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 امام ��ن ��ت�ی   ع��ه ا�سالم      ���ود�د :
 "  و ا�مل  �دنیاک   کانک  ���ش ا�دًا    

     و ا�مل ال��تک  کانک ��وت �دًا  "   
در دنيا از نظر اقتصاد و صرفه جويي چنان 

برنامه ريزي كن مثل اينكه مي خواهي هميشه 
دوام داشته باشي و نسبت به آخرت به نوعي 
 حركت و كار كن مثل اينكه فردا خواهي مرد.

 6  ح138  ص 44بحاراالنوار   ج 
  



 
 
 
 
 
 
 

  ��رت  آیت اهللا خا��ه ای ر��ر ���م ا�قالب اسال�ی   :
 

« ما نبايد نقاط ضعف را پنهان كنيم بلكه بايد با برطرف كردن ضعف ها از نهادينه شدن 
 آن ها جلوگيري كنيم. »

 
 

 
 

  



 
 
 
 
 

 چشم انداز كشور درنقشه جامع علمي سالمت 
 

 جمهوري اسالمي ايران كشوري است با مردم برخوردار از باالترين 1404 در سال  

 سطح سالمت و داراي عادالنه ترين و توسعه يافته ترين نظام سالمت در سطح منطقه.

 
 
 

************** 
 

 
 

    1404 نشگاه علوم پزشكي كاشان در افق   چشم انداز دا
 

 از نظر سالمت جامعه تحت پوشش و نيز 1404دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 

توليد، نشر و بهره برداري از دانش و فن آوري هاي سالمت با رعايت ارزش هاي 

 اسالمي و اصول اخالقي جزء ده دانشگاه برتر كشور مي باشد. 



      مقدمه:
امروزه با وجود پيشرفت هاي فراواني كه در عرصه علم و فن آوري پديد آمده دانستن علوم و فنون گوناگون و 

كاربرد مؤثر آن ها در امور مختلف به خصوص در مؤسسات و سازمان ها براي عرضه بهتر خدمات و تأمين نيازهاي 

 جامعه آشكار و مبرهن است. 

پر واضح است كه موفقيت هر جامعه اي در گرو تالش برنامه ريزان و مديران آن در تمامي عرصه ها و با 

 تمسك جويي از فن آوري هاي پيشرفته ي روز دنيا در هر عصر و نسلي مي باشد.

در همين راستا مديريت استراتژيك به عنوان يكي از ابزارهاي نوين مديريتي مورد توجه قرار گرفته و برآنيم با 

 بهره جويي از آن در راه اعتالي نظام مديريت جامعه گام هاي ارزنده اي برداريم .

بيمارستان متيني در راستاي اجراي محورهاي هفت گانه حاكميت باليني، اجراي معيارهاي اعتباربخشي و اجراي 

دستورالعمل هاي بيمارستان دوستدار ايمني بيمار، برآن شد نسبت به تدوين برنامه استراتژيك اقدام نموده تا با ديد 

 علمي و كالسيك نسبت به اجراي اهداف، استراتژي ها و تحقق شاخص هاي آن اقدام نمايد.

 13 آغاز و با برگزاري1391تدوين برنامه استراتژيك مركز آموزشي پژوهشي متيني از نيمه فروردين ماه سال 

 جلسه كارشناسي با حضور دبيركميسيون تحول اداري دانشگاه و دبيركميته استراتژيك 5جلسه گروهي و 

بيمارستان در اواسط تيرماه به پايان رسيد. برخود فرض مي دانم از زحمات مستمر تيم تدوين كننده برنامه، تقدير و 

 تشكر نمايم.

