












 :رسالت بیمارستان نقوی 

 ردراستای ردمانی ردمنطقه     -خدمات آموزشی رتین مطلوب اراهئ

کارگیری  نظام طرح تحول سالمت و اعتباربخشی اهی ربانهم اجرای   با ب
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 مستمر بهبود و   ایمنی ارتقا ردراستای   
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وجه کارت 

 امتیازی
 نقاط ضعف نقاط قوت

 وجه مالی

 اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد 

 اجرای طرح سپاس 

 تعهد مدیران بیمارستان ازاجرای طرح تحول سالمت 

 برخورداری از سیستمATN 

 اجرای سیستم حسابداری تعهدی 

  واحدها 11برون سپاری % 

  تختهای بستری به حالت 11امکان تبدیل %VIP 

 عدم اخذ هزینه خارج از تعهد ات سازمانهای بیمه گراز مراجعین 

 باال بون آمار کسورات 

 اجرای ناقص فراینداستقالل مالی بیمارستان 

 فقدان مدیریت مصرف انرژی در مرکز 

وجه 

مشتری 

 مداری

  پارکینگ مناسب جهت وسایل نقلیهوجود   

  معتقد بودن  مدیران ارشد براجرای نظام مدیریت کیفیت و ایمنی

 بیمار در بیمارستان

 داشتن فضای کافی جهت توسعه 

 باال بودن آمار مراجعین کلینیک 

  تجهیز کلیه واحدهابه سخت افزار و امکان استفاده همه کارکنان از

 اینترنت

  دهی تلفنی و اینترنتی جهت کلینیکهاسیستم نوبت 

 وجود  پلی کلینیکهای تخصصی  در این مرکز 

 فعال بودن واحد آزمایشگاه  ورادیولوژی  به صورت شبانه روزی 

  تنهامرکز دولتی مجهزبه دستگاهMRI ، DDRوآرتروسکوپ 

 ویژه شرایط با خصوصی بخشهای ایجاد امکان 

  کلینیکیتنوع انجام عملهای جراحی  و خدمات 

  برخورداری از سیستم امنیتی و نصب دوربین مدار بسته در مکان

 های مختلف

 وجود بخش  ویژهICU  در بیمارستان 

 فوق تخصصی بودن مرکز 

 نزدیکی بیمارستان  به مطب پزشکان متخصص 

 موقوفه بودن بیمارستان 

 باال بودن آمار رضایت مندی مراجعین 

 کمبود امکانات رفاهی کارکنان 

 ک وپاویون مناسب وسرویس ایاب و ذهاب مستقل و....()مهدکود

 عدم وجود سیستم نظام مند تشویق  وتنبیه 

  بالاستفاده ماندن برخی فضاهای فیزیکی موجود در بیمارستان 

 انتظار بیماران سرپائی  جهت دریافت خدمات کلینیک به علت شلوغی 

  آگاهی کم  مردم از خدمات قابل ارائه در این  مرکز 

  برخورداری از آمبوالنس استاندارد و مناسبعدم 

 هفته روزهای تمام در ها رشته برخی متخصص در حضور عدم 

 کلینیکها  متخصص حضور به موقع  برخی پزشکان عدم 

 کافی اداری فضای ، تریا کافه وجود عدم  

 عدم برخورداری از دستگاه سی تی اسکن 

 اعتبار نداردهایاستا با تطابق بخش بستری کمبودفضا ی فیزیکی وعدم 

