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 مقدمه

دست داشتن بهترين اطالعات نسبت به  برنامه ريزي جريان مستمر از تصميم هاي سيستماتيك مي باشد كه با در

در فروردين  يبهلول گناباد با توجه به راه اندازي بيمارستتتتان عالمه به مرحله اجراء در مي آيد. ) پتر دراكه ( آينده

و  همچنين لزوم اجرايي شدن استانداردهاي اعتبار بخشي و الزام بيمارستان ها به استقرار اين نظام  1396ماه  سال 

در كشور، تيم مديريت اجرايي بيمارستان عالمه بهلول گناباد، تدوين برنامه استراتژيك را در دستور كار خود داشته 

ستين برنامه در ستراتژيك،96سال  و نخ سر لوحه تدوين برنامه ا شد.  سنل ابالغ  شم انداز  تدوين و به پر بيانيه چ

(VISION.يا دور نماي بيمارستان است كه باور و آرزوي آينده سازمان  توسط آن مکتوب و اعالم گرديد )  پس از

سالت ) سفه وجودي و نقMISSIONآن بيانيه ر شده تا فل سازمان تدوين  شي كه در جامعه به عهده ( يا ماموريت 

فرصت ها و تهديد ها  ،( و بررسي نقاط قوت و ضعفVALUES. همچنين ارزش ها)نگارش شودبيمارستان است 

(SWOTستراتژي سير راه در ( و  در نهايت تدوين اهداف كلي و ا شدن بهتر م شن  ستان براي رو  هاي نهايي بيمار

ست كليه  ستان تدوين و مصوب گرديد.  اميد ا ستراتژيك بيمار دستور كار تيم مديريت اجرايي قرار گرفت و برنامه ا

همراهان و  كاركنان با توجه به  اهداف كلي و استتتتراتژي هاي نهايي بيمارستتتتان  با رعايت اصتتتول ايمني بيماران،

 گام بردارند. كاركنان در جهت بهبود مستمر كيفيت خدمات بهداشتي درماني

 امضا ء تيم مديريت اجرايي بيمارستان 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 عالمه بهلول گنابادي مركز آموزشي، پژوهشي و درماني

 

متر مربع در زمين  23835ميليارد تومان با زير بناي   80با اعتبار بالغ بر عالمه بهلول گنابادي  تختخوابي 320بيمارستان

شهر گناباد موقوفه آخوند مال محمد جويمندي ب ستان جنرال در  ضي زاده ه عنوان بيمار شت دكتر قا ضور وزير بهدا با ح

بخش  4طبقه اي داراي بخشتتتهاي درماني اورسانس و  7اين بيمارستتتتان راه اندازي گرديد. 96هاشتتتمي در فروردين ماه 

شگاه، مامايي، اتاق هاي عمل، همودياليز، داروخان و بخشبخش داخلي  3جراحي و   NICU ،CCU ،ICUه، اطفال، زاي

و همچنين بخش هاي پاراكلينيك مشتتتتمل بر آزمايشتتتگاه مركزي، راديولوسي )شتتتامل راديولوسي ديميتال، ماموگرافي، 

سکوپي،  شد.( OPG ،CT scan  ، MRIسونوگرافي، فلورو سب  ين مركزا مي با ضاي جديداالحداث و طراحي منا با ف

 –به عنوان تنها بيمارستتتان دولتي  توان خود در جهت ارائه خدمات درماني مطلوب و مناستتب  مصتتمم استتت از تمام

 استفاده نمايد.دانشگاهي شهر گناباد 
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 (Terminology) واژه نامه

هاي  اف، وظايف اصلي، ويژگي ها و ارزشمشخص كننده فلسفه وجتتودي سازمان بوده و شامل اهد :(Mission)رسالت 

 سازمان مي باشد.حاكم بر آن 

شته و باعث ايماد انگيزش در ممموعه و  :(Vision)چشم انداز  سازماني را به نمايش گذا سالت  شرايط وقوع و تحقق ر

 دريافت كنندگان خدمات مي گردد.

شها  شکل گرفته و در تمام : (Value)ارز ستراتژي ها بر مبناي آنها  ست كه كل ا ممموعه قوانين ثابت و غير متغيري ا

 ها به اجرا گذاشته مي شوند. زمان اجرا، با تکيه و نگاه  بر آنها استراتژي طول

ي داخل ستتازماني استتت كه ستتازمان را در جهت نيل به ممموعه منابع و توانمندي ها :(S) (Strengths)نقاط قوت 

 اهداف خود ياري مي نمايد.

ضعف سازمان  :(Weaknesses) (W) نقاط  شد كه مانع از تحقق اهداف  سازماني مي با ممموعه اي از عوامل داخل 

 ميگردند.

: ممموعه اي از امکانات بالقوه خارج از ستتازمان كه در صتتورت بهره گيري از آنها (Opportunities) (O)فرصتتت  ا 

 توانمندي هاي سازمان افزايش خواهد يافت.

وامل موثر و مداخله گر خارج از ستتازمان كه مانع از اجراي برنامه ها و تحقق : ممموعه اي از ع(Threats) (T)تهديد ا 

 اهداف سازمان مي گردند.

 ممموعه نقاط قوت و ضعف سازمان را عوامل داخلي گويند.: (SW)عوامل داخلي 

 ممموعه فرصت ها و تهديدهاي سازمان را عوامل خارجي مي گويند. :  (OT)عوامل خارجي

 شوند. ها كه باعث رساندن سازمان به اهداف از پيش تعيين شده خود مي ممموعه اي از راه: (Strategy)استراتژي 
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 ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسونخالصه

 تعريف برنامه ريزي

هم پيوستتته براي توليد يك خروجي منستتمم در قالب ه يندي داراي مراحل مشتتخص و بآبرنامه ريزي عبارتستتت از فر

ستتيستتتمي هماهن  از تصتتميمات. برنامه ريزي فکر كردن راجع به آينده يا كنترل آن نيستتت بلکه فرايندي استتت كه 

صميممي ستفاده قرار گيرد. برنامه ريزي، ت ست بلکه از طريق تواند در انمام اين امور مورد ا شکل معمول آن ني گيري در 

صميمات هماهن  اتخاذ ميد برنامه ريزي، ممموعهينآفر تواند براي زمان حال يا آينده انمام شود. برنامه ريزي مياي از ت

 شود.

ها براي پيشبرد سازمان در زمان حال يا آينده  هاي مقطعي و ناپيوسته و اتخاذ سياستگيريبر طبق اين تعريف، تصميم

بر انتخاب و مرتبط ستتاختن حقايق استتت. حقايق مفاهيم واقعي، قابل آزمون و برنامه ريزي نيستتتند. برنامه ريزي متکي 

شتوند كه فرايند برنامه ريزي بر ها به عنوان حقايقي تلقي مي ها، عقايد، احستاستات و ارزش گيري هستتند. ديدگاهاندازه

سازمان داده مي ساس آنها  شاره شد برنامه ريزي صرفاً يك فرايند تا گيري نيست بلکه فرايندي صميمشود. همانطور كه ا

ايان اي فرايند ارزيابي است كه در پشامل روشن ساختن و تعريف حقايق و تشخيص تفاوت بين آنهاست يا به عبارتي گونه

 شود.گيري ميآن، در انتخاب حقايق ارزيابي شده تصميم

فرايند برنامه ريزي است اما برنامه ريزي برنامه بياني روشن، مستند و مشروح از مقاصد و تصميمات است. برنامه خروجي 

هيه ها تيابد. برنامهيند پيوسته است كه بيش از اتخاذ هر تصميمي آغاز شده و پس از اجراي آن تصميم ادامه ميآيك فر

 گردند.شده و اجرا مي

  اي برنامه ريزيويژگي

 يند ذهني آگاهانه با خصوصيات زير است:آبرنامه ريزي يك فر

  نياز يا انعکاس يك انگيزهتشخيص يك 

 آوري اطالعاتجمع 

 مرتبط ساختن اطالعات و عقايد 
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 تعريف اهداف 

 تأمين مقدمات 

 بيني شرايط آيندهپيش 

 هاي متفاوتي از اقدامات مبتني بر تصميمات متواليساخت زنميره 

 هابندي و انتخاب گزينهرتبه 

 تعريف سياستها 

 تعريف معيارهاي ابزار ارزيابي برنامه 

 انواع برنامه ريزي

نامه يند، برنامه ريزي مالي، برآبرنامه ريزي از جنبه ماهيت به برنامه ريزي فيزيکي، برنامه ريزي ستتازماني، برنامه ريزي فر

