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 مبانی نظری:

 تعریف برنامه ریزی -8

برنامه ريزي عبارتست از  فرايندي داراي مراحل مشخص و بهم پيوسته براي توليد يك  ررويكم منسكدم در    

بلكه فرآيندي ن رايع به آينده يا كنترل آن نيست قالب سيستمم هماهنگ از تصميمات، برنامه ريزي فكر كرد

است كه مم تواند در اندام اين امور مورد استفاده قرار گيرد. برنامه ريزي، تصميم گيري در شككل مممكول آن   

نيست بلكه از طريق فرآيند برنامه ريزي، مدموعه اي از تصميمات هماهنگ اتخاذ مم شود. برنامه ريكزي مكم   

 تواند براي زمان حال يا آينده اندام شود. 

انم روشن، مستند و مشروح از مقاصد و تصميمات است. برنامه ررويم فرآيند برنامه ريزي اسكت امكا   برنامه بي

برنامه ريزي ي   فرآيند پيوسته است كه بيش از اتخاذ هر تصميمم آغاز شكده و پكا از ايكراي آن تصكميم     

 ادامه مم يابد. برنامه ها تهيه شده و ايرا مم گردند. 

 ویژگي های برنامه ریزی -2

 نامه ريزي ي  فرآيند ذهنم آگاهانه با رصوصيات زير است:بر

 تشخيص ي  نياز يا انمكاس ي  انگيزه (1

 يمع آوري اطالعات (2

 مرتبط سارتن اطالعات و عقايد (3

 تمريف اهداف (4

 تأمين مقدمات (5

 پيش بينم شرايط آينده (6

 سارت زنديره هاي متفاوتم از اقدامات مبتنم بر تصميمات متوالم (7

 گزينه هارتبه بندي و انتخاب  (8

 تمريف سياستها (9

 تمريف مميارهاي ابزار ارزيابم برنامه (11

 

 انواع برنامه ریزی -3

برنامه ريزي از ينبه ماهيت به برنامه ريزي  فيزيكم، برنامه ريزي سازمانم، برنامه ريزي فرآيند، برنامكه ريكزي   

ز برنامه ريزي، از ايندا منظور امالم، برنامه ريزي وظيفه اي و برنامه ريزي عمومم دسته بندي مم شوند كه در 

تمام ديگر انواع برنامه ريزي را در ركود دارد. برنامكه ريكزي را از     . برنامه ريزي عمومم ممموالًنوع عمومم است

)برنامه ريزي عملياتم و تاكتيكم( برنامه ريزي ميان  ينبه افق زمانم مم توان در قالب برنامه ريزي كوتاه مدت

 لند مدت دسته بندي نمود.مدت و برنامه ريزي ب
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 برنامه ریزی استراتژیك -0

منكابع مكورد    -طرحهكا و اقكدامات   -آرمانها و اهداف»بيشتر برنامه ريزيها بر اساس ديدگاه عقاليم، داراي شكل 

مم باشند. در اين مدلها، ابتدا آرمانها و اهداف سازمان تبيين شده، سپا طرحها و اقدامات الزم تميين و « نياز

ت منابع مورد نياز براي اندام برآورد مم گردند. تغيير در شرايط محيط، سياستها، نگرشكها، ديكدگاهها،   در نهاي

سارتارها، نظامها و .... عواملم هستند كه بر آرمانها و اهداف برنامه ريزي تأثير گذاشته و در نهايت باعث تغيير 

توانايم مقابله با چنكين تغييراتكم را نداشكته و    برنامه مم گردند. برنامه ريزي در شكل عقاليم فوق، ظرفيت و 

مندر به شكست مم گردد.  اين شرايط مويب رشد اين تفكر شد كه در برنامه ريكزي بايكد بتكوان مقكابق بكا      

تغييرات، يهت حركت سازمان را تغيير داد و يهت و رفتار يديدي را در پيش گرفت. اين نگرش زمينكه سكاز   

شد. بر رالف برنامه ريزي سنتم  كه در آن آرمانها و اهكداف تميكين مكم شكوند      ابداع برنامه ريزي استراتژي 

هدف برنامه ريزي استراتژي  تبيين و تدوين استراتژي است. بسته به نوع؛ تنوع و ماهيت تغييرات مويكود در  

 محيط مم توان تركيبم از برنامه ريزي سنتم و برنامه ريزي استراتژي  را بكار برد.

 ه ریزی استراتژیكمزایای برنام -5

 برنامه ريزي استراتژي  داراي مزاياي زيادي است كه از يمله مم توان به موارد زير اشاره نمود:

 قبل از پيش آمدن مشكالت احتمالم از وقوع آنها ربر مم دهد.

 به عالقمند شدن مديران به سازمان كم  مم كند.

 تغييرات را فراهم مم كند.تغييرات را مشخص كرده و شرايط عكا الممل در برابر 

 هر نيازي را كه براي تمريف مددد سازمان ضروري است تميين مم كند.

 براي دستيابم به اهداف از پيش تميين شده بستر مناسب ايداد مم كند.

 به مديران كم  مم كند كه درك روشن تري از سازمان داشته باشند.

 زد.شنارت فرصتهاي بازارهاي آينده را آسان تر مم سا

 ديدي هدفمند از مسائل مديريت ارائه مم دهد.

 قالبم براي بازنگري ايراي برنامه و كنترل فماليتها ارائه مم دهد.

 به مديران كم  مم كند كه تا در راستاي اهداف تميين شده تصميمات اساسم را اتخاذ كنند.

 .به نحو موثرتري زمان و منابع را به فرصت هاي تميين شده تخصيص مم دهد
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 هماهنگم در ايراي تاكتيكهايم كه برنامه را به سراندام مم رسانند بويود مم آورد.

 زمان و منابمم را كه بايد فداي تصحيح تصميمات نادرست و بدون ديد بلندمدت گردند، به حداقل مم رساند.

 قالبم براي ارتباط دارلم بين كاركنان به ويود مم آورد.

 لب زمانم برنامه فراهم مم آورد.ترتيب دهم اولويتها را در  قا

 مزيتم براي سازمان در مقابل رقيبان به دست مم دهد.

 مبنايم براي تميين مسئوليت افراد ارائه داده و به مويب آن افزايش انگيزش را باعث مم شود.

 تفكر آينده نگر را تشويق مم كند.

سوي افراد سازمان در برركورد بكا مسكائل و    براي داشتن ي  روش هماهنگ، يكپارچه همراه با اشتياق الزم از 

 فرصتها، انگيزش ايداد مم كند.

 ویژگي های برنامه ریزی استراتژیك-6

فرآيند برنامه ريزي استراتژي  اساساً فرآيندي هماهنگ كننده بين منابع دارلم سازمان و فرصكتهاي ركاريم   

و تميين فرصتهايم است كه سكازمان از  « پندره استراتژي »آن مم باشد. هدف اين فرآيند نگريستن از درون 

آنها سود مم برد يا به آنها پاسخ مم دهد. بنابراين فرآيند برنامه ريزي استراتژي ، ي  فرآيند مكديريتم اسكت   

شامل هماهنگم قابليتهاي سازمان با فرصتهاي مويود اين فرصتها در طول زمان تميين شكده و بكراي سكرمايه    

مكم گيرنكد. حكوزه اي ككه در آن      منابع سازمان روي آنهكا، مكورد بررسكم قكرار     گذاري يا عدم سرمايه گذاري

اهكداف يكامع    مأموريكت سكازمان و  ، ستراتژي  اتخاذ مم گردند شامل  محيط عمليكاتم سكازمان   تصميمات ا

سازمان مم باشد. برنامه ريزي استراتژي  فرآيندي است كه اين عناصر را با يكديگر در نظر گرفتكه و گكزينش   

گزينه هاي استراتژي  سازگار با اين سه عنصر را آسان مم سازد و سپا اين گزينه ها را بكار گرفته و ارزيابم 

 مم كند.

 برنامه ریزی استراتژیك در بخش دولتي -7

برنامه ريزي استراتژي  در بخش رصوصم توسمه يافته است. تدارب اريكر مبكين آن اسكت ككه رويكردهكاي      

برنامه ريزي استراتژي  كه در بخش رصوصم تدوين شده اند مم توانند به سازمانهاي عمومم و غيرانتفكاعم و  

دي مناسب داشكته و بكه   دستخوش تغيير، بررورهمچنين يوامع و ديگر نهادها كم  نمايند تا با محيط هاي 

شيوه اي كارسازتر عمل كنند. البته اين به آن ممنا نيست كه همه رويكردهاي برنامه ريزي اسكتراتژي  بخكش   

 رصوصم در بخش هاي عمومم و غيرانتفاعم به ي  اندازه كاربرد داشته باشند.
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  به شرح زیر می باشد: مراحل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در مدل برایسون

 

در اين مرحله ضرورت برنامه ريزي استراتژي  براي سازمان مورد برنامه ريزي شده و  توافق اولیه:

، واحدها، گروهها يا افرادي كه بايد در برنامه آشنايم با اين نوع برنامه ريزي حاصل مم شود. سازمانها

ي بايد اندام شوند ريزي درگير شوند مشخص گرديده و توييه مم شوند. مراحلم كه در برنامه ريز

شرح داده مم شوند. روش اندام برنامه ريزي، زمانبندي اندام، آيين نامه هاي مورد نياز براي يلسات 

 و نحوه گزارش دهم مشخص مم گردند. منابع و امكانات الزم تميين مم گردند.