 بیمار ایمنی و بخشی

 اجرای ناقص فرایند رسیدگی به شکایات 

 ایمنی انداختن مخاطره به در آن تاثیر و ساختمان قدمت و فرسودگی 

وجه رشد و 

 یادگیری

   برگزاری منظم دوره های آموزشی عمومی و تخصصی جهت

 افزایش توانمندی کارکنان

 برخورداری از کتابخانه 

 بیمارستان در کارآمد نا پرسنل از برخی کارگیری به و نگهداری در اجبار 

 عدم برخورداری از اینترن و رزیدنت دراین مرکز 

  عدم تناسب بین مدرک تحصیلی وبرخی پستهای مورد تصدی واحدهای

 پشتیبانی) واحد مددکاری ، تاسیسات و...(

 چند پیشگی برخی کارکنان 

 ی ویژهعدم برخورداری ازمتخصص مقیم دربخش ها 

 درکادردرمان باتجربه نیروهای کمبود 

 نظام اجرای و سازمان اهداف درپیشبرد شاغل پزشکان کم همکاری 

 اعتباربخشی

 پائین بودن سطح بودجه و امکانات کافی آموزشی برای پرسنل 



وجه 

 فرایندی

 برخورداری از  سیستم تیراژه 

  بیمارستانیتجهیز بیمارستان به سیستم پیشرفته امحاء زباله های 

 برخورداری ازشبکه  اتوماسیون اداری 

 پایین بودن ریت عوارض پس از عمل های جراحی 

 تدوین شرح وظایف تخصصی کلیه رشته های شغلی بیمارستان 

 برخورداری از مسئول فنی داروخانه 

 برخورداری از سیستمPACS 

 ایمنی و کیفیت بهبود رویکرد به مرکز کارشناسان و مدیران  تعهد 

 نظام اعتباربخشی ملیو  

  استاندارد نبودن فضای فیزیکی اورژانس 

  استاندارد نبودن فضاو جایگاه واحدCSR 

 عدم وجود سوپروایزر ثابت درشیفت شب 

 فعال نبودن برخی واحدهای پشتیبانی  در شیفتهای شب 

 داروخانه وحسابداری(-)مخابرات 

 نامناسب بودن فضای داروخانه بخش بستری 

  از متخصص رادیولوژی وتاخیر درریپورت گرافیهاعدم برخورداری 

  مطلوب نبودن  ضریب اشغال تخت بخش آی  سی یو و عدم همکاری

 گروه بیهوشی و سازمانهای بیمه گردراین خصوص

 ضعف در اجرای برنامه ی آنکالی متخصصان خصوصا آنکال داخلی 

 عدم انجام اعمال الپارسکوپی به علت عدم وجود دستگاه الپاراسکوپ 

  مستهلک بودن دستگاههای تاسیساتی 

 نامناسب بودن مکان دفتر پرستاری 

  اجرای ناقص فرایندویزیت بیماران بستری توسط برخی ازمتخصصان 

 و بیمارستان مختلف درقسمتهای تخصصی های کلینیک پراکندگی 

 آنها نبودن کلونیزه

 فعال نبودن اتاق عمل درشیفت شب 

  بیماران کلینیکهاعدم تشکیل پرونده سرپائی جهت 

  مجهز نبودن بیمارستان به سیستم پیشرفته اطفاء حریق 

 ضعف در طراحی برنامه مدیریت بحران 

 تناقض در تعدادآمار بستری با تخت های فعال بیمارستان 

 مدون وعلمی نبودن برخی فرایندها دربخش های مختلف بیمارستان 

 ضعف دراجرای فرایندانبارداری 

 

 

 

 



 

