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 مقدمه:

سازمان بدون راهبرد، جهت گیری و راهبرد استراتژیک، دچار روزمرگی است. چالشها، قواعد بازی و مسایلی که 

چشمگیر را از رهبران سلب می کند و به نوعی دائما سازمان با آن درگیر است، فرصت نوآوری، بهبود و تغییرات 

دچار یک خمودی و عادت به تکرار می شوند، نه تنها رهبران بلکه تمامی کارکنان و حتی مشتریان و سایر 

 ذینفعان کلیدی.

بیمارستان امیرالمومنین )ع( به عنوان یکی از ارکان اصلی سالمت و درمان شهر گناوه، مامن مردم شهر و 

راف است. بیمارستان امیرالمومنین )ع( تنها مرکز درمانی شهر است و این مساله رسالت سنگینی را روستاهای اط

به دوش مسئولین بیمارستان می گذارد. طبیعتا می بایست نگاه راهبردی در رهبران ارشد این سازمان حاکم 

 باشد چرا که: 

دت است که علی القاعده منابع سازمان را با استراتژی، جهت حرکت و قلمرو فعالیت های یک سازمان، در دراز م

محیط متغییر آن، به خصوص نیاز بازار و مشتریان طوری هماهنگ می سازد که به توقعات، انتظارات و ارزش 

 های اشخاص و افراد ذینفع پاسخی مناسب داده شود.

کردن مسافت های  نیازهای فراینده شهر به درمان باکیفیت، هزینه های سنگین در بخشهای خصوصی و طی

طوالنی توام با خطرات برای دسترسی به درمان مطمئن تر، کمبود امکانات مراقبتی و نیروی انسانی، نیاز به 

 راهبرد را برای بسیج منابع در جهت نیازهای ذینفعان، ضروری تر می نماید.

شی سازمان شده و رضایت تدوین استراتژی مناسب و مهمتر از آن پیاده سازی مطلوب آن، موجب ارتقاء اثربخ

سبب می شود که خاطر ذینفعان )مدیران، کارکنان، مشتریان، تامین کنندگان و جامعه( را به طرق مختلف 

تعالی نیز در مدلهای ملی تمام کشورهای دنیا بر مبنای ایجاد همین تعادل بین نیازها و توقعات تعریف گردیده 

 است.

در همین زمینه نشان داده شده است که مشکالت زیادی در خصوص تجربه و همچنین بررسی های انجام شده 

 پیاده سازی و تدوین استراتژی در پیش روی مدیران قرار دارد، برخی از این دالیل بدین شرح می باشد:

 عدم پذیرش استراتژی توسط همه مدیران -

 درگیرنشدن بعضی از مدیران در برخی از مراحل و سطوح فرآیند تدوین استراتژی -

 حول کردن مسئولیت اصلی اجرای استراتژی بر دوش کارکنانم -

 تغییر ناپذیر تلقی کردن طرحهای کالن -

 % سازمانها بودجه و برنامه عملیاتی خود را با استراتژی ها مرتبط می سازند. 04فقط  -

 % مدیران ارشد کمتر از یک ساعت در ماه پیرامون استراتژی ها می پردازند58 -

 خود را در پیوند با استراتژی ها می یابند. % مدیران منافع04فقط  -

 % کارکنان استراتژی ها را می فهمند. 8تنها  -



در مشارکت و همفکری مشارکت داوطلبانه یکی از پرسنل، و بهره گیری از بیمارستان امیرالمومنین )ع( با 

 اقدام به تدوین برنامه استراتژیک نموده است.مدیران ارشد و میانی جلسات تیم 

نظور اجتناب از بروز مشکالت ذکر شده، رویکردی کامال مشارکتی برگزیده شد بطوریکه کلیه مدیران و به م

 مسئولین ذیربط در فرآیند تدوین و اجرا دخیل باشند.

 همچنین جهت تدوین برنامه ریزی استراتژیک از مدل ایرانی دکتر طبیبی و ملکی استفاده شد.

 كلیدی در برنامه ريزی استراتژيک:درک مشترک از مفاهیم و واژگان 

تعریف استراتژی: رویکردی است که در آن با تمرکز منابع بر روی فرصت های کسب و کار مزیت آفرینی می 

 گردد.

