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 مسئول واحد کارگزینی جناب آقای سعید سلیمانی سوادکوهی
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Termi)ژه نامه وا nol ogy) 

مشخص کننده فلسفه وجــودی سازمان بوده و شامل اهداف، وظایف  :(Mission)رسالت 

 اصلي، ویژگي ها و ارزش های حاکم بر آن سازمان مي باشد.

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

 ایجاد انگیزش در مجموعه و دریافت کنندگان خدمات مي گردد.

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

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

مجموعه منابع و توانمندي هايي داخل سازماني است كه سازمان را در  :(S) (Strengths)نقاط قوت 

 جهت نيل به اهداف خود ياري مي نمايد.

: مجموعه اي از عوامل داخل سازماني مي باشد كه مانع از تحقق (Weaknesses) (W)نقاط ضعف 

 اهداف سازمان ميگردند.

لقوه خارج از سازمان كه در صورت بهره : مجموعه اي از امكانات با(Opportunities) (O)فرصت ها 

 گيري از آنها توانمندي هاي سازمان افزايش خواهد يافت.

: مجموعه اي از عوامل موثر و مداخله گر خارج از سازمان كه مانع از اجراي (Threats) (T)تهدیدها 

 برنامه ها و تحقق اهداف سازمان مي گردند.

 عف سازمان را عوامل داخلي گويند.مجموعه نقاط قوت و ض: (SW)عوامل داخلي 

 مجموعه فرصت ها و تهديدهاي سازمان را عوامل خارجي مي گويند. :  (OT)عوامل خارجي

مجموعه اي از راهها كه باعث رساندن سازمان به اهداف از پيش تعيين شده : (Strategy)استراتژی 

 خود ميشوند.

نقاط قوت در جهت بهره گيري از فرصت ها  استراتژي هايي كه با استفاده از: SOاستراتژی های 

 تدوين ميشوند.

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

 استراتژي هايي كه جهت استفاده از فرصت ها، و رفع كمبود ها تدوين مي شوند.: WOاستراتژی های 

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

 ل تهديد به فرصت افزايش مي دهند.را جهت كنترل و يا تبدي
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Mi) مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران رسالت ssi on:) 

شي ارائه خدمات بهداشتي، درماني، آموزشي به بیماران و مراجعین و ارائه خدمات آموز

پژوهشي به گروههای پزشکي و پیراپزشکي در راستای حفظ کرامت انساني و ارتقای سالمت 

 جامعه.

Vi) آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران مرکز دورنما si on): 

ماني و مراقبتي و              مات در خد ئه  های کیفي و کمي در ارا ندارد تا ــ به بهترین اس یابي  ــت دس

 خاور میانه آموزشي روانپزشکي به مراجعین در منطقه و

  اعتقادات و باورها:

 مشتری مداری -1

 کرامت کارکنان -2

یت     -3 ــلول ــ          مس ماعي و محیط زیسـ                               ت                      های اجت

 

 همدلي و مشارکت جمعي -4

 دانش محوری -5

 ارزش های سازمانی مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران

 اعتقاد به مشتری مداری   .8

 عدالت در دسترسي به خدمات    .0

 حفظ کرامت حقوق انساني به ویژه اقشار محروم جامعه   .9

 صداقت و مدیریت زمان  .4

 رتقاء کیفیت  زندگي کارکنان  ا .5

تشویق  به مشارکت کارکنان در راستای رسیدن سازمان به اهداف متعالي به  .6

 عنوان گروهي متحد

 شایسته ساالری ارزش های حاکم بر فعالیت ها  .7
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 فظ محیط زیستح .0
 

 به اصول و ارزشچشم انداز آينده  راستاي رسالت بيمارستان و رسيدن به اهداف و ما در

 .ذيل معتقديم اخالقي هاي

 احترام به حقوق بيماران و ساير ذينفعان .9

 اعتقاد به ارزش هاي اخالقي و ديني  .01

 پايبندي به قسم نامه پزشكي و قوانين كشوري .00

 پاسخگويي .01

 بازآموزينوآموزي و  .01

 و ابتكار نوآوري .01

 

 تحلیل ذینفعان

ذينفعان بيمارستتتان با استتتفاده از روش بارش افكار مديران در جلستتات كميته اجرايي انتخا     

 امتياز، امتياز دهي شدند. 01شدند و براساس قدرت ومنفعت بين بازه يک تا 

 ذینفعان داخلی/خارجی قدرت منفعت کل

 كاركنان داخلي 0 01 01

 پزشكان داخلي 9 01 91

11 
 داخلي 1 8

دانشجويان و 

 دستياران

00 
 داخلي 1 8

شركت هاي تجاري و 

 پيمانكاري

 مديران داخلي 8 8 01

01 

 خارجي 8 8

دانشگاه علوم پزشكي 

ايران و معاونت هاي 

 دانشگاه

01 

 خارجي 01 0

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشكي

 سازمان نظام پزشكي خارجي 1 1 00
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 پزشكي قانوني خارجي 1 1 00

 جامعه خارجي 1 8 00

 سازمان هاي بيمه گر خارجي 8 8 01

 شهرداري خارجي 1 1 8

 سازمان هاي خيريه خارجي 1 0 11

 بيماران خارجي 1 01 11

 همراهان خارجي 1 0 11

11 
 خارجي 0 1

سازمان هاي قضايي و 

 زندان ها
 

 

 

 

 .قدرت قرا گرفت –منفعت  حاصل از امتياز دهي در ماتريسنتايج 
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 .بنابراين ذينفعان بيمارستان به شرح ذيل در چهار گروه قرار گرفتند 

 ذینفعان کلیدی عبارتند از:

 ، كاركنانايران و معاونت هاي دانشگاهمديران، سازمان هاي بيمه گر و دانشگاه علوم پزشكي  -1پزشكان  -0 

 همراهان -0 دانشجويان و دستياران -5 بيماران -1وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  -1

 ذینفعان داخلی

 انتظاران کارکنان بیمارستان

 اجراي مديريت مشاركتي شامل نظام پيشنهادات و پرداخت مبتني بر عملكرد .0

 گسترش امكانات رفاهي مثل وام، تسهيالت بانكي، سفرهاي تفريحي و ... .1

 دريافت مكفي مزايا .1

 حقوق دريافت منظم و به موقع .1

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

 وجود نظام ارتقاء عادالنه و بدور از تبعيض و شايسته ساالر .0
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 ارتباط تسهيل شده و مناسب با مديران .7