 
  تيم تدوين برنامه استراتژيك بيمارستان متيني:

 
 سرپرست بيمارستان دكتر حسن فرجي پور

 دبيركميسيون تحول اداري دانشگاه رضا نعناكار
 مدير و قائم مقام سرپرست بيمارستان دكترعلي خندان
 مترون و دبيركميته استراتژيك زهرا بني آدميان

 مديرامور مالي محمدرضا دماوندي

 مدير امور اداري مصطفي جوادي
 سوپروايزر آموزشي طيبه موحدي نژاد

 مسئول فني داروخانه دكتر نازنين رمضاني



 سرپرستار اتاق عمل علي فيضي
 سرپرستار اورژانس محمدتقي نقوي

 سرپرستار پاراكلينيك محمدرضا زاهدي
 سرپرستار بخش جراحي فاطمه قسمت كننده

 مسئول مدارك پزشكي عباس دليريان
 سوپروايزر آزمايشگاه علي آقاجاني

 مسئول فن آوري اطالعات  مهندس مجيد دامن افشان
 مسئول حسابداري ترخيص حسين بديعي

 مسئول اديومتري منيره قرباني
 كارشناس گفتاردرماني مريم باغباني

 مددكار اشرف علي نقي زاده
 مسئول راديولوژي طاهره يعقوبي

 كارشناس بهداشت محيط زهرا هوشمندي نژاد
 

 
 دكترحسن فرجي پور

 سرپرست بيمارستان متيني
 
 

  



 
  
 



 1برنامه استراتژيك بيمارستان متيني كاشان     
 

 :برنامه استراتژيك
برنامه استراتژيك بستر يا چارچوبي براي عملي ساختن تفكر استراتژيك و هدايت عمليات براي حصول نتايج مشخص  

 »1376و برنامه ريزي شده مي باشد.       « بيلو و همكاران 

 واژه نامه استراتژيك 
 

 )Mission (رسالت
رسالت بياني است از فلسفه وجودي سازمان و آنچه كه آن سازمان را از ساير سازمان ها متمايز مي سازد و شامل اهداف، 

 وظايف اصلي، ويژگي ها و ارزش هاي حاكم بر آن سازمان مي باشد.

 
                    )Vision(چشم انداز 

 دورنما تصويري از آينده است كه در صورت تحقق اهداف و مقاصد سازماني، سازمان به آن دست خواهد يافت.

 
  )  Value(ارزش ها 

ارزش هاي يك سازمان عبارت از اعتقادات بنيادي يا حقايقي كه سازمان آن ها را گرامي شمرده و نسبت به آن ها 

 حساس  مي باشد.

 

  S - (Strengths)نقاط قوت 
 مجموعه اي از منابع و توانمندي هاي داخل سازمان است كه سازمان را در جهت رسيدن به اهداف خود ياري مي نمايد. 

 
  W-(Weaknesses) نقاط ضعف

 مجموعه اي از عوامل داخل سازماني است كه مانع از تحقق اهداف سازمان مي گردد. 

 

  T- (Threats)تهديدها 
مجموعه اي از عوامل مؤثر و مداخله گر خارج از سازمان است كه مانع از اجراي برنامه ها و تحقق اهداف سازماني 

 مي گردد. 
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 O - (Opportunities ( فرصت ها
مجموعه اي از عوامل و امكانات بالقوه خارج از سازمان است كه با بهره گيري از آن ها مي توان توانمندي هاي سازمان را 

 افزايش داد. 

 (SW) عوامل داخلي
 به مجموعه نقاط قوت و نقاط ضعف سازمان اطالق مي گردد.

 
  (OT) عوامل خارجي

 به مجموعه فرصت ها و تهديدهاي يك سازمان اطالق مي گردد. 

 
       (Strategy) استراتژي

 مجموعه اي از راهها و روش هاي سازمان براي رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده را استراتژي مي گويند. 

 
 :  SO استراتژي  هاي

 استراتژي هايي است كه با استفاده از نقاط قوت در جهت بهره گيري از فرصت ها تدوين مي گردد. 

 
   :ST استراتژي هاي

 استراتژي هايي است كه با استفاده از آن تهديدات كنترل گرديده و يا تبديل به فرصت مي گردد. 

 
  : WO استراتژي هاي

 استراتژي هايي است كه جهت استفاده از فرصت ها تدوين مي گردد.