مدیریت استراتژیک عبارتست از هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی و بازنگری تصمیمات همه جانبه ای که سازمان 

 استراتژیک توانمند می سازد.  را برای دستیابی به اهداف

هنر مدیریت، مدعی روش های جدیدی در خصوص شکل دهی به استراتژی است که بر کیفیت و اثربخشی آن 

که استراتژی بهتری را در عمل بکار گیرد و نه تاثیر می گذارد و بیان می دارد که پیروزی از آن کسی است 

 کسی که صرفا استراتژی دارد.

 مه ریزی استراتژیک بصورت زیر است:الگوی جامع برنا

 

در روش جامع برنامه ریزی استراتژیک بر خالف روش های متداول سنتی که بیانیه های چشم انداز، ماموریت و 

می گردد، بیانیه های چشم انداز، ماموریت و  ارزش ها بصورت منفصل از مفروضات حاکم بر سازمان تعیین

سازمان تعیین می گردد و این امر باعث می شود تا این بیانیه ها با واقعیات ارزش ها براساس مفروضات حاکم بر 

هم خوانی داشته باشند، اطالع رسانی کافی نسبت به آنها صورت گیرد و در نهایت کارکنان احساس مالکیت 

  بیشتری نسبت به بیانیه ها داشته باشند و برای رسیدن به آنها تالش کنند.

  



 :ها استراتژی شکست عوامل شناخت

 مسئله اصلی در سازمانها، تبدیل استراتژی های تدوین شده به عمل یا همان پیاده سازی استراتژی است.

مشکل وارد نشدن استراتژی های تدوین شده در عملکرد سازمان، از عوامل مختلفی تاثیر می پذیرد که 

، عالوه بازنگری استراتژی ها است فقدان فرآيند راهبری به معنای تحلیل، تصمیم، اجرا ومهمترین آن 

بر آن تحلیل موقعیت و شرایط سازمان بصورت غیر ساختار یافته و یکبار برای چندسال، باعث می شود تغییرات 

محیطی توسط مدیران درک نشود و اصرار بر پیاده سازی اهدافی داشته باشند که دیگر مناسب محیط روز 

 سازمان نیست.

فقدان سنجه يا معیار )شاخص( برای سنجش میزان تژی ها در پیاده سازی، از دیگر علل شکست استرا

که از نگاه تجویزی  جهت گیری سازمان برای انطباق با استراتژی ها و پايش عملکرد سازمان می باشد

 به استراتژی ناشی می شود.

را نیز باید یکی از عوامل مهم در عدم توفیق استراتژی ها برشمرد،  دوره طوالنی فرآيند تدوين استراتژی

زیرا طوالنی شدن این دوره عالوه بر خستگی عوامل دست اندرکار، به غیر قابل اعتماد شدن اطالعات جمع آوری 

را شده اولیه برای ادامه کار می انجامد و از همه مهمتر احتمال تغییر در کادر مدیریت نیز ریسک موفقیت 

 افزایش می دهد.

 

  



 :بیمارستان معرفی

 

بیمارستان امیرالمومنین )ع( توسط حاج محمود کریمی یکی از خیرین شهرستان و با پیگیری های سید باقر 

تخت رسما افتتاح و راه اندازی  85با  6611حسینی سرپرست وقت شبکه بهداشت و درمان احداث و در سال 

تجهیزات پیشرفته تر همچنین نیاز  سال با رشد قابل توجه جمعیت و نیاز بهشد. در ادامه و طی گذشت چندین 

و فضای فیزیکی احساس گردید که با مساعدت و همکاری دولت جمهوری افزایش کادر پزشکی و پیراپزشکی  به

اصر در حال ح .افتتاح و راه اندازی گردید 6650تختخوابی کنونی احداث و در بهمن ماه  51اسالمی بیمارستان 

، CCU ،ICUاورژانس، بستری زنان، اطفال و مردان، زایشگاه،  اتاق عمل،  این مرکز درمانی دارای بخش های

NICU( داروخانه سرپایی، آزمایشگاه، رادیولوژی، سی تی ، همودیالیز، درمانگاه تخصصی، بخش های پاراکلینیک

بعنوان بیمارستان مرجع در شمال استان بوشهر  گناوهاسکن، سونوگرافی( می باشد. بیمارستان امیرالمومنین )ع( 

تنها بیمارستان جنرال شهرستان است که عالوه بر خدمت رسانی به مردم شهر و روستاهای اطراف، شهرهای و 

 همجوار نیز که نیاز به بستری دارند پذیرش گردیده و سرویس داده می شود. 

