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ضَراي سياستگذاري ٍ بزًاهِريشي استزاتژيک داًطگاُ
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رسالت ( )missionداًطگاُ ػلَم پشضكي ّوذاى:
 داٛـِب ٟػٔ ٕٞپضؿٌي  ٝخذٗبت ث٢ذاؿتي  ٝدسٗبٛي ٘١ذا ، ٙدس چ٢بسچٞة ػيبػت١بي ًٔي ٛظبٕ ػالٗت
ًـٞس ،خ٢ت تأٗي ، ٚحلظ  ٝاستوبء ػغح ػالٗت اٛؼب ٙث ٠ػٜٞاٗ ٙحٞس تٞػؼ ٠پبيذاس ايدبد ُشديذٝ ٟ
ا١ت٘بٕ ٗيٝسصد ثب تشثيت  ٝآٗٞصؽ  ٝثٌبس ُيشي ٛيش١ٝبي ٗتؼ٢ذ ٗ ٝتخلق  ،اٛدبٕ پظ١ٝؾ١بي ثٜيبدي ٝ
ًبسثشدي  ،تٓٞيذ داٛؾ  ٝكٜبٝسي دس صٗي ٠ٜػٔ ٕٞپضؿٌي  ٝث٢ذاؿتي  ،ثؼتش ٜٗبػجي خ٢ت اسائ ٠خذٗبت
پيـِيشي  ،دسٗبٛي  ،تـخيلي  ٝثبصتٞاٛي دس اػتب٘١ ٙذاٜٗ ٝ ٙغو ٠ؿشة ًـٞس ايدبد ٘ٛبيذ.
 دس اي ٚساػتب ثب ث٢شُٟيشي اص تٞاٜ٘ٛذي١ب  ٝپتبٛؼيْ١بي ٗٞخٞد ,خٔت ٗـبسًت كؼبّ آحبد خبٗؼ ،٠خيشي,ٚ
ػبيش ثخؾ١بي تٞػؼ ٝ ٠ػبصٗب١ٙبي ٗشتجظ ثب ػالٗت  ,دس خ٢ت اكالح ػٞاْٗ اخت٘بػي ٗٞثش ثش ػالٗت
 ٝايدبد ػذآت اخت٘بػي تالؽ ٞ٘ٛد ٝ ٟخٞد سا ٗٔضٕ ث ٠استوبء ً٘ي ً ٝيلي ؿبخق١بي حٞص ٟػالٗت،
آٗٞصؽ  ٝپظ١ٝؾ ثب خٔت سضبيت ُيشٛذُب ٙخذٗت ٗي ٘ٛبيذ .

دٍرًوا()vision
ٗب ثشآٛيٖ عي پٜح ػبّ آيٜذ ، ٟخضء د ٟداٛـِب ٟػٔ ٕٞپضؿٌي ثشتش ًـٞس ثٞد ٝ ٟػ ٖ٢ػ٘ذٟاي سا دس صٗي٠ٜ
تٓٞيذ ػٖٔ  ٝكٜبٝسي ثب استوبء ٗ٢بست١بي حشك٠اي  ،ؿٌٞكبيي اػتؼذاد١بي دسخـب ٝ ٙاٛدبٕ پظ١ٝؾ١بي
ًبسثشدي  ٝثٜيبدي  ،دس چـٖاٛذاص  22ػبٓٛ ٠ظبٕ ػالٗت ًـٞس داؿت ٝ ٠ض٘ ٚاستوبء كشايٜذ١بي ٗذيشيتي،
آٗٞصؿي ،پظ١ٝـي ،ث٢ذاؿتي  ٝدسٗبٛي ،ثب ث٢شُٟيشي اص ٜٗبثغ اٛؼبٛي  ٝتٌٜٞٓٞطيٌي ث ٠ػٜٞا ٙهغت ػالٗت
دس ؿشة ًـٞس ثبؿيٖ.

ارسضْا ()values
 پبيجٜذي ًبْٗ ث ٠اك ٝ ّٞاسصؽ١بي اػالٗي  ،اٛوالثي  ٝحلظ ًشاٗت اٛؼبٛي
 سػبيت ػذآتٗحٞسي دس اسائ ٠خذٗبت داٛـِبٟ
 ؿبيؼت٠ػبالسي دس ثٌبسُيشي ٛيش١ ٝبي اٛؼبٛي ٗ ٝذيشاٙ
ٗ ـتشيٗذاسي  ٝتٞخ ٠ثٛ ٠يبص١ب  ٝخٞاػت١٠بي ُيشٛذُب ٙخذٗت
 سػبيت هٞاٛي ٚاداسي  ٝضٞاثظ حوٞهي  ٝايدبد ٛظٖ  ٝاٛضجبط دس ٗحيظ ًبس
 كشاٞ٘ٛ ٖ١د ٙصٗي ٠ٜثشٝص خالهيت ثب تٞاٜ٘ٛذػبصي  ٝخٔت ٗـبسًت ٛيشٝي اٛؼبٛي ث ٠ػٜوٞا ٙثوباسصؽ
تشيٜٗ ٚجغ ٗ ٝحٞس اسائ ٠خذٗبت دس داٛـِبٟ
 پبيجٜذي ث ٠كذاهت  ٝدسػتي ث ٠ػٜٞا ٙصيشثٜبي استجبعبت ٜٗ ٝبػجبت ػبصٗبٛي
 تٞخ ٠ث ٠استوبء ًيليت ٗ ٝـبسًت ًبسًٜب ٙدسكشآيٜذ تل٘يٖػبصي  ٝتل٘يُٖيشي
 كيبٛت  ٝحلبظت اص ٜٗبثغ ٗٔي ٗ ٝحيظ صيؼت
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ًحَُ اهتياس دّي بِ فزصتْا ٍ تْذيذّا :
 اٗتيبصٗ :ـخق ٗي ًٜذ ً ٠چوذس ٗي تٞاٛيٖ اص اي ٚكشكت ث٢ش ٟثشداسي  ٝاػتلبدًٜ ٟيٖ  ٝيب چوذس ٗي
تٞاٛيٖ ثش اي ٚت٢ذيذ تبثيشُزاؿت ٝ ٠آ ٙسا ٗحذٝد ًٜ ٝتشّ ٘ٛبئيٖ  ٝث ٠كٞست صيش اص  1تب  5اٗتيبصد١ي ٗي
ُشدد :
= خئي ًٖ ٗ =3 ًٖ=2تٞػظ  =4صيبد =5خئي صيبد
 دسخ ٠ا٘١يت :ثيبِٛش آ ٙاػت ً ٠كشكت يب ت٢ذيذ ٗٞخٞد چوذس ٗي تٞاٛذ ثش تحون ا١ذاف ػبصٗب ، ٙتبثيش
ٗثجت يب ٜٗلي ثِزاسد  ٝث ٠كٞست صيش اص  1تب  5اٗتيبصد١ي ٗي ُشدد :
ثشاي كشكت٢ب  =1 :خئي ًٖ ٗ =3 ًٖ=2تٞػظ  =4صيبد  =5خئي صيبد
ثشاي ت٢ذيذ١ب  = -5 :خئي ًٖ ٗ = -3 ًٖ= -4تٞػظ  = -2صيبد  = -1خئي صيبد

درًْايت پس اس پاياى اهتياس دّي  ،ستَى هزبَط بِ درجِ اّويت بز هبٌاي هضزبي اس  01در ًظز گزفتِ
ضذُ ٍ كل اهتياسات در ايي تٌاسب باسًگزي هي گزدد .

ًحَُ اهتياس دّي بِ ًقاط قَت ٍ ضؼف :
 اٗتيبص  :ثيبِٛش آ ٙاػت ً ٠ػبصٗب ٙدسًدب هشاس داسد  ٝدس ٗوبيؼ ٠ثب ؿبخق ١بي ًـٞسي  ،ػبصٗب٢ٛبي ٖ١
تشاص يب ٝضؼيت هجٔي ػبصٗب ، ٙث ٠كٞست صيش اص  1تب  5اٗتيبصد١ي ٗي ُشدد :
 =1خئي ًٖ ٗ =3 ًٖ=2تٞػظ  =4صيبد  =5خئي صيبد
 دسخ ٠ا٘١يت ٗ :ـخق ٗي ًٜذ ً ٠اي ٚػبْٗ چوذسدسدػتيبثي ث ٠ا١ذاف ا٘١يت داسد  ٝث ٠كٞست صيش اص 1
تب  5اٗتيبصد١ي ٗي ُشدد :
 =1خئي ًٖ ٗ =3 ًٖ=2تٞػظ  =4صيبد  =5خئي صيبد
اٗتيبص ٛوبط هٞت ثلٞست ٗثجت  ٝاٗتيبص ٛوبط ضؼق ثلٞست ٜٗلي ثيبٗ ٙي ُشدد .

