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 برنامه استراتژيك بيمارستان روانپزشكي ايرانيان     عنوان سند

 PSIH-SP-01 كد سند

    92ارديبهشت  تاريخ تدوين 

 7 ويرايش 

 

 تهيه كنندگان

 آقاي دکتر مجيد حضرتي زاده )معاون درمان و معاون رياست ( 

 .  و مسئول حقوق گيرندگات خدمت () مسئول بهبود کيفيت و اعتبار بخشي  الهام بابايي 

 

 تأييد كنندگان 

 هيئت مديره بيمارستان 

 

 تصويب  و ابالغ  كننده  

(  و مسئول فني / ايمني  رياست بيمارستان مدير عامل و آقاي محمد رضا گلستاني )    

 
 

 وضعيت بازنگری و اصالح 

 1402 1401 1400 1399 1398 شماره بازنگری) سال ( 

   1/4/1400 1/4/99 15/6/98 تاريخ آخرين  بازنگری 

   1/4/1401 1/4/1400 15/6/99 تاريخ بازنگری بعدی 
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جل كه طاعتش موجب قربتست و به شكر اندرش مزيد نعمت هر منّت خدای را عز و 

نفسي كه فرو مي رود ممدّ حياتست و چون بر مي آيد مفرّح ذات پس در هر نفسي دو 

 نعمت موجودست و بر هر نعمت شكری واجب

 

 از دست و زبان كه برآيد 

 كز عهده شكرش به در آيد

 

 ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند

 ناني به كف آریّ و به غفلت نخوری تا تو 
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 استراتژی تعريف محدوده ای است  كه يك شركت مي خواهد در آن محدوده منحصر به فرد باشد 

 

   

 مايكل پورتر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . برنامه استراتژيك بيمارستان روانپزشكي  ايرانيان بر مبناي  مدل برايسون تدوين شده است
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 مقدمه  

 پيش گفتار :  

با توجه به اينكه وجود برنامه و برنامه ريزي در هر سازمان به عنوان رکن اساسي پيگيري هر هدف يا حرکتي ضروري به نظر مي  

رسد و داشتن يك نظام برنامه ريزي مناسب پيش نياز اجراي موفق برنامه ها محسوب مي شود . همچنين حرکت در مسير تعالي 

سازماني نيازمند نگرشي استراتژيك ،داشتن دورنمايي از آينده سازماني و مشخص شدن استراتژي هاي سازماني براي تعيين اهداف  

عملياتي مي باشد .به همين دليل اين بيمارستان تدوين برنامه با نگاه استراتژيك را به عنوان راهكاري مناسب و به عنوان يك بستر 

. در اين ميان اتكاء به خرد جمعي را مهمترين رويكرد خود قرار داده تا ضمن   ه است ت هاي خود برگزيداساسي براي تخقق ماموري

برنامه استراتژيك    ايجاد انگيزه در نيروي کار و افزايش تعهد در اجراي آن از وابستگي برنامه به فرد يا واحدي خاص کاسته شود .

 1400رامت و ايمني بيمار در جلسه تيم مديريت ارشد اجرايي مورخ ارديبهشت  بيمارستان به منظور بهبود مستمر کيفيت، حفظ ک

واحد بهبود کيفيت با مشارکت و همكاري مسئولين واحدها اهداف اختصاصي را تدوين و پس از تأييد تيم   .مورد بازنگري قرار گرفت

نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهديدها با مشارکت    . تحليلده است  مديريت بيمارستان در برنامه استراتژيك بازنويسي شده قرار دا

برنامه استراتژيك بازنويسي شده پس   .اعضاي تيم مديريت ارشد اجرايي بازنگري و نقطه استراتژيك جديد بيمارستان تعيين گرديد

اين مرکز با در نظر  اميد است کليه مسئولين واحدهاي   .گرديد   الغ  از تصويب توسط حوزه رياست به بخشها و واحدهاي بيمارستان اب

در پايان از تالش بي وقفه همكاراني  که ما را در تحقق اين .  گرفتن اهداف استراتژيك در تحقق چشمانداز بيمارستان کوشا باشند

 اهداف ياري مي نمايند تشكر و قدرداني مي نمايم . 