  



 :تعاريف

ماموریت یا رسالت بیانگر علت وجودی سازمان است و جایگاه سازمان را از این جهت که (: Missionرسالت )

 از جامعه را مرتفع می کند. به چه کاری اشتغال دارد نشان می دهد. چرا این سازمان بوجود آمده و چه نیازی 

 رسالت شامل اهداف، وظایف اصلی، ویژگیها و ارزش های حاکم بر سازمان می باشد.

ایده آل و یا وضعیت مطلوب مجموعه اهداف دراز مدتی است که دستیابی به آنها در  (:Visionنداز )چشم ا

آینده ای نزدیک غیرمحتمل می باشد ولی امکان حرکت به سوی آن برای سازمان میسر است. در واقع تصویری 

همه کارکنان خود را  بعبارتی آینده ای است کهاز آینده به دست می دهد که به دنبال ساختن آن هستیم 

 متعهد به ساختن آن می کنند.

فلسفه سازمان، منعکس کننده باورها، اولویت ها و ارزشهای اساسی سازمان است. این ارزشها  (:Valueارزشها )

راهنمای تصمیم گیری مدیریت و همچنین هدایت گر رفتار افراد در سازمان می باشند. باید ها و نباید های 

 می کنند. سازمان را بیان

 به نیل جهت در را سازمان که است سازمانی داخل های توانمندی و منابع مجموعه (:Strenghsنقاط قوت )

 .نماید می یاری خود اهداف

 اهداف تحقق از مانع که باشد می سازمانی داخل عوامل از ای مجموعه (:Weakness( )Wنقاط ضعف )

 .گردند می سازمان

 گیری بهره صورت در که سازمان از خارج بالقوه امکانات از ای مجموعه (:O)( Opportunitiesفرصت ها )

 .یافت خواهد افزایش سازمان های توانمندی آنها از

 ها برنامه اجرای از مانع که سازمان از خارج گر مداخله و موثر عوامل از ای مجموعه (:Threats( )Tتهديدها )

 .گردند می سازمان اهداف تحقق و

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

 .گویند می خارجی عوامل را سازمان تهدیدهای و ها فرصت مجموعه(: OTعوامل خارجی)

 .است سازمان راهبردی و بلندمدت مقاصد و اهداف بیانگر(: Goals) كالن اهداف

 می مختلفی مراحل دارای کالن اهداف به رسیدن راه(:  Objectivesاهداف اختصاصی، عینی يا عملیاتی )

 اهداف به رسیدن برای ای وسیله و مراحل این از یک هر انجام برای شده تعیین اهداف عملیاتی، اهداف و باشد،

 .هستند کالن

 راه و روش رسیدن به اهداف سازمان را استراتژی گویند.(: Strategy) يا راهبرد استراتژی



 ها فرصت از گیری بهره جهت در توانمندیها و قوت نقاط از استفاده با که هایی استراتژی: SOاستراتژی های 

 .شوند می تدوین

 .شوند می  فرصت به آنها تبدیل یا و تهدیدها کنترل باعث که استراتژیهایی: STاستراتژی های 

 .شوند می تدوین ها فرصت افزایش و ضعف نقاط کاهش جهت که استراتژیهایی: WOاستراتژی های 

 جهت را سازمان توانمندی و کرده حفظ تهدیدها برابر در را سازمان که استراتژیهایی: WTاستراتژی های 

 .دهند می افزایش فرصت به تهدید تبدیل یا و کنترل

که در آن نمره  ماتریسی Internal Factors Evaluation Matrix (EFEM:)) داخلی عوامل ماتريس

 می استفاده آن از یکاستراتژ یتموقع یینشود و جهت تع یم یین)ضعف و قوت ها( تع یعوامل داخل یینها

 .شود

 نمره آن در که ماتریسی (External Factors Evaluation Matrix (EFEM:)) خارجی عوامل ماتريس

 می استفاده ان از استراتژیک موقعیت تعیین جهت و شود می تعیین(هاتهدید و فرصت) خارجی عوامل نهایی

 د.شو

  



 

 : برنامه زمانی افق

 8به مدت  6044تا پایان سال  6658افق زمانی برنامه استراتژیک بیمارستان امیرالمومنین )ع( گناوه از سال 

سال تعیین شده است و این کتابچه بصورت سالیانه مورد ارزیابی و بررسی تیم مدیریت اجرایی بیمارستان قرار 

 .خواهد گرفت.

