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 مقدمه:

ینده آسبت به ندست داشتن بهترین اطالعات  باشد كه با دربرنامه ریزي جریان مستمر از تصمیم هاي سیستماتیک می 

 به مرحله اجراء در می آید. ) پتر دراكه ( 

ه با برنام د فقطهر انسانی به عنوان موجودي كه در حصار مسائل و مشکالت زندگی محاصره می باش ،در زندگی روزانه 

هتی صحیح د در جن مشخصی اعم از كوتاه مدت می توانزما ریزي و تعیین اهداف مورد نظر و روش دست یابی به آنها در

من ست كه متضدگی ااصوالً یک نگرش و راه زن . برنامه ریزي استراتژیک )راهبردي(ركت نموده و از موانع عبور نمایدح

 راك ناپذیانفک و بخشی در اجراي امور منظم و مداوم تصمیم قاطع ، تعهد به عمل برمبناي اندیشه و تفکر آینده نگر

ی حركتی م وركن اساسی هرگونه اقدام هم برنامه ریزي  در سازمان ها طول سال محسوب می گردد و حركت انسان در

 . این امرماعی استپدیده هاي اجت افکار  دیگران موجب غناي بیشتر سیستم ها و بدون شک بهره گیري از نظرات و اشد.ب

رویه  دوی در بهبیادگیري نقش اساس در سطوح مختلف علمی و ،دیگرانمشاوره با  بهره مندي از نظرات و ،یعنی مشاركت

 ر سازماندین حال با ا جوامع است. ها و نوآوري وخالقیت وزمینه ساز بهبود در بسیاري از مسایل پیش روي سازمان ،ها

امه برن. داردوجود ن آنوكار مناسبی براي یا ساز ها یا به این مقوله توجه نمی شود و ها و باروش هاي موجود در دستگاه

یا  دن ورایی بوقابلیت اج و حركتیدر نتیجه تصمیم گیري براي هر  می تواند در ارائه اولویت بندي و ریزي راهبردي

اشته دبیان  میمیتصهر  یا تغییرات سازمان را به ازاي اجراي نبودن آن پاسخ مشخصی را اعالم نموده و امتیاز بندي كند و

ملیاتی ع نظرات و ثر بخشیابهبود برایند را بیان نماید. در هرحال بهبود  راي تغییرات در سایر موارد ویا عملیات الزم ب و

  نمودن آنها از دیگر موارد مد نظر می باشد.

 معرفی بیمارستان

معروف  ستان نکوییكه به بیمار می باشدي قم بیمارستان ها یکی از مهمترین  فرقانی نکویی هدایتی مركز آموزشی، درمانی

د. سپس با توجه به همت مرحوم نکویی جهت مداواي بیماران تاسیس گردی 1334در سال ساختمان این مركز است اولین بار 

د. ره برداري رسیبا همت مرحوم میرزا حسین هدایتی ساختمانی جهت زایشگاه تاسیس و به به 1347به نیاز جامعه در سال 

ا بخش واد جدبا همت سید ج معیت و نیازهاي روز افزون به دستور حضرت آیت اهلل مرعشی نجفی)ره( وهمچنان با رشد ج

به شهر مقدس قم و با  به دنبال سفر تاریخی مقام معظم رهبري 1375رادیولوژي بیمارستان بنا و راه اندازي گردید. در سال 

مت مرحوم رحیمی هبا  1386ویربرداري بیمارستان و درسال استفاده از اعتبارات اعطایی از ناحیه دفتر معظم له بخش تص

 بخش سوانح سوختگی تاسیس و با دست پر بركت آیت اهلل نوري همدانی افتتاح گردید.

كاربري  ف جامعهي مختلف با توجه به نیازهاي مختلزمان هاي مختلف مركز آموزشی درمانی نکویی هدایتی در ساختمان ها

ان و زمینه زن مات درد. به عنوان مثال بخش زایشگاه میرزا حسین هدایتی در ابتدا جهت ارائه خدي جداگانه اي داشته انها

بري ، لذا كارن مركززایمان احداث گردیده بود ولی با توجه به افزایش نیاز جامعه و احداث زایشگاه ایزدي در نزدیکی ای

دمات مورد نیاز را در این ساختمان خ ICUي عمل و اق هااتي جراحی اعصاب مردان، بخش هازایشگاه هدایتی تغییر یافته و 

 .نمودبه مراجعان محترم ارائه 

زنان و  دن بخش هايو با افتتاح ساختمان فرقانی تحولی در خدمت دهی این مركز ایجاد شد و با ضافه ش 95از دي ماه سال 

ر ستان وسیع گردید ، دلی گستره فعالیتهاي بیمار، نوزادان ، اطفال ، داخ NICUزایمان ، اتاق عمل زنان ، بلوك زایمان ، 

 ی دهد الیت مساختمان قدیمی مركز نیز بخش روانپزشکی فعال شده است و سوختگی كماكان در ساختمان رحیمی ادامه فع
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 : بیمارستان مشخصات

رجه یک در دو  جنرالبعنوان یک بیمارستان تخت مصوت  440 با داشتن فرقانی نکویی هدایتیر حال حاضر بیمارستان د

عه كننده بیماران مراج نقرار دارد. بطوریکه این مركز عالوه بر درمااستان قم مراكز آموزشی ودرمانی  مهمترینردیف یکی از 

زیادي از  همه ساله تعدادي باشد و میتربیت دانشجویان و دانشجویان رشته هاي پزشکی  و آموزشبعنوان یک مركز 

تحت  اني مختلف این بیمارستبخش هاروساي اعضاي هیات علمی و تحت نظر دانشجویان پزشکی و رشته هاي وابسته 

  .ي علوم بالینی قرار می گیرنداموزش ها

عصاب ، غز و اماورژانس مركز به صورت شبانه روزي با حضور متخصصین رشته هاي مختلف جراحی هاي عمومی ، ارتوپدي ، 

ارائه  در سوختگی و  زنان و زایمانفوق تخصصی روان پزشکی ، نورولوژي ، نوزادان و اطفال ، قلب ،  داخلی ، ،  ترمیمی

 خدمات درمانی به مراجعین فعال می باشد .

