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 بسمه تعالي
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 به نام خدا

بیمارستان امام سجاد)ع( شهرستان آشتیان هدف اعتلای سطح  

بهداشت و درمان مردم شریف شهرستان را در سرلوحه اهداف خود 

 و تشخیصی کادرهای بهترین از یکی از گیری بهره با و  قرارداده

مر حرکت نموده است امیدواریم بتوانیم ا این راستای در درمانی

و تحت رهنمودهای مقام  درظل توجهیات حضرت ولی عصر )عج(

 .عظمای ولایت تا رسیدن به هدف موفق باشیم

 

 دکتر علی خانی دخت
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 مقدمه : 

اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد اثرات شگرفي بر کنيم. جهاني شدن هاي پرشتاب زندگي ميما در عصر دگرگوني

هاي اقتصادي و خدماتي گذارده است. اين تغييرات شتاب دهنده، مفاهيم مديريت و کارآفريني را نيز سازمان

دستخوش تغييرات و دگرگوني هاي اساسي ساخته است. از همين رو، مفاهيم و تئوري هاي کلاسيک 

در گذشته شناخت عوامل محيطي و تأثير آن بر آينده سازمان اهميت  گذشته، امروزه در عمل کارساز نيست.

شد که چنداني نداشت، چرا که محيط نيز از تحول دور بوده و برخورداري از ثبات نسبي موجب مي

تصميمات نيز در محدوده مرزهاي سازمان گرفته شود. اما امروزه تحولاتي که براثر تغييرات محيطي پديد 

ها نتوانند در حوزه ساختار، فناوري، نيروي انساني و يا درتي دارند که اگر سازمانآيند، چنان قمي

هاي سازگار شک دير يا زود از ميان خواهند رفت و رقبا و سازمانگزيني خود را با آن سازگار کنند، بيهدف

مي گيرند. به ه ني و فلسفه وجودي خود فاصلديگر جانشين آنها خواهند شد و يا از ماموريت و قصد سازما

ها ناگزيرند علاوه برعوامل درون سازماني، عوامل محيط بيروني خود را همين دليل در دوران جديد سازمان

هاي خود را نيز به خوبي شناخته و در عين حال در مواجهه با شرايط دگرگون و متحول محيطي، برنامه

 پيوسته مورد بازنگري و ارزيابي مجدد قرار دهند. 

شود، سازمان نيازمند آن است ز آنچه گفته شد در شرايط متحول محيطي که موجب عدم قطعيت ميفراتر ا

انداز تصويري است انداز و دورنمايي قابل دستيابي در درازمدت را براي خود ترسيم کند. اين چشمکه چشم

را که با توجه به تمامي انداز اين مزيت را دارد که سازمان هدف دراز مدتي اي ممکن. چشمعقلايي از آينده

عوامل تأثيرگذار محيطي براي خود ترسيم کرده است، با تجهيز بهينه امکانات کنوني و آتي، از نقطه عزيمت 

انداز نيز حرکت خود را تصحيح کند. با فعلي بتواند حرکت درست را آغاز و در پيمودن مسير به سوي چشم

توان اميدوار توگيري از آن براي گام نهادن در مسير مي( و پرStrategy Formulationتدوين استراتژي )

 بود که سازمان تا حد زيادي از پيمودن راه خطا، مصون بماند. 

تدوين استراتژي در محيط متغير متحول کنوني و در نظر گرفتن تمامي عوامل تأثيرگذار امري است بسيار 

توان گفت ر مبرم. با توجه به آنچه اشاره شد ميدشوار ولي در عين حال براي توسعه سازمان نيازي است بسيا

هايي با کاميابي و موفقيت درازمدت قرين هستند که با توجه به مبهم بودن در دوران کنوني سازمان

هاي اطلاعاتي، همواره مراقب تحولات محيطي بوده و با درنظر رخدادهاي احتمالي آينده و وجود عدم قطعيت

اند، در خلال گذشت زمان حرکات خود را بطور مستمر بازنگري خود ترسيم کردهاندازي که براي گرفتن چشم

 کنند. و تصحيح مي
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شود که گامي فراتر از تدوين استراتژي، اجراي فرآيند مديريت استراتژيک است. اين الزام از آنجا ناشي مي

ه و شناخت محيط را به کار ناگزير هستند از يک طرف ساز وکار مناسب براي مطالع امروزه مديران سازمان

گيرند و از طرف ديگر استعدادهاي موجود و قابل توسعه سازمان خويش را همواره ارزيابي کرده و گسترش 

 کار مناسبي بيابد و سازمان خود را رو به جلو هدايت کنند. کنند. آنگاه از آميزه اين دو، راه

زنگري توسط تيم اجرايي بيمارستان و تصويب توسط برنامه استراتژيک بيمارستان امام سجاد )ع( پس از با

 و به واحدهاي مرکز ابلاغ گرديد .  تهيهرياست محترم بيمارستان 

 

 معرفی مرکز

 

آشتيان يکي از شهرهاي استان مرکزي مي باشد؛ نام اين شهر يادآور ستاره داران علم و ادب در آسمان ايران 

مديران علمي، هنري و سياسي از اين منطقه برخاسته اند. از  از زمين است. به گفته مورخين، تعداد زيادي

شخصيت هاي روحاني مي توان به بزرگاني چون: آيت الله ميرزا حسن آشتياني، آيت الله شيخ مرتضي 

آشتياني، آيت الله ميرزا مهدي آشتياني، آيت الله شيخ ابوالقاسم دانش آشتياني، علامه سيد جلال الدين 

الاسام حاج شيخ محمد حسين دانش آشتياني، حجت الاسلام دکتر غلامرضا دانش  تميري آشتياني؛ حج

آشتياني وفرزندش شهيده محبوبه دانش آشتياني در بين دانشمندان علمي، تاريخي و سياسي مي توانبه 

اميرکبير، عباس اقبال آشتياني، دکتر محمد قريب گرکاني، دکتر عبدالکريم قريب گرکاني،دکتر عبدالعظيم 

 چون اديباني به و آشتياني قريب گرکاني، دکتر محمد مصدق، خانواده بزرگ مستوفي، دکتر سعيد کاظمي

 .کرد اشاره آشتياني الملک اعتصام يوسف ميرزا و اعتصامي پروين

در حال حاضر نيز مفاخر نامداري نظير حجت الاسام و المسلمين شيخ علي اکبر آشتياني،دکتر محمد تقي 

آشتياني ، دکتر مهرزاد حميدي  ، مهندس علي دانش منفرد، دکتر فخرالدين احمدي دانشخرسندي آشتياني

و دکتر محمد نجفي آشتياني، دکتر سعيد يزداني آشتياني، دکترفريبا عرب گل، دکتر عباس کاظمي 

آشتياني، دکتر عليرضا رضايي آشتياني، دکتر  آشتياني، دکتر اکرم هاشمي آشتياني، دکتر محسن صفاري

مشغول خدمت در  و ... اس ذکايي آشتياني، دکتر فرامرز فرهي آشتياني و دکتر محمدتقي حقي آشتيانيعب

  .جاي جاي ميهن عزيزمان هستند
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اين شهرستان از  کيلومتر فاصله دارد. 08شهرستان آشتيان در مرکز استان مرکزي قرار دارد و با مرکز استان 

و از غرب به شهرستان  به شهرستان هاي دليجان و اراکشمال به تفرش و قم، از جنوب و جنوب شرق 

 .فراهان محدود گشته است

و با  (نفر 2/6بعد خانوار) 10189بالغ بر  69جمعيت اين شهرستان طبق آخرين سرشماري آمار و نفوس سال 

 .کيلومتر مربع کوچکترين شهرستان استان مرکزي است 1286مساحتي در حدود 

بيمار  0888تخت فعال و پذيرش ماهيانه حداقل  86تخت مصوب و  54با آشتيان بيمارستان امام سجاد )ع(

هاي عمومي و تابعه دانشگاه علوم پزشکي اراک مي باشد که به منظور تشخيص و يکي از بيمارستان سرپايي

ه ت انتفاعي اداره ميشود. اين مرکزبه همت رياست محترم دانشگاصور به درمان بيماران ايجاد شده است و 

 ،ICU،CCUهاي اورژانس،علوم پزشکي و خيرين محترم روند رو به افزايشي داشته است که مجهز به بخش

اتاق عمل، زنان و زايمان و تسهيلات  ، نوزادان وداخلي، دياليز،اطفال ،جراحي زنان جراح عمومي، عفوني،

 زايماني مي باشد.

 بيني، و حلق و گوش چشم،وژيست ، اورولمغز و اعصاب ،  ، عروقو بکلينيکي شامل: قل خدمات

 باشد.تغذيه مي تست ورزش، اکو، آندوسکوپي ،روانپزشکي،

 مرکز اين باشد. راديولوژي و آزمايشگاه مي هاي پاراکلينيکي، داروخانه،همچنين اين بيمارستان داراي بخش

مجاور را نيز تحت  ال حاضر به عنوان قطب درماني توانسته تمام مناطق شهرستان و برخي از شهرهايح در

 پوشش قرار مي دهد.