ستهريزي وظيفه شوند كه در اينما منظور از برنامه ريزي، برنامه ريزي از نوع عمومي بندي مياي و برنامه ريزي عمومي د

توان ريزي عمومي معموالً تمام ديگر انواع برنامه ريزي را در خود دارد. برنامه ريزي را از جنبه افق زماني مياستتت. برنامه 

تاه مه ريزي كو نا لب بر قا مه ريزي مياندر  نا تاكتيکي(، بر ياتي و  مه ريزي عمل نا ندمدت مدت )بر مه ريزي بل نا مدت و بر

 بندي نمود.دسته

 برنامه ريزي استراتژيك 

ساس ديدگاه عقاليي، داراي شکل  رنامه ريزيبيشتر ب «  آرمانها و اهداف تتتت طرحها و اقدامات تتتت منابع مورد نياز»ها برا

شند. در اين مدلمي سپس طرحها و اقدامات الزم تعيين و در نهايت  ها، ابتدا آرمان با شده،  سازمان تبيين  ها و اهداف 

ا و ... ه گردند. تغيير در شرايط محيط، سياستها، نگرشها، ديدگاهها، ساختارها، نظاممنابع مورد نياز براي انمام برآورد مي

شته و در نهاي ستند كه بر آرمانها و اهداف برنامه ريزي تأثير گذا در  گردند. برنامه ريزيت باعث تغيير برنامه ميعواملي ه

ست مي شک شته و منمر به  شرايطشکل عقاليي فوق، ظرفيت و توانايي مقابله با چنين تغييراتي را ندا موجب  گردد. اين 

رشتتد اين تفکر شتتد كه در برنامه ريزي بايد بتوان مطابق با تغييرات، جهت حركت ستتازمان را تغيير داد و جهت و رفتار 

سنتي كه در آن جديدي را در پيش گرفت. اين نگرش زمينه شد. برخالف برنامه ريزي  ستراتژيك  ساز ابداع برنامه ريزي ا

سته به نوع، تنوع و ها و اهداف تعيين مي آرمان ست. ب ستراتژي ا ستراتژيك، تبيين و تدوين ا شوند هدف برنامه ريزي ا

 ز برنامه ريزي سنتي و برنامه ريزي استراتژيك را بکار برد.توان تركيبي اماهيت تغييرات موجود در محيط مي
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شتتود كه بتواند مفهوم آن را در برنامه تعاريف مختلف و متفاوتي از استتتراتژي ارائه شتتده استتت. در اينما تعريفي ارائه مي

ت كه سمت و اس ريزي استراتژيك مشخص نمايد. استراتژي برنامه، موضع، الگوي رفتاري، پرسپکتيو، سياست يا تصميمي

شان مي سوي ديدگاه سازمان را ن ستراتژي ميها و جهت حركت  سازماني، وظايف و محدوده دهد. ا سطوح  تواند تحت 

 زماني متفاوت تعريف شود.

هاستتت. از آنمايي كه  اي از برنامه ريزي استتت كه در آن هدف، تعريف و تدوين استتتراتژيبرنامه ريزي استتتراتژيك گونه

مدت باشد تواند برنامه ريزي بلندمدت يا كوتاهاند داراي عمر كوتاه يا بلند باشد برنامه ريزي استراتژيك ميتواستراتژي مي

 اما متفاوت از آنهاست.

ستراتژيك»واسه  شد در بردارد. واسه « ا ستراتژي مربوط با ستراتژي»معني هر آنچه را به ا ستراتگوس»از كلمه يوناني « ا «  ا

ست كه به مع شده ا ساختگرفته  ست  ستراتژيك كوششي ا ست. برنامه ريزي ا صميمناي رهبري ا هاي يافته براي اتخاذ ت

سازمان، نوع فعاليت سي و انمام اعمالي كه ماهيت  سا سير ا شکل داده و م سازمان را  سط  ها و دليل انمام آن فعاليتها تو

راتژيك نيز طرق انمام مأموريتهاي بخشتتد. همانطور كه استتتراتژي نظامي پيروزي در جن  استتت، برنامه ريزي استتتمي

 كند.سازمان را دنبال مي

 مزاياي برنامه ريزي استراتژيك 

 توان به موارد زير اشاره نمود:برنامه ريزي استراتژيك داراي مزاياي زيادي است كه از جمله مي

 .دهدمي خبر آنها وقوع از احتمالي مشکالت آمدن پيش از قبل •

 .كندمي كمك سازمان به مديران شدن عالقمند به •

 كند.مي فراهم را تغييرات برابر در العملعکس شرايط و كرده مشخص را تغييرات •

 .كندمي تعيين است ضروري سازمان ممدد تعريف براي كه را نيازي هر •

 .كندمي ايماد مناسب بستر شده تعيين پيش از اهداف به دستيابي براي •

 .باشند داشته سازمان از تريروشن درك كه كندمي كمك مديران به •

 .سازدمي ترآسان را آينده بازارهاي هاي فرصت شناخت •

 دهد.دفمند از مسائل مديريت ارائه ميه ديدي •

 .دهدمي ارائه ها فعاليت كنترل و برنامه اجراي بازنگري براي قالبي •
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 .كنند اتخاذ را اساسي تصميمات شده تعيين اهداف راستاي در تا كه كندمي كمك مديران به •

 .دهدمي تخصيص شده تعيين هايفرصت به را منابع و زمان مؤثرتري نحو به •

 آورد.رسانند بوجود ميهايي كه برنامه را به سرانمام مي هماهنگي در اجراي تاكتيك •

 .درسانمي حداقل به گردند، بلندمدت ديد بدون و نادرست تصميمات تصحيح فداي بايد كه را منابعي و زمان •

 .آوردمي وجود به كاركنان بين داخلي ارتباط براي قالبي •

 آورد.قالب زماني برنامه فراهم مي در را ها اولويت دهيترتيب •

 .دهدمي دست به رقيبان مقابل در سازمان براي مزيتي •

 .شودمي باعث را انگيزش افزايش آن موجب به و داده ارائه افراد مسئوليت تعيين براي مبنايي •

 .كندمي تشويق را نگرآينده تفکر •

شتن براي • شتي با همراه يکپارچه هماهن ، روش يك دا سائل و ا سازمان در برخورد با م سوي افراد  اق الزم از 

 كند.ها، انگيزش ايماد مي فرصت

  اي برنامه ريزي استراتژيكويژگي 

هاي خارجي آن  و فرصتتتكننده بين منابع داخلي ستتازمان يندي هماهن آيند برنامه ريزي استتتراتژيك استتاستتاً فرآفر

شد. هدف اين فرمي ستن از درون آبا ستراتژيك»يند نگري صت« پنمره ا سود  و تعيين فر سازمان از آنها  ست كه  هايي ا

دهد. بنابراين فرايند برنامه ريزي استتتراتژيك، يك فرايند مديريتي استتت شتتامل هماهنگي برد يا به آنها پاستتم ميمي

ذاري گگذاري يا عدم سرمايهموجود. اين فرصتها در طول زمان تعيين شده و براي سرمايههاي سازمان با فرصتهاي  قابليت

سي قرار مي سازمان روي آنها، مورد برر ستراتژيك اتخاذ ميگيرند. حوزهمنابع  صميمات ا شامل )اي كه در آن ت ( 1گردند 

يندي است آاشد. برنامه ريزي استراتژيك فرب( اهداف جامع سازمان مي3( مأموريت سازمان و )2محيط عملياتي سازمان، )

صر را با يکديگر در نظر گرفته و گزينش گزينه سان ميكه اين عنا صر را آ سه عن سازگار با اين  ستراتژيك  سازد و هاي ا

 كند.ها را بکار گرفته و ارزيابي ميسپس اين گزينه

شت كه هر فر ستراتژيك زماني باآبايد توجه دا صميمار يند برنامه ريزي ا ست كه به ت صلي كمك كندزش ا كه  گيرندگان ا

اي از به صورت استراتژيك فکر كرده و عمل كنند. برنامه ريزي استراتژيك به خودي خود هدف نيست بلکه تنها ممموعه
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صميم ست كه براي كمك به مديران در ت ستفاده ميمفاهيم ا ستراتژيك فکر كردن و شود. ميگيري ا توان گفت كه اگر ا

 تواند كنار گذاشته شود.يند ميآيند برنامه ريزي استراتژيك به صورت عادت درآيد، آنگاه فرآكردن در فرعمل 

 برنامه ريزي استراتژيك در بخش دولتي

ست كه رويکردهاي برنامه ريزي  ست. تمارب اخير مبين آن ا سعه يافته ا صي تو صو ستراتژيك در بخش خ برنامه ريزي ا

توانند به سازمانهاي عمومي و غيرانتفاعي و هم چنين جوامع و ديگر اند ميتدوين شده استراتژيك كه در بخش خصوصي

شيوهنهادها كمك نمايند تا با محيط شته و به  سب دا ستخوش تغيير، برخوردي منا سازتر عمل كنند. البته هاي د اي كار

ستراتژيك بخش خصوصي در هاي عمومي و غيرانتفاعي به بخش اين به آن معنا نيست كه همه رويکردهاي برنامه ريزي ا

 يك اندازه كاربرد داشته باشند.

