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 ثغوِ تؼبلی
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 ثزًبهِ ریشی اعتزاتضیک در ثزدارًذُ تصوین گیزی ّبیی اعت کِ راجغ ثِ 
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 :وٙٙذٜ اَٚ  تبئیذ
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 ْٚتبئیذ وٙٙذٜ د: 

 ٔذیشیت داخّی ثیٕبسػتبٖ                                                                خٙبة آلبی أیش صاسع 
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    ٔشیٓ اثشاٞیٓ صادٜدثیش وٕیتٝ                          وٕیتٝ ثش٘بٔٝ اػتشاتظی        

          

 

 



 

2 
 

 

 :پیؾگفتــبر

ٞبی تذٚیٗ ؿذٜ خٟت تؼییٗ ٔیضاٖ دػتیبثی ثٝ اٞذاف ٔٛسد٘ظش ضشٚسی اػت تب ثٝ  ٘ظش ثٝ خبیٍبٜ پبیؾ ٚ اسصیبثی ثش٘بٔٝ

دس ٘تیدٝ ثش٘بٔٝ اػتشاتظیه ٚ . دادٞب تٛخٝ ؿٛد دادٞب، فشایٙذٞبی وبسی ٚ ثشٖٚ ٞب اصخّٕٝ دسٖٚ وّیٝ فشایٙذٞب ٚ فؼبِیت

د٘ظش ٚ ٔٛسد پبیؾ ٚ اسصیبثی لشاس ٌشفتٝ وٝ خالكٝ ٘تبیح حبكُ اص آٖ ثٝ ؿشح ػّٕیبتی ثیٕبسػتب٘ی ثبتٛخٝ ثٝ اٞذاف ٔٛس

 . ٞبی ثیٕبسػتب٘ی تذٚیٗ ؿذٜ اػت ٞبی ػالٔت ٚ فؼبِیت ثبؿذ وٝ ثشاػبع آٖ ثش٘بٔٝ اكالحی ثب ٞذف استمبء ؿبخق ریُ ٔی

  :79خالصٍ وتایج حاصل از پایش ي ارزیابی بروامٍ عملیاتی در پایان سال •

  یته های بیمارستانی طبق برنامه زمانبندی مشخصبرگزاری کم •

  انجام استانداردهای اعتباربخشی •

  2تجهیز و راه اندازی اتاق عمل  •

  بهسازی محوطه بیمارستان شامل  رنگ آمیزی،فضای سبز ، •

 ... . تعمیر و بازسازی سرویس های بهداشتی بخش ها سرامیک کف ، سنگ ، روشوئی و  •

 برنامه زمانبندیانجام والکراند طبق  •

  .نصب و تعمیرات روشنایی محوطه بیمارستان  •

  سمپاشی جهت کنترل حشرات و جوندگان •

  کلرسنجی آب آشامیدنی و ارسال نمونه به شبکه بهداشت •

 آموزش اطفاء حریق عملی و تئوری به کارکنان:برگزاری کالسهای های آموزشی از جمله   •

 .اندنمونه برداری از دستگاه بی خطر ساز پسم •

 نصب سیستم اطفاء حریق در واحدهای بستری، اداری ، انبار ، بایگانی ،  •

 خرید دستگاه اُزن تراپی •

 پیگیری امکانات و تسهیالت بیماران در داخل بخشها  •

  تغییر لباس فرم ،اتیکت ،کارت پرسنلی جهت کلیه پرسنل •

سانی به پرسنل جهت آگاهی از نتایج آزمایشات ، پیگیری جهت انجام معاینات دوره ای پرسنل و شناسایی بیماری های شغلی ، اطالع ر •

 . ارجاع پرسنل به متخصص مربوطه 

  .ثبت و تحلیل حوادث شغلی گزارش شده و تهیه کتابچه پیشگیری از حوادث جهت آموزش پرسنل و کاهش حوادث  •

  ارسال آمار و تخفیفات ماهیانه مدد کاری به دانشگاه •

  انه مدد کاری در سامانه جامع مدد کاری و ارسال این آمار به دانشگاهماهی  ثبت آمار و تخفیفات •
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 .پیگیری پروندهای بیمارانی که از نظر بیمه ای مشکل دارند  •

 پرداخت برخی از مطالبات و بدهی های شرکت های دارویی ، تجهیزاتی و تأسیساتی و فروشگاه های طرف قراداد  •

آموزشی متناسب با نیاز پرسنل ، آموزش پرسنل در تمامی زمینه های ایمنی و سالمت شغلی  انجام نیازسنجی آموزشی ، تدوین برنامه •

  .به صورت چهره به چهره و دوره ی آموزشی به همراه تهیه پمفلت و پوسترهای آموزشی 

 .ر به نامبردگان برگزاری جشن روز پرستار و پزشک و تقدیر از پرستاران محترم و پرستاران نمونه و اهداء جوایز و لوح تقدی •

برگزاری جشن روز کارگر و تقدیر و تشکر از کارگران زحمت کش واحد خدمات و تقدیر از نامبردگان و اهداء جوایز و لوح تقدیر به  •

  نامبردگان

دیر به تجلیل از کارمندان بسیجی و نمونه در هفته دولت و همچنین تقدیر و تشکر از پزشکان زحمتکش در هفته دولت و اهداء لوح تق •