 

 :کلی بیمارستان مشخصات

 بيمارستان امام سجاد )ع( شهرستان آشتيان :  بیمارستان نام 

 علي خاني دخت  دکتر آقاي :بیمارستان ریاست

 محمد تقي طهماسبي  آقاي :بیمارستان مدیریت

 

 خانم فاطمه استرابي  :پرستاري مدیر

 

 خانم شکوفه رهنما  :کیفیت بهبود واحد مسئول

  درجه يک: بیمارستان بخشی اعتبار درجه آخرین
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 : ارزشیابی آخرین تاریخ

 1829  : تاسیس تاریخ 

 : بیمارستان / مرکز تاسیس پروانه  شماره 

 : بیمارستان / مرکز وري  بهره مجوز  صدور  تاریخ

 جنرال : تخصص بیمارستان نوع

 

 مانيدر آموزشي : فعالیت نوع

 دانشگاهي :مالکیت نوع

 دو طبقه : ساختمانی طبقات تعداد

 با رعایت استانداردهاو بخش هاي ویژه و اطفال داخلي در طبقه ي اول بال اول شامل بخشهاي بستري 

 پاراکلینیک و اورژانس در طبقه ي اول بال دوم شامل بخشهاي 

 ون پرستاران بلوک زایمان ، اتاق عمل ، پاویدر طبقه ي دوم بال اول 

 آزمایشگاه ،پاویون پزشکان ، دفتر پرستاري بال دوم در طبقه ي دوم 

 

 5 : ورودي  هاي درب  تعداد

 

 زمین چمن ورزش  : بالگرد فرود محل

 مربع متر 3415 : زمین کل مساحت

 متر مربع 9682: زیربنا کل مساحت

 مربع  متر 513 : سبز فضاي مساحت

 54 : مصوب تخت تعداد

 86 : فعال تخت تعداد

 48/85 : سال در تخت اشغال درصد میانگین

 خيابان شهيد بهشتي ، بيمارستان امام سجاد )ع(  : آدرس بیمارستان

 -2122-5659-2128 مرکز: تلفن هاي شماره

  : نمابر شماره 

 HOSPITALEMAMJJ@GMAIL.COMالکترونیکی: پست
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       ARAKMU.AC.IR       EMAMSAJADSOHسایت: وب

 8691019096 : پستی کد

 

 

 خدمات قابل ارائه در بیمارستان:

 EKGتزریقات ، پانسمان ،  خدمات سرپایی

 جراحي زنان  -جراحي عمومي  -نوزادان -اطفال- قلب -اورژانس خدمات بستري

 ICU -CCU- RCU- دياليز هاي ویژهبخش

، زنان و زایمان ، چشم ،  عمومي  داخلي ، جراحي اطفال ،متخصصین قلب و عروق ،  هاي تخصصیدرمانگاه

و ارایه ي خدمات  مغز و اعصاب ، عفوني اعصاب و روان ،گوش و حلق و بیني ، 

پاراکلینیک سرپایي که شامل داروخانه ،آزمایشگاه ، طب تصویري درمجاورت اورژانس 

کلینیک موجود  اکو ، تست ورزش ، تغذیه و در فضاي بسیار محدودباشد و آندوسکوپي ، می

 ارایه مي گردد .

 

 نوارقلب - سونوگرافي – رادیولوژي - داروخانه – پاتولوژي – آزمایشگاه خدمات پاراکلینیک

  - اسپیرومتري - ورزش تست -
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 بیمارستان معرفی مسئولین

 پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف
 ریاست مرکز دکتر علي خاني دخت  1

 مدیریت مرکز قي طهماسبي محمد ت 2

 مسئول ایمنی  دکتر علي خاني دخت  3

 مدیر پرستاری  فاطمه استرابي 4

 مسئول فنی داروخانه  رویا دبیريدکتر -دکتر هستي صدرایي 5

 مسئول فنی هوشبری صصینریاست و یک نفر متخ 

 مسئول بلوک زایمان  نصراللهي مریم  6

 اریسرپرست تصویربرد تدبیري مهدي  7

 آزمایشگاه کارشناس مسئول  محمد تقي طهماسبي 8

 رییس اورژانس اسکندري مهران دکتر  9

 اتاق عمل  مسئول بهنام ملکي  11

 مسئول مالی  نجمه غلامحسیني  11

 پزشکی تجهیزات مسئول مرضیه کاظمي  12

 محیط بهداشت مسئول  محیا حضرتي  13

 پزشکی مدارک و پذیرش آمار، اداره رئیس زهرا  منصوري  14

 مسئول تغذیه اناري هانیه   15

 کارگزینی  مسئول مریم اوسطي  16

 مسئول خدمات و تاسیسات  محمود سلیمي  17

 مسئول انفورماتیک مهدي فیضي  18

 مسئول حراست مصطفي نوده فراهاني  19

 بیمار ایمنی کارشناس طاهره رفیعي  21

 کیفیتمسئول بهبود  شکوفه رهنما  21

 بهداشت حرفه ای  مسئول معصومه پورحسیني  22

 داروخانه مدیر و ناظر امیدي مهدي  23

 مد مسئول درآ مجید ملکي  24
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 موجود  واحدهاي نیروهاي وضعیت 

 تعداد پرسنل موجود واحد ردیف
 11 آزمایشگاه 1

 6 داروخانه 2

 4 رادیولوژی 3

 1 بهبود کیفیت و اعتباربخشی  4

 1 تغذیه 5

 2 تاسیسات 6

 6 نگهبانی 7

 6 مدارک پزشکی و پذیرش 8

 15 امور اداری 9

 1 رایانه 11

 1 گیرندگان خدمت  11

 4 درآمد  12

 1 تدارکات 13

 1 تجهیزات پزشکی 14

 4 امور مالی 15

 1 بهداشت محیط 16

 1 بهبودکیفیت 17

 1 ریلند 18

 19 خدمات 19

 1 بهداشت حرفه ای 21
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 بیمارستان  درمانی هايبخش اطلاعات

تعداد  نام بخش

تخت 

 فعال

تعداد 

تخت 

 موجود

رئیس 

 بخش

 تعداد نیروهاي موجود سرپرستار

تکنسین  ماما پرستار

اتاق 

 عمل

تکنسین 

 بیهوشی

کمک  بهیار

 بهیار

جمع 

 کل

دفتر 

 پرستاری

 مریم   
محمد
 ي 

 مترون خانم
 فاطمه استرابي 

اکارشن4 4 6 12
 س 

 کاردان 1

5 6  

  4 - - 1 - 4 طاهره رفیعي     اورژانس

ICU     1 1 4 - - 2 لیلا حبیبي  

CCU     علي
 اصغرفراهاني

2 - - - 1 -  

اتاق عمل 

 جنرال

  - - 1 3 - - بهنام ملکي   

  - 1 - - - 1 عباس فراهاني     دیالیز

زنان 

 زایمان

مریم    
 نصراللهي

- 5 - - - -  

  1 2 1 - 1 2 مریم محمدي     بخش 

            جمع کل

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



 

 

 برنامه استراتژیک بیمارستان امام سجاد)ع( آشتیان

 8931آخرین بازنگری: تیرماه 

 

 

 سوپروایزران معرفی

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 و بالینی  آموزشی سوپروایزر اصغر فراهاني علي  1

 و بالینی  عفونت کنترل سوپروایزر لیلا حبیبي 2

 سوپروایزر بالینی  طاهره رفیعي  3

 روایزر بالینیسوپ محمدحسین فراهاني 4

 سوپروایزر بالینی فریده مقصودي  5

 سوپروایزر بالینی عباس فراهاني  6

 سوپروایزر بالینی مریم محمدي  7

 
 
 

 هاي بیمارستانکمیته

 اعضاي کمیته عنوان کمیته ردیف
کارشناس رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، مترون، بهبود کیفیت ، سوپروایزرآموزشي ،  مدیریت اجرایي 1

ایمني ، کارشناس هماهنگ کننده کمیته ها ، مسئول مالي ، مسئول کارگزیني ، مسئول 
 فناوري اطلاعات 

رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، مترون، بهبود کیفیت ، سوپروایزرآموزشي ، کارشناس  پایش و سنجش  2
رپرستاران بخش ایمني ، کارشناس اعتباربخشي ، کارشناس هماهنگ کننده کمیته ها ،س
 ها برحسب موضوع ، رئیس بخش ها برحسب موضوع 

رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، مترون، بهبود کیفیت ، سوپروایزرآموزشي ، کارشناس  طب انتقال خون  3
 ایمني ، کارشناس هماهنگ کننده کمیته ها ، کلیه پزشکان 

مرگ و میر و عوارض  4
 آسیب شناسي 

دیر بیمارستان، مترون، بهبود کیفیت ، سوپروایزرآموزشي ، کارشناس رئیس بیمارستان، م
 ایمني ، کارشناس هماهنگ کننده کمیته ها ، کلیه پزشکان 