 هاي عمومي و غيرانتفاعيها را در بخش هاي برنامه ريزي استراتژيك را بررسي كرده و شرايط بکارگيري آن برايسون مدل

 غيرانتفاعي قابل كاربرد باشد.هاي عمومي و دهد كه در بخشدهد و در نهايت خود رويکردي ارائه ميمورد تحليل قرار مي

 مدل برایسون

دهد. همانطور يند برنامه ريزي استتتراتژيك در قالب مدل برايستتون را نمايش ميآنمودار آمده در آخر اين بخش مراحل فر

هاي قبلي و رفع نقاط ضعف آنها براي كاربرد در سازمانهاي عمومي  كه اشاره شد اين مدل نتيمه بررسي خصوصيات مدل

شد. همانطور كه مالحظه ميغيرانتفاعي ميو  شامل يك فربا يند پيوسته )مطابق با تعريف برنامه ريزي( و آشود اين مدل 

يند آيابد. در اين جا اين فرباشد كه پيش از اتخاذ هر تصميمي آغاز شده و پس از اجراي آن تصميم ادامه ميتکرارپذير مي

تواند در يند اين استتت كه نتايح حاصتتل از هر مرحله ميآصتتوصتتيات اين فرشتتود. از خدر قالب ده مرحله شتترح داده مي

 بازنگري يا تکميل مراحل پيش از آن مورد استفاده قرار گيرند.

 باشد:يند برنامه ريزي استراتژيك در مدل برايسون به شرح زير ميآمراحل فر

ن مورد برنامه ريزي بررستتي شتتده و در اين مرحله ضتترورت برنامه ريزي استتتراتژيك براي ستتازماتوافق اوليه:  (1)

شتتود. ستتازمانها، واحدها، گروهها يا افرادي كه بايد در برنامه ريزي آشتتنايي با اين نوع برنامه ريزي حاصتتل مي

ند. شوشوند. مراحلي كه در برنامه ريزي بايد انمام شوند شرح داده ميدرگير شوند مشخص گرديده و توجيه مي

دهي مشتتتخص هاي مورد نياز براي جلستتتات و نحوز گزارشنامهانبندي انمام، آيينروش انمام برنامه ريزي، زم

 گردند.گردند. منابع و امکانات الزم تعيين ميمي
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سازمان  تعيين وظايف: (2) سمي  سمي و غيرر ست. در اين « بايد هايي»وظايف ر سازمان با آنها روبرو ست كه  ا

.( به آنها .كه از طرف مراجع ذيصتتالح )دولت، مملس و.ت كه ستتازمان و افراد آن وظايفي را نستتمرحله هدف اي

محول شتده استت شتناستايي نمايند. شتايد اين هدف به ظاهر خيلي روشتن باشتد ولي اين واقعيت در بيشتتر 

دانند و ها وجود دارد كه بيشتتتر افراد اختيارات و وظايف ستتازماني را كه در آن مشتتغول بکارند نمي ستتازمان

اند. از طرف ديگر وظايف محول شده به سازمان عموماً كلي بوده و براي يکبار مطالعه نکردهاساسنامه آن را حتي 

كند. بنابراين ضتتروري استتت كه با مطالعه تواند در آن فعاليت كند تعريف نميتمام فضتتايي را كه ستتازمان مي

اختيارات و ذينفعان  وظايف مکتوب و مصتتوب ستتازمان اوالً با آن وظايف آشتتنا شتتد )كه از اين طريق بعضتتي از

گيرند اما تا بحال كشف گردند(، ثانياً مواردي را كه در حيطه اختيارات سازمان قرار ميسازمان نيز شناسايي مي

 اند، شناخت.نشده

ست كه مي تحليل ذينفعان: (3) سازماني ا سازمان تأثتواند بر نگرش، منابع يا خروجيذينفع فرد، گروه يا  ير هاي 

درآمد ارزشتتتمندي براي تنظيم بيانيه هاي ستتتازمان تأثير پذيرد. تحليل ذينفعان پيشوجيگذارد و يا از خر

ست، چرا كه رمز موفقيت در بخش دولتي و غيرانتفاعي  ضروري ا سيار  ست. تحليل ذينفعان ب سازمان ا مأموريت 

ستند، چه مع ساني ه سازمان نداند كه ذينفعانش چه ك ست. اگر  سازمان ا ضاي ذينفعان كليدي   يارهايي برايار

برند و وضعيت عملکردي سازمان در قبال اين معيارها چيست، به احتمال زياد قضاوت درباره سازمان به كار مي

 هايي را كه بايد براي ارضاي ذينفعان كليدي خود انمام دهد، شناسايي كند. نخواهد توانست فعاليت

سازمان: (4) سازمان جمالت و ع تنظيم بيانيه مأموريت  سفه مأموريت  سازمان، فل ست كه اهداف نهايي  باراتي ا

شخص مي سخگويي به نياز ذينفعان را م سازمان و نحوز پا شهاي حاكم بر  كند. عالوه بر اين موارد، وجودي، ارز

ستر بحث ساخته و ب سازماني را مرتفع  سازنده و مؤثر را هموار مياختالفات درون  كند. توافق بر ها و فعاليتهاي 

كاركنان آن صاً سازد و انگيزش و توجه ذينفعان سازمان خصوتمام فعاليتهاي آن را همسو مي مأموريت سازمان،

 دهد.را افزايش مي

سازمان: (5) ست. يك بازيکن موفق فوتبال عالوه  شناخت محيط  شرايط ا شناخت  ستراتژيك عمل كردن  ساس ا ا

كند شتترايط تيم مقابل و نقاط ستتعي ميها و وظايف هر يك از اعضتتاي تيم خود آگاهي دارد، بر اينکه از توانايي

قوت و ضتتعف هر يك از افراد آن را دريابد و با داشتتتن اين مأموريت در ذهن يعني پيروز شتتدن در بازي، در هر 
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لحظه بهترين حركت را انمام دهد. براي اينکه يك ستتتازمان نيز در رستتتيدن به مأموريت خود موفق گردد بايد 

شناسايي نمايد. در اين مرحله، محيط خارجي سازمان در قالب شرايط سياسي، شرايط حاكم بر خود را به خوبي 

ها براي ستتازمان تعيين  اقتصتتادي، اجتماعي و تکنولوسيکي مورد بررستتي قرار گرفته و نقاط قوت و ضتتعف آن

ها، ها، خروجيگردند. در راستتتاي شتتناخت محيط ستتازمان، در اين مرحله محيط داخلي نيز در قالب وروديمي

 گيرند.يند و عملکرد سازمان مورد مطالعه قرار ميآفر

سازمان:  (6) ستراتژيك پيش روي  ضوعات ا يند برنامه ريزي استتتراتژيك استتت. آاين مرحله قلب فرتعيين مو

موضوعات استراتژيك تصميمات سياسي و اساسي هستند كه بر اختيارات، مأموريت، ارزشها، محصول يا خدمات 

گذارد. هدف ها، تأمين منابع مالي، ستتازمان يا مديريت تأثير ميكنندگان، هزينهتفادهارائه شتتده، مراجعان يا استت

 هايي است كه سازمان با آنها مواجه است.اين مرحله تعيين انتخاب

ستراتژيها: (7) به منظور پرداختن به هر يك از موضتتوعات استتتراتژيك پيش روي ستتازمان بايد اقداماتي  تعيين ا

شوند. در شوند. اين اقدامات استراتژي ناميده ميبيان مي... ها و  ها، اهداف، طرحبرنامهصورت گيرد كه در قالب 

ستها، برنامه سيا ست از قالبي از اهداف،  ستراتژي عبارت صيصواقع ا صميمات يا تخ ه هاي منابع كها، فعاليتها، ت

توانند تحت ها ميد. استراتژيدهدهد و چرا آن را انمام ميكنند سازمان چيست، چه كاري انمام ميمشخص مي

 سطوح سازماني، وظايف و محدودز زماني متفاوتي تعريف شوند.