وجه کارت 

 امتیازی
 تهدیدها فرصت ها

 وجه مالی

 تمایل به سر مایه گزاری بخش خصوصی در این بیمارستان 

 اجرای قانون ارتقاء بهره وری پرستاران 

 وجود خیرین عالقه مند در منطقه و استفاده از توان مالی ایشان 

 اجرای طرح تحول نظام سالمت 

 اجرای طرح ارزشهای نسبی تعرفه  خدمات  سالمت 

 دستورالعمل  طرح پرداخت مبتنی برعملکرد 

 وجود قوانین برون سپاری خدمات به بخش خصوصی 

 عقد قرارداد بیمه مکمل و پایه با کلیه سازمان های بیمه گر 

 مالی از طرف دانشگاه اعتبارات تخصیص کمبود 

  تحریم اقتصادی  وعدم تامین برخی تجهیزات و دارو های کمیاب در بخش

 مانیدر-خدمات بهداشتی

 دارو و پزشکی تجهیزات قیمتهای بودن بینی پیش قابل غیر و تورم باالی نرخ 

 برخی گراز بیمه سازمانهای حمایت وعدم دولتی های تعرفه بودن پایین 

 تشخیصی – درمانی اقدامات

 کسورات اعمال و پرداختها در گر بیمه سازمانهای متغیر و ثبات بی قوانین 

  پرداختها)تاخیر در پرداخت حق العمل پزشکان ناهماهنگی و تاخیردر نظام

 وقاصدک پرستاران(

  عدم بسترسازی مناسب جهت استقالل مالی بیمارستان  علی رغم تصویب و

 ابالغ ازطرف دانشگاه

 پرستاری خدمات گذاری تعرفه عدم 

 کمبود منابع مالی جهت طرح های عمرانی وخرید تجهیزات 

 مانتحریم اقتصادی و تاثیر آن بر نظام در 

 رسیدگی سرپایی (  وعدم درآمدزا ) بخش های  های واحد و بخشها به توجه 

 از طرف دانشگاه )بستری( آمد در بخشهای کم هاو واحد به

 بیگانه اتباع ای بیمه کامل پوشش عدم 

 برعملکرد مبتنی  پرداخت طرح ناقص اجرای 

 گر بیمه سازمانهای توسط مطالبات پرداخت در طوالنی تاخیر 

مشتری وجه 

 مداری

 جنوب کشورو  الین ترانزیتی  -واقع بودن در کمربند شمال 

  قرار گرفتن بیمارستان درمرکز شهر و تحت پوشش قراردادن سهم

 باالئی ازساکنین درمنطقه

 تعطیالت و توریستی بودن کاشان در مسافران زیاد تعداد 

 خوشنام بودن بیمارستان درشهرستان 

  به بخش خصوصی  با ارائه خدمات پایین بودن هزینه خدمت نسبت

 مطلوب  دربیمارستانهای تابعه دانشگاه

 یک تیپ به دانشگاه ارتقاء 

 تصویب طرح تفضیلی بیمارستان ازطرف وزارت بهداشت 

 تخت مصوب( 96تخت مصوب به 44) تبدیل پروانه بیمارستان ا ز

 نازدیاد موتورسواران در سطح شهر و باالبودن آمار تصادفات موتور سوارا 

 وجود ترافیک باال در مسیرهای منتهی به بیمارستان 

 زلزله خیز بودن منطقه 

 حرکت هرم سنی جمعیت به سوی سالمندی 

  پارسیان کلینیک دیلی) مرکز درمانی خصوصی 2همجواری با-

 ( میالد بیمارستان

 آمار باالی  اتباع خارجی در منطقه 

  به ماهیت وجود دیدگاه های غیرمسئوالنه برخی مسئولین دانشگاه

 بیمارستان) بیمارستان جنرال یا پلی کلینیک تخصصی(

  شاغل بودن پزشکان متخصص جراح طرف قرارداد با این مرکز دربخش

 خصوصی وجذب این متخصصان به بازار کار جذابتر

  عدم قرارداد با سازمانهای حمایتگر از قبیل سازمان بهزیستی ، کمیته

 امداد و....

  دانشگاه ازبیمارستانحمایت  ناکافی مسئولین 

وجه رشد و 

 یادگیری

 وجود نیروهای جوان ،تحصیل کرده و عالقه مند در منطقه 

 وجود مراکز آموزش عالی در منطقه 

 وجود سامانه  آموزش مداوم و امکان دسترسی همگان به آن 

 دانشگاه در مجرب تخصصی فوق و تخصصی کادر از برخورداری 

 

  دخالت امکان انسانی و عدمکمبود مجوزهای استخدامی نیروی 

 (وقراردادی استخدامی) نیاز مورد وپزشک پرسنل درجذب بیمارستان

 پزشک ساالری در سیستم درمانی 

 کمبود دوره ها ی آموزشی  مدیریتی جهت مدیران ارشد بیمارستانها 

 فقدان گروه  تخصصی  پزشکی ثابت  جهت این بیمارستان 

 کزازطرف گروه آموزش پزشکیعدم اختصاص اینترن ورزیدنت به این مر 

وجه 

 فرایندی

 اجرای برنامه اعتباربخشی ملی 

 پوشش کامل نظام عرضه خدمات بهداشتی در سطح مطلوب 

 