درًْايت پس اس پاياى اهتياس دّي  ،ستَى هزبَط بِ درجِ اّويت بز هبٌاي هضزبي اس  01در ًظز گزفتِ
ضذُ ٍ كل اهتياسات در ايي تٌاسب باسًگزي هي گزدد .
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رديف

 -2تؼ٢ذ ٗذيشاٗ ٝ ٙؼئٓٞي ٚاخشايي اػتبٙ
دس تٞػؼ ٠آٗٞصؽ ػبٓي
ُؼتشؽ كٜبٝسي ١بي اعالػبتي  ٝاستجبعي دس
خبٗؼ٠

 -1حشًت دٓٝت ث ٠ػٞي آٌتشٛٝيٌي ٞ٘ٛدٙ
كشايٜذ١ب
 -2ايٜتشٛت
 -3تؼ٢ذ ث ٠اخشاي ؿجٌ ٠ؿ٘غ

3

3.5

4

4.5

()2.8

() 1

ًوزُ

2

 -1حضٞس داٛـِب ٟدس ًبسُش٢١ٝبي ٗختٔق
اػتبٛذاسي ... ٝ

اهتياس

اّويت

2.4

3.5

رتبِ

1

فزصتْا
آٗٞصؽ ػبٓي ث ٠ػٜٞا ٙيٌي اص ٗحٞس١بي
تٞػؼ ٠اػتب٘١ ٙذاٙ

ضَاّذ

0-5

0-5

3

2

 -4عشاحي  ٝاخشاي ػبٗب ٠ٛػالٗت ايشاٛيبٙ
 -5حشًت ثؼٞي ػيؼتٖ ٌٗبٛيضٌٗ ٟبتجبت
اداسي
اٌٗب ٙاسائ ٠خذٗبت تخللي دس ػغح اػتبٙ

ٝ-1خٞد اكشاد ٗتخلق دس اًثش سؿت١ ٠ب دس
ؿجٌ١ ٠بي ث٢ذاؿت ٝدسٗبٙ
ٝ-2خٞد سؿت١ ٠بي ٗختٔق تخللي  ٝكٞم
تخللي دسداٛـِبٟ

3

پزيشؽ ٛظبٕ ٗذيشيت ًيليت ث ٠ػٜٞاٙ
اػتشاتظي تح ّٞدس ػبصٗب١ ٙب  ٝدػتِب١ ٟبي
دٓٝتي

اسصيبثي ػبٓيب ٠ٛػبصٗب١ ٙب  ٝدػتِب١ ٟبي
دٓٝتي ثش اػبع اك ّٞث٢جٞد ًيليت دس
خـٜٞاس ٟؿ٢يذ سخبيي اػتبٛي ً ٝـٞسي

3

ثي٘١ ٠بي تأٗي ٚاخت٘بػي  ٝخذٗبت دسٗبٛي
ٛ ٝيش١ٝبي ٗؼٔح ...ٝ

3

3

4

ُؼتشؽ ثيِ٘٘١ ٠بٛي
5

6

ٝخٞد هٞاٛيٗ ٝ ٚوشسات ح٘بيتي دٓٝت خ٢ت
پيـجشد ا١ذاف داٛـِبُ (ٟؼتشؽ پبيِب١ ٟبي
اٝسطاٛغ خبد ٟاي ؛ تٌ٘يْ ؿجٌ١ ٠بي ث٢ذاؿت
ٝدسٗب ٙدس پبيب ٙثشٛبٗ ٠پٜدٖ ،آضإ ث ٠اخشاي
ثشٛبٗ ٠ثي٘ ٠سٝػتبيي  ٝپضؿي خبٞٛاد ٝ ٟتٞػؼ٠
ثٜٗ ٠بعن ؿ٢شي ،اخشاي ٛظبٕ اسخبع)

3.5

4

()2.8

()2.8

2.4

2.4

3

3

 -1هب ٙٞٛاػبػي
 -2ثيبٛيٗ ٠وبٕ ٗؼظٖ س١جشي دس حيغ٠
ػالٗت

 -3ػٜذ چـٖ اٛذاص  22ػبٓ ٠خ٘ٞ٢سي
اػالٗي

4

5

()1.1

4.4

1

ٛ -4وـ ٠ػالٗت ًـٞس
 -5ثشٛبٗ ٠پٜدٖ تٞػؼ٠
 -6دػتٞسآؼْ٘ اخشايي ثشٛبٗ ٠پضؿي
خبٞٛادٟ

خزة ٗ ٝبٛذُبسي ٛيش١ٝبي ٗتخلق دس
ٜٗبعن ٗحشٕٝ

اكضيؾ ٗتٞػظ ٗبٛذُبسي پضؿٌب ٙثذٓيْ
ث٢ي ٠ٜػبصي تد٢يضات  ٝاكضايؾ ٗجبٓؾ
پشداختي ث ٠آ٢ٛب

2

8

سٛٝذ ٗثجت ػيبػتِزاسي دس اكضايؾ سؿت٠
١بي تٌ٘ئي دس ػغح ًـٞس

اكضايؾ 15دسكذي سؿت١ ٠بي تحليالت
تٌ٘ئي

2

9

ٌٗٔق ٞ٘ٛد ٙدػتِب٢١بي اخشايي ثش اٛدبٕ
تحويوبت ثٜيبدي  ٝتٓٞيذ ػٖٔ

ِ٘١بٕ ؿذ ٙاٗٞس اخشايي ثشاػبع عشح٢بي
ًـٞسي  ٝپيبد ٟػبصي آ٢ٛب

3

12

اكضايؾ ػغح ػٞاد  ٝآُب١ي ١بي ػ٘ٗٞي

ٝخٞد ثبالي  %82اكشاد ثبػٞاد دس خبٗؼ٠

3

7

4

()2.8

2.4

3

4

3

2.5
2
3.5

()2.7

1.4

6

()2.6

1.2

7

()2.5

1.5

5

()2.8

2.4

3

ايدبد ِٛشؽ  ٝديذُب ٟتٞخ ٠ث ٠ػٞاْٗ
اخت٘بػي ٗٞثش ثش ػالٗت دس ػبيش ػبصٗب٢ٛب ٝ
تالؽ خ٢ت توٞيت ايِٛ ٚشؽ

ٝ -2خٞد ؿٞساي ػالٗت ًـٞسي  ٝاػتبٙ
 -3آضإ ثٗ ٠ـبسًت ًٔي ٠ػبصٗب٢ٛب دس تٓٞيذ
ؿبخل٢بي ػذآت دس ػالٗت
 -4تٞخ ٠ث ٠ػٞاْٗ اخت٘بػي ٗٞثش ثش ػالٗت
 ٝآضإ ؿٞساي ػالٗت اػتبًٝ ٙـٞس دس
تٞخ ٠ث ٠اي ٚػٞاْٗ
-5تـٌيْ ً٘يت١ ٠بي CBO

11

12

 -1تذٝي ٚؿبخل٢بي ُ 52ب ٠ٛػذآت دس
ػالٗت  ٝاثالؽ آ ٙتٞػظ ١ئيت دٓٝت

اػتلبد ٝ ٟث٢شُ ٟيشي اص تٞا ٝ ٙظشكيت
ػبصٗب٢ٛب ٗ ٝدبٗغ ؿيش دٓٝتي(خيشي ٚػالٗت
 )...ٝحبٗي ػالٗت

 -1ػبخت حذاهْ ػ ٠ثي٘بسػتب ٙثضسٍ ث٠
دػت خيشي ٚدس ػغح اػتبٙ
 -2ػبخت ٗشاًض  ٝخب١ ٠ٛبي ث٢ذاؿت
تٞػظ خيشي ٚدسػغح اػتبٙ

اٜٗيت ؿزا  ٝداسٝ

ٝ -1خٞد ً٘يؼيٗ ٙٞجبسص ٟثب هبچبم
ٝ -2خٞد ؿٞساي ػالٗت كؼبّ
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ٝ -3خٞد داسٝخب ٠ٛدٓٝتي  ٝخلٞكي خ٢ت
دػتشػي ٗشدٕ ث ٠خذٗبت

جوغ كل :

5

1

1.5

2.5

3

()2.6

()2.7

2.6

1.1

2.5

3..