ها، انمام شود اما از  تواند در قالب مرحله قبل، مرحله تعيين استراتژياين مرحله مي  ا و اقدامات: شرح طرح (8)

رستتتد و اجراي آن در قالب تعريف ميها به پايان  آنمايي كه كار برنامه ريزي استتتتراتژيك با تعيين استتتتراتژي

شتتود اين تفکيك صتتورت گرفته استتت. به ها و اقدامات و مديريت استتتراتژيك برنامه تهيه شتتده انمام مي طرح

ن گردد. در ايعبارت ديگر از اين مرحله به بعد از مدل برايسون مربوط به اجراي برنامه و مديريت استراتژيك مي

 گردد. از استراتژيهاي انتخاب شده تعدادي طرح و اقدام تعريف ميمرحله به منظور اجراي هر يك 

سازماني براي آينده: (9) صورت بکارگيري  تنظيم دورنماي  سازمان در  شرايط آينده  صيفي از  در اين مرحله، تو

ستراتژي سازمان، ارائه ميا ستفاده از تمام نيرو و منابع  شده و ا صيف دورنماي موفقيت هاي تدوين  شود. اين تو

ستراتژيسازمان ناميده مي ساسي، معيارهاي عملکرد، بعضي از قواعد شود كه در آن شرحي از مأموريت، ا هاي ا

شتتتود. در صتتتورت تنظيم چنين گيري مهم و استتتتانداردهاي اخالقي مد نظر هما كارمندان ارائه ميتصتتتميم
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ست كه چه انتظاري از آنها مي سازمان خواهند دان سويي انگيزه و نيروي افراد رود، پودورنمايي، افراد  يايي و هم

 يابد.در رسيدن به اهداف سازمان به وجود آمده و نياز به نظارت مستقيم كاهش مي

در اين مرحله با استتتفاده از اطالعات تدوين شتتده در مرحله هشتتتم و بر استتاس  برنامه عملياتي يكستتاله: (10)

گيران، يك برنامه عملياتي تهيه شتتده و بر استتاس آن مديريت و كنترل هاي تعيين شتتده توستتط تصتتميماولويت

 شود.طرحها و اقدامات انمام مي
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  جان ام. برايسون كيست؟

ستاد  سون ا شگاه مينهبرنامهجان ام. براي شتيباني »سوتا و مدير ريزي و امور عمومي در دان مركز تکنولوسي اطالعات و پ

صميم گروهي سال « ت سون از  ست. براي شگاه ا ستراتژيك  ، معاون مركز پژوهش1989تا  1983در اين دان هاي مديريت ا

سالهاي ست. او در  شگاه نيز بوده ا سه باز87و 1986اين دان ستاد مهمان مدر سال تحصيلي ، ا ، 1993-94رگاني لندن، در 

ستراس شگاه ا ستاد مهمان بخش علوم مديريت دان سه برنامها سليد، مدر سفورد بروك شگاه آك لد ، و كالح نوفيلريزي دان

 .دانشگاه آكسفورد بوده است

خود را شامل  از دانشگاه كورنل و سه درجه دانشگاهي ديگر 1969او درجه كارشناسي خود را در رشته اقتصاد در سال 

ريزي شهري و ، كارشناسي ارشد در رشته برنامه1974مشي و اداره امور عمومي در سال كارشناسي ارشد در رشته خط

از دانشتتگاه ويستتکونستتين،  1978اي در ستتال ريزي شتتهري و منطقه، و دكترا در رشتتته برنامه1974اي در ستتال منطقه

 ماديسون دريافت كرد.

توان به دريافت جايزه ن جوايز زيادي را به خاطر آثارش دريافت كرده استتتت كه از جمله آنها ميجان ام. برايستتتون تاكنو

سال  سته در برنامه 1978جنرال الکتريك در  ستراتژيك از آكادمي مديريتبه خاطر پژوهش برج و جوايزي براي  ريزي ا

ريزي اشتتتاره كرد. او عالوه بر تاليف و آموزش برنامه ريزي امريکا و سورنال پژوهشدر سورنال انممن برنامه هالهامقبهترين 

شهور برنامه سازمانكتاب م ستراتژيك براي  صالح  ريزي ا هاي عمومي و غيرانتفاعي يکي از مؤلفين كتاب رهبري براي م

 عمومي بوده كه جايزه تري مك آدام را به عنوان كار برجستتتته در پيشتتترفت بخش غيرانتفاعي دريافت كرده و به عنوان

 توسط آكادمي مديريت برگزيده شده است. 1992-93بهترين كتاب سال 
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  اوليه توافق 

مطرح  96، لزوم اين برنامه ريزي در جلستته تيم مديريت اجرايي بيمارستتتان در مردادماه براي تدوين برنامه استتتراتژيك

گرديد و برنامه ريزي اوليه براي تعيين اعضتتتای تيم برنامه ريزي استتتتراتژيك، محل برگزاري و همچنين زمان برگزاري 

ستا  سات و نحوه و مدل برنامه ريزي انمام گرديد. در همين را ضاي  7جل ضاي نفر از اع تيم مديريت اجرايي به عنوان اع

مسير  ابهام در حين گونهدر صورت بروز هر شدو مقررمطابق ليست ذيل تعيين گرديد اصلي تيم برنامه ريزي استراتژيك 

ضوع به كميته ي  ستان، مو ستراتژيها و اهداف كلي بيمار سون به ارجاع گردد.مديريت اجرايي تعيين ا  همچنين مدل براي

 عنوان مرجع برنامه ريزي مورد تائيد اعضا قرار گرفت. 

 اعضاي تيم برنامه ريزي استراتژيك بيمارستان

 سمت نام و نام خانوادگي رديف

 رئيس بيمارستان محسن صاحبان ملکي دكتر  1

 مدير داخلي حسين سعيدي 2

 معاون آموزشي فرزين ميرچراغي دكتر  3

 مدير خدمات پرستاري هادي نژادسعيد  4

 مسئول بهبود كيفيت ياسر ريوندي 5

 مسئول امور مالي مهدي دري 6

 مسئول پايش اعتباربخشي مرضيه مختاري 7

 مسئول امور اداري يحسن دهقان 8

 

 عيين وظايفت

در اين گام به منظور شتتفاف ستتازي مستتير عملکردي اين مركز به عنوان يك ستتازمان پويا و متاثر از محيط، چشتتم انداز 

 هاي اصلي دانشگاه علوم پزشکي گناباد و وزارت بهداشت مطرح گرديد. و استراتژي و سياستايران  1404
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 ذينفعان 

 شود : در زير به چند نمونه از اين تعاريف اشاره ميمطرح گرديد كه فع نتعاريف مختلفي از ذيدر اين مرحله 

ر دانستيم. اما به نظپيش از اين، ذينفع را شامل دو گروه توسعه دهندگان محصول و مصرف كنندگان نهايي محصول مي"

ساني بدانيم كه دانش، مهارت يا نيامي سيعتر كنيم و ذينفع را ك سبت به اين مقوله و ستي نگرش خود را ن سد باي آنان  زر

 "در موفقيت كسب و كار تاثيرگذار است

سازمان " سازمان متاثر ميهايي هستند كه به نوعي از فعاليتذينفع، افراد يا  ا مانع كننده يتوانند، تقويتشوند و ميهاي 

بران، رگيرندگان، كاتوانند بخشتتي از تصتتميمموفقيت ستتازمان شتتوند. ذينفع ممکن استتت برنده يا بازنده باشتتند و نيز مي

 ."هاي سازمان باشندكنندگان و فعاالن فعاليتمصرف

شاركت در فعاليت" ست كه براي م شخص يا گروهي ا شخص كردن جهتذينفع قانوني،  سازمان، داراي گيريها و م هاي 

 "دانش كافي هستند و سهم و منفعت آنها در سازمان باالست

توان برداشت واحدي از همه آنها داشت. به شود. ليکن به نوعي ميتعاريف ارايه شده درباب ذينفع به موارد فوق ختم نمي

هاي مختلف تعاريف ارائه شتتده را با تواند جنبهواسه عمده در همه تعاريف ارائه شتتده وجود دارد كه مي عبارتي چند كليد

ه جامع تر از ذينفع ب توان با توجه به همه تعاريف ارائه شتتتده، يك تعريف كلييکديگر يکپارچه ستتتازد. به طور كلي مي

 صورت زير ارائه داد : 

ستند هاييگروه و افراد ذينفع، "  سيدن براي كه ه سته سازمان به خود نيازهاي يا اهداف از بخشي به ر سازمان واب اند و 