 . دارند درمانگاه مركز در روزهاي غیر تعطیل در رشته هاي فوق مستقر بوده و وظیفه خدمات درمانی را برعهده

 شد .ت پذیرش بیماران بین الملل در تمامی رشته هاي فوق الذكر در بیمارستان فعال می باجه  VIP/IPDبخش

ح ن درمانگاهی سطهزار متر ساخته شده و در شرف افتتاح است كه پس از آن تحول در درما 5كلینیک ویژه مركز در متراژ 

 استان ایجاد خواد شد .

 پديد آوردگان :

توسط تیم تدوین برنامه راهبردي مركز متشکل 1397در سال  فرقانی درمانی نکویی هدایتیبرنامه استراتژیک مركز آموزشی 

 گردیده است.بازنگري از افراد زیر 

 آقاي دكتر رضا شیروانی : سرپرست و مسئول فنی مركز

 آقاي دكتر احمد غفارزاده : معاون درمان 

 آقاي مهندس عباس نصرآبادي : مدیر مركز

 ي : رئیس اداره بهبود كیفیت و ایمنی بیمارآقاي اكبر صادقی دهنو

 خانم لیلی فالح : مدیر خدمات پرستاري

 كارشناس بهبود:  محمد رضا رضاییآقاي 

 خانم طاهره حسینی خو : كارشناس ایمنی بیمار
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 رسالت:

ایت و رضد ارائه مطلوب ترین خدمات درمانی با بهره گیري از پرسنل متخصص و متعهدد در راسدتاي افدزایش سدطح سدالمت

 مراجعین

 انداز: چشم

 به اهداف زیر نائل گردیم: 1403مابرآنیم تا سال 

  در سطح دانشگاه علوم پزشکی قمو پزوهشی برترین مركز آموزشی درمانی 

  ي ارائه دهنده خدمات آموزشی درمانی در سطح كشور بیمارستان هاجزء دهک اول بهترین 

  قطب كشور(منطقه ) برترین مركز درمان سوختگی در سطح 

  فعال ترین اتاق عمل در زمنیه هاي تخصصی خود در استان از لحاظ كمی و كیفی 

 ري و امدور شدرایط كدالحاظ كیفیت ارائه خدمات و از جلب رضایت ارباب رجوع و كاركنان  بیمارستان برتر استان در

 رفاهی باشیم.

 ارزشها:

 یه فعالیتهاي بیمارستان می باشدالتزام عملی به اصول وارزشهاي اسالمی وانسانی سرلوحه كل 

 مدی  بیمار اصلی ترین ركن وجودي بیمارستان می باشد كه رعایت حقوق وي جزء اصدلی تدرین وظدایف بیمارسدتان

 باشد.

 ا ایدن امدر دریافت هرگونه وجه از بیمار خارج از تعرفه هاي مصوب از اصول خدمت به همنوعان خارج می باشدد و بد

 مقابله می گردد

  بستري و درمان بیماري از حقوق اولیه بیماران می باشد.كاهش زمان 

 .پاسخگویی اصلی ترین حق دریافت كنندگان خدمت می باشد 

 .همدلی و صداقت عامل اصلی توسعه خدمات مطلوب به متقاضییان می باشد 

 .نظم و انضباط عوامل اصلی و مهم رسیدن به اهداف و توسعه خدمات بیمارستان می باشد 

  ه اهدداف بدارتقاء سطح علمی كاركنان و پرسنل بیمارستان از مهمترین عوامل پیشرفت در جهت رسیدن بازآموزي و

 عالیه بیمارستان می باشد.

 ارسدتان مدی توجه به نوآوري و ابتکار به عنوان اصلی ترین عوامل توسعه دانش و پیشرفت علمی سرلوحه خدمات بیم

 باشد.

 نند مهمترینكو مراكزي كه به نحوي به بیمارستان خدمات رسانده و یا خدمت دریافت می  زمان هاتعامل پویا با سا 

 عامل رشد و توسعه بیمارستان می باشد
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 های برنامه ريزی استراتژيکويژگی

باشد. هدف مین كننده بین منابع داخلی سازمان و فرصتهاي خارجی آفرایند برنامه ریزي استراتژیک اساساً فرایندي هماهنگ

خ آنها پاس برد یا بهو تعیین فرصتهایی است كه سازمان از آنها سود می« پنجره استراتژیک»این فرایند نگریستن از درون 

اي ن با فرصتهدهد. بنابراین فرایند برنامه ریزي استراتژیک، یک فرایند مدیریتی است شامل هماهنگی قابلیتهاي سازمامی

 گذاري منابع سازمان روي آنها، موردگذاري یا عدم سرمایهول زمان تعیین شده و براي سرمایهموجود. این فرصتها در ط

 اشد:بموارد زیر می گردند شاملاي كه در آن تصمیمات استراتژیک اتخاذ میگیرند. حوزهبررسی قرار می

 ( محیط عملیاتی سازمان1) 

 ( مأموریت سازمان2)

 ( اهداف جامع سازمان 3) 

ر با ژیک سازگاهاي استراتبرنامه ریزي استراتژیک فرایندي است كه این عناصر را با یکدیگر در نظر گرفته و گزینش گزینه 

 كند.رزیابی میاها را بکار گرفته و ن گزینهسازد و سپس ایاین سه عنصر را آسان می

ند كه به كگیرندگان اصلی كمک ت كه به تصمیمباید توجه داشت كه هر فرایند برنامه ریزي استراتژیک زمانی باارزش اس

م اي از مفاهیموعهصورت استراتژیک فکر كرده و عمل كنند. برنامه ریزي استراتژیک به خودي خود هدف نیست بلکه تنها مج

در توان گفت كه اگر استراتژیک فکر كردن و عمل كردن شود. میگیري استفاده میاست كه براي كمک به مدیران در تصمیم