 

 

   حقوق گيرندگان خدمت و  الهام بابايي : مسئول بهبود کيفيت                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه استراتژيك بيمارستان روانپزشكي ايرانيان                                                                             

 PSIH-SP-01كد سند :                                                                                                                     

7 

 

 تاريخچه بيمارستان 

آقاي   جناب  مرحوم     رياست  به  و  خداوند  ياري  به  1381  سال  از  روان  و  اعصاب  تخصصي  بيمارستان  عنوان  با  ايرانيان  بيمارستان

 راستاي سياست   در  و  شد    کار  به  مشغول  ،  خود  متخصصان و کارکنان  توانمنديهاي  از  مندي  بهره  با  و  يزدي  ايزدي  سيروس  دکتر

 به  را  مفادي  اين اساس  بر  و  ميباشد،  اعتبار بخشي  محورهاي  اجراي  و  استقرار  به  مصمم  ايران ،    دانشگاه   درمان  معاونت  کالن  هاي

  .است داده قرار خود لوحه سر بيمارستان مشي خط عنوان

 رياست و مدير عامل بيمارستان روانپزشكي ايرانيان  ، جناب آقای دكتر محمد رضا گلستاني مي باشند .   98از سال  

 اين بيمارستان داراي بخش هاي عمومي و خصوصي آقايان ، زنان ، جانبازان و اورژانس عمومي شبانه روزي مي باشد . 

عنوان    تحت  و  آغاز  1381  سال  در  مربع  متر  3000  بناي  زير  و  مربع  متر10000  مساحت  به  زميني  در  بيمارستان  اين  احداث

  بخش )زنان  ، آقايان  1  بخش   داراي  و   فعال   تخت  250داراي  بيمارستان  اين .  نمود  فعاليت  به   شروع  بيمارستان روانپزشكي ايرانيان

حقوق گيرندگان خدمت ،واحد رسيدگي  ايمني بيمار ،  ، بهبود کيفيت ،  روزي  شبانه   عمومي   جانبازان، اورژانس  ، بخش (وروان  اعصاب

، نوروفيدبك    درماني  رژيم  و  ، تغذيه  محيط  بهداشت    آزمايشگاه، داروخانه،راديولوژي ،    ،  کاردرماني  مددکاري اجتماعي ،،  به شكايات  

  ،   r TMS   بيمارستان   عنوان  تحت  اين بيمارستان  حاضر  حال  در.باشد   ميو  ... انفورماتيك وو  ،  وروانشناختي    مشاوره  واحد  ، نوار مغز 

  درمانگاهي  مجتمع  اين  در  ديگري  مختلف  همچنين واحدهاي.    باشد   مي  کار  به  مشغول  يك  درجه  و  روان  و   اعصاب  تخصصي  تك

ومدارك    اسناد  و  پذيرش  واحد  جمله  از  باشد   مي  ها   واحد   بعهده اين  بيماران  اداري  و   حمايتي  خدمات  وظيفه  که  باشد  مي  مستقر

 پزشكي . 
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 بخش اول : تعاريف اعتبار بخشي
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 خط مشي سازمان                    

خدمات     منظور ارتقاي کيفيت    و به  ارائه  خدمات درماني      بيمارستان تخصصي روانپزشكي ايرانيان  در راستاي

 : کند ذيل را دنبال  مي درماني  اهداف  

 حفظ و ارتقاء ايمني بيمار   ❖

 به ارباب رجوع وذينفعان  خدمت رساني ،جهت ارائه بهترين خدمات درماني ،  ❖

 حرفه اي و ديني   -رعايت ارزش هاي اخالقي   ❖

 حفظ حقوق و کرامت انساني  ❖

 مستمر برنامه هاي آموزشيمشارکت کارکنان در جهت برگزاري  ❖

 خانواده هاي آنان طبق اصول مندرج در منشور حقوق بيمار  و  احترام به حقوق بيماران ❖
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 ( Vision) چشم انداز،دورنما، 

تا   بر آن است  ايرانيان  بر رسالت و              1405        سال پايان  بيمارستان  نيروي ال يزال الهي و تكيه  به  اتكال  با 

برترين  ارائه  با  نوين در    ي   خدمات تشخيص      ارزشهاي سازماني خود  فناوري هاي  از  بهره گيري  با  و  درماني 

 . برترين مرکز درماني اعصاب  و روان در ايران  باشد  ،   دسترس 

 ( Missionرسالت ) 

