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شهید بهشتيدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   

 

 

 

 بیمارستانتیم استراتژیک   اعضای
 اعضای اصلی:

    مديرعامل هادی خلجيآقای 

  سئول فني / مسئول ايمني بیمارم قي زادهتآقای دکتر 

 مدير دفتر فني آقای دکتر تمیزکار

 پرستاریمديره  اردالني دلبر خانم

 مدير مالي خانم نشلجي

 مدير امور اداری محمدی محسن آقای

 وايزر آموزشيوپرس غیاثي ساره خانم

 ITمسئول واحد  ترابي آقای 

 کارشناس بهداشت حرفه ای روتیوندسارا خانم 

 کارشناس هماهنگ کننده ايمني بیمار خانم رويا شريفي

 سوپروايزر کنترل عفونت خانم رويا شريفي

 رئیس بخش آزمايشگاه میراعلميآقای دکتر 

 سوپروايزر بالیني جامعيمحبوبه خانم 

 سوپروايزر بالیني سیامنصوره خانم 

 مسوول آموزش همگاني خانم ساره غیاثي

 سوپروايزر کنترل عفونت خانم رويا شريفي

 هماهنگ کننده ايمني بیمارکارشناس  خانم رويا شريفي

 سرپرستار اتاق عمل طوالبيعاطفه بهادری  خانم

 رپرستار بخش اورژانسس حمید احمديان آقای

 سرپرستار بخش بلوک زايمان خانم ياراحمدی

 زنان  جراحي رپرستار بخشس عاطفه لبافي خانم 

 مردان جراحي سرپرستار بخش احمدی حمید آقای

 اطفال - رپرستار بخش نوزادانس هاينه يعقوبي خانم

  ICUسرپرستار بخش  بهادری عالیه خانم

 سرپرستار ديالیز  کوچكيخانم 

 CCU Iسرپرستار بخش  مرادی علي اصغر آقای

 مسئول داروخانه نورمحمدی شیرين خانم دکتر

 کارشناس مسئول تغذيه امین نژاد بهاره خانم

 مسئول واحداطالعات سالمت محمدیخانم 

 مسئول درمانگاه های تخصصي و فوق تخصصي زارع مینا خانم

 رئیس بخش  راديولوژی نوابي آقای دکتر

 کارشناس مسئول بخش توانبخشي و فیزيوتراپي موقر سارا خانم

 مسئول واحد ساختمان و تاسیسات جودتيآقای 

 ارشناس مسئول بهداشت محیطک معصومه علیمحمدی مهندس

 کارشناس مسئول مهندسي پزشكي توکلیان محمد مهندس

 مسئول واحد انتظامات  نیكنام علي آقای

 مسئول واحد تدارکات شیرزاد يوسف آقای
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 فهرست مطالب:
 1 .................................................................................................................................................................................. بیمارستان کیاستراتژ میت  یاعضا

 3 ........................................................................................................................................................................................................................... : مقدمه

 4 ......................................................................................................................................................................................................... مارستانیب خچهیتار

 6 ................................................................................................................................................................................................................. : مرکز یمعرف

 9 ........................................................................................................................................................................... شعبان سوم مارستانیب یواحدها یمعرف

 11 ............................................................................................................................................................................................... پزشكی موجود یروهاین

 19 ......................................................................................................................................................................................... بیمارستان بستری های بخش

 02 ....................................................................................................................................................................................................... سرپایی های بخش

 02 ....................................................................................................................................................................................................... پشتیبانی های واحد

 01 ....................................................................................................................................................................................... مارستانیب یاصل یها استیس

 03 ............................................................................................................................................................................... شعبان سوم بیمارستان کالن اهداف

 03 ......................................................................................................................................................... تیفیک بر یمبتن کیاستراتژ یزیربرنامه ندیفرا

 02 ............................................................................................................................................................................................ مارستانیب یاستراتژ لیتحل

 06 ....................................................................................................................................................................................... شعبان سوم مارستانیب نفعانیذ

 SWOT ................................................................................................................................................... 01 دیتهد و فرصت ، ضعف ، قوت نقاط نییتع

 SWOT ........................................................................................................................................................................ 31 مدل در مطرح یها یاستراتژ

 30 ........................................................................................................................................ (   :SWOT) یرونیب و یدرون یطیمح عوامل لیتحل جدول 

 34 ......................................................................................................................... شعبان سوم مارستانیب(  کیاستراتژ اهداف) دار تیاولو یها یاستراتژ

 32 ................................................................................................................................................................................................................. عینی اهداف
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 مقدمه :
 

 پيروزی حاصل دوراندیشی و اقدام قوی است . ) اميرالمومنين حضرت علی عليه السالم(                                   

 

 

مواجه می باشند .  با برنامه ریزی و تعيين اهداف مورد نظر و تبيين روش در زندگی روزانه ، افراد با مشکالت و سختی های متعددی 

 و بر مشکالت فائق آمد .نمود   حرکت مناسب های وصول به آن در زمانی مشخص می توان در مسيری

امور  در اجرای برنامه ریزی استراتژیک ) راهبردی ( نگرشی است که متضمن تعهد به عمل بر مبنای تفکر آینده نگر با تصميم قاطع

 تعریف شده محسوب می گردد .

در هر زمانی ، برنامه ریزی رکن اساسی هرگونه اقدام و حرکت می باشد که با استفاده  از نظرات و اجماع جمعی بهبود رویه ها و خالقيت 

 زمينه ساز اصالح در روش های تعریف شده جهت ارتقاء فرایندها باشد .  می تواند

دی می تواند در ارائه اولویت بندی و تصميم گيری برای هر اقدام و قابليت اجرایی بودن آن پاسخ مشخص دهد ، برنامه ریزی راهبر

 همچنين تغييرات سازمان را به ازای اجرای هر تصميم بيان داشته و یا عمليات الزم را برای تغييرات و بهبود کيفيت فرایندها را بيان می

 نماید . 

رستان سوم شعبان با مشارکت فعال پرسنل خدوم  از کارشناسان دفتر بهبود کيفيت ، مدیران ارشد ، سرپرستاران  برنامه استراتژیک بيما

 تهيه گردیده است .  ایشان با برگزاری جلسات متعدد با همفکری و مشارکت و و کادر واحدهای پشتيبانی و اداری

دیر ممسئول فنی و ،  جناب آقای دکتر ناصری نيا درمان، معاونت  دریانیدر پایان از حمایت ریاست محترم بيمارستان جناب آقای دکتر 

ه ودند را فراهم نمتپرستاری سرکار خانم هاشمی که زمينه تهيه  و  تکميل  این مس محترم و مدیرهدکتر جمالی بيمارستان جناب آقای 

 انی می گردد . ند تشکر و قدردا

 

 

 

 

 
                                                                                                           

 دفتر بهبود کیفیت 
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 تاریخچه بیمارستان
 

گروهي از افراد دلسوز و متقي بر آن شدند تا با  ،شهر تهران احساس مي شد  ببا توجه به نیاز مبرمي که جهت امر درمان محرومین مناطق جنو

زمیني به مساحت  4317تاسیس مرکزی درماني اين مشكل مهم را مرتفع سازند . تالش مستمر و پیگیر ايشان در زماني کوتاه به ثمر نشست و در سال 

ياری خداوند بزرگ و همت واالی افراد خیر ساختمان  به 4331متر مربع در خیابان ری تهران خريداری و با کوشش فراوان باالخره در سال  4111

 کلینیک افتتاح گرديد . پارااولیه بیمارستان به صورت درمانگاه و 

 

اشت تا با آوازه خدمات بي شائبه اين مرکز ، گروه زيادی از بیماران را بسوی خود جلب نمود . افزايش مراجعین ، هئیت مديره اين انجمن را بر آن د

همچنین ساختمان  متر مربع افزايش يافت . 40111ی صحیح ، اماکن اطراف را خريداری نمايد به گونه ای که زير بنای بیمارستان به برنامه ريز

  مورد بهره برداری قرار گرفته است . 4331متر مربع از سال  4031جديداالحداث درمانگاه ها و بخش ديالیز و سنگ شكن با زير بنای 

آماده ارائه خدمت به مراجعین  با مدیریت محترم جناب آقای هادی خلجی )مدیرعامل(خیريه سوم شعبان  فوق تخصصيتخصصي و  بیمارستان

 محترم مي باشد . 
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شهید بهشتيدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   

 

 معرفی مرکز : 
 سوم شعبانبیمارستان :   نام

 ری خیابان شهید رضوی خیابانمیدان قیام آدرس بیمارستان : 

 4473331334کد پستي : 

 33401444-41شماره تلفنهای مرکز: 

 دفتر پرستاری 33364443   -رياست 33366310شماره نمابر : 

 4317تاريخ تاسیس : 

 47/6/4313 -4110تاريخ شماره پروانه تاسیس مرکز / بیمارستان : 

 عمومينوع تخصص بیمارستان : 

 خیريهنوع فعالیت : 

 خصوصي -خیريه  مالكیت: نوع

  4313تاريخ آخرين ارزشیابي :              تان :     يک  بیمارس اعتبار بخشيآخرين درجه 

 متر مربع40111:     4314کل مساحت زير بنا تا تاريخ          ر مربع         مت 3611 :  کل مساحت زمین

  ط 7،  فاز پنج :   ط 3ط ، فاز چهار  :  1ط ، فاز سه : 3ط  ، فاز دو : 3فاز يک : تعداد طبقات ساختماني : 

 درب ورودی 3تعداد درب های ورودی : 

 ندارد محل فرود بالگرد : 

 011تعداد تخت مصوب : 

 430تعداد تخت فعال : 

 E- Mail    : info@3shaban.com پست الكترونیكي 

  www.3shaban.com اينترنتي ( : آدرس پايگاه اطالع رساني ) سايت

 info@3shaban.comپست الكترونیكي مديريت جهت دريافت انتقادات و پیشنهادات :      

 001داخلي     33401444-41تلفن گويا :  
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شهید بهشتيدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   

 

 سوم شعبانواحدهای بیمارستان معرفی 
 ،، بهبود کیفیت ، واحدهای پشتیباني امور اداریمديريت ، مديريت پرستاری، مديريت امور مالي، مديريت ،  معاونت درمان ،شامل  حوزه های رياست

 مي باشد. و پاراکلینیكي درماني ،واحدهای تشخیصي  و مديريت بحران و باليا ، مديريت خطر و ايمني بیمار

 

 مدیرعامل
مقام اجرايي در بیمارستان محسوب مي شود وظیفه تعیین سیاست ها و خط مشي های کالن بیمارستان با تبعیت از  اقع باالترينکه در و مديرعامل

و کیفي  های اجراييسیاستهای ابالغي وزارت متبوع، تدوين، بازنگری و نظارت براجرای برنامه استراتژيک و عملیاتي بیمارستان، پشتیباني از نظام

ماني پیشنهاد توسعه، يا تغییرات ساخت ،يبهبود کیفیت و اعتباربخشي(، جلب همكاريهای برون سازمان-مارستان)طرح تحول نظام سالمتمستقر در بی

، مسئولیت و نظارت بر امور مالي و اداری،پزشكي و پرستاری بیمارستان، نظارت بر حسن انجام  موسسهیئت و عملكردی بیمارستان و هماهنگي با 

ايي بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژيک دانشگاه و مسئولیت هدايت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و...را به عهده خط مشي اجر

 دارد.