 تواند كنار گذاشته شود.فرایند برنامه ریزي استراتژیک به صورت عادت درآید، آنگاه فرایند می

 برنامه ريزی استراتژيک در بخش دولتی 

زي امه ریبرنامه ریزي استراتژیک در بخش خصوصی توسعه یافته است. تجارب اخیر مبین آن است كه رویکردهاي برن

دیگر  وي عمومی و غیرانتفاعی و هم چنین جوامع ازمان هتوانند به سااند میتدوین شدهاستراتژیک كه در بخش خصوصی 

ن به اي كارسازتر عمل كنند. البته ایهاي دستخوش تغییر، برخوردي مناسب داشته و به شیوهنهادها كمک نمایند تا با محیط

ندازه ابه یک  ي عمومی و غیرانتفاعیبخش ها آن معنا نیست كه همه رویکردهاي برنامه ریزي استراتژیک بخش خصوصی در

 كاربرد داشته باشند.
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 الگوی  برنامه ريزی استراتژيک 
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 تجزيه و تحلیل عوامل استراتژيک محیطی برنامه

 (EFEM)ماتريس  خارجیعوامل استراتژيک محیط 

 بیمارستان نکویی هدایتی( EFEM)ماتریس  خارجیتجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک محیط 

 وزن خارجیعوامل محیط 
 امتیاز وزنی ضریب (100-0)

O
p
p
o
rtu

n
ity

 
 

ت
فرص

ها )
4-3

) 

O1 40 4 10 پایین بودن تعرفه هاي دولتی 

O2 
 درمان سوختگی پیشرفته در شهرستان بخش نبود

 هاي همجوار و استان قم
5 3 15 

O3 15 3 5 وجود خیرین و كمکهاي دولتی 

O4  وجود تقاضا براي اتاقهايVIP 5 3 15 

O5 24 3 8 توجه دولت به طرح تحول سالمت 

O6 
وجود شركتهاي پیمانکار در خصوص اصالح ساختمان 

 9 3 3 و تجهیزات بیمارستان

O7  9 3 3 و بیماران حوادث ترافیکی 92وجود ماده 

O8 ...8 2 4 وجودفن آوریهاي جدید مثل رادیولوژي دیجیتال و 

O9  18 3 6 قانون اساسی )واگذاري به بخش غیردولتی( 44اصل 

O10  32 4 8 مثبت جنرال شدن بیمارستانتبلیغ 

T
reat

 
تهدیدها ) 

2-1
) 

T1 7 1 7 اشتغال پزشکان در مراكز مختلف 

T2 12 2 6 تاخیر در پرداختهاي دولتی و بیمه اي 

T3 8 2 4 كم بودن پرسنل پرستاري در شهر 

T4 10 2 5 راه اندازي كلینیک ویژه 

T5 5 1 5 در كشور نبود نظام كارآمد ارزیابی عملکرد پرسنل 

T6 
و پرسنل طرحی در استان  Kكمبود پزشکان ضریب 

 8 2 4 در بعضی تخصصها

T7 5 1 5 كمبود بخش مراقبت هاي ویژه قلبی 
T8 6 2 3 قوانین و محدودیتهاي دولتی و بیمه اي 

T9 10 2 5 ها افزایش قیمت 

 256 --- 100 جمع
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 (IFEM)ماتريس  داخلیعوامل استراتژيک محیط 

 

 بیمارستان نکویی هدایتی( IFEM)ماتریس  اخلیتجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک محیط د

 
 داخلیعوامل محیط 

 وزن

(100-0) 
 ضریب

امتیاز 

 وزنی

S
tro

n
g

 

ت
قو

ها)
4-

 3
) 

S1  40 4 10 ساختمان مدرن فرقانیوجود 

S2 6 3 2 كمیته هاي بیمارستانی فعال 

S3  12 4 3 طوالنی و معروفیت بیمارستاندر دسترس بودن و سابقه 

S4 24 4 6 و اعضا هیئت علمی پرسنل و پزشکان با تجربه 

S5 
اق باال بودن تعدادعملهاي جراحی ناشی ازسه شیفت بودن ات

 24 4 6 عمل وجود بخش مختلف جراحی تعدادوتنوع زیاد مراجعان

S6 6 3 2 موقعیت فیزیکی و مساحت زیاد بیمارستان 

S7  5 1 5 برخورداري از درمانگاه و بخش هاي پاراكلینیک 

S8 12 3 4 دارا بودن امکانات رفاهی ازقبیل نماز خانه و مهدكودك 

S9  18 3 6 با تعرفه دولتی تجهیزات پزشکی ارائه كلیه 

S10  21 3 7 اتاق عمل زنان و زایمان مجزاوجود 

W
eak

en
 

ف
ضع

ها )
2-1

) 

W1  8 2 4 تعداد كافینبود پاركینگ به 

W2  10 2 5 و پزشکان  شغلی در برخی از كاركناننارضایتی 

W3 8 2 4 امکانات رفاهی كمبود 

W4 
 پایین بودن درصد اشغال تخت و باال بودن متوسط روزهاي

 12 2 6 بستري

W5 10 2 5 نامنظم بودن ساعت ویزیت پزشکان و عدم رضایت بیماران 

W6  10 2 5 طرح حاكمیت بالینیعدم اجراي كامل 

W7 5 1 5 نبود قرارداد پشتیبانی تاسیسات و تجهیزات بیمارستان 

W8 6 1 6 جابه جایی چند باره بخش ها 

W9 
عدم تناسب درآمد به هزینه ناشی از مشکالت اقتصادي و 

 12 2 6 تاخیر در پرداخت مطالبات شركتها

W10  6 2 3 در رشته هاي مختلف فوق تخصصكمبود 

 255 -- 100 جمع



شتی ردمانی  قم   دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

یتی فراقنی  مرکز ـموزشی ردمانی  نکویی هدا

 

11 

 

 

 SWOTماتريس 

 (IFEM)ماتریس 

 