 . نامبردگان 

  .برپایی مراسم  ماه مبارک رمضان وبرگزاری نماز جماعت در این ماه مبارک و سخنرانی و بیان احکام  •

 استفاده از پانسمان نوین در بخش های بیمارستان •

  استاندارد سازی اکسیژن بیمارستان •

  تأمین تخت و مشیر و جایگزینی تجهیزات مستهلک •

فقط  99تا پایان سال)تجهیزات پزشکی،آزمایشگاهی و تصویر برداری برای اطمینان از صحت عملکرد آنها انجام کنترل کیفی کلیه •

  (تجهیزات پزشکی کنترل کیفی می شدند

 ICUراه اندازی تجهیزات پزشکی از قبیل ونتیالتور،چراغ سیالتیک و تخت اتاق عمل و تخت  •

  بهبود شاخص های پرستاری •

 رضایت شخصی به علت  وجود اتاق عمل کاهش اعزام بیمار  و آمار •

 تعمیرات اساسی قسمتی از موتورخانه  •

   گسترش پار کینگ بیمارستان •

 

  ٝثبتٛخٝ ثٝ تـىیُ وٕیتHSR (ٖوٕیتٝ پظٚٞـی ثیٕبسػتب ) دس ٘تیدٝ اسائٝ آٖ خٟت استمبء ثٝ ٔشوض ٚ

ثبؿذ، پیٍیشی ٚ الذاْ ٔؤثشی كٛست ٍ٘شفتٝ  ٚ دیٍش الذأبت الصْ ٔی دا٘ـٍبٜٞبی ثبِیٙی ثٝ وؼت ٔدٛص اص  پظٚٞؾ

 .ٞبی آٖ ثشسػی ٚ دس ثش٘بٔٝ خذیذ دس اِٚٛیت لشاس ٌشفت وٝ ػّت

 ٝٔی فؼبِیت ٔذیشیت ثحشاٖ، ٔتأػفب٘ٝ الذأبت  ٚ اػتجبسثخـی دس صٔیٙٝ ثٟجٛد ٞبی ٔٛسد٘ظش  ثبتٛخٝ ثٝ اٞذاف ٚ ثش٘ب

ٝ كٛست ٍ٘شفتٝ اػت، وٝ ػُّ آٖ ثشسػی ٚ دس ثش٘بٔٝ خذیذ ثٝ ایٗ ٔٛضٛع ثخـی دس ایٗ صٔیٙ وبُٔ ٚ سضبیت

 . تش تٛخٝ ؿذٜ اػت تش ٚ وبسثشدی دلیك
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 ٝٞبی ثیـتشی  ٞبی ػّٕىشدی ٚ فؼبِیتی ثیٕبسػتبٖ دس ثش٘بٔٝ خذیذ ػؼی ؿذٜ اػت ؿبخق ٘ظش ثٝ إٞیت ؿبخل

 .ٚ استمبء لشاس ٌیشدداخّی دس دػتٛس وبس ٕٔیضی 

  ٝثبؿذ ػؼی ؿذٜ اػت دس  یىی اص اثضاسٞبی ٔفیذ خٟت ایدبد اٍ٘یضٜ دس پشػُٙ تـٛیمی ٔٙبػت ٔیثبتٛخٝ ثٝ ایٙى

سیضی ؿذٜ ٚ  ٞبی تـٛیمی ٚ اٍ٘یضؿی ثٝ كٛست ٔٛسدی ٚ تشویجی ثش٘بٔٝ اص ا٘ٛاع سٚؽ 98ثش٘بٔٝ ػّٕیبتی ػبَ 

 . الذأبت الصْ كٛست ٌیشد

 داخُ ٚ خبسج اص ثیٕبسػتبٖ ٚخٛد داسد تالؽ ؿذٜ اػت  الصْ ثٝ روش اػت وٝ ثبتٛخٝ ثٝ ٘مبط لٛت ٚ فشكتی وٝ دس

 .اِزوش ػشیؼتش ٚ ثب اثشثخـی ثیـتشی اخشا ؿٛد فٛق  ٞبی ثٟتش تذٚیٗ ٚ ٕٞچٙیٗ دػتیبثی ثٝ ثش٘بٔٝ ثش٘بٔٝ

 :مقذمٍ

چـٍٕیش ٚ أشٚصٜ ثبتٛخٝ ثٝ ػلش استجبعبت ٚ ٌؼتشدٌی ػّْٛ ٚ تٛػؼٝ سٚصافضٖٚ آٖ ؿشایغی ثٛخٛد آٔذٜ وٝ ؿبٞذ تحٛالت 

تأثیش ٘جٛدٜ ٚ خضء الیٙفه ٘ظبْ ثٟذاؿت  اص آ٘دبیی وٝ ایٗ تحٛالت دس ػشكٝ ػالٔت ٘یض ثی. ػشیؼی دس ػغح خٟبٖ ٞؼتیٓ

ای ػبصٔب٘ذٞی وٙیٓ تب ثتٛاٖ ایٗ تحٛالت سا تحت اختیبس  ٞبی خٛد سا ثٝ ٌٛ٘ٝ آیذ الصْ اػت وٝ فؼبِیت ٚ دسٔبٖ ثٝ ؿٕبس ٔی