()2.8

2

34.5

45

()01

7777
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رديف

ًوزُ

اهتياس

اّويت

رتبِ

0-5

0-5

1

تؼذد كٜذٝم ١بي ثي٘ ٠اي دس ًـٞس

تأٗي ٚاخت٘بػي  ،خذٗبت دسٗبٛي ٛ ،يش١ٝبي ٗؼٔح ...ٝ

2

-5

-1..

-2.2

4

2

پبئي ٚثٞد ٙػشا ٠ٛدسآٗذ  ٝثبال ثٞدٗ ٙيضاٛ ٙشخ

ٗيضا 11.5 ٙدسكذ ٛشخ ثيٌبسي

3

-4.5

-1

-3

2

-1

12

5

-4

-2.8

-4

1

2

-3

-27

-1.4

8

ضَاّذ

تْذيذّا

ثيٌبسي
3

ثشٝص پذيذ١ ٟبي صيؼت ٗحيغي خذيذ

4

پبئي ٚثٞد ٙػشا ٠ٛث٢ذاؿت  ٝدسٗب ٙدس ثٞدخً ٠ـٞس

 5.6دسكذ اص تٓٞيذ ٛبخبٓق ٗٔي

5

ٛب٘١بِٜ١ي دس ٛظبٕ پشداخت ١ب

 -1تلبٝت ٛظبٕ پشداخت دس ػبصٗب٢ٛبي ٗختٔق

6

خٞدُشداٛي ثي٘بسػتب١ ٙب

7

ػذٕ تبٗيٜٗ ٚبثغ ٗبٓي ثِٜ٢بٕ ً ٝبكي

آٓٞدُي ٗحيظ صيؼت ٝ ٝسٝد ُشد  ٝؿجبس اص ٜٗغو ٠ؿشة ثٝ٠يظٟ

1

-4.5

-1

ًـٞس ػشام

 -2تلبٝت دسٗيضاٝ ٙچِِٛٞي پشداخت ًبسا ٠ٛثش اػبع ٛظبٕ
ٞٛي ٚاداس ٟاٗٞسثي٘بسػتب٢ٛب
 -3ثشداؿت ٗتلبٝت ٗؼئٓٞي ٚاخشايي اص دػتٞسآؼ٘ٔ٢بي اثالؿي
 -1ػذٕ تٜبػت ثي ٚدسآٗذ ١ ٝضي١ ٠ٜبي ثي٘بسػتب٢ٛب

1

-3.5

-2.8

-2.8

11

-2.4

3

 -2ػذٕ پبػخِٞيي ثٛ ٠يبصٗـتشيبٝٝ ٙخٞد ؿٌبيبت ٛبؿي اص آٙ
 -1تبخيش صٗبٛي دس تخليق

3

-3.5

-2.8

 -2پبيي ٚثٞدٗ ٙيضا ٙاػتجبس تخليلي دس ٗوبيؼ ٠ثب
اػتجبسٗلٞة
 -3ػذٕ تخليق اػتجبسات ثشاػبع ٗحبػج ٠هي٘ت ت٘بٕ ؿذٟ
8

ثبال ثٞدٗ ٙيضا ٙپشداخت اص خيت( (Out Of Pocket

ٗيضا ٙپشداخت ثبالي  32دسكذ

2

-2.5

-2.6

1.2-

9

9

ُؼتشؽ ػجي صٛذُي ٛبػبٖٓ دس ُش٢١ٝبي ٗختٔق

ُ -1شايؾ ث ٠ػ٘ت ٗلشف ؿزا١بي كؼت كٞد ....ٝ

3

-1

-2.2

-2.6

12

ػٜي

 -2اكضايؾ ثي تحشًي  ،اكضايؾ ٗيضا ٙچبهي  ،؛ ٗشٍ ٗٝيش
ٛبؿي اص ثي٘بسي٢بي هٔجي ػشٝهي ٗ ٝتبثٓٞيي
 -3اكضايؾ ٗيضا ٙؿيٞع ٝثشٝص ػشعب٢ٛبٗ ٝشٍ ٗٝيش ٛبؿي اص آٙ
 -4تـييش آِٞي ثي٘بسي٢ب  ،ثبال ثٞدٛ ٙشخ حٞادث ٝػٞاٛح

12

ُؼتشؽ سٝص اكضٛ ٙٝبٜ١دبسي٢بي اخت٘بػي

11

پبيي ٚثٞد ٙػٞاد ػالٗت خبٗؼ٠

12

ثبال ثٞدٗ ٙيضا ٙتٞسٕ

13

هبچبم ٓٞاصٕ آسايـي ،ث٢ذاؿتي  ٝاهٔالٕ داسٝئي

ٝ -1خٞد دس كذثبالي اػتيبد دس اػتبٙ

3

-3

-2.7

-2.1

5

ٝ -2خٞد دسكذ ثبالي تٌذي ُشي
 -3آٗبس ثبالي ًٞدى آصاسي
 -4دسكذ سٝصاكض ٙٝصٛب ٙخيبثبٛي
 -5آٗبس ثبالي خٞدًـي
ٛ -1ب آُب١ي خبٗؼ ٠اص ػٞاسم ٗلشف ثي سٝي ٠داسٝ

3

-2.5

-2.6

-1.8

6

 -2كش َٜ١ؿٔظ تـزي ٠اي
ٝ -3خٞد تجٔيـبت ضذ ػالٗت دس سػب١ ٠ٛبي ػ٘ٗٞي
ً٘ -4جٞد ثشٛبٗ١ ٠بي آٗٞصؽ ػالٗت ثٗ ٠شدٕ
 -1كشٝؽ ٛوذي ؿشًت٢بي داسٝيي  ٝتد٢يضاتي

4

-4.5

-1

-4

1

ً -2ب١ؾ هذست خشيذ تد٢يضات  ٝاٌٗبٛبت

 -3ػذٕ تٞاٛبيي ػيؼتٖ ػالٗت دس تٞػؼٜٗ ٠بثغ كيضيٌي
 -4ػذٕ تٜبػت ثي ٚاػتجبسات تخليلي ثب ٗيضاٛ ٙشخ تٞسٕ
ٝ -1خٞد ٓٞاصٕ آسايـي ،ث٢ذاؿتي كبهذ ٗدٞص دس ثبصاس

جوغ كل :
6

2

3.5

-2.8

34

45

01

-1.6

7

-76.0

رديف

رديف

5

3

( آٗٞصؿي ,پظ١ٝـي  ,ث٢ذاؿتي،

2.
7

ًوزُ

1

ٝضؼيت ٜٗبػت ؿبخل٢ب

ؿبخق ١بيي ً ٠اص ٗتٞػظ ًـٞسي ثيـتش ثبؿذ

اهتياس

اّويت

رتبِ

ًقاط قَت

ضَاّذ

0-5

0-5

3.5

2

دسٗبٛي)
2

ٝخٞد تد٢يضات  ٝتٌٜٞٓٞطي

ٝ -1خٞد تد٢يضات ٗذس ٙآصٗبيـِب١ي دس حٞصٟ

ٜٗبػت  ٝث ٠سٝص

ٗؼبٛٝت دسٗبٗ ٝ ٙؼبٛٝت ؿزا  ٝداسٝ

4

3

2.
7

2.8

4

ٝ -2خٞد تد٢يضات  PIUدس حٞصٗ ٟؼبٛٝت ث٢ذاؿتي
3

اسائ ٠خذٗبت دسٗبٛي تخللي ٝ

ٝخٞد ػًٔ ٠يٜيي ٝيظ ٟثب  26دسٗبِٛب ٟتخللي ٝ

4

1

2.2

2.8

8

كٞم تخللي ثب تؼشك١ ٠بي دٓٝتي ٗ 71تخلق ت٘بٕ ٝهت
4

تٌ٘يْ ؿجٌ١ ٠بي ث٢ذاؿتي
دسٗبٛي اػتبٙ

 -1كؼبٓيت  %122خب١ ٠ٛبي ث٢ذاؿت %122 ٝ
ٝخٞد كضبي كيضيٌي دٓٝتي

5

4

2.9

4.5

1

-2كؼبٓيت ثيؾ اص ٗ %94شاًض ث٢ذاؿتي دسٗبٛي

-3كؼبٓيت ٗ %122شاًض ث٢ذاؿت  ٝؿجٌ ٠دس اػتبٙ
5

كشا ٖ١ثٞد ٙاٌٗب ٙكؼبٓيت ١بي

 -1تـٌيْ ً٘يت١ ٠بي  HSRدس ٗؼبٛٝت٢ب

پظ١ٝـي

ٝ -2خٞد ٗ 13شًض پظ١ٝـي

3.5

3

2.
7

2.5

6

ٝ -3خٞد اٌٗبٛبت ػخت اكضاسي ٛ ٝشٕ اكضاسي اص هجيْ
آصٗبيـِب ٟسكشاٛغ ,ػبيت داٛـِب,ٟ
 -4دػتشػي ث ٠ػبيت٢بي تحويوبتي
6