 

 مسئول فنی
یفه مي ام وظبیمارستان براساس شرح وظايف تعريف شده در راستای اجرای حاکمیت بالیني و ارتقاء ارزش های متعالي بیمارستاني انج مسئول فني

 نمايد . عمده وظايف محوله عبارتست از :

 برنامه ريزی و اجرای طرح برای ارتقاء کیفي و کمي امور درماني در سطح بیمارستان  -
 درماني –واحدهای تشخیصي بررسي ضرورت گسترش  -
 صي درماني در واحدهای تابعه ینظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخ -
 واجدشرايط و ارائه گزارش به رياست بیمارستان جهت گزينش و مشارکت در فرايند جذب و به کارگیری آن ها .شناسايي پزشكان  -
 هدايت گروه های درماني و روسای بخش های بستری از طريق جلسات و کمیته های اختصاصي  -
 بط مشارکت جدی در کمیته های بیمارستاني درجهت تحقق اهداف منظور شده برای کمیته های ذير -
 بررسي تجزيه و تحلیل شاخص های درماني و برنامه ريزی درجهت ارتقاء مستمر شاخص ها  -
 توضیح و توجیه مسائل مربوط به تعرفه های پزشكي و رسیدگي به تخلفات و شكايات مربوطه و هماهنگي تعرفه ها با بیمه های پايه و مكمل -

 

 بهبود کیفیت دفتر

ر چارت سازماني بیمارستاني قرار گرفته است. مسئولیت آن، کنترل و نظارت بر حفظ و ارتقای کیفیت خدمات اين واحد در سالهای اخیر در کشور د

در کلیه واحدهای بیمارستاني مي باشد. بدين منظور، ضمن پیاده سازی سیستم های مديريت کیفیت در سازمان و پايش شاخص های کیفي مرتبط، 

دازه گیری و رصد مي نمايد. برنامه ريزی استراتژيک سازمان دراين واحد تهیه، اجرا و ارزيابي گرديده و در واحدها میزان دستیابي به اهداف سازماني را ان

زديک نمستقر مي گردد. فعالیت اصلي اين واحد نظارت بر پیاده سازی استانداردهای بهبود کیفیت از جمله نظام اعتباربخشي است.حمايت و  همكاری 

 موفقیت امور در اين واحد مي باشد. ضامنان با اين واحد، مديران ارشد بیمارست

 

 مدیر امور اداری 
بیمارستان وظیفه مديريت منابع انساني ،ارزيابي عملكرد کارکنان و گزارش به رئیس بیمارستان، نظارت و کنترل بر نتايج کلیدی سازمان،  اداریمدير 

ردی لكنظارت و راهبری سازمان در دستیابي به اهداف استراتژيک ، ايجاد هماهنگي و تقسیم کار در واحدهای تحت پوشش بمنظور ارتقاء شاخص های عم

 سازمان ،تسهیل انجام امور و فرآيندهای انجام کارو...را به عهده دارد.
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شهید بهشتيدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   

 

 مدیر دفتر فنی 
ارد و دمدير دفتر فني وظیفه نظارت ، ارزيابي و گزارش عملكرد پرسنل گروه تاسیسات، تجهیزات پزشكي و گازهای طبي، بهداشت حرفه ای را به عهده 

 تاری بیمارستان نقش مهمي دارا مي باشد . همچنین در پیشبرد توسعه فضای فیزيكي و ساخ

 و بالیا خطر حوادثمدیریت 
 

موثر و همه جانبه در موارد وقوع حوادث غیر مترقبه مديريت بحران برنامه ريزی جهت حفظ آمادگي دائمي بیمارستان جهت مشارکت فعال و به منظور 

 و باليا در چارت سازماني بیمارستان تعريف شده است . 

 وظايف مديريت فوق الذکر عبارت است از :عمده 

 بررسي و تعیین بحران و باليا محتمل در منطقه  -
 تدوين برنامه مستندجهت مقابله با بحران و باليا محتمل در منطقه  -
 تدوين برنامه مستند جهت مقابله با بحران و باليا -
 اضطراری  پاسختدوين و نظارت بر برنامه فراخواني اعضای تیم با  -
 فعالسازی برنامه در زمان بروز بحران  -
 مانور آتش نشاني و تخلیه  ، نظارت بر برگزاری مانورهای فرضي -

 

 و ایمنی بیمار  مدیریت خطا
ای هبمنظور پیاده سازی دستورالعمل های اعتباربخشي و حاکمیت بالیني در راستای منشور حقوق بیمار و نظارت بر حسن اجرای طرح تكريم و ارزش 

 ايمني بیمار در چارت سازماني بیمارستان تعريف گرديده است . مديريت خطا و بیمارستاني ،  متعالي

 وظايف مديريت فوق الذکر عبارت است از :عمده 

 شناسايي ريسک ها و خطرها  -
 تحلیل و ارزيابي خطاهای استخراج شده  -
 محور ايمني بیمار 1افزايش آگاهي کارکنان در مورد  -
 نظارت بر برنامه های عملیاتي بخش های بیمارستان به منظور در نظر گرفتن مديريت خطر و ايمني بیمار در برنامه های تدوين شده  -
 ارزيابي اثربخشي اقدامات صورت گرفته  و انجام ممیزی های داخلي حسب مورد -

 پرستاری همدیر
ی پرستاری است که مسوولیت نظارت بر اجرای فرآيندهای پرستاری و استانداردهای مرکز برنامه ريزی ، سازماندهي، کنترل و هماهنگي فعالیت ها

، اداری و ...را به عهده دارد.. دفتر پرستاری کیفیت و ايمني را سرلوحه انجام  لینیکمراقبتي و نیز هماهنگي با ساير واحدها از قبیل پزشكي، پاراک

ه مدون پیگیر ارائه خدمات ايمن و با کیفیت به بیماران مي باشد و در راستای اين هدف، استانداردها خدمات پرستاری به بیماران قرار داده و طبق برنام

موزشي، آی اعتباربخشي و حاکمیت بالیني را الگوی تامین ايمني بیماران قرار داده است . پرسنل دفتر پرستاری شامل مدير پرستاری ، سوپروايزران 

 باشند.بالیني، کنترل عفونت و منشي مي 

 

 مدیر امور مالی
لیات وظیفه اصلي اين واحد برنامه ريزی به منظور تهیه و تنظیم دستورالعملها ، روشها و رويه های مالي بمنظور ايجاد هماهـنگي و انجـام عمـ

،  IMSمشارکت در استقرار و بروز رساني سیستم مديريت يكپارچه  در واحد های مختلف بر اساس استانداردهای تعیین شده مي باشد  حسابداری

 يف اين اپرداخت حقوق ومزايای کارکنان ، پیگیری وصول درآمدهای بیمارستان، تهیه ترازهای مالي بیمارستان به صورت ماهیانه وسالیانه از ديگر وظ
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امور مالي  مدير، انبار،صندوق و ترخیص زير مجموعه امور مالي هستند.که زير نظرواحد مي باشد. واحدهای درامدو بیمه گری ،کارپردازی ،امین اموال 

 بیمارستان انجام وظیفه مي نمايند.

 

 

 

 مدیر منابع انسانی
نظارت بر حضور و غیاب و محاسبات کارکرد و  اين واحد در خصوص برنامه ريزی منابع انساني، نحوه جذب و استخدام، نحوه ارائه تسهیالت رفاهي،

ارتقای شغلي، ثبت و نظارت برانواع مرخصي ها،امور  ،اضافه کاری ها ، محاسبه و تعیین حقوق و مزايا ، تهیه و تنظیم احكام و قراردادهای کارکنان

 قسمت های زير مجموعه اين واحد مي باشد . مربوط به بازنشستگي پرسنل و...فعالیت دارد.واحدهای کارگزيني، دبیرخانه، و بايگاني از

 

 بخش های بالینی
 به شرح ذيل مي باشند: و وظیفه پذيرش و درمان بیماران را به عهده دارند، بخش های بستری که زير نظر دفتر پرستاری فعالیت مي نمايند 

 

 بخش اورژانس
.  بخش اورژانس که در واقع خط مقدم بیمارستان محسوب مي شود وظیفه پذيرش،ترياژ،درمان فعال مي باشدتخت  44اين بخش در حال حاضر دارای 

ساختمان فعلي اورژانس از استانداردهای ساختاری و فضای  . به عهده دارد ساعت اول از زمان پذيرش 6را حداکثر تا اولیه و تعیین تكلیف بیماران 

بیماران تحت  ،)ترياژ تنفسي ، ترياژ خاکستری ( مي باشد. بخش اورژانس اين بیمارستان شامل ترياژ فیزيكي مناسب به عنوان بخش اورژانس برخوردار

و درپاره ای از  ساعت تعیین تكلیف شده و به ساير بخش ها انتقال يا ترخیص 6تمامي بیماران قبل از  مي باشد. CPR،اتاق عمل سرپايي  و اتاق نظر 

 افزايش فضای فیزيكي بخش اورژانس و رعايت استانداردهای الزم در دستور کار بیمارستان مي باشد .. شوند مي م اعزا به مراکز درماني ديگر موارد
 

  نوزادان - بخش اطفال
تخت فتوتراپي مي  3و   ، يک تخت احیاء کات نوزاد 01،  انكوباتور 1، تخت نوزادان   3تخت اطفال  7دارای   سوم شعبانبیمارستان  اطفالبخش 

 موفق به دريافت لوح دوستدار کودک گرديده است.اين بیمارستان   4376در سالباشد. 