 
 :  WT  استراتژي هاي

 استراتژي هايي است كه سازمان را در برابر تهديدات حفظ كرده و يا باعث تبديل تهديدات به فرصت ها مي گردد.
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 مقدمه اي بر كاشان و جاذبه هاي گردشگري آن:
 

 210 كيلومتري تهران و 250 متر از سطح دريا در 945 هكتار و ارتفاع 2100كاشان شهر باستاني و زيبا با مساحتي بالغ بر 

كيلومتري اصفهان در منطقه اي كويري در ناحيه مركزي ايران واقع گرديده و يكي از شهرهاي بزرگ و مهم استان 

 اصفهان مي باشد. 

 دقيقه عرض شمالي در فاصله 59 درجه و 33 دقيقه طول شرقي و 27 درجه و 51موقعيت جغرافيايي كاشان در وسعت 

رشته كوه هاي زيباي زاگرس و دشت كوير مي باشد كه از دو نوع شرايط آب و هوايي  نسبتاً معتدل در نواحي كوهستاني 

 و آب و هواي گرم و خشك در مناطق كويري برخوردار است. 

كاشان داراي جاذبه هاي توريستي و گردشگري فراوان است كه زمينه هاي  جذب توريست به اين منطقه از كشور را 

 ساله سيلك، باغ تاريخي فين، مسجد زيباي آقابزرگ، خانه هاي تاريخي بروجردي ها، 7000فراهم آورده است. تپه هاي 

عامري ها، طباطبايي، عباسيان، آل ياسين و... كه هر يك به نوبه خود شاهكاري از هنر معماري بوده  در اين شهر واقع 

است. وجود آبشار زيباي نياسر، چشمه سليمانيه، چشم اندازهاي طبيعي در مناطق كوهستاني وجلوه هاي زيباي كوير 

نمونه هايي از جاذبه هاي طبيعي اين شهر زيباست. كاشان مهمترين مركز گالب گيري در ايران مي باشد و شهرهاي قمصر، 

 نياسر و برزك از مراكز مهم گالب گيري آن است. 

 كاشان مفتخراست كه هر سال خانه كعبه با گالب ناب قمصر شستشو داده  مي شود. 

ديگر شهرت اين شهر هنرهاي سنتي و صنايع دستي اين شهرمي باشد كه قالي، منسوجات ابريشمي از قبيل مخمل و 

پارچه هاي زربافت، شعربافي، زيلوبافي، سفال و سراميك، مسگري و... از جمله اين صنايع و هنرهاست كه موجبات 

 جذب گردشگر به اين منطقه را فراهم مي آورد. 
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 معرفي بيمارستان متيني
 

  به همت خير بزرگوار مرحوم حاج تقي متيني به بهره برداري رسيد.1346مركز پزشكي آموزشي پژوهشي متيني درسال 

، راديولوژي، داروخانه، دفتر CSRساختمان اصلي بيمارستان شامل بخش بستري  جراحي، اورژانس، اتاق هاي عمل و 

 گروههاي آموزشي و كتابخانه مي باشد.

  به بهره برداري رسيد.1382ساختمان پاراكلينيك توسط خير محترم مرحوم حاج علي اكبر مصلح در سال 

در اين ساختمان واحدهاي پذيرش بيماران، واحد ترخيص، درمانگاهاي تخصصي چشم و گوش و حلق و بيني، شنوايي 

، مركز ليزيك، پاراكلينيك تخصصي چشم، آنژيوگرافي، تعيين لنز، كالس هاي درس، سالن كنفرانس، ABRسنجي، 

 گفتار درماني، آزمايشگاه و... قرار دارد.