 )ع( امیرالمومنین بیمارستان استراتژيک برنامه تدوين مراحل

جهت تدوین برنامه ریزی استراتژیک مدل های مختلفی وجود دارد که می توان به مدل کاپالن و نورتون، استونر 

، مدل واتمن و مدل ایرانی دکتر طبیبی و ملکی و ... اشاره کرد. از نظر مک نارا هیچ WHOوفریدمن، مدل 

یکسان و کاملی برای برنامه ریزی استراتژیک سازمانها وجود ندارد و هر سازمان براساس طبیعت کار خود نسخه 

 مدلی یا ترکیبی از مدلها را انتخاب می کند.

که به انتخاب و برنامه بر اساس آن تدوین شد استراتژیک  برنامه مدلن مدل ایرانی دکتر طبیبی و ملکی بعنوا 

 شرح ذیل می باشد.

 

  برای ريزی برنامه

استراتژيک ريزی برنامه  

 محیط ارزيابی

سازمان خارجی  

 محیط ارزيابی

سازمان داخلی  

بیمارستان كلی اهداف و ها ارزش انداز، چشم رسالت، تعیین  

 گروههای و مشتريان شناسايی

 ذينفع

استراتژيک مشکالت شناسايی  

سازمان مقاصد و اهداف تعیین  

سازمان های استراتژی تدوين  

سازمان عملکرد پايش و سنجش های شاخص انتخاب  



  

 

 1011 سال در بوشهر استان درمانی _ تشخیصی مركز برترين  :انداز چشم

 .نمايیم ارائه برتر كیفیت با را درمانی _تشخیصی خدمات تا برآنیم (:مامويت) رسالت

  :ها ارزش

 بیمار ايمنی ارتقاء

 ذينفعان حقوق ايترع 

 پشتیبانی و درمانی آموزشی، مديريتی، فرآيندهای كلیه  مستمر بهبود 

  كار در صداقت و همدلی گروهی، كار و مشاركت پاسخگويی، پذيری، مسئولیت



 آنها انتظارات و ذينفع گروههای شناسايی

 انتظارات بیمارستان ذينفع گروههای رديف

 سیاست با بودن همسو و همگام ابالغی، های سیاست و دستورات اجرای بهداشت وزارت و دانشگاه 1

 باالی كیفیت پزشکی، آموزش و درمان بهداشت وزارت و دانشگاه كالن های

 بیمارستان های هزينه كاهش منابع، بهینه تخصیص شده، ارائه خدمات
 برخورد پزشکان، موقع به حضور شده، ارائه خدمات كم هزينه و باال كیفیت آنها خانواده و بیماران 2

، نظافت و بهداشت بیمار حقوق رعايت درمان، كادر مناسب و خوب

بیمارستان، رسیدگی به وضعیت تهويه و فاضالب بیمارستان، توسعه 

 تجهیزات پزشکی بیمارستان
 اصالح مزايا، موقع به پرداخت ساالری، شايسته كار، ايمنی و توانمندسازی كاركنان 9

 ارتقاء و اصالح شايسته، نحو به تالش و كار از قدردانی كارانه، پرداخت نحوه

 تنبیه و تشويق روش
 مطالبات موقع به پرداخت كنندگان تامین 0
 جامعه نیازهای به پاسخگويی و مشتريان رضايت درمانی، خدمات توسعه سیاسی مسئولین و مقامات 1

 ارائه شده، اهداء اموال نگهداری و حفاظت شده، داده منابع بهینه تخصیص خیرين 6

 باال كیفیت با خدمات

 با همکاری موقع، به ارسال و اسناد صحیح تنظیم مقررات، و قوانین رعايت گر بیمه های سازمان 7

