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 :مقدمه 

 هاي ش تال مهمترین جزو باید آن ارتقاي و حفظ که است ارزشمندي سرمایه سالمت،

 براي سالمتی و بوده پایدار توسعه محور سالم، انسان .شود محسوب ها انسان روزمره زندگی

 تالش و سالمتی به توجه لذا است، ضروري امري الهی مواهب از ها ن انسا شدن بهرهمند

 .است بوده مهم اولویت یک همواره آن ارتقاي و حفظ براي

 جامعه و مردم نیازهاي به گفتن پاسخ و سالمت سطح ارتقاي سالمت، نظام اصلی مأموریت

نیازها تحت تاثیر شرایط اقتصادي ،اجتماعی ،سیاسی و محیطی پیوسته تغییر می  این .است

 به و بوده تغییر حال در دائما سالمت آمیز مخاطره وعوامل بیماریها دیگر سوي کنند.از

 تغییرات این به پاسخگویی می نمایند. را تجربه سریعی بسیار تحوالت حاضر دوره در خصوص

 داد. ارتقا و را متحول سالمت نظام باید آن اساس بر که است استداللی مهمترین

 توجه مورد اساسی قانون در حق یک عنوان به مردم آحاد سالمت موضوع، اهمیت به توجه با

 اسالمی جمهوري چشمانداز در اهداف مهمترین از نیز مردم سالمت سطح وارتقاي گرفته قرار

 از میبایست که شده ترسیم آرمانی جامعهاي انداز، چشم در .است شده گرفته نظر در ایران

 .باشد جامعه برخوردار تمامی براي سالمت حداکثر

ازاجراي  گام نخستینآموزشی پژوهشی شهداي خلیج  فارس  مرکزتدوین نقشه جامع راهبردي 

 آن دنبال به که بوده فناوري کشور و علم کالن برنامه هاي تبیین جهت در این مجموعه و

 ضروري می نماید.  بسیار برنامه راهبردي این مرکز براي تحقق اهداف چشم انداز ، تدوین به الزام

 درمان، بهداشت، از اعم کشور سالمت حوزه فعالیت هاي مجموعه حقیقت در نقشه این

این  سالمت تحولی و اصلی سیاستهاي نقشه، این طراحی با .و فناوري است  پژوهش آموزش،

 در ثبات نظام سالمت ، اصلی ارکان از گرفتن مشروعیت با است امید و شده مرکز مشخص

 .انجامید خواهد سالمت نظام ارتقاي به قطعا   مهم این که باشد داشته دنبال به را سیاستها

 سیر تا شود روز به و بازبینی منظم زمانی فواصل با راهبردي بایستی نقشه این نهایت در

 میثاق یک وجود لزوم اما .محقق شود 4001اندازتا پایان سال  چشم افق تا مرکز تعالی

 .نیست انکار قابل آن ضرورت است که امري این برنامه در درگیر فعاالن تمامی بین مشترك

   لذا امید است این برنامه سرلوحه اقدامات بعدي براي رسیدن به اهداف سازمان باشد.
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  نمودار برنامه استراتژیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرایند تدوین برنامه 

 استراتژیک

ارزیابی محیط خارجی 

 سازمان

ارزیابی محیط داخلی 

 سازمان

شناسایی مشتریان 

 و گروه های ذینفع

دورنما ، ارزش ها و اهداف کلی  تعیین رسالت ،

 سازمان

 سازمان شناسایی مشکالت

 تعیین اهداف و مقاصد سازمان

 تدوین استراتژی های سازمان

 انتخاب شاخص های سنجش و پایش عملکرد سازمان

ارزیابی و 

 اصالح برنامه
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 برنامه ریزی برای برنامه ریزی استراتژیک

مه ریزي استراتژیک تشکیل تیم یا کمیته راهبردي بیمارستان می باشد. در مرکز آموزشی در برنااولین گام 

درمانی شهداي خلیج فارس  ترکیب این تیم  شامل  مدیران ارشد بیمارستان و اعضاي کمیته  بهبود کیفیت 

 می باشد. 

 ساعضای کمیته تدوین برنامه راهبردی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیخ فار

 امضا سمت نام و نام خانوادگی ردیف

  ریاست بیمارستان خانم دکتر عاطفه اسفندیاری 1

  مدیر داخلی نظر غالمیآقای  2

  معاون آموزشی و پژوهشی آقای دکتر اله کرم اخالقی 3

  مدیر گروه اطفال آقای دکتر محمدرضا فریبرزی 4

  مدیر گروه داخلی آقای دکتر محمدرضا کالنتر 5

  مدیر گروه جراحی رضا آژ آقای دکتر 6

  کارشناس امور عمومی احمد تنهاآقای  7

  پرستاری خدمات مدیر خانم  زهرا حیدری سروستانی 8

کارشناس هماهنگ کننده  توران درفان 9

 ایمنی بیمار

 

و  بهبود کیفیت مسئول  فرخنده پاساالرخانم  10

 اعتباربخشی

 