 رعايت استانداردهاي شغلي .8

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

 آموزش ضمن خدمت ايجاد زمينه مناسب براي .01

 امنيت شغلي .00

 احترام در خور و حفظ شخصيت انساني .01

 نیازها و انتظارات مدیران

 دريافت حقوق مزاياي مكفي مناسب با جايگاه مديريتي ايشان .0

 رعايت شئونات متناسب با جايگاه مديريتي .1

 وجود بستر مناسب براي ارتقا دانش و مهارت مديريتي .1

 مديرانوجود ارتباط موثر و كارآمد بين  .1

 امنيت شغلي .5

وجود امكانات و منابع متناسب اعم از مالي، فيزيكي و نيروي انساني براي تحقق اهداف  .0

 سازماني و انجام وظايف مديران

 اختيارات متناسب با مسئوليت .7

 انتظارات پزشکاننیازها و 

 در اختيار بودن تجهيزات پزشكي مناسب با رشته تخصصي و بروز .0

 سيستمهاي اطالع رساني مدرنآسان به دسترسي  .1

 حمايتهاي حقوقي و قضايي در مراجع قانوني .1

 انتظارات شرکتهای تجاری و پیمانکاری

 اجراي به موقع تعهدات .0

 برگزاري مناقصات و مزايده هاي قانوني و بصورت عادالنه و ايجاد فرصتهاي برابر .1

 اطالع رساني مناسب و به موقع در خصوص مناقصات و مزايده ها .1

 بستر مناسب براي توسعه فعاليتها و مشاركتها و توسعه قراردادها ايجاد .1

 دانشجویان و دستیارانانتظارات      

 وجود امكانات آموزشي مناسب در مركز .0

 برگزاري كالس هاي آموزشي مطابق برنامه زمان بندي .1

 برنامه ريزي كشيک مطابق قوانين و مقررات  .1
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 نفعان خارجیذی

 بیمارستانانتظارات بیماران از 

 خدمات پزشكي)تشخيصي، درماني( به موقع و با كيفيت و با كمترين عوارض .0

 خدمات پرستاري بموقع و با كيفيت .1

 پذيرش سريع و محترمانه .1

تأمين همه خدمات تشخيصي درماني مورد نياز بيماران درون بيمارستان و عدم ارجاع  .1

 از بيمارستانبيماران جهت تهيه تجهيزات، تصويربرداري و غيره به خارج 

 تأمين هتلينگ و تغذيه مناسب و با كيفيت .5

 نقل و انتقال كامل، صحيح و سريع بيماران .0

فراگير بودن پوشش بيمه اي بيمارستان)عقد قرارداد با كليه سازمانهاي بيمه گر دولتي و  .7

 خصوصي(

 پرداخت هزينه هاي درمان متناسب با خدمات ارائه شده .8

 ترخيص آسان و سريع .9

 رواني توسط واحد مددكاري -تماعيحمايتهاي اج .01

برقراري ارتباط عاطفي شايسته توسط همه اعضاي كادر درمان با بيماران و اطالع رساني  .00

 مناسب و صحيح در بيماران

 انتظارات همراهان بیماران از بیمارستان

 مالقات همه روزه با بيماران در ساعت معين .0

 بيمارستانبرخورد شايسته و محترمانه از سوي پرسنل  .1

 وجود امكانات رفاهي مناسب)تلفن عمومي، نمازخانه، بوفه، صندلي و محل استراحت و ....( .1

 وجود تابلوي راهنما و خطوط راهنماي مناسب .1

 اطالع رساني صحيح در مورد خدمات بيمارستان، قوانين و مقررات .5

 ایرانانتظارات دانشگاه علوم پزشکي 

 اجراي به موقع قوانين و بخشنامه ها .0

 پاسخگويي مناسب به مراجعين و بيماران  .1

 هزينه اثربخش نمودن خدمات .1

 توسعه كمي و كيفي مراكز .1

 پاسخ به موقع به نامه ها و درخواستها .5

 انضباط مالي .0

 حركت در مسير برنامه و اهداف كالن دانشگاه .7

 ارتقاي كيفيت خدمات درماني و آموزشي .8

 بسط و گسترش پژوهشهاي باليني .9
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 ارائه خدمات درماني و كسب امتيازات الزم در ارزشيابي ساالنه رعايت استانداردهاي .01

 اجراي دقيق پروتكل هاي درماني .00

 انتظارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

 رعايت حقوق بيماران .0

 ارائه آما رو اطالعات و گزارشات مورد نياز .1

 رعايت تعرفه هاي مصو  .1

 پذيرش بي قيد و شرط بيماران اورژانس .1

 برنامه ها با استراتژيهاي بهداشت و درمان كشورهمسويي  .5

 رعايت بخشنامه ها و دستورالعمل ها .0

 انتظارات سازمان نظام پزشکي

 رعايت مقررات و دستورالعمل هاي ارائه خدمات تشخيصي درماني استاندارد .0

 رعايت حقوق بيماران .1

 رعايت تعرفه هاي مصو  .1

 انتظارات پزشکي قانوني

 رعايت نظامات دولتي .0

 پاسخگويي مناسب به نامه ها و درخواستهاي پزشكي قانوني .1

 رعايت حقوق بيماران توسط كاركنان درماني .1

 رعايت قوانين و دستورالعملهاي مرتبط با ارائه خدمات پزشكي .1

 رعايت قوانين پزشكي قانوني .5

 نیازها و انتظارات جامعه از بیمارستان

 آموزشهاي عمومي .0

 تأثير مثبت بر اقتصاد شهري و ملي .1

 ارتباط مناسب با ساير سازمانها .1

 مشاركت دادن بخشهايي از جامعه .1

 تالشهاي داوطلبانه و بشردوستانه .5

 حفظ محيط زيست از طريق رعايت دستورالعملها و استانداردهاي مربوط .0

 رعايت حقوق همسايگان .7

 بسط و توسعه آموزشهاي عمومي در خصوص آموزش سالمت .8

 كمک به ارتقاي سطح سالمت جامعه .9

 ات سازمانهای بیمه گرانتظار
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 ارسال به موقع اسناد ارائه خدمات .0

 پذيرش بي قيد و شرط بيمه شدگان .1

 رعايت تعرفه هاي مصو  .1

 رعايت بخشنامه و مقررات سازمانهاي بيمه گر .1

 رعايت حقوق بيماران .5

 ارائه خدمات مطلو  و مناسب تشخيصي درماني به بيمه شدگان .0

 شهرداریانتظارات 

 عمومي روانشناسي جهت ارتقاء سالمت روان در جامعهبرگزاري كالس هاي  .0

 تفكيک صحيح پسماند ها و بي خطر سازي زباله هاي بيمارستاني .1

 های خیریهسازمان انتظارات 

 معرفي نياز هاي واقعي بيماران .0

 خيريه با صرف صالح خير و مسئولين بيمارستانصرف هزينه هاي  .1

 سازمان های قضایي و زندان هاانتظارات 

با رعايت اصول درمان بيماران مراجعه كننده از سازمان زندانها و ساير مراكز قضايي  .0