 بیمه مامور و ناظران
 

 وزارتخانه، و دانشگاه مختلف ادارات و معاونتها. است بیمارستان باالدستی سازمان بهداشت، وزارت و دانشگاه 

 و دانشگاه رو اين از. دارند نظارت بیمارستان عملکرد بر و كرده ابالغ را كلی سیاستهای كه هستند واحدهايی

 . است بیمارستان ذينفعان مهمترين از يکی بعنوان ناظر و گذار سیاست سازمان بعنوان وزارتخانه

 و بیماران اساسا بعبارتی. هستند بیمارستان مشتريان مهمترين بعنوان آنها همراهان و سرپايی و بستری بیماران 

 راستای در بیمارستان فعالیتهای تمامی كه چرا شوند، می شناخته بیمارستان كلیدی ذينفع بعنوان آنها های خانواده

 و پذيرفته صورت مستمر بصورت بايستی گروه اين از رضايتمندی ارزيابی. است بیماران رضايتمندی و  ايمنی ارتقاء

 .گیرند قرار مصاحبه مورد حضوری بصورت همچنین

 گردند می تلقی بیمارستان مهم های سرمايه بعنوان و اصلی ذينفعان از يکی بعنوان نیز كاركنان . 

 هستند غیرمصرفی تجهیزات و غیرپزشکی، و پزشکی مصرفی تجهیزات دارويی، گروه در عمدتا كنندگان تامین .

 تامین به پرداختها و باشد درآمدها سطح از باالتر تامین های هزينه تا شده موجب بیمارستان، مالی خاص شرايط

 .پذيرد صورت تاخیر با نیز كنندگان

  



 (FEMI)  یداخل عوامل ارزيابی ماتريس نقاط ضعف و قوت و تشکیل شناسايی

 اهمیت ضريب  (IFEعوامل داخلی ) رديف

(1-1) 

 رتبه

(0-1) 

 نهايی امتیاز
 (رتبه*اهمیت ضريب)

 (Strengths) ( S)قوت نقاط 

S1 پزشکان و كاركنان های پرداخت زمانی فاصله شدن كم

      

1 1119101 0 111218 

S2 به معتقد و پیگیر انگیزه، با جوان، مديريتی كادر از برخورداری; 