 آغاز گرديده است در 1388ساختمان در دست احداث خير واالمقام مرحوم حاج حسن هاديزاده كه ساخت آن از سال 

  متر مربع قرار است بزودي جايگزين ساختمان اصلي بيمارستان گردد.2100سه طبقه با زيربناي 
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 خدمات قابل ارائه در اين مركز:
 ENTانجام كليه اعمال جراحي تخصصي و فوق تخصصي چشم و  -
 درمان طبي بيماري هاي چشم و گوش و حلق و بيني -
 پريمتري -
 سنوگرافي چشم -
 فلورسين آنژيوگرافي -
 ليزيك  -
 ليزر تراپي -
 تعيين لنز -
- ORBSCANE 
 گفتار درماني -
 شنوايي سنجي -
- ABR 
 آزمايشات تشخيص طبي -

 
بيمارستان متيني مفتخر است كه به عنوان اولين بيمارستان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان در 

  گرديد.ISO-9001:2008 موفق به دريافت گواهينامه مديريت كيفيت 1389سال 
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 » بيانيه رسالت «

 

مركز آموزشي، پزشكي وپژوهشي متيني با هدف حفظ و ارتقاء سالمت جامعه با تكيه بر نيروي اليزال 

الهي، بهره گيري از سرمايه هاي انساني، استفاده مناسب از تجهيزات، فضاي فيزيكي و با رعايت منشور 

حقوق بيمار و بر اساس استانداردهاي اعتباربخشي و ايمني بيمار به ارائه خدمات تشخيصي، درماني، 

آموزشي و پژوهشي در سطوح تخصصي و فوق تخصصي چشم، گوش و حلق و بيني در منطقه تحت 

كاشان و شهرهاي همجوار مي پردازد و خود را در مقابل مردم و مسئولين  پوشش دانشگاه علوم پزشكي

  و دانشگاه پاسخگو مي داند.شهرستان

 
************************************************* 

 

 » چشم انداز «
 

مركز پزشكي، آموزشي، پژوهشي متيني در نظر دارد تا پنج سال آينده در اجراي معيارهاي اعتبار بخشي 

 و ارائه خدمات تخصصي وفوق ISO-9001:2008وحاكميت باليني، حفظ استانداردهاي 

تر استان و در ارائه خدمات گوش رب هاي نوين جزء سه بيمارستانآوريگيري از فنتخصصي چشم با بهره

وحلق وبيني سرآمد باشد. 
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 (Values)ارزش ها  

 
 حفظ كرامت انساني -
 پاسخگويي -
 هاي انسانيتوانمندسازي سرمايه -
 آموزش مراجعين -
 بيمار محوري -
 كيفيت گرايي -
 سرعت در ارائه خدمات -
 شور و نشاط -
 انجام كارگروهي -
 حفظ محيط زيست -
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  » نقاط ضعف «
 

كمبود كادر هيأت علمي استخدامي   .1

كمبود پزشكان عمومي در اورژانس  .2

استفاده از پزشكان عمومي آموزش نديده در بيمارستان  .3

كمبود پرسنل متخصص   .4

استفاده از برخي پرسنل غير متخصص در واحدهاي تخصصي  .5

فرسودگي و قدمت باالي بسياري از تجهيزات پزشكي  .6

گي مسئولين و برخي كاركنان بيمارستان چند پيشه .7

كمبود برخي تجهيزات تخصصي و فوق تخصصي  .8

كمبود امكانات رفاهي  .9

مجهز نبودن بيمارستان به سيستم پيشرفته اطفاء حريق  .10

مشكالت زياد سيستم سرمايش و گرمايش  .11

هاي پرسنلي خير در پرداختأت .12

ساعات غير اداري  در  آزمايشگاه و داروخانه،غير فعال بودن واحدهاي راديولوژي .13

استقرار  خاص داير نبودن اورژانس عمومي در بيمارستان با توجه به منطقه .14

 يعدم خدمت رساني داروخانه بيمارستان به مراجعين سرپاي .15
 ضعف رابطه بين مسئوليت و تخصص .16
ضعف سيستم شايسته ساالري  .17

ماني   در–بهداشتي  عدم برخورداري بيمارستان از كارشناس مديريت .18

 و مديران كاركنان هاي پژوهشي توسطكمبود انگيزه جهت انجام فعاليت .19
  توسعه فعاليت هاي بيمارستان بدون توجه به تأمين پرسنل و امكانات .20
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 » نقاط قوت «
 