است كه سازمان با آنها روبروست. در « بايدهايم»وظايف رسمم و غير رسمم سازمان  تعیین وظایف:

اين مرحله هدف اينست كه سازمان و افراد آن وظايفم را كه از طرف مرايع ذيصالح )دولت، مدلا و 

...( به آنها محول شده است شناسايم نمايند. شايد اين هدف به ظاهر ريلم روشن باشد ولم اين 

بيشتر افراد ارتيارات و وظايف سازمانم را كه در آن مشغول واقميت در بيشتر سازمانها ويود دارد كه 

بكارند نمم دانند و اساسنامه آن را حتم براي يكبار مقالمه نكرده اند. از طرف ديگر وظايف محول 

شده به سازمان عموما كلم بوده و تمام فضايم را كه سازمان مم تواند در آن فماليت كند تمريف نمم 
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با آن وظايف آشنا شد كه است كه با مقالمه وظايف مكتوب و مصوب سازمان اوالًكند. بنابراين ضروري 

مواردي را كه در حيقه از اين طريق بمضم از ارتيارات و ذينفمان سازمان نيز شناسايم مم گردند(ثانياً

 ارتيارات سازمان قرار مم گيرند اما تا بحال كشف نشده اند شنارت.

روه يككا سككازمانم اسككت كككه مككم توانككد بككر نگككرش، منككابع يككا  ذينفككع فككرد، گكك تحلیللذ نیعفعللا :

ررويم هاي سكازمان تكأثير گكذارد و يكا از ررويكم هكاي سكازمان تكأثير پكذيرد. تحليكل ذينفمكان            

پككيش درآمككد ارزشككمندي بككراي تنظككيم بيانيككه مأموريككت سككازمان اسككت. تحليككل ذينفمككان بسككيار   

نتفكاعم ارضكاي ذينفمكان كليكدي     ضروري اسكت، چكرا ككه رمكز موفقيكت در بخكش دولتكم و غيكر ا        

سككازمان اسككت. اگككر سككازمان ندانككد كككه ذينفمككانش چككه كسككانم هسككتند، چككه مميارهككايم بككراي    

قضكاوت دربككاره سكازمان بككه كككار مكم برنككد، و وضكميت عملكككردي سككازمان در  قبكال ايككن مميارهككا      

ان چيسككت؛ بككه احتمككال زيككاد نخواهككد توانسككت فماليككت هككايم را كككه بايككد بككراي ارضككاي ذينفمكك   

 كليدي رود اندام دهد شناسايم كند.

مأموريت سازمان يمالت و عباراتم است كه اهداف نهايم سازمان، تعظیم بیانیه مأموریت سازما : 

فلسفه ويودي، ارزشهاي حاكم بر سازمان و نحوه پاسخگويم به نياز ذينفمكان را مشكخص مكم كنكد.     

فع سارته و بستر بحث ها و فماليت هاي سازنده و عالوه بر اين موارد، ارتالفات درونم سازمانم را مرت

 تمكككام فماليتهكككاي آن را همسكككو سكككازمان، مكككوثر را همكككوار مكككم كنكككد. توافكككق بكككر مأموريكككت  

 كاركنان آن را افزايش مم دهد. مم سازد و انگيزش و تويه ذينفمان سازمان رصوصاً

  بازيكن موفق فوتبال شنارت محيط سازمان: اساس استراتژي  عمل كردن شنارت شرايط است. ي

عالوه بر اينكه از توانايم ها و وظايف هر ي  از اعضاي تيم رود آگاهم دارد، سمم مم كند شرايط تيم 

مقابل و نقاط ضمف هر ي  از افراد آن را در يابد و با داشتن اين مأموريت در ذهن يمنم پيروز شدن 

اينكه ي  سازمان نيز در رسيدن به مأموريت در بازي، در هر لحظه بهترين حركت را اندام دهد. براي 

رود موفق گردد بايد شرايط حاكم بر رود را به روبم شناسايم نمايد. در اين مرحله، محيط راريم 

سازمان در قالب شرايط سياسم، اقتصادي، ايتماعم و تكنولوژي مورد بررسم قرار گرفته و نقاط قوت 

در راستاي شنارت محيط سازمان، در اين مرحله محيط و ضمف آنها براي سازمان تميين مم گردند. 

 دارلم نيز در قالب ورودي ها، ررويم ها، فرآيند و عملكرد سازمان مورد مقالمه قرار مم گيرند.

اين مرحله قلب فرآيند برنامه ريزي استراتژي   تعیین موضوعات استراتژیك پیش روی سازما :

اساسم هستند كه بر ارتيارات، مأموريت، ارزشها،  است. موضوعات استراتژي  تصميمات سياسم و

سازمان يا محصول يا ردمات ارائه شده، مرايمان يا استفاده كنندگان، هزينه ها، تأمين منابع مالم،

 يين انتخاب هايم است كه سازمان با آنها موايه است.مديريت تأثير مم گذارد هدف اين مرحله تم
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روي سكازمان بايكد   به منظور پردارتن به هر ي  از موضوعات استراتژي  پكيش   تعیین استراتژیها:

اقداماتم صورت گيرد كه در قالب برنامه ها، اهداف، طرحها و ... بيان مم شوند. اين اقدامات استراتژي 

ناميده مم شوند. در واقكع اسكتراتژي عبارتسكت از قكالبم از اهكداف، سياسكتها، برنامكه هكا، فماليتهكا،          

 مات يكا تخصكيص هكاي منكابع ككه مشكخص مكم كننكد سكازمان چيسكت، چكه ككاري اندكام              تصمي

مم دهد و چرا آن را اندام مم دهد. استراتژي ها مم توانند تحت سقوح سازمانم، وظايف و محكدوده  

 زمانم متفاوتم تمريف شوند.

اتژيها، اندام اين مرحله مم تواند در قالب مرحله قبل، مرحله تميين استر :شرح طرحها و اقدامات

شود اما از آندايم كه كار برنامه ريزي استراتژي  با تميين استراتژيها به پايان مم رسد و ايراي آن در 

قالب تمريف طرحها و اقدامات و مديريت استراتژي  برنامه تهيه شده اندام مم شود اين تفكي  

يسون مربوط به ايراي برنامه و صورت گرفته است. به عبارت ديگر از اين مرحله به بمد از مدل برا

مديريت استراتژي  مم گردد. در اين مرحله به منظور ايراي هر ي  از استراتژيهاي انتخاب شده 

 تمدادي طرح و اقدام تمريف مم گردد.

در اين مرحله توصيفم از شرايط آينده سازمان در صورت  تعظیم دورنمای سازماني برای آیعده:

تدوين شده و استفاده از تمام نيرو و منابع سازمان، ارائه مم شود. اين بكارگيري استراتژي هاي 

توصيف دورنماي موفقيت سازمان ناميده مم شود كه در آن شرحم از مأموريت؛ استراتژي هاي 

اساسم، مميارهاي عملكرد، بمضم از قواعد تصميم گيري مهم و استانداردهاي ارالقم مد نظر همه 

در صورت تنظيم چنين دورنمايم، افراد سازمان رواهند دانست كه چه  كارمندان ارائه مم شود.

انتظاري از آنها مم رود، پويايم و همسويم انگيزه و نيروي افراد در رسيدن به اهداف سازمان به ويود 

 از به نظارت مستقيم كاهش مم يابد.آمده و ني
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Termonol)واژه نامه  ogy) 

فلسفه وجللودی سازما  بوده و شامذ اهداف، وظایف مشخص کععده  :(Mission)رسالت 

 اصلي، ویژگي ها و ارزش های حاکم بر آ  سازما  مي باشد.

شرایط وقوع و تحقق رسالت سازماني را به نمایش گذاشته و باعث  :(Vision)چشم اندازه 

 ایجاد انگیزش در مجموعه و دریافت کععدگا  خدمات مي گردد.

قوانين ثابت و غير متغيري است كه كل استراتژي ها بر مبناي آنها شكل مدموعه : (Value)ارزشها 

 گرفته و در تمام طول زمان ايرا، با تكيه و نگاه  بر آنها استراتژيها به ايرا گذاشته مم شوند.

مدموعه منابع و توانمندي هايم دارل سازمانم است كه سازمان را  :(S) (Strengths)نقاط قوت 

 داف رود ياري مم نمايد.در يهت نيل به اه

: مدموعه اي از عوامل دارل سازمانم مم باشد كه مانع از (Weaknesses) (W)نقاط ضعف 

 تحقق اهداف سازمان ميگردند.

: مدموعه اي از امكانات بالقوه رارج از سازمان كه در صورت (Opportunities) (O)فرصت ها 

 رواهد يافت.بهره گيري از آنها توانمندي هاي سازمان افزايش 

: مدموعه اي از عوامل موثر و مدارله گر رارج از سازمان كه مانع از (Threats) (T)تهدیدها 

 ايراي برنامه ها و تحقق اهداف سازمان مم گردند.

 مدموعه نقاط قوت و ضمف سازمان را عوامل دارلم گويند.: (SW)عوامذ داخلي 

 سازمان را عوامل راريم مم گويند. مدموعه فرصت ها و تهديدهاي :  (OT)عوامذ خارجي

مدموعه اي از راهها كه باعث رساندن سازمان به اهداف از پيش تميين : (Strategy)استراتژی 

 شده رود ميشوند.

استراتژي هايم كه با استفاده از نقاط قوت در يهت بهره گيري از فرصت ها : SOاستراتژی های 

 تدوين ميشوند.

 استراتژي هايم كه باعث كنترل تهديدها و يا تبديل آنها به فرصت مم شوند. :STاستراتژی های 

استراتژي هايم كه يهت استفاده از فرصت ها، و رفع كمبود ها تدوين مم : WOاستراتژی های 

 شوند.

استراتژي هايم كه سازمان را در برابر تهديدها حفظ كرده و توانمندي سازمان  :WTاستراتژی های 

 ل تهديد به فرصت افزايش مم دهند.را يهت كنترل و يا تبدي
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 :سیاست ها و اهداف کالن سازمان های باالدستی

تم ذيل تدوين دانشگاه علوم پزشكم و ردمات بهداشتم و درمانم ايران مقابق اسناد باالدسبرنامه استراتژي   

 شده است.