بهبود کیفیتکارشناس  مژده سرقلیخانم  11   

  سوپروایزر اعتباربخشی صغری قاسمیخانم  12

  کارشناس بحران و بالیا فرزاد بحرانیآقای  13
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  مدیر خدمات پژوهشی جمیله کیانیدکتر خانم  14

  مدیر امور مالی آقای مازیار رئیسی نژاد 15

  مدیرIT آقای مسعود شاهینی 16

  مسئول حراست آقای مسعود عسکری 17

  سرپرست منابع انسانی وحید شریفی فهلیانیآقای  18

  مسئول مدارک پزشکی آقای حسن دشتی 19

ل مددکاریمسئو خانم لیال شیرکانی 20   

  مسئول ترخیص آقای حمید کمالی 21

  سوپروایزر آموزشی خانم زهرا صدیقی 22

  سوپروایز کنترل عفونت خانم الهام عربی 23

  مسئول زایشگاه فرحناز کاویانیخانم  24

  مسئول بهداشت محیط محدثه صدیقخانم  25

  مسئول بهداشت حرفه ای خانم نگار جمهیری 26

آموزش مسئول مرضیه قلی زادهخانم  27   

  سوپروایزر آموزش سالمت خانم آمنه خدادادی 28
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 جدول زمانبندی تدوین برنامه راهبردی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیخ فارس

 موضوع جلسه تاریخ

مشخص -معرفی اعضا جهت تشکیل تیم برنامه راهبردي  2/10/1396

 کردن هدف از تدوین برنامه استراتژیک

 و تعیین اهداف کلی  SWOTآنالیز 22/10/1396

 تدوین استراتژي هاي بیمارستان 30/10/1396

 تدوین برنامه عملیاتی 15/11/1396

 استراتژیکبازنگري برنامه  24/10/1397

اولویت بندي نقاط ضعف و قوت و فرصت و تهدیدو تعیین  29/10/97

 اهداف بیمارستان

 نگري شده به کلیه بخش هازابالغ برنامه استراتژیک با 25/12/97

 بازنگري برنامه استراتژیک 25/12/98

 ابالغ بازنگري جدید 01/02/99
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 دورنما و ارزش های بیمارستان-رسالت

 رسالت:بیانیه 
فلسفه وجودي مرکزآموزشی درمانی و پژوهشی شهداي خلیج فارس ارائه خدمات تشخیصی و درمانی تخصصی 

باتوجه به  ، مبتنی بر شواهد با رعایت حقوق گیرندگان خدمت ، و فوق تخصصی ایمن با باالترین کیفیت 

د و نیروي انسانی متعهد در آمهاي کاراستانداردهاي نوین ملی و منطقه اي و استفاده بهینه از منابع ، فناوري 

 بیماران جنوب کشور به کلیه مراجعین می باشدانتظارات  با  بیماران و متناسب  منديراستاي افزایش رضایت

  چشم انداز:بیانیه 

مصمم متخصص  نیروي  و این مرکز با توجه به توانمندي هاي خود و با استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژي

مراقبتی، پژوهشی ، است در سه سال آینده به عنوان بهترین بیمارستان جنوب کشور در ارائه خدمات آموزشی ، 

 تشخیصی و درمانی ،تخصصی و فوق تخصصی باشد.

 ارزش های سازمان:
 پایبندي به اصول اخالق اسالمی

 عدالت محوري در ارائه خدمات

 پذیري صداقت،وجدان کاري،تعهد حرفه اي و مسئولیت

 ارائه خدمات درمانی ضروري به بیماران صرف نظر از موقعیت اقتصادي ، اجتماعی ، و فرهنگی آن ها

 کار گروهیو توسعه مشارکت کارکنان 

 ارزش آفرینی براي بیمار و خانواده وي

 رضایت ذینفعانتامین 

 کسب  و بکارگیري دانش روز در ارایه خدمات توسعه ،

 ابمنی در خدمات محیط ایمن و توسعهایجاد 

 صداقت ، صراحت ، صمیمیت ،اهتمام به آراستگی و نظم

 تعالی جوییتوسعه کیفیت و 

 نتیجه گرایی و تحقق اهداف متوازن

 عایت قوانینر و اهتمام به ایمنی محیط زیست

 های صیانت از دارای

 نوآوريیادگیري ، خالقیت ، 

 و بهره وري فرایندگرایی 

 انرژي رعایت الگوي مصرف
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 :مرکز سیاستهای کالن
 توجه خاص به فعالیتهاي ارتقا دهنده سالمت بیماران و کارکنان -1

ارتقاي ایمنی و بهبود کیفیت خدمات و تاکید بر استقرار هر چه بیشتر استاندارد هاي اعتبار بخشی و  -2

 استاندارد هاي بیمارستان دوستدار ایمنی

 نیروي انسانی اداره بیمارستان بر اساس استاندارد هاي باال دستی  -3

 توسعه ي طیف خدمات تشخیصی درمانی و کاهش لیست انتظار بیماران -4

 اصالح و تکمیل نظام هاي پایش، نظارت و ارزیابی در راستاي صیانت قانونمند از حقوق بیماران -5