بيمارستان ايرانيان با تاکيد بر ارائه بهترين مراقبتهاي درماني در حيطه روانپزشكي در محيطي صميمي و با هدف   

 . خدمت رساني بهتر  به بيماران و مراجعين محترم راه اندازي گرديد 

خدمات عالي  ارتقاي توانمنديهاي علمي و عملي پرسنل و استفاده از فناوريهاي جديد در جهت ارائه    ،  رسالت ما

 .  به گيرندگان خدمت و باال بردن سطح رضايت مراجعه کنندگاني است که به اين مرکز مراجعه مي نمايند 

 ( (Goal  هدف كلي

 بهبود مستمر كيفيت  و ايمني بيمار

 (   General    policy)  ( 1400و    99) در سال  سياست كلي بيمارستان

پيشبرد اهداف بيمارستان بر بهبود كيفيت در راستای باال بردن ايمني بيمار با در نظر گرفتن شيوع  

 ويروس كرونا جهت جلوگيری از هرگونه آلودگي تا زمان كشف واكسن يا درمان مناسب برای كرونا 
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 اعتقادات و باورهاارزشها و 

 ما بر آنيم 

بيمارستان روانپزشكي ايرانيان خود را در مقابل جامعه ، بيماران و ساير ذينفعان مسئول دانسته و خود را پايبند  

 به اصول زير مي داند :  

 

 تعهد به رعايت اخالق حرفه اي   -1

 احترام به حقوق بيماران و کارکنان   -2

 اي علمي  تعهد به رعايت باالترين استاندارد ه -3

 حفظ ايمني بيمار و کارکنان   -4
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 ذينفعان 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي   •

 دانشگاه علوم پزشكي ايران   •

 سهامداران  •

 پزشكان بيمارستان  •

 بيماران   •

 کارکنان   •

 مراجعين سرپايي •

•  

 تحليل ذينفعان 

 انتظارات گروههای ذينفع  گروههای ذينفع 

 

 

 بهداشت ، درمان و آموزش پزشكيوزارت 

ارتقاء سطح بهداشت و بيمار يابي و درمان بيماران   •

 اعصاب و روان  

 پياده سازي استانداردهاي اعتبار بخشي •

 ارتقاي ساليانه مراکز   •

 تربيت نيروهاي متخصص   •

 ارتقاي ايمني بيماران  •

 

 

 

 

 بيماران 

ارائه خدمات جديد تخصصي روانپزشكي و روانشناختي   •

 باليني  

 رعايت اخالق حرفه اي   •

 رعايت احترام و عزت نفس بيماران  •

 احترام به حقوق بيماران و کارکنان  •

 رعايت باالترين استانداردهاي علمي   •

 حفظ ايمني بيمار  •

 حفظ محرمانگي اطالعات   •

 پاسخگويي به موقع به نياز مراجعين  •

 

 دانشگاه علوم پزشكي ايران
 گزارش به موقع عملكرد   •

 تكريم ارباب رجوع  •

 اجراي صحيح و به موقع دستورالعمل ها و بخشنامه ها   •

 باال بردن ظرفيت درماني در حوزه تخصصي روانپزشكي  •

 

 

 کارکنان 

 ايجاد موقعيت شغلي و در آمدي   •

 برخورد توام با احترام با آنان   •

 حمايت از خالقيت و ايده هاي آنان  •

 ارتقاء سيستم انگيزشي متناسب با نياز کارکنان   •

  مشخص نمودن شرح وظايف و مسير پيشرفت شغلي •
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 بخش دوم : معرفي اعضاء 
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 تيم حاكميتي ) هيئت مديره (

 

 

 تيم مديريت اجرايي 

 پست سازماني  نام نام خانوادگي 

 و مسئول فني / ايمنيبيمارستان   رياستمدير عامل و  آقاي دکتر محمد رضا گلستاني 

 مدير داخلي  بيژن بختياري  

 مترون  معصومه فريد جمال 

و مسئول حقوق و اعتبار بخشي مسئول  بهبود کيفيت  الهام  بابايي  تعلقي 

 گيرندگان خدمت و  دبير کميته اجرايي

 کارشناس هماهنگ کننده ايمني   سميرا بروجردي 

ي سلطان  يحاج اليل يمارستانيب يها تهيمسئول کم   

 سوپروايزر آموزشي  اعظم باقري  

خطيب خانم  مسئول حسابداري   

محمد زاده ايپر  مسئول فناوري اطالعات 

 مسئول منابع انساني  مقدم سحر

 