 سياست هاي كلم سالمت ابالغم از سوي مقام ممظم رهبري .1

 سياست هاي كلم نظام يمهوري اسالمم ايران .2

 1414ساله يمهوري اسالمم ايران در افق  21سند نهايم چشم انداز  .3

 يامع علمم كشورنقشه  .4

 دوازدهم برنامه پيشنهادي بهداشت، درمان و آموزش پزشكم در دولت .5

دانشگاه علوم  و معاونت بهداشتي زشيمعاونت آمو ،ها و اهداف کال  معاونت درما  سیاست

ععوا  باالدست مستقیم مرکز آموزشي و درماني روانپزشکي ایرا  به شرح ه پزشکي ایرا  ب

 :نیذ است

 معاونت درما 

 اهداف کال  معاونت درما :

كيفيت، ايمن، اثربخش، كارا، به موقع، بهره مندي آحاد ياممه از ردمات و مراقبت هاي درمانم با  *

 مبتنم بر شواهد مديريتم نظام سالمت

 حفاظت مالم مردم در برابر هزينه هاي سالمت منقبق بر قوانين ياري كشور *

 ارتقاي مسئوليت پذيري و پاسخگويم نظام ارائه ردمات *

 نمارتقاء مستمر كيفيت در برنامه ريزي، هماهنگم و نظارت در ارائه ردمات درما *

 ينه از منابع مويودمديران و كاركنان با استفاده به توانمندي روسا، *

 ظرفيت سازي و ايداد بستر مناسب يهت اندام پژوهش هاي كاربردي *

 توسمه نظام يامع مديريت آمار، اطالعات و ارتباطات *

 تدوين و ارتقاء شارص هاي كمم و كيفم ردمات سالمت *

 استراتژی های معاونت درما :

ردمات بالينم مبتنم بر استاندارد ها و الگوهاي بهبود مستمر كيفيت و افزايش سقح تمالم  .1

 رضايتمندي گيرندگان ردمت
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 احصاء، اصالح و ارتقاء فرايند هاي ارائه ردمات در واحد هاي حوزه درمان .2

 توسمه و روزآمد نمودن سيستم مكانيزه ثبت، يمع آوري، تحليل داده ها و بازرورد اطالعات .3

 رچه نظام پايش، نظارت، اعتبار بخشم و ارزيابم عملكرداسارتار منسدم و يكپايداد  .4

 كاربردي در حوزه درمانمشاركت در اندام فماليت هاي پژوهشم  .5

تقويت فرهنگ مشاركتم و تفكر سيستمي  در پياده سازي برنامه هاي عملياتم در راستاي تحقق  .6

 چشم انداز

 ايش اثربخشم ردمات در ياممه تحت پوششبهبود شارص هاي كمم و كيفم سالمت و افز .7

 توسمه و توانمند سازي نيروي انسانم متمهد و متخصص .8

 تالش براي افزايش رضايتمندي و بهبود رفاه كاركنان .9

 معاونت آموزشي:

 اهداف کال  معاونت آموزشي:

 ه كشوري و ورود به عرصه بين المللم بارتقاي رت *

 موزش مداوم پزشكمكمم و كيفم آموزش علوم پزشكم و آارتقاي  *

ره وري آموزشم با اصالح زيرسارت ها و تقويت سرمايه اكميت و رهبري آموزشم و توسمه بهارتقاي ح *

 انسانم

و نقشه  توسمه همكاري علمم و پژوهشم با رويكرد تحقق اولويت هاي نقشه يامع علمم كشور *

 بر كشور هاي منققه دسالمت با تاكي

و  موزشم، گروه هاي آموزشمكده ها، بيمارستان هاي آبندي دانشتوسمه نظام اعتبار بخشم و رتبه  *

 برنامه هاي مصوب دانشگاه

 توسمه نظام يكپارچه مديريت فناوري اطالعات و ارتقاي كمم و كيفم در مقياس ملم و منققه اي *

 و تقويت ققب هاي علوم پزشكم، اندمن هاي علمم و شهرك هاي دانشتوسمه شبكه هاي آموزشم  *

 علمم پژوهشم مديريتم و مشاوره اي و ساير قابليت هاي اعضاي هيئت علمم مهنگارتقاي فر *

 دانشكده هاي تابمه و ستاد مركزي دانشگاه با رويكرد نقشه علمم كشورآموزشم و پژوهشم 

ارتقاي ارائه ردمات آموزشم دانشدويان و امور دانش آمورتگان با تاكيد بر هدايت و حمايت استمداد  *

 هاي دررشان

 رش روابط و تبادل علمم و پژوهشم با مراكز علمم و دانشگاهم بين المللگست *

 عضويت در مدامع بين لمللم *
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، فضاي آموزشم به دانشدو، تدهيزات ارتقاي شارص هاي آموزشم شامل: نسبت استاد به دانشدو *

 كم  آموزشم، ارتقاء استادان و ...

 ئه محصوالت آموزشمبهره برداري از فرصت هاي مويود يهت كسب درآمد با ارا *

 

 استراتژی های معاونت آموزشي

 تخصيص و تامين منابع براي تاسيا دانشكده هاي دندانپزشكم و داروسازي .1

 توسمه ققب هاي آموزشم و دوره هاي مدازي .2

 تحول كمم و كيفم برنامه هاي آموزشم، ارتقاء يايگاه دانشگاه در رتبه بندي كشوري .3

 تقويت مديريت و رهبري دانشگاهم .4

 گسترش ارتباطات و همكاري هاي بين بخشم .5

 تقويت ارتباط با دانش آمورتگان و ارتقاء مشاركت دانشدويان در حوزه آموزش .6

 تقويت ارتباط بين آموزش علوم پايه و عرصه هاي بالينم .7

 از بخش هاي غير دولتم و بكارگيري آن در يهت ارتقاي يايگاه دانشگاه افزايش يذب منابع مالم .8

 علوم پايه و بالينمارتقاي بهبود كيفيت آموزش پزشكم عمومم با تاكيد بر ادغام برنامه آموزش  .9

 ايداد سيستم كارانه براي فماليت هاي آكادمي  و دانش پژوهم اعضاي هيئت علمم .11

ارتقاي زير سارت هاي فرايندي با تاكيد بر فناوري هاي نوين اطالعات براي ارائه ردمات آموزشم به  .11

 دانشدويان و استادان

 معاونت بهداشتي

 تأمين، حفظ و ارتقاي سقح سالمت ياممه تحت پوشش :هدف کال 

 استراتژی های معاونت بهداشتي:

 تقويت ردمات بهداشتم با مشاركت بخش رصوصم در حاشيه شهرها .1

 بهينه سازي منابع با ايراي برنامه سالمت با رويكرد كارآفرينم .2

 ت رودمراقبتم با محوريت ارتقاي سب  زندگم سالمتوانمندسازي ياممه در يه .3

  ارتقاي نظام مديريت بيماري ها و ديده بانم بيماري ها در منققه تحت پوشش با تمركز بر بيماريهاي .4

 نوپديد و بازپديد

 ايداد زيرسارت هاي بهداشتم در ارائه ردمات .5

پوشش با محوريت صيانت از اصالح و تقويت نقش و كاركرد نظارتم در ارتقاء سالمت منققه تحت  .6

 حقوق مصرف كنندگان

 اصالح و تقويت نظام ارياع و پزش  رانواده .7
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 مديريت ريس  باليا و افزايش آمادگم در برابر باليا با رويكرد تمام مخاطرات .8

 ارتقا سقح سواد سالمت ياممه تحت پوشش .9

 توسمه تحقيقات كاربردي و توليد دانش در حوزه سالمت .11

 (:MISSION) و درمانی روانپزشکی ایران مرکز آموزشی رسالت

ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی به بیماران و مراجعین و ارائه خدمات آموزشی 

پژوهشی به گروههای پزشکی و پیراپزشکی در راستای حفظ کرامت انسانی و ارتقای سالمت 

 جامعه.

 :(VISSION) مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران دورنما

بهتكرين اسكتانداردهاي كيفكم و كمكم در ارائكه ركدمات درمكانم و مراقبتكم و آموزشكم           به دستيابم

 .ميانهزشكم به مرايمين در منققه و راورروانپ

  اعتقادات و باورها:

 مشتري مداري -1

 كرامت كاركنان -2

                             ت                     هاي ايتماعم و محيط زيسمسئوليت -3

 همدلم و مشاركت يممم -4

 دانش محوري -5

 ارزش های سازمانی مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران

 به اصول و ارزشما در راستاي رسالت بيمارستان و رسيدن به اهداف و چشم انداز آينده 

 :ذيل ممتقديم ارالقم هاي

 تالش، دقت و يديت دارند.كاركنان اين بيمارستان در ارائه ردمات درمانم و مراقبتم به مرايمين  (1
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فردي و ايتماعم با ارالق و موازين شرعم و  كاركنان يهت انقباق رفتارهايدر اين بيمارستان  (2

 حقوقم تالش مم نمايند.

كاركنان دلسوز، متمهد و صادق اين بيمارستان ، مراقبت مقلوب از بيمار همراه با احترام كامل و بدون  (3

 مذهبم  سرلوحه كار رود قرار دادند.تويه به عوامل نژادي، فرهنگم و 

 ما نسبت به ياممه مسئوليت پذير و پاسخ گو هستيم. (4

 ما به كليه افراد ياممه، بيماران، رانواده آنها و همكاران رود احترام مم گذاريم. (5

همكاري و كارگروهم كاركنان مندر به ارائه ردمات مورد نياز ياممه در باالترين سقح ممكن كيفيت  (6

 شود.مم

ما تالش تا به سقح تمالم در زمينه ارائه ردمات مورد نياز ياممه در باالترين سقح ممكن كيفيت مم  (7

 شود.