 دانشگاه کالن مدیریتی تغییرات دلیل به شغلی امنیت نبودن 

 تغییر مستمر ونامناسب سیستم های ارزشیابی بیمارستانها 

 

 

 



 IFE(   Internal Factor Evaluation)  ماتریس ارزیابی داخلی

 وزن ضعف وقوت کد

امتیاز 

 وضع

 موجود 

 وزن امتیاز

 دار

ت
قو

ط 
قا

ن
 

S1  0/00 تعهد مدیران بیمارستان ازاجرای طرح تحول سالمت  2 0/1 

S2   تختهای بستری به حالت 01امکان تبدیل %VIP 0/00  3 0/010 

S3  0/00 داشتن فضای کافی جهت توسعه  2 0/2 

S4  0/00 امکان ایجاد بخشهای خصوصی با شرایط ویژه  2 0/11 

S5  0/00 تنوع انجام عملهای جراحی  و خدمات کلینیکی  2 0/1 

S6 وجود بخش  ویژهICU  0/2 در بیمارستان  1 0/2 

S7  0/2 باال بودن آمار رضایت مندی مراجعین  3 0/1 

S8 
برگزاری منظم دوره های آموزشی عمومی و تخصصی جهت  افزایش  

 توانمندی کارکنان
0/00  1 0/00 

S9 0/1 تعهد مدیران سازمان به اجرای نظام اعتباربخشی ملی  0.0 0/00 

S10   0/00 فوق تخصصی بودن مرکز  1 0/00 

ف
ضع

ط 
قا

ن
 

W1  0/00 0.0 0/00 باال بون آمار کسورات 

W2  0/1 1 0/1 اجرای ناقص فراینداستقالل مالی بیمارستان 

W3 0/1 1 0/1 عدم برخورداری از دستگاه سی تی اسکن و الپاراسکوپ 

W4  0/1 1 0/1 دراین مرکز به صورت شبانه روزی اینترن و رزیدنتعدم برخورداری از 

W5   استاندارد نبودن فضاو جایگاه واحدCSR 0/2 1 0/2 و اورژانس 

W6 0/03 0.0 0/01 عدم وجود سوپروایزر ثابت درشیفت شب 

W7 
 فعال نبودن برخی واحدها  در شیفتهای شب 
 داروخانه وحسابداری(-مخابرات-)اتاق عمل 

0/00 0.0 0/00 

W8 
مطلوب نبودن  ضریب اشغال تخت بخش آی  سی یو و عدم همکاری  

 گروه بیهوشی و سازمانهای بیمه گردراین خصوص
0/1 1 0/1 

W9  0/1 1 0/1 ضعف در اجرای برنامه آنکالی متخصصان 

W10  0/00 1 0/00 نداشتن پزشک مقیم 

 48/2 2 نمره نهائی

 

 

 

 

 

 