 امنيتي

 جهول الهويهبيماران م ترخيص رعايت قوانين در خصوص .1

 :ز عوامل داخلي و خارجي بیمارستانآنالی
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 :SWOTماتریس 

 

 
 

 موقعیت بیمارستان با توجه به ماتریس باال در منطقه تهاجمي قرار گرفته است. 
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 (SWOTجدول تحلیل عوامل دورني و بیروني )

 SWOTارزيابي هاي 

 

 : S-قوت

  و علمي هيئت عزم و همكاري-0

 انبيمارست پيشرفت بر مبني كاركنان

 مانند متعدد هاي درمانگاه وجود

 مركز شناسي، عصب اعتياد، درمانگاه

 ... و درماني روان روزانه،

 باال تخت اشغال ضريب-1

 در بيماران رضايتمندي باالي درصد-1

 گرفته صورت هاي ارزيابي

 رد روانپزشک غير متخصصين حضور-1

 مركز

 امكان و آزمايشگاه شدن جهز-5م

 واحد اين در رساني خدمت افزايش

 ظرفيت و رواندرماني فلوشيپ وجود-0

 اختالالت تروما، فلوشيپهاي ايجاد

 (اندازي¬راه دست در) اعتياد و جنسي

 بخش تنها عنوان به مهر بخش وجود-7

 كشور سطح در درماني روان نوروتيک

 ميزان كمترينهاي بين در بودن-8

 دانشگاه مجموعه بين در بيمه كسورات

 ايران

 90 سال در مثبت مالي تراز-9

 مستقل حسابرسي مطلو  گزارش-01

 90 سال در

 مستقل آ  چاه وجود-00

 بيمارستان محوطه وسيع فضاي-01

 و مديريتي هاي فرايند بهبود-01

 سيستمي نگرش افزايش

 در خطا ميزان محسوس كاهش-01

 سپاس سامانه

 تخت عدد 01 افزايش مجوز اخذ-05

VIP روان 

 : T –تهدیدها 

 توسعه هاي روش محدوديت .0

 ها تعرفه تناسب عدم و درآمد

 كردها هزينه با

 سهميه كم تخصيص .1

 دانشگاه از استخدامي

 سياست و ها رويه مكرر تغيير .1

 بهداشت وزارت و دانشگاه هاي

 جبران سيستم در ضعف .1

 پرسنل پاداش و خدمات

 ها بيمه بازپرداخت در ديركرد .5

 قيمت بودن ثبات بي .0

 كاالها و دارو تجهيزات،

 شدن مستقل به دانشگاه اجبار .7

 ها بيمارستان

 ارزيابان بين رويه وحدت عدم .8

 بخشي اعتبار

 و اقتصادي سطح بودن پايين .9

 كنندگان دريافت اجتماعي

 خدمات
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 : O-فرصت ها

 درماني و آموزشي مركز تنها-0

 در روانپزشكي، تخصصي

 دانشگاه پوشش تحت محدوده

 ايران پزشكي علوم

 فرصت از برداري بهره امكان-1

 در شده تفويض اختيارات

 هاي بيمارستان دستورالعمل

 مستقل

 علمي هيئت اعضاي حضور-1

 هاي سمت در بيمارستان

 در مختلف علمي و اجرايي

 كشور سطح

 خيريه مركز به بودن نزديک-1

 وجود عدم و اخوان و فدک

 استاندارد روانپزشكي سرويس

 مراكز آن در

 فرصت از استفاده امكان-5

 هب توجه با( بيلبورد) تبليغات

 در بيمارستان گرفتن قرار

 آزادراهي پرتردد موقيعت

 بيمارستان احداث امكان-5

 جنب تروما عملياتي پيش

 بيمارستان

 در دهي سرويس امكان-0

 مجموعه به بحراني شرايط

 به توجه با ايران، دانشگاه

 جغرافيايي موقعيت

 توجه با خيرين جذ  امكان-7

 در بيمارستان گرفتن قرار به

 صنعتي منطقه

 در شده ايجاد مثبت نگرش-8

 سطح در روان سالمت حوزه

 كشور كالن
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 منطقه در گرفتن قرار-9

 طب استقرار امكان و صنعتي

 روانشناسي و روانپزشكي و كار،

 صنعتي

 : S –نقاط قوت 

 هيئت عزم و همكاري .0

 كاركنان و علمي

 پيشرفت بر مبني

 بيمارستان

 هاي درمانگاه وجود .1

 درمانگاه مانند متعدد

 شناسي، عصب اعتياد،

 روان روزانه، مركز

 ... و درماني

 تخت اشغال ضريب .1

 باال

 باالي درصد .1

 بيماران رضايتمندي

 هاي ارزيابي در

 گرفته صورت

 متخصصين حضور .5

 در روانپزشک غير

 مركز

 شدن مجهز .0

 امكان و آزمايشگاه

 رساني خدمت افزايش

 واحد اين در

 تروما، فلوشيپ وجود .7

 و جنسي اختالالت

 اعتياد

 به مهر بخش وجود .8

 بخش تنها عنوان

 درماني روان نوروتيک

 كشور سطح در

 : SOاستراتژی 

 

 تخصصي خدمات ارائه گسترش -

 سرپايي و بستري

 خدمات از برخي سازي مجازي -

  بيمارستان آموزشي

 تفويض اختيارات از گيري بهره -

 اداره دستورالعمل در شده

 مستقل هاي بيمارستان

 ظرفيتهاي از گيري بهره -

 بيمارستان تخصصي نيروهاي

 مركز اهداف پيشبرد براي

 فضاي از بهينه استفاده -

 از حمايت منظور به بيمارستان

 ايران دانشگاه بحران مديريت

استفاده از فرصت حضور  -

اعضاي هيئت علمي در پست 

هاي مديريتي و اموزشي در 

سطح كالن جهت بازخورد 

ارائه خدمات  كمبودها در حوزه

سالمت روان به سازمان هاي 

 باالدستي و سياست گذار

ارائه خدمات تخصصي به مراكز  -

خيريه و مراكز صنعتي پيرامون 

مركز با هدف ارتقاء سالمت 

روان در جامعه و پيشگيري از 

 بيماري هاي روان پزشكي

 

 