 جراحی زنان  بخش
اتاق دو تخته مي باشد که کلیه جراحي ها و زايمان ها بستری مي  7اتاق خصوصي و  VIP  ،0اتاق  4تخت مي باشد . که شامل  47شامل اين بخش 

 شوند . 
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  بلوک زایمان
اتاق زايمان در آب مجهز به دستگاه  ، LDRمجهز به اتاق پره اگالمپسي، اتاق ترياژ ، اتاق ايزوله ، اتاق معاينه پزشک ، اتاق تحت نظر ، اتاق  اين بخش

 های اندونكس و زايمان بدون درد مي باشد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ICU بخش مراقبت های ویژه

 و يک اتاق ايزوله مجهز به  دستگاه ونتیالتور 44که با امكانات و تجهیزات الزم با  تخت مي باشد 44 افتتاح گرديد.دارای 4333در سال   ICUبخش 
RO    ها در فاز پنج بخش  الزم به ذکر است در برنامه توسعه بخش . میباشد بیماران بدحالپذيرش  آمادهوجهت انجام ديالیز بیماران بخش ويژه

 تخت افزايش پیدا کرد .  01با اجرای استانداردها به  ICUجديد 

 

 جنرال بخش 

 تخته ، يک اتاق يک تخته پذيرای بیماران داخلي مي باشد .  3اتاق دو تخته ، يک اتاق  3تخت فعال مي باشد  . شامل 41بخش جنرال دارای 

 

  91بخش کووید 
 شامل سه اتاق سه تخته ، هفت اتاق دو تخته برای خدمت به بیماران کرونا  آماده مي باشد .تخت فعال  03اين بخش شامل 
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  CCU قلبی بخش مراقبت های ویژه
 مي باشد .قلبي و عروقي  بیماران تخت ايزوله پذيرای 0و  تخت  فعال 3با   CCUبخش 

  ICU COVID بخش مراقبت های ویژه
 تخت فعال با يک اتاق ايزوله با توجه به پاندمي کرونا آماده ارائه خدمات به بیماران کرونا مي باشد .  41اين بخش شامل 

 اتاق عمل
چشم ارولوژی،سزارين ، جراحي عمومي، ارتوپدی ،  جراحي های زنان و اتاق فعال مي باشد.بیشترين اعمال جراحي در اين بخش شامل 3 دارای اتاق عمل

 مي باشد.ترمیمي  مغز و اعصاب ، گوش و حلق و بیني ،، 

 

 مردان بخش جراحی
 .اين بخش دارای مي باشد  و مغزو اعصاب و چشم ،گوش و حلق و بینيجراحي عمومي،ارتوپدی،ارولوژی  پذيرای بیماران در گروه مردان بخش جراحي

بیشترين آمار اعمال جراحي در اين بخش مربوط به اعمال  . ( مي باشدتختهاتاق دو  7اتاق خصوصي ،  VIP ،4اتاق  4تخت فعال مي باشد. )  47

 مي باشد که مراقبت ها و آموزش های الزم قبل و بعد از اعمال جراحي به بیماران داده مي شود.عمومي  جراحي

  IPDبخش 
 VIPاتاق دو تخته ، دو اتاق خصوصي و يک اتاق  7اين بخش با توجه به اينكه در شرف تايیديه مجوز برای پذيرش بیماران بین المللي مي باشد دارای 

 جراحي مي باشد . -مي باشد که آماده پذيرش بیماران بین الملل در زمینه بیماری های داخلي 
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 بخش دیالیز
تخت فعال مي باشد  . اين بخش در سال  40واقع شده است که  شامل  ی تخصصي و فوق تخصصيبخش ديالیز در طبقه همكف ساختمان کلینیک ها

 فعالیت دارد .  و شب شیفت صبح و عصر سهتاسیس شد  و همه روزه و ايام تعطیل بجز جمعه ها در  4331

 

 کلینیكیواحدهای 
 که از نظر چارت سازماني زير نظر معاون درمان بیمارستان اداره مي شود شامل قسمت های زير مي باشد: صيکلینیک های تخصصي و فوق تخص

، جراحي )کولپوسكوپي ( د شامل درمانگاه زنان و ماماييننمايفعالیت مي  و عصر تخصصي و فوق تخصصي که در نوبت صبحهای درمانگاه 

راحي جارولوژی ، ارتوپدی ، نورولوژی ، ،اعصاب و روان، شنوايي سنجي ،  قلب  ،داخلي  اندوسكوپي، ، اطفال،)کلینیک غربالگری سرطان سینه( عمومي

 مي باشد. و طب کار  EMG  ،EEGعفوني ، مغز و اعصاب ، 

 واحدهای پاراکلینیكي بیمارستان شامل آزمايشگاه، تصويربرداری، داروخانه، سنگ شكن

 

 آزمایشگاه
ه عهده ب تمام ساعات شبانه روزفعالیت مي نمايد انجام و گزارش نتیجه آزمايشات پزشكي بیماران را در  سرپايي و بستری بخشآزمايشگاه که در دو 

 خون مي باشد.  هورمون شناسي و بانک ، میكروبیولوژی ، بیوشیمي هماتولوژی،دارد.اين بخش شامل قسمتهای تخصصي 

 

 رادیولوژی
 

ر سال      د م سي تي اسكن، سونوگرافي، سونوگرافي داپلر ، گرافي های تحت فلوروسكوپي ارائه خدمات مي نمايد .اين واحد به بیماران در زمینه انجا

 آماده بهره برداری از واحد تصويربرداری در ساختمان جديد با استانداردها و ارائه خدمات بیشتر در خدمت بیماران میباشد .  4111
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 داروخانه 
ايل و فراهم نمودن وسداروخانه بیمارستان به دو بخش بستری و سرپايي تقسیم مي شود . داروخانه بستری داروهای مورد نیاز بیماران بخش بستری 

 مات رسانيو داروخانه سرپايي به بیماراني که به درمانگاه ها مراجعه مي کنند خد نمايدرا تامین مي و تجهیزات مورد استفاده بیماران در اتاق عمل 

 د . ارائه  مي دهدارويي و مشاوره 

 

  فیزیوتراپی

بستری  فیزيوتراپي بیماران . را برعهده داردبیماران سرپايي و بستری  بهاز واحدهای بیمارستان مي باشد که ارائه خدمات  ديگر واحد فیزيوتراپي يكي

زيوتراپي فی واحدبیماران سرپايي در ( انجام مي شود که شامل فیزيوتراپي قفسه سینه و اندام ها مي باشد . فیزيوتراپي ICUبخصوصدر همه بخش ها )

و دياترمي  همچنین لیزر ،مكانوتراپي  ،دستگاه های الكتروتراپي  بااين بخش  . انجام مي شود کلینیک های تخصصي و فوق تخصصيواقع در ساختمان 

 به بیماران سرپايي مشغول مي باشد .به ارائه خدمات 

 

 سنگ شكن
 اين بخش در دو شیفت صبح و عصر با حضور پرستار سنگ شكن و کارشناس بیهوشي تحت نظر پزشک متخصص بیهوشي  ارائه خدمت مینمايد . 

 واحدهای پشتیبانی
 بیمارستان فعالیت مي نمايند شامل قسمت های زير مي باشد: اداری واحدهای پشتیاني که زير نظر مستقیم مدير 

 

 

 مدیریت اطالعات سالمت )مدارک پزشكی(
 بخش مدارک پزشكي با هدف ارائه خدمات به بیماران، پزشكان، مديران بیمارستان و ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و حفظ مطلوب کیفیت خدمات

ت استانداردها با هدف ايجاد يک سیستم کارآمد برای نگهداری پرونده کامل بیماران ، گردآوری اطالعات درماني و بهداشتي و حقوق بیماران و رعاي

های  واحد علمي از پرونده ها و گزارش پزشكي آنها ، پاسخگويي به مكاتبات قانوني بمنظور کمک به مراجع قانوني در امر صدور احكام،و...از مهمترين

بر عهده دارد.پذيرش بیماران سرپايي و بستری، آمار و اطالعات مدارک پزشكي سوولیت اين واحد را يک نفر کارشناس بیمارستاني به شمار مي آيد.م

زشكي پبیمارستاني، کدگذاری بیماری ها، بايگاني فعال و راکد از قسمت های تحت پوشش اين واحد مي باشد.ايجاد بايگاني الكترونیكي پرونده های 

 اين مرکز جزو خدمات ارزنده اين واحد مي باشد.بیماران بستری شده در 
 

 واحد تغذیه
 الیت اين واحد، که توسط کارشناسواحد تغذيه به عنوان يكي از بخش های مهم مرکز، تاثیر بسزايي در پیشگیری و درمان بیماريها دارد. عمده فع

رسي نیاز بیماران و نظارت بر دريافت مواد غذايي توسط هر بیمار تغذيه انجام مي شود، تمرکز بر رعايت رژيم غذايي بیماران در بیمارستان، بر

 نیاز، ويزيت روزانه بیماران و مشاوره بیماران بستری در زمان حضور بیمار در بخش و  نظارت بر تهیه، طبخ و توزيع مواد غذايي با رعايت اساس بر 

 اصول بهداشتي مي باشد.

 

 واحد فناوری اطالعات)رایانه(
مي باشد. در راستای وظیفه اصلي  ITاستقرار و پیاده سازی نظام جامع انفورماتیک سازمان در راستای سیاست های راهبردی، از وظايف اصلي واحد 

ه ها داد ، استفاده از تكنولوژی های روز فن آوری اطالعات که باعث تسريع در استخراج داده ها، شفاف سازی و نیز صحه گذاری بر درستياين واحد

.رسیدگي به مشكالت سخت افزاری و نرم افزاری و نیز تضمین امنیت اطالعات بخش ها و واحدهای بیمارستان دارد مي شود در دستور کار واحد قرار 

 بر عهده اين واحد مي باشد.
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 واحد بهداشت محیط

ه مراحل مختلف جمع آوری ، تفكیک ، انتقال ، نگهداری سي مداوم وضعیت بهداشت محیط بیمارستان، نظارت ، بررسي و کنترل بهداشتي بر کلیربر

حشرات و  کنترل موقت و دفع زباله های بیمارستاني، نظارت و کنترل بهداشتي بر نحوه دفع فاضالب بیمارستان و ارائه پیشنهادهای اجرائي مناسب، 

 جوندگان با اولويت بهسازی محیط ، و...از وظايف اصلي اين واحد است.