درمان ، دارو و  
 تجهیزات پزشکي 

رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، مترون، بهبود کیفیت ، سوپروایزرآموزشي ، کارشناس 
میته ها، مسئول فني داروخانه ، مسئول داروخانه ، ایمني ، کارشناس هماهنگ کننده ک

 مسئول انبار دارویي ، تجهیزات پزشکي 

ترویج تغذیه با شیر  
 مادر 

رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، مترون، بهبود کیفیت ، سوپروایزرآموزشي ، کارشناس 
یته ها ، ایمني ، مسئول زایشگاه ،سرپرستار بخش داخلي  ،کارشناس هماهنگ کننده کم

 متخصص زنان ، متخصص اطفال ، مسئول داروخانه ، کارشناس پایش شیر مادر 
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مدیریت خطر حوادث  
 و بلایا 

رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، مترون، بهبود کیفیت ، سوپروایزرآموزشي ، کارشناس 
 ، ایمني ، کارشناس هماهنگ کننده کمیته ها ، دبیر کمیته ، سرپرستار بخش اورژانس

  مسئول مالي ، تجهیزات پزشکي ، مسئول حراست ، بهداشت حرفه اي

ترویج زایمان طبیعي  
 و ایمن 

رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، مترون، بهبود کیفیت ، سوپروایزرآموزشي ، کارشناس 
ایمني ، مسئول زایشگاه ، کارشناس هماهنگ کننده کمیته ها ، سرپرستار بخش داخلي ، 

 ن ، متخصص اطفال ، کارشناس تغذیه متخصص زنا

رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، مترون، بهبود کیفیت ، سوپروایزرآموزشي ، کارشناس  بهداشت محیط  
ایمني ، کارشناس هماهنگ کننده کمیته ها،سوپروایز کنترل عفونت ، بهداشت محیط ، 

 تغذیه ،مسئول خدمات

بیمارستان، مترون، بهبود کیفیت ، سوپروایزرآموزشي ، کارشناس  رئیس بیمارستان، مدیر کنترل عفونت  
ایمني ، سوپروایز کنترل عفونت ،کارشناس هماهنگ کننده کمیته ها ، بهداشت محیط ، 
مسئول خدمات ، متخصص داخلي ، کلیه سرپرستاران و مسئول زایشگاه و مسئول اتاق 

  عمل برحسب ضرورت

اقتصاد درمان ، دارو و  
  تجهیزات

رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، مترون، بهبود کیفیت ، کارشناس ایمني ، کارشناس 
هماهنگ کننده کمیته ها ، مسئول مالي ، مسئول درآمد ، مسئول فني داروخانه ، مسئول 

 انبار دارویي ، تجهیزات پزشکي ، کارپرداز 

حفاظت فني و  
 بهداشت کار 

مترون، بهبود کیفیت ، سوپروایزرآموزشي ، کارشناس رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، 
ایمني ، کارشناس هماهنگ کننده کمیته ها ، بهداشت حرفه اي ، مسئول تاسیسات ، 

 مسئول رادیولوژي ، تجهیزات پزشکي  

اخلاق پزشکي و رفتار  
 حرفه اي 

کارشناس رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، مترون، بهبود کیفیت ، سوپروایزرآموزشي ، 
ایمني ، کارشناس هماهنگ کننده کمیته ها ،مسئول حقوق گیرندگان خدمت ، یکي از 

 پزشکان بیمارستان ، یک نفر به عنوان نماینده جامعه ، مسئول حراست 

مدیریت اطلاعات  
سلامت و فناوري 

 اطلاعات 

ارشناس رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، مترون، بهبود کیفیت ، کارشناس ایمني ، ک
هماهنگ کننده کمیته ها ، مسئول درآمد ، مسئول پذیرش ، یکي از پزشکان بیمارستان  

 ، مسئول  فناوري اطلاعات  

اورژانس ، تعیین  
تکلیف بیماران و 
 مدیریت تخت 

رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، مترون، بهبود کیفیت ، کارشناس ایمني ، کارشناس 
سرپرستار اورژانس ، مسئول پذیرش ، رئیس بخش اورژانس ، هماهنگ کننده کمیته ها، 

 پزشک اورژانس ، مسئول مدیریت تخت هاي بیمارستاني 
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 اجرایی مدیران تیم اعضاي لیست

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 ریاست بیمارستان  دکتر علي خاني دخت  1

 مدیریت بیمارستان  محمد تقي طهماسبي 2

 مدیر پرستاري  ابيفاطمه استر 3

 بهبود کیفیت و اعتباربخشي  شکوفه رهنما  4

 مسئول مالي  محمد تقي خاکي  5

 
 

 

 فلوچارت بیمارستان
 چارت سازماني
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 ریزي استراتژیکبرنامهکلیات و فرآیند 

تر براساس مدت بيشريزي بلندمدت تمايز قايل شد. برنامهريزي بلندابتدا بايد بين تدوين استراتژي و برنامه

گيرد و در نتيجه مديران تصميماتي براساس روند عمليات گذشته و اطلاعات گذشته نگر صورت مي

شود، در انداز استراتژيکي که بر مبناي تدوين استراتژي ترسيم ميگيرند و چشماندازهاي عملياتي ميچشم

موريت خود نياز به حرکت به آن سو شود. استراتژي جهتي را که سازمان براي انجام مأاين ميان فراموش مي

زمينه پيموندن فرآيند مديريت استراتژيک تدوين استراتژي کند و به علاوه از آنجا که پيشدارد، تعيين مي

 نمايد. است، بسط معناي استراتژي در اينجا ضروري مي

 اي است براي: استراتژي در واقع وسيله

 ازمان هاي بلندمدت و عملياتي در ستدوين برنامه 

 تعيين اولويت ها در تخصيص منابع 

 ها و يکپارچگي در ارائه خدمات انسجام بخشيدن به فعاليت 

 هايي هماهنگ براي پيشرفتهدايت مديران براي گرفتن تصميم 

  انتخاب قلمرو محيطي بيمارستان و تعيين جامعه هدف براي ساماندهي ارائه خدمات 

 ت سطوح مختلفهاي مديريتعيين حدود وظايف و مسئوليت 

  مشارکت و کارتيمي در سطح مختلف مديريت و کارکنان 

ها و تهديدهاي محيطي فرصت و زم است نقاط قوت و ضعف داخلي بيمارستانبراي تدوين استراتژي لا

کار براي ارتقاي سطح ترين راههاي اجتماعي گروه، مناسببررسي شود. آنگاه با توجه به الزامات و مسئوليت

ن انتخاب گردد. بنابراين پس از بررسي و تجزيه و تحليل عوامل محيطي و درون سازماني و اثربخشي آ

شود تا زمينه براي اجراي ها تعيين ميهاي اجرايي لازم براي دستيابي به هدفهاي کلان، برنامهانتخاب هدف

 فرآيند مديريت استراتژيک فراهم شود. 

 استراتژیک هدف از تدوین برنامه

 ژه اين طرح ريزي به شرح زير است: اهداف وي

  توسعه بهبود نگرش استراتژيک در سطح مديران بيمارستان 
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  توسعه تفکر برنامه محوري بجاي فرد محوري و روزمره گي 

 احساس مالکيت مديران سطوح مختلف و ذينفعان دروني در فرآيند برنامه ريزي 

 مارستانيباني انداز، مأموريت و ارزشهاي سازمبازنگري اساسي در چشم  

  شناخت و بررسي وضعيت موجود و تحليل محيط کلان )عمومي( و محيط رقابتي بيمارستان 

  شناخت و بررسي وضعيت موجود و تحليل محيط و منابع داخلي بيمارستان 

 هاي اثربخش در بيمارستان تدوين اهداف کلان و استراتژي 

 د فرآيند مستمر مديريت استراتژيکايجاد مباني فکري و اجرائي لازم براي اجراي کارآم 

  نشر تفکر تيمي و مشارکت جمعي در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها و اجراي برنامه ها 

 هاي عملياتيو برنامه هاو تدوين استراتژيدر نقشه راه بازنگري بيمارستان امام سجاد)ع( در مسير تعالي خود، 

تشکيل سازي و فرهنگهاي آموزشي و برنامهاز اجراي پس راستا،  در اينداده است. قرار خود را در دستور کار 

هاي ، توسط رياست بيمارستان و با همکاري ساير مديران پيش نويس استراتژيهاي کاري مرتبطگروه

گرديده و در آخر  تهيهمنظم  با تشکيل جلسات و مندبيمارستان امام سجاد)ع( بر اساس يک رويکرد نظام

 تان به تصويب رسيده است.توسط رييس بيمارس

 :سونیمدل برا در کیاستراتژ زيیبرنامه ر ندیمراحل فرا

در اين مرحله ضرورت برنامه ريزي استراتژيک براي سازمان مورد برنامه ريزي بررسي  ( توافق اولیه:4)

ايد در برنامه شود. سازمانها، واحدها، گروهها يا افرادي که بشده و آشنايي با اين نوع برنامه ريزي حاصل مي

شوند. مراحلي که در برنامه ريزي بايد انجام شوند شرح داده ريزي درگير شوند مشخص گرديده و توجيه مي

دهي هاي مورد نياز براي جلسات و نحوة گزارشنامهشوند. روش انجام برنامه ريزي، زمانبندي انجام، آيينمي

 دند.گرگردند. منابع و امکانات لازم تعيين ميمشخص مي

است که سازمان با آنها روبروست. در « بايد هايي»وظايف رسمي و غيررسمي سازمان  ( تعیین وظایف:9)

.( به .اين مرحله هدف اينست که سازمان و افراد آن وظايفي را که از طرف مراجع ذيصلاح )دولت، مجلس و.