 : STاستراتژی 

 در ايرادات رفع بر تاكيد -

 اعتباربخشي استانداردهاي

 بيمارستان

 و مالي منابع جذ  ارتقاي -

 خارج و داخل از غيرمالي

 منابع مديريت بهبود و مركز

 يواحدها در ييدرآمدزا -

 انرندگيگ جذ  با کينيپاراكل

 منطقه در بالقوه خدمت

 مركز رامونيپ يصنعت

 و يتيريمد يها نديفرا بهبود -

 هدف با يستميس نگرش

 بهبود و كاركنان يتوانمندساز

 عملكرد يبازده

 تيموقع از يريگ بهره -

 جذ  جهت مركز ييايجغراف

 ييدرآمدزا و نيريخ
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 ميزان كمترين .9

 بين در بيمه كسورات

 مجموعه

 در مثبت مالي تراز .01

 90 سال

 مطلو  گزارش .00

 در مستقل حسابرسي

 90 سال

 مستقل آ  چاه وجود .01

 محوطه وسيع فضاي .01

 بيمارستان

 هاي فرايند بهبود .01

 افزايش و مديريتي

 سيستمي نگرش

 محسوس كاهش .05

 سامانه در خطا ميزان

 سپاس

 01 افزايش مجوز اخذ .00

 روان VIP تخت عدد

 : W –نقاط ضعف 

 پزشكان در انگيزه نبود-0

 فعاليت جهت ها تخصص ساير

 مركز اين در

 اورژانس از درمانگاه دوري-1

 مجر  نيروي كمبود-1

 انگيزشي عوامل ضعف-1

 فرايند اجراي نسبي ضعف-5

 مديريتي و اداري هاي

 و فضا در آلودگي ايجاد-0

 تعمليا علت به صوتي آلودگي

 جديد ساختمان ساخت

 بيمارستان

 علت به فضا محدوديت-7

 از هايي بخشي تخريب

 ها ساختمان

 : WOاستراتژي 

ايمني بيمار، كاركنان و  ارتقاي -

 بيمارستان ابنيه

 درباره رساني اطالع گسترش -

 فوق و تخصصي خدمات

  بيمارستان تخصصي

استفاده از فرصت اختيارات  -

تفويض شده با مستقل شدن 

بيمارستان جهت بهبود 

 انساني در مركز مديريت منابع

تسريع در پيگيري درخواست  -

جذ  نيروهاي مجر ، از 

اعضاي هيئت علمي داراي 

پست هاي مديريتي در سطح 

 كالن

 : WTاستراتژی 

 بخش در موجود موانع رفع -

 راستاي در انساني منابع

 مركز اهداف به دستيابي

استفاده از ابزارهاي مديريتي و  -

انگيزيشي براي كاركنان به 

 منظور ارتقاء كارايي

برون سپاري واحد هاي  -

پشتيباني به منظور افزايش 

درآمد و كاهش تمركز 

 مديريتي

رايزني با شهرداري و مراكز  -

مرتبط جهت ايجاد امكانات 

حمل و نقل، به منظور سهولت 
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 تجهيز در مالي اتظمالح-8

 مركز هاي بخش

 ها نيرو از استفاده به اجبار-9

 به توجه با پست چند در

 انساني نيروي كمبود

 بيمارستان نامناسب مسير-01

 به دسترسي بودن سخت و

 بيمارستان

 و رفاهي امكانات كمبود-00

 بيماران براي سرگرمي

 خدمات ارائه بودن محدود-01

 نگر جامعه

 و بودن تخصصي تک-01

 ساير به دسترسي دشواري

 موارد در پزشكي هاي تخصص

 لزوم

 امكانات بودن محدود-01

 زا جلوگيري براي بيمارستان

 جانب از پرسنل به آسيب

 همراه و بيمار

 براي جانشين وجود عدم-05

 ها پست اغلب

استفاده از فرصت نگرش مثبت  -

به سالمت روان در سطح كالن 

كشور به منظور گسترش ارائه 

 خدمات جامعه نگر

 

 

در راه هاي ارتباطي منتهي به 

 مركز
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 کالن:اهداف 

 افزايش رضايت بيماران و كاركنان -0

 ارتقاء كيفيت خدمات درماني و ايمني بيمار -1

 ارتقاء خدمات آموزشي -1

 :سیاست های اصلی

 تعامل سازنده با مراكز دولتي و غير دولتي -0

وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي ايران  و معاونت كاركنان،  ، و همراه بيمارذینفعان کلیدی : 

 ، مديرانهاي ذيربط، سازمان هاي بيمه گر

 رائه دهندگان و گيرندگان خدمتتعالي كرامت ا -1

 مديران، پزشكان ،، كاركنان و همراه : بيمارذینفعان کلیدی

 بستري امن در مبتني بر استانداردهاي فرادستي ات بالينيتعالي خدم -1

وزارت بهداشت درمان و  ،، كاركنان ، دانشگاه علوم پزشكي ايران و همراه بيمار ذینفعان کلیدی :

 ، پزشكانآموزش پزشكي

 تقويت مشاركت در جذ  كمک هاي خيرين ونيروهاي داوطلب -1

 دانشگاه علوم پزشكي ايران و معاونت هاي دانشگاه، كاركنان، و همراه بيمار ذینفعان کلیدی: 

  ،فعالسازي واحد ها از طريق واگذاري بخش هاي غير فعال بيمارستان -5

 و معاونت هاي دانشگاهعلوم پزشكي ايران ، كاركنان ، دانشگاه و همراه: بيمارذینفعان کلیدی

 استفاده مطلو  از فضاي فيزيكي بيمارستان در جهت توسعه -0

 پزشكان، مديران، كاركنان، دانشگاه علوم پزشكي ايران،  و همراهان : بيماران ذینفعان کلیدی

 مبتني بر استانداردهاي فرادستي ات آموزشيتعالي خدم -7

 ، پزشكان، دانشجويان و دستياران ونت هااو مع دانشگاه علوم پزشكي ايران :ذینفعان کلیدی
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به ترتیب  8931استراتژی های مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران در سال 

 اولویت
 

 ارتقای ایمنی بیمارستان با تاکید بر مدیریت پیشگیرانه خطر .1

ستانداردهای اعتبار   .2 بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی با تاکید بر رفع ایرادات در ا

 بخشی بیمارستان

گستتترا ارائه خدمات تخیتتیتتی بستتتری   ستترپایی   اآن  رستتانی  ن با هد   .3

  ان در جامعهدر مدزایی   ارتقاء سنمت ر

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

استتتتفادز از ستتتاز کارهای انگیزهتتتی   بهستتتازی هتتترایا کار به من ور ارتقای    .5