 بهبود مداوم كيفيت ردمات براي ما بسيار مهم است. (8

 كنيم ي  محيط كاري امن و سالم ايداد كنيم تا بتوانيم به ارزشهاي فوق دست يابيم.ما تالش مم (9

 تحلیل ذینفعان

انتخاب شدند  تيم مديريت و رهبري افكار در يلسه ارستان با استفاده از روش بارشذينفمان بيم

 امتياز، امتياز دهم شدند. 11و براساس قدرت ومنفمت بين بازه ي  تا 

  مرکز یاستراتژ

 نفعیذ مقابل در
 ذینفعان داخلی/خارجی قدرت منفعت کل

 كاركنان دارلم 8 11 81 دادن مشاركت

 پزشكان دارلم 9 11 91 دادن مشاركت
 ايداد رضايت

 دانشدويان و دستياران دارلم 4 8 32

 راريم 5 8 41 ايداد رضايت
شركت هاي تداري و 

 پيمانكاري

 مديران دارلم 8 8 64 دادن مشاركت

 راريم 8 8 64 دادن مشاركت

دانشگاه علوم پزشكم 

ايران و مماونت هاي 

 دانشگاه
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 راريم 11 7 71 دادن مشاركت
بهداشت، درمان و وزارت 

 آموزش پزشكم

 سازمان نظام پزشكم راريم 4 4 16 حداقل تالش

 پزشكم قانونم راريم 4 4 16 حداقل تالش

 ياممه راريم 2 8 16 ايداد رضايت

 سازمان هاي بيمه گر راريم 8 8 64 ايداد رضايت

 شهرداري راريم 2 4 8 حداقل تالش

 ريريهسازمان هاي  راريم 4 6 24 ايداد رضايت

 بيماران راريم 4 11 41 ايداد رضايت

 همراهان راريم 4 6 24 ايداد رضايت

 راريم 6 4 24 آگاه سازي
سازمان هاي قضايم و 

 زندان ها
 

 .قدرت قرا گرفت –منفمت  حاصل از امتياز دهم در ماتريانتايج 
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 :بنابراين ذينفمان بيمارستان به شرح ذيل در چهار گروه قرار گرفتند 

 ذینفعان کلیدی عبارتند از:

 ، كاركنانايران و مماونت هاي دانشگاهمديران، سازمان هاي بيمه گر و دانشگاه علوم پزشكم  -2پزشكان  -1 

 همراهان -6 دستياراندانشدويان و  -5 بيماران -4وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكم  -3
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 ذینفعان داخلی

 کارکعا  بیمارستا  انتظاراتنیازها و 

 ايراي مديريت مشاركتم شامل نظام پيشنهادات و پردارت مبتنم بر عملكرد .1

 گسترش امكانات رفاهم مثل وام، تسهيالت بانكم، سفرهاي تفريحم و ... .2

 دريافت مكفم مزايا .3

 دريافت منظم و به موقع حقوق .4

 و محيط كاري مناسب و ايمن و بهداشت روانم شرايط .5

 ويود نظام ارتقاء عادالنه و بدور از تبميض و شايسته ساالر .6

 ارتباط تسهيل شده و مناسب با مديران .7

 رعايت استانداردهاي شغلم .8

 اطالع رسانم مناسب در مورد شرح وظايف و قوانين و مقررات و حقوق مرتبط .9

 ردمتايداد زمينه مناسب براي آموزش ضمن  .11

 امنيت شغلم .11

 احترام در رور و حفظ شخصيت انسانم .12

 نیازها و انتظارات مدیرا 

 دريافت حقوق مزاياي مكفم مناسب با يايگاه مديريتم ايشان .1

 رعايت شئونات متناسب با يايگاه مديريتم .2

 ويود بستر مناسب براي ارتقا دانش و مهارت مديريتم .3

 ويود ارتباط موثر و كارآمد بين مديران .4

 شغلم امنيت .5

ويود امكانات و منابع متناسب اعم از مالم، فيزيكم و نيروي انسانم براي تحقق اهداف  .6

 سازمانم و اندام وظايف مديران

 ارتيارات متناسب با مسئوليت .7

 انتظارات پزشکا نیازها و 
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 رسانم مدرنآسان به سيستمهاي اطالع دسترسم  .2

 حمايتهاي حقوقم و قضايم در مرايع قانونم .3

 انتظارات شرکتهای تجاری و پیمانکارینیازها و 

 ايراي به موقع تمهدات .1

 برگزاري مناقصات و مزايده هاي قانونم و بصورت عادالنه و ايداد فرصتهاي برابر .2

 اطالع رسانم مناسب و به موقع در رصوص مناقصات و مزايده ها .3



 

18 
 

 مناسب براي توسمه فماليتها و مشاركتها و توسمه قراردادهاايداد بستر  .4
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 ردمات پزشكم)تشخيصم، درمانم( به موقع و با كيفيت و با كمترين عوارض .1
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 پذيرش سريع و محترمانه .3
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 پاسخگويم مناسب به مرايمين و بيماران  .2
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 رعايت حقوق بيماران .2
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 تأثير مثبت بر اقتصاد شهري و ملم .2
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21 
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 تالشهاي داوطلبانه و بشردوستانه .5
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 تفكي  صحيح پسماند ها و بم رقر سازي زباله هاي بيمارستانم .2

 های خیریهسازما  انتظارات 

 ممرفم نياز هاي واقمم بيماران .1
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 :ز عوامل داخلی و خارجی بیمارستانآنالی

 

 عوامذ داخلي 
 ضریب اهمیت

(81-1) 

 يوزنضریب 

(0-8) 
 کذامتیاز

1s پيشرفت بر مبنم كاركنان و علمم هيئت عزم و همكاري 

 بيمارستان

6 3 18 

2s عصب اعتياد، درمانگاه مانند متمدد هاي درمانگاه ويود 

 ... و درمانم روان روزانه، مركز شناسم،

5 3 15 

3s 28 4 7 باال تخت اشغال ضريب 

4s 24 4 6  بيماران رضايتمندي باالي درصد 

5s فلوشيپهاي ايداد ظرفيت و رواندرمانم فلوشيپ ويود 

 اعتياد و ينسم ارتالالت تروما،

5 3 15 

6s 28 4 7 دانشگاه نوروتي  بخش تنها عنوان به مهر بخش ويود 

7s مدموعه بين در بيمه كسورات ميزان دارا بودن پايينترين 

  دانشگاه

5 4 21 

8s  ويود اندمن حمايت از بيماران و بيمارستان روانپزشكم

 ايران در بيمارستان

2 3 6 

9s 6 3 2  كاهش مدت زمان ترريص بيماران 

11s 16 4 4 در مركز مستقل آب چاه ويود 

W1 نيروي كمبود به تويه با پست چند در ها نيرو از استفاده 

 انسانم

5 2 11 

W2 به سخت دسترسم و در آزادراه بيمارستان قرارگيري 

 بيمارستان

3 1 3 

W3  تخصص ساير به دسترسم دشواري و بودن تخصصم ت 

 لزوم موارد در پزشكم هاي

5 3 15 

W4 18 3 6 آسيب از يلوگيري براي بيمارستان امكانات بودن محدود 
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 همراه و بيمار يانبم از پرسنل به

W5 11 2 5 فرسودگم بيمارستان 

W6 در فماليت يهت ها تخصص ساير پزشكان در انگيزه نبود 

 درامدپايينمركز به دليل ت  تخصصم بودن روان و  اين

5 3 15 

W7 21 3 7 پايين بودن درصد رضايتمندي كاركنان مركز 

W8 اقامت طوالنم مدت  دليل به بيمارستان پايين درآمد

 بيماران روانپزشكم

7 1 7 

W9  عدم همدواري بخش تصويربرداري و آزمايشگاه با بخش

 ها

4 1 4 

W11 4 1 4 پراكنده بودن سارتمانها 

 2.13 50 811 کذ

 :ارزیابی محیط خارجی

 عوامذ خارجي 
ضریب 

 (1-81اهمیت)

-0)يوزنضریب 

8) 
 کذامتیاز

O1 در روانپزشكم، تخصصم درمانم و آموزشم مركز تنها 

  دانشگاه پوشش تحت مراكز
7 

4 28 

O2 هاي سمت در بيمارستان علمم هيئت اعضاي حضور 

 كشور سقح در مختلف علمم و ايرايم
7 

4 28 

O3  ويود عدم و اروان و فدك ريريه مركز به بودن نزدي 

 مراكز آن در استاندارد روانپزشكم سرويا
4 

3 12 

O4 9 3 3 آموزشم بودن بيمارستان 

O5  حضور دانشدويان پزشكم)اينترن و رزيدنت( و

 دانشدويان پرستاري
6 

3 18 

O6 سقح در روان سالمت حوزه در شده ايداد مثبت نگرش 

 كشور كالن
4 

3 12 
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O7  ديدگاه مثبت وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشكم به

 بهبود كيفيت و اعتباربخشم
3 

3 9 

O8  سياست دانشگاه در مورد استقرار برنامه هاي ارتقاء

 كيفيت
4 

3 12 

O9 در بيمارستان گرفتن قرار به تويه با ريرين يذب امكان 

 صنمتم منققه
4 

4 16 

O11 18 3 6 شهري مختلف نهادهاي ساير با مناسب تمامل 

T1 تمرفه تناسب عدم و درآمد توسمه هاي روش محدوديت 

  كردها هزينه با ها
4 

2 8 

T2 12 3 4 دانشگاه از استخدامم سهميه كم تخصيص 

T3 برنامه با دانشگاه طرف از تخصيصم اعتبارات تناسب عدم 

 ياري هاي نياز و
6 

2 12 

T4 7 1 7 تحريم اقتصادي 

T5 پردارت و گردررسيدگم بيمه تاريرسازمانهاي 

 اسنادپزشكم
7 

2 14 

T6 7 1 7 كاالها و دارو تدهيزات، قيمت بودن ثبات بم 

T7  18 3 6 بحران كرونا 

T8 كنندگان دريافت ايتماعم و اقتصادي سقح بودن پايين 

 ردمات
3 

1 3 

T9  افزايش تمداد يمميت بيماران روانپزشكم با تويه به

 امكانات تخصصم در شهرستانهاكمبود 
4 

1 4 

T11 )...4 1 4 مخاطرات زيست محيقم)طوفان و 

 2.58 51 811 کذ
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 (SWOTجدول تحلیل عوامل دورنی و بیرونی )