 "شود.نيز به نوبه خود به آنها وابسته است و از آنها متاثر مي

 تعيين گرديدند:بر همين اساس ذينفعان اين مركز به قرار ذيل 

پرسنل بيمارستان  -6بيماران -5پرستاران -4دانشمويان  -3هيات رئيسه دانشگاه  -2پزشکان و اعضاي هيات علمي -1

شركت  -12شركت برق  -11اداره كل ثبت احوال -10شهرداري -9شركت هاي طرف قرارداد -8سازمانهاي بيمه گر  -7

اداره  -14نابع و درمان و آموزشتتي و فناوري و تحقيقات و فرهنگي هاي توستتعه مديريت م معاونت -13آب و فاضتتالب 

ستي  شگاه آزاد -18امام جمعه  -17شركت مخابرات -16شركت گاز  -15بهزي صناف  -19 دان ستم هاي  -20اداره ا سي

نظام سازمان  -24سازمان نظام پزشکي  -23رسانه ها  -22بيمارستان ها و مراكز خصوصي همموار -21امنيت شهرستان 

  آتش نشاني -28مديريت بحران  -27اداره اوقاف  -26هالل احمر  -25پرستاري 
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 سازمان هایارزشو  و چشم انداز تنظيم بيانيه مأموریت

در مرحله بعدي پس از بيان تعريف و مباني نگارش رسالت بيمارستان و بحث و گفتگو اعضا، بيانيه رسالت 

 :  بيمارستان  تحت عنوان ذيل تصويب گرديد

ساني بيماران و " صي درماني مطلوب، ايمن و با كيفيت با حفظ كرامت ان شخي سالت ما ارائه ي خدمات ت ر

 "فرا م ساختن بستر آموزشي پژو شي پويا و اثر بخش است.

ضرورت و روش نگارش آن ضا، پس از بيان تعريف  ستان طبق توافق اع شم انداز بيمار ذيل   تحت عنوان همچنين چ

 تائيد گرديد. 

صي و درماني و ارتقاي كيفيت آموزش و پژو ش با " شخي سته ترين خدمات ت شاي ما برانيم تا با ارائه 

 "نويد د يم .  1400تحقق بيمارستاني  وشمند در منطقه را تا سال ،استفاده از فناوريها و تجهيزات نوين

 .گرديدبيانيه ذيل تائيد  هاي بيمارستان پس از بحث و بررسي، ر خصوص تعيين ارزشد

ما در مستتير تحقق رستتالت بيمارستتتان اعتقادات خدشتته ناپیيري داريم كه به عنوان اصتتول را نما و "

 اين اصول و ارزشها از اين قرارند: "ارزشهاي حاكم بر تالش ما  مواره مورد توجه قرار مي گيرند.

 اي پايدار جمهوري اسالمي ايران  پايبندي به سياست  

  حفظ منشور حقوق بيماررعايت حقوق مراجعين و 

 بهره وري منابع در راستاي اقتصاد مقاومتي 

 حمايت موثر از ارايه كنندگان خدمات 

 اعتقاد به  ويت و كرامت انساني 

 رعايت اخالق اسالمي و حرفه اي 

 اي كاربردي و  دفمند پژو ش  

 ارائه خدمات آموزشي پاسخگو 

 تصميم گيري مبتني بر شوا د 
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 بت ارتقاي مستمر كيفيت مراق 

 جستجوگري مبتني بر نياز 

  استقبال از ايده  اي خالق 

  توزيع عادالنه منابع 

 حفظ محيط زيست 

 ارزیابی محيط سازمان 

هاي بيمارستان هر يك  در اين مرحله به منظور شناخت محيط سازمان، پس از تدوين بيانيه هاي رسالت، دورنما و ارزش

خود  های هحوز تحليل شرايط منظور ايماد نگرش سيستميك در تيم به بيان واز اعضاي تيم برنامه ريزي استراتژيك به 

  در هر حوزه  پرداختند.  و عوامل تاثير گذار و تاثير پذير داخلي و خارجي و همچنين انتظارات سازمان هاي باالدستي 

وامل عتحليل يدها در ليست نقاط ضعف قوت در ارزيابي عوامل داخلي و ليست فرصت و تهدسپس با روش بارش افکار 

 تعيين گرديد.   SWOTپيش نياز تدوين استراتژي بر اساس روش بعنوان  خارجي )محيط خارجي( 

 

 ارزيابي عوامل داخلي ) عواملي كه ظهور و بروز آنها در داخل سازمان و مديريت مي باشد .( 

 ليست نقاط قوت

 1 آموزشي پيشرفته  -درماني –وجود خدمات و امكانات تشخيصي 

 2 تاكيد بر استقرار روند اعتباربخشي و بهبود كيفيت و ايمني بيمار از جانب رياست

 3 درماني-دسترسي آسان كاركنان و مردم به رياست و مسئولين واحد اي اداري

 4 ارسال به موقع اسناد به بيمه  ا 

 5 نياز بيماراندامنه گسترده خدمات درماني تشخيصي متناسب با 

 6 فضاي فيزيكي مناسب در بخش آموزش، پژو ش

 7 راحتي در دسترس باشده تهيه لوازم و تجهيزات مورد نياز بيماران توسط بيمارستان ) پزشكي و رفا ي ( كه ب
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 ليست نقاط ضعف

 1 ( ...و كمبود امكانات رفا ي پرسنل ) سلف سرويس، مهد كودک، برنامه  اي تفريحي رفا ي 

 2 روشن نبودن دستورالعملها و فرآيند اي كاري در بيمارستان و عدم استقرار كامل برنامه  اي اعتباربخشي

 3 كمبود  ما نگي و يكپارچگي در اجراي وظايف در واحد ا

 4 كمبود اعتبارات مالي

 5 تاخير در پرداخت مطالبات پرسنلي

 6 مديريت عملكرد تشويق و تنبيه( مشخص نبودن سيستم ارزشيابي عملكرد )ضعف نظام

 7 تكميل نبودن و كمبود آگا ي پرسنل از شرح وظايف

 8 بخشهاي درماني( –اعضاي  يات علمي  -پزشكان –پايش عملكرد حوزه  اي مختلف )آموزشي 

 9 كمبود پژو ش  اي كاربردي

 10 تخت اشتغال پائين بعضي از واحد ا

 11 نياز كاركنان  اي جديد مبتني بر نياز به آموزش

 12 كارآمد نبودن نظام رسيدگي به شكايات و پيشنهادات كاركنان و بيماران

 13 كمبود برنامه ريزي مشخص براي توسعه فردي كاركنان

 14 عدم اخی رضايت آگا انه از بيماران

 15 ضعف سيستماتيك مركز در آموزش به خانواده بيماران و آموزش  اي سالمت در سطح جامعه

 16 مشخص نبودن شرح وظايف فراگيران خصوصا دانشجويان پزشكي در روند درمان و مستندات پرونده

 17 عدم وجود كارشناس تغیيه

 18 عدم استفاده از نيروي انساني بر اساس شايستگي  ا و توانمندي  ا

 19 بندي( ضعف در تامين و تدارک كاال و تجهيزات )به موقع، با كيفيت ، قيمت مناسب ، اولويت

 20 كمبود تجهيزات جايگزين

 21 عدم انجام پاره اي از خدمات )آزمايشات (

 22 عدم شفافيت در پرداخت كارانه كاركنان

 23 فقدان نظام مشاركت كاركنان در امور بيمارستان
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 ارزيابي عوامل خارجي ) عواملي كه ظهور و بروز آنها در خارج سازمان و مديريت مي باشد .(

 

  ا ليست فرصت

 1 حضور دانشجويان رشته  اي مختلف پزشكي و پيراپزشكي

 2 توجه دانشگاه به آموزش باليني

 3 تعامل با خيرين سالمت

 4 الزامي شدن برقراري استاندارد اي اعتباربخشي و طرح تحول سالمت

 5 دسترسي به اينترنت و فناوريهاي نوين اطالعاتي

 6  مجواري با سايت معاونت آموزشي تحقيقات و فناوري دانشگاه 

 7 امكان تامين نيروي انساني از طريق برون سپاري نيرو اي خدمت رسان و طرحي 

 

 

 