 رضایتمندی نیر ی انسانی  

ل اخنی قرفه ای به   ن ارت مستتتتمر   موبر بر رعایت ققوی گیرندگان   ا تتتو       .6

 در گیرندگان خدمت رضایتمندی من ور بهبود

مجازی ستتتازی برخی از خدمات  موزهتتتی بالینی بیمارستتتتان با استتتتفادز از منابع  .7

 موجود بیمارستان   هرکتهای ارایه دهندز این خدمات

بهرز گیری از ظرفیت نیر های تخییی   مجرب بیمارستان جهت بهبود در ارائه      .8

 خدمات درمانی    موزهی
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 و استراتژی های سازمان باالدستی 31همسویی اهداف، سیاست های کالن، استراتژی های سال             

 

استراتژی مرتبط معاونت 

 آموزشی

استراتژی مرتبط معاونت 

 بهداشتی

استراتژی مرتبط معاونت 

 هدف کالن سیاست کالن 31استراتژی در سال  درمان

تعالي خدمات باليني مبتني بر  -  

استاندارد ها و الگوهاي بهبود 

مستمر كيفيت و افزايش سطح 

 رضايتمندي گيرندگان خدمت

 حقوق رعايت بر موثر و مستمر نظارت

 به اي حرفه اخالق اصول و گيرندگان

 گيرندگان در رضايتمندي بهبود منظور

 ارائه كرامت تعالي خدمت

 گيرندگان و دهندگان

 خدمت
افزايش رضايت 

 بيماران و كاركنان

توسعه و توانمند سازي نيروي  -  

 انساني متعهد و متخصص

تالش براي افزايش رضايتمندي  -

 و بهبود رفاه كاركنان

 

 و انگيزشي سازوكارهاي از استفاده

 ارتقاي منظور به كار شرايط بهسازي

 انساني نيروي رضايتمندي

 علوم آموزش بين ارتباط تقويت-

 باليني هاي عرصه و پايه

 برنامه اجراي با منابع سازي بهينه-

 كارآفريني رويكرد با سالمت

 

 و داخل از مالي غير و مالي منابع جذ 

 منابع مديريت بهبود و مركز خارج

 جذ  در مشاركت تقويت

 خيرين هاي كمک

 داوطلب ونيروهاي

 افزايش و باليا ريسک مديريت- 

 مامت رويكرد با باليا برابر در آمادگي

 مخاطرات

 
 بر تاكيد با بيمارستان ايمني ارتقاي

 خطر پيشگيرانه مديريت

 باليني خدمات تعالي

 استانداردهاي بر مبتني

 امن بستري در فرادستي

ارتقاء كيفيت 

خدمات درماني و 

 ايمني بيمار



 

23 
 

ر بتعالي خدمات باليني مبتني  -  

 . استاندارد ها و الگوهاي بهبود

 فرايند ارتقاء و اصالح احصاء، -

 هاي واحد در خدمات ارائه هاي

 درمان حوزه

 يكپارچه و منسجم ساختار ايجاد -

 يبخش اعتبار نظارت، پايش، نظام

 عملكرد ارزيابي و

 

 اب درماني خدمات ارائه كيفيت بهبود      

 استانداردهاي در ايرادات رفع بر تاكيد

 بيمارستان بخشي اعتبار

تقويت ارتباط با دانش آموختگان -

و ارتقاء مشاركت دانشجويان در 

 حوزه آموزش

 

تقويت فرهنگ مشاركتي و تفكر  - 

سيستميک در پياده سازي برنامه 

هاي عملياتي در راستاي تحقق 

 چشم انداز

 

 تخصصي نيروهاي ظرفيت از گيري بهره  

 ارائه در بهبود جهت انبيمارست مجر  و

 آموزشي و درماني خدمات

 كيفي و كمي هاي شاخص بهبود  

 اثربخشي افزايش و سالمت

 پوشش تحت جامعه در خدمات
 و بستري تخصصي خدمات ارائه گسترش

 هدف با آن رساني اطالع و سرپايي

 جامعه در روان سالمت ارتقاء و درآمدزايي

 طريق از ها واحد فعالسازي

 غير هاي بخش واگذاري

 بيمارستان فعال

 مراكز با سازنده تعامل

 دولتي غير و دولتي

 فضاي از مطلو  استفاده

 در بيمارستان فيزيكي

 توسعه جهت
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توسعه قطب هاي آموزشي و دوره -

 هاي مجازي

ارتقاي زير ساخت هاي فرايندي  -

با تاكيد بر فناوري هاي نوين 

آموزشي اطالعات براي ارائه خدمات 

 به دانشجويان و استادان

 

  

 آموزشي خدمات از برخي سازي مجازي

 منابع از استفاده با بيمارستان باليني

 دهنده ارايه شركتهاي و بيمارستان موجود

 خدمات اين

 آموزشي خدمات تعالي

 استانداردهاي بر مبتني

 فرادستي

ارتقاء خدمات 

 آموزشي
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 :31در سال  برنامه ها و بودجه                       

ن
کال

ف 
هد

 

ن
ال

 ک
ت
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را
ست

ا
31 

 بودجه شاخص تاکتیک هدف برنامه

ا
ان
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كار
 و 
ان
مار
 بي
ت
ضاي
ش ر
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ف

 

ي
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ت

 
ت
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ان
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 و 
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 و 
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نظ
م

 
ود
هب
ب
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ند
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ر

 
 در

ان
دگ
يرن
گ

 
ت
دم
خ

 

 رد خدمت گيرندگان رضايتمندي افزايش

 درصد 0.5 ميزان به بستري هاي بخش

 81درصد به  80.5)از  98  سال در

 درصد برسد(

خريداري و نصب 

تابلوهاي بخش ها و 

اتاق بيماران در هر 

 بخش

درصد رضايتمندي 

بيماران و همراهان 

از بخش هاي 

 بستري

 ميليون ريال 51

تهيه و نصب قبله نما 

در بخش ها و اتاق 

بيماران براي هر 

 بخش بطور مجزا

 ميليون ريال 01

تهيه باكس هاي 

كوچک جهت هر 

بيمار به صورت 

 جداگانه در هر بخش

 ميليون ريال 111
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افزايش رضايتمندي بيماران در بخش 