 ذينفعان حقوق به توجه

1 1119101 0 111218 

S3 سرپايی، داروخانه تخصصی، درمانگاه وجود CCU, NICU, ICU 1 1119101 0 111218 

S4 نظیر بیمارستان مختلف قسمتهای فیزيکی فضاهای نوسازی 

 انتظار های سالن و ديالیز زايشگاه، اورژانس،

1 1119101 0 111218 

S5 111117 0 1112116 0  بیمارستان به كاركنان و پزشکان اقامت محل نزديکی 

S6 و بیمارستانی فضای گسترش جهت مناسب فضای از برخورداری 

  رفاهی

9 1111887 9 111167 

S7 111216 0 1119101 1 پرستاری دفتر با درمانی های بخش خوب همکاری از برخورداری 

S8 11126 0 1119101 1  نو و جديد تجهیزات خريداری 

 (W( )Weaknesses) ضعف نقاط 

W1 111119 2 1112116 0 ها شركت به بدهی 

W2 111623 2 1119101 1 نقدينگی و مالی منابع اعتبارات، كمبود 

W3 حل برای مناسب ريزی برنامه و مالی مشکالت علل بررسی عدم 

 آن

1 1119101 2 111623 

W4 111623 2 1119101 1 بیمارستان بهداشت و نظافت وضعیت از مراجعین نارضايتی 

W5 111623 2 1119101 1 پزشکان بودن موقت و طرحی و انسانی نیروی شديد كمبود 

W6 111119 2 1112116 0 سازمانی تحول و  تغییر برابر در كاركنان مقاومت 

W7 111119 2 1112116 0 شهری محدوده از خارج بیمارستان شدن واقع 

W8 و پرسنل در انگیزه ايجاد و تنبیه و تشويق سیستم وجود عدم 

 آنها پايین رضايت

1 1119101 2 111623 

W9 111623 2 1119101 1 ويژه های بخش جهت تخصصی ديده آموزش نیروی كمبود 

W10 از برخی بودن دستگاهه تک و آزمايشگاهی فرسوده تجهیزات 

 آزمايشگاه های بخش

1 1119101 2 111623 

W11 و رختشويخانه دستگاههای بودن استاندارد غیر و مستهلک 

 جسد سردخانه تجهیزات و ساختمان

1 1119101 2 111623 

W12 111212 1 1112116 0 كاركنان ايمنی به توجه و ارزيابی عدم 



W13 111623 2 1119101 1 بیمارستان فرآيندهای از برخی در ضعف 

W14 سیستم بودن متفاوت HIS بیمارستانهای ساير با بیمارستان 

 استان

0 1112116 1 111212 

W15 111119 2 1112116 0 پشتیبانی واحدهای مسئولین برخی ضعیف مديريت 

W16 111119 2 1112116 0  ناكارآمد و غیرفعال عمومی روابط 
W17 در پرسنل شركت جهت هماهنگی و رسانی اطالع در ضعف 

 ها كنگره و ها همايش

0 1112116 2 111119 

W18 111119 2 1112116 0 كاركان برای آموزشی و رفاهی امکانات كردن فراهم عدم 

W19 111623 2 1119101 1 غیردرمان و درمانی پرسنل اثربخش آموزشهای در ضعف 
W20 111623 2 1119101 1 ها بخش فاضالب سیستم خرابی 
W21 111910 1 1119101 1 جديد اعتباربخشی در كافی دانش نداشتن و تجربگی كم 

W22 111910 1 1119101 1 اداری اتوماسیون نبود 

W23 111623 2 1119101 1 تخت ازای به عفونی زباله حجم بودن باال 

W24 111910 1 1119101 1 دارويی های هزينه بودن باال 

W25 111211 1 1112116 0 پرسنل استخدام و بکارگیری نحوه در ضعف 

 2129  1 113 كل جمع

 ضعف دارای درونی عوامل لحاظ از سازمان كه است اين دهنده نشان 211 از تر پايین نمره 

 .است قوت به نسبت بیشتری نسبی

  



 

  (EFEM)  خارجی عوامل ارزيابی ماتريس تشکیل و تهديدها و ها فرصت شناسايی

 (EFE) خارجی عوامل رديف

 

 اهمیت ضريب 

(1-1) 

 رتبه

(0-1) 

نهايی امتیاز  

 (رتبه*اهمیت ضريب)
 (O( )Opportunities)فرصت ها  

O1 1121 0 111621 0 شهرستان سالمت خیرين مجمع تشکیل 

O2 1121 0 111621 0 بیمارستانها اعتباربخشی 

O3 1116 0 11111621 1 شهر بودن پذير توريست 

O4 1113 0 11106871 9 درمان و بهداشت حوزه از شهر مردم پیش از بیش گری مطالبه 

O5 دستگاه اندازی راه امکان MRI 0 111621 0 1121 

O6 1119 0 1119121 2 شیراز و استان مرجع بیمارستان به بودن نزديک 

O7 1121 0 111621 0 مجلس نماينده بودن بومی 

O8 سیاسی مسئولین بین مناسب نسبتا تعامل از برخورداری 

 بیمارستان ارشد مديران و شهرستان

0 111621 0 1121 

 (T( )Threats) ها تهديد 

T1 1116 2 111781 1 ها بیمه توسط پزشکی اسناد بر شده وارد كسورات 

T2 1116 2 111781 1  ها بیمه موقع به پرداخت عدم 

T3 1113 2 111063 9 كشور اقتصادی ثبات عدم و تحريم 

T4 های شركت سیاه لیست به بیمارستان گرفتن قرار احتمال 

 پزشکی تجهیزات

0 111621 2 1119 

T5 بهداشت شبکه و دانشگاه مسئولین و رئیس توجه و حمايت عدم 

 بیمارستان به درمان و

1 111781 2 1116 

T6 1111 1 111063 9 جمهوری رياست انتخابات بودن الوقوع قريب 

T7 1116 2 111781 1  مردم ناآگاهی 

T8 1112 1 111116 1 بیمارستان محوطه بودن وسیع 

T9 1111 1 111063 9 بارندگی زمان در گرفتگی آب خطر 

T10 1116 1 111621 0 هوا آلودگی 

 9 - 1 60 كل جمع



 است تهديدها به ها فرصت چربش دهنده  نشان 211 باالی نمره.    