 تحلیل هزینه اي تجهیزات پزشکی و تاسیساتی سرمایه اي -6

پرداخت مطالبات به شرکتهاي طرف قرارداد با حداکثر مدیریت بدهی بیمارستان با تنظیم برنامه هاي مالی  -7

 تاخیر سه ماهه

کاهش کسورات اعمال شده ي بستري و سرپایی از سازمانهاي بیمه گر از طریق کنترل دقیق و مستمر  -8

 کلیه خدمات ارائه شده به بیماران

 اولویت خرید هاي دارویی و تجهیزاتی با اقالم و تجهیزات تولید داخل -9

 ن مالی توسعه ي فیزیکی و تجهیزاتی بیمارستان از محل کمکهاي خیریناولویت تامی -10
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 تحلیل وضعیت موجود بیمارستان

 الف( لیست ذینفعان داخلی  و خارجی:

 مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارسگروه های ذینفع در 

 اولویت بندی نیازها .3 انتظارات مشتریان .2 ذینفعان داخلی .1

پزشکان و اعضای هیات 

 علمی 

 پرداخت به موقع مطالبات  (1

 همکاري کادر درمان با آنها (2

 تهیه امکانات مورد نیاز آنها (3

 بودجه کافی -1

 حسن انجام کار پرسنل -2

دادن اختیارات جهت تصمیم گیري  (1 مدیران بیمارستان 

 هاي قاطع

 همکاري پرسنل با آنها (2

 استقالل مالی بیمارستان (3

 مدیرانتفویض اختیار به  -1

 تعهد کاري پرسنل -2

 مسئولین و کارکنان 

 بیمارستان 

 پرداخت به موقع مطالبات  (1

 تهیه امکانات رفاهی و  (2

 آسایشی (3

 توجه به خواسته هاي آنها (4

 تکریم آنها (5

 بودجه کافی -1

 

 -دانشجویان )استاژر

 -پرستاری –نترن یا

 پیراپزشکی( -مامایی

 برآوردن نیازهاي آموزشی آنها (1

 و پرسنل با آنهاهمکاري بیمارستان  (2

 ایجاد امکانات آموزشی (3

 تعهد بیمارستان به همکاري  -1

 اولویت بندي نیازها انتظارات گروهاي ذینفع ذینفعان خارجی

ارائه خدمات با حداکثر کیفیت و  (1 جامعه

 مطلوبیت

 ایجاد امکانات رفاهی، آسایشی (2

 ایجاد محیط امن براي آن ها  (3

 توجه به حفظ سالمت آن ها (4

 حقوق  و تکریم آنهااحترام به  (5

وجود پرسنل باتجربه وکافی و  (1

 متخصص

 وجود امکانات الزم  (2

وجود پزشکان متخصص و فوق  (3

 تخصص

استفاده از تجهیزات پزشکی  (4

 تخصصی و فوق تخصصی

آموزش به پرسنل براي برخورد با  (5

 مردم

 به روزرسانی آموزش هاي پرسنل (6

 

 افزایش درآمد بیمارستان (1 هیات رئیسه دانشگاه 

اقدامات درمانی با کیفیت و  انجام (2

 مطلوب

 تعهد کاري پرسنل (1

 وجود وسایل و تجهیزات کافی (2

 آموزش پرسنل (3
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 رعایت اخالق پرسنل از سوي کارکنان (3

 تکریم ارباب رجوع  (4

خیر ین و بنگاههای 

 خیریه

تخصیص کمک هاي آنها در جهت هاي تعیین 

 شده

 تعهد کاري 

اقدامات درمانی در انجام دادن و ثبت  (1 سازمانهای بیمه گر 

 چارچوب قوانین بیمه

همکاري با کارشناسان بیمه مستقر در  (2

 بیمارستان

 اخالق کاري در پرسنل

 تفکیک زباله ها در مبدا (1 شهرداری 

پرداخت به موقع هزینه دفع زباله ها و  (2

 پسماندها

انتخاب روش هاي درست در دفع زباله  (3

 ها

 آموزش به پرسنل (1

 بودجه کافی (2

 

پرداخت به موقع هزینه هاي برق  (1 شرکت برق 

 مصرفی

 مصرف بهینه برق  در بیمارستان (2

 بودجه کافی (1

 آموزش به پرسنل (2

تصفیه فاضالب قبل از ورود به فاضالب  (1 سازمان آب و فاضالب 

 شهري

پرداخت به موقع مطالبات آب و  (2

 فاضالب

 صرفه جویی در مصرف آب (3

 بودجه کافی (1

 آموزش به پرسنل (2

معاونتهای درمان، 

بهداشت، توسعه مدیریت 

و منابع، آموزشی، 

  پژوهشی و غذا و دارو

 وزارتخانه و دانشگاه

انجام دادن کارها و دستورات در چارچوب قوانین 

 دانشگاه و وزارت

 

 تعهد کاري بیمارستان 

 پرداخت به موقع هزینه گاز مصرفی (1 شرکت گاز

 صرفه جویی در مصرف گاز (2

 بودجه کافی (1

 آموزش به پرسنل (2

 بودجه کافی پرداخت به موقع هزینه هاي تلفن شرکت مخابرات 

کمک در  ایجاد محیطی امن جهت  (1 سیستم های امنیت

 پرسنل  و بیماران

 حفظ اسرار و بیماران و پرسنل (2

 آموزش به پرسنل

 