 

 تيم حاكميتي  
 و مسئول فني / ايمني  بيمارستان   رياستمدير عامل و  آقاي دکتر محمد رضا گلستاني  

 عضو هيئت مديره  آقاي دکتر صحبت اهلل عبدي

 عضو هيئت مديره  آقاي دکتر منوچهر جشناني

 عضو هيئت مديره  آقاي دکترعسگري

 عضو هيئت مديره  آقاي دکتر حسن خويي

 عضو هيئت مديره  موثقي آقاي دکتر 
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 معرفي مركز

 بيمارستان روانپزشكي ايرانيان  نام بيمارستان 

 دهكده المپيك ،ميدان المپيك ،خيابان ايرانيان ،بيمارستان ايرانيان آدرس بيمارستان 

 1485974451 کد پستي

 93الي  44708590 شماره تلفنهاي مرکز

 44710929 شماره نمابر 

 1381 تاسيس تاريخ 

 رس 8ر24/14440 تاريخ شماره پروانه تاسيس مرکز / بيمارستان

 5/6/1384 تاريخ صدور مجوز بهره وري مرکز / بيمارستان 

 روانپزشكي  نوع تخصص بيمارستان 

 خصوصي  نوع مالكيت

 يك آخرين درجه اعتبار بخشي بيمارستان

 1392بهمن ماه  تاريخ آخرين ارزشيابي

 متر مربع10000 زمين کل مساحت 

 متر مربع 3000 1/1/1393کل مساحت زير بنا تا تاريخ

 طبقه 3 تعداد طبقات ساختماني 

 دو  درب ورودي  تعداد درب هاي ورودي 

 250 تعداد تخت مصوب

 250 تعداد تخت فعال 

 44708590-93 تلفن گويا 
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 ذينفعان كليدی  سياست های باالدستي   سياست های اصلي بيمارستان  حيطه   رديف  

 

1 
 

 

 ايمني بيمار 

توجه و تمرکز بيمارستان بر حفظ و ارتقاي ايمني بيمار و   ➢

 کارکنان مي باشد . 

 

 

 استانداردهاي ايمني  

 

بيماران، همراهان و  

 کارکنان  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

حقوق گيرندگان  

 خدمت

را بكار مي بندد تا اطالعات  بيمارستان تمام سعي خود 

الزم را قبل از درخواست بيمار يا خانواده وي در دسترس  

قرار داده و از سردرگمي گيرندگان خدمت حتي االمكان  

 جلوگيري نمايد . 

 

 

 

 منشور حقوق بيمار

 استاندارهاي ايمني 

استانداردهاي اعتبار  

 بخشي

 

 

 

بيماران، همراهان و  

 کارکنان 

 

محورهاي پنج گانه منشور حقوق بيمار مفاد مندرج در 

مطابق با آخرين نسخه ابالغي از سوي وزارت بهداشت ،  

درمان و اموزش پزشكي و دانشگاه تابعه ، بويژه حفظ  

 حريم خصوصي  بيمار در بيمارستان الزم االجراست .

 رسيدگي به شكايات بيماران و همراهان

 مراجعين ارتقاء سطح رضايتمندي 

 

 

 

3 

 

 

 

 کنترل عفونت

 

در بيمارستان ايرانيان رعايت شستن دست قبل و بعد از  

هر پروسيجر درماني طيق اصول و موازين بهداشتي ارزش 

محسوب شده و کارکنان در اين زمينه آموزشهاي الزم را  

 مي بينند . 

 منشور حقوق بيمار 

 استاندارهاي ايمني  

استانداردهاي اعتبار  

 بخشي

راهنماي کشوري نظام 

مراقبت از عفونت هاي  

 بيمارستاني  

 

 

بيماران، همراهان و  

 کارکنان 

 

4 

 

 بهداشت محيط

کاهش مصرف کاغذ در بيمارستان و سيستمي کردن چك 

ليست ها و فرم ها  در جهت کاهش پسماندهاي خشك 

 در بيمارستان

استانداردهاي اعتبار  

 بخشي

 بيمارستان ، کارکنان

 

5 
 

 

 ارتقاي سالمت 

بيمارستان عالوه بر تالش در دستيابي به اصول ماموريتي  

خود ، به سالمت بيماران و  کارکنان نيز اهتمام داشته و  

تالش خود را جهت انجام فعاليت هاي آموزش سالمت به  

 بيماران و کارکنان ادامه  مي دهد .