 

 

 

 (EFEM)ماتریس 

 -Sنقاط قوت
S1وجود ساختمان مدرن فرقانی 

S2كمیته هاي بیمارستانی فعال 

S3دردسترس بودن وسابقه طوالنی ومعروفیت مركز 

S4پرسنل و پزشکان با تجربه و اعضاي هیئت علمی 

S5 ازسه شیفت باال بودن تعدادعملهاي جراحی ناشی

بودن اتاق عمل وجود بخش مختلف جراحی 

 تعدادوتنوع زیاد مراجعان

S6موقعیت فیزیکی و مساحت زیاد بیمارستان 

S7 برخورداري ازدرمانگاه و بخشهاي پاراكلینیک 

S8 دارا بودن امکانات رفاهی مثل نمازخانه

 ومهدكودك

S9  ئه كلیه تجهیزات پزشکی با تعرفه دولتیاار 

S10  وجود اتاق عمل زنان و زایمان مجزا 

 -Wنقاط ضعف
W1نبود پاركینگ به تعداد كافی 

W2زشکان كاركنان و پدربرخی از شغلی نارضایتی 

W3كمبود امکانات رفاهی 

W4 پایین بودن درصد اشغال تخت و باال بودن متوسط

 روزهاي بستري

W5 نامنظم بودن ساعت ویزیت پزشکان وعدم رضایت

 بیماران

W6 اجراي كامل طرح حاكمیت بالینیعدم 

W7 نبود قرارداد پشتیبانی تاسیسات و تجهیزات 

W8جابه جایی چندباره بخش ها 

W9 اقتصادي  عدم تناسب درآمدبه هزینه ناشی ازمشکالت

 و تاخیر در پرداخت مطالبات شركتها

W10در رشته هاي مختلف كمبود  فوق تخصص 

 فرصت ها
O1پایین بودن تعرفه هاي دولتی 

O2درمان سوختگی پیشرفته در  بخش نبود

 شهرستان هاي همجوار و استان قم

O3وجود خیرین و كمکهاي دولتی 

O4 وجود تقاضا براي اتاقهايVIP 

O5توجه دولت به طرح تحول سالمت 

O6 وجود شركتهاي پیمانکار در خصوص اصالح

 ساختمان و تجهیزات بیمارستان
O7 ترافیکیو بیماران حوادث  92وجود ماده 

O8 وجودفن آوریهاي جدید مثل رادیولوژي

 دیجیتال و...

O9 قانون اساسی )واگذاري به بخش  44اصل

 غیردولتی(

O10ال شدن بیمارستانتبلیغ مثبت جنر  

 )استراتژی تهاجمی(SOاستراتژی 

 افزایش سطح كیفی خدمات تسریع در 

 افزایش مراجعین 

  تبلیغ رسانه اي تحوالت مثبت

 بیمارستان

 

 (محافظه کارانه)استراتژی WOاستراتژی 

   برنامه ریزي جهت واگذاري برخی واحدها به

 بخش خصوصی

  ساختمان قدیمیبهسازي فضاهاي 

 راه اندازي واحد تفریحی فرهنگی كاركنان 

 تهديدها
T1اشتغال پزشکان در مراكز مختلف 

T2تاخیر در پرداختهاي دولتی و بیمه اي 

T3 شهركم بودن پرسنل پرستاري در 
T4راه اندازي كلینک ویژهنامشخص بودن زمان ا 

T5 نبود نظام كارآمد ارزیابی عملکرد پرسنل در

 كشور

T6 كمبود پزشکان ضریبK  و پرسنل طرحی در

 استان در بعضی تخصصها
T7نبود بخش مراقبت هاي ویژه قلبی 

T8قوانین و محدودیتهاي دولتی و بیمه اي 

T9افزایش قیمت ها 

 (رقابتی)استراتژی STاستراتژی 

  استفاده از متخصصین مورد نیاز بصورت

 قراردادي

 بهبود فضاي فیزیکی موجود 

  تهیه مقدمات كسب استانداردISO 

 (دافعی)استراتژی تWTاستراتژی 
  زمان بندي راه اندازي كلینیک تدوین برنامه

 ویژه

 ري(استفاده بهینه از منابع انسانی موجود )پرستا 

  جهت ارتقاي سطح علمی برنامه ریزي آموزشی

 كادر درمان
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 SWOTتجزيه و تحلیل جدول 

 

     

 

    

  
 

  

    

 

X   V 

 

 

 

 زار ماتریس داخلیاز اببراي تجزیه و تحلیل هم زمان عوامل داخلی و خارجی SWOTبا توجه به نتایج استفاده از جدول 

و موقعیت  (256و 255) و با توجه به نمرات عوامل داخلی و خارجی بدست آمده استفاده نموده  IE matrixو خارجی 

 استراتژي حفظ و نگهداري براي سازمان گزینه مناسبی می باشد. Vدر خانه سازمان 

 )استراتژي رشد و توسعه(2،3،6خانه هاي 

 (حفظ و نگهداري)استراتژي 9،5،1خانه هاي 

 (كاهش)استراتژي 4،8،7خانه هاي 
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 (QSPMماتریس برنامه ریزي استراتژیک كمی)

برنامه ریزي جهت واگذاري S1 (QSPMماتریس )

برخی واحدها به بخش 

 خصوصی

S2 فضاي ساختمان بهسازي

 قدیمی

S3 راه اندازي واحد تفریحی

 فرهنگی كاركنان
 پارامتر)قوت ها(

 ضریب

 نرمال
 جمع نمره جذابیت ضریب جمع نمره جذابیتضریب  جمع نمره جذابیتضریب 

 0.3 3 0.3 3 0.1 1 %10 فرقانیمدرن  ساختمان وجود 

 - - - - - - %2 كمیته هاي بیمارستانی فعال

در دسترس بودن و سابقه طوالنی و 

 معروفیت بیمارستان
3% 4 0.12 3 0.9 4 0.12 

 0.12 2 - - - - %6 پرسنل و پزشکان با تجربه

 باال بودن تعدادعملهاي جراحی ناشی
ازسه شیفت بودن اتاق عمل وجود 
بخش مختلف جراحی تعدادوتنوع 