ن باشد ولي اين واقعيت در بيشتر آنها محول شده است شناسايي نمايند. شايد اين هدف به ظاهر خيلي روش

دانند و سازمانها وجود دارد که بيشتر افراد اختيارات و وظايف سازماني را که در آن مشغول بکارند نمي

اند. از طرف ديگر وظايف محول شده به سازمان عموماً کلي اساسنامه آن را حتي براي يکبار مطالعه نکرده

کند. بنابراين ضروري است که با تواند در آن فعاليت کند تعريف نميبوده و تمام فضايي را که سازمان مي
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مطالعه وظايف مکتوب و مصوب سازمان اولاً با آن وظايف آشنا شد )که از اين طريق بعضي از اختيارات و 

ا تا گيرند امگردند(، ثانياً مواردي را که در حيطه اختيارات سازمان قرار ميذينفعان سازمان نيز شناسايي مي

 اند، شناخت.بحال کشف نشده

هاي تواند بر نگرش، منابع يا خروجيذينفع فرد، گروه يا سازماني است که مي ( تحلیل ذینفعان:5)

درآمد ارزشمندي براي هاي سازمان تأثير پذيرد. تحليل ذينفعان پيشسازمان تأثير گذارد و يا از خروجي

ينفعان بسيار ضروري است، چرا که رمز موفقيت در بخش تنظيم بيانيه مأموريت سازمان است. تحليل ذ

دولتي و غيرانتفاعي ارضاي ذينفعان کليدي سازمان است. اگر سازمان نداند که ذينفعانش چه کساني هستند، 

برند، و وضعيت عملکردي سازمان در قبال اين معيارها چه معيارهايي براي قضاوت درباره سازمان به کار مي

هايي را که بايد براي ارضاي ذينفعان کليدي خود انجام دهد، ل زياد نخواهد توانست فعاليتچيست، به احتما

 شناسايي کند. 

: مأموريت سازمان جملات و عباراتي است که اهداف نهايي سازمان، ( تنظیم بیانیه مأموریت سازمان1)

کند. علاوه بر اين را مشخص مي فلسفه وجودي، ارزشهاي حاکم بر سازمان و نحوة پاسخگويي به نياز ذينفعان

کند. ها و فعاليتهاي سازنده و مؤثر را هموار ميموارد، اختلافات درون سازماني را مرتفع ساخته و بستر بحث

سازد و انگيزش و توجه ذينفعان سازمان خصوصاً توافق بر مأموريت سازمان، تمام فعاليتهاي آن را همسو مي

 دهد.کارکنان آن را افزايش مي

اساس استراتژيک عمل کردن شناخت شرايط است. يک بازيکن موفق  ( شناخت محیط سازمان:3)

کند شرايط تيم ها و وظايف هر يک از اعضاي تيم خود آگاهي دارد، سعي ميفوتبال علاوه بر اينکه از توانايي

ذهن يعني پيروز شدن  مقابل و نقاط قوت و ضعف هر يک از افراد آن را دريابد و با داشتن اين مأموريت در

در بازي، در هر لحظه بهترين حرکت را انجام دهد. براي اينکه يک سازمان نيز در رسيدن به مأموريت خود 

موفق گردد بايد شرايط حاکم بر خود را به خوبي شناسايي نمايد. در اين مرحله، محيط خارجي سازمان در 

مورد بررسي قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آنها  قالب شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و تکنولوژيکي

گردند. در راستاي شناخت محيط سازمان، در اين مرحله محيط داخلي نيز در قالب براي سازمان تعيين مي

 گيرند.ها، فرايند و عملکرد سازمان مورد مطالعه قرار ميها، خروجيورودي

مرحله قلب فرايند برنامه ريزي استراتژيک اين  ( تعیین موضوعات استراتژیک پیش روي سازمان:8)

است. موضوعات استراتژيک تصميمات سياسي و اساسي هستند که بر اختيارات، مأموريت، ارزشها، محصول 
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ها، تأمين منابع مالي، سازمان يا مديريت تأثير کنندگان، هزينهيا خدمات ارائه شده، مراجعان يا استفاده

 هايي است که سازمان با آنها مواجه است.ن انتخابگذارد. هدف اين مرحله تعييمي

به منظور پرداختن به هر يک از موضوعات استراتژيک پيش روي سازمان بايد  ها: ( تعیین استراتژي5)

شوند. اين اقدامات استراتژي ناميده ها، اهداف، طرحها و . . . بيان مياقداماتي صورت گيرد که در قالب برنامه

ها، فعاليتها، تصميمات يا ع استراتژي عبارتست از قالبي از اهداف، سياستها، برنامهشوند. در واقمي

دهد. دهد و چرا آن را انجام ميکنند سازمان چيست، چه کاري انجام ميهاي منابع که مشخص ميتخصيص

 توانند تحت سطوح سازماني، وظايف و محدودة زماني متفاوتي تعريف شوند.ها مياستراتژي

تواند در قالب مرحله قبل، مرحله تعيين استراتژيها، انجام مي اين مرحله شرح طرحها و اقدامات:( 6)

رسد و اجراي آن در قالب شود اما از آنجايي که کار برنامه ريزي استراتژيک با تعيين استراتژيها به پايان مي

شود اين تفکيک صورت گرفته تعريف طرحها و اقدامات و مديريت استراتژيک برنامه تهيه شده انجام مي

به عبارت ديگر از اين مرحله به بعد از مدل برايسون مربوط به اجراي برنامه و مديريت استراتژيک  است.

گردد. در اين مرحله به منظور اجراي هر يک از استراتژيهاي انتخاب شده تعدادي طرح و اقدام تعريف مي

 گردد. مي

شرايط آينده سازمان در صورت  در اين مرحله، توصيفي از ( تنظیم دورنماي سازمانی براي آینده:2)

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

هاي اساسي، معيارهاي شود که در آن شرحي از مأموريت، استراتژيدورنماي موفقيت سازمان ناميده مي

شود. در انداردهاي اخلاقي مد نظر همة کارمندان ارائه ميگيري مهم و استعملکرد، بعضي از قواعد تصميم

رود، پويايي و صورت تنظيم چنين دورنمايي، افراد سازمان خواهند دانست که چه انتظاري از آنها مي

همسويي انگيزه و نيروي افراد در رسيدن به اهداف سازمان به وجود آمده و نياز به نظارت مستقيم کاهش 

 يابد.مي

در اين مرحله با استفاده از اطلاعات تدوين شده در مرحله هشتم و بر  امه عملیاتی یکساله:( برن41)

گيران، يک برنامه عملياتي تهيه شده و بر اساس آن مديريت و هاي تعيين شده توسط تصميماساس اولويت

 شود.کنترل طرحها و اقدامات انجام مي
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 ان امام سجاد)ع( آشتیانتدوین برنامه استراتژیک بیمارست جلسهاعضاي 
 

 سمت نام و نام خانوادگی
 بیمارستان سرپرست پژمان حداديدکتر 

 مدیر پشتیباني  فیضي آشتیاني  مهدي

 مدیر پرستاري محمد حسین فراهاني

 مسئول فني بیمارستان دکتر محمدزمان نوده فراهاني

 مسئول دفتر بهبود کیفیت زین العابدین عباسي نوده

 مسئول امور مالي انيمحمد  فراه

 مسئول منابع انساني عبداله محسن آبادي 

 مسئول واحد فناوري اطلاعات مهدي فیضي

 سوپروایزر آموزشي  مهسا محبي 

 سرپرستار بخش جنرال علي اصغر فراهاني
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 فصل دوم 

 مأموریت/رسالت/چشم انداز مرکز

 ارزشها/ذینفعان سازمان
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 : (mission)رسالت ) ماموریت (  یانیه ب
 

تنها بیمارستان شهرستان آشتیان وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اراک یک مرکز  بیمارستان امام سجاد)ع( به عنوان
 در راستاي  درماني جنرال است که با تکیه بر الطاف الهي و سرمایه ارزشمند انساني

از طریق ارتقاء و بهبود را خدمات مراقبتي و درماني رمان، مطلوب ترین اعلام شده وزارت بهداشت و د سیاست هاي
  با هدف افزایش رضایتمندي، ایمني بیماران و کارکنان ارائه مي نماید. و مستمر کیفیت