 

 ضعف قوت 

 1s-و علمم هيئت عزم و همكاري 

 بيمارستان پيشرفت بر مبنم كاركنان

2s-مانند متمدد هاي درمانگاه ويود 

 مركز شناسم، عصب اعتياد، درمانگاه

 ... و درمانم روان روزانه،

3s-باال تخت اشغال ضريب 

4s-بيماران رضايتمندي باالي درصد  

5s-و رواندرمانم فلوشيپ ويود 

 تروما، فلوشيپهاي ايداد ظرفيت

 اعتياد و ينسم ارتالالت

6s-تنها عنوان به مهر بخش ويود 

 دانشگاه نوروتي  بخش

7s-ميزان پايينترين بودن دارا 

 مدموعه بين در بيمه كسورات

  دانشگاه

8s-كاهش مدت زمان ترريص 

 9s-  ويود اندمن حمايت از بيماران

و بيمارستان روانپزشكم ايران در 

 بيمارستان

11s-مركز در مستقل آب چاه ويود 

1w- پست چند در نيروها از استفاده 

 انسانم نيروي كمبود به تويه با

2w-آزادراه در بيمارستان قرارگيري 

 بيمارستان به سخت دسترسم و

3w- دشواري و بودن تخصصم ت 

 هاي تخصص ساير به دسترسم

 لزوم موارد در پزشكم

4w-بيمارستان امكانات بودن محدود 

 از پرسنل به آسيب از يلوگيري براي

 همراه و بيمار يانب

5w-بيمارستان فرسودگم 

6w-ساير پزشكان در انگيزه نبود 

 اين در فماليت يهت ها تخصص

 بودن تخصصم ت  دليل به مركز

 درامدپايين و روان

7w-رضايتمندي درصد بودن پايين 

 مركز كاركنان

8w-دليل به بيمارستان پايين درآمد 

 بيماران مدت طوالنم اقامت

 روانپزشكم

9w-بخش همدواري عدم 

 ها بخش با آزمايشگاه و تصويربرداري

11w-سارتمانها بودن پراكنده 

 تخصصم درمانم و آموزشم مركز تنها-O1 فرصت

  دانشگاه پوشش تحت مراكز در روانپزشكم،

O2-بيمارستان علمم هيئت اعضاي حضور 

 در مختلف علمم و ايرايم هاي سمت در

So1- ارتقاي ايمنم بيمارستان با 

 تاكيد بر مديريت پيشگيرانه رقر

 So2-  بهبود كيفيت ارائه ردمات

درمانم با تاكيد بر رفع ايرادات در 

Wo1- كاركنان بيمار، ايمنم ارتقاي 

 بيمارستان ابنيه و

Wo2-درباره رسانم اطالع گسترش 

 تخصصم فوق و تخصصم ردمات
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 كشور سقح

 O3 -  و فدك ريريه مركز به بودن نزدي 

 روانپزشكم سرويا ويود عدم و اروان

 مراكز آن در استاندارد

-O4تبليغات فرصت از استفاده امكان 

 بيمارستان گرفتن قرار به تويه با( بيلبورد)

 آزادراه پرتردد موقيمت در

O5-و اينترن)پزشكم دانشدويان حضور 

 پرستاري دانشدويان و( رزيدنت

O6-حوزه در شده ايداد مثبت نگرش 

 كشور كالن سقح در روان سالمت

O7-دانشگاه و بهداشت وزارت مثبت ديدگاه 

 اعتباربخشم و كيفيت بهبود به پزشكم علوم

O8- بحرانم شرايط در دهم سرويا امكان 

 موقميت به تويه با  دانشگاه مدموعه به

 يغرافيايم

O9-قرار به تويه با ريرين يذب امكان 

 صنمتم منققه در بيمارستان گرفتن

O11-مختلف نهادهاي ساير با مناسب تمامل 

 شهري

استانداردهاي اعتبار بخشم 

 بيمارستان

So3-  استفاده از سازوكارهاي

انگيزشم و بهسازي شرايط كار به 

منظور ارتقاي رضايتمندي نيروي 

 انسانم 

So4-  نظارت مستمر و موثر بر

حقوق گيرندگان و اصول  رعايت

ارالق حرفه اي به منظور بهبود 

 رضايتمندي در گيرندگان ردمت

So5-  ارتقاء كمم و كيفم آموزش

علوم پزشكم بالينم يهت پاسخگويم 

 به نيازهاي حوزه سالمت

 

 بيمارستان

Wo3- تسريع در پيگيري دررواست

يذب نيروهاي مدرب، از اعضاي 

هيئت علمم داراي پست هاي 

 مديريتم در سقح كالن

 

 تهدید
T1- و درآمد توسمه هاي روش محدوديت 

  كردها هزينه با ها تمرفه تناسب عدم

T2 -از استخدامم سهميه كم تخصيص 

 دانشگاه

T3-طرف از تخصيصم اعتبارات تناسب عدم 

 ياري هاي نياز و برنامه با دانشگاه

T4-اقتصادي تحريم 

T5-و گردررسيدگم بيمه تاريرسازمانهاي 

 اسنادپزشكم پردارت

T6-و دارو تدهيزات، قيمت بودن ثبات بم 

ST1- در ايرادات رفع بر تاكيد 

 بيمارستان اعتباربخشم استانداردهاي

ST2- و مالم منابع يذب ارتقاي 

 و مركز رارج و دارل از غيرمالم

 منابع مديريت بهبود

ST4-و مديريتم هاي فرايند بهبود 

 هدف با سيستمم نگرش

 بهبود و كاركنان توانمندسازي

 عملكرد بازدهم

ST5-موقميت از گيري بهره 

 ريرين يذب يهت مركز يغرافيايم

WT1-بخش در مويود موانع رفع 

 به دستيابم راستاي در انسانم منابع

 مركز اهداف

WT2- استفاده از ابزارهاي مديريتم

انگيزيشم براي كاركنان به منظور و 

 ارتقاء كارايم

WT3- رايزنم با شهرداري و مراكز

مرتبط يهت ايداد امكانات حمل و 

نقل، به منظور سهولت در راه هاي 

 ارتباطم منتهم به مركز
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 كاالها

T7-كرونا بحران  

T8-ايتماعم و اقتصادي سقح بودن پايين 

 ردمات كنندگان دريافت

T9-بيماران يمميت تمداد افزايش 

 امكانات كمبود به تويه با روانپزشكم

 شهرستانها در تخصصم

T11-(و طوفان)محيقم زيست مخاطرات... 

 درآمدزايم و
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 موقعیت بیمارستا  با توجه به ماتریس باال در معطقه تهاجمي قرار گرفته است. 
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 کالن:اهداف 

 افزايش رضايت بيماران و كاركنان -1

 ارتقاء كيفيت ردمات درمانم و ايمنم بيمار -2

 ارتقاء ردمات آموزشم -3

 :سیاست های اصلی

 تمامل سازنده با مراكز دولتم و غير دولتم -1

 ، مديرانكاركنان، وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشكم ايران  و مماونت هاي ذيربط، سازمان هاي بيمه گر ، و همراه بيمارنیعفعا  کلیدی : 

 رائه دهندگان و گيرندگان ردمتتمالم كرامت ا -2

 ، پزشكان، مديران، كاركنان و همراه : بيمارنیعفعا  کلیدی

 در بستري امن مبتنم بر استانداردهاي فرادستم ات بالينمتمالم ردم -3

 ، پزشكانپزشكم وزارت بهداشت درمان و آموزش ،، كاركنان ، دانشگاه علوم پزشكم ايران و همراه بيمار نیعفعا  کلیدی :

 تقويت مشاركت در يذب كم  هاي ريرين ونيروهاي داوطلب -4

 دانشگاه علوم پزشكم ايران و مماونت هاي دانشگاه، كاركنان، و همراه بيمار نیعفعا  کلیدی: 
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 ، فمالسازي واحد ها از طريق واگذاري بخش هاي غير فمال بيمارستان -5

 و مماونت هاي دانشگاهعلوم پزشكم ايران ، كاركنان ، دانشگاه و همراه: بيمارنیعفعا  کلیدی

 استفاده مقلوب از فضاي فيزيكم بيمارستان در يهت توسمه -6

 پزشكان، مديران، كاركنان، دانشگاه علوم پزشكم ايران،  و همراهان : بيماران نیعفعا  کلیدی

 تمالم ردمات آموزشم مبتنم بر استانداردهاي فرادستم -7

 ، پزشكان، دانشدويان و دستياران ونت هااو مم دانشگاه علوم پزشكم ايران نیعفعا  کلیدی:
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 به ترتیب اولویت 0011استراتژی های مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران در سال 
 

 ارتقای ایمنی بیمارستان با تاکید بر مدیریت پیشگیرانه خطر.1

 درمانی با تاکید بر رفع ایرادات در استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانبهبود کیفیت ارائه خدمات .2

 گسترش ارائه خدمات تخصصی بستری و سرپایی و اطالع رسانی آن با هدف درآمدزایی و ارتقاء سالمت روان در جامعه.3

 جذب منابع مالی و غیر مالی از داخل و خارج مرکز و بهبود مدیریت منابع.4

 ازوکارهای انگیزشی و بهسازی شرایط کار به منظور ارتقای رضایتمندی نیروی انسانی  استفاده از س.5

 رضایتمندی در گیرندگان خدمت ل اخالق حرفه ای به منظور بهبودنظارت مستمر و موثر بر رعایت حقوق گیرندگان و اصو.6

 وجود بیمارستان و شرکتهای ارایه دهنده این خدماتمجازی سازی برخی از خدمات آموزشی بالینی بیمارستان با استفاده از منابع م.7