 بهداشت حرفه ایواحد 

، برنامه ريزی برای اجرا و نظارت بر انجام معاينات شغلي )قبل کمیته با همكاری ساير اعضای  برنامه ريزی و تشكیل کمیته حفاظت فني و بهداشت کار

الیت و...از جمله فعداردهنده ها و عالئم ايمني و هشازاستخدام، دوره ای و اختصاصي( و تشكیل پرونده سالمت شاغلین، تعیین و نظارت بر نصب تابلو

يک نفر کارشناس بهداشت حرفه ای است که با  برنامه ريزی برای اجرای ارزيابي ريسک کلیه های مهم اين واحد مي باشد.مسوولیت اين واحد با 

محیط کار(  ونومیكي، بیولوژيكي و روانيمشاغل و تحلیل نتايج ارزيابي )شناسايي، اندازه گیری و ارزشیابي کلیه عوامل زيان آور فیزيكي، شیمیايي، ارگ

 . انجام وظیفه مي نمايد

 پزشكی مهندسیواحد 

حت تنظارت و نگهداری تجهیزات پزشكي واحدهای درماني و پاراکلینیک را کنترل، بازرسي و تعمیرات کلیه اين تجهیزات را با هماهنگي شرکت های 

 با هماهنگي مسئولین بخش ها ، واحدهای تابعه ، تجهیزات پزشكي طبق ضوابط  P.Mن و پوشش انجام مي دهد . اين واحد ضمن انجام کالیبراسیو

 

در کمیته خريد بیمارستان مطرح ، تا نسبت به انتخاب ، خريد و يا جايگزيني تجهیزات پزشكي را درخواست ها  وکمیته دارو و تجهیزات ، پیشنهادات 

 اقدام گردد . 

 واحد تاسیسات
ازرسي حرارتي و برودتي، ب و پمپ های کلیه دستگا ه ها و تعمیرات حرارتي و تهويه مطبوع، کنترل و بازرسي برودتي و امور تاسیسات و نگهدارینظارت 

همچنین ترمیم و بازسازی کلیه بخش ها که و تک فاز)ساختماني(و  فاز)صنعتي(3و کنترل لوله کشي قسمت ها، کنترل و بازرسي کلیه تابلوهای برق 

از وظايف اين واحد به شمار مي آيد.با توجه به فرسودگي  توسط پمپ و منبع تحت فشار تعمیرات ساختماني دارد و کنترل سیستم آبرساني نیاز به

 ساختماني و تاسیساتي بیمارستان به علت قديمي بودن ، کیفیت فعالیت های اين واحد از اهمیت ويژه ای برخوردار است.

 

 انتظامات

به عهده دارد.کنترل تردد کارکنان  را احتمالي و موجود رفتارهای هنجارشكنرا در مقابل انواع  محیطسالمت  حفظاين واحد وظیفه حساس و خطیر 

غیر منقول  وو ارباب رجوع به بیمارستان ، تاسیسات و ساير اماکن بیمارستان ، کنترل بر نصب و نظارت دوربین های مداربسته  ونظارت بر اموال منقول 

 کارکنان بر عهده اين واحد مي باشد. وايجاد امنیت کاریبیمارستان از جمله وظايف اين واحد است.حراست و محافظت از اطالعات 
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 روابط عمومی
یت معرفي فعالهای تبلیغاتي جهت رانجام هرگونه فعالیت چاپي و تبلیغاتي اعم از طراحي پمفلت های آموزشي برای بیماران و همراهان ، بن -

 های بیمارستان ، گاهنامه علمي ، آموزشي و ....
 هماهنگي و همكاری با ساير ارگانها و سازمان ها برای روابط برون سازماني  -
 هادر البي و درمانگاه  به منظور اطالع رسانيساخت فیلم های تبلیغاتي ،  -
  جانباز ، اعیاد و ...ملي مانند روز پزشک ، پرستار ،  –برگزاری مناسبت های مذهبي  -
 برپايي مسابقات و فعالیت های فرهنگي ، علمي ، مذهبي  -
 فراهم سازی اقدامات رفاهي برای پرسنل  -

 
  انتخاب پرسنل نمونهپیگیری و نظارت برانجام  -
  فیلم از فعالیت های واحدهای تابعه بیمارستان تهیه آرشیو عكس و  -

 

 واحد خدمات 
تنگاتنگي با بهداشت محیط دارد وظیفه مديريت نیروهای خدماتي  و هماهنگي و نظارت برای ارائه خدمات عمومي در اين واحد که ارتباط نزديک و 

سطح بیمارستان نظیر تنظیف و جمع آوری و دفع زباله،نظارت بر امور نظافت کلیه اطاق ها و راهروهای بخش  و سرويس های بهداشتي و ساير 

ا به رلنژ  واحدنظارت به  ،کف و ديوارها،نظارت بر اقدام به تخلیه بار در انبار،نظارت بر انتقال جسد به سردخانه وقسمتهای بیمارستان اعم از محوطه

 عهده دارد.

 معرفی مسئولين واحدهای مرکز

 پست سازماني نام نام خانوادگي رديف

 امور اداری مدير محسن محمدی 4

 امورمالي مدير خانم نشلجي 0

 مدير دفتر فني تمیزکاردکتر روزبه  3

 مسئول فناوری اطالعات ترابيمهندس  1

 آزمايشگاه فني مسئول میراعلمي دکتر  3

 مسئول فني تصويربرداری دکتر علي نوابي 6

 داروخانهفني و مدير مسئول  نورمحمدیدکتر  7

 مسئول فیزيوتراپي خانم موقر 3

 مسئول درمانگاهها احمديانقای آ 1

 مسئول تاسیسات،ساختمان،آتش نشاني آقای جودتي 41

 سئول بهداشت محیطم علیمحمدیمهندس  44

 مسئول بهداشت حرفه ای خانم روتیوند 40

 مسئول تدارکات يوسف شیرزاد 43

 مسئول تغذيه خانم امین نژاد 43

 مسئول تجهیزات پزشكي مهندس توکلیان 46

 مسئول مدارک پزشكي محمدیخانم  47

 ماتمسئول انتظا نیكنام آقای 43

 ،اداری و پشتیباني مي باشد. پاراکلینیک* مسئولین واحدها شامل کلیه مسئولین واحدهای 

 



 

18 

 

شهید بهشتيدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   

 پزشكی  موجود نیروهای
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 تعداد همكار تخصص رديف

 0 روانپزشک 4

 4 روانشناس 0

 0 متخصص داخلي مغز و اعصاب 3

 3 جراح مغز و اعصاب 1

 41 متخصص بیهوشي 3

 3 متخصص اطفال 6

 4 فوق تخصص اطفال 7

 1 متخصص داخلي 3

 4 فوق تخصص گوارش و کبد 1

 4 فوق تخصص غدد درون ريز 41

 0 فوق تخصص نفرولوژی 44

 44 پزشک عمومي 40

 34 متخصص زنان و زايمان 43

 1 ارتوپدیمتخصص  41

 6 جراح استخوان و مفاصل 43

 0 ارولوژيست 46

 41 جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلي 47

 3 راديولوژيست 43

 1 متخصص گوش و حلق و بیني 41

 4 متخصص چشم 01

 3 متخصص قلب و عروق 04

 3 متخصص عفوني 00

 43 متخصص جراحي عمومي 03

 4 پزشک قانوني 01

 4 طب اورژانس 03

 4 فوق تخصص روماتولوژی 06

 4 داروساز 07

 0 طب فیزيكي و توانبخشي 03

 4 آسیب شناسي )پاتولوژی ( 01
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 بخش های بستری بیمارستان 
 

 سرپرستار بخش سرپرست علمي بخش نام بخش رديف
تعداد 

 تخت

 تعداد نیرو*

 .ات م پ

ت.
 ب

ب اک. به
ک.

 

 ک.به

4 CCU 1 1 1 1 1 1 1 1 3 آقای مرادی خانم دکتر آرين فر 

0 ICU 7 1 1 3 4 1 1 1 44 خانم بهادری دکتر نبوی 

3 Icu covid  3 1 1 1 1 1 1 41 3 خانم آقازاده دکتر نیک بین 

 1 1 1 1 1 1 6 0 7 يعقوبيخانم  فیليآقای دکتر  نوزادان -اطفال 1

 1 1 1 1 1 1 1 1 3 خانم ياراحمدی سرافرازیخانم دکتر  بلوک زايمان 3

 1 1 1 1 1 1 7 0 47 لبافيخانم  خانم دکتر سرافرازی و زايمان جراحي زنان 6

 3 1 1 3 1 1 1 3 47 آقای احمدی دکتر سلیماني جراحي مردان 7

3 IPD 1 1 1 4 1 1 3 0 47 خانم دشتي خانم دکتر متین راد 

 - - - - - - - - 41 نوریقای آ دکتر عشرتخواه جنرال 1

 1 1 1 1 1 1 6 4 03 نوریاقای  دکتر اردوني 41بخش کوويد 41

 1 1 1 6 1 1 1 3 44 احمديانآقای  آقای دکتر محب  اورژانس 44

 4 1 1 3 1 1 1 3 40 کوچكيخانم  خانم دکتر سلیمانیان ديالیز 40

 آقای دکتر حاج مبیني اتاق عمل 43

نوبخت)پزشک خانم دکتر 

 مسئول بیهوشي(

 1 43 44 0 0 3 0 0 3 خانم طوالبي

 

*  

  پرستار = پ 

 م = ماما 

 ت.ا = تكنسین اتاق عمل 

 ت.ب = تكنسین بیهوشي 

  به =  بهیار

 ک.ا= کارشناس اتاق عمل

 ک.ب=کارشناس بیهوشي  

 = کمک بهیار .بهک
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 کلینیكی و پاراکلینیكیبخش های 
 نام درمانگاه  رديف درمانگاهنام  رديف

 نورولوژی 46 داخلي  4

 فیزيوتراپي 47 آندوسكوپي و کلونوسكوپي 0

 عفوني 43 جراحي مغز و اعصاب 3

 روانشناسي 41 غدد 1

 اورولوژی 01 آنكولوژی 3

 جراحي ترمیمي 04 اطفال 6

 ديالیز 00 زنان و زايمان 7

 سنگ شكن 03 چشم پزشكي 3

 )نوار مغز ( EEGدرمانگاه  01 بینيگوش .حلق و  1

 )نوار عصب و عضله( EMGدرمانگاه  03 ارتوپدی 41

 بینايي سنجي 06 جراحي عمومي 44

 شنوايي سنجي 07 روانپزشكي 40

   قلب و عروق 43

   ) نوار قلب ( ECGدرمانگاه  41

   درمانگاه اکوکارديوگرافي 43

 

 های پشتیبانی  واحد
 

 واحدنام  رديف واحد نام رديف

 بهبود کیفیت دفتر 43 واحد فن آوری اطالعات 4

 واحد حسابداری عمومي 41 واحد تاسیسات و ساختمان 0

 واحد پذيرش و حسابداری ترخیص 43 واحد انبار 3

 واحد بیمه گری 46 واحد تدارکات 1

 واحد اموال 47 واحد مديريت اطالعات سالمت  3

 تجهیزات پزشكي واحد 43 واحد خدمات عمومي 6

 واحد تغذيه 41 واحد آشپزخانه 7

 واحد مددکاری 01 واحد نقلیه 3

 واحد بهداشت محیط 04 واحد خیاط خانه 1

 واحد بهداشت حرفه ای 00 واحد لنژری 41

 واحد انتظامات 03 واحد کارگزيني 44

 واحد تلفنخانه 01 واحد دبیرخانه 40
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 بیمارستان اصلی های سیاست
 

 بخشهای پاراکلینیک و پشتیبانی سپاری برونتوسعه بیمارستان از طریق 

 ط ان نیز توسبراساس اصل خیريه بودن بیمارستان حتي االمكان از برون سپاری بخشهای درماني اجتناب گردد و سعي گردد واحدها و بخش های مختلف بیمارست

 خود بیمارستان اداره گردد .