( آن Purpose( و قصد سازماني )philosophyنشاَت گرفته از فلسفه وجودي )مأموريت يک سازمان 

  کند.اي است که سازمان در آن حوزه فعاليت ميو دامنهبيانگر حوزه و  سازمان است

 :  ( vision )بیانیه دور نما ) چشم انداز ( 

برترین و مطمئن ترین بیمارستان ارائه خدمات  1411تا سال خدمات بیمارستاني با کیفیت بالا با ارائه ما بر آنیم تا 
 .باشیمدر استان مرکزي درماني 

برنده سازمان بوده و در راستاي هدف بزرگ، دشوار و بلندپروازانه و توصيف زنده  انداز به منزله جلوچشم

  باشد.ريزي استراتژيک ميسازمان در پايان دوره برنامه

 ارزش ها :

دستيابي به چشم انداز بيمارستان نيازمند کار و تلاش جهادي مي باشد در اين مسير ممکن است بر اثر تغيير 

هاي گوناگوني را انتخاب نمايد اما در اين راه سخت و يروني، بيمارستان استراتژيشرايط محيط دروني و ب

-ميهاي سازماني خطوط قرمزي هستند که کارکنان و مديران بيمارستان همواره به آن پايبند دشوار، ارزش

به تصويب  زيرزي استراتژيک به شرح ها بعد از پيشنهاد توسط کارگروه هاي تدوين برنامه ريباشند. اين ارزش

 رسيده است: 
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 حفظ ارزش هاي اسلامي و معنويت و جلب رضاي خداي متعال 

 حفظ شان و کرامت انساني و احترام به حقوق بيمار و کارکنان 

 نوآوري و يادگيري 

 بهبود مستمر کيفيت 

 مسووليت پذيري ، پاسخگويي و همدلي و صداقت  مديران و کارکنان 

 رکنان رعايت ايمني بيماران و کا 

 شفافيت و قانون مداري 

 پايبندي به اخلاق حرفه اي و ايمني 

 دوستدار محيط زيست  

 گروهي کار 
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 :کلان بیمارستان امام سجاد )ع( اهداف

G1  :ايمني بيماران و کارکنان  ارتقاي 

G2  توسعه فضاها و امکانات درماني : 

G3  :سطح کيفيت خدمات درماني و تشخيصي ارتقاي 

G4  درماني ، اداري و پشتيباني  لسازي عملکرد پرسن: بهينه 

G5  رضايتمندي پرسنل و حفظ کرامت گيرندگان خدمت  سطح: ارتقاي 
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 ذینفعان کلیدي تبعیت و همسویی با سیاست هاي بالا دستی سیاست هاي اصلی

اولویت بخشی ارتقاء ایمنی بیماران، 

 همراهان، پزشکان و کارکنان

ای بیمارستان دوستدار ایمنی استاندارده

 بیمار/ مدیریت خطر حوادث و بلایا

 بیماران/ همراهان/پزشکان/ کارکنان

اولویت بخشی ارتقاء کیفیت 

 سلامت خدمات

 بیماران/کارکنان اعتباربخشی ملی

افزایش رضایتمندی مشتریان با نگاه 

 بیمارمحوری و مشتری نوازی

 نانبیماران/ کارک منشور حقوق گیرنده خدمت

حفظ و مدیریت سرمایه های انسانی 

سازمان و افزایش توانمندی آنان در مسیر 

 ایجاد سازمان یادگیرنده

قوانین وزارت کار و وزارت بهداشت و 

 سایر سازمان های بالادستی حسب مورد

 کارکنان

 بیماران/ کارکنان اعتباربخشی ملی ترویج فرهنگ کار تیمی و نتیجه گرایی

 بیماران/ کارکنان اعتباربخشی ملی و اخلاق حرفه ایتأکید بر آداب 

بکارگیری تجهیزات به روز و کارآمد با 

 اولویت تولیدات داخلی با کیفیت

 بیماران/تولیدکنندگان داخلی اداره کل تجهیزات پزشکی

تأکید بر زیباسازی، آراستگی و توسعه 

 فضاهای فیزیکی بیمارستان

 بیماران/ کارکنان شتاستاندارادهای هتلینگ وزارت بهدا



 

 

 برنامه استراتژیک بیمارستان امام سجاد)ع( آشتیان

 8931آخرین بازنگری: تیرماه 

 

 

  بیمارستان امام سجاد )ع(:ذینفعان 

 و انتظارات شناسایی شدهنیازها  ذینفعان

ت
اش
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وز
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 رعايت الزامات و ضوابط استانداردهاي ابلاغي اعتبار بخشي و ايمني بيمار، -

 صورت داوطلبانه ) پايلوت (همکاري در طرح هاي کشوري به -

اي ارسال به موقع گزارشات، رعايت بخشنامه هاي ارسالي ) نحوه برخورد و پذيرش و رعايت تعرفه -

 مصوب دولت و...(

 پذيرش بدون شرط بيماران اورژانسي -

 ميرعايت کليه قوانين و مقررات ابلاغي و رفع نواقص اعلامي از سوي ناظران و بازرسان اعزا-

 ويزيت روزانه توسط پزشک معالج ، پاسخگو و دردسترس بودن پزشک  -

 عدم شکايت و رضايتمندي بيماران -

 ايجاد پرونده براي بيماران سرپايي -

 عدم دريافت هيچگونه وجهي خارج از تعرفه ها از بيماران -

 اراک تعامل با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي -

 ه خدمات تشخيصي درماني با کيفيت به کليه بيماران اراي-

 تمديد به موقع پروانه هاي بيمارستان ) بيمارستان ، مسول فني و پزشکان (-

 ( بيمارستان رتبه رفتن بالا)مديريت توسعه-

ون
 خ

ال
تق

ن ان
زما

سا
 

 رعايت اصول و الزامات هموويژلانس

ه 
طق

من
ت 

اش
هد

ز ب
رک

 م

 هاي بيمارستان در نظام مراقبت عفونت بيمارستاني کشوري بهداشتگزارش دهي نرخ عفونت -

 رعايت الزامات زيست محيطي -

    Needle Stickگزارش ميزان  -

 واکسيناسيون کارکنان  طبق دستوالعمل هاي ابلاغي -

 گزارش حوادث حين کار کارکنان-
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 نیازها و انتظارات شناسایی شده ذینفعان

ن مشتریا

و  )بیماران

 (همراهان

 غذاي با کيفيت و ارائه سرو غذا بصورت مناسب-

 برخورد مناسب و توجه به کاهش بروکراسي و ساير فعاليتهاي فاقد ارزش براي بيمار-

 رعايت اصول ايمني بيماران  درارايه خدمات-

 داشتن اولويت در گرفتن هرگونه خدمات -

   پزشک معالج سترس بودن دو و درويزيت روزانه توسط پزشک معالج ، پاسخگ-

   راهنمايي پزشک معالج در هنگام ترخيص آموزش و -

   و خوشرويي پرستاران رفتار مناسب-

 رعايت شئونات اسلامي -

 احترام و تکريم بيماران و همراهان ايشان-

 دريافت نوبت درمانگاه به سهولت و در حداقل زمان-

 رعايت نوبت و عدالت در ارايه خدمات -

 پذيرش بستري و ترخيص بستري در کوتاه ترين مدت ممکن-

 هتلينگ مناسب-

 عدم ارجاع بيماران به ساير مراکز درماني-

 حضور همراهان در پشت درب اتاق عمل-

 تامين امکانات رفاهي براي بيماران و همراهان-

 اطلاع رساني مناسب در مورد خدمات و فرايندهاي بيمارستان -

 ه پزشک در گرفتن شرح حال بيمار داشتن صبر و حوصل-

 ارايه خدمات به موقع  -

 هاي مصوب ارايه خدمات مطابق با تعرفه -

 رسيدگي سريع به شکايات -

 تامين پارکينگ براي بيماران و همراهان-

 فرهنگي و مذهبي باورهاي به احترام-

 عدم معاينات تکراري-

 هاي مختلفعقد قرارداد با بيمه-
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 و انتظارات شناسایی شده نیازها ذینفعان

مه
بی

ها
 

   مصوب هايتعرفه با مطابق بيماران پذيرش-

 تحت پوشش بيمه بيماران شرط و قيد بدون پذيرش-

  درماني خدمات هاي دفترچه از مراجعين استفاده سو عدم بر نظارت-

  بيمارستان کارکنان کليه توسط بيمه مقررات و قوانين رعايت-

  ها حساب صورت بودن شفاف-

  شدگان بيمه مندي رضايت و شدگان بيمه به مطلوب خدمات ارايه-

 ضروري غير خدمات انجام عدم)  القايي خدمات از پيشگيري و شدگان بيمه درماني هاي هزينه مديريت-