بيماران ، همراهان ،  

کارکنان ، معاونت درمان  

 دانشگاه  

 اران، همراهان وبيم

کارکنان و ساير  

 مراجعين  
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   ( 1400)رد سال   SWOTتعیین نقاط قوت ضعف فرصت و تهدید  

 

 

 

 عنوان  عوامل 

 )نقاط قوت ( 
ضريب 

 اثر 

نمره  رتبه 

 نهايي 

S1   02/0 2 01/0 فضاي مناسب جهت نگهداري اسناد در حسابداري وجود 

S2 02/0 2 01/0 استاندارد باالي صفر و زير صفر   مواد غذايي  وجود سردخانه 

S3   06/0 3 02/0 استاندارد وجود ترياژ مناسب و 

S4  06/0 3 02/0 وجود پست برق مجزا در داخل بيمارستان و وجود ژنراتور يدك در زمانهاي بحران 

S5   12/0 4 03/0 اورژانس وجود اتاق امن در 

S6   2/0 4 05/0 محوطه زيبا جهت رفاه حال بيماران 

S7   12/0 4 03/0 و سيستم الكترونيكي  درخواست کاال از انبار  جهت کاهش پسماند )در زمينه مصرف کاغذ  اتوماسيون اداري  راه اندازي 

S8 08/0 2 04/0 وجود فضاي اختصاصي براي مواد شيميايي 

S9  2/0 4 05/0 زيبا سازي و بازسازي آشپزخانه 

S10   12/0 4 03/0 دوربين هاي مدار بسته به نوع ديجيتال و با کيفيت  وجود 

S11   02/0 2 01/0 اسكان خانواده بيماران   جهت  قرار داد با مسجد    عقد 

S12  12/0 4 03/0 ايجاد سرويس بهداشتي مناسب جهت معلولين 

S13   2/0 4 05/0 بيماران بستري عقد قرارداد با انواع بيمه هاي تكميلي جهت ايجاد امكان بهتر براي 

S14  2/0 4 05/0 تفاهم نامه با مرکز بحران شهرداري جهت مواقع بحراني 

S15  2/0 4 05/0 تفاهم نامه با بيمارستان آرمان   جهت خدمت رساني بيشتر به مراجعين 

S16   02/0 2 01/0 سلف مناسب و استاندارد براي پرسنل وجود 

S17   02/0 2 01/0 مراکز انتظامي در جهت امكانات رفاهيهمكاري نزديك با 

S18   04/0 2 01/0 آسانسور مناسب براي کاردرماني وجود  تجهيز فضاي کاردرماني و 

S19   02/0 2 01/0 آسانسور راديولوژي   وجود  و    (لوژي   راديو–بخشهاي پاراکلينيك )سونوگرافي 

  1  84/1 
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 عنوان  عوامل

 نقاط قابل اصالح  

ضريب 

 اثر 

نمره  رتبه 

 نهايي 

W1   ) 1/0 2 05/0 بهسازي پذيرش بيمارستان ) در حال انجام 

W2   1/0 2 05/0 ) در حال انجام  (   برنامه ريزي براي زيبا سازي البي 

W3  04/0 1 04/0 فضاي سردخانه جسد بهسازيبرنامه ريزي براي 

W4  14/0 2 07/0 پله فرار  ساخت 

W5  04/0 1 04/0 فضاي مناسب براي استراحت پرسنل تاسيسات   در نظر گرفتن 

W6  ) 14/0 2 07/0 ) در دست اقدام (  اتاق ايزوله تنفسي ) فشار منفي در اورژانس 

W7  1/0 2 05/0   جديد  آسانسور در بخش   در نظر گرفتن 

W8  2/1 2 6/0 تهويه در بخشها برنامه ريزي جهت ارتقاء 

W9   03/0 1 03/0 توسعه سيستم اکسيژن سانترال 

  1  89/1 
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 )فرصت اه ،تهدید اه (فرم ربرسي عوامل بيروني 