 تکریم ارباب رجوع (1 استانداری و فرمانداری 

 ارائه خدمات با کیفیت و مطلوب به (2

 مراجعین

وجود تجهیزات و امکانات و پرسنل  (1

 متخصص

 آموزش پرسنل (2
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 تمام اقشار مردم  ارائه خدمات به (3

بیمارستان ها و سایر 

 مراکز درمانی استان 

 پذیرش بیماران اعزامی در اسرع وقت -

 تبادل تجربیات موفق -

 ارائه خدمات مطلوب به بیماران اعزامی

 خدمات مطلوب به بیماران  اتباع خارجیارائه  ارائه خدمت به بیماران  اتباع خارجی امور اتباع خارجی 

 پرداخت به موقع - شرکت های دارویی

 گزارش عوارض دارویی -

 پرداخت به موقع مطالبات

 پرداخت به موقع مطالبات پرداخت به موقع پیمانکاران

 پرداخت به موقع - کاالی پزشکی

پرداخت به موقع نواقص کاال یا  -

 تجهیزات خریداري شده

 مطالباتپرداخت به موقع 

 

 شناسایی نقاط ضعف و قوت ج(

 مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارسلیست  عوامل درونی 

 ردیف (sنقاط قوت) (wنقاط ضعف)

 1 نیروهای متخصص و کارآمد وجود به بیمارستان در مواقع بحرانمحدود دسترسی 

 2 تعامل تیم مدیریتی با پرسنل زیر مجموعه کمبود فضای فیزیکی

 3 امکانات آموزشی بیمارستان استاندارد نبودن فضای اورژانس

 4 توسعه فضای فیزیکیامکان  نداشتن باند هلی کوپتر

 5 تجهیزات  به روز بیمارستان در مواقع بحران عدم امکان تخلیه فوری

ق تخصصی داشتن بخش های تخصصی و فو پراکنده بودن بخش های مرتبط با هم 

 picu-nicu-مثل آنکولوژی

6 

 7 داشتن لوح دوستدار کودک عدم حضور پزشکان در ساعت مقرر در درمانگاه

 8 وجود درمانگاه تخصصی وجود بدهی باال و افت کیفیت خدمات

 9 بیمارستان ITبودن زیرساخت شبکه به روز  نبود امکانات اجرایی آنکولوژی اطفال

مدارک  و اسناد  نداشتن فضای فیزیکی بایگانی

 پزشکی

 10 توسعه پژوهش های بالینی واحدوجود 

در  پزشکانبه موقع  عدم نظارت بر حضور 

 درمانگاه

در  مرکز امور فرهنگی حضور فعال 

 بیمارستان 

11 

 12 درجه یک بودن بیمارستان عدم تفکیک داروخانه های بستری و سرپایی

 13 رعایت اصول زیست محیطی نداشتن کلینیک مادران باردار

وجود واحد آموزش سالمت و مراقبت  نداشتن داروخانه شبانه روزی

 درمنزل

14 

 15 وجود تیم زخم نداشتن سیستم فراخوان پرستار



 

12 

 

 LDR16 وجود کارشناس شیر مادر نبودن  اتاق های زایشگاه 

 17 وجود اورژانس هسته ای تهویه و گرمایش و سرمایش نامناسب بیمارستان

 18 فعالیت شورای پژوهشی مستقل نداشتن پارکینگ مسقف

نداشتن اختیارات الزم جهت جذب نیروهای 

 متعهد

 19 راه اندازی همراه سرا

اجرای کامل دستورالعمل مربوط به هزینه  نداشتن لوح دوستدار مادر

 های بیماری های صعب العالج

20 

کم شدن زیرگروه های مقیمی در بسته تحول نظام 

 سالمت

 21 تخصصی سزارینرا ه اندازی کمیته 

جهت  برگزاری کالس های اخالق بالینی 

 پزشکان

22 

 23 وجود متخصصین طب اورژانس 

 24 امکان زایمان فیزیولوژیک با حضور همراه 

بودن بیمارستان ازنظرسیستم  3درجه  

 ارجاع

25 

 26 فعال داشتن نماینده حقوقی 

 27 ساعته 24فعال بودن طب اورژانس بصورت  

دسترسی آسان و به موقع اعضای کدبر  

 بالین بیمار

28 

  29 

  30 

 

 شناسایی فرصت ها و تهدیدها

 مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارسلیست عوامل بیرونی 

 ردیف (oفرصت) (Tتهدید)
تمایل جامعه به مراجعه به مراکز درمانی استان هم 

 جوار

 1 بیمارستان مرجع استان

 2 استفاده از ظرفیت هیئت علمی دانشگاه تابعه با پشتوانه مالی بهتروجود مراکز غیر 

 3 تابعیت دانشگاه علوم پزشکی شرایط جوی و اقلیمی نامناسب

و دارو در  عدم وجود مراکز پشتیبان تجهیزات

 استان

 4 ی شهرداشتن پتانسیل جذب گردشگر
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الحاقی پروژه های درمانی مجاور امکان توسعه  مراجعه باالی اتباع افغان و مشکالت آنان