 ( شدگان بيمه براي

 عدم دريافت هيچگونه وجهي خارج از تعرفه ها از بيماران -

 ده بيماران ، بدون خط خوردگي تکميل با صحت و کامل اوراق پرون-

 ايجاد برابري در ارايه خدمات به کليه بيمه شدگان -

 ارسال به موقع  اسناد هزينه ، به طور کامل و مطابق با خواسته هاي آن سازمان-

 ارايه به موقع اسناد و مدارک -

 ارايه خدمات با کيفيت و به موقع به بيمه شدگان -

 ها  صحيح و شفاف بودن صورت حساب-
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 و انتظارات شناسایی شدهنیازها  ذینفعان

ن
کنا

ار
ک

 

ان
شک

پز
 

 دريافت به موقع حق الزحمه

 يليتحص تيمامور

 پزشک توسط پرستاران يدقيق دستورات درمان رعايت

 بودن امکانات و تجهيزات مدرن پزشکي فراهم

 بودن امکان تحقيق فراهم

 ت درماني براي بيماراصول ايمني و کيفي ارايه خدما رعايت

 و دقيق بودن نتايج خدمات تشخيصي درخواستي صحيح

 و اتاق استراحت مناسب ونيپاو داشتن

 متناسب يخدمات رفاه افتيدر

 مشارکت در تصميم گيري هاي بيمارستان

 

ان
ست

پر
سر

ن، 
يرا

مد
 

 فراهم بودن امکانات لازم براي فعاليتها و برنامه ها

 ب و توانادراختيار بودن کارکنان مناس

 ريزي و ساير خواسته هاي مربوطهمشورت مديران ارشد براي برنامه

 پرداخت حقوق و مزاياي مناسب 

 متناسب با مسئوليت ها ارياخت ضيتفو

در برخورداري از تسهيلات رفاهي و برگزاري دوره هاي آموزشي مناسب جهت کارکنان زير  عدالت

 مجموعه

ن 
کنا

کار

ي
کت

شر
 

 تظارات ذکر شده براي کارکنانکليه نيازها و ان 

 امکان ادامه تحصيل

 استفاده از خدمات بيمه اي 

اکارشن

سان، 

اراپرست

ن و 

ساير 

اکارکن

 ن

 امنيت شغلي

 امکان ادامه تحصيل

 سيستم ارتقا و توسعه شغلي مناسب

 هاگيريامکان مشارکت کارکنان در تصميم

 ارزيابي مناسب عملکرد کارکنان

 کارکنان ناکارآمد فيتکل نييامد و تعاز کارکنان کار ريتقد

 شده  نيياحراز از قبل تع طيطبق شرا ستهيشا رانيمد انتخاب

 در جذب و بکارگيري فرزندان کارکنان تياولو
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 و فرصتهاي برابر و رعايت شايسته سالاري عدالت

 گريکديارشد به کارکنان و کارکنان به  رانيمد احترام

 ارشد ريدر ارتباط با مد سهولت

 ياحتيو س يعلم يسفرها يخروج از کشور برا کانام

 يداخل يعدالت در پرداختها تيرعا

 مطلوب يکار طيفضا و مح جاديا

 به شکايات رسيدگي

 حقوق و مزاياي مناسب پرداخت

 در برخورداري از تسهيلات رفاهي عدالت

 و بهداشت محيط کار ايمني

 حجم کار تناسب
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 یی شدهو انتظارات شناسانیازها  ذینفعان

عه
ام

ج
 

ي 
دار

هر
ش

 

برقراري هماهنگي لازم در خصوص سيستم تفکيک و امحاي زباله و انتقال آن، هماهنگي 

 لازم جهت احداث ساختمانهاي جديد

ط 
حي

ن م
زما

سا

ت
يس

ز
 

برقراري و حفظ شرايط بهداشتي فاضلاب بيمارستان و اجراي دستورالعملهاي صادره از 

همسايگان و محيط زيست،حفظ وگسترش طرف سازمان محيط زيست، حفظ حقوق 

 فضاي سبز، برقراري سيستم تفکيک وامحاي زباله، مصرف بهينه انرژي 

 و 
کار

ت 
زار

و

ي
ماع

جت
ن ا

مي
تا

 

مطابقت با قانون کار و دستورالعملهاي صادره از طرف  وزارت کار در خصوص نيروهاي 

 قراردادي، شرکتي و پيمانکارهاي مربوطه

ان
يگ

سا
هم

 

حفظ بهداشت محيط اطراف زمان مصيبت، م سر و صدا و شيون همراهان بيماران در عد

 و آلاينده هاي زيست محيطي
ي

نون
 قا

ي
شک

پز
ن 

زما
سا

 

 رعايت قوانين پزشکي و پرستاري، رعايت حقوق بيماران،اجراي دستورالعمل ابلاغي 

 نیازها و انتظارات شناسایی شده ذینفعان
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ي
ار

تج
ي 

کا
شر

 

ير
سا

 
ان

ست
مار

بي
ز 

راک
و م

ها 

د 
ردا

قرا
ف 

طر
ي 

مان
در

 

برقراري هماهنگي و اقدامات و آمادگي هاي لازم در خصوص اعزام بيمار بستري و مراجعات 

 پاراکلينيک

ت
رک

ش
ن

مي
 تا

کار
مان

 پي
ي

ها
 

ي
سان

ي ان
رو

ني
 

تسهيل تسويه حسابها و پرداخت به موقع صورتحساب ماهيانه )حقوق ودستمزد و ساير مزاياي  

 ارکنان شرکتي( ک

ت
رک

ش
ار 

نک
ما

 پي
ي

ها

ي
مان

در
ي 

ص
خي

تش
ت 

دما
خ

 

 پرداخت به موقع صورتحساب ها 

ت
رک

ش
ار 

نک
ما

 پي
ي

ها

ي
ران

عم
 و 

ي
 فن

ت
دما

خ
 

-ايجاد شرايط مساعد جهت استقرار لوازم مورد نياز از طرف پيمانکار  -تسهيل تسويه حسابها 

 موقعطراحي صحيح و ارسال اطلاعات مورد نياز و به 

ت
رک

ش
ت

يزا
جه

و ت
رو 

 دا
ن

مي
 تا

ي
ها

 

پرداخت به موقع هزينه هاي خريد دارو و تجهيزات، اعلام به موقع نياز ها به شرکت، ارتباط مداوم با 

 اطلاع رساني قوانين و مقررات مرتبط کشوري-شرکت در جهت اطلاع از وضعيت دارو و تجهيزات  
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 فصل سوم

 بیرونی و درونی محیط تحلیل و تجزیه

 و

 سازمان استراتژي
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 :بیرونی محیط درونی و و تحلیل تجزیه

عبارت است از پايش، ارزيابي و انتشار اطلاعات از  (Environmental Scanning) محيطي بررسي

هاي گيريغافل به منظور اجتناب از هاي داخلي و خارجي )برون سازماني( به افراد کليدي سازمانمحيط

 ستراتژيک و حصول اطمينان از سلامت سازمان در افق بلند مدت.ا

 بامحيط سازمان، بيانگر تمامي عوامل و متغيرهاي داخلي و خارجي )برون سازماني( سازمان است که 

سازمان موجب هاي بررسي، شناخت و تحليل نيروها، عوامل و متغيرهاي داخلي و خارجي مؤثر بر فعاليت

ها و تهديدهاي محيطي معلوم شده و با توجه به آنها تصميمات ضعف، فرصت شود تا نقاط قوت،مي

 استراتژيک اتخاذ شود. 

و  SWOTجهت به دست آمدن ماتريس  در جلسه تدوين برنامه استراتژيک با حضور اعضا و نظرات جمع،

که در جدول ذيل ها، به مجموع نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهديدها وزن و امتياز داده شده تعيين استراتژي

 ارائه گرديده است. هاآن جمع امتيازات

  

 امتیاز وزن فهرست فرصتها )بیرونی( 
امتیاز 

 وزنی

 25 5 9 دسترسي آسان مردم منطقه به بیمارستان 1

4/5 میزان بالاي تقاضاي خدمات بهداشتي درماني 2  8 4/18  

 25 5 9 وجود خیرین در شهرستان 8

 28 5 4 ده محترم مجلس شوراي اسلامي شهرستانارتباط مناسب با نماین 5

 19 5 5 تعامل مثبت با ارگانها و سازمانهاي دولتي  4

9 
 و کيفيت ارتقا براي قانوني الزامات وجود و بيمارستانها اعتباربخشي ارزيابي

 درماني خدمات ايمني
4 5 28 

0 
در کل سياست مبتني بر پياده سازي استانداردهاي طرح تحول نظام سلامت 

 کشور
5 8 12 

 امتیاز وزن فهرست تهدیدها )بیرونی(   
امتیاز 

 وزنی



 

 

 برنامه استراتژیک بیمارستان امام سجاد)ع( آشتیان

 8931آخرین بازنگری: تیرماه 

 

 

4/8 افزایش جمعیت سالمند  1  2 0 

 9 1 9 کمبود تخصیص اعتبارات مالي توسط دانشگاه علوم پزشکي به بیمارستان  2

4/8 تفریحي شهرستان و بیمارستان و ایجاد بي انگیزگي  –عدم وجود امکانات رفاهي  8  2 0 