 (External Factor Evaluation EFE )ماتریس ارزیابی خارجی  

 وزن فرصت وتهدید کد
 امتیاز وضع

 موجود
 دار وزن امتیاز

ت
رص

ف
 

O1 0/0 0 0/1 اجرای طرح تحول نظام سالمت 

O2  0/20 3 0/00 وجود قوانین برون سپاری خدمات به بخش خصوصی 

O3  0/20 3 0/00 تمایل به سر مایه گزاری بخش خصوصی در این بیمارستان 

O4  0/3 3 0/1 عقد قرارداد بیمه مکمل و پایه با کلیه سازمان های بیمه گر 

O5 
قرار گرفتن بیمارستان درمرکز شهر و تحت پوشش قراردادن سهم باالئی 

 ازساکنین درمنطقه
0/1 3 0/3 

O6 
پایین بودن هزینه خدمت نسبت به بخش خصوصی  با ارائه خدمات مطلوب  

 دانشگاهدربیمارستانهای تابعه 
0/1 0 0/0 

O7 
 تصویب طرح تفضیلی بیمارستان ازطرف وزارت بهداشت 

 تخت مصوب( 69تخت مصوب به 44) تبدیل پروانه بیمارستان ا ز

0/2 0 0/0 

O8  0/11 2 0/00 برخورداری از کادر تخصصی و فوق تخصصی مجرب در دانشگاه 

O9  0/11 2 0/00 وجود نیروهای جوان ،تحصیل کرده و عالقه مند در منطقه 

O10 0/11 2 0/00 وجود سامانه  آموزش مداوم و امکان دسترسی همگان به آن 

ید
هد

ت
 

T1 0/11 2 0/00 نرخ باالی تورم و غیر قابل پیش بینی بودن قیمتهای تجهیزات پزشکی و دارو 

T2 0/00 1 0/00 کسورات اعمال و پرداختها در گر بیمه سازمانهای متغیر و ثبات بی قوانین 

T3 
عدم بسترسازی مناسب جهت استقالل مالی بیمارستان  علی رغم تصویب و  

 ابالغ ازطرف دانشگاه
0/00 2 0/11 

T4  0/00 1 0/00 کمبود منابع مالی جهت طرح های عمرانی وخرید تجهیزات 

T5 
توجه به بخشها و واحد های درآمدزا ) بخش های  سرپایی (  وعدم رسیدگی  

 به واحد هاو بخشهای کم در آمد 
0/1 1 0/1 

T6  0/2 2 0/1 تاخیر طوالنی در پرداخت مطالبات توسط سازمانهای بیمه گر 

T7 
بیمارستان میالد -مرکز درمانی خصوصی) دیلی کلینیک پارسیان 2همجواری با 

) 
0/1 2 0/2 

T8 
وجود دیدگاه های غیرمسئوالنه برخی مسئولین دانشگاه به ماهیت بیمارستان)  

 بیمارستان جنرال یا پلی کلینیک تخصصی(
0/00 1 0/00 

T9 
شاغل بودن پزشکان متخصص جراح طرف قرارداد با این مرکز دربخش  

 خصوصی وجذب این متخصصان به بازار کار جذابتر
0/2 1 0/2 

T10 
فقدان گروه  تخصصی  پزشکی ثابت  جهت این بیمارستان و عدم اختصاص  

 اینترن ورزیدنت به این مرکزازطرف گروه آموزش پزشکی
0/1 1 0/1 

 44/3 2 نمره نهائی
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 Wنقاط ضعف Sنقاط قوت
 مراجعین مندی رضایت آمار بودن باال .1

 بیمارستان در  ICUویژه  بخش وجود .2

 مرکز بودن تخصصی فوق .3

 VIP حالت به بستری تختهای% 11 تبدیل امکان .4

 توسعه جهت کافی فضای داشتن .5

 کلینیکی خدمات و  جراحی عملهای انجام تنوع .6

 ویژه شرایط با خصوصی بخشهای ایجاد امکان .7

 ملی اعتباربخشی نظام اجرای به مدیران تعهد .8

 تحول طرح ازاجرای بیمارستان مدیران تعهد .9

 سالمت

 و عمومی آموزشی های دوره منظم برگزاری .11

 کارکنان توانمندی افزایش  جهت تخصصی

 اورژانس و CSR واحد جایگاه فضاو نبودن استاندارد .1

 بیمارستان مالی فراینداستقالل ناقص اجرای .2

 بیمارستان فعال های تخت با بستری تعدادآمار در تناقض .3

 شب شیفتهای در  واحدها برخی نبودن فعال .4
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 عدم و یو سی  آی بخش تخت اشغال ضریب  نبودن مطلوب .7

 خصوص گردراین بیمه سازمانهای و بیهوشی گروه همکاری

 آنکال خصوصا متخصصان آنکالی ی برنامه اجرای در ضعف .8

 داخلی

 الپاراسکوپ و اسکن تی سی دستگاه از برخورداری عدم .9

 کسورات آمار بون باال .11

 شب درشیفت ثابت سوپروایزر وجود عدم .11

 WOاستراتژی های  SOاستراتژی های  Oفرصتها
 تصویب طرح تفضیلی بیمارستان از طرف وزارت بهداشت  .1