 موسس و براساس اقتصاد سنجي انجام گردد. نظر هیات ای موردنیاز با در صورت لزوم برون سپاری بخشه 

 . بخشهايي که در اولويت برون سپاری باشند شامل؛ دندانپزشكي، مرکز جراحي محدود چشم و آزمايشگاه رفرانس هستند 

 گسترش بخش های درماني فعلي از طريق ساخت و تجهیز ساختمان جديد بیمارستان 

  پاراکلینیک )مانند کلینیک طب کار(افزايش خدمات 

 جمعیت تحت -پرسنل -پزشكان -بیماران -خیرين -امور حقوقي بیمارستان -پیمانكاران -تیم رهبری و مديريت -هیئت مديرهذینفعان: 

 سازمان های طرف قرارداد جهت دريافت خدمات سالمت از بیمارستان-سازمان های بیمه گر -پوشش

خیرین معتمدین و کمک های نقدی و غیر نقدی  استفاده از  

  انمددکاری بیمار مرکز جهت دريافت کمكهای نقدی و غیرنقدی درخصوصثابت  ينخیرهمكاری با 

  پزشكي تجهیزات برخي از خیرين در خصوص خريداستفاده از کمكهای 

 توسط خیرين به بیمارستان جهت انجام خدمات سالمت ان معرفي شدهبیمار پذيرش  

 بیماران-واحد مددکاری -تیم رهبری و مديريت  -خیرين -هیئت موسسذینفعان: 

 اجرای دستورالعمل های ابالغی وزارت متبوع

  اجرای کلیه دستورالعمل های ابالغي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

پرسنل بیمارستان -تیم رهبری و مديريت  -همراهان بیماران -بیمارانذینفعان:   

اخالق حرفه ای و ترویج فرهنگ بیمار محوریتوسعه   

  و تعیین مسول رسیدگي به شكاياتدفتر شكايات اختصاص 

 انجام رضايت سنجي بیماران و همراهان به صورت سه ماهه 

 بررسي علل اصلي شكايات بیماران و انجام اقدامات اصالحي 

  پرستار خوش آمدگواختصاص (welcome nurse جهت خوشامدگويي و )راهنمايي بیماران 

 نصب منشور حقوق بیمار درسالن های انتظار و التزام به رعايت مفاد آن 

  دريافت گواهي بیمارستان دوستدار کودک 

 همراهان بیماران -بیماران -پرسنل بیمارستان -تیم رهبری و مديريت سرپرستارانذینفعان: 

 قراردادهای مختلفدر قالب پزشكان با همكاری پرداخت مبتنی بر عملكرد و 

  شش ماهه  قرارداد پزشكان به صورتبا قرارداد عقد 

  به صورت طرح  پزشكانعقد قرارداد باprivilege  

  براساس تعرفه های مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكيصورت پرکیس کلیه پزشكان به پرداخت به 

  بر مبنای رعايت موازين بیمارستان و رعايت استانداردهای اعتباربخشي به صورت ماهانه کارانهپرداخت 
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  به صورت فصليبر اساس عملكرد پرسنل پرداخت پاداش های موردی به   

 پرسنل-پزشكان -هیئت مديره -تیم رهبری و مديريت ذینفعان: 

 

 

 افزایش مستمرکیفیت و ایمنی ارائه خدمات تشخیصی و درمانی  

   التزام به رعايت استانداردهای ابالغ شده در دو حیطه فوق 

 شناسايي مخاطرات ايمني بیماران و کارکنان و اجرای راه کارهای پیشگیری از مخاطرات 

 اجرای روش های بهبود مستمر کیفیت  

جمعیت تحت پوشش  -بیماران -پرستاران -پزشكان -کارشناسان بهداشت،ايمني و خطر حوادث و باليا-تیم رهبری و مديريت ذینفعان: 

 منطقه

 اصالح سبک زندگی و ارتقاء شاخص های سالمت

 اجرای طرح های مختلف غربالگری سالمت 

  سالم و بیماری هاآموزش و افزايش سطح آگاهي کارکنان، بیماران و جمعیت هدف تحت پوشش بیمارستان از سبک زندگي 

 جمعیت تحت پوشش منطقه-کارکنان بیمارستان-پزشكان-همراهان بیماران-بیمارانذینفعان: 

اقتصاد مقاومتی  مدیریت هزینه ها در راستای  

 انرژی مصرف صرفه جويي در میزان 

  بیماری با کیفیت با در نظر گرفتن معیارهای زيست محیطي و عدم تحمیل هزينه اضافي به خريد کاالها 

 استفاده از محصوالت پزشكي قابل استفاده مجدد در صورت امكان 

مسوول تاسیسات -مسوول تجهیزات پزشكي -مسوول داروخانه -تیم رهبری و مديريت ذینفعان:   

 پیاده سازی سیستم مدیریت سبز

 
 بازيافتي کاهش مصرف کاغذ تا حد امكان در بیمارستان از طريق استفاده از نسخ الكترونیكي و کاغذهای 

 کاهش تولید ضايعات در بخش تغذيه 

 کاهش تولید زباله از طريق تفكیک پسماند از مبدا 

 ITمسوول  -بهداشت محیطمسوول  -تغذيه و آشپزخانهمسوول  -تیم رهبری و مديريت ذینفعان: 
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 اهداف کالن بیمارستان سوم شعبان 

 
 

 وکارکنانایمنی بیمار حفظ و ارتقای :    Goal 1هدف کالن 

 در راستای رضایتمندی گیرندگان خدمت تشخیصی و بهداشتی –ارتقاء کمی و کیفی ارائه خدمات درمانی : Goal 2هدف کالن 

 و افزایش درآمدها : مدیریت منابع انسانی و مالی مبتنی بر کاهش هزینه  Goal 3هدف کالن 

 

 مبتنی بر کیفیت ریزی استراتژیکفرایند برنامه
ريزی استراتژيک تشكیل شد. اين کمیته با تشكیل جلسات منظم و با کمیته برنامه سوم شعبانساله بیمارستان  3برای تدوين برنامه استراتژيک 

ي و آوری اطالعات درون سازمان و برون سازمان و آنالیز محیط داخلي و خارجي سازمان اقدام به تعیین ماموريت، دورنما، ارزشها و اهداف کلجمع

نمود. استراتژی های مناسب برای دستیابي به اهداف بیمارستان تعیین گرديد و برنامه عملیاتي  4313-4111 اختصاصي بیمارستان برای سالهای

 مربوطه با کمک مسئولین واحدهای مختلف بیمارستان تدوين گشت
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 سوم شعبان ریزی استراتژیک بيمارستانبرنامه تيم: اعضای  0جدول 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 مدير عامل آقای هادی خلجي 4

 سئول فنيم تقي زادهآقای دکتر  0

 فني  دفتر مدير تمیز کار روزبه اقای دکتر 3

 مديره پرستاری دلبر اردالنيخانم  1

 مدير مالي خانم نشلجي 3

 مدير امور اداری محسن محمدیآقای  6

 بهبود کیفیتکارشناس  مستوریخانم  7

 وايزر آموزشيسوپر غیاثي ساره خانم 3

 ITمسئول  مهندس ترابيقای آ 1

 کارشناس هماهنگ کننده ايمني بیمار خانم رويا شريفي 41

 سوپروايزر کنترل عفونت خانم رويا شريفي 44

 کارشناس بهداشت حرفه ای روتیوند سارا خانم 40

  داروخانه  فني و مدير مسئول نورمحمدی شیرين خانم دکتر 43

 

ماه زمان در   سه حدودبیان شده است. برای تدوين اين برنامه استراتژيک  4در جدول سوم شعبان ريزی استراتژيک بیمارستان مراحل فرايند برنامه

 .  نظر گرفته شده است

 : نمودار گانت فرایند تدوین برنامه استراتژیک بيمارستان ) به هفته(2جدول 

 02 00 01 3 8 7 6 1 0 9 2 0 زمان های اجرائیفعاليت ردیف

             هفته 0  ریزی استراتژیک سازمانتشکيل تيم برنامه 0

             هفته 0 سازمان ریزی استراتژیکآموزش تيم برنامه 2

             هفته 0  های سازمانتعریف مأموریت، دورنما و ارزش 9

             هفته 0  سازمان ارزیابی استراتژیک 0

             هفته 0 سازمان های عملکردیتدوین اهداف کلی و اختصاصی و شاخص 1

ارزیابی استراتژی های پيشنهادی و انتخاب استراتژی های  6

 سازمان 

             هفته 0

             هفته 0  تدوین برنامه عملياتی سال اول سازمان 7

             هفته 2  هزینه برنامه عملياتی سال اول سازمانبرآورد  8

             هفته 0  تعدیل برنامه عملياتی سال اول سازمان 3

             هفته 0  ارائه برنامه استراتژیک 01
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 تحلیل استراتژی بیمارستان

ک کند با استفاده از ي. اين مدل کمک مي .استفاده شد فرد ار ديويد و تعیین موقعیت مرکز از مدل سوم شعبانبیمارستان  برای تحلیل استراتژی

ريزی، يادگیری سازماني، فرهنگ سازماني، مديريت کارکنان، مديريت بعد )رهبری و مديريت، برنامه 1پرسشنامه به ارزيابي محیط داخلي سازمان در 

بعد )محصول جايگزين، مشتريان،  1ازمان( و ارزيابي محیط خارجي سازمان در ها و فرايندها و عملكرد سمشتريان، مديريت منابع، مديريت سیستم

( طيزيست محیکنندگان کاالها و خدمات، رقبا، عوامل سیاسي و قانوني، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعي و فرهنگي، عوامل تكنولوژيک و عوامل تأمین

ها در نظر گرفته شده است. اين مدل، ارزيابي عیني از محیط ابعاد، ضريب اهمیتي برای آن اقدام کرد. با توجه به متفاوت بودن اهمیت هر کدام از اين

 کند.داخلي و خارجي سازمان سازمان ارائه مي
 نامه واژه

 
کند. مأموريت سازمان هدف های ديگر متمايز ميسازمان، بیانگر فلسفه وجودی و هدف اصلي سازمان است که سازمان را از سازمان 4مأموريت .4

های کلي سازمان خواهد بود. مأموريت يا رسالت سازمان گیریدهد، جهت سازمان را مشخص کرده و راهنمای تصمیمکلي سازمان را نشان مي

 ست که سازمان چه کاری انجام مي دهد.نمايانگر اين امر ا

خواهد در آينده آن گونه باشد. دورنما يا ديدگاه سازمان نمايانگر اين امر پردازد که سازمان ميسازمان، به توصیف وضعیت مطلوبي مي 2دورنمای .0

 است که سازمان در آينده چه مي خواهد باشد.