 0 2 5 از طرف دانشگاه تاخیر در پرداختي به موقع پرسنل 5

4/5 کمبود نيرو کار بومي  4  2 6 

 12 2 9 افزايش قيمت دارو و تجهيزات 9

 9 1 9 عدم پرداخت به موقع مطالبات توسط سازمانهاي بيمه گر  0

4/8 از نظر بلاياي طبيعي منطقه حادثه خيز 0  1 4/8  

4/8 نتي بيوتيک ها و مکمل ها و ايجاد مقاومت ميکروبي (فرهنگ خود درماني )آ 6  1 4/8  

4/8 نوسانات قيمت تجهيزات پزشکي )نوسان تعرفه هاي گمرکي ( 18  1 4/8  

11 
فاصله کيفيت کالاي ايراني با خارجي و الزام به خريد داخلي در بسياري از 

 موارد
4/5  1 4/5  

4/8 روز دنياعدم دسترسي آسان به فن آوري هاي درماني  12  2 0 

4/8 تحريم هاي اقتصادي کشور 18  1 4/8  

15 
 عدم برگزاري دوره هاي آموزشي مدون براي کارکنان بيمارستان

 جهت اجراي دستورالعمل هاي طرح تحول نظام سلامت
4 1 4 

 18 2 4 جمعيت رو به کاهش روستا 14

 993 - 411 جمع کل  

 

 

 امتیاز وزنی امتیاز وزن فهرست قوت ها / توانایی ها  )داخلی(

 28 5 4 حمایت از اقشار محروم و کم درآمد  1

5 

، عفوني ، داخلي ، قلب ، اطفال ،  عمومي  وجود تخصص هاي مختلف ) جراحي
 19 5 5 چشم ، گوش و حلق و بیني ، زنان و زایمان ، رادیولوژي و سونوگرافي  
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 9 8 2 شیفت صبح و عصر فعالیت کلینیک تخصصي با تخصص هاي مختلف در دو  0

2 

تمایل مدیریت به بهبود کیفیت خدمات و علاقمندي و پیگیري ریاست و سایر 
 14 8 4 مسئولین بیمارستان در جهت افزایش رضایتمندي مراجعه کنندگان

 8 8 1 برگزاري مداوم کمیته هاي بیمارستاني و پیگیري منظم مصوبات 18

 5 5 1 با سیاست هاي وزارت بهداشت  منطبقپیشرفته و  HISوجود سیستم   6

 19 5 5 وجود داروخانه شبانه روزي در داخل بیمارستان 8

 12 5 8 دسترسي آسان مردم و کارکنان به ریاست بیمارستان 4

 5 5 1 قرار گرفتن بیمارستان در منطقه آرام و برخورداري از آب و هواي مطبوع  18

9 
بيمارستان با کليه  مديريت  و هماهنگي ، همکاري و ارتباط رياست

 يواحدهاي درون
8 5 12 

11 
وجود برنامه هاي پايش شست و شوي دست و پايش سيستماتيک 

 بهداشت
4/1  8 4/5  

 8 8 1 وجود فضاي سبز  15

 12 5 8 دوستدار کودک اخذ لوح  0

 0 5 2 وجود آزمايشگاه پايلوت با تجهيزات به روز و پرسنل مجرب  12

 امتیاز وزنی امتیاز وزن / زمینه هاي قابل بهیود  )داخلی ( فهرست ضعف ها 

 4 1 4 و  واحد فيزيوتراپي  CT scan , MRI نبود برخي تجهيزات ضروري از قبيل  1

2 

محدوديت در تامين بودجه هاي عمراني ، تجهيزاتي و تعميراتي در بيمارستان و 

 4 1 4 پرداخت بدهي هاي قبلي 

3 

، رفاهي و درمانيزيکي جهت ارتقاء کيفيت ارائه خدمات کمبود شديد فضاي في

 4 1 4 پشتيباني

 0 2 5 چند مسئولیتي پرسنل به دلیل کمبود نیرو 4

5 
4/2 تاخير در پرداخت هاي مطالباتي پرسنل    1 4/2  

6 
 2 1 2 عدم وجود امکانات رفاهي مناسب براي پرسنل و پزشکان
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7 
4/2 کمبود پرسنل در زمينه پرستاري   1 4/2  

8 
4/8 نگاه ضعيف وزارتخانه به شهرستانهاي محروم  1 4/8  

 2 2 1 نيروهاي تخصصي علمي و توانمند  عدم ماندگاري  9

10 
زير ساخت هاي نامناسب بيمارستان شامل زير ساخت هاي برقي، تاسيساتي و 

 تجهيزات پاراکلينيک در بيمارستان و درمانگاه هاي تابعه
4/8  2 0 

 2 1 2 ارکنان براي تغيير رويه هامقاومت ک 11

 5 2 2 عدم وجود دارو ساز باليني و عدم کنترل تلفيق دارويي در پرونده هاي بيماران بستري  12

4/8 و بخشهاي ويژه اتاق عمل  ني خصوصا درکم تجربه بودن کادر درما 13  1 4/8  

14 
 يتال(عدم کفايت تعداد برخي تجهيزات تشخيصي )راديوگرافي پرتابل ديج

 کمبود تجهيزات پزشکي  و
4/8  2 0 

 9 2 8 هتلينگ نا مطلوب 15

4/1 کيفيت نامناسب مواد مصرفي 16  2 8 

4/1 عدم وجود برخي داروهاي مورد نياز بخش هاي تخصصي 17  2 8 

4/2 ت تيم مديريتي تغييرات کوتاه مد 18  1 4/2  

4/1 اي تخصصي پرستارياثر بخش نبودن آموزش ها و بعضا ناکافي بودن آموزش ه 19  1 4/1  

 5 2 2 عدم پيگيري و اجراي مصوبات جلسات  20

 1 1 1 تر مناسب براي جلسات بيمارستانعدم وجود سالن آمفي تئا 21

4/2 فرسودگي تاسيسات و تجهيزات  22  1 4/2  

23 
 موجودي ناکافي انبارها

 
1 1 1 

 1 1 1 عدم وجود مکان مناسب جهت آشپزخانه  24

 1 1 1 م وجود نمازخانه ، غذاخوري ، کتابخانه عد 25

 
 994 - 411 جمع کل 
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 وضعیت موجود سازمان:

 : SWOTماتریس 

 حالت تدافعيدر  باتوجه به مجموع امتيازات عوامل محيط دروني و عوامل محيط بيروني، وضعيت سازمان

 .باشد که در ناحيه نمودار زير مشخص شده استمي
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 :بیمارستان امام سجاد)ع( سی عوامل داخلیبرر -الف

 SWOTارزيابي هاي 

 : O –فرصت ها 

 شهرستان در خيرين وجود .1

 بيمارستان به منطقه مردم آسان دسترسي .2

 مجلس محترم نماينده با مناسب ارتباط .8

 شهرستان اسلامي شوراي

 وجود و بيمارستانها اعتباربخشي ارزيابي .5

 ايمني و کيفيت ارتقا براي قانوني الزامات

 درماني خدمات

 دولتي سازمانهاي و ارگانها با مثبت تعامل .4

 : T –تهدیدها 

 تجهيزات و دارو قيمت افزايش .1

 روستا کاهش به رو جمعيت .2

 بومي کار نيرو کمبود .8

 پرسنل موقع به پرداختي در تاخير .5

 : S –نقاط قوت 

  درآمد کم و محروم اقشار از حمايت .1

)  مختلف هاي تخصص وجود .2

 ، داخلي ، عفوني ،  عمومي جراحي

 حلق و گوش ، چشم ، اطفال ، قلب

 راديولوژي ، زايمان و زنان ، بيني و

   سونوگرافي و

 در روزي شبانه داروخانه وجود .8

 بيمارستان داخل

 کيفيت بهبود به مديريت تمايل .5

 پيگيري و علاقمندي و خدمات

 بيمارستان مسئولين ساير و رياست

 رضايتمندي افزايش جهت در

 کنندگان همراجع

 : SOاستراتژی 

 مديريت ايمني، کيفيت و هتلينگ .1

 فضاهاي و گسترش مديريت تمايز خدمات .2

 درمان و تشخيصي

 استقرار کامل استاندارد هاي اعتباربخشي .8

 کارکنان ، بيماران سلامت ارتقاء و پيشگيري .5

 پوشش تحت جمعيت و بيمارستان محيط ،

  بيمارستان هتلينگ بهبود .4

 درمان و تشخيصي زاتتجهي رساني روز به .9

 مراجعين و کارکنان سلامت ارتقاء .0

 