ٝخٞد ٛيشٝي اٛؼبٛي ٗتؼ٢ذ ,

ٝ -1خٞد ١ 9ئيت ػٔ٘ي ثب دسخ ٠اػتبدي

ٗتخلق  ٝتٞاٜ٘ٛذ

ٝ -2خٞد ١ 67ئيت ػٔ٘ي ثب دسخ ٠داٛـيبسي

3

5

1.1

3.3

3

ٝ -3خٞد١ 238ئيت ػٔ٘ي ثب دسخ ٠اػتبد يبسي
ٝ -4خٞد ١ 84ئيت ػٔ٘ي ثب دسخٗ ٠شثيِشي
ٝ -5خٞد  1224پضؿي ػ٘ٗٞي ٗ ٝتخلق
ٝ -6خٞد ً 176بسؿٜبع اسؿذ
ٝ -7خٞد ً 3416بسؿٜبع
 72 -8دسكذ اؿـبّ پؼت
7

تٞاٜ٘ٛذي ثشخي ٗذيشا ٙدس ٗوبيؼ -1 ٠اخشاي ثشٛبٗ١ ٠بي تٞاٜ٘ٛذ ػبصي  ٝثشُضاسي
ًبسُب٢١ب  ٝخٔؼبت آٗٞصؿي ٗذيشيتي دس اػتبٙ
ثب ػبيش ػبصٗب١ ٙب
ٝ -2خٞد ٗشًض آٗٞصؽ ٗذيشيت دس داٛـِبٟ
 -3ثشُضاسي  ٝاػضإ ٗذيشا ٙث ٠دٝس١ ٟبي آٗٞصؿي ٝ
پظ١ٝـي ٘١ ،بيـ٢ب  ٝػ٘يٜبس١بي ٗٔي  ٝثي ٚآ٘ٔٔي
 -4ػٌ٘ٔشد ٗذيشا ٙداٛـِب ( ٟخبيِب ٟػٗ ٕٞؼبٛٝت
تٞػؼٗ ٠ذيشيت ٜٗ ٝبثغ  ٝستج ٠اٗ ّٝؼبٛٝت ؿزا ٝ
داسٝ ٝستج ٠ثشتش ًـٞسي ٗؼبٛٝت آٗٞصؿي دس پشٝطٟ
اػتجبسثخـي  ٝاػتبٛذاسد ػبصي )... ٝ
7

3

4

2.9

2.7

5

8

ٝخٞد صيش ػبخت٢بي الصٕ تٞػؼ٠

ٝ -1خٞد ٝاحذ كٜبٝسي اعالػبت

كٜبٝسي اعالػبت ٗ ٝذيشيت آٙ

 -2اػتوشاس  HISدس ًٔي ٠ثي٘بسػتب٢ٛب

3

4

2.9

5

2.7

 -3اػتوشاس ػيؼتٖ ٗذيشيت خبٗغ اداسي()ERP
ٝ -4خٞد ػيؼت٘٢بي خبٗغ آٗٞصؿي  ٝپظ١ٝـي
 -5دػتشػي ًٔيٝ ٠احذ١بي آٗٞصؿي  ٝدسٗبٛي ٝ
 %34اص ٝاحذ١بي ث٢ذاؿتي ث ٠ايٜتشٛت
9

تٞػؼٝ ٠احذ١بي آٗٞصؿي

12

ػٌ٘ٔشد ٗجتٜي ثش ثشٛبٗ ٠دس

 -1تبػيغ داٛـٌذ ٟداسٝػبصي  ،تٞاٛجخـي ،
پيشاپضؿٌي ٢ٛبٛٝذ ...ٝ
 -2ايدبد  32سؿت ٠تحليالت تٌ٘ئي ؿبْٗ 18 :
دٝسً ٟبسؿٜبػي اسؿذ  6 ،دٝس 4 ، PHD ٟدٝسٟ
كٔٞؿيپ  2 ،دٝس. MPH ٟ

2.
7
4

3

4

2.8

 -3ايدبد 13دٝس ٟتحليالت تخللي پضؿٌي 12 ٝ
دٝس ٟتحليالت تخللي دٛذاٛپضؿٌي
 -4ايدبد ٝاحذ ثي ٚآْ٘ٔ داٛـِبٟ
 -5ايدبد داٛـٌذ ٟعت ػٜتي
داٛـِب ٟدس ًٔي ٠ػغٞح

 -1ثشٛبٗ ٠سيضي اػتشاتظيي  ٝػ٘ٔيبتي دس ػغح
داٛـِبًٔ ٝ ٟيٗ ٠ؼبٛٝت٢ب  ،داٛـٌذ١ ٟب  ،ؿجٌ١ ٠ب ٝ
ثي٘بسػتب٢ٛب

3

4

2.
9

5

2.7

ٝ -2خٞد ٛوـ ٠ػٔ٘ي ٛ ٝظبٕ ػالٗت
 -3عشاحي  ٝاخشاي كشايٜذ١بي ث٢جٞد ًيليت دس
ٝاحذ١بي تبثؼ ٠داٛـِبٟ
 -4اخشاي ثشٛبٗ١ ٠بي ث٢جٞد ػٌ٘ٔشد ًيليت ٝ
توٞيت ٛظبٕ خٞد اسصيبثي . 5 S , EFQM
11

ٗذيشيت ث٢يٜٗ ٠ٜبثغ ٗبٓي ٝ
كيضيٌي دس ًٔيٝ ٠احذ١بي داٛـِبٟ

12

ٝخٞد اٌٗبٛبت سكب١ي ٜٗبػت ثشاي

ٝ -1خٞد ثبؽ داٛـِبٟ
ٝ -2خٞد ٗ٘٢بٛؼشاي داٛـِبٟ
ٝ -3خٞد ٗشًض ٘١بيـ٢ب
ٝ -4خٞد سػتٞسا ٙداٛـِبٟ
ٝ -5خٞد  3ػبٓٝ ٚسصؿي دسحٞص ٟداٛـدٞئي
ٝ -6خٞد ًٔيٜيي ١بي ٝيظ ٟثب تؼشك١ ٠بي دٓٝتي

تٞػؼٗ ٠شاًضدسٗبٛي

ٝ -1خٞد د ٝثي٘بسػتب ٙدسحبّ ػبخت  ٝدٝ
ثي٘بسػتب ٙدسحبّ تٞػؼ٠

پشػ ٝ ْٜداٛـدٞيبٙ

13

 -1اخشاي ثشٛبٗٛ ٠ظبٕ ٞٛيٗ ٚبٓي
 -2اخشاي ثشٛبٗٗ ٠ذيشيت اٛشطي دس داٛـِبٟ

جوغ كل :

8

4

2.
9

3

3

2.
7

3

4

2.9

46..