  

  



  

 بیمارستان استراتژیک موقعیت تعیین ماتریس

 

     

             

  

نمره نهايی ماتريس ارزيابی عوامل داخلی

نمره نهايی ماتريس 

ارزيابی عوامل خارجی

III: رقابتی   

ST استراتژی های

IV: تدافعی 

WT استراتژی های

4

2.5

1 1 2.5 4

I: تهاجمی استراتژی 

SO های

II: محافظه كارانه 

WO استراتژی های



 



         

 

 



 :كالن اهداف

 سالمت ارتقای و پیشگیری های برنامه مدیریت .6

 کارکنان و بیمار ایمنی ارتقاء و حفظ خطر، مدیریت .0

 خدمات ارائه کیفیت بهبود مستمر ارتقاء .6

 کارکنان توانمندسازی و مداوم آموزش .0

 بیمارستان در منابع مدیریت سازی بهینه و اقتصادی های شاخص ارتقاء .8

 : از عبارتند اولويت ترتیب به شده كسب امتیاز برحسب اه استراتژی

 زیست محیط و بیماران کارکنان، حیطه در سالمت ارتقاء و پیشگیری .6

 ها همایش و کارگاهها در شرکت برای مناسب زمینه ایجاد و کارکنان عملی و علمی توانمندی افزایش .0

 بیمارستان اعتباربخشی نمره ارتقاء جهت ریزی برنامه .6

 بهداشت و پیشگیری فاکتور های سنجه امتیاز ارتقاء .0

 ذینفعان رضایتمندی افزایش .8

 افزایش انگیزه کارکنان .1

 اطالعات فناوری مدیریت ارتقاء .7

 اصالح فرآیندهای بیمارستان .5

 اصالح پرداخت مبتنی بر عملکرد .5

 اجرای صحیح راهکارهای ایمنی .64

 مقاومتی اقتصاد به ویژه توجه با درمانی و تشخیصی پزشکی تجهیزات توسعه .66

 ارتقاء مدیریت اطالعات سالمت .60

 برنامه ریزی جهت ترفیع مشکالت مالی .66

 استخدام و بکارگیری نیروی طرحیرای زنی جهت تامین نیروی انسانی از طریق  .10

 مصرف پرکاهش تعداد داروهای پرمصرف و کاهش هزینه داروهای  .11

 

 

 

 

 



 اهداف اختصاصی:

 خدمات ارائه كیفیت بهبود مستمر ارتقاء: كالن هدف

 كاركنان عملی و علمی توانمندی افزايش/ سالمت اطالعات مديريت ارتقاء: استراتژی

 36 سال پايان تا% 11 میزان به پزشکی های پرونده امحاء و برداری خالصه سیستم ارتقاء: اختصاصی هدف

 خدمات ارائه كیفیت بهبود مستمر ارتقاء: كالن هدف

 بیمارستان اعتباربخشی نمره ارتقاء جهت ريزی برنامه: استراتژی

 36 سال پايان تا 1 به 2 از بیمارستان اعتباربخشی درجه ارتقاء: اختصاصی هدف

 سالمت ارتقاء و گیری پیش های برنامه مديريت: كالن هدف

 36 سال پايان تا% 11 میزان به بیمارستان رختشويخانه تجهیزات ارتقاء: 1 اختصاصی هدف

% 11 میزان به بیمارستان مختلف های بخش فاضالب آوری جمع سیستم نوسازی و تعويض:  2 اختصاصی هدف

 36 سال پايان تا

 و آب ذخیره مخزن جسد، خانه سرد فیزيکی فضاهای بهداشتی و بهسازی وضعیت ارتقاء: 9 اختصاصی هدف

 36 سال پايان تا% 61 میزان به آشپزخانه

 كاركنان، حیطه در سالمت ارتقاء و پیشگیری/ بهداشت و پیشگیری فاكتور های سنجه امتیاز ارتقاء:  استراتژِی

 ذينفعان رضايتمندی افزايش/ زيست محیط و بیماران

 36 سال پايان تا% 11 میزان به عفونی پسماندهای كاهش و پسماند مديريت سیستم ارتقاء: 0 اختصاصی هدف