 بيمارستان مند، توانمند و با تجربه در اكثر واحدهايوجود پرسنلي عالقه .1
 به كليه مراجعين در حد مقدورات رسانيهمكاري كادر هيأت علمي و غير هيأت علمي در خدمت .2
 باال بودن آمار رضايتمندي مراجعين .3
 وجود تجهيزات پيشرفته تخصصي و فوق تخصصي .4
 وجود واحد ليزيك با درآمدزايي باال .5
 گرهاي بيمهعقد قرارداد بيمه پايه و مكمل با كليه سازمان .6
 همه كاركنان از اينترنت تجهيز كليه واحدهاي بيمارستان به سخت افزار و امكان استفاده .7
 HISاجراي سيستم  .8

 توسعه فضاي فيزيكي بيمارستان با استفاده از كمك هاي خيرين .9
 وجودپرسنل متعهد، انعطاف پذير و پايبند به شئونات اسالمي .10
 هاي تخصصي كاركنانبيمارستان جهت آموزش استفاده مطلوب از توان علمي كادر هيأت علمي و متخصص .11
 هاي آموزشي عمومي و تخصصي كاركنانبرگزاري منظم دوره .12
 هاي بيمارستانيتجهيز بيمارستان به سيستم پيشرفته امحاء زباله .13
خانه فاضالب تجهيز بيمارستان به سيستم پيشرفته تصفيه .14

 وجود كادر هيأت علمي متبحر و باتجربه .15
 وجود سالن ورزشي جهت استفاده كاركنان .16
 هاي بهداشتيدستورالعمل توانمندي باالي واحد بهداشت محيط بيمارستان در اجراي .17
 اجراي سيستم حسابداري تعهدي .18
 اجراي اتوماسيون اداري .19
 وري پرستاراناجراي قانون ارتقاء بهره .20
هاي شغلي بيمارستان تدوين شرح وظايف تخصصي كليه رشته .21
 )ISO 9001:2008(موفقيت در دريافت گواهينامه مديريت كيفيت .٢٢

 اجراي حاكميت باليني در بيمارستان .23
 احصاء و بازنگري كليه فرآيندهاي كاري بيمارستان .24
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 وجود سيستم كدينگ رسيدگي به شكايات .25
هاي تخصصي بيمارستان طبق دستورالعمل وزارت متبوع برگزاري منظم كليه كميته .26

 اي ايشانتكميل پرونده سالمت كليه كاركنان و معاينات دوره .27
  جراحياعمالپايين بودن ريت عوارض پس از  .28
 اي كاليبراسيون تجهيزات پزشكيانجام دوره .29
 پايين بودن ميزان كسورات بيمارستان .30
 ها جراحي و تنوع آناعمالباال بودن تعداد  .31
 آموزش چهره به چهرهآموزش مراقبت از خود به بيماران به صورت پمفلت و موفقيت آميزاجراي  .32
پايين بودن مدت زمان اقامت بيماران در بيمارستان  .33

 ENTراه اندازي سيستم نوبت دهي اينترنتي درمانگاههاي چشم و  .34
بخش در بيمارستان وجود فضاي سبز مناسب و فرح .35
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 » تهديدها «
  

 قرار نداشتن بيمارستان در مجاورت بيمارستان جنرال .1
 اي طبيعي متعدد در منطقهيامكان وقوع بال .2
 وجود بخش خصوصي و ارجاع بيماران به بخش مذكور .3
 گرهاي بيمهتوسط سازمان ها خير طوالني در پرداختأت .4
 وجود تعريف ناصحيح از ضريب اشغال تخت .5
 ضعف در تفويض اختيار .6
 هاي غير متعارف به پزشكانتمايل برخي از افراد به پرداخت .7
 نبود رقابت در ارائه خدمات تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي تخصصي در منطقه .8
ثير آن بر نظام درمان أتحريم و ت .9