خرررردمات درمررررانی و آموزشرررری  بهررررره گیررررری از ررفیررررت نیروهررررای تخصصرررری و مجرررررب بیمارسررررتان جهررررت بهبررررود در ارائرررره      .8
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 و استراتژی های سازمان باالدستی 0011همسویی اهداف، سیاست های کالن، استراتژی های سال 

 

استراتژی مرتبط معاونت 

 آموزشی

استراتژی مرتبط معاونت 

 بهداشتی

استراتژی مرتبط معاونت 

 هدف کالن سیاست کالن 0011استراتژی در سال  درمان

- - 

تمالم ردمات بالينم مبتنم بر  -

استاندارد ها و الگوهاي بهبود 

مستمر كيفيت و افزايش سقح 

 رضايتمندي گيرندگان ردمت

 حقوق رعايت بر موثر و مستمر نظارت

 به اي حرفه ارالق اصول و گيرندگان

 گيرندگان در رضايتمندي بهبود منظور

 ارائه كرامت تمالم ردمت

 گيرندگان و دهندگان

 ردمت
افزايش رضايت 

 - - بيماران و كاركنان

توسمه و توانمند سازي نيروي  -

 انسانم متمهد و متخصص

تالش براي افزايش رضايتمندي  -

 و بهبود رفاه كاركنان

 

 و انگيزشم سازوكارهاي از استفاده

 ارتقاي منظور به كار شرايط بهسازي

 انسانم نيروي رضايتمندي

 علوم آموزش بين ارتباط تقويت-

 بالينم هاي عرصه و پايه

 برنامه ايراي با منابع سازي بهينه-

 كارآفرينم رويكرد با سالمت
- 

 و دارل از مالم غير و مالم منابع يذب

 منابع مديريت بهبود و مركز رارج

 يذب در مشاركت تقويت

 ريرين هاي كم 

 داوطلب ونيروهاي

 افزايش و باليا ريس  مديريت- 

 تمام رويكرد با باليا برابر در آمادگم

 مخاطرات
- 

 بر تاكيد با بيمارستان ايمنم ارتقاي

 رقر پيشگيرانه مديريت

 بالينم ردمات تمالم

 استانداردهاي بر مبتنم

 امن بستري در فرادستم

ارتقاء كيفيت 

ردمات درمانم و 

 ايمنم بيمار
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- - 

تمالم ردمات بالينم مبتنم بر  -

 . استاندارد ها و الگوهاي بهبود

 فرايند ارتقاء و اصالح احصاء، -

 هاي واحد در ردمات ارائه هاي

 درمان حوزه

 و منسدم سارتار ايداد -

 نظارت، پايش، نظام يكپارچه

 عملكرد ارزيابم و بخشم اعتبار

 با درمانم ردمات ارائه كيفيت بهبود      

 استانداردهاي در ايرادات رفع بر تاكيد

 بيمارستان بخشم اعتبار

تقويت ارتباط با دانش آمورتگان -

و ارتقاء مشاركت دانشدويان در 

 حوزه آموزش

 
- 

مشاركتم و تقويت فرهنگ  -

تفكر سيستمي  در پياده سازي 

برنامه هاي عملياتم در راستاي 

 تحقق چشم انداز

 

 تخصصم نيروهاي ظرفيت از گيري بهره  

 ارائه در بهبود يهت بيمارستان مدرب و

 آموزشم و درمانم ردمات

- - 

 كيفم و كمم هاي شارص بهبود

 اثربخشم افزايش و سالمت

 پوشش تحت ياممه در ردمات
 و بستري تخصصم ردمات ارائه گسترش

 هدف با آن رسانم اطالع و سرپايم

 ياممه در روان سالمت ارتقاء و درآمدزايم

 طريق از ها واحد فمالسازي

 غير هاي بخش واگذاري

 بيمارستان فمال

 مراكز با سازنده تمامل

 دولتم غير و دولتم

 فضاي از مقلوب استفاده

 در بيمارستان فيزيكم

 توسمه يهت
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توسمه ققب هاي آموزشم و دوره -

 هاي مدازي

ارتقاي زير سارت هاي فرايندي  -

با تاكيد بر فناوري هاي نوين 

اطالعات براي ارائه ردمات آموزشم 

 به دانشدويان و استادان

 

- - 

 آموزشم ردمات از بررم سازي مدازي

 منابع از استفاده با بيمارستان بالينم

 دهنده ارايه شركتهاي و بيمارستان مويود

 ردمات اين

 آموزشم ردمات تمالم

 استانداردهاي بر مبتنم

 فرادستم

ارتقاء ردمات 

 آموزشم
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 :0011در سال   برنامه ها و بودجه                          

 برنامه های عملیاتي:

 

اهداف 

 کالن
 سیاست کالن

استراتژی 

 کالن
 بودجه شاخص تاکتیک هدف برنامه

ان
كن
كار
 و 
ان
مار
 بي
ت
ضاي
ش ر
زاي
اف

 

  

م
مال
ت

 
ت
رام
ك

 
ائه
ار

 
ان
دگ
هن
د

 و 
ان
دگ
يرن
گ

 

ت
دم
ر

 

ت
ظار
ن

 
مر
ست
م

 و 
ثر
مو
 بر 

ت
عاي
ر

 
وق
حق

 
ان
دگ
يرن
گ

 

 و
ول
اص

 
الق
ار

 
فه
حر

 
ي
ا

 به 
ور
نظ
م

 
ود
هب
ب

 

ي
ند
تم
ضاي
ر

 
 در

ان
دگ
يرن
گ

 
ت
دم
ر

 

گيرندگان  افزايش رضايتمندي

ردمت در بخش هاي بستري 

درصد در سال 2به ميزان 

1411 

 درصد(93به 91)از

تهيه لوازم سرگرم سازي براي 

 گيرندگان ردمت بستري
درصد 

 رضايتمندي 

بيماران و 

همراهان از بخش 

 هاي بستري

 ريال311111111

برگزاري برنامه ورزشم يهت 

 بيماران
 نظارتم
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گيرندگان افزايش رضايتمندي 

مردان به دو  در بخش ردمت 

) 1411درصد در سال  2ميزان 

 درصد( 92درصد به  91از 

 و  مروانشناس اتاق ييداساز

 و مردان دو بخش  انزوا اتاق

 اتاق و ونيپاو يبرا فضا داديا

 مروانشناس

درصد 

رضايتمندي 

بيماران بستري 

در بخش دو 

 مردان

 ريال111111111

گيرندگان افزايش رضايتمندي 

ردمت در بخش سه مردان به 

) 1411درصد در سال  2ميزان 

 درصد( 99درصد به 97از 

 رريد پرده براي اتاق بيماران
درصد 

رضايتمندي 

بيماران بستري 

در بخش سه 

 مردان

 ريال41111111

تمويض درب ورودي و درب 

 هاي مستهل  بخش
 ريال 1311111111

افزايش رضايتمندي گيرندگان 

ردمت از بخش اورژنا به 

درصد در سال  2ميزان 

درصد به 96)از 1411

 درصد(98

 مارانيب اتاق يهت زيآو ررت

 14 تمداد به مارانيب حمام و

 عدد

درصد رضايت 

مندي بيماران و 

همراهان از بخش 

 اورژانا

 ريال 21111111

 مورزش و  يساز سرگرم ليوسا

 و يعباد ليوسا يهت كمد هيوته

 مارانيب يهت مكاردرمان ليوسا

 رانم

 ريال 5111111

 به بخش يالكرها ضيتمو

 عدد 12 تمداد
 ريال 44111111

 ريال111111111 همراهان يها كاناپه ريتمم
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 يهت خچالي و آبسردكن

 رانم مارانيب
 ريال 11111111

 مارانيب محوطه درب ضيتمو

 زولهيا اتاق درب و
 ريال11111111

افزايش رضايتمندي گيرندگان 

ردمت در بخش زنان به ميزان 

  93) از 1411درصد در سال 2

 درصد(95به 

 تش  عدد 8 تمداد رريد

 بيمار تخت

درصد 

رضايتمندي 

بيماران بستري 

 در بخش زنان

 ريال81111111

گيرندگان  رضايتمندي افزايش

 به بخش ي  مردان در ردمت

) 1411 سال در درصد2 ميزان

 درصد برسد(93درصد به 91از 

 اتاق يساز مدهز

 زباله، سقل ن،يدورب)گاريس

 برق ييداساز ،مبرق فندك

 (هيتهو دستگاه

 درصد

 رضايتمندي

 بستري بيماران

ي   بخش در

 مردان

 ريال611111111

 ريال211111111 بزرگ قوه چراغ

 
  

گيرندگان  رضايتمندي افزايش

 ميزان به بخش مهر در ردمت

رريد تلويزيون يهت اتاق 

 /صندلم بيمارانبيماران

 درصد

 رضايتمندي
 ريال151111111
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) از 1411 سال در درصد2

 درصد برسد(98درصد به 96
 صندلم يهت اتاق بيماران

 بستري بيماران

 مهر بخش در
 ريال211111111

 

 

گيرندگان  رضايتمندي افزايش

 ميزان به از دارورانه  ردمت

) از 1411 سال در درصد5

 درصد برسد(96درصد به 91

 دارورانه رشيپذ يميا يابه

 دارل  از واحد شنياست و

 يها پندره سمت به درمانگاه

 درمانگاه رونيب

 درصد

 رضايتمندي

بيماران سرپايم از 

 دارورانه

ريال311111111  

 
 

افزايش درصد رضايتمندي 

بيماران از  پاسخگويم 

درصد در 3آزمايشگاه به ميزان 

درصد به 92)از 1411سال 

 درصد(95

 يهت وتريكامپ ستميس هيته

 مپاسخده ارتقاء

درصد 

رضايتمندي 

 بيماران

ريال151111111  

 

 

 يهت قيدق سمپلر هيته

 منيبال مميش شاتيآزما اندام

 يهت يعاد سمپلر و

 تويه با سرم نمونه ييداساز

 يسمپلرها ديمف عمر اتمام به

 مويود

ريال11111111  

  