45

01

3

5

2.7

7

2.1

5

2.7
35.8

رديف
1

2

3

4

5

 -3ػذٕ ٝخٞد ٛظبٕ ثجت اعالػبت ًبسًٜبٙ
ٗ -4ذسى ُشايي دس اٛتخبة ٗذيشا ٙثدبي ؿبيؼتِي
ٛ -5جٞد ػيؼتٖ ٗـخق ثشاي ؿٜبػبيي  ٝپشٝسؽ ٗذيشاٙ
ضؼق دس پبيؾ ٛ ،ظبست ٝ
پـتيجبٛي ثشٛبٗ١ ٠ب  ٝثي
تٞخ٢ي ث ٠اسصؿيبثي ثشٛبٗ٠
١بي تذٝي ٝ ٚاخشا ؿذٟ

3

ً٘جٞد ٛيش ٝ ٝػذٕ تـٌيْ تيٖ پبيـِش ٛ ،جٞد چي ٓيؼت
اػتبٛذاسد  ،ػذٕ اػتلبدٜٗ ٟبػت اص چي ٓيؼت ١بي
اسصؿيبثي  ٝاسصيبثي ػٌ٘ٔشد

3

ػذٕ ًلبيت اػتجبسات خبسي ٝػ٘شاٛي ثب ثشٛبٗ١ ٠بي اثالؿي

3

ٛذاؿت ٚاعالػبت خبٗغ ٝ
ث ٠سٝص

ٛ -1ب٘١خٞاٛي آٗبس  ٝاعالػبت ٝاحذ١بي ٗختٔق داٛـِبٟ
 -2سٝاج ٛيبكت ٚكشٗ َٜ١ؼتٜذ ػبصي دس داٛـِبٟ
ٝ -3خٞد ثب٢ٌٛبي اعالػبتي ٗتؼذد  ٝؿيش ٗت٘شًض

3

ػذٕ ٗـبسًت ًبسًٜب ٙدس
تل٘يٖ ُيشي ١ب

ٛ -1بهق ثٞد ٙػيؼتٖ پيـ٢ٜبدات
 ًٖ -2ثٞد ٙتؼذاد پيـ٢ٜبدات دس پٞستبّ ًبسًٜبٙ

2

ضؼق دس ٗذيشيت ١ضيٝ ٠ٜ
دسآٗذ

ٛ -1جٞد كشٜٗ َٜ١بػت آِٞي ٗلشف  ٝكشك ٠خٞيي دس
ٝاحذ١ب
 -2ثال اػتلبدٗ ٟبٛذٝ ٙػبيْ ػشٗبي ٠اي
 -3ثبال ثٞدً ٙؼٞسات ثي٘ ٠اي(ثغٞس ٗيبِٛي%15 ، ٚ
ًؼٞسات پضؿي خبٞٛادً %6 ٝ ٟؼٞسات ًْ ٗشاًض دسٗبٛي ٝ
ث٢ذاؿتي)

3

ٗحذٝديت ٜٗبثغ ٗبٓي

6

-5

-3.5

-4
-4
-4

-4

-1.1

ًوزُ

ثي تٞخ٢ي ث ٠ؿبيؼت٠
ػبالسي

 -1ػذٕ ًبسايي ػيؼتٖ اسصؿيبثي  ٝاسصيبثي ػٌ٘ٔشد ًبسًٜبٙ
 ًٖ -2ثجبتي ٗذيشيت ١ب  ٝخبثدبيي ٗذيشا ٙدس ثخـ٢بي
ٗختٔق داٛـِبٟ

اهتياس

اّويت

رتبِ

ًقاط ضؼف

ضَاّذ

-0 ، -5

0-5

1 -3.3

-2.8

3 -2.4

-2.9

2 -2.7

-2.9

2 -2.7

-2.9

6 -1.8

-2.9

2 -2.7

ً٘ -1جٞد پظ١ٝؾ ١بي ًبسثشدي خ٢ت سكغ ٗـٌالت
7

ٗـبسًت ًٖ دس اٗش
پظ١ٝؾ
ضؼق ٗذيشيت تد٢يضات

 -2تأخيش دس ػٌ٘ٔشد اٗٞسپظ١ٝـي (داٝسي )..ٝ
ٗ -3ـبسًت ًٖ اػضبء ١يئت ػٔ٘ي دس تٓٞيذ داٛؾ ( پبييٚ
ثٞد ٙػشا ٠ٛپظ١ٝؾ ٗ ٝوبٓٛ ٠ؼجت ث١ ٠ئيت ػٔ٘ي)

4

-2

-2.5

-2

5

 -1ثال اػتلبدٗ ٟبٛذ ٙثؼضي اص تد٢يضات دس اٛجبس١ب

 -2ػذٕ اٛدبٕ تؼ٘يشات ثِٜ٢بٕ  ٝث٢ش ٟثشي ٜٗبػت اص
تد٢يضات
8

ٛ -3جٞد ثبٛي اعالػبتي ٜٗبػت  ٝث ٠سٝص اص آخشيٝ ٚضؼيت
تد٢يضات ٝاحذ١بي دسٗبٛي  ٝث٢ذاؿتي اػتبٙ
 -4خشيذ تد٢يضات ثذ ٙٝتٞخ ٠ث ٠اٞٓٝيت
 -5عٞالٛي ثٞد ٙكشآيٜذ دسخٞاػت تب تحٞيْ ًبال ثٝ ٠احذ١ب
 -6ػذٕ آؿٜبيي ًبسًٜب ٙدس اػتلبد ٟاص تد٢يضات كٜي
ٛ -7جٞد ٝاحذ ػبصٗبٛي ٗؼئ ّٞاٛدبٕ تؼ٘يشات تد٢يضات دس
ؿ٢شػتب٢ٛب
9

3

-4

-2.9

2 -2.7

9

ً٘جٞد ٗ٢بست ١بي
ٗذيشيتي ٗٞسد ٛيبص دس
ػغٞح ٗختٔق

 -1ضؼق دس آٗٞصؽ ٗذيشاٙ
 -2اػتلبد ٟاص اكشاد خبف دس ػ٘ت ١بي ٗذيشيتي ثذ ٙٝعي
دٝس١ ٟبي الصٕ ٛ ٝذاؿت ٚتدشثٗ ٠ذيشيتي

ضؼق دس ػيؼتٖ ٗذيشيت
كضب١بي كيضيٌي

 -1كشػٞد ٟثٞدٝ ٙاحذ١بي داٛـِبٟ
 -2ػذٕ تٜبػت ٗؼبحت  ٝكضبي ًبس يب تؼذاد ًبسًٜبٙ
ً٘ -3جٞد كضبي كيضيٌي ٗتٜبػت ثب ا١ذاف  ٝثشٛبٗ١ ٠بي
داٛـِبٟ
ٛ -4جٞد ػيؼتٖ ٢ِٛذاؿت كضب١بي كيضيٌي
ٛ -5جٞد ػيؼت٘٢بي حلبظتي ٜٗبػت دس ٗشاًض ث٢ذاؿتي
دسٗبٛي سٝػتبيي

12

2

2

-5

-4

-1.1

-2.9

4 -2.2

6 -1.8

ٛ -6بٗـخق ثٞدٝ ٙضؼيت ٗبٌٓيت ثشخي ٝاحذ١بي داٛـِبٟ
ضؼق دس ٗذيشيت ٜٗبثغ
اٛؼبٛي

ً٘ -1جٞد ٛيشٝي اٛؼبٛي ٗتٜبػت ثب چبست تـٌيالتي ٝ
تٞػؼ ٠داٛـِبٟ
 -2ػذٕ تٜبػت چبست ػبصٗبٛي ٝاحذ١ب ثب كؼبٓيت٢ب  ٝا١ذاف
داٛـِبٟ
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 -3خزة ٛبٜٗبػت ٛيش١ٝبي هشاسدادي خذٗبتي
 -4ػذٕ ثٌبس ُيشي اكشاد دس ٗحْ ٝهٞع پؼت ػبصٗبٛي

جوغ كل :
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جوغ ًوزات :
هٞت :

35.8

كشكت :

ضؼق -27.6 :

ت٢ذيذ :
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27.7
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هَقؼيت كوي داًطگاُ
فزصت ( )51() O

استزاتژيْاي
تَسؼِ اي

قَت ( )51()s

•

ضؼف ( )-51()w

تْذيذ ( ) - 51() T
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جذٍل تالقي ًقاط قَت ٍ ضؼف با فزصتْا ٍ تْذيذّا