درصد در سال  1.5سه مردان به ميزان 

 درصد برسد( 91دصد به  80.5 ) از98

خريد آ  سرد كن 

 براي بيماران

درصد رضايتمندي 

بيماران بستري در 

 بخش سه مردان

 بودجه خير

 زا خدمت گيرندگان رضايتمندي افزايش

 در درصد 01 ميزان به اورژنس بخش

درصد  89.5درصد به  79.5)از  98 سال

 برسد(

ايجاد تغيررات 

ساختاري در بخش 

جداسازي  اورژانس،

 بيماران آقا و خانم
درصد رضايت 

مندي بيماران و 

همراهان از بخش 

 اورژانس

 ميليون ريال 51

 و خير

فندک شارژي جهت 

 بيماران

سه ميليون و پانصد 

 هزار ريال

دمپايي و ليوان 

جهت بيماران به 

 عدد 11تعداد

 ميليون ريال 0

تعمير دسته هاي 

 كاناپه هاي همراهان
 ميليون ريال 5

افزايش رضايتمندي بيماران بستري در 

درصد در سال  7بخش زنان به ميزان 

 درصد برسد( 85درصد به 78)از 98

عدد قفسه كتا  در 0

اتاق تلويزيون جهت 

جاي مجله ها و 

كتا  ها و وسايل 

 كار درماني

درصد رضايتمندي 

بيماران بستري در 

 بخش زنان

 ميليون ريال 05
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عدد سشوار يک 

جهت آرايشگاه 

 بيماران خانم

ميليون و پانصد  0

 هزار ريال

يک عدد آينه نشكن 

جهت آرايشگاه 

 بيماران خانم

 ميليون ريال 1

 

 رد يبستر مارانيب يتمنديرضا شيافزا

 سال در درصد 0 زانيم به مهر بخش

 (برسد درصد 87 به درصد 80 از)98

يک تلويزيون براي 

سازي اتاق سرگرم 

جهت بازي 

 اينچ11گروهي،
درصد رضايتمندي 

بيمران بستري در 

 بخش مهر

 ميليون ريال 01

 خيره 0بودج  دسته1پلي استيشن 

نصب توالت فرنگي 

ديواري،قابل تاشو در 

تنها سرويس موجود 

 بخش زنان مهر

 ميليون ريال 1

 از استفاده

 سازوكارهاي

 و انگيزشي

 بهسازي

افزايش رضايتمندي كاركنان پرستاري به 

درصد  08) از 98درصد در سال  1ميزان 

 درصد برسد( 71به 

تهيه كتا  ها و 

رفرنس هاي علمي 

جزوات  و رسانه هاي 

الكترونيک پرستاري 

درصد رضايتمندي 

 كاركنان پرستاري
 ريالميليون  11
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 به كار شرايط

 ارتقاي منظور

 رضايتمندي

 انساني نيروي

براي بخش ها و 

 كتابخانه

امكانات رفاهي دفتر 

پرستاري)قندان/ 

شكالت خوري/ پيش 

 دستي/ فنجان (

 ميليون ريال 1

تهيه ميز غذاخوري 

تاشو ،جهت اتاق 

رست بخش دو 

 مردان

 ميليون ريال 01

انتشار فصلنامه 

الكترونيكي ياس 

 سپيد

 

افزايش درصد رضايتمندي كاركنان به   

 درصد 19 از) 98درصد در سال  0ميزان 

 (برسد درصد 55 به

تعويض و خريد 

 (11صندلي)

درصد رضايتمندي 

 كاركنان

 ميليون ريال 071

تهيه بليط هاي 

 استخر
 ميليون ريال 71

برگزاري مسابقات 

 ورزشي
 ميليون ريال 05

 ميليون ريال 11 برگزاري مراسمات
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بهبود امكانات ايستگاه پرستاري سه 

سال  تا پاياندرصد  01مردان به ميزان 

98 

قفسه بندي پارتيشن  

ايستگاه پرستاري 

جهت قراردادن اوراق 

 پرونده 

امتياز چک ليست 

امكانات ايستگاه 

 پرستاري

 ميليون ريال 01

تهيه قفسه دارويي 

 مناسب

 ميليون ريال 05

در  چوبي دريچه  

 دار

ميليون و پانصد  8

 هزار ريال
 

 

ود امكانات ايستگاه پرستاري بخش بهب

 تا پاياندرصد  01يک مردان به ميزان 

 98سال 

تهيه قفسه دارويي 

 مناسب

امتياز چک ليست 

امكانات ايستگاه 

 پرستاري

 ميليون ريال 05

نصب سينک دو قلو 

 در اتاق تريتمنت 

 ميليون ريال 01

 ميليون ريال 1 اكسيژنتهيه ترالي 

چراغ قوه بزرگ 

جهت  تردد در 

 بخش

 ميليون ريال 0

 
 

تعبيه در  دراتاق 

 رست پرسنل

 ميليون ريال 11
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ود امكانات ايستگاه پرستاري بخش بهب

سال تا پايان درصد  11اورژانس به ميزان 

98 

چراغ شارژي جهت 

 ايستگاه پرستاري

امتياز چک ليست 

امكانات ايستگاه 

 پرستاري

 ميليون ريال 1

تعبيه آيفن در  

وسط اورژانس و 

 تعويض در 

 ميليون ريال 05

اصالح  در  ايستگاه 

 پرستاري

 ميليون ريال 11

اينچ  11تلويزيون 

 جهت ديد دوربينها

 ميليون ريال 051

توري جهت در  

محوطه اورژانس و 

 اتاق بيماران

 ميليون ريال 11

كف پوش جهت اتاق 

انزوا وبنر جهت ديوار 

 اتاق انزوا

 ميليون ريال 11

برقراري تهويه اتاق 

 انزوا

 ميليون ريال 71

 

 

بهبود امكانات ايستگاه پرستاري بخش 

 98سال  تا پاياندرصد  5زنان به ميزان 

عدد قفسه دارويي  0

 نبيمارا

امتياز چک ليست 

ايستگاه امكانات 

 پرستاري

 ميليون ريال 05

عدد تخته وايت  1

بورد جهت اتاق 

 ميليون ريال 8
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پزشكان و روان 

 شناسي
 

 

بهبود امكانات ايستگاه پرستاري بخش 

 98سال تا پايان درصد  01مهر به ميزان 

خريد دو ميز اداري 

كشودار،  سايز 

 كوچک

امتياز چک ليست 

امكانات ايستگاه 

 پرستاري

 ميليون ريال 05

 

ميز كامپيوتر كشودار 

با كمد اضافه در 

باالي آن ويک رديف 

 كنار آن

 ميليون ريال 01

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتقاء 

كيفيت 

خدمات 

درماني 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاركت تقويت

 كمک جذ  در

 خيرين هاي

 ونيروهاي

 داوطلب

 

 

 

 

 

 

 منابع جذ 

 غير و مالي

 داخل از مالي

 مركز خارج و

 بهبود و

 منابع مديريت

صرفه جويي در هزينه هاي جاري مركز 

 98به ميزان ده درصد در سال 

 