ػبصٔب٘ی   سیضی ٔٙؼدٓ ثب تٛا٘بیی ؿٙبػبیی تغییشات، تٟذیذات دسٖٚ ٚ ثشٖٚ أش ٘یبص ثٝ ثش٘بٔٝ ٚ وٙتشَ خٛد دس آٚسیٓ وٝ ایٗ

ٞبی ػٙدیذٜ ٚ ساٞىبسٞبی اثشثخؾ دس خٟت ٘یُ ثٝ اٞذاف ػبصٔب٘ی ثؼیبس ٟٔٓ  داسد وٝ دس ایٗ ساػتب اتخبر اػتشاتظی

 .ثبؿذ ٔی

د خٛد الذأبت وبسثشدیـبٖ سا اص عشیك اخشای ٔذیشیت ا٘ذ ثبتٛخٝ ثٝ ٚضؼیت ٔٛخٛ ٞبی ػالٔت تالؽ ٕ٘ٛدٜ اوثش ٘ظبْ

٘ظبْ ٔمذع خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ دس ایٗ ساػتب ػؼی . اػتشاتظیه ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ٔشثٛط ثٝ آٖ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس دٞٙذ

ٚ اػتجبسثخـی ٞبی خٛد، دٚ ثش٘بٔٝ حبوٕیت ثبِیٙی  ٌیشی اص تٛا٘بیی ٕ٘ٛدٜ اػت ثب اػتفبدٜ اص تدشثیبت دیٍش وـٛسٞب ٚ ثٟشٜ

ٞبی خٛد  ػبصی دس اِٚٛیت فؼبِیت سا ثٝ ػٙٛاٖ ثش٘بٔٝ ثٟجٛد ٚ استمبی ویفیت خذٔبت ثٟذاؿتی ٚ دسٔب٘ی ثب ٔحٛسیت ثٛٔی

ثٝ  ػٛا٘ح ٚ ػٛختٍی ٌٙبٜٚ ٚ ثٝ تجغ آٖ ثیٕبسػتبٖ  ثٛؿٟشدا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿت ٚ دسٔب٘ی . لشاس دٞذ
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دس ؿٟشػتبٖ دس كذد اػت اص صٔبٖ ؿشٚع ثش٘بٔٝ فٛق  ثب ثٝ وبسٌیشی وبدسی ٔتخلق  ته تخللی ػٙٛاٖ یه ثیٕبسػتبٖ 

الصْ ثٝ روش . ٞبی اسائٝ خذٔبت تـخیلی ٚ دسٔب٘ی خٛد سا استمبء دٞذ ٞب ٚ فؼبِیت ؿبخلٝ... ٚ ٔتؼٟذ، تىِٙٛٛطی ٔذسٖ ٚ 

دس حبَ  ػٛا٘ح ٚ ػٛختٍی ثیٕبسػتبٖ  ٞبی ٔذ٘ظش ثش٘بٔٝ حبوٕیت ثبِیٙی ٚ اػتجبسثخـی دس اػت وٝ تمشیجبً تٕبْ فؼبِیت

ػٛا٘ح ٚ  ثیٕبسػتبٖ. ٞبی ٔشثٛط، اسائٝ ٕ٘ٛدٜ اػت ٞب ٚ ؿبخق اخشا ثٛدٜ اػت ِٚی ایٗ ثش٘بٔٝ ٍ٘بٞی ٘ٛ ٚ خذیذ ثٝ فؼبِیت

ثب تـىیُ تیٕی ٔدشة ٚ وبسآصٔٛدٜ ٚ ثب ٕٞىبسی ٔذیشاٖ اسؿذ ثیٕبسػتبٖ ٚ وبسؿٙبػبٖ خذٔبت ثٟذاؿتی ٚ  ػٛختٍی 

 .تذٚیٗ ثش٘بٔٝ اػتشاتظیه ٚ ػّٕیبتی دس ساػتبی دػتیبثی ثٝ اٞذاف ثش٘بٔٝ فٛق پشداختٝ اػتدسٔب٘ی ثٝ 

 

 :رسالت ما

ٞذف ٔب ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص ٔشاوض دسٔب٘ی دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ثٛؿٟش دس اسائٝ خذٔبت ٔغّٛة ٚ ثشتش دسٔب٘ی ثٝ وّیٝ 

ٔب خٛد سا دس ٔمبثُ خبٔؼٝ، ثیٕبساٖ ٚ . وبسآٔذ اػتوٙٙذٌبٖ ثبتٛخٝ ثٝ دا٘ؾ ٚ تخلق وبسوٙبٖ ٚ تدٟیضات  ٔشاخؼٝ

 .ٟ٘یٓ ای اسج ٔی ٞبی ّٔی، دیٙی، اخاللی ٚ حشفٝ ریٙفؼبٖ ٔؼئَٛ دا٘ؼتٝ ٚ ثب سػبیت اكَٛ ثیٕبس ٔحٛسی، ثٝ اسصؽ

 :آرمان ما

ػالٔت ٚ اسائٝ ٔب ثش آ٘یٓ دس ٔحیغی وٝ ثیٗ وبسوٙب٘ؾ استجبط ا٘ؼب٘ی تٛأْ ثب احتشاْ ٔتمبثُ حبوٓ اػت دس ػشكٝ تٛػؼٝ 