 اجرای طرح تحول نظام سالمت  .2

پایین بودن هزینه ی خدمت نسبت به بخش خصوصی با ارائه  .3

 خدمات مطلوب در بیمارستانهای تابعه دانشگاه 

 قراردادن پوشش تحت و شهر درمرکز بیمارستان گرفتن قرار .4

 درمنطقه ازساکنین باالئی سهم

 گر بیمه های سازمان کلیه با پایه و مکمل بیمه قرارداد عقد .5

 آن به همگان دسترسی امکان و مداوم آموزش  سامانه وجود .6

 در مجرب تخصصی فوق و تخصصی کادر از برخورداری .7

 دانشگاه

 خصوصی بخش به خدمات سپاری برون قوانین وجود .8

 بیمارستان این در خصوصی بخش گزاری مایه سر به تمایل .9

 منطقه در مند عالقه و کرده ،تحصیل جوان نیروهای وجود .11

  رضایتمندی برنامه ریزی جهت ارتقای سطح

 مراجعین

  برنامه ریزی جهت هتلینگ با پیاده سازی طرح

 تحول سالمت

  توسعه و تقویت بخش های بستری جهت افزایش

 تعداد تختهای بستری

  افزایش درآمدازطریق راه اندازی تخت هایVIP 

  برنامه ریزی جهت ارتقای بهبودکیفیت و ایمنی

 بیمار

  بهسازی فضای فیزیکی اورژانس 

  تجهیزات پزشکی مورد نیاز)دستگاه سی تی خرید

 اسکن و الپاراسکوپ و......(

  مدیریت کسورات بیمه ای درراستای کاهش

 کسورات

  جلب اعتماد گروه بیهوشی درخصوص افزایش

 ICUبیماران بستری در 

  مذاکره و جلب اعتماد سازمانهای بیمه گر

درخصوص پرداخت هزینه های ارائه خدمات 

 ICUدربخش 

 WTاستراتژی های STاستراتژی های  Tاتهدیده
-پارسیان کلینیک دیلی) خصوصی درمانی مرکز 2 با همجواری .1

 ( میالد بیمارستان

 مرکز این با قرارداد طرف جراح متخصص پزشکان بودن شاغل .2

 جذابتر کار بازار به متخصصان این وجذب خصوصی دربخش

 گر بیمه سازمانهای توسط مطالبات پرداخت در طوالنی تاخیر .3

 و پزشکی تجهیزات قیمت بودن بینی پیش قابل غیر و تورم باالی نرخ .4

 دارو

 رغم علی  بیمارستان مالی استقالل جهت مناسب بسترسازی عدم .5

 دانشگاه ازطرف ابالغ و تصویب

 عدم و بیمارستان این جهت  ثابت پزشکی  تخصصی  گروه فقدان .6

 پزشکی آموزش گروه مرکزازطرف این به ورزیدنت اینترن اختصاص

 وعدم(   سرپایی  های بخش)  درآمدزا های واحد و بخشها به توجه .7

 آمد در کم بخشهای هاو واحد به رسیدگی

 ماهیت به دانشگاه مسئولین برخی غیرمسئوالنه های دیدگاه وجود .8

 (تخصصی کلینیک پلی یا جنرال بیمارستان) بیمارستان

 اعمال و پرداختها در گر بیمه سازمانهای متغیر و ثبات بی قوانین .9

 کسورات

 تجهیزات وخرید عمرانی های طرح جهت مالی منابع کمبود .11

  فراهم کردن شرایط امنیتی و مالی پزشکان

 متخصص جهت جذب و اشتغال در این مرکز

    برنامه ریزی جهت ارتقای نظام آموزشی در این

 مرکز

  افزایش اختیارات مالی در حوزه مدیریت مرکزی

 ینه اعتبارات مالیدر راستای مصرف به

  مکاتبه جهت استقرار گروه مستقل جراحی در این

 مرکز

  فراهم کردن شرایط فعال نمودن اتاق عمل و

واحد های پشتیبانی در شیفت شب در راستای 

 درآمدزایی واحد های درمانی بیمارستان



 SWOTبیرون و درونی محیطی عوامل تحلیل جدول 

 