 ليست تهديد ا

 1 تصميمات غير كارشناسي و نا ما نگ و دخالت مستقيم دانشگاه در امور بيمارستان

 2 عدم پرداخت به موقع مطالبات 

 3 وجود بيمارستانهاي تازه تاسيس در شهر اي مجاور و كلينيك  ا و آزمايشگا هاي خصوصي

 4 عدم ماندگاري پزشكان متخصص در شهرستان 

 5 تغيير قوانين سازمانهاي بيمه گر بدون  ما نگي با مراكز ارائه د نده خدمات

 6 عدم پوشش مناسب و يكنواخت آنتن د ي موبايل 

 7 عدم ثبات اقتصادي و تحريم  ا 

 ،بهزيستي ،شهرداري ،كمبود  ما نگي ساير سازمانها با بيمارستان در امر خدمت رساني )تاكسيراني

 ...( و مخابرات
8 
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 تهيه ماتریس ارزیابی عوامل درونی

 :در نظر گرفته شد زيرمتغير  3در ارزيابي محيط داخلي 

1. Input   منابع 

2. Process  (جاري فرهن  سازماني ، نقش و ماموريت )استراتژي  

3. Out put   )عملکرد( 

ظرفيت  بر مبناي اينکه  WEAKNESSو نقاط ضعف   STRENGTHSنقاط قوت  تحليل امل داخليي عودر ارزياب

ت چيس. نقاط ضعف سازمان يت كردو توان فعلي ممموعه چيست، نقاط قوت سازمان چيست و چگونه مي توان آنها را تقو

    نياز و انتظارات مشتريان چيست انمام گرديد. چگونه مي توان آنها را رفع كرد و موانع تامينو 

IFE  تهيه ماتريس ارزيابي عوامل داخلي 

واقع نقاط قوت و ضعف واحدهاي مركز را ارزيابي  اين ماتريس ابزاري جهت بررسي عوامل داخلي بيمارستان مي باشد. در

 مي نمايد. 

 يه ماتريس ارزيابي عوامل داخلي پنج گام در ته

كه در تيم برنامه ريزي كردن نخست نقاط قوت و سپس نقاط ضعف مركز  شناسايي عوامل داخلي و ليست :مرحله اول

 تعيين گرديد.  فوق شرحه استراتژيك بيمارستان ب

ضرايب  مرحله دوم : شد. جمع  صاص داده  سيار مهم( اخت صفر)بي اهميت( تا يك )ب ضريب وزني بين  به هر عامل يك 

 وزني اختصاص داده شده معادل يك شد . 

رتبه مذكور اختصاص داده  4تا 1و ضعف از وضع موجود هر عامل را با امتياز مشخص نماييد و نقاط قوت مرحله سوم : 

  شد .

 نقاط قوت

 ضعيف متوسط خوب عالي

4 3 2 1 

 نقاط ضعف

 شديد جدي متوسط كم اثر

4 3 2 1 
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 يد.گرد منتح ضاي تيم برنامه ريزي استراتژيك از حاصلضرب رتبه و وزنتوسط هريك از اع امتياز وزن دار مرحله چهارم :

 به دست آمد.   32/2و سپس ميانگين نظرات اعضا تيم برنامه ريزي استراتژيك بيمارستان محاسبه شد و نمره نهايي  
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 ماتريس ارزيابي عوامل داخلي

ميانگين امتيازات 

 وزن دار
 نقاط قوت

 آموزشي پيشرفته -درماني –وجود خدمات و امکانات تشخيصي  0.231

 اعتباربخشي و بهبود كيفيت و ايمني بيمار از جانب رياستتاكيد بر استقرار روند  0.249

 درماني-دسترسي آسان كاركنان و مردم به رياست و مسئولين واحدهاي اداري 0.107

 ارسال به موقع اسناد به بيمه ها 0.099

 دامنه گسترده خدمات درماني تشخيصي متناسب با نياز بيماران 0.138

 بخش آموزش، پژوهشفضاي فيزيکي مناسب در  0.116

0.157 
تهيه لوازم و تمهيزات مورد نياز بيماران توسط بيمارستان ) پزشکي و رفاهي ( كه براحتي در دسترس 

 باشد

 نقاط ضعف ميانگين

 .... (و كمبود امکانات رفاهي پرسنل ) سلف سرويس ، مهد كودك، برنامه هاي تفريحي رفاهي  0.084

0.113 
ها و فرآيندهاي كاري در بيمارستان و عدم استقرار كامل برنامه هاي  روشن نبودن دستورالعمل

 اعتباربخشي منممله عدم اخذ رضايت آگاهانه و نظام كارآمد رسيدگي به شکايات و پيشنهادات

 روشن نبودن شرح وظايف فراگيران آموزش علوم پزشکي 0.107

 كمبود پژوهش هاي كاربردي 0.065

 كاركنان در امور بيمارستان فقدان نظام مشاركت 0.100

0.094 
كمبود اعتبارات مالي و تاخير در دريافت و پرداخت مطالبات بيمارستان )اعم از پرسنلي و ساير 

 خدمات(

 ضعف در تامين و تدارك كاال و تمهيزات 0.102

 ضعف سيستماتيك مركز در آموزش به خانواده بيماران و آموزش هاي سالمت در سطح جامعه 0.089

 كمبود هماهنگي در اجراي وظايف واحدها 0.064

 عدم توجيه پرسنل در خصوص شرح وظايف 0.070

 كمبود مديريت مبتني بر عملکرد 0.083

 كمبود آموزش مبتني بر نياز با نگرش توسعه فردي كاركنان 0.086

 درآمد به علت تخت اشغال پائين كمبود 0.080

 كمبود نيروي انساني 0.094

 جمع كل 2.328
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هيه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ت  
حقوقي،  اجتماعي، سياسي، فرهنگي، ،صادياقت ،اين ماتريس ابزاريست كه به مديران اجازه مي دهد تا عوامل محيطي

 تکنولوسيکي وضعيت بازار و رقابت را در مقطع زماني مورد نظر ارزيابي كنند. 

 خارجي عوامل ارزيابي ماتريس تهيه در گام پنج

تيم برنامه ريزي  نظرات نقطه كمك به عوامل اين از ليستتتي تهيه و خارجي محيط عوامل شتتناستتايي از پس :اول گام

 باشد دقيق و بوده واقعيات بر متکي االمکان حتي مذكور عوامل كه و تالش گرديد شد فهرست كليدي عواملاستراتژيك 

  .ذهني نه

به هر عامل توسط هر يك از اعضا يك ضريب وزني بين صفر )بي اهميت ( تا يك )بسيار مهم ( اختصاص داده  گام دوم :

 دهنده اهميت نسبي عوامل مي باشد( شد . جمع ضرايب وزني اختصاص داده شده معادل يك شد . )ضرايب نشان

سوم : سب ميزان تطا 4تا  1براي هر يك از عوامل يك امتياز بين  گام  شد. اين امتياز بر ح ستان در نظر گرفته  بق بيمار

 بيانگر ميزان اثربخشي استراتژي هاي كنوني بيمارستان در نشان دادن واكنش نسبت به عوامل مربوطه مي باشد. 

 

 نقاط قوت

 ضعيف متوسط خوب عالي

4 3 2 1 

 

 امتياز وزن دار )موزون( هر عامل محاسبه شد.  گام چهارم :

 كاستراتژينگين نظرات اعضا تيم برنامه ريزي هر يك از اعضا محاسبه و سپس ميا جمع امتياز وزن دار )موزون( گام پنجم :

 .به دست آمد   77/2بيمارستان محاسبه شد و نمره نهايي  

 نقاط ضعف

 شديد جدي متوسط كم اثر

4 3 2 1 
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ارزيابي عوامل خارجيماتريس   

امتيازات  ميانگين

 وزن دار
 ها فرصت

 حضور دانشمويان رشته هاي مختلف پزشکي و پيراپزشکي 0.153

 توجه دانشگاه به آموزش باليني 0.234

 تعامل با خيرين سالمت 0.210

 الزامي شدن برقراري استانداردهاي اعتباربخشي و طرح تحول سالمت 0.339

 اطالعاتيهاي نوين  دسترسي به اينترنت و فناوري 0.203

 هممواري با سايت معاونت آموزشي تحقيقات و فناوري دانشگاه 0.098

 امکان تامين نيروي انساني از طريق برون سپاري نيروهاي خدمت رسان و طرحي 0.218

 تهدیدها ميانگين

 تصميمات غير كارشناسي و ناهماهن  و دخالت مستقيم دانشگاه در امور بيمارستان 0.133

 پرداخت به موقع مطالباتعدم  0.131

 هاي خصوصي وجود بيمارستان هاي تازه تاسيس در شهرهاي مماور و كلينيك ها و آزمايشگاه 0.232