 زیاد مراجعان

6% - - 3 0.18 4 0.24 

موقعیت فیزیکی و مساحت زیاد 

 بیمارستان
2% 3 0.06 4 0.8 4 0.8 

برخورداري از درمانگاه و بخش هاي 

 پاراكلینیک 
5% 4 0.2 3 0.15 4 0.2 

 دارا بودن امکانات رفاهی ازقبیل نماز

 خانه و مهدكودك
4% - - 2 0.8 2 0.8 

با تعرفه  تجهیزات پزشکیكلیه  ارائه 

 دولتی
6% - - - - - - 

 - - - - - - %7 وجود اتاق عمل زنان و زایمان مجزا

 پارامتر)ضعف ها(
 ضریب

 نرمال
 جمع نمره ضریب جذابیت جمع نمره ضریب جذابیت جمع نمره ضریب جذابیت

 0.12 2 0.12 3 0.06 1 %4 كافینبود پاركینگ به تعداد 
وجود نارضایتی در برخی از پرسنل و 

 پزشکان ناشی عوامل مختلف
5% - - - - - - 

 - - - - - - %4 امکانات رفاهی كمبود
پایین بودن درصد اشغال تخت و باال 

 بودن متوسط روزهاي بستري
6% 1 0.06 3 0.18 2 0.12 

نامنظم بودن ساعت ویزیت پزشکان و 
 رضایت بیماران عدم

5% 1 0.05 - - - - 

عدم اجراي كامل طرح حاكمیت 

 بالینی
5% 2 0.1 - - - - 

نبود قرارداد پشتیبانی تاسیسات و 

 تجهیزات بیمارستان
5% 2 0.1 2 0.1 2 0.1 

 - - - - 0.06 1 %6 جابه جایی چندین باره بخش ها
عدم تناسب درآمد به هزینه ناشی از 

تاخیر در مشکالت اقتصادي و 
 پرداخت مطالبات شركتها

6% - - - - - - 

در رشته هاي  كمبود فوق تخصص

 مختلف
3% - - - - - - 
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برنامه ریزي جهت واگذاري S1 (QSPMماتریس )

برخی واحدها به بخش 

 خصوصی

S2 فضاي ساختمان بهسازي

 قدیمی

S3 راه اندازي واحد تفریحی

 فرهنگی كاركنان
 ها( فرصتپارامتر)

 ضریب

 نرمال
 جمع نمره ضریب جذابیت جمع نمره ضریب جذابیت جمع نمره ضریب جذابیت

 0.1 1 - - 0.2 2 %10 پایین بودن تعرفه هاي دولتی
بخش درمان سوختگی پیشرفته  نبود

در شهرستان هاي همجوار و استان 
 قم

5% 4 0.2 4 0.2 2 
0.1 

 - - 0.2 4 0.2 4 %5 وجود خیرین و كمکهاي دولتی

 - - VIP 5% 4 0.2 4 0.2وجود تقاضا براي اتاقهاي 

 0.16 2 0.24 3 0.24 4 %8 توجه دولت به طرح تحول سالمت
وجود شركتهاي پیمانکار در خصوص 

اصالح ساختمان و تجهیزات 
 بیمارستان

3% - - 4 0.12 3 
0.09 

و بیماران حوادث  92وجود ماده 
 ترافیکی

3% 2 0.06 - - - - 

آوریهاي جدید مثل وجودفن 
 رادیولوژي دیجیتال و...

4% 3 0.12 2 0.08 4 0.16 

قانون اساسی )واگذاري به  44اصل 
 بخش غیردولتی(

5% 4 0.2 3 0.1 3 0.15 

 0.24 3 0.24 3 0.32 4 %8 تبلیغ مثبت جنرال شدن بیمارستان

 ا(تهدیدهپارامتر)
 ضریب

 نرمال
 جمع نمره ضریب جذابیت نمرهجمع  ضریب جذابیت جمع نمره ضریب جذابیت

 - - - - 0.07 1 %7 اشتغال پزشکان در مراكز مختلف
تاخیر در پرداختهاي دولتی و بیمه 

 اي
6% 1 0.06 - - - - 

 0.06 1 - - 0.08 2 %4 كم بودن پرسنل پرستاري در شهر

 - - 0.1 3 0.1 2 %5 راه اندازي كلینیک ویژه
نبود نظام كارآمد ارزیابی عملکرد 

 پرسنل در كشور
5% - - - - - - 

و پرسنل  Kكمبود پزشکان ضریب 
 - - - - 0.04 1 %4 طرحی در استان در بعضی تخصصها

 - - - - 0.1 2 %5 نبود بخش مراقبت هاي ویژه قلبی
قوانین و محدودیتهاي دولتی و بیمه 

 - - - - 0.03 1 %3 اي

 0.15 3 0.1 2 0.1 2 %5 افزایش قیمت ها

 

برنامه ریزي جهت واگذاري برخی S1 ها استراتژی

 واحدها به بخش خصوصی
S2بهسازي فضاي ساختمان قدیمی 

S3 راه اندازي واحد تفریحی فرهنگی

 كاركنان

 2.67 3.12 3.21 نمرات کسب شده
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 راهبردی:موضوعات 

 بیمارستانتراز هزینه ها و درآمدهاي  (1

 بیمارستانو تاسیسات استاندارد فضاهاي فیزیکی ، تجهیزات  (2

 امور آموزشی و پژوهشی بیمارستان  (3

 ایمنی ، رفاه و رضایت بیماران و كاركنان بیمارستان (4

 درمان -كیفیت خدمات تشخیصی  (5

 

 

 مرتبط با هر يک از موضوعات راهبردی داخلیو  خارجیعوامل محیط 

 « مدهای بیمارستانتراز هزينه ها و درآ» مرتبط با موضوع راهبردي  داخلیو  خارجی. عوامل محیط 1جدول 