 

 

 

 

 از یکی در باشد که وضعی هر در سازمان هر کرد. استفاده اصلی استراتژی ماتریس از می توان  دیگر های روش بر عالوه استراتژی تدوین برای 

 . گیرند می قرار اصلی های استراتژی ماتریس به متعلق های خانه

 از مختلف های راه از توانند می ها سازمان این برند می سر به بسیارعالی وضعی در استراتژیک نظر از دارند قرار 1 شماره خانه در که هایی سازمان

 . شوند پذیر خطر و گرفته خود به تهاجمی حالت توانند می ضرورت هنگام به و نمایند برداری بهره خارجی محیط در های موجود فرصت

 روبه وضعیت چه اگر. دهند قرار مجدد ارزیابی مورد دارند حال حاضر در که را موضعی باید گیرند می قرار 2 شماره خانه در که هایی سازمان

 . رقابت بپردازند به بخش اثر ای شیوه به توانند نمی ولی دارند رشدی

 . قوی دارند موضعی رقابتی نظر از گیرند می قرار3 شماره خانه در که هایی سازمان

 بزنند سریع و بنایی زیر تغییرات به دست باید ها سازمان این.  دارند قرار ضعیف موضعی در رقابتی نظر از گیرند می قرار 4 شماره خانه در که هایی سازمان

 نمایند جلوگیری خود نابودی و انحالل از تا

 بیمارستان استراتژیک موقعیت تعیین
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 (IFE)داخلی عوامل ارزیابی ماتریس نهایی نمره
 



 

ف استراژتیک  اهدا

 

 قراردارد  wo   رستان نقوی ردموقعیت استراژتیکبیما

 الزم راربد بهرهبیرونی   فرصتهای ازراکاهش داده  و   ضعف  ید نقاط با هک

 برنامه ریزی جهت ارتقای سطح رضایتمندی مراجعین  
 مشتری مداری    

 و ایمنی بیمار برنامه ریزی جهت ارتقای بهبودکیفیت

 سالمت تحول طرح سازی پیاده با هتلینگ جهت ریزی برنامه

 وجه مالی       

 افزایش اختیارات مالی در حوزه مدیریت مرکزی در راستای مصرف بهینه اعتبارات مالی

فراهم کردن شرایط فعال نمودن اتاق عمل و واحد های پشتیبانی در شیفت شب در راستای 

 درآمدزایی واحد های درمانی بیمارستان 

 خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز )دستگاه سی تی اسکن و الپاراسکوپ و......(

 بستری تختهای تعداد افزایش جهت بستری های بخش تقویت و توسعه

 VIPافزایش درآمدازطریق راه اندازی تخت های 

 مدیریت کسورات بیمه ای درراستای کاهش کسورات

 ICUسازمانهای بیمه گر درخصوص پرداخت هزینه های ارائه خدمات دربخش  بامذاکره 

 تهیه وتامین  تجهیزات پزشکی مصرفی براساس فورموالری

 ایمنی بیماربرنامه ریزی جهت ارتقای بهبودکیفیت و 

 فرایندهای داخلی  

 بهسازی فضای فیزیکی اورژانس 

 در این مرکز واورتوپدی مکاتبه جهت استقرار گروه مستقل جراحی

 ICUجلب اعتماد گروه بیهوشی درخصوص افزایش بیماران بستری در 

 فراهم کردن شرایط امنیتی و مالی پزشکان متخصص جهت جذب و اشتغال در این مرکز

 رشد و یادگیری برنامه ریزی جهت ارتقای نظام آموزشی در این مرکز



ف  بیمارستانکلی ربانهم استراژتیک  اهدا
 اهداف کلی وجه کارت امتیازی متوازن

 حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار و کارکنان G1 مشتری مداری

 G2 فرایند داخلی
ارتقاء کمی و کیفی خدمات تخصصی و فوق تخصصی 

 )بهبود مستمرکیفیت خدمات(

 رضایتمندی مراجعین سطح مستمر ارتقای G3 مشتری مداری

 مستمر سطح دانش و توانمندی کارکنانارتقای  G4 رشد و یادگیری

 استقرارنظام طرح تحول سالمت G5 وجه مالی

 