 بیمارستان

5 

عدم پرداخت به موقع مطالبات سازمان های بیمه 

 گیر

 6 مجاورت با مرکز پزشکی هسته ای

وجود کلینیک های  تخصصی در سطح 

 شهر)دی،عرفان...(

 7 نزدیکی به فرودگاه بین المللی بوشهر 

 8 بیمارستان های خصوصی در شهرنبودن  یخارج و یداخل نیآفر خطر عوامل با مواجهه

 9 استفاده از خیرین سالمت وجود مراکز پاراکلینیک متعدد درون شهری

 10 قرارداد با کلیه ی سازمان های بیمه گر 

  11 

  12 
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12 

 (EFEو ماتریس عوامل خارجی)  (IFE( ماتریس عوامل داخلی)د

 (IFE)داخلی عوامل ماتریس

ضریب  نقاط قوت ردیف

 اهمیت

ضریب 

اهمیت)وزنی( 

 به درصد%

وضعیت اهمیت یا 

 رتبه

نمره 

 نهایی    

 0.1 4 2.5 4 وجودنیروهاي متخصص و کارآمد  .1

 0.1 4 2.5 4 مجموعه ریز پرسنل با یتیریمد میت تعامل  .2

 0.1 4 2.5 4 امکانات آموزشی بیمارستان  .3

 0.04 2 2 3 یکیزیف يفضا توسعه امکان  .4

 0.075 3 2.5 4 بیمارستانتجهیزات  به روز   .5

داشتن بخش هاي تخصصی و فوقق تخصصی مثل   .6

 picu-nicu-آنکولوژي

4 2.5 4 0.1 

 0.05 2 2.5 4 داشتن لوح دوستدار کودك  .7

 0.1 4 2.5 4 وجود درمانگاه تخصصی  .8

 0.05 2 2.5 4 بیمارستان ITنو بودن زیرساخت شبکه   .9

 0.08 4 2 3 توسعه پژوهش هاي بالینی واحدوجود   .10

 0.024 2 1.2 2 وجود مرکز امور فرهنگی  .11

 0.05 2 2.5 4 درجه یک بودن بیمارستان  .12

 0.024 2 1.2 2 رعایت اصول زیست محیطی  .13

 0.024 2 1.2 2 وجود واحد آموزش سالمت و مراقبت درمنزل  .14

 0.1 4 2.5 4 وجود تیم زخم  .15

 0.05 2 2.5 4 وجود کارشناس شیر مادر  .16

 0.05 2 2.5 4 اي وجود اورژانس هسته  .17

 0.024 2 1.2 2 فعالیت شوراي پژوهشی مستقل  .18

 0.08 4 2 3 راه اندازي همراه سرا  .19

ه هاي ناجراي کامل دستورالعمل مربوط به هزی  .20

 هاي صعب العالجبیماري 

3 2 3 0.06 
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 0.06 3 2 3 را ه اندازي کمیته تخصصی سزارین  .21

 0.06 3 2 3 جهت پزشکان برگزاري کالس هاي اخالق بالینی  .22

 0.1 4 2.5 4 وجود متخصصین طب اورژانس  .23

 0.1 4 2.5 4 امکان زایمان فیزیولوژیک با حضور همراه  .24

 0.06 3 2 3 دسترسی آسان و به موقع اعضاي کد بر بالین بیمار  .25

 0.024 2 1.2 2 ساعته 24فعال بودن طب اورژانس بصورت   .26

 0.06 3 2 3 بودن بیمارستان از نظر سیستم  ارجاع 3درجه   .27

 0.1 4 2.5 4 فعال داشتن نماینده حقوقی  .28

 

 نقاط ضعف

 0.024 2 1.2 2 محدود بودن دسترسی به بیمارستان در مواقع بحران  .1

 0.024 2 1.2 2 کمبود فضاي فیزیکی  .2

 0.1 4 2.5 4 استاندارد نبودن فضاي اورژانس  .3

 0.005 1 0.5 1 نداشتن باند هلی کوپتر  .4

 0.06 3 2 3 فوريعدم امکان تخلیه   .5

 0.06 3 2 3 پراکنده بودن بخش هاي مرتبط با هم   .6

 0.06 3 2 3 عدم حضور پزشکان در ساعت مقرر در درمانگاه  .7

 0.06 3 2 3 وجود بدهی باال و افت کیفیت خدمات  .8

 0.06 3 2 3 مدارك و اسناد پزشکی نداشتن فضاي فیزیکی بایگانی  .9

 0.06 3 2 3 درمانگاهعدم نظارت بر حضور پزشکان در   .10

 0.06 3 2 3 نداشتن لوح دوستدار مادر  .11

 0.06 3 2 3 تهویه و گرمایش و سرمایش نامناسب بیمارستان  .12

 0.036 3 1.2 2 نداشتن پارکینگ مسقف  .13

نداشتن اختیارات الزم جهت جذب نیروهاي کارآمد و   .14

 متعهد

4 2.5 4 0.1 

نظام کم شدن زیرگروه هاي مقیمی در بسته تحول   .15

 سالمت

3 2 3 0.06 
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 0.024 2 1.2 2 نبود امکانات اجرایی آنکولوژي اطفال  .16