 

  

موضوع 

 راهبردي

 هافرصت

Opportunity 

 

 تهدیدها

Treat 

 

 هاقوت

Strong 

 

 هاضعف

Weaken 

 

ي بیمارستان
تراز هزینه ها و درآمدها

 

O1پایین بودن تعرفه هاي دولتی 
T2 تاخیر در پرداختهاي دولتی و

 بیمه اي
S1وجود ساختمان مدرن فرقانی 

W2 وجود نارضایتی در برخی از
عوامل پرسنل و پزشکان ناشی از 

 مختلف

O5  توجه دولت به طرح تحول
 سالمت

T4 راه نامشخص بودن زمان
 اندازي كلینیک ویژه

S5 باال بودن تعداد عملهاي ناشی
ازسه شیفت بودن اتاق عمل، بخش 
مختلف جراحی تعدادوتنوع زیاد 

 مراجعان

W4 پایین بودن درصد اشغال
تخت و باال بودن متوسط روزهاي 

 بستري

O3  وجود خیرین و كمکهاي
 دولتی

T8 قوانین و محدودیتهاي دولتی و
 بیمه اي

S10 اتاق عمل زنان و وجود
 زایمان مجزا

W8  عدم تناسب درآمد به
 هزینه

O4 اتاقهاي  وجود تقاضا براي
VIP 

T9قیمتها افزایش 
S9 با  تجهیزات پزشکیارائه كلیه

 تعرفه دولتی
 

O7 و بیماران  92وجود ماده
 حوادث ترافیکی

 
S7 برخورداري ازدرمانگاه و

 بخشهاي پاراكلینیک 
 

O9 قانون اساسی 44اصل    
O8 وجود فن آوریهاي جدید مثل

 رادیولوژي دیجیتال 
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 «تاسیسات بیمارستاناستانداردهای فضاهای فیزيکی ، تجهیزات و »مرتبط باموضوع راهبردي داخلیو خارجی. عوامل محیط 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «امور آموزشی و پژوهشی بیمارستان»مرتبط با موضوع راهبردي  داخلیو  خارجی . عوامل محیط 3جدول 

 

  

موضوع 

 راهبردي

 هافرصت

Opportunity 

 

 تهدیدها

Treat 

 

 هاقوت

Strong 

 

 هاضعف

Weaken 

 
ت بیمارستان

ت و تاسیسا
تجهیزا

 

O6 وجود شركتهاي پیمانکار

جهت اصالح ساختمان و 

 تجهیزات 

T2 تاخیر در

پرداختهاي دولتی و 

 بیمه اي

S1 وجود

 ساختمان فرقانی

 مدرن

W1 نبود پاركینگ به

 تعداد كافی

O3 وجود خیرین و كمکهاي

 دولتی
T9قیمتها افزایش 

S10 اتاق وجود

عمل زنان و 

 زایمان مجزا

W7 نبودقرارداد
پشتیبانی تجهیزات و 
 تاسیسات بیمارستان

O8 وجود فن آوریهاي جدید

 مثل رادیولوژي دیجیتال و...

T4 را هاندازي

 كلینیک ویژه
 

W9 عدم تناسب درآمد

به هزینه ناشی از 

مشکالت اقتصادي و 

تاخیر در تصفیه مطالبات 

 شركتها 

O9 قانون اساسی 44اصل    

موض

وع 

راهب

 ردي

 هافرصت

Opportunity 

 

 تهدیدها

Treat 

 

 هاقوت

Strong 

 

 هاضعف

Weaken 

 

ی بیمارستان
ی و پژوهش

امور آموزش
 

O2 نبود مركز

درمان سوختگی 

پیشرفته در 

شهرستانهاي 

 و استان قم همجوار

T4 نامشخص

راه بودن زمان ا

اندازي كلینک 

 ویژه

S5 اعمالباال بودن تعداد 

جراحی ناشی ازسه شیفت بودن 

اتاق عمل، بخش مختلف 

جراحی تعدادوتنوع زیاد 

 مراجعان

W5 نامنظم بودن

ساعت ویزیت پزشکان 

 وعدم رضایت بیماران
 

O8 وجود فن

آوریهاي جدید مثل 

رادیولوژي دیجیتال 

 و...

T9قیمتها افزایش 
S3 در دسترس بودن و سابقه

 طوالنی و معروفیت بیمارستان

W6 اجراي كامل عدم

 طرح حاكمیت بالینی

O10 تبلیغ مثبت

جنرال شدن 

 بیمارستان

 
S10 اتاق عمل زنان و وجود

 زایمان مجزا

W4 پایین بودن درصد

اشغال تخت و باال بودن 

 متوسط روزهاي بستري 

  
S7 برخورداري از درمانگاه و

 ي پاراكلینیک فعالبخش ها
 

   
S4 پرسنل و پزشکان با

 هیئت علمیتجربه و اعضاي 
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 « رفاه و ضايت بیماران و کارکنان بیمارستان –ايمنی »مرتبط با موضوع راهبردي  داخلیو  خارجی. عوامل محیط 4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«درمانی -کیفیت خدمات تشخیصی  »مرتبط با موضوع راهبردي  داخلیو  خارجی. عوامل محیط 5جدول   

 

  

موضوع 

 راهبردي

 هافرصت

Opportunity 

 

 تهدیدها

Treat 

 

 هاقوت

Strong 

 

 هاضعف

Weaken 

 

ی 
ایمن

– 
ل

ت بیماران و پرسن
رفاه و رضای

 

O4 وجود تقاضا براي اتاقهاي
VIP 

T6 كمبود پزشکان ضریب
K  و پرسنل طرحی در

 استان در برخی از رشته ها

S4 پرسنل و پزشکان با
 تجربه

W2 وجود نارضایتی در برخی از
عوامل پرسنل و پزشکان ناشی از 

 مختلف

O3 وجود خیرین و كمکهاي
 دولتی

T2 تاخیر در پرداختهاي
 دولتی و بیمه اي

S10 اتاق عمل وجود
 زنان و زایمان مجزا

W10در  كمبود  فوق تخصص
 رشته هاي مختلف

O8 وجود فن آوریهاي جدید
 مثل رادیولوژي دیجیتال و...