خريد و نصب يک 

دستگاه كنتور فرعي 

گاز و آ  جهت اخذ 

هزينه هاي مربوط به 

مصرف از سوي 

خوابگاه با رويكرد 

 كاهش هزينه هاي

 جاري

 هزينه هاي جاري

  
  

 ميليون ريال 011

تهيه و اجرا شير سه 

راهي صافي و شير 

موتوري تدريجي با 

ترموستات هواساز 

 ميليون ريال 011
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و ايمني 

 بيمار

 خدمات تعالي

 بر مبتني باليني

 استانداردهاي

 در فرادستي

 امن بستري

درمانگاه)بهينه سازي 

 مصرف انرژي(

بررسي و راه اندازي 

تن  01چيلر تراكمي 

جهت بهره برداري و 

 بازدهي باال

 
 

 ميليون ريال 051

 ايمني ارتقاي

 اب بيمارستان

 بر تاكيد

 مديريت

 پيشگيرانه

 خطر

افزايش ميزان گزارش خطاي فصلي در 

 01)از 98مركز به ميزان دو برابر در سال 

 مورد برسد( 011مورد به 

 بودجه آموزشي تعداد گزارش خطا آموزش

گسترش روش هاي 

 گزارش دهي

 نظارتي

توجيه پرسنل و 

 تشويق

 ميليون ريال 11

 سقوط كاهش با مارانيب يمنيا ارتقاء

 به %1.15 از) 98 سال در %1.11 زانيم

 (برسد 1.11%

نصب شبرنگ وسر 

گير  براي پله هاي 

 بخش

 ميليون ريال 75 شاخص سقوط

 كالس يبرگزار

 از يريجلوگ يآموزش

 دنتيرز يبرا سقوط

 پرستاران و ها

 آموزشي
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ارتقائ ايمني 

محوطه)كف محوطه 

بيمارستان از لحاظ 

پستي وبلندي و 

وجود وسائل 

 ،-خطرناک

 ميليون ريال 111

 

 توسط)ماريب به بيآس شاخص بهبود

 در%1.01 زانيم به( مارانيب ريسا اي خود

 (%1.9 به% 0.1 از) 98 سال

خريد وسايل ورزشي 

 سبک

 ميليون ريال51 اسيب به خود

 حفاظ پريز هاي برق

فيكس قفسه هاي 

 كاردرماني

ارتقاء آگاهي كاركنان باليني در خصوص 

دستورالعمل هاي شناسايي صحيح بيمار 

و برقراري ارتباط صحيح در زمان تحويل 

درصد در سال  11بيمار  به ميزان 

0198 

آموزش و ارزيابي 

مستمر دستورلعمل 

هاي شناسايي 

صحيح بيمار و 

برقراري ارتباط 

كاركنان صحيح 

سالمت در هنگام 

 تحويل بيمار

ميزان اثر بخشي 

 آموزش

 آموزشي

حذف راه فرار در 

 بخش اورژانس

 ميليون ريال 11 درصد فرار
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كاهش ميزان شاخص فرار به ميزان 

 1.5به  1.97)از  0198در سال  1.17

 برسد(

اصالح ديوار مجاور 

 ايران خودرو

پاک سازي حياط 

 ضايعاتپشتي از 

اصالح سيم خاردار  

 حياط پشتي،

نظارت در استفاده از 

 كارت مالقات

ثابت كردن شيشه 

 هاي پنجره بخش ها

افزايش كيفيت راند 

 هاي پرستاري،

ارائه ليست بيماران با 

ريسک فرار به 

 نگهبانان.

مديريت اعضاي كد 

در زمان حضور 

 در محوطه،بيماران 

 

كاهش شاخص آسيب به پرسنل به 

به  0.10)از  0198در سال  1.5ميزان 

 برسد( 1.90

هيه زنگ اخبار در ت

واحد هاي مرتبط با 

 بيمار،

 ميليون ريال 01 آسيب به پرسنل
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آموزش روش صحيح 

 مهار فيزيكي

 آموزشي

تهيه دريچه ارائه 

 MMTدارو در واحد 

 ميليون ريال 01

وه برخورد آموزش نح

با بيمار روان 

 پرخاشگر

 آموزشي

 

 01ارتقاء ايمني غير سازه اي به ميزان 

 98درصد در سال 

نصب و راه اندازي 

fir box 

 ميليون ريال 151 ايمني غير سازه اي

چاه ارت  8تست 

 مركز

 ميليون ريال 51

تست ديگ هاي بخار 

)جهت پيشگيري از 

احتمالي حوادث 

ناشي از تركيدن 

 ديگ(

 ميليون ريال 01

تعمير و به روزرساني 

ديزل ژنراتورهاي 

 مركز

 ميليون ريال 011
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تهيه و اجرا بوستر 

پمپ جهت ايستگاه 

 پمپاژ با تابلو درايور

 ميليون ريال 111

تهيه و اجرا بوستر 

پمپ جهت ايستگاه 

 پمپاژآتش نشاني

 ميليون ريال 511

تعمير ديگ فوالدي 

كالري  511،111

موتورخانه اشپزخانه 

 عدد 1

 ميليون ريال 011

تعمير ديگ پره ايي 

كالري  111،111

 موتورخانه بخش ها

 ميليون ريال 75

اجراي باي پاس 

مسير پمپ خطي 

آ  گرم جهت 

جلوگيري از قطعي 

 سيستم

 ميليون ريال 81

به روز رساني 

هوشمند تجهيزات 

 موتورخانه هاي مركز

 ميليون ريال 011
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اجراي سختي گير 

 موتورخانه هاي مركز

 ميليون ريال 111

تهيه و اجرا استاپ 

اليزر جهت 

جلوگيري از نوسانات 

برق 

)كامپيوترها،تجهيزات 

 پزشكي،....