 0.024 2 1.2 2 نداشتن داروخانه شبانه روزي  .17

18.  LDR 0.04 2 2 3 نبودن  اتاق هاي زایشگاه 

 0.024 2 1.2 2 عدم تفکیک داروخانه هاي بستري و سرپایی  .19

 0.024 2 1.2 2 نداشتن کلینیک مادران باردار  .20

 0.024 2 1.2 2 نداشتن سیستم فراخوان پرستار  .21

 3.4  100 158 مجموع 
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 (EFE)خارجی عوامل ماتریس
ضریب  ضریب اهمیت فرصت ها ردیف

اهمیت)وزنی( 

 به درصد%

نمره  وضعیت اهمیت یا رتبه

 نهایی    

 4 بیمارستان مرجع استان  .1

 

7% 4 0.28 

 0.14 4 %3.5 2 استفاده از ظرفیت هیئت علمی دانشگاه  .2

 0.07 2 %3.5 2 داشتن پتانسیل جذب گردشگر   .3

امکان توسعه الحاقی پروژه هاي درمانی   .4

 مجاور بیمارستان

2 3% 2 0.06 

 0.15 3 %5 3 مجاورت با مرکز پزشکی هسته اي  .5

 0.1 2 %5 3 نزدیکی به فرودگاه بین المللی بوشهر   .6

 0.21 3 %7 4 نبودن بیمارستان هاي خصوصی در شهر  .7

 0.28 4 %7 4 استفاده از خیرین سالمت   .8

 0.15 3 %5 3  بیمه گر قرارداد با کلیه ي سازمان هاي  .9

دسترسی مناسب مراجعین از مسیرهاي   .10

 مختلف به بیمارستان

3 5% 3 0.15 

 0.15 3 %5  3 تابعیت دانشگاه علوم پزشکی  .11

  تهدید

تمایل جامعه به مراجعه به مراکز درمانی   .1

 استان هم جواربه 

2 3.5% 1 0.035 

وجود مراکز غیر تابعه با پشتوانه مالی   .2

 بهتر

1 1.5% 1 0.015 

 0.06 2 %3 2 شرایط جوي و اقلیمی نامناسب  .3

 0.28 4 %7 4 مراجعه باالي اتباع افغان و مشکالت آنان  .4
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عدم پرداخت به موقع مطالبات سازمان   .5

 هاي بیمه گیر

4 7% 4 0.28 

 و یداخل نیآفر خطر عوامل با مواجهه  .6

 یخارج

2 3.5% 2 0.07 

وجود کلینیک هاي تخصصی در سطح   .7

 شهر ) دي ،عرفان....(

3 5% 3 0.15 

وجود مراکز پاراکلینیک متعدد درون   .8

 شهري

3 5% 2 0.1 

و جهیزات عدم وجود مراکز پشتیبان ت  .9

 دارو در استان

3 5% 4 0.2 

 2.9  100 58 مجموع 
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:بیمارستاناهداف کلی   

همگانی به خدمات سالمت با کیفیتدسترسی عادالنه   1-  

ارتقای ایش بهره وری منابع مالی ، فیزیکی و انسانی و افز -2

 فرهنگ سازمان

 روسیو کرونا درمان و صیتشخ ، کنترل ، یریشگیپ ، اقبتمر -3

 کشور درمان ، بهداشت وزارت یابالغ دستورالعمل مطابق
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 بیمارستان  اهداف کلی و اختصاصی و استراتژی های

(-Strategies Objectives-Goals ) 

      1G : خدمات سالمت دسترسی عادالنه همگانی به

 با کیفیت

G1O1   :استانداردهای مقررات بین  درصدی10 ارتقاء

  99در سال  کنترل عفونت المللی بهداشتی در زمینه 

G1O1S1 : بررسی و شناسایی عوامل بروز عفونت 

G1O1S2 :  برنا مه ریزی جهت کاهش عفونتهای بیمارستانی 

G1O1S3 :  بیمارن دارای زخمبهبود و تسریع در روند بیماران بستری به ویژه 

G1O1S4 :رعایت اصول زیست محیطی 

G1O1S5  : ارتقاء وضعیت دفع فاضالب و پسماند بیمارستان ها 

G1O2:  اجرای مطلوب طرح هتلینگ در راستای طرح تحول

درصد در  40به میزان (بخش های بیمارستان بهسازی)سالمت 

 99سال 

G1O2S1 : مدیریت فضای فیزیکی اورژانس ها 

G1O2S2:  برخی از واحدهای بیمارستانیساماندهی 

G1O2S3:بهبود وضعیت سیستم های تاسیسات زیربنایی بیمارستان 

G1O3 :صحت اطالعات بیمارستانی  درصدی100ارتقاء

 99در سال  هادرسامانه 

G1O3S1 : مدیریت اطالعات و ارتقا کمیت و کیفیت داده ها 

G1O4:  به میزان  ارتقای کیفیت خدمات ویزیت بیماران

 99درصد در سال  60

G1O4S1:  با دستورالعمل  ماندهی حضور پزشکان مقیم مطابقاس 
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G1O5:  در  نخست زابه ویژه سزارین سزارین  درصد2 کاهش