ای ػُٕ ٕ٘بییٓ تب ثٝ ػٙٛاٖ اٍِٛی ٔٛفك ٔذیشیت  دسٔب٘ی ثب اػٕبَ ٔذیشیت ٔـبسوتی ثٝ ٌٛ٘ٝ -خذٔبت ثٟذاؿتی

ػؼی ٔب ثش ایٗ اػت وٝ ثٝ ػٙٛاٖ . ٚ اػتجبسثخـی دس اػتبٖ ثبؿیٓ ثش٘بٔٝ ثٟجٛد ویفیتثیٕبسػتب٘ی، ثشتشیٗ ٔدشی 

ٚ ػبدال٘ٝ ٔشدْ سا ثٝ خذٔبت ثبویفیت ٚ ٔٙغجك ثب اػتب٘ذاسدٞبی سٚص  ثیٕبسػتبٖ ػٛا٘ح ٚ ػٛختٍی أىبٖ دػتشػی آػبٖ

د٘یب فشاٞٓ ٚ سضبیت ٔـتشیبٖ داخّی ٚ خبسخی ٚ ریٙفؼبٖ سا وؼت ٕ٘ٛدٜ تب ؿبٞذ افضایؾ عَٛ ػٕش تٛأْ ثب ػالٔتی، 

 .وبٞؾ ٔشي ٚ ٔیش ٚ ثٟجٛد ٚضؼیت ػالٔت خٕؼیت تحت پٛؿؾ ثبؿیٓ
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 :ارزش ما

ٞبی اخاللی ٚ ػّٕی، احتشاْ ٚ اػتٕبد ٔتمبثُ، ػذاِت ٚ لبٕ٘ٛ٘ذاسی ثیٕبس سا ٔحٛس  دیٙی، كالحیت ٔب ثب ػٙبیت ثٝ اػتمبدات

ی ریٙفؼبٖ خٛد  ی خذٔبت دسٔب٘ی دس لجبَ ٕٞٝ دٞٙذٜ ایٓ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ یه ػبصٔبٖ اسائٝ ٞبی خٛد لشاس دادٜ ی فؼبِیت ٕٞٝ

ٞبی ٔشدٔی ٚ  ٌیشی اص ٔـبسوت ِت اختٕبػی ٚ ثٟشٜثبؿیٓ، ػؼی ٔب ثش ایٗ اػت تب ثب تىیٝ ثش اكَٛ ػذا پبػخٍٛ ٔی

ثخـی، خذٔبت دسٔب٘ی ثبِیٙی ٚ پبساوّیٙیىی ثب ویفیت ٔغّٛة ٚ وٕتشیٗ ٞضیٙٝ دس دػتشع  ثخـی ٚ ثشٖٚ ٕٞبٍٞٙی دسٖٚ

 :ایٓ ٞبی خٛد لشاس دادٜ ی فؼبِیت ٞبی صیش سا ػشِٛحٝ ٔب اسصؽ. ٍٕٞبٖ لشاس ٌیشد

 ٞبی اػالٔی اسصؽحفظ وشأت ا٘ؼب٘ی ٔجتٙی ثش (1

 ثیٕبسػتب٘یایٕٙی  اسائٝ خذٔبت ثب ویفیت ٔغّٛة ٔغبثك ثب اكَٛ اػتب٘ذاسدٞبی ( 2

 ٞبی ریٙفغ ٔذاسی، ثٟجٛد ٔؼتٕش ویفیت خذٔبت ٚ افضایؾ سضبیتٕٙذی ثیٕبس ٚ ػبیش ٌشٜٚ تٕشوض ثش ػٝ ٔحٛس ٔـتشی( 3

 ایدبد فشًٞٙ تؼٟذ، اػتٕبد ٚ ٘ٛآٚسی ثیٗ پشػُٙ دس ٌفتبس ٚ ػُٕ( 4

 ٞبی ریشثظ ٚ عشف لشاسداد تؼبُٔ ػبص٘ذٜ ثب ػبصٔبٖ( 5

 ٞب سؿذ ٚ تؼبِی ػبصٔب٘ی، احتشاْ ٚ حشٔت ثٝ حمٛق ا٘ؼبٖ( 6

 ٌؼتشؽ فشًٞٙ وبس ٌشٚٞی دس خٟت استمبء ویفیت( 7

 :گیرد َای اصلی ریل را در بر می تُیٍ ي تذيیه گردیذٌ است شاخصٍ 75-044استراتژیکی کٍ جُت سال   بروامٍ

 ثٟجٛد ویفیت ٚ ایٕٙی خذٔبت ثبِیٙیاخشا ٚ اػتب٘ذاسدػبصی ثش٘بٔٝ ( 1

 ٞبی اػتجبسثخـی اخشا ٚ اػتب٘ذاسدػبصی ثش٘بٔٝ( 2

 ... (ثیٕبساٖ ٚ پشػُٙ ٚ )استمبء ػغح ػالٔت ٚ ایٕٙی ٔـتشیبٖ ( 3

 تؼبُٔ ٚ ٕٞىبسی دسٖٚ ٚاحذی ٚ ثشٖٚ ٚاحذی( 4

 ٔزٞجی -تؼٟذ اخاللی( 5

ری خذايوذ متعال بتًاویم در راستای تحقق اَذاف بروامٍ حاکمیت بالیىی ي امیذ است با تًکل ي یا