ها بیانگر بايدها و نبايدها در یادی يا حقايقي که سازمان آنها را گرامي مي شمارد. ارزشحاکم بر سازمان، عبارتست از اعتقادات بن 9هایارزش .3

 .شوند و بكار گرفته مي اين ارزشها شكل مي گیرند مبنای های سازمان بر يک سازمان و تعیین کننده رفتارهای افراد در سازمان است. استراتژی

 .کندمي کمک اهداف به نیل جهت در را سازمان که است سازماني داخل هايي توانمندی و منابع از ایسازمان، مجموعه 0قوت نقاط .1

 .شوندمي سازمان اهداف تحقق از مانع که باشد مي سازماني داخل عوامل از ایسازمان، مجموعه 1ضعف نقاط .3

افزايش  سازمان های توانمند آنها از گیریبهره صورت در که سازمان است از خارج بالقوه امكانات از ای موجود برای سازمان، مجموعه 6هایفرصت .6

 .يافت خواهد

 سازمان اهداف تحقق و هابرنامه اجرای از مانع که سازمان است از خارج گرمداخله و موثر عوامل از ایموجود بر سر راه سازمان، مجموعه 7تهديدهای .7
 .شوندمي

ها، فرايندهای اين عوامل شامل اهداف سازماني، ساختارها، فرهنگ سازماني، سیستم باشند.مي  سازمان ضعف و قوت نقاط مجموعه  3داخلي عوامل .3

 کاری، مديران، کارکنان، منابع در دسترس، ظرفیت عملیاتي سازمان و عملكرد سازمان است.

عوامل اقتصادی، عوامل  اجتماعي و اين عوامل شامل عوامل سیاسي و قانوني،  باشند.مي سازمان تهديدهای و ها فرصت مجموعه 1خارجي عوامل .1

 است.محیطي فرهنگي، عوامل تكنولوژيک و عوامل زيست 

 گیرد.کار ميخود و رسیدن به مزيت برتری به کالنسازمان،  مجموعه اقداماتي است که يک سازمان برای دستیابي به اهداف  01استراتژی .41

                                                 

1 - Mission 

2 - Vision 

3 - Value 

4 - Strengths 

5 - Weaknesses 

6 - Opportunities 

7 - Threats 

8 - Internal factors 

9 - External factors 

10 - Strategy 
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 ذینفعان بیمارستان سوم شعبان
 داخلی:                                                                 

 بیمارستان و هیئت مديره موسسهیئت 

 بیمارستانارشد مديران 

 پزشكان بیمارستان

 پرسنل درماني

 کارکنان اداری و مالي

 پرسنل پشتیباني و خدماتي

 خارجی :  

 بیماران    

 بیماران همراهان

 پايه و تكمیلي شرکت های بیمه ای

 شرکت های پشتیبان طرف قرارداد

 مراکز دولتي پشتیبان  طرف قرارداد

 دانشگاه شهید بهشتي

 وزارت بهداشت

 تامین کنندگان کاال و خدمات

 پزشكي قانوني و سازمان های قانوني

 هالل احمر

 ستاد مديريت بحران

 نیروی انتظامي

 شهرداری

 مراکز تشخیص درماني مجاور
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 SWOTد یفرصت و تهد ، ضعف ، ن نقاط قوتییتع
 (IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی)

 ضریب رتبه عناوین  عامل 
امتياز 

 وزن دار

S1 0.268 0.067 4 مارستانيب ییايجغراف محدوده در شکن سنگ واحد  تنها استقرار 

S2 0.24 0.06 4 وجود بخش فعال دیاليز 

S3  0.22 0.055 4 وجود امکانات رفاهی تفریحی و امتيازات مالی 

S4  0.204 0.051 4 پذیرش بيماران با پوشش بيمه های پایه و تکميلی 

S5 0.188 0.047 4 امکان دسترسی کارکنان و گيرندگان خدمت به مدیران ارشد بيمارستان 

S6  0.18 0.045 4 برقراری کلينيک سالمت در راستای برنامه پيشگيری و سالمت جامعه 

S7 
ساعته)زنان،جراحی،قلب ،بيهوشی ، اتاق  20وجود پزشکان متخصص مقيم 

 ،اطفال( ICUعمل ، 
3 0.042 0.126 

S8 0.105 0.035 3 ایجاد خوابگاه برای همراهان بيماران ارجاعی از شهرستان 

S9 
متقابل مدیران ارشد با پرسنل بيمارستان در راستای اجرای اهداف کالن تعامل 

 بيمارستان
3 0.034 0.102 

S10 0.099 0.033 3 ارائه تسهيالت مناسب جهت بيماران نيازمند از طریق واحد مددکاری 

S11 
و نرم افزارهای  HISارتقاء مستمر به منظور استفاده بهينه و کارآمد از سيستم 

 جانبی مرتبط
3 0.031 0.093 

        

W1 
عدم تبليغات مناسب در خصوص ظرفيت های موجود )کلينيک و پاراکلينيک(،  

 درمانی و جراحی
1 0.032 0.032 

W2 
عدم توانایی ارتباط مناسب منشی، نگهبان و پذیرش گر درمانگاه با بيماران و 

 مراجعه کنندگان
1 0.03 0.03 

W3 0.029 0.029 1 ضعيف بودن انگيزه در ميان پرسنل 

W4 
عدم استقرار پزشک متخصص رادیولوژی مقيم در شيفت شب بخش 

 سونوگرافی و روزهای تعطيل 
2 0.026 0.052 

W5  0.048 0.024 2 عدم همکاری پزشکان فوق تخصص در رشته های مرتبط با بخش های بالينی 

W6 
بروز رسانی تجهيزات بيمارستانی مرتبط با ناکافی بودن منابع مالی جهت 

 تخصص ها در درمانگاه ها و بخش ها
2 0.022 0.044 

W7  0.42 0.21 2 فرسودگی ساختار ومحدودیت فضای فيزیکی بيمارستان 

W8 
عدم وجود پاراکلينيک های مرتبط با تخصص های فعلی درمانگاه و بخش های 

 ، سی تی آنژیو و ... ( MRIبستری)
2 0.02 0.04 

W9 
عدم وجود آگاهی پرسنل درمانگاه از ساعات و روزهای کاری پزشکان و خدمات 

 پاراکلينيکی بيمارستان
2 0.019 0.038 
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W10 0.036 0.018 2 عدم اجرا و نظارت بر خط مشی گيرندگان خدمت در بيمارستان 

W11 
ساختار اجرای ناکافی استانداردهای ایمنی سازه ای و غير سازه ای به لحاظ 

 فيزیکی بيمارستان
2 0.017 0.034 

W12 
 کمبود نيروی انسانی و متخصص در رسته پرستاری

2 0.014 0.028 

W13 
کسورات اعمال شده توسط سازمان های بيمه گر بعلت عدم دقت در ثبت 

 صحيح اطالعات
2 0.012 0.024 

W14 
پزشک و  عدم وجود لباس مناسب از لحاظ سایز و رنگ  برای رده های منشی،

 پرستار شاغل در درمانگاه
2 0.011 0.022 

W15 0.02 0.01 2 ناکافی بودن آموزش های ضمن خدمت پرسنل 

W16 )0.006 0.003 2 عدم رعایت استانداردهای هتلينگ )سه ستاره 

W17 0.004 0.002 2 تفکيک صحيح پسماند 

W18 0.002 0.001 2 فعال نبودن کميته های بيمارستانی و پيگيری مصوبات آن 

 9661 0   جمع

 ( EFE) ماتریس عوامل خارجی

 ضریب رتبه  عناوین  عامل 
امتياز 

 وزن دار

O1 
استفاده از ظرفيت های حمایتی خيرین در راستای سياست های مالی تشویقی 

 بيمارستان
4 0.058 0.232 

O2 
و  فضای درماناستفاده از بافت قدیمی و فرسوده اطراف بيمارستان به منظور گسترش 

 بهينه سازی محيط بيمارستان
4 0.055 0.22 

O3 
 قرار گرفتن موقعيت بيمارستان در منطقه پرجمعيت جغرافيایی جنوب شهر تهران

4 0.053 0.212 

O4 
در خصوص معرفی پتانسيل های تشخيصی،  00و  02برقراری دیدار با شهردار مناطق 

 بيماران مناطق مذکوردرمان و بهداشتی بيمارستان به منظور جذب 
4 0.051 0.204 

O5 0.188 0.047 4 معرفی بيماران کم بضاعت وتقبل هزینه های آنان توسط خيرین 

O6 
بهداشتی برای مدارس اطراف بيمارستان )دخترانه و –برگزاری کالس های آموزشی 

 پسرانه(
3 0.046 0.138 

O7 
محدوده جغرافيای بيمارستان همکاری با مراکز درمانی و واحدهای پاراکلينک در 

 درخصوص ارائه خدمات درمانی به بيماران
3 0.044 0.132 
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O8 
عزم ملی در استقرار اعتباربخشی به منظور ارتقاء کيفيت خدمات و رضایتمندی 