  :استراتژی

 و بیماران كاركنان، حیطه در سالمت ارتقاء و پیشگیری/ بهداشت و پیشگیری فاكتور های امتیازسنجه ارتقاء -

 زيست محیط

 بیمارستانی فرايندهای اصالح/ ذينفعان رضايتمندی افزايش/ كاركنان عملی و علمی توانمندی افزايش  -

 36 سال پايان تا% 111 میزان به بیمارستان بهداشت و نظافت وضعیت افزايش: 1اختصاصی هدف

 كاركنان وعملی علمی توانمندی افزايش/ ذينفعان رضايتمندی افزايش: استراتژِی

 كاركنان سازی توانمندی و مداوم آموزش: كالن هدف

  :اختصاصی هدف



 36 سال پايان تا% 71 میزان به آموزشی های كالس در كننده شركت پرسنل تعداد افزايش .1

 36 سال پايان تا% 111 میزان به شده برگزار آموزشی های كالس تعداد . افزايش2

 كاركنان عملی و علمی توانمندی افزايش: استراتژی

 وكاركنان بیمار ايمنی ارتقاء و حفظ خطر، مديريت: كالن هدف

  :اختصاصی هدف

 36 سال پايان تا درصد 11 میزان به بیمارستانی های عفونت دهی گزارش افزايش .1

  36 سال پايان تا درصد 11 میزان به درمانی پرسنل در دست بهداشت رعايت میزان ارتقاء .2

 ايمنی راهکارهای صحیح اجرای: استراتژی

 خدمات ارائه كیفیت بهبود مستمر: ارتقا: كالن هدف

 36 سال پايان تا% 91 میزان به بیمارستان هتلینگ افزايش: 1اختصاصی هدف

 36 سال پايان تا% 11  میزان به كاركنان جهت رفاهی امکانات افزايش: 2اختصاصی هدف

 ذينفعان رضايتمندی افزايش: استراتژی

 بیمارستان در منابع مديريت سازی بهینه و اقتصادی های شاخص ارتقاء: كالن هدف

 36 سال پايان تا% 21 میزان به پرهزينه پرمصرف داروهای تعداد كاهش: 1اختصاصی هدف

 دارو مصرف و تجويز سازی بهینه: استراتژی

 خدمات ارائه كیفیت بهبود مستمر ارتقاء: كالن هدف

 : اختصاصی هدف

 36 سال پايان تا% 21 میزان به درمانی – تشخیصی های بخش پزشکی تجهیزات توسعه و كردن روز به . 1

 36 سال پايان تا% 91 میزان به پزشکی تجهیزات جهت سالم برق تامین .2

 36 سال پايان تا% 111 میزان به حیاتی ای سرمايه های دستگاه ای دوره های سرويس انجام افزايش .9

 مقاومتی اقتصاد به ويژه توجه با درمانی – تشخیصی پزشکی تجهیزات توسعه: استراتژی

 خدمات ارائه كیفیت بهبود مستمر ارتقاء: كالن هدف

 : اختصاصی هدف



 36 سال تاپايان% 01 میزان به بیمارستان فیزيکی شبکه بستر بازسازی و سرورها ارتقاء .1

 سال پايان تا% 111 میزان به اتوماسیون سیستم اندازی راه و كامپیوتری های سیستم كردن روز به و نوسازی . 2

36 

 كاركنان عملی و علمی توانمندی افزايش -              اطالعات فناوری مديريت ارتقاء -: استراتژی

 خدمات ارائه كیفیت بهبود مستمر ارتقاء: كالن هدف

 36 سال پايان تا% 21 میزان به انسانی نیروی تامین: اختصاصی هدف

 طرحی نیروی كارگیری به و استخدام طريق از انسانی نیروی تامین جهت رايزنی: استراتژی

 خدمات ارائه كیفیت بهبود مستمر ارتقاء: كالن هدف

 36 سال پايان تا% 21 میزان به كاركنان رضايتمندی افزايش: اختصاصی هدف

 كاركنان انگیزه افزايش -            عملکرد بر مبتنی پرداخت اصالح -: استراتژی

 

 