هحيظ بيزًٍي

هحيظ درًٍي

S

ٝ.1ضؼيت ٜٗبػت ؿبخل٢ب ( آٗٞصؿي ,پظ١ٝـي  ,ث٢ذاؿتي،
دسٗبٛي)
ٝ .2خٞد تد٢يضات  ٝتٌٜٞٓٞطي ٜٗبػت  ٝث ٠سٝص
 .3اسائ ٠خذٗبت دسٗبٛي تخللي  ٝكٞم تخللي ثب تؼشك٠
١بي دٓٝتي
.4تٌ٘يْ ؿجٌ١ ٠بي ث٢ذاؿتي دسٗبٛي اػتبٙ
.5كشا ٖ١ثٞد ٙاٌٗب ٙكؼبٓيت ١بي پظ١ٝـي
ٝ .6خٞد ٛيشٝي اٛؼبٛي ٗتؼ٢ذ ٗ ,تخلق  ٝتٞاٜ٘ٛذ
 .7تٞاٜ٘ٛذي ٗذيشا ٙدس ٗوبيؼ ٠ثب ػبيش ػبصٗب١ ٙب
ٝ.8خٞد صيش ػبخت٢بي الصٕ تٞػؼ ٠كٜبٝسي اعالػبت ٗ ٝذيشيت
آٙ
.9تٞػؼٝ ٠احذ١بي آٗٞصؿي
ٝ.12خٞد اٌٗبٛبت سكب١ي ٜٗبػت ثشاي پشػ ٝ ْٜداٛـدٞيبٙ
ٗ.11ذيشيت ث٢يٜٗ ٠ٜبثغ ٗبٓي  ٝكيضيٌي دس ًٔيٝ ٠احذ١بي
داٛـِبٟ
.12ػٌ٘ٔشد ٗجتٜي ثش ثشٛبٗ ٠دس داٛـِب ٟدس ًٔي ٠ػغٞح
W

..1ثي تٞخ٢ي ث ٠ؿبيؼت ٠ػبالسي
 .2ضؼق دس پبيؾ ٛ ،ظبست  ٝپـتيجبٛي ثشٛبٗ١ ٠ب ٝثي تٞخ٢ي
ث ٠اسصؿيبثي ثشٛبٗ١ ٠بي تذٝي ٝ ٚاخشا ؿذٟ
ٗ .3حذٝديت ٜٗبثغ ٗبٓي
ٛ.4ذاؿت ٚاعالػبت خبٗغ  ٝث ٠سٝص
 .5ػذٕ ٗـبسًت ًبسًٜب ٙدس تل٘يٖ ُيشي
 .6ضؼق دس ٗذيشيت ١ضي ٝ ٠ٜدسآٗذ
ٗ .7ـبسًت ًٖ دس اٗش پظ١ٝؾ
 .8ضؼق ٗذيشيت تد٢يضات
ً٘ .9جٞد ٗ٢بست ١بي ٗذيشيتي ٗٞسد ٛيبص دس ػغٞح ٗختٔق
.12ضؼق دس ػيؼتٖ ٗذيشيت كضب١بي كيضيٌي
 .11ضؼق دس ٗذيشيت ٜٗبثغ اٛؼبٛي

O

T

. Aآٗٞصؽ ػبٓي ث ٠ػٜٞا ٙيٌي اص ٗحٞس١بي تٞػؼ ٠اػتب٘١ ٙذاٙ
ُ. Bؼتشؽ كٜبٝسي ١بي اعالػبتي  ٝاستجبعي دس خبٗؼ٠
 . Cاٌٗب ٙاسائ ٠خذٗبت تخللي دس ػغح اػتبٙ
 . Dپزيشؽ ٛظبٕ ٗذيشيت ًيليت ث ٠ػٜٞا ٙاػتشاتظي تح ّٞدس ػبصٗبٙ
١ب  ٝدػتِب٢١ب
ُ . Eؼتشؽ ثيِ٘٘١ ٠بٛي
ٝ . Fخٞد هٞاٛيٗ ٝ ٚوشسات ح٘بيتي دٓٝت خ٢ت پيـجشد ا١ذاف داٛـِبٟ
( ُؼتشؽ پبيِب١ ٟبي اٝسطاٛغ خبد ٟاي ؛ تٌ٘يْ ؿجٌ١ ٠بي ث٢ذاؿت
ٝدسٗب ٙدس پبيب ٙثشٛبٗ ٠پٜدٖ ،آضإ ث ٠اخشاي ثشٛبٗ ٠ثي٘ ٠سٝػتبيي ٝ
پضؿي خبٞٛاد ٝ ٟتٞػؼ ٠ثٜٗ ٠بعن ؿ٢شي ،اخشاي ٛظبٕ اسخبع)
 . Gخزة ٗ ٝبٛذُبسي ٛيش١ٝبي ٗتخلق دس ٜٗبعن ٗحشٕٝ
 . Hسٛٝذ ٗثجت ػيبػتِزاسي دس اكضايؾ سؿت١ ٠بي تٌ٘ئي دس ػغح
ًـٞس
ٌٔٗ . Iق ٞ٘ٛد ٙدػتِب٢١بي اخشايي ثش اٛدبٕ تحويوبت ثٜيبدي  ٝتٓٞيذ
ػٖٔ
 . Jاكضايؾ ػغح ػٞاد  ٝآُب١ي ١بي ػ٘ٗٞي ٗشدٕ
 . Kايدبد ِٛشؽ  ٝديذُب ٟتٞخ ٠ث ٠ػٞاْٗ اخت٘بػي ٗٞثش ثش ػالٗت دس
ػبيش ػبصٗب٢ٛب  ٝتالؽ خ٢ت حزف اي ٚػٞاْٗ
 . Lاػتلبد ٝ ٟث٢شُ ٟيشي اص تٞا ٝ ٙظشكيت ػبصٗب٢ٛب ٗ ٝدبٗغ ؿيش
دٓٝتي(خيشي ٚػالٗت  )...ٝحبٗي ػالٗت

ٝ . Aخٞد تؼذد كٜذٝم ١بي ثي٘ ٠اي دس ًـٞس
 . Bپبئي ٚثٞد ٙػشا ٠ٛدسآٗذ  ٝثبال ثٞدٗ ٙيضاٛ ٙشخ
ثيٌبسي
 . Cثشٝص پذيذ١ ٟبي صيؼت ٗحيغي خذيذ
 . Dپبئي ٚثٞد ٙػشا ٠ٛث٢ذاؿت  ٝدسٗب ٙدس ثٞدخ٠
ًـٞس
ٛ . Eب٘١بِٜ١ي دس ٛظبٕ پشداخت ١ب
 . Fخٞدُشداٛي ثي٘بسػتب١ ٙب
 . Gػذٕ تبٗيٜٗ ٚبثغ ٗبٓي ثِٜ٢بٕ ً ٝبكي
 . Hثبال ثٞدٗ ٙيضا ٙپشداخت اص خيت( (Out Of
Pocket
ُ . Iؼتشؽ ػجي صٛذُي ٛبػبٖٓ دس ُش٢١ٝبي
ٗختٔق ػٜي
ُ . Jؼتشؽ سٝص اكضٛ ٙٝبٜ١دبسي٢بي اخت٘بػي
 . Kپبيي ٚثٞد ٙػٞاد ػالٗت خبٗؼ٠
 . Lثبال ثٞدٗ ٙيضا ٙتٞسٕ

 .0تَاًوٌذساسي ٍ آهَسش هذيزاى در سهيٌِ هْارتْاي هذيزيتي

 .1بْبَد هذيزيت هٌابغ هالي در كليِ سغَح

( 8 ٝ 7 ٝ 6ٝ 5ثب ) A , B , L

داًطگاُ ( 12 ٝ 11 ٝ7 ٝ 6ثب A , B , D , E , F, G,

 .2استفادُ اس تَاى بخص خصَصي ٍ سايز ساسهاًْا در حل هسائل

)H,L

اجتواػي هَثز بز سالهت ( 9 ٝ 4 ٝ 3ثب )K , L

 .2سبک سًذگي در گزٍّْاي هختلف سٌي در سغح

 .3تَسؼِ هذيزيت فٌاٍري اعالػات در سغح داًطگاُ ( 8ثب )B, F

استاى (  5ثب ) I

 .4بْزُ گيزي اس ضيَُ ّاي ًَيي هذيزيتي در ارتقاء كيفيت

 .3بيواريْاي حاصل اس پذيذُ ّاي سيست هحيغي (

خذهات (  12ٝ 11 ٝ 7 ٝ 6ثب )D , F , J ,K

 5 ٝ 3ثب )C

 .5بْبَد ًظام ارجاع در سغح استاى ( 12 ٝ 8 ٝ 6 ٝ 4 ٝ 3 ٝ 2 ٝ 1

 .4سغح سَاد سالهت جاهؼِ ( 9 ٝ 8 ٝ 6 ٝ 5 ٝ1ثب I,

ثب )C E , F , G
 . 6بكارگيزي آهَسش ٍ پژٍّص در ارائِ خذهات ( ٝ7 ٝ 6ٝ 5 ٝ2
 8با B,I