 

 

 

 

 

ده
تفا
اس

 از 
ي
ها
كار
زو
سا

 
م
زش
گي
ان

 

 و
ي
ساز
به

 
ط
راي
ش

 
 به كار

ور
نظ
م

 

ي
تقا
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ي
ند
تم
ضاي
ر

 
ي
رو
ني

 
م
سان
ان

 

افزايش رضايتمندي كاركنان 

درصد در  2پرستاري به ميزان 

درصد به 58) از 1411سال 

 درصد برسد(61

 امور اندام يهت تاب لب

 مآموزش
درصد 

رضايتمندي 

 كاركنان پرستاري

151111111 

 يهت الزحمه حق پردارت

 برتر مدرسين
 ريال11111111

 طول در فراگيران از پذيرايم

 هاي كالس و يلسات
 ريال11111111
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 آموزشم

 دفتر يلسات در يمرايپذ

 ابانيارز يهت يپرستار

 (شكالت و تييسكويب)مراري

 ريال11111111

 در زرانيسوپرا اتاق يهت پرده

 گردش
 ريال11111111

افزايش درصد رضايتمندي 

درصد در 2كاركنان به ميزان 

درصد به 57) از 1411سال

 درصد برسد(59

رريد هديه به مناسبت روز 

 مربوط به شغل كاركنان

درصد 

رضايتمندي 

 كاركنان

 ريال41111111

 برگزاري مسابقات ورزشم

 
 ريال51111111

 

 به مربوط يمراسمها يبرگزار

 كارمند نمونهيشن،) كاركنان

 (يمرايپذ

 ريال311111111

 

 
بهبود امكانات ايستگاه 

پرستاري سه مردان به ميزان 

)از 1411درصد در سال  2

 درصد(42درصد به 41

 

 تهيه قفسه دارويم مناسب

 

 
امتياز چ  ليست 

امكانات ايستگاه 

 پرستاري
 ريال 21111111

  
 
 

يهيود امكانات ايستگاه 

پرستاري بخش اورژانا به 

درصد در سال  11ميزان 

 و پرسنل اتاق يهت پرده

 پزشكان

امتياز چ  ليست 

امكانات ايستگاه 

 پرستاري

 ريال 51111111

 ريال5111111 و معفون البسه يهت نيب
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درصد 81درصد به 71)از 1411

 برسد(

 عدد 2 مارانيب به ممممول

 يدرقسمتها واركوبيد هيتمب

 ازيهت بخش گوش سه

 مارانيب ممنيا

 ريال 11111111

 اتاق و پرسنل يهت يزاداريم

 اتاق و گارد پرسنل و پزشكان

 عدد 2 اژيتر

 ريال8111111

 و پزشكان اتاق يهت مصندل

 پرسنل و يپرستار ستگاهيا

 عدد 6 گارد

 

 ريال26111111

 اضقرار رروج درب هيتمب

 يآقا يناب تيزيو اتاق يهت

 متيشر دكتر

 

 ريال21111111

 رست اتاق يهت مبرق سماور

 پرسنل

 
 ريال 3111111

 دراتاق پرستار احضار زنگ

 اتاق و پزشكان تيزيو

 روانشناس

 

 ريال2111111

 اتاق يهت وتريكامپ ستميس

 روانشناس و پزشكان تيزيو

 عدد 2

 

 ريال31111111
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زنان به  بخش بهبود امكانات

درصد در سال  11ميزان 

درصد به 62)از 1411

 درصد(72

 قفسه دارويم بيمار

امتياز چ  ليست 

امكانات ايستگاه 

 پرستاري

 ريال181111111

 ريال 31111111 سماور عدد  ي

 مرروي پله يساز استاندارد

 زنان بخش يضرور
 

 پشت محوطه يساز منيا

 استفاده يهت زنان بخش

 آن از نهيبه

 

بهبود امكانات ايستگاه 

پرستاري بخش مهر به ميزان 

)از 1411درصد در سال 11

 درصد(41درصد به 31

رريد صندلم ايستگاه 

 پرستاري

امتياز چ  ليست 

امكانات ايستگاه 

 پرستاري

ريال21111111  

 

  

افزايش درصد رضايتمندي 

به  از امكانات رفاهم  دستياران

) 1411درصد در سال5ميزان 

 درصد برسد(95درصد به 91از 

 مرفاه امكانات شيافزا

 ديرر)شامل مركز ارانيدست

 نصب كن، آبسرد وتر،يكامپ

 (يتور

درصد 

رضايتمندي 

 دستياران

ريال211111111  
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 ونيپاو نترنتيا يانداز راه  

ريال49111111  

 

تقويت مشاركت 

در يذب كم  

هاي ريرين 

ونيروهاي 

 داوطلب

 

يذب منابع 

مالم و غيرمالم 

از دارل و رارج 

مركز و بهبود 

 مديريت منابع 

 

بهبود امكانات اتاق ويزيت 

در  درصد11درمانگاه به ميزان

درصد به 71)از 1411سال 

 درصد(81

 يهت مصندل و زيم ديرر

 اتاق ويزيت در درمانگاه

درصد 

رضايتمندي 

از پزشكان 

 امكانات درمانگاه

 ريرين

تامين  رضايتمندي افزايش

كنندگان كاال و ردمات و 

درصد در 2ريرين به ميزان

درصد به 84از) 1411سال

 (درصد برسد86

 استاندارد نامه پرسش هيته

 يتمنديرضا زانيم سندش

 و ،كاال منابع كنندگان نيتام

درصد  ،ريرينردمات

رضايتمندي 

 كنندگان نيتام

 و ،كاال منابع

 و ريرين ردمات

 نظارتم

 نيب ها نامه پرسش عيتوز

 و ،كاال منابع كنندگان نيتام

 و ريرين ردمات

 نظارتم

 پرسشنامه ليتحل و يمع

 يتمنديرضا يها
 نظارتم

 نظارتم يلسات هم انديشمبرگزاري 
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 ردمات تمالم

 بر مبتنم بالينم

 استانداردهاي

 در ستم فراد

 امن بستري
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 به بيآس شارص بهبود

 زانيم به ماروپرسنليب

  81از) 1411 سال در درصد31

 (مورد 61به

 از گارد يروين استخدام

 حفاظت يهت دانشگاه

 مكيزيف

 نظارتم آسيب به بيمار

 در  دو مك يآ ورزش آموزش

 گارد عنوان به كه يافراد

 شونديم استخدام

 آموزشم

ارتقاء ايمنم غير سازه اي به 

درصد در سال  5ميزان 

درصد 44درصد به 39)از 1411

 برسد(

 ديزل روزرسانم به و تممير

 مركز ژنراتورهاي

ايمنم غير سازه 

 اي

ريال1111111111  

 مبرودت يلرهايچ ريتمم

 ها درمانگاه

ريال1111111111  

 ضيتمو يهت سرور ديرر

  مميقد سرور

ريال2111111111  

يداسازي اتاق سرور از اتاق 

 كارشناس

ريال511111111  

ارتقاء ايمنم سازه اي 

درصد  5بيمارستان به ميزان 

درصد به 31)از 1411در سال 

 درصد(35

ريال16111111111 ايمنم سازه اي ايزوگام سقف ها  
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ارتقاء ايمنم عملكردي 

درصد  5بيمارستان به ميزان 

درصد به 77)از 1411در سال 

 درصد( 82

 

آموزش كار با كپسول هاي 

آتش نشانم به صورت 

 كارگاهم

 آموزشم ايمنم عملكردي

 با كاهش سقوط ارتقاء ايمنم

در درصد  51بيماران به ميزان 

 16به  32) از 1411سال 

 برسد(

راهروي نصب هندريل در 

 بخش ها

ريال2511111111 شارص سقوط  

 آموزشم كالس برگزاري

 براي سقوط از يلوگيري

 پرستاران و ها رزيدنت

 آموزشم

 شناسايم و بيمار اوليه ارزيابم

 سقوط رقر ممرض در افراد

 نظارتم

افزايش ميزان گزارش رقاي    

فصلم الكترونيكم  به ميزان 

 61)از 99درصد  در سال 21

 مورد برسد( 81مورد به 

تمداد گزارش  آموزش

 رقا

 بوديه آموزشم

گسترش روش هاي گزارش 

 دهم

 نظارتم

 ريال11111111 توييه پرسنل و تشويق

   
ارتقاء استانداردهاي  ايمنم 

درصد در 2بيمار به ميزان 

 برسد(87به 85)از 1411سال

ايمنم ارزيابم استانداردهاي 

امتياز چ  ليست  بيمار

 ايمنم بيمار

 نظارتم

 آموزشم آموزش پرسنل

 نظارتم شناسايم و رفع نقاط ضمف
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ارتقاء آگاهم كاركنان بالينم    

در رصوص دستورالممل هاي 

شناسايم صحيح بيمار به 

درصد در 21ميزان 

درصد به 71)از 1411سال

 درصد برسد(91

آموزش و ارزيابم مستمر 

دستورالممل هاي شناسايم 

 صحيح بيمار

ميزان اثر بخشم 

 آموزش

 آموزشم

ارتقاء آگاهم كاركنان بالينم    

در رصوص دستورالممل هاي 

 ليتحو زمان در موثر ارتباط

به ميزان   ها  بخش به ماريب

)از 1411درصد در سال21

 درصد برسد(91درصد به 71

آموزش و ارزيابم مستمر 

 موثر ارتباط دستورالممل هاي

 به ماريب ليتحو زمان در

   ها  بخش

ميزان اثر بخشم 

 آموزش

 آموزشم

   

 به  فرار شارص زانيم كاهش

 از)99 سال در  درصد51 زانيم

 (برسد نفر3به نفر 6

 يها شهيش كردن ثابت

 ها بخش پندره

 ريال21111111 درصد فرار

نظارت در استفاده از كارت 

 مالقات

 