T7 نبود بخش مراقبت

 هاي ویژه قلبی
S6 موقعیت فیزیکی و

 مساحت زیاد بیمارستان
W5 نامنظم بودن ساعت ویزیت

 پزشکان و عدم رضایت بیماران

O7 و بیماران  92وجود ماده
 حوادث ترافیکی

T5 نبود نظام كارآمد
در  ارزیابی عملکرد پرسنل

 كشور

S3 در دسترس بودن و
سابقه طوالنی و معروفیت 

 بیمارستان

W9 عدم تناسب درآمد به هزینه
ناشی از مشکالت اقتصادي و تاخیر 

 در پرداخت مطالبات شركتها
O1 پایین بودن تعرفه هاي

 دولتی

T1اشتغال پزشکان در 
 مراكز مختلف

S9 تجهیزات ارائه كلیه
 با تعرفه دولتی پزشکی

W6 عدم اجراي كامل طرح
 حاكمیت بالینی

O9 قانون اساسی 44اصل 
T8 قوانین و محدودیتهاي

 دولتی و بیمه اي

S8 دارا بودن امکانات
رفاهی ازقبیل نماز خانه و 

 مهدكودك
W1نبود پاركینگ به تعداد كافی 

O5  توجه دولت به طرح
 تحول سالمت

T9قیمتها افزایش  W3كمبود امکانات رفاهی 

موضوع 

 راهبردي

 هافرصت

Opportunity 

 

 تهدیدها

Treat 

 

 هاقوت

Strong 

 

 هاضعف

Weaken 

 

ت 
كیفی

ی 
ص

شخی
ت ت

خدما
- 

د
ی

رمان
 

O2 نبود مركز درمان

سوختگی پیشرفته در 

شهرستانهاي همجوار و استان 

 قم

T6 كمبود پزشکان ضریب

K  و پرسنل طرحی در

 برخی رشته ها در استان

S1 وجود تجهیزات مدرن

 در اتاق عمل

W10در  كمبود  فوق تخصص

 رشته هاي مختلف

O8 وجود فن آوریهاي جدید

 دیجیتال و...مثل رادیولوژي 

T3 كم بودن پرسنل

 پرستاري در شهر

S4 پرسنل و پزشکان با

 تجربه

W3 عدم وجود مستندات الزم در

 خصوص تریاژ

O9 قانون اساسی  44اصل

 )واگذاري به بخش غیردولتی(

T7 نبود بخش مراقبت

 هاي ویژه قلبی

S10 اتاق عمل وجود

 زنان و زایمان مجزا

W5 نامنظم بودن ساعت ویزیت

 و عدم رضایت بیماران پزشکان

O10 تبلیغ مثبت جنرال

 شدن بیمارستان
 

S2 كمیته هاي

 بیمارستانی فعال
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 بینی روند آتی در صورت نپرداختن به این موضوعات.پیش. شرح هر یک از موضوعات راهبردی و 6جدول 

 

ف
دی

ر
 

عنوان موضوع 
 راهبردی

 آنبینی روند آینده در صورت نپرداختن به پیش شرح موضوع

1 
تراز هزینه ها و 

درآمدهای 
 بیمارستان

تراز مالی بیمارستان نقش بسزایی درادامه حیات 
بیمارستان دارد گرچه اهمیت آن در بخش دولتی 

 به نظر می رسدنسبت به بخش غیر دولتی كمتر 
. ولی تاثیر بسیار مهمی در روند خدمات رسانی و ..

داشته و بر نحوه ارائه خدمات و رسیدن به اهداف 
 .است تاثیر گذار

و كاهش نقدینگی بیمارستان می افزایش بدهیها 
نی در روند تهیه نیازهاي درمانی و غیر درما تواند

كاهش انگیزه كاري . ایجاد كند بیمارستان خلل
و سایر كمبودها كه ناشی از مشکالت مالی پرسنل 

 بر روند خدمات رسانی به شدت اثر كردهمی باشند 
تا جایی كه ممکن است به ورشکستگی و تعطیلی 

 .منجر شودمركز 

2 

استاندارد 
فضاهای 
فیزیکی 

تجهیزات 
وتاسیسات 
 بیمارستان

تجهیزات و تاسیسات از مهمترین فضاي فیزیکی ، 
در بیمارستان می باشد كه ابزارهاي ارائه خدمت 

 مانع از ارائه خدمات بروز نبودن آنهافرسودگی و 
 .مطلوب و ... خواهد شد

 تجهیزات و تاسیسات ،قدیمی ساختمان فرسودگی
و باال رفتن استاندارهاي مراقبتی، توجه به  آن

كیفیت و كمیت و نگهداشت را در بیمارستان 
یر مهم تاثاجتباب ناپذیر می كند. لذا توجه به این 

شگرفی در ارائه خدمات و رسیدن به اهداف 
عدم پرداختن به این مهم باعث  بیمارستان دارد.

 .بروز مشکالت عدیده براي بیمارستان خواهد شد

3 
امور آموزشی و 

پژوهشی 
 بیمارستان

یکی از مهمترین رسالتهاي مراكز آموزشی درمانی، 
ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به پرسنل و 

شجویان می باشد كه نقش بسزایی در ارتقاء دان
 .كیفیت خدمات ارائه شده به مراجعین دارد

 عدم توجه به نیازهاي آموزشی و پژوهشی در روند
 اجراي پروژه هاي مطالعاتی ارائه خدمات مطلوب و

از تاثیر گذار بوده و باعث می شود بیمارستان 
رسالت اصلی خود در زمینه آموزش و پژوهش 

این مسئله باعث عدم دستیالی به  گیرد.فاصله 
 .می گردداهداف و چشم انداز بیمارستان 

4 

رفاه و  –ایمنی 
رضایت بیماران 

و کارکنان 
 بیمارستان

رضایت مراجعان از اصولی  جلبمشتري مداري و 
از طرفی ترین ارزشهاي اخالقی و اسالمی می باشد 

نقش مهمی در پیشبرد  كاركنانرفاه و رضایت خاطر 
اهداف و اجراي وظایف اصلی بیمارستان به عهده 

پرسنل و مراجعان دو ركن اساسی در حیات . دارد
بیمارستان بشمار می آیند و حفظ سالمت و آرامش 

برخوردار  بسزاییروحی و روانی ایشان از اهمیت 
 است.