  تخصصي توليد داخليكمبود تجهيزات پزشك .10
 كيفيت نامطلوب برخي تجهيزات پزشكي داخلي .11
عدم اجراي كامل قوانين و مقررات آموزشي توسط معاونت آموزشي دانشگاه   .12

قدمت زياد و غير استاندارد بودن سازه بيمارستان   .13

 ENTكمبود مجوز استخدام هيأت علمي در رشته  .14
 كمبود مجوز استخدام پزشكان متخصص و عمومي .15
 اعتياد و افزايش ميزان ابتال به آن در سطح جامعه .16
 ايهاي بيمهبودن تعرفهغير واقعي .17
 گربيمه هايعدم پوشش كامل خدمات ارائه شده از سوي سازمان .18
 التحصيالن مرد در رشته پرستاريكمبود فارغ .19
 عدم تطبيق پذيرش دانشجو با امكانات .20
 اي اتباع بيگانهعدم پوشش كامل بيمه .21
 ها يا نهادهاي غيرمرتبطدخالت برخي سازمان .22
 عدم امكان رقابت كشوري و بين المللي .23
 عدم امكان دخالت بيمارستان در جذب پرسنل تخصصي مورد نياز (استخدامي و قراردادي) .24
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» فرصت ها «  
 

 مند در منطقه و استفاده از توان مالي ايشانوجود خيرين عالقه .1
 انحصاري بودن خدمات تخصصي و فوق تخصصي در سطح منطقه .2
 وجود واحدهاي خصوصي توانمند مورد نياز .3
 وجود كادر تخصصي و فوق تخصصي مجرب در دانشگاه .4
 هاي مكملاي نسبتاً مناسب و وجود پتانسيل بيمهپوشش بيمه .5
 توريستي بودن شهرستان كاشان .6
مند در منطقه وجود نيروهاي جوان و تحصيل كرده و عالقه .7

 استقبال ساكنين شهرهاي همجوار به استفاده از خدمات تخصصي و فوق تخصصي اين مركز .8
 پايين بودن هزينه ارائه خدمت نسبت به بخش خصوصي با ارائه خدمات مطلوب .9

 با بيمارستان در منطقه وجود كادر متخصص غير همكار .10
 وجود قوانين و مقررات مرتبط با برون سپاري خدمات .11
 سامانه اينترنتي آموزش مداوم و امكان دسترسي همگان وجود  .12
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 موضوعات استراتژيك
 

 اصالح رابطه بين مسئوليت و تخصص پرسنل .1

 كمبود تجهيزات .2

 عدم تبيين مسير ارتقاء شغلي .3

 عدم ارتباط فعاليت هاي پژوهشي با پرداخت هاي غيرمستمر .4

   از بخش خصوصي خدمتخريد  .5

كمبود تنوع در منابع مالي بيمارستان  .6

عدم انجام تبليغات محلي در سطح شهرهاي همجوار   .7

ها توسط مديران  گيريبهره گيري ضعيف از اطالعات مالي در تصميم .8

 كمبود امكانات رفاهي  .9

عدم استقالل مالي بيمارستان  .10

  عضاي هيأت علمياتمركز مجوزهاي استخدامي در جذب  .11

درماني  گسترش توريسم .12

المللي هاي رقابتي ملي و بينحضور در عرصه .13

هاي رفاهي جهت همراهان بيماران  توسعه زيرساخت .14

توسعه كمي و كيفي خدمات درماني   .15

توانمندسازي كاركنان   .16
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 اولويت بندي موضوعات استراتژيك
 

 

 (مشكل)توانمندسازي سرمايه هاي انساني  

 (توسعه اي)توسعه كمي و كيفي خدمات تخصصي و فوق تخصصي 

 (مشكل)ضعف در مديريت منابع مالي  

 (توسعه اي)اطالع رساني اثربخش  

  (توسعه اي)توريسم درماني 
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 تحليل استراژيك موقعيت
 

 
                                   

40/3  نمره دروني ( قوت ها و ضعف ها) 

حفظ و 
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 اهداف 
  
 