 مراجعين
4 0.042 0.168 

O9 0.102 0.034 3 دریافت تعرفه خدمات درمانی و تشخيصی کمتر از تعرفه مصوب وزارت بهداشت 

O10 
در دسترس بودن امکانات آموزشی خارج بيمارستانی در قالب کارگاه و سمينار 

 آموزشی
3 0.028 0.084 

O11 
همکاری سازمان انتقال خون ، شهرداری، هالل احمر، ستاد بحران در راستای ارائه 

 خدمات به بيماران
3 0.022 0.066 

O12 
اطراف بيمارستان در شرایط امکان استفاده از فضاهای فيزیکی مناسب 

 (مسجد،مدرسه،پارکينگ حسينيه و ... )بحران
4 0.02 0.08 

      

T1 0.085 0.085 1 تاخير در دریافت معوقات از سازمان های بيمه پایه و تکميلی 

T2 0.08 0.08 1 اجرای طرح تحول سالمت در نظام بهداشتی درمانی کشور 

T3 
وجود بافت های قدیمی و فرسوده در اطراف بيمارستان و ایجاد محدودیت در ارائه 

 خدمات مطلوب به بيماران شرایط بحرانی بيمارستان 
2 0.075 0.15 

T4 
عدم دسترسی آسان بيماران خارج محدوده جغرافيایی بيمارستان به لحاظ قرار داشتن 

 در محدوده طرح ترافيک 
1 0.065 0.065 

T5 
مراکز درمانی در محدوده بيمارستان با تخصص های مشابه که منجر به کاهش  تعدد

 مراجعين می شود .
1 0.057 0.057 

T6 
حقوق و مزایای باالتر در  مراکز درمانی دولتی نسبت به بخش های خصوصی و خيریه 

 در جذب پرسنل پرستاری
2 0.05 0.1 

T7  0.096 0.048 2 اجتماعی در رشته های پرستاریعدم امکان بکارگيری بازنشستگان سازمان تامين 

 26013 0   جمع
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 خارجيعوامل          

 

   

   استراتژی های تهاجمي                                                                        

 استراتژی های محافظه کارانه ) تغییر جهت (

 

 

 

 
عوامل                               

                                                                                       داخلي
 

 

 
 استراتژی های تدافعي استراتژی های تنوع)رقابتي(                                                 

 

 

 

   

 

 

 

 SWOTاستراتژی های مطرح در مدل 
 محافظه کارانه – WOاستراتژی  -( Iاستفاده از مزيت هايي که در فرصت ها نهفته است برای جبران نقاط ضعف موجود در سازمان )ناحیه

 تهاجمي - SOاستراتژی  –( IIبا استفاده از نقاط قوت سازمان )ناحیه  حداکثر استفاده از فرصت ها

 تدافعي - WTاستراتژی  –( IIIبه حداقل رساندن زيان های ناشي از تهديدها و نقاط ضعف )ناحیه 

 رقابتي- STاستراتژی  –( IVبرای جلوگیری از تهديدها )ناحیه  استفاده از نقاط قوت سازمان

 

 

 

  

 ورودی های فضای داخلي

S W 

SO WO O ورودی های محیط خارجي 
ST WT T 

موفعيت 

 بيمارستان
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    :   (SWOTعوامل محیطی درونی و بیرونی )جدول تحلیل 
 

 عوامل دروني               

 

 

 

 عوامل بیروني

 ( Wنقاط ضعف ) ( Sنقاط قوت )

S1 ستانماریب ییایجغراف محدوده در شكن سنگ واحد  تنها استقرار 

S2 زیالید فعال بخش وجود 

S3 یمال ازاتیامت و یحیتفر یرفاه امكانات وجود 

S4 یلیتكم و هیپا یها مهیب پوشش با مارانیب رشیپذ 

S5 دارشتت رانیمد به خدمت رندگانیگ و کارکنان یدستتترستت امكان 

 مارستانیب

S6 ستا در سالمت کینیکل یبرقرار  سالمت و یریشگیپ برنامه یرا

 جامعه

S7 قلبیزنان،جراح)ستتاعته 04 میمق متخصتت  پزشتتكان وجود، 

 (،اطفال ICU ، عمل اتاق ، یهوشی،ب

S8 شهرستان از یارجاع مارانیب همراهان یبرا خوابگاه جادیا 

S9سنل با ارشد رانیمد متقابل تعامل ستانیب پر ستا در مار   یاجرا یرا

 مارستانیب کالن اهداف

S10واحد قیطر از ازمندین مارانیب جهت مناستتتب التیتستتته ارائه 

 یمددکار

S11مستیس از کارآمد و نهیبه استفاده منظور به مستمر ارتقاء HIS و 

 مرتبط یجانب یافزارها نرم

W1موجود های ظرفیت خصتتتو  در مناستتتب تبلیغات عدم 

 جراحی و درمانی  ،(پاراکلینیک و کلینیک)

W2 رگ پذیرش و نگهبان منشتتی، مناستتب ارتباط توانایی عدم 

 کنندگان مراجعه و بیماران با درمانگاه

W3 پرسنل میان در انگیزه بودن ضعیف 

W4 فتیش در میمق یولوژیراد متخص  پزشک استقرار عدم 

 لیتعط یروزها و یسونوگراف بخش شب

W5 طمرتب یها رشته در تخص  فوق پزشكان یهمكار عدم 

 ینیبال یها بخش با

W6 کاف نابع بودن ینا   زاتیتجه یرستتتتان بروز جهت یمال م

 اه بخش و ها درمانگاه در ها تخص  با مرتبط یمارستانیب

W7 مارستانیب یكیزیف یفضا تیومحدود ساختار یفرسودگ 

W8 ص  با مرتبط های پاراکلینیک وجود عدم  علیف های تخ

 ... ( و ویآنژ یت یس ، MRI)بستری های بخش و درمانگاه

W9 سنل آگاهی وجود عدم  روزهای و ساعات از درمانگاه پر

 بیمارستان پاراکلینیكی خدمات و پزشكان کاری

W10 در خدمت گیرندگان مشتتی خط بر نظارت و اجرا عدم 

 بیمارستان

 W11ستانداردها یناکاف یاجرا  سازه ریغ و یا سازه یمنیا یا

 مارستانیب یكیزیف ساختار لحاظ به یا

W12 یپرستار رسته در متخص  و یانسان یروین کمبود 

W13 بعلت گر مهیب یها سازمان توسط شده اعمال کسورات 

 اطالعات حیصح ثبت در دقت عدم

W14 رده برای  رنگ و سایز لحاظ از مناسب لباس وجود عدم 

 درمانگاه در شاغل پرستار و پزشک منشی، های

W15 پرسنل خدمت ضمن یها آموزش بودن یناکاف 

W16 (ستاره سه) هتلینگ استانداردهای رعایت عدم 

W17  پسماند صحیح تفكیکعدم 

W18 آن صوباتم یریگیپ و یمارستانیب یها تهیکم نبودن فعال 
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ت 
رص

ف
(

O ) 

O1 یاراست در نیخیر یتیحما یها ظرفیت از استفاده 

 بیمارستان یقیتشو یمال یها سیاست

O2 رستانبیما اطراف فرسوده و یمیقد بافت از استفاده 

 طمحی یساز بهینه و درمان یفضا گسترش منظور به

 بیمارستان

O3 رجمعیتپ منطقه در بیمارستان موقعیت گرفتن قرار 

 تهران شهر جنوب ییجغرافیا

O4 در 14 و 10 مناطق شهردار با دیدار برقراری 

 و درمان تشخیصی، های پتانسیل معرفی خصو 

 مذکور مناطق بیماران جذب منظور به بیمارستان بهداشتی

O5 نانآ یها نهیهز وتقبل بضاعت کم بیماران یمعرف 

 نیخیر توسط

O6 برای بهداشتی– آموزشی های کالس برگزاری 

 (پسرانه و دخترانه) بیمارستان اطراف مدارس

O7 پاراکلینک یواحدها و یدرمان مراکز با یهمكار 

 ارائه درخصو  بیمارستان یجغرافیا محدوده در

 بیماران به یدرمان خدمات

O8 قاءارت منظور به یاعتباربخش استقرار در یمل عزم 

 مراجعین یتمندیرضا و خدمات کیفیت

O9 از ترکم یتشخیص و یدرمان خدمات تعرفه افتیدر 

 بهداشت وزارت مصوب تعرفه

O10 خارج یآموزش امكانات بودن دسترس در 

 یآموزش سمینار و کارگاه قالب در یبیمارستان

O11 هالل ،یشهردار ، خون انتقال سازمان یهمكار 

 بیماران به خدمات ارائه یراستا در بحران ستاد احمر،

O12 طرافا مناسب یكیفیز یفضاها از استفاده امكان 

 مسجد،مدرسه،پارکینگ(بحران طیشرا در بیمارستان

 ... ) و حسینیه

SO1 تيريمد و ماریب يمنيا دوســتدار مارســتانیب یاســتانداردها یاجرا  

 خطر

 

SO2 نیمراجع یتمنديرضا ميتكر 

SO3 وزارت اهداف یراســتا در نگر جامع ســالمت یاســتانداردها جاديا 

 متبوع

 

 

WO1 گسترش فضای فیزيكي بیمارستان با احداث ساختمان جديد 

 

WO2  استقرار واحدهای بالیني فوق تخصصي و پاراکلینیک  با توجه

 به نیاز بیماران مردم منطقه 

د)
دي

ته
T ) 

T1 و هیپا بیمه یها سازمان از معوقات افتیدر در تاخیر 

 یتكمیل

T2 یدرمان یبهداشت نظام در سالمت تحول طرح یاجرا 

 کشور

T3 اطراف در فرسوده و یمیقد یها بافت وجود 

 هب مطلوب خدمات ارائه در تیمحدود جادیا و مارستانیب

 مارستانیب یبحران طیشرا مارانیب

T4 محدوده خارج مارانیب آسان یدسترس عدم 

 ودهمحد در داشتن قرار لحاظ به مارستانیب ییایجغراف

 کیتراف طرح

T5 با مارستانیب محدوده در یدرمان مراکز تعدد 

 ودش یم نیمراجع کاهش به منجر که مشابه یها تخص 

T6 سبتن یدولت یدرمان مراکز  در باالتر یایمزا و حقوق 

 پرسنل جذب در هیریخ و یخصوص یها بخش به

 یپرستار

T7 نیامت سازمان بازنشستگان یریبكارگ امكان عدم 

 یپرستار یها رشته در یاجتماع

 