 نظارتم

افزايش كيفيت راند هاي 

 پرستاري

 

 نظارتم

 زمان در كد ياعضا تيريمد

 محوطه در مارانيب حضور

 نظارتم



 

45 
 

 كيفيت بهبود  

 ردمات ارائه

 تاكيد با درمانم

 ايرادات رفع بر

 استانداردهاي در

 بخشم اعتبار

 بيمارستان

ارتقاء استقرار استاندارد هاي 

مديريت كنترل عفونت به 

درصد در بيمارستان  21ميزان 

درصد به 61)از 1411در سال 

 درصد( 81

پيگيري ويود ملزومات 

 بهداشت دست

امتياز چ  ليست 

مديريت كنترل 

 عفونت

 نظارتم

ارتقاي آگاهم كاركنان در 

رصوص رعايت بهداشت 

 دست

 آموزشم

 امر در پرسنل يهت هيهد كارت

 دست يشو و شست
ريال11111111  

 كرامت تمالم

 و دهندگان ارائه

 گيرندگان

 ردمت

بهره گيري از 

ظرفيت نيروهاي 

تخصصم و 

مدرب 

بيمارستان يهت 

بهبود ارائه 

ردمات درمانم 

 و آموزشم

مشاركت پزشكان در درصد 

امور ايرايم از طريق برگزاري 

يلسات همفكري به ميزان 

) 1411درصد  در پايان سال11

درصد 81درصد به  71از 

   برسد(

 با رابقه در فرم مطراح

 منظررواه و ييار مشكالت

 پزش  همكاران از
درصد حضور 

پزشكان در 

 يلسات

 نظارتم

 با فكري هم يلسه برگزاري

 پزشكان

 نظاتم

 

ارتقاء ردمات 

آموزشم 

 مركز

تمالم ردمات 

آموزشم مبتنم 

بر استاندارد هاي 

 فرادستم

مدازي سازي 

بررم از ردمات 

آموزشم 

 بيمارستان

آموزش هاي ارائه شده ارتقاء 

به بيماران و رانواده ها به 

)از  99درصد در سال  4ميزان

 درصد برسد( 89درصد به  85

برگزاري يشنوارههاي 

آموزشم ، فرهنگم و ورزشم 

 يهت بيماران

امتياز چ  ليست 

مديريت آموزش 

 به بيمار و رانواده

ريال111111111  
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 پوستر، پمفلت يزوات هيته

 مكيالكترون مآموزش يها رسانه

ريال31111111  

 اندام پرسنل ممال قيتشو

 مارانيب فالوآپ دهنده
 ريال11111111

 هاي همگانم  آموزش بهبود

 رانواده و بيماران به شده ارائه

 درصد 4ميزان به ها و كاركنان

 به درصد 85 از) 99 سال در

 (برسد درصد 89

 آموزشم كالس برگزاري

 بيماران و كاركنان  يهت

امتياز چ  ليست 

 آموزش همگانم

 آموزشم

 

 كالس در مارانيب از يمرايپذ

 مارانيب يحضور يها
ريال21111111  

 يپرستار كادر به آموزش نديفرا يارتقا

 از)99سال انيپا تا %2  زانيم به

 (برسد درصد 92 به درصد91

 كادر مآموزش ازين مبررس

تقويم ي و تدوين پرستار

 آموزشم

درصد پرستاران 

 آموزش ديده

 آموزشم

بهره گيري از   

ظرفيت نيروهاي 

تخصصم و 

ارتقاء ردمات آموزشم اعضاي 

 11هيئت علمم به ميزان 

 درصد برسد(81به 71درصد)از

آموزشم   كارگاه يبرگزار

 ياعضا يساز توانمند يهت

  معلم ئتيه

درصد اعضاي 

هيئت علمم 

 آموزش ديده

311111111ريال  
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مدرب 

بيمارستان يهت 

بهبود ارائه 

ردمات درمانم 

 و آموزشم
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 برنامه بهبود کیفیت:

اهداف 

 کالن
 بودجه شاخص تاکتیک موضوع یا حیطه اختصاصی هدف

قاء
ارت

يفيك 
 ت

ت
دما
ر

 
مان
در

يا و م
من
يب م

مار
 

 

 كنترل ستيل چ  ازيامت ارتقاء

بخش هاي زنان و سه  عفونت

 زانيم به و اورژانا مردان

 به61 از)1411سال در درصد21

 (برسد درصد81

 اصول تيرعا در مشكل

 ،اشراف پسماندها  يتفك

 و شارص هاي برامكانات

 منيا قاتيتزر عفونت، كنترل

 دست وبهداشت

و توانمندسازي پرسنل آگاهم 

 در زمينهاز طريق آموزش 

  يتفك اصول تيرعا

 پوشش پسماندها،

و  برامكانات پرسنل،اشراف

 عفونت، كنترل شارص هاي

 وبهداشت منيا قاتيتزر

 دست

  درصد زانيم

موزش آ  ماثربخش

 هاي ارائه شده

 موزشمآ
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 كنترل ستيل چ  ازيامت ارتقاء

 درصددر 15 زانيم به عفونت

 به درصد71 از)1411 سال

 (برسد درصد85

 اصول تيرعا در مشكل

 ،اشراف پسماندها  يتفك

 و شارص هاي برامكانات

 منيا قاتيتزر عفونت، كنترل

 دست وبهداشت

آگاهم و توانمندسازي پرسنل 

 از طريق آموزش در زمينه

  يتفك اصول تيرعا

 پوشش پسماندها،

و  برامكانات پرسنل،اشراف

 عفونت، كنترل شارص هاي

 وبهداشت منيا قاتيتزر

 دست

  درصد زانيم

آموزش   ماثربخش

 هاي ارائه شده

 آموزشم

 ازآگاهم پرستاران ارتقاء

ي در پرستار ردمات يندهايفرا

و  بخش سه مردان و زنان

 در درصد21 زانيم به اورژانا

 به درصد61 از) 1411 سال

 (برسد درصد81

  مقلوب مآگاه عدم

 نيعناو نهيزم در پرستاران

 ارتقاء/ يپرستار ردمات مهم

 يپرستار يها شارص

آگاهم و توانمندسازي پرسنل 

 از طريق آموزش

 مآگاه درصد

 از پرستاران

 يندهايفرا

 يپرستار ردمات

 آموزشم

 ردمات يندهايفراآگاهم  ارتقاء

ي در بخش ي  و دو پرستار

 درصد11 زانيم بهمردان و مهر 

 به درصد75 از) 1411 سال در

 (برسد درصد85

  مقلوب مآگاه عدم

 نيعناو نهيزم در پرستاران

 ارتقاء/ يپرستار ردمات مهم

 يپرستار يها شارص

توانمندسازي پرسنل  آگاهم و

 از طريق آموزش

 مآگاه درصد

 از پرستاران

 نديفرا

 ردمات يها

 يپرستار

 آموزشم
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 مابيارز ستيل چ  ازيامت ارتقاء

 در درصد2 زانيم به  ماريب ممنيا

 به درصد85 از)1411سال

 (برسد درصد87

 ممنيا يها شارص بهبود

و استانداردهاي ايمنم  ماريب

 بيمار
 و ندهايفرا آموزش

 ماريب ممنيا ياستانداردها

 ستيل چ  ازيامت

 ممنيا مابيارز

 (درصد)ماريب

 آموزشم

م ابيارز ستيل چ  ازيامت ارتقاء

در بخش هاي  اعتباربخشم

درصد  11ي ،دو و مهر به ميزان 

درصد به 71)از 1411در سال 

 درصد(81

 مناكاف مآگاه و مهارت

 و ندهايفرا يايرا در پرسنل

 ماعتباربخش ياستانداردها

  و ندهايفرا آموزش

 ماعتباربخش ياستانداردها

امتياز چ  ليست 

ارزيابم 

 اعتباربخشم

 اموزشم

 ردمات ارتقاء

 مآموزش

  آموزش ماثربخش زانيم بهبود

در بخش هاي زنان و  ماريب به

 زانيم بهو اورژانا  سه مردان

 به65 از)1411سال در درصد15

 (برسد درصد81

ارائه شده اي ارتقاء آموزش ه

 به بيمار و همراهان

 ماريب مآموزش ردمات ارتقاء

 بخش پرستاران توسط

درصد  اثربخشم 

آموزش ارائه شده 

 به بيمار

 آموزشم
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  آموزش ماثربخش زانيم بهبود

در بخش هاي ي  و دو   ماريب به

 درصد11 زانيم بهمردان و مهر

 درصد81 به71 از)1411سال در

 (برسد

ارائه شده اي ارتقاء آموزش ه

 به بيمار و همراهان

 ماريب مآموزش ردمات ارتقاء

 بخش پرستاران توسط

درصد  اثربخشم 

آموزش ارائه شده 

 به بيمار

 آموزشم

 به آموزش ماثربخش زانيم ارتقاء

 نديفرا ايرا در يپرستار كادر

، بخش سه مردان  يپرستار يها

 در %11 زانيم بهو زنان اورژانا 

 91به درصد 81از)1411سال

 (برسد درصد

 پرسنل مناكاف مآگاه و مهارت

 ندهايفرا يايرا در

 يندهايفرا مآموزش ماثربخش

 يپرستار

 ماثربخش درصد

 به آموزش

 يتارپرس كاركنان

 اموزشم

 به آموزش ماثربخش زانيم ارتقاء

 نديفرا يايرا در يپرستار كادر

ي در بخش هاي پرستار يها

 زانيم به ي ،دو مردان و مهر

 درصد 51از)1411سال در 11%

 (برسد درصد61به

 پرسنل مناكاف مآگاه و مهارت

 ندهايفرا يايرا در

 يندهايفرا مآموزش ماثربخش

 يپرستار

 ماثربخش درصد

 به آموزش

 يتارپرس كاركنان

 اموزشم
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