 99سال 

G1O5S1:ترویج زایمان طبیعی 

G1O5S2 :  کاهش میزان صدمات زایمانی نوزاد 

G1o6:   مل خطر و بار بیماری ها و اعودرصد  70کاهش

 99در سال  و کارکنان افزایش ایمنی بیمار

G1O6S1: بهبود شاخص های ایمنی بیمار 

G1O6S2: ارتقای نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی 

G1O6S3 : سالمت کارکنانارتقاء 

G1O6S4:  پرسنل در مورد حوادث و بالیاافزایش آگاهی 

G1O6S5: کار طیمح آور انیز عوامل با مواجهه کنترل و یابیارز 

G1O6S6:  اجرای مطلوب دستورالعمل های ایمنی بیمار و شناسایی عوامل تهدید کننده

 حیات بیمار

G1O6S7 :   ارتقای توان تاب آوری در مقابله با حوادث غیر مترقبه وبازگشت به شرایط

 عادی

G1O6S8:  افزایش درصد شاغلین دارای پرونده طب کار تا پایان برنامه 

G1O6S9: توسعه ی پرونده الکترونیک بیماران 
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G1O7 :  کیفیت مشاوره تغذیه و خدماتدرصدی 100ارتقا 

 99در سال نسبت  غذایی بیماران بستری

G1O7S1: بهبود وضعیت بهداشتی و بهسازی آشپزخانه 

G1O7S2:   کلینیک تغذیه و رژیم درمانیگسترش 

 G1O8 :    پوشش خدمات آزمایشگاهی با درصدص  40ارتقا

  99در سال  کیفیت و اقتصادی به هنگام

G1O8S1:  ساماندهی واحد آزمایشگاه 

G1O8S2:  ساماندهی خدمات آزمایشگاهی الزم به ارباب رجوع 

G1O999در سال  نظام اعتباربخشی درصد 90  :ارتقای 

G1O9S1 :برنامه ریزی جهت اجرای کامل سنجه های اعتباربخشی 

G1O9S2: رعایت حقوق گیرندگان خدمت 

G1O9S3 :  شده  اعتبار بخشی افزایش برنامه های آموزش مداوم 

G1O9S4 : افزایش برنامه های آموزشی مهارتی و حرفه ای اعتباربخشی 

 

 

 

 2G :و انسانی و  افزایش بهره وری منابع مالی، فیزیکی

 ارتقای فرهنگ سازمان

 

G2O1:  50به میزان  مدیریت منابع و هزینه هاارتقا 

 99درصد در سال 

G2O1S1:مدیریت پرداخت های پرسنلی 

G2O1S2:   برنامه ریزی جهت مدیریت هزینه ها 

G2O1S3:  مالی بر اساس آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه  مقررات رعایت قوانین و

  های علوم پزشکی کشور

G2O2S4:  بهبود وضعیت اقتصاد در جهت کاهش کسورات بیمه ای 

G2O2S5:  جذب کمکهای مادی از طریق خیرین سالمت 
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G2O2 :های پژوهشسطح کیفیت آموزش و  درصدی70ارتقا 

 99سال در  شواهد بر مبتنی و کاربردی، نوآورانه

G2O2S1: افزایش  طرح های کاربردی بالینی در بیمارستان 

G2O2S2:  گسترش کمی و کیفی پژوهش های بالینی 

G2O2S3:  تربیت و توانمند سازی نیروی انسانی کارآمد و متعهد 

G2O2S4  :،مهارتی و حرفه ای افزایش دوره های آموزشی 

G2O2S5 : ارتقاء زیرساخت الکترونیک دسترسی به و و مجالت پر استناد کتب افزایش تعداد

 منابع الکترونیک و بانک های اطالعاتی جهت پژوهشگران

G2O2S6 :  افزایش برنامه های آموزش به بیمار و ارتقا سطح اطالعات بیماران در خصوص

 سبک زندگی سالم

G2O2S7 : ارتقاء نظام مدیریت دانش 

 

 

 

G2O3:   در سال  انسانی منابع مدیریتدرصدی  50ارتقا

99 

G2O3S1: مدیریت فرآیند جذب نیروی انسانی 

G2O3S2:  ارزیابی عملکرد کارکنان 

G2O3S3:  اجرای عدالت اداری 

G2O3S4:  عفا و ترک سازمانستمدیریت فرآیند ا 

    G2O3S5:   برنامه ریزی برای ارزیابی عملکرد کارکنان و حصول اطمینان از استقرار                              

 نظام ارزیابی عملکرد

           G2O3S6:  حفظ و تقویت انگیزه کارکنان 
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3G:  مراقبت ، پیشگیری ، کنترل ، تشخیص و درمان کرونا ویروس مطابق

 دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت ، درمان کشور

 

 :G3O1خلیج شهدای درمانی مرکزآموزشی مدیریتی عملکرد درصدی 70ارتقاء 

در سال  جدید ویروس کرونا درمان و ،پیشگیری،تشخیص مراقبت راستای در فارس

99 

 

G3O1s1 :برای وپشتیبانی ،درمانی مراقبتی تیم آمادگی از اطمینان 

 جدید ویروس کرونا بیماری مناسب مراقبت و پیشگیری،تشخیص،درمان
 

G3o1s2 :وقطعی مشکوک موارد تعداد دهی وگزارش ثبت نظام یکپارچگی حفظ 
 

G3o1s3: ایمنی های استاندارد مطابق کارکنان سالمت حفظ 
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بهبود و تسریع در روند بیماران بستری به ویژه (1

 بیماران دارای زخم

 رعایت اصول زیست محیطی(2

 از واحدهای بیمارستانی (ساماندهی برخی3

 (مدیریت اطالعات و ارتقا کمیت و کیفیت داده ها4

 (ترویج زایمان طبیعی5

 (بهبود شاخص های ایمنی بیمار6

 سالمت کارکنانارتقاء (7

(افزایش درصد شاغلین دارای پرونده طب کار تا 8

 پایان برنامه

 (بهبود وضعیت بهداشتی و بهسازی آشپزخانه9

جهت اجرای کامل سنجه های برنامه ریزی (10

 اعتباربخشی

 (رعایت حقوق گیرندگان خدمت11

(افزایش برنامه های آموزش مداوم اعتباربخشی 12

 شده

(افزایش برنامه های آموزشی مهارتی و حرفه ای 13

 اعتباربخشی

 (گسترش کمی و کیفی پژوهش های بالینی14

(افزایش طرح های کاربردی بالینی در 15

 بیمارستان

یت و توانمندسازی نیروی انسانی کارآمد و (ترب16

 متعهد

 مدیریت فضای فیزیکی اورژانس ها(1

وضعیت سیستم های بهبود (2

 تاسیسات زیربنایی بیمارستانی

ساماندهی حضور پزشکان مقیم (3

 مطابق با دستورالعمل

 کاهش میزان صدمات زایمانی نوزاد(4

ارتقای نظام گزارش دهی خطاهای (5

 پزشکی

 مدیریت پرداخت های پرسنلی(6

برنامه ریزی جهت مدیریت (7

 هزینه ها

 اجرای عدالت اداری(8

فرآیند استعفا وترک ( مدیریت  9

 سازمان

حفظ و تقویت انگیزه (10

 کارکنان

برنامه ریزی برای ارزیابی ( 11

عملکرد کارکنان و حصول 

اطمینان از استقرار نظام ارزیابی 

 عملکرد
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 (افزایش دوره های آموزشی ،مهارتی و حرفه ای17

ارتقاء  و پر استنادمجالت تعداد ( افزایش 18

زیرساخت الکترونیک دسترسی به منابع 

بانک های اطالعاتی جهت الکترونیک و 

 پژوهشگران

 (مدیریت فرآیند جذب نیروی انسانی19

 عملکرد کارکنان(ارزیابی 20

حفظ سالمت کارکنان مطابق استانداردهای (22

 ایمنی

افزایش برنامه های آموزش به بیمار و ارتقا سطح ( 23

 اطالعات بیماران در خصوص سبک زندگی سالم

 ارتقا نظام مدیریت دانش(24

 جذب کمکهای مادی از طریق خیرین سالمت( 25

تهدید

 Tها 

ST WT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی و شناسایی عوامل بروز عفونت(1

(برنامه ریزی جهت کاهش عفونت های 2

 بیمارستانی

 ارتقاوضعیت دفع فاضالب و پسماند بیمارستان(3

 (افزایش آگاهی پرسنل درمورد حوادث و بالیا4

(ارزیابی و کنترل مواجهه با عوامل زیان آور 5

 محیط کار

ایمنی بیمار و (اجرای مطلوب دستورالعمل های 6

 شناسایی عوامل تهدید کننده حیات بیمار

مقابله با حوادث (ارتقای توان تاب آوری در 7

 غیرمترقبه و بازگشت به شرایط عادی

 (گسترش کلینیک تغذیه و رژیم درمانی8

 (ساماندهی واحدآزمایشگاه9

الزم به ارباب  آزمایشگاهیساماندهی خدمات (10

 رجوع

بهبود وضعیت اقتصاد در (1

 جهت کاهش کسورات بیمه ای

اطمینان از آمادگی تیم (2

مراقبتی،درمانی و پشتیبانی برای 

پیشگیری ، تشخیص، درمان و 

مراقبت مناسب بیماری کرونا 

 ویروس جدید

حفظ یکپارچگی نظام ثبت (3

وگزارش دهی تعداد موارد 

 مشکوک و قطعی

توسعه ی پرونده الکترونیک ( 4

 بیماران
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(رعایت قوانین و مقررات مالی بر اساس آیین 11

نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی 

 کشور
 