 عنوان  عوامل

 )فرصت ها (  

ضريب 

 اثر 

نمره  رتبه 

 نهايي 

1O  08/0 4 02/0 و ادارات مختلف منطقه   ارتباط مناسب با ارگانها 

2O  17/0 3 058/0 22افزايش جمعيت در منطقه 

3O  23/0 4 058/0 وجود اماکن عمومي جهت تخليه فوري بيمارستان در مواقع بحران 

4O   دسترسي مناسب به اماکن تره بار ،آتش  و  دسترسي به بزرگراهها و اتوبان ها

 نشاني 
058/0 4 23/0 

O5  23/0 4 058/0 همكاري مناسب با مراکز درماني همجوار 

O6  23/0 4 058/0   تعامل و همكاري مناسب با داروخانه هاي اطراف بيمارستان 

O7  23/0 4 058/0 وجود مراکز تصوير برداري و دندانپزشكي در نزديكي بيمارستان 

O8  نزديك بودن مسجد به بيمارستان و استفاده از امكانات آن براي اسكان خانواده

 هاي بيماران  
058/0 4 23/0 

O9   23/0 4 058/0 تعامل با مدارس جهت برنامه ها ي آموزشي و خدمات روانشناسي 

 )فرصت اه ،تهدید اه (فرم ربرسي عوامل بيروني 

 عنوان  عوامل

 )تهديد ها (  

ضريب 

 اثر 

نمره  رتبه 

 نهايي 

2 T  058/0 1 058/0 طغيان رودخانه کن در جوار بيمارستان و بوجود آمدن بحران در منطقه 

3 T  058/0 1 058/0 وجود پمپ بنزين و گاز در جوار بيمارستان 

T4  058/0 1 058/0 عدم واريز به موقع سازمانهاي بيمه گر 

T5   بيمارستان که شرايط تهديد  نيمه کار ماندن پروژه مرکز خريد در ضلع جنوبي

 آميزي براي بيماران ايجاد مي کند . 
058/0 1 058/0 

T6  058/0 1 058/0   دي و بنياد جانبازان عدم امنيت در قراردادهاي تنظيمي در بيمه 

T7  عدم تكميل مسير ارتباطي اتوبان حكيم به سمت ميدان المپيك و دسترسي

 سخت به بيمارستان براي مراجعان 
058/0 2 11/0 

T8 ژه  هاي ساختماني  هم جوار با بيمارستان احتمال ايجاد ترافيك در  با اتمام پرو

 رژانس محدود مي شود . فته و دسترسي بيماران و مراکز اومنطقه باال ر
168/0 2 168/0 

 56/2  1 جمع کل
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 نقاط  قابل اصالح  نقاط قوت 