 .اعتباربخشی، سالمت ي رسالت بیمارستان، رضایتمىذی بیماران ي ریىفعان را تأمیه وماییم
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 :گىايٌ سًختگی ي سًاوح بیمارستان استراتژیک اَذاف

 ثیوبرعتبًیعجق اعتبًذارد ّبی ایوٌی     خذهبت ارائِ کیفیت ارتقبء( 1

 خذهبت ارائِ کویت افشایؼ ٍ تَعؼِ( 2

 (کبرکٌبى ٍ ثیوبر) هؾتزیبى رضبیتوٌذی ارتقبء( 3

 ٍری ثْزُ افشایؼ ٍ هٌبثغ اس ثْیٌِ اعتفبدُ( 4

 :ثیوبرعتبى کلی اّذاف

 خغش ٔذیشیت ػبصی ثٟیٙٝ ٚ وبُٔ اػتمشاس( 1

 خبٔؼٝ ٚ ثیٕبس ٕٞشاٞبٖ ثیٕبس، ثب تؼبُٔ فشآیٙذ ثٟجٛد ٚ استمبء( 2

 آٔٛصی ٟٔبست ٚ آٔٛصؽ فشایٙذ ثٟجٛد ٚ استمبء( 3

 وبسوٙبٖ ٔذیشیت فشایٙذ ثٟجٛد ٚ استمبء( 4

 آٖ ٔذیشیت ٚ اعالػبت اص اػتفبدٜ فشًٞٙ ػبصی ثٟیٙٝ( 5

 ثبِیٙی اثشثخـی ٘ظبْ اػتمشاس( 6

  ثبِیٙی ٕٔیضی ٘ظبْ اػتمشاس( 7

   ثیٕبسػتبٖ فیضیىی فضبی تٛػؼٝ( 8

 ثیٕبسػتبٖ دس پـتیجب٘ی ٚ پبساوّیٙیىی خذٔبت تدٟیض ٚ تٛػؼٝ( 9

 :اختصبصی اّذاف

  خغز هذیزیت فؼبلیت عبسی ثْیٌِ ٍ کبهل اعتقزار(: 1) کلی ّذف 

 :اختصبصی اّذاف

 %95 ٔیضاٖ تب ثیٕبس ایٕٙی ٚ خغش ٔذیشیت صٔیٙٝ دس الصْ تؼٟذات ٚ اٞذاف استمبء( 1
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 %95 ٔیضاٖ تب( Reactive) ٚاوٙـی ٚ( Proactive) پیـٍیشا٘ٝ سٚیىشد ثب خغش ٔذیشیت ٘ظبْ ایدبد( 2

 %111 ٔیضاٖ ثٝ خغش ٚ خغب ٔذیشیت ٔؼیش دس وبسوٙبٖ سٞجشی ٚ حٕبیت(  3

 %       111 ٔیضاٖ ثٝ خغب دٞی ٌضاسؽ تشٚیح(  4

 %98 ٔیضاٖ ثٝ خغبٞب اص ؿذٜ آٔٛختٝ ٞبی دسع ٌزاسی   اؿتشان ثٝ ٚ یبدٌیشی( 5

 %98 ٔیضاٖ ثٝ خغبٞب اص ؿذٜ آٔٛختٝ ٞبی دسع ٕ٘ٛدٖ اخشایی ٚ وشدٖ ٟ٘بدیٙٝ( 6

 جبهؼِ ٍ ثیوبر ّوزاّبى ثیوبر، ثب تؼبهل فزآیٌذ ثْجَد ٍ ارتقبء(: 2) کلی ّذف

 :اختصبصی اّذاف

 %111 ٔیضاٖ ثٝ ثیٕبسػتبٖ ٞبی فؼبِیت دس...  ٚ( ثیٕبس) ٔـتشی حمٛق ٔٙـٛس وشدٖ ٟ٘بدیٙٝ( 1

 %111 ٔیضاٖ تب ؿىبیبت ثٝ سػیذٌی ػیؼتٓ استمبء( 2

 %111 ٔیضاٖ تب ٔشدْ ٚ ٕٞشاٞبٖ ثیٕبساٖ، اص پیـٟٙبدات دسیبفت ٚ ٘ظشػٙدی ػیؼتٓ استمبء( 3

 %111 ٔیضاٖ تب( ثیٕبس ٕٞشاٜ ٚ ثیٕبس پشػُٙ،) ٔـتشیبٖ ػٙدی سضبیت ػیؼتٓ استمبء( 4

 %111 ٔیضاٖ تب ثؼتشی ثذٚ دس ثیٕبس ثب تؼبُٔ ػیؼتٓ استمبء( 5

 %111 ٔیضاٖ تب دسٔبٖ حیٗ دس ثیٕبس ثب تؼبُٔ ػیؼتٓ استمبء( 6

 %95 ٔیضاٖ تب آٖ اص ثؼذ ٚ تشخیق صٔبٖ دس ثیٕبس ثب تؼبُٔ ػیؼتٓ استمبء( 7

 ؿخلی سضبیت ثب تشخیق ػبٔب٘ذٞی( 8

 آهَسی هْبرت ٍ هؤثز آهَسػ فزآیٌذ ٍ ثْجَد ٍ ارتقبء(: 3) کلی ّذف

 :اختصبصی اّذاف

 %95 ٔیضاٖ تب خذٔت ثذٚ آ٘بٖ تٛإ٘ٙذػبصی ٚ وبسوٙبٖ ثٝ آٔٛصؽ( 1
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 %98 ٔیضاٖ تب خذٔت حیٗ آ٘بٖ تٛإ٘ٙذػبصی ٚ وبسوٙبٖ ثٝ آٔٛصؽ( 2