 عدم ماندگاري پزشکان متخصص در شهرستان 0.181

 تغيير قوانين سازمانهاي بيمه گر بدون هماهنگي با مراكز ارائه دهنده خدمات 0.229

 يکنواخت آنتن دهي موبايلعدم پوشش مناسب و  0.107

 عدم ثبات اقتصادي و تحريم ها 0.182

 ها با بيمارستان در امر خدمت رساني كمبود هماهنگي ساير سازمان 0.119

 جمع كل 2.770
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 SWOTتعيين موقعيت بيمارستان با توجه به نمودار 

 

4 3 
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 قابل ذكر مي باشد :  ذيلموارد  فوقبطور خالصه درباره نواحي چهارگانه جدول 

 SWOT مدل در مطرح استراتژيهاي

 (SO)استراتژي هاي  1ها با استفاده از نقاط قوت سازمان ناحيه  حداكثر استفاده از فرصت -1

 (ST)استراتژي هاي  2استفاده از نقاط قوت سازمان براي جلوگيري از تهديدها از ناحيه  -2

 3ها نهفته است براي جبران نقاط ضعف موجود سازمان ناحيه  هايي كه در فرصت استفاده از مزيت -3

  WO))استراتژي هاي 

 WT)) 4هاي ناشي از تهديدها و نقاط ضعف ناحيه  به حداقل رساندن زيان -4

 با توجه به نمرات كسب شده در ارزيابي عوامل داخلي و خارجي بيمارستان در جايگاه تغيير جهت قرار مي گيرد .
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 تعيين موضوعات استراتژیک پيش روی سازمان
يند برنامه ريزي استراتژيك است. موضوعات استراتژيك تصميمات سياسي و اساسي هستند كه بر آاين مرحله قلب فر

ستفادهاختيارات، مأموريت،  ها، تأمين منابع مالي، كنندگان، هزينهارزشها، محصول يا خدمات ارائه شده، مراجعان يا ا

ن براي اي هايي است كه سازمان با آنها مواجه است.گذارد. هدف اين مرحله تعيين انتخابسازمان يا مديريت تأثير مي

تها و فرصتها، قوتها و تهديدها، ضعف و تهديدها و منظور در جلسه تيم برنامه ريزي استراتژيك راهبردهاي تلفيقي قو

 ضعف و فرصتها تعيين گرديد.

  ا و فرصت ا  قوت را برد اي تلفيقي تعيين

  ا قوت  ا فرصت

O1-  حضور دانشمويان رشته هاي مختلف پزشکي و

 پيراپزشکي

O2- توجه دانشگاه به آموزش باليني 

O3- تعامل با خيرين سالمت 

O4-  برقراري استانداردهاي اعتباربخشي و طرح الزامي شدن

 تحول سالمت

O5- دسترسي به اينترنت و فناوريهاي نوين اطالعاتي 

O6-  هممواري با سايت معاونت آموزشي تحقيقات و فناوري

 دانشگاه 

O7-  امکان تامين نيروي انساني از طريق برون سپاري

 نيروهاي خدمت رسان و طرحي 

S1-  آموزشي  -درماني –تشخيصي وجود خدمات و امکانات

 پيشرفته 

S2- تاكيد بر استقرار روند اعتباربخشي و بهبود كيفيت و ايمني

 بيمار از جانب رياست

S3- دسترسي آسان كاركنان و مردم به رياست و مسئولين

 درماني-واحدهاي اداري

S4- ارسال به موقع اسناد به بيمه ها 

S5- متناسب با نياز دامنه گسترده خدمات درماني تشخيصي

 بيماران

S6-فضاي فيزيکي مناسب در بخش آموزش ، پژوهش 

S7-د نياز بيماران توسط بيمارستان تهيه لوازم و تمهيزات مور

 .كه براحتي در دسترس باشد رفاهي(پزشکي و )

 

S2o2o1o6هاي آموزشي و پژوهشي و دانشمويي در  هاي معاونت : ايماد هماهنگي الزم در خصوص استفاده از ظرفيت

 راستاي اصول اعتباربخشي آموزشي 

S6o 2o5بهينه از فضاي فيزيکي آموزشي موجود و فناوري اطالعات در آموزش باليني : استفاده 

S2, o4 اجراي استانداردهاي اعتباربخشي و بهبود كيفيت و ايمني بيمار : 

S7, s2, o4 اجراي كامل طرح تحول سالمت : 
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  ا و تهديد ا قوترا برد اي تلفيقي  عيينت

  ا  قوت تهديد ا 

T1- تصميمات غير كارشناسي و ناهماهن  و دخالت

 مستقيم دانشگاه در امور بيمارستان

T2- عدم پرداخت به موقع مطالبات 

T3- وجود بيمارستانهاي تازه تاسيس در شهرهاي مماور

 و كلينيك ها و آزمايشگاههاي خصوصي

T4- عدم ماندگاري پزشکان متخصص در شهرستان 

T5- تغيير قوانين سازمانهاي بيمه گر بدون هماهنگي با

 مراكز ارائه دهنده خدمات

T6- عدم پوشش مناسب و يکنواخت آنتن دهي موبايل 

T7- عدم ثبات اقتصادي و تحريم ها 

T8- كمبود هماهنگي ساير سازمانها با بيمارستان در امر

سيراني و شهرداري و بهزيستي و خدمت رساني )تاك

 مخابرات ...(

S1-  درماني –وجود خدمات و امکانات تشخيصي- 

 آموزشي پيشرفته 

S2- تاكيد بر استقرار روند اعتباربخشي و بهبود كيفيت و

 ايمني بيمار از جانب رياست

S3- دسترسي آسان كاركنان و مردم به رياست و

 درماني-مسئولين واحدهاي اداري

S4-به موقع اسناد به بيمه ها  ارسال 

S5- دامنه گسترده خدمات درماني تشخيصي متناسب با

 نياز بيماران

S6-فضاي فيزيکي مناسب در بخش آموزش، پژوهش 

S7- تهيه لوازم و تمهيزات مورد نياز بيماران توسط

بيمارستان ) پزشکي و رفاهي ( كه براحتي در دسترس 

 باشد

 

S5, T3 تدوين برنامه نفوذ بر ديدگاه مخاطبان و جذب بيماران با توجه به گستردگي خدمات درماني و پيشرفته : 

S2, T1, T8بق با اهداف اعتباربخشي بيمارستان: تقويت ارتباطات برون سازماني منط 
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 تعيين را برد اي تلفيقي ضعف  ا و فرصتها

  ا ضعف فرصتها

O1-مختلف پزشکي و  حضور دانشمويان رشته هاي

 پيراپزشکي

O2-توجه دانشگاه به آموزش باليني 

O3-تعامل با خيرين سالمت 

O4- الزامي شدن برقراري استانداردهاي اعتباربخشي و

 طرح تحول سالمت

O5-دسترسي به اينترنت و فناوريهاي نوين اطالعاتي 

O6- هممواري با سايت معاونت آموزشي تحقيقات و

 فناوري دانشگاه 

O7- امکان تامين نيروي انساني از طريق برون سپاري

 نيروهاي خدمت رسان و طرحي 

O8- حضور دانشمويان رشته هاي مختلف پزشکي و

 پيراپزشکي

W1- سرويس، مهد كودك،  )سلفكمبود امکانات رفاهي پرسنل

 ...(و برنامه هاي تفريحي رفاهي 

W2-ها و فرآيندهاي كاري در بيمارستان  روشن نبودن دستورالعمل

و عدم استقرار كامل برنامه هاي اعتباربخشي منممله عدم اخذ 

 پيشنهادات،رضايت آگاهانه و نظام كارآمد رسيدگي به شکايات و 

 ... وايمني بيمار 

W3- روشن نبودن شرح وظايف فراگيران آموزش علوم پزشکي 

W4- كمبود پژوهش هاي كاربردي 

W5-  نظام مشاركت كاركنان در امور بيمارستانفقدان 

W6- كمبود اعتبارات مالي و تاخير در دريافت و پرداخت مطالبات

 بيمارستان )اعم از پرسنلي و ساير خدمات(

W7-ضعف در تامين و تدارك كاال و تمهيزات 

W8-  ضعف سيستماتيك مركز در آموزش به خانواده بيماران و

 آموزش هاي سالمت در سطح جامعه

W9-  كمبود هماهنگي در اجراي وظايف واحدها و عدم توجيه

 پرسنل در خصوص شرح وظايف

W10- كمبود مديريت مبتني بر عملکرد 

W11- كمبود آموزش مبتني بر نياز با نگرش توسعه فردي كاركنان 

W12- كمبود درآمد به علت تخت اشغال پائين 

W13-كمبود نيروي انساني 

W2O4:  فرآيندها و دستورالعمل هاي بيمارستان منطبق با اصول اعتباربخشياصالح و بازنگري 