 حسابداري   در  اسناد  نگهداري  جهت  مناسب  فضاي  وجود

 صفر   زير  و  صفر  باالي  استاندارد  غذايي  مواد  سردخانه  وجود

 استاندارد   و  مناسب  ترياژ  وجود

  در  يدك  ژنراتور  وجود  و  بيمارستان  داخل  در  مجزا  برق  پست  وجود

 بحران   زمانهاي

 اورژانس   در  امن  اتاق  وجود

   بيماران  حال  رفاه  جهت  زيبا  محوطه

  از  کاال درخواست  الكترونيكي سيستم  و اداري اتوماسيون اندازي راه

   کاغذ  مصرف  زمينه   در)  پسماند  کاهش  جهت   انبار

 شيميايي  مواد  براي  اختصاصي  فضاي  وجود

 آشپزخانه   بازسازي  و  سازي  زيبا

 کيفيت  با  و  ديجيتال  نوع   به  بسته  مدار  هاي  دوربين   وجود

 بيماران   خانواده  اسكان    جهت  مسجد  با  داد  قرار   عقد

 معلولين   جهت  مناسب  بهداشتي  سرويس  ايجاد

  براي   بهتر  امكان  ايجاد  جهت  تكميلي  هاي  بيمه  انواع  با  قرارداد  عقد

 بستري   بيماران

 بحراني   مواقع  جهت  شهرداري  بحران  مرکز  با  نامه  تفاهم

  به   بيشتر  رساني  خدمت  جهت    آرمان  بيمارستان  با   نامه  تفاهم

 مراجعين 

 پرسنل   براي  استاندارد  و  مناسب  سلف  وجود

 رفاهي  امكانات  جهت  در  انتظامي  مراکز  با  نزديك  همكاري

 کاردرماني   براي  مناسب  آسانسور  وجود  و  کاردرماني  فضاي  تجهيز

  آسانسور    وجود  و(  لوژي  راديو–  سونوگرافي)  پاراکلينيك  بخشهاي

 راديولوژي 

 گر   بيمه  سازمانهاي  موقع  به  واريزي   جهت  اي  برنامه  گرفتن  نظر  در

 البي  سازي  زيبا  براي  ريزي  برنامه  

 جسد   سردخانه  فضاي  بهسازي  براي  ريزي  برنامه

 فرار   پله   ساخت

   تاسيسات  پرسنل  استراحت  براي  مناسب  فضاي   گرفتن  نظر  در

 (    اورژانس  در  منفي  فشار)    تنفسي  ايزوله  اتاق

   جانبازان  اختصاصي  بخش  در  آسانسور   گرفتن  نظر  در

   بخشها  در  تهويه  ارتقاء   جهت  ريزي  برنامه

 سانترال   اکسيژن  سيستم  توسعه

 تهديد ها  فرصت ها 

   منطقه  مختلف  ادارات  و  ارگانها  با  مناسب  ارتباط

 22  منطقه  در  جمعيت  افزايش

   بحران  مواقع  در  بيمارستان  فوري  تخليه  جهت  عمومي  اماکن  وجود

  تره   اماکن  به  مناسب  دسترسي  و  ها  اتوبان  و  بزرگراهها  به  دسترسي

 نشاني  ،آتش  بار

 همجوار   درماني  مراکز  با  مناسب  همكاري

    بيمارستان  اطراف  هاي  داروخانه  با  مناسب  همكاري  و  تعامل

   بيمارستان  نزديكي  در  دندانپزشكي  و  برداري  تصوير  مراکز  وجود

  براي   آن  امكانات  از  استفاده  و  بيمارستان  به  مسجد  بودن  نزديك

   بيماران  هاي  خانواده  اسكان

 روانشناسي   خدمات  و  آموزشي  ي  ها  برنامه  جهت  مدارس  با  تعامل

  در  بحران  آمدن  بوجود  و  بيمارستان  جوار  در  کن  رودخانه  طغيان

   منطقه

   بيمارستان  جوار  در  گاز  و  بنزين  پمپ  وجود

   گر  بيمه  سازمانهاي  موقع  به  واريز  عدم

 که   بيمارستان  جنوبي  ضلع  در  خريد  مرکز  پروژه  ماندن  کار   نيمه

 .  کند  مي  ايجاد  بيماران  براي  آميزي  تهديد  شرايط

    جانبازان  بنياد  و  دي  بيمه  در  تنظيمي  قراردادهاي  در  امنيت  عدم

  و  المپيك  ميدان  سمت  به  حكيم  اتوبان  ارتباطي  مسير  تكميل  عدم

   مراجعان  براي  بيمارستان  به  سخت  دسترسي

  ايجاد  احتمال بيمارستان با جوار هم  ساختماني هاي  ژهپرو   اتمام با

  اورژانس   مراکز  و  بيماران  دسترسي  و  رفته  باال  منطقه  در  ترافيك

 .  شود  مي  محدود
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 مارتيس

 73/3جمع عوامل ردوني :  

 79/2جمع عوامل بيروني : 

  نمره اهي ردوني 

O  

ي 
رون

 بي
ی

ها
ره 

نم
 

S W 

1                                              2                                                3                                          4 

SO 

 تهاجمي 

WO 

 محافظه كاران 

 

1 
 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
4 

ST 

 

 راقبتي 

WT 

 

فعي  تدا

 

T
 

 

    : (WO)    استراتژی محافظه كارانه  

مجموع نقاط ضعف و قوت و تهديد و فرصتها محاسبه شد و برآيند   ايرانيان  پس از تعيين عوامل داخلي و خارجي مرکز روانپزشكي  

مثبت و منفي نقاط قوت و فرصتها و نقاط ضعف و تهديدها جهت تعيين استراتژي آن انجام شد. بر اساس محاسبه عوامل داخلي و  

ن است که ازمزيت موجود در اين استراتژي هدف ايکه  قرار گرفت   WO ،جايگاه بيمارستان در ناحيه SWOT خارجي در ماتريس

 در فرصت  ها براي جبران نقاط ضعف اسفاده شود . 
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 برنامه عملياتي  ژيك اهداف استرات اهداف كالن 

