؼال  سازتما 

O2: 0411 سال انیپا ات ردصد 011 صانی م    زری ستان هی سی خ  با اهنیسال  جلسً س ربلزاز 

 

 

 