 %111 ٔیضاٖ تب ثؼتشی ثذٚ دس ٕٞشاٞبٖ ٚ ثیٕبساٖ ثٝ آٔٛصؽ( 3

 %111 ٔیضاٖ تب دسٔبٖ حیٗ دس ٕٞشاٞبٖ ٚ ثیٕبساٖ ثٝ آٔٛصؽ( 4

 %95 ٔیضاٖ تب آ٘بٖ اص پغ ٚ تشخیق صٔبٖ دس ٕٞشاٞبٖ ٚ ثیٕبساٖ ثٝ آٔٛصؽ( 5

 %111 ٔیضاٖ تب( PDP) فشدی تٛػؼٝ عشح ٔٙبػت اػتمشاس( 6

 ٞذف ٌشٜٚ خٟت% 95 ٔیضاٖ تب آٔٛصؿی ؿٙبػٙبٔٝ أضبی ٚ ایدبد( 7

 کبرکٌبى هذیزیت فزآیٌذ ثْجَد ٍ ارتقبء(: 4) کلی ّذف

 :اختصبصی اّذاف

 %91 ٔیضاٖ تب... (  ٚ تـٛیك) وبسوٙبٖ دس ٔٙبػت اٍ٘یضؿی ػیؼتٓ استمبی ٚ ایدبد( 1

 %91 ٔیضاٖ تب وبسوٙبٖ ٔؤثش ای دٚسٜ ػّٕىشدی اسصیبثی ػیؼتٓ استمبی ٚ ایدبد( 2

 خذیذاِٛسٚد وبسوٙبٖ تٛخیٟی ٚ آؿٙبیی ٘ظبْ ػبٔب٘ذٞی( 3

 %98 ٔیضاٖ تب ػبصٔب٘ی خبیٍبٜ دس افشاد فؼبِیت ػبصی ثٟیٙٝ( 4

 ٔشثٛط اػتب٘ذاسدٞبی% 98 ثٝ دػتیبثی ٚ پٛؿؾ ٔیضاٖ تب وبسوٙبٖ ػالٔت ٞبی ؿبخق استمبء( 5

 آى هذیزیت ٍ اعالػبت اس اعتفبدُ فزٌّگ عبسی ثْیٌِ(: 5) کلی ّذف

 :اختصبصی اّذاف

 %111 ٔیضاٖ تب ػّٕىشدی ٞبی ؿبخق استمبء( 1

 %98 ٔیضاٖ تب HIS ػیؼتٓ ػبصی ثٟیٙٝ ٚ استمبء( 2

 %111 ٔیضاٖ تب ثیٕبسػتبٖ دس اعالػبت اص حفبظت اكَٛ ػبصی ثٟیٙٝ( 3
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 %98 ٔیضاٖ تب ثیٕبسػتبٖ دس ؿذٜ اسائٝ خذٔبت ٔؼتٙذػبصی استمبء( 4

 %98 ٔیضاٖ تب MIS ػیؼتٓ استمبء ٚ ػبٔب٘ذٞی( 5

 ثبلیٌی اثزثخؾی ًظبم اعتقزار(: 6) کلی ّذف

 :اختصبصی اّذاف

 ثبِیٙی خذٔبت اسائٝ ػبصی ثٟیٙٝ( 1

 %95 ٔیضاٖ تب( اعالػبت ٕ٘ٛدٖ سٚص ثٝ) سٚص ػّٕی ؿٛاٞذ اص اػتفبدٜ( 2

 ثبلیٌی هویشی ًظبم اعتقزار(: 7) کلی ّذف

 :اختصبصی اّذاف

  ثبِیٙی ٕٔیضی وشدٖ ٟ٘بدیٙٝ( 1

 %111 ٔیضاٖ تب ثبِیٙی ٕٔیضی استمبء( 2

 ثیوبرعتبى فیشیکی فضبی تَعؼِ(: 8) کلی ّذف

 :اختصبصی اّذاف

  ثبِیٙی ٞبی ثخؾ ا٘ذاصی ساٜ ٚ احذاث(1

 غیشثبِیٙی ٞبی ثخؾ ا٘ذاصی ساٜ ٚ احذاث( 2

 پؾتیجبًی ٍ پبراکلیٌیکی خذهبت تجْیش ٍ تَعؼِ(: 9) کلی ّذف

 :اختصبصی اّذاف

 پـتیجب٘ی ٚ پبساوّیٙیىی خذٔبت ی تٛػؼٝ ٚ احذاث( 1

 پـتیجب٘ی ٚ پبساوّیٙیىی ٚاحذٞبی تدٟیض( 2
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 اعضای تیم بروامٍ ریسی استراتژیک بیمارستان