 ميليون ريال 111

به روز رساني 

سيستم هاي تهويه 

بخش ها )اصالح 

كشي به روش  كانال

 استاندارد(

 ميليون ريال 511

تهيه پوشال 

سلولوزي به تعداد 

 عدد كولر 11

 ميليون ريال 111

اصالح لوله كشي 

رفت و برگشت 

موتورخانه ها به 

 روش استاندارد

 ميليون ريال 111
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تبديل ظرفيت 

موتورخانه لنژري به 

محاسبه استاندارد 

مبني بر اماده سازي 

سيستم گرمايشي با 

شوفاژ درمانگاه روان 

 درماني

 ميليون ريال 511

خريد و نصب يک 

دستگاه منبع 

گالوانيزه با روكش 

اپوكسي به ظرفيت 

متر مكعب با  11

رويكرد مبارزه با 

بحران و افزايش 

 ذخيره آ  مصرفي

 ميليون ريال 151

به روز رساني  

هواساز موتورخانه 

 اشپزخانه

 ميليون ريال 91

 

ارتقاء ايمني سازه اي بيمارستان به 

 98درصد در سال  5ميزان 

اصالح در  ورودي 

موتورخانه هاي مركز 

،جهت ايمن سازي و 

 ميليون ريال 11 ايمني سازه اي
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جلوگيري از خطرات 

 احتمالي

ترميم و بازسازي 

سقف و ديواره هاي 

 موتورخانه هاي مركز

 ميليون ريال 011

 

ارتقاء ايمني عملكردي بيمارستان به 

 98درصد در سال  5ميزان 

آموزش كار با 

كپسول هاي آتش 

نشاني به صورت 

 كارگاهي

 آموزشي  ايمني عملكردي

آموزش تخليه در 

زمان بحران و اعالم 

مكان هاي امن و 

 برگزاري مانور

 آموزشي 

تمرين حفظ ايمني و 

امنيت بيمارستان، 

پرسنل و بيماران در 

زمان وقوع حوادث و 

باليا و آموزش 

استفاده از وسايل 

حفاظت فردي در 

 آموزشي 
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حوادث شيميايي، 

 بيولوژيكي، هسته اي

 كيفيت بهبود      

 خدمات ارائه

 رب تاكيد با درماني

 در ايرادات رفع

 استانداردهاي

 بخشي اعتبار

 بيمارستان

 

ارتقاء استقرار استاندارد هاي مديريت 

درصد در  01كنترل عفونت به ميزان 

 98بيمارستان در سال 

ارتقائ ملزومات 

 بهداشت دست

امتياز چک ليست 

مديريت كنترل 

 عفونت

 ميليون ريال 11

كارت هديه جهت 

پرسنل برتر در امر 

شست و شوي دست 

 ) كارت هديه(

 ميليون ريال 1

ارتقاء استاندارد هاي بهداشت محيطي 

 98درصد در سال  05مركز به ميزان 

تعويض و اصالح 

قفسه ها ي زنگ زده 

سردخانه پايين و 

 باالي صفر

امتياز چک ليست 

بهداشت محيط 

 مركز

 ميليون ريال 811

روكش اپوكسي دو 

دستگاه منبع 

گالوانيزه با رويكرد 

حفظ و سالمت 

 بهداشت آ  مصرفي

 ميليون ريال 511

انعقاد قرارداد جهت 

نگهداري از تصفيه 

 ميليون ريال 111
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خانه فاضال  با 

رويكرد حفظ سالمت 

و رعايت 

استانداردهاي زيست 

 محيطي

 كاهش)پسماند تيريمد تيوضع بهبود

 گرم لويك 011 از يعاد يپسماندها  كل

 98 سال انيپا تا( روز در گرم لويك 91 به

كاهش حجم زباله 

، بهبود عاديهاي 

 تفكيک پسماند،

حجم پسماند هي 

 عفوني

 آموزشي و نظارتي

آموزش تفكيک 

پسماند. نظارت 

 مستمر

 از گيري بهره  

 نيروهاي ظرفيت

 مجر  و تخصصي

 جهت بيمارستان

 ارائه در بهبود

 ارانيدست  يا حرفه يزندگ تيفيك بهبود

 انزيم به پيمنتورش ياجرا با روانپزشک

 برنامه انيپا تا 11%

 در پيمنتورشاجراي 

 ياريدست آموزش

 يروانپزشك

 پرسشنامه ازيامت

 يزندگ تيفيك

 يا چرخه

 آموزشي
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 و درماني خدمات

 آموزشي
گسترش ارائه خدمات تخصصي بستري ‘

تخت  051تخت به  011در مركز از 

 98آموزشي تا پايان سال 

تبديل بخش سه 

آموزشي به مردان از 

 درماني

 مديريتي تعداد تخت آموزشي

 واحد فعالسازي

 طريق از ها

 بخش واگذاري

 فعال غير هاي

 بيمارستان
 ارائه گسترش

 خدمات

 تخصصي

 و بستري

 و سرپايي

 رساني اطالع

 هدف با آن

 و درآمدزايي

 سالمت ارتقاء

 در روان

 جامعه

 RTMSگسترش ارائه خدمات تخصصي 

ران از يک به چهار نفر تا پايان به بيما

  98سال 

تحويل گرفتن نرم 

 افزار ها

تعداد مراجعين به 

 RTMSواحد 

 نظارتي

 اب سازنده تعامل

 و دولتي مراكز

 دولتي غير

انتخا  رئيس براي 

 بخش

 مديريتي

تغير ساختاري بخش 

ECT 

 ميليون ريال 111

برگزاري كالس 

آموزشي جهت 

 اعضاي هيئت علمي

 آموزشي

جذ  نيروي 

متخصص 

 نوروساينس

 ميليون ريال 101
 مطلو  استفاده

 فضاي از

  فيزيكي

 
 يانداز راه منظور به طيشرا يساز آماده

 98 سال انيپا تا كار طب مركز

 آماده سازي مكان،

 اخذ مجوز

ميزان پيشرفت 

 برنامه

 بودجه خيرين
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 در بيمارستان

 توسعه جهت

 اسخدام نيرو

 خريد تجهيزات

 

ي
زش
مو
ت آ
دما
 خ
قاء
ارت

 

 خدمات تعالي

 بر مبتني آموزشي

 استانداردهاي

 فرادستي
 سازي مجازي

 خدمات از برخي

 باليني آموزشي

 با بيمارستان

 منابع از استفاده

 بيمارستان موجود

 ارايه شركتهاي و

 اين دهنده

 خدمات

 بهبود آموزش هاي ارائه شده به بيماران

درصد در سال  1و خانواده ها به ميزان

 درصد برسد( 89درصد به  85)از  98

پذيرايي بيماران در 

 كالس هاي حضوري

امتياز چک ليست 

مديريت آموزش به 

 بيمار و خانواده

 ميليون ريال 11

برگزاري 

جشنوارههاي 

آموزشي ، فرهنگي و 

ورزشي جهت 

 بيماران 

 ميليون ريال 15

 از  هاستفاد با رانيفراگ يتمنديرضا ارتقاء

 يبرا يمجاز يفضا و يتكنولوژ

 انيپا تا %11 زانيم به  يتمنديارتقاءرضا

 برنامه

 يمجاز آموزش

 يپزشك انيدانشجو

 تيرضا درصد

 رانيفراگ يمند

 آموزشي
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