 : STاستراتژی 

گزينش و آموزش نيروهاي بومي و  .1

 مجرب در پرسنل بالين و پزشکان

 متناسب با نياز بيمارستان

 به رفاهي تسهيلات و امکانات ارائه .2

 و بيماران کارکنان

 پيشنهادات و تشويق  نظام توسعه .8

  کارکنان

 و تباطيار هاي سيستم توسعه .5

 همکاران جهت رساني اطلاع

4.  
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 : W –نقاط ضعف 

 دليل به پرسنل مسئوليتي چند .1

 نيرو کمبود

 تجهيزات برخي تعداد کفايت عدم .2

 پرتابل راديوگرافي) تشخيصي

 (ديجيتال

 پزشکي تجهيزات کمبود و .8

 نامناسب هاي ساخت زير .5

 هاي ساخت زير شامل بيمارستان

 تجهيزات و تاسيساتي برقي،

 و بيمارستان در نيکپاراکلي

 تابعه هاي درمانگاه

 مطلوب نا هتلينگ .4

 از ضروري تجهيزات برخي نبود .9

 واحد  و CT scan , MRI  قبيل

 فيزيوتراپي

 جهت فيزيکي فضاي شديد کمبود .0

 درماني، خدمات ارائه کيفيت ارتقاء

 پشتيباني و رفاهي

 هاي بودجه تامين در محدوديت .0

 در تعميراتي و تجهيزاتي ، عمراني

 هاي بدهي پرداخت و بيمارستان

 قبلي

 : WOاستراتژي 

 مديريت نيروي انساني بيمارستان .1

 تجهيزات مديريت پيشگيرانه نظام استقرار .2

 پزشکي

 

 : WTاستراتژی 

 مديريت منابع مالي حقوق و دستمزد .1

 مديريت منابع تجهيزات سرمايه اي .2

 مديريت منابع تجهيزات مصرفي .8

 مديريت منابع حامل هاي انرژي .5

يريت تمرکز بر روي خدمات ويژه مد .4

 بيمارستان
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 شاخص بودجه تاکتیک اهداف اختصاصي استراتژي کلان اهداف کلان

 ايمني بيماران و کارکنان ارتقاي

 مديريت ايمني، کيفيت و هتلينگ .1

 کارکنان ، بيماران سلامت ارتقاء و پيشگيري .2

 پوشش تحت جمعيت و بيمارستان محيط ،

 

 رسنلپ BMI استاندارسازي

 درصد 68 ميزان به بيمارستان

 60 سال در

 و آموزش معاينات، انجام

 برنامه رعايت و ارائه

 شده ارائه غذايي
1008880888 

 با پرسنل درصد

BMI آل ايده 

 به اموزش اثربخشي ارتقا

 در درصد 18 ميزان به بيماران

 60 سال

 هاي آموزش ارائه

 براي رو در رو و گروهي

 بيماران

10088808888 

 اثربخشي درصد

 بيماران آموزش

 عملکرد انطباق ارتقا

 راه 6 ليست چک با بيمارستان

 14 ميزان به بيمار ايمني حل

 60 سال در درصد

 اقدامات انجام و مميزي

 6 ليست چک اصلاحي

 بيمار ايمني حل راه
2880888 

 اجراي درصد

 راه 6 استانداردهاي

 بيمار ايمني حل

 عملکرد انطباق و ارتقا

 ليست چک با بيمارستان

 ايمني دوستدار بيمارستان

 در درصد 08 ميزان به بيمار

 60 سال

 ليست چک مميزي

 و بيمار ايمني دوستدار

 408880888 نواقصات رفع

 اجراي درصد

 الزامي استانداردهاي

 بيمار ايمني

 هاي بازديد اثربخشي ارتقا

 28 ميزان به بيمار ايمني

 ايمني هاي ديدباز انجام

 و FMEA بيمار،
 اثربخشي ميزان 204880888

 ايمني هاي بازديد
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 انجام و RCA 60 سال در درصد

 مرتبط اصلاحي اقدامات

 بيمار

 توسعه فضاها و امکانات درماني
 فضاهاي مديريت تمايز خدمات و گسترش .1

 درمان و تشخيصي

 

 با بيمارستان عملکرد انطباق

 نسل اعتباربخشي هاي سنجه

 در درصد 08 ميزان به چهارم

 60 سال

 ارزيابي انجام

 انجام و اعتباربخشي

 اصلاحي اقدامات
 ؟

 اعتباربخشي درصد

 بيمارستان کلي

 تجهيزات رساني روز به

 ميزان به درماني و تشخيص

 60 سال در درصد 48

 با تجهيزات خريد

 ؟ بروز و جديد تکنولوژي

 به تجهيزات درصد

 شده روزرساني

ماني و سطح کيفيت خدمات در ارتقاي

 تشخيصي

 استقرار کامل استاندارد هاي اعتباربخشي .1

 درمان و تشخيصي تجهيزات رساني روز به .2

 

 

 استانداردهاي استقرار

 تغذيه هاي سنجه اعتباربخشي

 سال در درصد 08 ميزان به

1860 

 هاي سنجه مميزي

 انجام و غذايي مديريت

 مناسب اصلاحي اقدامات
9808880888 

 امتياز کسب درصد

 مديريت رمحو در

 غذايي

 استانداردهاي استقرار

 هاي سنجه اعتباربخشي

 ميزان به پسماند و بهداشت

 1860 سال در درصد 08

 هاي سنجه مميزي

 و پسماند و بهداشت

 اصلاحي اقدامات انجام

 مناسب

1408880888 

 امتياز کسب درصد

 بهداشت محور در

 پسماند و محيط

 استانداردهاي استقرار

 و رهبري  اعتباربخشي

 هاي سنجه مميزي

 و رهبري و مديريت
 امتياز کسب درصد 108880888

 و مديريت محور
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 08 ميزان به کيفيت مديريت

 60 سال در درصد

 اصلاحي اقدامات انجام

 مناسب

 رهبري

 استانداردهاي استقرار

 خطر مديريت اعتباربخشي

 08 ميزان به بلايا و حوادث

 60 سال در درصد

 هاي سنجه مميزي

 حوادث و خطر ديريتم

 اقدامات انجام و بلايا و

 مناسب اصلاحي

909880888 

 امتياز کسب درصد

مديريت  زير محور

 خطر حوادث و بلايا

 استانداردهاي استقرار

 منابع مديريت اعتباربخشي

 به کارکنان سلامت و انساني

 60 سال در درصد 68 ميزان

 هاي سنجه مميزي

 و انساني منابع مديريت

 انجام و کارکنان سلامت

 مناسب اصلاحي اقدامات

206880888 

 امتياز کسب درصد

 زير محور مديريت

 و انساني منابع

 کارکنان سلامت

 استانداردهاي استقرار:

 کنترل واحد اعتباربخشي

 در درصد 08 ميزان به عفونت

 60 سال

 هاي سنجه مميزي

 انجام و عفونت کنترل

 مناسب اصلاحي اقدامات
1506880888 

 امتياز کسب رصدد

 کنترلزير محور 

 عفونت

 استانداردهاي استقرار

 تغذيه هاي سنجه اعتباربخشي

 سال در درصد 08 ميزان به

1860 

 هاي سنجه مميزي

 انجام و غذايي مديريت

 مناسب اصلاحي اقدامات
8 

 امتياز کسب درصد

 زير محور مديريت

 غذايي

 امتياز کسب درصد 104880888 هاي سنجه مميزي استانداردهاي استقرار
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 هاي سنجه اعتباربخشي

 94 ميزان به درمان و مراقبت

 60 سال در درصد

 انجام و درمان و مراقبت

 مناسب اصلاحي اقدامات

 مراقبت محور در

 ودرمان

درماني ،  لبهينه سازي عملکرد پرسن

 اداري و پشتيباني

 مديريت نيروي انساني بيمارستان .1

و مجرب  گزينش و آموزش نيروهاي بومي .2

در پرسنل بالين و پزشکان متناسب با نياز 

 بيمارستان

 کارکنان پيشنهادات و تشويق  نظام توسعه .8

 رساني اطلاع و ارتباطي هاي سيستم توسعه .4

 همکاران جهت

 هاي آموزش اثربخشي ارتقا

 ميزان به پرسنل به شده ارائه

 60 سال در درصد 18

 و اموزشي نيازسنجي

 هاي دوره برگزاري

 آموزشي
408880888 

 اثربخشي درصد

 پرسنل اموزش

رضايتمندي پرسنل و حفظ  سطحارتقاي 

 کرامت گيرندگان خدمت

کارکنان و  به رفاهي تسهيلات و امکانات ارائه .1

 بيماران

 مراجعين و کارکنان سلامت ارتقاء .2

 بيمارستان هتلينگ بهبود .8

 بيماران رضايتمندي ارتقا

 در درصد 18 ميزان به بستري

 60 سال

 رضايتمندي اارتق

 208880888 خدمت گيرندگان

 رضايت درصد

 خدمت گيرندگان
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 ريال 88888888888 ايمني بيماران و کارکنان ارتقاي

 ريال 84888888888 توسعه فضاها و امکانات درماني

 ريال 58888888888 سطح کيفيت خدمات درماني و تشخيصي ارتقاي

 ريال5888888888 درماني ، اداري و پشتيباني لرسنبهينه سازي عملکرد پ

 4888888888 رضايتمندي پرسنل و حفظ کرامت گيرندگان خدمت سطحارتقاي 

 ريال68888888888 بودجه کلي بيمارستان

 