 

 
 



  مركز کلی اهی تسياس 

 کارکنان و بیمار ایمنی ارتقاء و حفظ
  اجرا حال در های برنامه سایر به نسبت مورد این دادن قرار الویت در و بیماران ایمنی به ویژه توجه -

  کارکنان و بیماران سطح در پیشگیری و سالمت ارتقاء های فعالیت به خاص توجه-

 کارکنان و پزشکان همکاری افزایش و  پزشکی خطاهای ساماندهی جهت در تالش -

 بیمارستانی عفونت کنترل -

  نوین های آوری فن و ،تکنولوژی پزشکی تجهیزات از مناسب استفاده -

  اورژانسی و خطر پر بیماران الخصوص علی بیماران کلیه  برای ایمن های مراقبت بموقع  ارائه -

  سالمت کننده تهدید های آلودگی و محیطی زیست مخاطرات کاهش   -

  سالم انسانی نیروی از بهینه استفاده بمنظور کارکنان شغلی ایمنی بر تاکید -

 پیشگیری از آسیب های شغلی کارکنان -

 مدیریت پسماند -

 

صصی خدمات کیفی و کمی ارتقاء تخ
صصی فوق و  تخ

 (خدمات مستمرکیفیت بهبود) 
 بخشی اعتبار استانداردهای اجرای  -

 دستی باال سازمانهای های دستورالعمل با برابر بیمارستان مختلف های قسمت عملکرد نحوه ارزیابی  -

  سالمت یکپارچه و جامع های مراقبت و خدمات کیفیت بهبود  -

 تخصصیتامین امکانات و تجهیزات تخصصی و فوق  -

 مدیریت بهینه منابع و استفاده مناسب از انرژی و مواد -

 تعهد به رعایت استاندارد ها ، قوانین و الزامات قانونی مرتبط با بیمارستان -

 

 



 مراجعین رضایتمندی سطح مستمر ارتقای
  پرستاری پزشکی، جامعه اخالقی تعالی و انسان حریت و ذاتی کرامت به توجه -

  بیماران و مراجعین آموزش در بیمارستان های ظرفیت از استفاده و خود  حقوق از بیماران و مراجعین سازی آگاه -

 همگن کارکنان توسط خدمت وارائه ایشان منزلت و شان حفظ و بیمار خصوصی حریم حفظ جهت در تالش -

 حفظ و رعایت منشور حقوق بیمار

 خدمت رسانی به مراجعین در کوتاهترین زمان ممکن-

 

 کارکنان توانمندی و دانش سطح مستمر ارتقای
  جامعه نیازهای بر مبتنی محور، سالمت هدفمند، صورت به آموزش نظام کمی و کیفی توسعه  -

 فراگیران ،کارکنان، پزشکان  رضایت ارتقای -

 توانمندی کارکنان با برگزاری کالس های آموزشی دانش وارتقاء سطح  -

 و سالم ایجاد محیط کاری فرح بخش -

 سالمت نظام تحول طرح استقرارنظام
 بیمارستان دارویی فارماکوپه و فرموالری  نظام طریق از دارو خرید -

  سالمت تحول نظام برنامه های بسته اجرای -

 توسط درمان پایه نیازهای کامل درپوشش همکاری و سالمت های مراقبت و خدمات مصوب های تعرفه رعایت    -

 رنج و دغدغه بیماری، رنج جز بیمار که آنجا تا درمان های هزینه از مردم سهم کاهش و جامعه آحاد برای ها بیمه

 باشد نداشته دیگری

 گر بیمه سازمانهای با همکاری-
 جذب متخصصین کارآمد و تمام وقت-

 بستری گسترش واحدهای خدمت رسانی-

 برخی واحدها بهسازی فضای فیزیکی-

 ویژهکلینیک های ساماندهی -

 فراهم کردن شرایط امنیتی و مالی پزشکان متخصص جهت جذب و اشتغال در این مرکز-
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