 عوت ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 ثیوبرعتبى رییظ جَاد عبّزی دکتز  1

 هذیزیت داخلی ثیوبرعتبى اهیز سارع  2

 پشؽک جَاد عبّزیدکتز 3

 هتخصص ػفًَی ػجذالؼظین ٍیغی سادُدکتز  4

 هذیز خذهبت پزعتبری صذری ساّذی 5

 ثْجَد کیفیت هغئَل  هزین اثزاّین سادُ 6

 هغئَل ثخؼ حبد هٌصَر سارػی  7

 BICUهغئَل ثخؼ  عجبد غالهی 8

 هغئَل  اٍرصاًظ عبرُ اهیزی 9

 کبرؽٌبط ثْذاؽت رٍاى فبعوِ هؼیي 10

 هغئَل آسهبیؾگبُ عیوب ػزة سادُ 11

 هغئَل فیشیَتزاپی هٌْبس هالحبى 12

 کبرؽٌبط ثْذاؽت هحیظ هحجَثِ قبعوی 13

 کبرؽٌبط تغذیِ عبّزیخبًن  14

 کبرگشیي آقبی ًَثزی 15

 هغئَل اهَرهبلی هصیت خشایی 16

 عَپزٍایشر آهَسػ لیال خضزی 17

 کبرپزداس ػلی هَالیی 18

 هغئَل تبعیغبت حغیي رٍعتب 19

 هغئَل عی اط آر اؽزف ّذایت جَ 20

 اًجبردار ػجذاهلل ٍیغی 21

 هغئَل پذیزػ ٍ درآهذ عیذ احوذ هَعَی 22

 ITهغئَل  داٍٍد جَّزی 23

 هغئَل رادیَلَصی ًبصز حیبت داٍٍدی 24
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 قـَتًقـبط 

پبساوّیٙیىی  ٞبی ثؼتشی ٚ ثخؾ خذٔبت تٙٛع( 1

 اسائٝ ؿذٜ تٛػظ ثیٕبسػتبٖ ثٝ ٔشاخؼیٗ

 ًقـبط ضؼـف

 وٕجٛد ٘یشٚٞبی خذٔبتی( 1

اػتمشاس ٚ فؼبِیت ثش٘بٔٝ ٞبی ٘ٛیٗ ٚ اكالحی ( 3

 (حبوٕیت ثبِیٙی ٚ اػتجبسثخـی، ایٕٙی ثیٕبس)

فؼبِیت ضؼیف وٕیتٝ ٚ تیٓ ٔذیشیت ثحشاٖ دس ( 2

 ثیٕبسػتبٖ

تٛػؼٝ ٚ تدٟیض ثیٕبسػتبٖ ٚ تىٕیُ پشٚطٜ ٞبی ( 4

ػٕشا٘ی دس دػت احذاث خٟت اسائٝ خذٔبت ثٟتش ٚ 

 ثیـتش

 پبییٗ ثٛدٖ ویفیت ػّٕىشد ٘یشٚٞبی خذٔبتی( 3

اخشا ٚ پیـشفت ٞشچٝ ثٟتش ثش٘بٔٝ حبوٕیت ( 5

ثبِیٙی ٚ اػتجبسثخـی ٚ دس ٘تیدٝ افضایؾ ویفیت 

اػتفبدٜ اص ٕٞفىشی وبسؿٙبػبٖ اسائٝ خذٔبت ثب 

 ٔذیشیت خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی

 وٕجٛد أىب٘بت پظٚٞـی( 4

 

تخلق ٚ اسائٝ خذٔبت ٔؿشٚع فؼبِیت پضؿىبٖ ( 6

 ٔشثٛط دس ثیٕبسػتبٖ

٘جٛد ثش٘بٔٝ ٔذٖٚ ٚ ٔؼتٙذ خٟت ػّٕىشد ٔٙبػت ٚ ( 5

 ٞبی ٔشثٛط ثٝ آٖ ثٝ ٔٛلغ تیٓ ٔذیشیت خغش ٚ ثش٘بٔٝ

ٔذیشاٖ )ٔذیشیتی ٔتؼٟذ ٚ ٔدشة ٚخٛد وبدس ( 7

 (اسؿذ، ٔیب٘ی ٚ ػّٕیبتی

ٞبی ٔشثٛط ثٝ سػبیت اكَٛ  ثٛدٖ ؿبخلٝ پبییٗ( 6

 ثٟذاؿت ٔحیظ دس ثیٕبسػتبٖ

ثجبت )ٚضؼیت اػتخذأی ٘بٔٙبػت ثؼضی پشػُٙ (  HIS 7ٔدٟضثٛدٖ ثیٕبسػتبٖ ثٝ ػیؼتٓ ( 8

 (ؿغّی

ٚاحذی ثیٗ  ٚاحذی ٚ ثشٖٚ تؼبُٔ ٔٙبػت دسٖٚ( 9

ثیٗ ٔذیشیت ٚ دیٍش ٔشوض  -ٔذیشیت ٚ پشػُٙ

 ...دسٔب٘ی ، ریٙفؼبٖ ٚ 

حمٛق ٚ )ٚخٛد ػشا٘ٝ ٔتفبٚت دسیبفتی پشػُٙ ( 8

 (ٔضایب

ٔزٞجی خٟت  سفبٞی ٚفشاٞٓ ثٛدٖ أىب٘بت ( 11

 ثیٕبساٖ ٚ ٕٞشاٞبٖ

وٕجٛد ٘یشٚی اداسی ٚ ثٝ خلٛف ٔبِی اص ٘ظش تؼذاد ( 9

 ٚ تٛإ٘ٙذی آٟ٘ب دس اسائٝ خذٔبت

 ٚضؼیت ٘بٔغّٛة فضبی ػجض ثیٕبسػتبٖ( 11 

ی 
رج

خب
ظ 

حی
ه

ى
هب

بس
ع

 