ST1 يانسان منابع تيريمد ارتقاء 

 

ST2 ياطالعات و يزاتیتجه ، يكيزیف ،يمال منابع تيريمد 

 

ST3 ( ـــرايط قرارداد مشـــارکتي يت ش با  Privilegeتقو  )

 پزشكان مهمان 

WT1 و بیماران با تعامل راسـتای در سـازماني رفتار بهبود 

 بیمارستان اصلي های سیاست
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 بیمارستان سوم شعباناستراتژی های اولویت دار )اهداف استراتژیک ( 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 مجموع نمرات داخلی و خارجی نام استراتژی 

ب
خ

ی منت
ی ها

استراتژ
 

ل اجرا
و قاب

 
س از

پ
 

سه 
مقای

از نظر 

جذابي
ت

 
اجرای استانداردهای بیمارستان 

دوستدار ایمنی بیمار و مدیریت 

 SO1خطر 

 6.578 3.40 داخلینمره حاصل از  ماتریس عوامل 

 3.18 خارجینمره حاصل از  ماتریس عوامل 

  وكاركنان بیماران رضایتمندی
SO2 

 6.335 3.27 داخلینمره حاصل از  ماتریس عوامل 

 
 3.07 خارجینمره حاصل از  ماتریس عوامل 

 زا بیمارستان تخت اشغال افزایش

 عهجام به موثر رسانی اطالع طریق

 ST1 پوشش تحت

 5.82 3.37 داخلینمره حاصل از  ماتریس عوامل 

 
 2.45 خارجینمره حاصل از  ماتریس عوامل 

 ،یمال انسانی، منابع تیریمد

ی اطالعات و یزاتیتجه ، یکیزیف
ST2 

 5.176 2.80 داخلینمره حاصل از  ماتریس عوامل 

 
 2.38 خارجینمره حاصل از  ماتریس عوامل 

 2.45 خارجینمره حاصل از  ماتریس عوامل 

 جامع سالمت یاستانداردها جادیا

 وزارت اهداف یراستا در نگر

 SO3 متبوع

 4.786 2.66 داخلینمره حاصل از  ماتریس عوامل 

 2.12 خارجینمره حاصل از  ماتریس عوامل 

 پاراكلینیك خدمات از وری بهره
WO2 

 4.63 2.027 داخلینمره حاصل از  ماتریس عوامل 

 2.603 خارجینمره حاصل از  ماتریس عوامل 

 راستای در سازمانی رفتار بهبود

 های سیاست و بیماران با تعامل

 WT بیمارستان اصلی

 4.405 2.373 داخلینمره حاصل از  ماتریس عوامل 
 

 2.032 خارجینمره حاصل از  ماتریس عوامل 

 با مارستانیب یکیزیف یفضا گسترش

 WO1 دیجد ساختمان احداث

 4.184 2.027 داخلینمره حاصل از  ماتریس عوامل 

  2.157 خارجینمره حاصل از  ماتریس عوامل 
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 اهداف عینی
 

 ایمنی بیمار وکارکنانحفظ و ارتقای :   Goal 1  هدف کالن

 

S1 اجرای استانداردهای بيمارستان دوستدار ایمنی و مدیریت خطر 

 

O1 4111تا پايان سال  %11استانداردهای الزامي ايمني بیمار به میزان  افزايش انطباق عملكرد پرسنل با 

O2 4111تا پايان سال  درصد 66به درصد  36از ايمني بیمار  اساسياستانداردهای  راستقرا 

O3  4111تا پايان  نسبت به وضع موجود %4از  به میزان گانه03 وقايعکاهش بروز 

O4  4111تا پايان سال   %61به  %11از تلفیق دارويي اجرای 

O5 4111تا پايان سال   % 61به   % 73از  نخست زا کاهش میزان سزارين 

 O6 4111سال تا پايان مخاطرات شناسايي شده و تعیین شده  %31جهت حداقلمديريت خطر  نظام اجرای 

O7 4111تا پايان سال  % 411به میزان  ...(  و و استوارتشیب پروفیالکسي آنتي بیوتیکهای مديريت دارويي ) اجرای برنامه 

O8 4111درصد تا پايان سال 31درصد به  00دست در پنج موقعیت از  افزايش میزان رعايت بهداشت 

O9 استفاده بهینه پرسنل از وسايل حفاظت فردی از  از طريق پیشگیری از عفونت های بیمارستاني در شرايط طغیان و واگیر افزايش

 4111درصد تا پايان سال  31درصد به  73

O10  4111درصد تا پايان سال  411درصد به  71اجرای برنامه معاينات دوره ای کارکنان از 

O11  تا  %61استرلیزاسیون تجهیزات و وسايل پزشكي با قابلیت استفاده مجدد مطابق با موازين استاندارد کنترل عفونت به میزان

 4111پايان سال 

O12  71افزايش انطباق عملكرد پرسنل اتاق عمل ، بخش های ويژه و اورژانس با استانداردهای پیشگیری و کترل عفونت به میزان% 

  4111تا پايان سال 

O13  پیاده سازی نظام مراقبت در تعیین عوامل سبب سازی طوالني شدن مدت بستری در بیمارانICU  تا پايان سال  %33به میزان

4111 

S2  متبوع وزارت اهداف یراستا در نگر جامع سالمت یاستانداردها جادیا 

O1   4111تا پايان سال  %71به  %63از درصد تفكیک صحیح پسماند از مبدا اجرای افزايش 

O2   4111تا پايان سال در هر فصل، به طور میانگین کیلو 411کیلو به  413کاهش تولید پسماندهای عفوني از 

O3 تا پايان سال میانگین مراجعین سال قبل  %41به میزان  غربالگری ديابت، فشارخون  افزايش فعالیت کلینیک سالمت در خصوص

4111 

O4 4111میانگین مراجعین سال قبل تا پايان سال  %41به میزان  ايجاد کلینیک غربالگری دهانه رحم / سینه 

O5  4111پايان سال   %31 به %11از  برنامه های آموزشيمراجعه کننده جهت شرکت در  مادران باردارتعداد افزايش 

 

 در راستای رضایتمندی گیرندگان خدمت تشخیصی و بهداشتی –ارتقاء کمی و کیفی ارائه خدمات درمانی :  Goal 2   هدف کالن
 

S1  بيماران و کارکنانرضایتمندی 

O1 4111تا پايان سال  درصد31درصد به 67از  انافزايش رضايتمندی بیمار 

O2 4111تا پايان سال  درصد 71به  درصد 63از  همراهان افزايش رضايتمندی 

O3 4111تا پايان سال  روز 7حداکثر  تا در نوبت رسیدگي شكاياتکاهش میانگین زمان پاسخگويي به 

                  O4  4111تا پايان سال  سنجه تامین و تسهیالتبر مبنای استانداردهای تسهیالت هتلینگ  %31تامین حداقل 
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S2 پوشش تحت جامعه به موثر رسانی اطالع طریق از بيمارستان تخت اشغال افزایش  

O1   4111تا پايان سال  %411افزايش اطالع رساني در خصوص خدمات بیمارستاني از طريق وب سايت 

O2   راه اندازی بخشVIP  4111تا پايان سال   %71به میزان 

 O3( تقويت شرايط قرارداد مشارکتيPrivilegeبا پزشكان )  4111تا پايان سال  %31به میزان 

O4  4111راه اندازی کلینیک های جديد در رشته های فوق تخصصي گوارش و غدد مرتبط با اهداف کالن بیمارستان تا پايان سال 

S3 بيمارستان اصلی های سياست و بيماران با تعامل راستای در سازمانی رفتار بهبود 

 

  O1 4111سال تا پايان  درصد 61درصد به  33افزايش رضايتمندی کارکنان از 

 

 و افزایش درآمد .ها مدیریت منابع انسانی و مالی مبتنی بر کاهش هزینه ارتقاء :     Goal 3 هدف کالن

 

S1 مدیریت منابع انسانی، فيزیکی، تجهيزاتی، مالی و اطالعاتی 

   

O1 4111 تا پايان سال %31به  %61ارتقاء اثربخشي آموزش کارکنان از 

O2  4111تا پايان سال   %411افزايش مشارکت پرسنل جديدالورود در برنامه های آموزشي به میزان 

O3  4111درصد اطالعات بیماران با سپاس تا پايان سال 411تبادل 

O4  4111تا پايان سال  روز3کاهش میانگین زمان خواب تجهیزات پزشكي به کمتراز 

O5  4111تا پايان سال  %01افزايش بهسازی استانداردهای تهويه هوا به میزان 

O6  4111تا پايان سال  %71میزان مديريت نگهداشت تجهیزات تاسیساتي به میزان 

O7  4111وضعیت فعلي تا پايان سال  %3کاهش مصرف آب و برق به میزان 

O8  4111درصد تا پايان سال 11درصد به میزان  61درصد اجرای صحیح مستندسازی پرونده بیماران به از 

 

S2  خدمات پاراکلينيک و توسعه بهره وریافزایش  

O1  4111تا پايان سال  بعد از ظهر 3تا ساعت  پزشكي ناو دند واحدهای فیزيوتراپي و سنگ شكنافزايش ساعات ارائه خدمات 

O2  4111تا پايان سال  %411به میزان  اندازی کلینیک طب کارراه 

S3  گسترش فضای فيزیکی بيمارستان 

O1  4111تا پايان سال  %411ساختمان جديد به میزان  واگذاریتكمیل و 

O2  4111تا پايان سال  %11راه اندازی آزمايشگاه رفرانس به میزان 

O3 4111تا پايان سال  %31راه اندازی مرکز جراحي محدود چشم به میزان 
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 امضاء
 نام

 )سمت(
 امضاء

 نام

 )سمت(

 
 تقی زادهآقای دکتر 

 )مسئول فنی (
 

 آقای هادی خلجی

 )مدیر عامل (

 
 بهبود کيفيت()کارشناس  

 مستوریخانم 
 

 آقای دکتر تميزکار

 (دفتر فنی)مدیر 

 
 خانم نشلجی

 )مدیرامورمالی(
 

 دلبر اردالنیخانم 

 )مدیره پرستاری(

 
  مهندس ترابی قای آ

 ( IT)مسئول
 

 محسن محمدیآقای 

 )مدیرامور اداری (

 
 خانم سارا روتيوند

 )کارشناس بهداشت حرفه ای(
 

 رویا شریفیخانم 

 )سوپروایزرکنترل عفونت(

ایمنی هماهنگ کننده  )کارشناس 

 بيمار(

 