 وندرعدم توجه به ایمنی و رفاه بیماران نه تنها در 
 مات و درمان بیماران خلل ایجاد می كندارائه خد

و تخریب وجهه نارضایتی مراجعان كه باعث 
ر اجتماعی بیمارستان می شود كه این امر تاثیر غی

قابل انکاري در ادامه حیات بیمارستان دارد. 
نارضایتی و عدم رفاه روحی و اجتماعی همچنین 
در روند ارائه خدمات به مراجعین و به كاركنان 

می تاثیر  ن رسیدن به اهداف بیمارستاندنبال آ
 .گذارد

5 
کیفیت خدمات 

تشخیصی و 
 درمانی

كیفیت خدمات تشخیصی و درمانی آثار مهمی از 
كاهش  –كارایی باال  –جمله رضایت مراجعان 

هزینه ها و صدمات و افزایش رفاه و آسایش پرسنل 
 و ... را به دنبال دارد.

ارائه در عدم توجه به كیفیت خدمات قابل 
بیمارستان بر تمامی جوانب و اركان بیمارستان 
اثرگذاشته وعالوه برافزایش هزینه ها و كاهش 

ن كارآیی، باعث بروز عوارض و آسیبهایی در مراجعا
 .، كاركنان و نظام مالی بیمارستان خواهد داشت
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 راهکارهای مورد نظر برای تعامل با موضوعات راهبردی شناسایی شده
 

 «تراز هزينه ها و درآمدهای بیمارستان»  موضوع راهبرديراهکارهاي مورد نظر براي تعامل با . 7جدول 
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 «امور آموزشی و پژوهشی بیمارستان » . راهکارهاي مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبردي9جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 « رفاه و رضايت بیماران و کارکنان بیمارستان –ايمنی  »راهبردي . راهکارهاي مورد نظر براي تعامل با موضوع10جدول 

 

 

 

 

 

 

 راهکارهاي مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبردي موضوع راهبردي

تراز هزینه ها و 

درآمدهاي 

 بیمارستان

 اطالع رسانی مناسب خدمات قابل ارائه در بیمارستان

 توسعه تخصص ها و خدمات قابل ارائه در مركز 

  كلینیک ویژهراه اندازي 

 راتبه كاركنان در راستاي كاهش كسو كسورات بیمارستانآموزش عوامل موثر بر 

 افزایش مشاركت بخش غیر دولتی در اداره بخش هاي بیمارستانی

 ي كلینیکی و پاراكلینیک بخش هامکانات و تجهیزات ا -افزایش نیروي انسانی 

 افزایش بهره وري تجهیزات و منابع مالی

 كاركنان و منابع انسانی افزایش بهره وري

 جذب كمکهاي خیرین و منابع دولتی

 راهکارهاي مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبردي موضوع راهبردي

استاندارد فضاهاي 

جهیزات و ت -فیزیکی 

 تاسیسات بیمارستان

 رمانید -افزایش تعداد و تنوع تجهیزات تشخیصی 

 جایگزینی تجهیزات فرسوده و غیركارآمداستاندارد سازي و 

  برنامه ریزي مناسب در راستاي نگهداشت ساختمان ، تجهیزات و تاسیسات

 پیگیري احداث پاركینگ طبقاتی جنب بیمارستان

 موضوع راهبرديراهکارهاي مورد نظر براي تعامل با  موضوع راهبردي

امور آموزشی و پژوهشی 

 بیمارستان

 رسنلپافزایش دوره هاي آموزشی عمومی و تخصصی به همراه افزایش انگیزه 

 جهت افزایش بنیه علمی

 استاندارد سازي و توسعه امکانات آموزشی و پژوهشی

 در دفتر پژوهش بیمارستان افزایش پروژه هاي تحقیقاتی

 (رفاهی اعضا هیئت علمی ) رزیدنت ها و دانشجویانتوجه به امکانات 

 راهکارهاي مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبردي موضوع راهبردي

رفاه و رضایت  –ایمنی 

كاركنان بیماران و 

 بیمارستان

 ISOد و تالش در كسب استاندار استاندارد سازي خدمات قابل ارائه در مركز

 بیشتر براي همراهان و بیماران بکارگیري امکانات رفاهی

 فعال كردن واحد رفاهی پرسنل 

 پیگیري احداث پاركینگ طبقاتی جنب بیمارستان
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  بخاطر داشته باشیم: 

 "برنامه ریزی استراتژیک تنها داشتن برنامه استراتژیک نیست."

 است. "رویا پردازی  "برنامه استراتژیک بدون عمل به آن 

 

 است. "وقت تلف کردن  "عمل کردن بدون برنامه استراتژیک 

 است. "ل تحوّ "برنامه استراتژیک عمل کردن در راستای 

 

 

 

 

 

 
 

 

 راهکارهاي مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبردي موضوع راهبردي

كیفیت خدمات 

 تشخیصی و درمانی

 MRIاز جمله  درمانی مدرن –بکارگیري تجهیزات تشخیصی 

 تانبیمارس جذب پزشکان و متخصصان و دانش آموختگان رشته هاي مختلف مرتبط با

 تدوین پروتکل هاي تشخیصی و درمانی

 راه اندازي بخش مراقبت هاي ویژه قلبی

 جذب اعضا هیئت علمی مرتبط با تخصص هاي موجود