 ّب فـزصت

دس  ٌٙبٜٚحٕبیت ٚ تٛخٝ خیشیٗ ؿٟشػتبٖ  (1

تش ٚ ثب  ػشكٝ ػالٔت دس خٟت اسائٝ خذٔبت ٔغّٛة

 تش ثٝ ٔشاخؼیٗ ویفیت

 تْذیـذّب

ٔؼبفت وٓ ثیٗ دٚ ثیٕبسػتبٖ ؿٟشػتبٖ ٔدبٚس ٚ ( 1

 وبٞؾ ٔشاخؼیٗ ثٝ ثیٕبسػتبٖ 
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تٛخٝ ٚ حٕبیت ٕٞٝ خب٘جٝ ٔؼئِٛیٗ دا٘ـٍبٜ اص ( 2

 ثیٕبسػتبٖ

پبییٗ ثٛدٖ تؼشفٝ ٞبتی دِٚتی ٘ؼجت ثٝ ثخؾ ( 2

 خلٛكی

٘جٛد تؼبُٔ ٚ ٕٞىبسی وبُٔ ٚ وبفی اص عشف ( 3 ٚخٛد پٛؿؾ ثیٕٝ ای خٛة دس ؿٟشػتبٖ( 3

لٛا٘یٗ )ٞبی ثیٕٝ ٌش ثب ثیٕبسػتبٖ ػبصٔبٖ

ٔٛلغ  ای،وؼٛسات ٘بٕٞبًٞٙ، ػذْ ٚكَٛ ثٝ ثیٕٝ

 (ٔغبِجبت ثیٕبسػتبٖ

ٔیضاٖ پزیشؽ ثبالی ثیٕبساٖ غیش ثٛٔی ٚ افضایؾ ( 4

 دسآٔذ ثیٕبسػتبٖ   

 وٕجٛد ٘یشٚ ٚ لبئٓ ثٝ فشد ثٛدٖ ثؼضی اص ٔتخللیٗ( 4

ف ثؼضی خذٔبت تىٕیّی دس ؿٟشػتبٖ  یفؼبِیت ضؼ( 5 ػشا٘ٝ اؿتغبَ ٔٙبػت ؿٟشػتبٖ ( 5

 ...(ثب٘ه خٖٛ ٚ )

تؼشفٝ دِٚتی ٘ؼجت ثٝ ثخؾ پبییٗ ثٛدٖ ( 6

 خلٛكی ٚ افضایؾ ٔشاخؼیٗ ثٝ ثیٕبسػتبٖ

ٚخٛد اتجبع خبسخی دس ؿٟشػتبٖ ٚ تجؼبت ٔٙفی ( 6

 ٘بؿی اص حضٛس ا٘بٖ

ثشخٛسداسی اص ٔٛلؼیت خغشافیبیی ٔٙبػت ٚ ( 7

 ػجٛس خبدٜ تشا٘ضیت اص ؿٟشػتبٖ

ٛی ثیٕبساٖ ثؼتشی ٚ فٛتی دس ثیٕبسػتبٖ ٍتغییش اِ( 7

تغییش اٍِٛی خٕؼیتی ٚ ٔٛلؼیت خغشافیبیی ثب تٛخٝ ثٝ 

 ثیٕبسػتبٖ

ٚضؼیت التلبدی ٔٙبػت دسیبفت وٙٙذٌبٖ خذٔت ( 8 اسائٝ خذٔبت پبساوّیٙیىی ثٝ سٚص ثٝ ٔشاخؼیٗ( 8

ٚ تٕبیُ آٟ٘ب ثٝ دسیبفت خذٔت اص ثخؾ خلٛكی 

ثبتٛخٝ ثٝ ویفیت ٚ وٕیت اسائٝ خذٔبت ثخؾ 

 (خلٛكی

فٛق تخللی ثٝ أىبٖ اسائٝ خذٔبت تخللی ٚ ( 9

 ثیٕبساٖ اػضاْ ؿذٜ اص دیٍش ٔشاوض

ٚخٛد تٙٛع فشٍٞٙی دس ثیٗ افشاد ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ ثٝ ( 9

 ثٛٔیثیٕبسػتبٖ ٚ تبثیشٌزاسی ثش ٔشاخؼیٗ 

ٚخٛد ٔشاوض آٔٛصؽ ػبِی دس ؿٟشػتبٖ ٚ ( 11

 پزیشؽ دا٘ـدٛی غیش ثٛٔی  

 

 

 

 

 

 
 