 به آموزشي خدمات ارائه

  و همراهان ، بيماران

 کارکنان 

 توسعه فعاليتهاي آموزشي

 ساماندهي فعاليتهاي آموزشي
 بيمارستانتأمين و تجهيز امكانات آموزشي مورد نياز 

 تدوين سرفصلهاي آموزش ضمن خدمت کارکنان

 تدوين برنامه جامع آموزشي ساليانه بيمارستان 

 هاي آموزشي بيمارستان  تدوين خط مشي 

 کيفيت  با خدمات ارائه

 اصول رعايت  با  درماني 

 بيمار ايمني

 ارتقاء ايمني بيماران در دريافت خدمات 

 ارائه خدماتارتقاء ايمني کارکنان در 

افزايش رضايتمندي و تكريم گيرندگان  

 خدمت

 افزايش رضايتمندي کارکنان 

 آموزش و افزايش توانمندي کارکنان

 رعايت استانداردهاي ايمني بيمار در مراقبت و درمان 

 رعايت حقوق بيمار در درمان و مراقبت مستمر از بيمار 

 پيشنهادات گيرندگان خدمت استقرار نظام رسيدگي به شكايات و 

 استقرار نظام رسيدگي به انتقادات و پيشنهادات کارکنان

 (   (PDP  آموزش مستمر کارکنان بر اساس برنامه توسعه فردي

 برگزاري آموزش هاي دوره اي اعتباربخشي

 استقرار نظام آموزش و توجيه نيروهاي جديد الورود

توسعه و بهسازي فضا و  

ساختار فيزيكي  

 بيمارستان 

 توسعه و بهسازي محيط بيمارستان

قسمت هاي مختلف توسعه و بهسازي 

 بيمارستان 

 توسعه و بهسازي محيط بيمارستان

 بازسازي بخشهاي قديمي و فرسوده بيمارستان
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 استراتژی های بيمارستان 

 مارستانيب يو خارج  يداخل انيمشتر يمند تيرضا ➢

 استانداردهاي اعتبار بخشي استقرار ➢

 و سالم سازي محيط زيست حفظ ➢

 حقوق بيمار و پاسخگويي به آنها رعايت ➢

 منابع مالي  مديريت ➢

 بهبود فرايند مديريت منابع انساني  و آموزش و  توانمندسازي  کارکنان  استراتژي ➢

 (بيمار ايمني  ارتقاء هاي برنامه اجراي)بيمار  ايمني کيفيت بهبود استراتژي ➢

44

Attainability

Costing

Complication

Effectiveness

Popularity

Timing

A.C.C.E.P.T.

 

 : اولويت بندی استراتژی ها  

score T P E C C A  عناوين استراتژيها 

 مارستانيب  يو خارج  يداخل  ان يمشتر یمند  تيرضا 3 2 2 2 2 2 13

 استقرار استانداردهای اعتبار بخشي 2 3 1 2 1 3 12

 حفظ و سالم سازی محيط زيست 2 1 1 3 3 3 13

 رعايت حقوق بيمار و پاسخگويي به آنها  2 1 1 3 3 3 13

 مديريت منابع مالي 2 2 1 3 3 3 14

و آموزش و    منابع انساني    بهبود فرايند مديريت  استراتژی 3 3 1 3 2 3 15

 توانمندسازی  كاركنان

 استراتژی بهبود كيفيت ايمني بيمار  3 3 3 3 3 3 18
 (ماري ب يمنيارتقاء ا يبرنامه ها ياجرا)
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 برنامه واحد تغذيه در بيمارستان روانپزشكي ايرانيان 

 

بيماري ابالغيه از وزارت   18بر اساس ) بستري بيماران براي  درماني رژيم وتجويز تدوين و  درماني  ورژيم تغذيه ارزيابي انجام -

 بهداشت و  بر اساس دستور مشاوره پزشك (  

 بيمارستان  آموزش تغذيه ورژيم درماني به پرسنل -

 آموزش تداخل غذا ودارو به بيماران -

 تغذيه در پيشگيري از کرونا ، ابتال کرونا و دوران نقاهت   -

 خدمات غذايي تقائ سطح کيفيت جهت ار ،همراهان،پرسنل در رضايت سنجي بيماران بستري -

 پيگيري تغذيه بيماران پس از ترخيص  -
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