)J , K
 .5بْزُ ٍري هٌاسب اس هٌابغ هالي ٍ فيشيكي ( ٝ 2
 11ثب )G , L

 .1ضؼق دس ٛظبٕ پبيؾ  ٝاسصؿيبثي ػبصٗب ٝ ٙپشػٝ 2 ٝ 1 ( ْٜ

.1ضؼق دس صيش ػبخت٢ب  ٝتـٌيالت اداسي  ٝكشَٜ١

 11 ٝ 9 ٝ 4ثب ) D,F

ػبصٗبٛي ( 7 ٝ4 ٝ2ثب )D , K

ٛ .2ظبٕ خ٘غ آٝسي اعالػبت ث ٠سٝص  ٝخبٗغ  ٝدس دػتشع (  4ثب

.2ضؼق دس ً٘يت ً ٝيليت پظ١ٝـ٢بي ٗشتجظ ثب

)B , F

ٗـٌالت ٗٞخٞد دس خبٗؼ 7( ٠ثب ) D , G

ً .3بس تي٘ي ٗ ٝذيشيت ٗـبسًتي (  11 ٝ 9 ٝ 5 ٝ 1ثب )D , L

.3ضؼق دس ثٞدخ ٠سيضي ٗجتٜي ثش ثشٛبٗٝ4 ٝ 2( ٠

.4ضؼق دس ٗذيشيت ٜٗبثغ (اٛؼبٛي ٗ ،بٓي ،كيضيٌي  ٝتد٢يضاتي )

 9 ٝ 7ثب ) D , F , G , H , J , K , L

( 11 ٝ 12 ٝ 9 ٝ 8 ٝ 7 ٝ 6 ٝ 5 ٝ 4 ٝ 3 ٝ 2 ٝ 1ثب B, C , D,
)F,G , I
ً٘ .5جٞد ٗ٢بست٢بي ٗذيشا 9 ٝ 7 ٝ 2 ٝ 1( ٙثب )A , B , L

 .6اٛتخبة  ٝاٛتلبة ٗذيشا 11 ٝ 7 ٝ 1( ٙثب )D
.7ضؼق كش َٜ١كشك ٠خٞئي  ٝايدبد ١ضي١ ٠ٜبي ؿيش ضشٝسي (7
ٍ  7 ٍ 6 ٍ 5با ) D
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هَضَػات استزاتژيک داًطگاُ ػلَم پشضكي ّوذاى
الف) ٗٞضٞػبت اػتشاتظيي حبكْ اص تالهي هٞت١ب  ٝكشكت١ب ( : ) SO
 -0تٞاٜ٘ٛذػبصي  ٝآٗٞصؽ ٗذيشا ٙدس صٗي٢ٗ ٠ٜبست١بي ٗذيشيتي
 -7اػتلبد ٟاص تٞا ٙثخؾ خلٞكي  ٝػبيش ػبصٗب١ٙب دس حْ ٗؼبئْ اخت٘بػي ٗٞثش ثش ػالٗت
 -3تٞػؼٗ ٠ذيشيت كٜبٝسي اعالػبت دس ػغح داٛـِبٟ
 -4ث٢شُٟيشي اص ؿي١ٟٞبي ٞٛيٗ ٚذيشيتي دس استوبء ًيليت خذٗبت
 -5ث٢جٞد ٛظبٕ اسخبع دس ػغح اػتبٙ
 -6ثٌبسُيشي آٗٞصؽ  ٝپظ١ٝؾ دس اسائ ٠خذٗبت

ة ) ٗٞضٞػبت اػتشاتظيي حبكْ اص تالهي هٞت١ب  ٝت٢ذيذ١ب ( : ) ST
ٗ -1ذيشيت ٜٗبثغ ٗبٓي  ٝكيضيٌي دس ًٔي ٠ػغٞح داٛـِبٟ
 -2ػجي صٛذُي دس ُش١ٟٝبي ٗختٔق ػٜي دس ػغح اػتبٙ
 -3ثي٘بسي١بي حبكْ اص پذيذ١ٟبي صيؼتٗحيغي
 -4ػٞاد ػالٗت خبٗؼ٠

ج ) ٗٞضٞػبت اػتشاتظيي حبكْ اص تالهي ضؼق١ب  ٝكشكت١ب ( :) WO
ٛ -0ظبٕ پبيؾ  ٝاسصؿيبثي ػبصٗبٙ
ٛ -7ظبٕ ٗذيشيت اعالػبت
ٗ -3ذيشيت ٗـبسًتي
ٗ -4ذيشيت ٜٗبثغ
٢ٗ -5بست١بي ٗذيشيتي
ُ -6ضيٜؾ  ٝاٛتلبة ٗذيشاٙ
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د )ٗٞضٞػبت اػتشاتظيي حبكْ اص تالهي ضؼق١ب  ٝت٢ذيذ١ب ( :) WT
 -0صيشػبخت١ب  ،تـٌيالت اداسي  ٝكش َٜ١ػبصٗبٛي
ً٘ -7يت ً ٝيليت پظ١ٝؾ١بي ٗشتجظ ثب ٗـٌالت ٗٞخٞد دس خبٗؼ٠
 -3ثٞدخ٠سيضي ٗجتٜي ثش ثشٛبٗ٠
 الصٕ ث ٠رًش اػت ًٞٗ ٠ضٞػبتي ً ٠اص تالهي ضؼل٢ب ٗ ٝحيظ ثيشٛٝي حبكْ ٗي ؿٛٞذ سا تحت ػٜٞاٙ
ٗـٌالت يب ٗؼبئْ ػبصٗبٗ ٙغشح ٗي ٘ٛبئيٖ .

اّذاف كالى :
 :Goal 1استوبء ًيليت خذٗبت ث٢ذاؿتي ,دسٗبٛي ,آٗٞصؿي  ٝپظ١ٝـي دس ػغٞح ٗختٔق داٛـِب ٟثٜٗ ٠ظٞس
دػتشػي ث ٠اػتبٛذاسد١ب .
 :Goal 2اكضايؾ ث٢شٟٝسي  ٝث٢جٞد ٗذيشيت ٜٗبثغ اٛؼبٛيٗ ,بٓي  ٝكيضيٌي
 :Goal 3استوبء ٛظبٕ ٗذيشيت اعالػبت  ٝكٜبٝسي ٗ ٝذيشيت داٛؾ
 :Goal 4كشاٞ٘ٛ ٖ١د ٙدػتشػي ػبدال ٠ٛاهـبس ٗختٔق ث ٠خذٗبت ث٢ذاؿتي  ٝدسٗبٛي
 :Goal5استوبء ؿبخل٢بي تٞػؼ ٠اٛؼبٛي دس ػغح اػتبٙ
 : Goal6اكضايؾ تٞاٜ٘ٛذي  ٝث٢جٞد ٗ٢بست٢بي ٗذيشاً ٝ ٙبسًٜب ٙدس ًٔيٝ ٠احذ١بي داٛـِبٟ
 : Goal7استوبء ػغح ػالٗت داٛـِب١يبٙ
 :Goal 8دػتيبثي ثٗ ٠ؼيبس١ب  ٝؿبخق ١بي داٛـِب ٟاػالٗي
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استزاتژيّاي كالى داًطگاُ هزتبظ با اّذاف كالى :
 استزاتژيّاي هزتبظ با  :Goal 1ارتقاء كيفيت خذهات بْذاضتي ,درهاًي ,آهَسضي ٍ پژٍّطي در
سغَح هختلف داًطگاُ بِ هٌظَر دستزسي بِ استاًذاردّا .
 :G1 S1ث٢شُ ٟيشي اص ؿي١ ٟٞبي ٞٛيٗ ٚذيشيتي دس استوبء ًيليت خذٗبت (اػتبٛذاسد١بي اػتجبسثخـي  ،حبً٘يت
ثبٓيٜي ) ... ٝ EFQM, 5S , ISO ،
 :G1 S2كشاٞ٘ٛ ٖ١د ٙصيشػبخت٢ب  ٝتـٌيالت اداسي ٜٗبػت
 :G1 S3توٞيت ٛظبٕ پبيؾ  ٝاسصؿيبثي خذٗبت  ٝثشٛبٗ١٠ب