W7O4تباربخشي اعبر دستورالعملها و استانداردهاي  سيستم نگهداشت منابع فيزيکي، اموالي و تمهيزاتي مبتني : ارتقا 

W3, W4, O8O2O6O1 : ارتقاء كيفيت خدمات آموزشي ، پژوهشي فراگيران از طريق استفاده از تکنولوسي و فن

 آوري نوين و اجراي استاندارد هاي اعتباربخشي آموزشي 

W1W5W9W10W13O7:  ارتقاء واحد مديريت منابع انساني در راستاي نظارت بر عملکرد، تامين و برآورد نيروي

 برنامه هاي حمايتي از كاركنان. انساني و تعيين شرح وظايف و اجراي

O3W6W12:  تدوين سياستهاي درآمدزا و تعامل با خيرين دانشگاه 
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 ها و تهديد اضعفتعيين را برد اي تلفيقي 

  ا ضعف  تهديد ا 

T1- تصميمات غير كارشناسي و ناهماهن  و دخالت

 مستقيم دانشگاه در امور بيمارستان

T2- عدم پرداخت به موقع مطالبات 

T3- وجود بيمارستانهاي تازه تاسيس در شهرهاي مماور و

 كلينيك ها و آزمايشگاههاي خصوصي

T4- عدم ماندگاري پزشکان متخصص در شهرستان 

T5- تغيير قوانين سازمانهاي بيمه گر بدون هماهنگي با

 مراكز ارائه دهنده خدمات

T6- عدم پوشش مناسب و يکنواخت آنتن دهي موبايل 

T7- عدم ثبات اقتصادي و تحريم ها 

T8  كمبود هماهنگي ساير سازمانها با بيمارستان در امر

خدمت رساني )تاكسيراني و شهرداري و بهزيستي و 

 مخابرات ...(

W1 - سرويس ، مهد كودك، برنامه  )سلفكمبود امکانات رفاهي پرسنل

 ....(هاي تفريحي رفاهي 

W2-هاي كاري در بيمارستتتان و روشتتن نبودن دستتتورالعملها و فرآيند

عدم استتتقرار كامل برنامه هاي اعتباربخشتتي منممله عدم اخذ رضتتايت 

شکايات و  سيدگي به  شنهاداتآگاهانه و نظام كارآمد ر ايمني بيمار  ، پي

 و....

W3- روشن نبودن شرح وظايف فراگيران آموزش علوم پزشکي 

W4- كمبود پژوهش هاي كاربردي 

W5-  كاركنان در امور بيمارستانفقدان نظام مشاركت 

W6- بات طال خت م فت و پردا يا تاخير در در مالي و  بارات  كمبود اعت

 بيمارستان )اعم از پرسنلي و ساير خدمات(

W7-ضعف در تامين و تدارك كاال و تمهيزات 

W8-  سيستماتيك مركز در آموزش به خانواده بيماران و آموزش ضعف 

 هاي سالمت در سطح جامعه

W9-  هماهنگي در اجراي وظايف واحدها و عدم توجيه پرستتتنل كمبود

 در خصوص شرح وظايف

W10- كمبود مديريت مبتني بر عملکرد 

W11- كمبود آموزش مبتني بر نياز با نگرش توسعه فردي كاركنان 

W12- كمبود درآمد به علت تخت اشغال پائين 

W13-كمبود نيروي انساني 

 

W6W10T4:  اعمال مديريت اقتصادي و توسعه منابع مالي و برنامه ريزي دقيق بر پرداختي ها و درآمدها بمنظور 

  امنيت مالي كاركنان و پزشکان  تامين

W5T7T8T6T5 : در خصوص اطالع از وضعيت كشور و برنامه ريزي بط درون و برون سازماني از طريق رواتقويت

 با ساير سازمانها و ايماد انسمام بين كاركنانقوانين سازمانهاي بيمه گر و هماهنگي 

W2T1 : مديريتي همراستا با اهداف مشترك بهبود كيفيت و ايمني بيمار در سطح  سازي فرآيندهاييکپارچه

 بيمارستان و دانشگاه 

W2T3 : طريق ارائه خدمات با كيفيت درماني  بيماران ازخصوص جذب  ريزي دربرنامه 
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 استراتژیها اهداف استراتژیک وتعيين 

در جلستته تيم ها و اهداف كلي بيمارستتتان،  و الهام از ستتياستتت به منظور تعيين اهداف و استتتراتژي هاي نهايي

ستراتژيك  برنامه ستان مطرح گرديدسياريزي ا صلي بيمار صلي تعيين و  ستهاي ا ستراتژي هاي ا ساس ا و بر همين ا

 اولويت بندي شد. 

 استراتژی ها هدف استراتژیک

 

ارتقا كيفي خدمات 

 و ايمني بيمار باليني

S2,o4 اجراي استانداردهاي اعتباربخشي و بهبود كيفيت و ايمني بيمار : 

S7,s2,o4 اجراي كامل طرح تحول سالمت : 

W2T1 : يکپارچه سازي  فرآيندهاي مديريتي همراستا با اهداف مشترك بهبود كيفيت و ايمني بيمار

 در سطح بيمارستان و دانشگاه 

W2O4 :اصالح و بازنگري فرآيندها و دستورالعمل هاي بيمارستان منطبق با اصول اعتباربخشي 

ارتقا واحد مديريت منابع 

 انساني

W1W5W9W10W13O7واحد مديريت منابع انساني در راستاي نظارت بر عملکرد،  : ارتقاء

 تامين و برآورد نيروي انساني و تعيين شرح وظايف و اجراي برنامه هاي حمايتي از كاركنان.

 ارتقا مديريت منابع مالي

W6W10T4  : اعمال مديريت اقتصادي و توسعه منابع مالي و برنامه ريزي دقيق بر پرداختي ها و

 امنيت مالي كاركنان و پزشکان  تامين درآمدها بمنظور 

O3W6W12  :هاي درآمدزا و تعامل با خيرين دانشگاه  تدوين سياست 

W7O4: تورالعملها و ارتقا سيستم نگهداشت منابع فيزيکي ، اموالي و تمهيزاتي مبتني بر دس

 استانداردهاي اعتباربخشي 

 

تقويت روابط درون و 

 برون سازماني

W5T7T8T6T5 : تقويت روابط درون و برون سازماني از طريق برنامه ريزي در خصوص اطالع از

 نان كاركاير سازمانها و ايماد انسمام بين وضعيت كشور و قوانين سازمانهاي بيمه گر و هماهنگي با س

S5W2,T3 تدوين برنامه نفوذ بر ديدگاه مخاطبان و جذب بيماران با توجه به گستردگي خدمات :

 و ارائه خدمات با كيفيت درمانيدرماني و پيشرفته 

S2,T1,T8تقويت ارتباطات برون سازماني منطبق با اهداف اعتباربخشي بيمارستان : 

ارتقاء كيفيت خدمات 

 آموزشي و پژو شي

W3,W 4,O8O2O6O1 : استفاده از ارتقاء كيفيت خدمات آموزشي ، پژوهشي فراگيران از طريق

  اجراي استاندارد هاي اعتباربخشي آموزشيتکنولوسي و فن آوري نوين و 

S2o2o1o6 ايماد هماهنگي الزم در خصوص استفاده از ظرفيتهاي معاونتهاي آموزشي و پژوهشي و :

 دانشمويي در راستاي اصول اعتباربخشي آموزشي 

S6o 2o5استفاده بهينه از فضاي فيزيکي آموزشي موجود و فناوري اطالعات در آموزش باليني: 
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و دومين  پايان مي رسده ببدين وصف با تعيين استراتژي هاي اصلي بيمارستان، بخش اول برنامه استراتژيك بيمارستان 

اقدام كه مرحله پاياني برنامه استراتژيك به شمار مي رود، تعيين فعاليتها و شاخص هاي سنمش و عملکرد و تدوين نظام 

هداف ابرنامه عملياتي يکساله نگارش و . اميد مي رود با تالش تمامي كاركنان و مديران بيمارستان ها مي باشداستراتژي 

به  1400اين فرآيند برنامه ريزي محقق شتده و افق ترستيمي در ستند دورنماي بيمارستتان عالمه بهلول گناباد تا ستال 

 واقعيت بپيوندند. 

 

 تيم برنامه ريزي استراتژيك

 انشاء ا....
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