G1 :افزايش توان تخصصي و گسترش خدمات رفاهي كاركنان 

G2  اصالح فرآيندهاي مديريت مالي بيمارستان : 

G3معرفي اثربخشي خدمات تخصصي و فوق تخصصي بيمارستان : 

G4ارتقاء كمي و كيفي خدمات تخصصي و فوق تخصصي : 

G5جذب توريست درماني : 
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 :G1هدف 

  افزايش توان تخصصي و گسترش خدمات رفاهي كاركنان
Uاستراتژي ها: 

 

G1 S1: برگزاري دوره هاي آموزشي مدون 

 :G1 S2ارتقاء خدمات رفاهي كاركنان 

G1 S3ايجاد نظام شايسته ساالري : 
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  :G2هدف 

   اصالح فرآيندهاي مديريت مالي بيمارستان

 
Uهااستراتژي   :  

G2 S1 استقالل مالي بيمارستان با استفاده از ظرفيت هاي قانوني : 

 :G2 S2 ايجاد تنوع در منابع مالي بيمارستان 

:G2 S3خريد خدمت از بخش خصوصي  

:G2 S4   استفاده اثربخش از منابع مالي بيمارستان  
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  :G3هدف 

  تخصصي و فوق تخصصي بيمارستانخدماتمعرفي اثربخشي 

 
Uها :استراتژي  

:G3 S1    استفاده از فضاي مجازي  

:G3 S2 درصد از تخت هاي بيمارستان10 خصوصي سازي  

:G3 S3اطالع رساني مطلوب متناسب با جمعيت هدف  
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  : G4     هدف 

    گسترش كمي و كيفي خدمات تخصصي و فوق تخصصي
 

U: استراتژي ها 

: G4 S1  جذب و حفظ پزشكان متخصص و كارآمد  

G4 S2 : اجراي هفت محور حاكميت باليني  

 : G4 S3اجراي قانون اعتباربخشي بيمارستان ها  

 : G4 S4 حضور در عرصه هاي رقابتي با دريافت گواهينامه هاي معتبر بين المللي 

 : G4 S5 ارتقاء و بهبود استاندارد تجهيزات پزشكي تخصصي و فوق تخصصي 
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  :G5هدف 
  درماني توريستجذب 

 
Uاستراتژي ها:  

:G5 S1  گسترش زير ساخت هاي رفاهي جهت بيماران و همراهان  

:G5 S2 توانمندسازي و آموزش كاركنان جهت پذيرش توريسم  

:G5 S3 همكاري بين بخشي جهت رفاه بيماران  

:G5 S4 عقد قرارداد با مؤسسات توريستي جهت جذب توريست  
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 هاشاخص
 نسبت برنامه هاي اجرا شده به پيش بيني شده  .1

 درصد رضايتمندي كاركنان از خدمات رفاهي  .2

 درصد استفاده از نتايج ارزيابي عملكرد در انتصابات  .3

 تعداد فرآيندهاي اصالح شده مالي به كل فرآيندهاي مالي  .4

 درصد سهم هر يك از منابع مالي به كل منابع مالي  .5

 درصد خدمات خريداري شده از بخش خصوصي به كل خدمات  .6

 نسبت كسورات بيمارستان به كل درآمد  .7

 درصد تخت هاي خصوصي شده به كل تخت هاي بيمارستان .8

 درصد رشد جذب بيماران .9

 درصد جذب پزشكان متخصص .10

 درصد رضايتمندي مراجعين واحدهاي مختلف از خدمات درماني  .11

 تعداد گواهينامه و جوائز اخذ شده معتبر .12

 درصد تجهيزات پزشكي كاليبره  شده به كل تجهيزات  .13

 ميزان رضايتمندي بيماران خارجي جذب شده  .14

 درصد كاركنان آموزش ديده مكالمه انگليسي و عربي به كل كاركنان  .15

 تعداد تفاهم نامه هاي همكاري با ساير مؤسسات  .16

 تعداد بيماران ارجاع شده از سوي مؤسسات توريستي به كل بيماران خارجي .17

 
 
 
 

 پايان
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