 استزاتژيّاي هزتبظ با  :Goal 2افشايص بْزٍُري ٍ بْبَد هذيزيت هٌابغ اًساًي ,هالي ٍ فيشيكي
 : G2 S1اكالح آِٞي ٗلشف
ٛ :G2 S2ظبٕٜٗذ ٞ٘ٛد ٙپشداخت١بي پشػٜٔي
 : G2 S3تخليق ٜٗبثغ ٗبٓي ثش اػبع ثٞدخ٠سيضي ػ٘ٔيبتي
 : G2 S4ث ٠سٝصسػبٛي اػتبٛذاسد١بي تد٢يضاتي ٝاحذ١بي تحت پٞؿؾ داٛـِبٟ
 : G2 S5تٞػؼ٢ِٛ ٝ ٠ذاؿت كضب١بي كيضيٌي ٗٞخٞد
 : G2 S6اكالح تـٌيالت  ٝػبصٗبٛذ١ي ٛيشٝي اٛؼبٛي ٗٞخٞد
 : G2 S7ػبٗبٛذ١ي دسآٗذ١بي حبكْ اص اسائ ٠خذٗبت دس ٝاحذ١بي داٛـِبٟ
 : G2 S8اػتلبد ٟاص ٛتبيح پظ١ٝؾ١ب دس ثشٛبٗ٠سيضي  ٝاخشا
 : G2 S9استجبط ثخؾ آٗٞصؽ  ٝپظ١ٝؾ ثب حٞص ٟاسائ ٠خذٗبت
 :G2S 10اكالح كشايٜذ١بي اسائ ٠خذٗبت دس ٝاحذ١بي تحت پٞؿؾ داٛـِبٟ

15

 استزاتژيّاي هزتبظ با  :Goal 3ارتقاء ًظام هذيزيت اعالػات ٍ تَسؼِ هذيزيت فٌاٍري ٍ
هذيزيت داًص
 : G3 S1اػتوشاس  GISدس داٛـِبٟ
ٌٗ : G3 S2بٛيضٞ٘ٛ ٟد ٙكشآيٜذ خ٘غآٝسي  ٝتجبدّ اعالػبت
٘١ : G3 S3بِٜ١ي ثب ػبصٗب١ ٙبي ريشثظ خ٢ت تٞػؼ ٠صيش ػبخت٢بي استجبعي  ٝتوٞيت ؿجٌ ٠ؿ٘غ (ؿجٌٔٗ ٠ي
ػالٗت )
 : G3 S4ايدبد ثبٛي اعالػبتي خبٗغ  ٝيٌپبسچ٠
 : G3 S5ث٢جٞد  ٝتٞػؼٛ ٠شٕاكضاس١بي خبسي
 :G3 S6كشاٖٞ٘ٛ١د ٙصٗي ٠ٜالصٕ خ٢ت اػتوشاس آِ١ٞبي ٗذيشيت داٛؾ

 استزاتژيّاي هزتبظ با  : Goal4فزاّن ًوَدى دستزسي ػادالًِ اقطارهختلف بِ خذهات
بْذاضتي ٍ درهاًي
 :G4 S1توٞيت ٌ٘١بسي ٘١ ٝبِٜ١ي ثشٙٝثخـي خ٢ت حزف يب توٞيت ػٞاْٗ اخت٘بػي ٗٞثش ثش ػالٗت
 :G4 S2تٞػؼً٘ ٠ي ً ٝيلي ٝاحذ١بي ث٢ذاؿتي دسٗبٛي
 :G4 S3ايدبد ٛظبٕ پبيؾ  ٝاسصؿيبثي ػذآت دس ػالٗت
 :G4 S4تالؽ دس ساػتبي اخشايي ٞ٘ٛد ٙاكْ  44هب ٙٞٛاػبػي
 :G4 S5تٞػؼ ٠خذٗبت تخللي ػالٗت ثب تؼشك ٠دٓٝتي
 :G4 S6ث٢جٞد ٛظبٕ اسخبع دس ت٘بٗي ػغٞح اسائ ٠خذٗبت ثب ٗحٞسيت پضؿي خبٞٛادٟ
 :G4S7ػبٗبٛذ١ي ؿجٌ ٠اٝسطاٛغ اػتب٘١ ،ٙب َٜ١ثب ػغحثٜذي خذٗبت دس د ٝخٜج ٠پيؾثي٘بسػتبٛي ٝ
ثي٘بسػتبٛي
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 استزاتژيّاي هزتبظ با  : GoaL5ارتقاء ضاخصّاي تَسؼِ اًساًي در جوؼيت تحت پَضص
استاى
 :G5 S1تالؽ دس خ٢ت اكضايؾ ػٞاد ػالٗت خبٗؼ٠
 :G5 S2تالؽ خ٢ت ث٢جٞد ػجي صٛذُي ػبٖٓ
 :G5 S3تٞاٜ٘ٛذػبصي  ٝتوٞيت ٗ٢بست١بي صٛذُي

 استزاتژي ّاي هزتبظ با  : Goal 6افشايص تَاًوٌذي ٍ بْبَد هْارتْاي هذيزاى  ،اػضاء ّيات
ػلوي ٍ كاركٌاى دركليِ ٍاحذّاي داًطگاُ
 :G6S1كشاٖ١ػبصي صيشػبخت١بي آٗٞصؿي الصٕ ثشاي اكضايؾ ٗ٢بست١بي ٗذيشا ، ٙاػضبء ١يبت ػٔ٘ي ًٝبسًٜبٙ
 :G6S2تالؽ دس خ٢ت اكضايؾ اٛغجبم ثشٛبٗ١٠بي آٗٞصؿي ثب ٛيبص١بي خبٗؼ ٝ ٠اخشاي كحيح ثشٛبٗ ٠ادؿبٕ آٗٞصؽ
پضؿٌي ثب ث٢ذاؿت  ٝدسٗبٙ
 :G6S3كشاٞ٘ٛ ٖ١د ٙصٗي ٠ٜاستوبء ٗذاسج ػٔ٘ي ٗذيشا ، ٙاػضبء ١يبت ػٔ٘ي ًٝبسًٜبٙ
 :G6S4ايدبد صٗي ٠ٜخالهيت ٞٛ ٝآٝسي دس ٗذيشا ، ٙاػضبء ١يبت ػٔ٘ي ًٝبسًٜبٙ

 استزاتژي ّاي هزتبظ با  :Goal 7استوبء ػغح ػالٗت داٛـِب١يبٙ
 :G7S1تٞػؼ ٠كشٗ َٜ١ـبٝسٝ ٝ ٟسصؽ دس ساػتبي استوبء ًيلي ػالٗت ُيشٛذُب ٙخذٗبت آٗٞصؿي
 :G7S2تبٗي ٝ ٚتٞػؼً ٠يليت خذٗبت سكب١ي داٛـِب١يبٙ

 استزاتژي ّاي هزتبظ با  :Goal8دػتيبثي ثٗ ٠ؼيبس١ب  ٝؿبخق١بي كشِٜ١ي تشثيتي داٛـِب ٟاػالٗي
 :G8S1كشاٞ٘ٛ ٖ١د ٙثؼتش ٜٗبػت خ٢ت توٞيت ؿؼبئش اػالٗي  ٝآسٗب١ٙبي اٛوالة
 :G8S2تشٝيح ٘ٛبص  ٝاٛغ ثب هشآٙ
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 :G8 S3تشٝيح كش َٜ١اٗش ثٗ ٠ؼشٝف ٢ٛ ٝي اص ٌٜٗش
 :G8 S4تٞػؼ ٠كش َٜ١ػلبف  ٝحدبة
 :G8S5استوبء سٝحي ٠هبٗٙٞٛذاسي ٗ ،ؼئٓٞيت ٛ ٝظٖپزيشي  ٝآتضإ ث ٠اخالم حشك٠اي اػالٗي
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