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پیشگفتار

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با یک قرن همراهی با صنعت نفت کشور بعنوان یک سازمان تخصصی که حیطه
فعالیت آن تمام گستره ایران اسالمیرا در برگرفته ،شناخته میشود .این سازمان متولی اصلی سیاستگذاری ،اجرا ،نظارت و
راهبری ارائه مراقبتهای جامع و یکپارچه سالمت به خانواده بزرگ صنعت نفت بوده با توجه به گستردگی و اهمیت تامین
سالمت ،این سازمان ،بازوی اجرایی صنعت نفت ایران محسوب میشود.
تغییرات محیط تخصصی درمان در کشور و شدیدتر شدن رقابت در بین مراکز بهداشتی و درمانی بهویژه بیمارستانها
و همچنین انتظارات نهادهای باالدستی سازمان ازجمله شرکت ملی نفت ،بر لزوم حرکت به سمت ارائه خدمات بهداشتی
و درمانی بههنگام ،کارآمد و باهزینه مناسب ،عواملی هستند که موجب شد تا سازمان تصمیم بگیرد که با بکارگیری خرد
جمع کثیری از مدیران خود به همراه حضور فعاالنه برخی از مدیران ارشد سازمان از جمله مدیر عامل محترم و اعضای
محترم هیئت مدیره سازمان  ،به تدوین سند چشمانداز و برنامه راهبردی سازمان اهتمام وزرد .بر اساس رهنمودهای مدیران
ارشد سازمان ،رویکرد حاکم بر برنامه راهبردی سازمان براساس ایجاد چابکی سازمانی ،ارائه خدمات کارامد ،بهموقع و سریع
و همچنین با بهای تمام شدة رقابتی است .این مهم موجب شد تا جهتگیری اصلی برنامه بر اساس برونسپاری خدمات
غیرکلیدی ،تمرکز بر ماموریت اصلی ،کارآمدی در هزینههای خدمات ،کاهش بهای تمام شده خدمات و تاثیرگذاری موثر
سازمان بر سالمت کارکنان صنعت نفت شکل بگیرد.
طرح تدوین «سند چشمانداز و برنامه راهبردی بهداشت و درمان صنعت نفت» در دورة زمانی هفت ماهه از اسفند 93
تا شهریور  94با حمایتهای هیئت مدیرة محترم سازمان و بهویژه رئیس محترم هیئتمدیره در دستور کار قرار گرفت .در
تدوین این سند حدود  90نفر از مدیران و دستاندارکاران بهداشت و درمان صنعت نفت در قالب سه نشست تخصصی
دو روزه در شهرهای تهران ،اهواز و آبعلی مشارکت داشتهاند که حضور این جمع کثیر موجب غنیتر شدن محتوای برنامه
و همچنین اجرایی شدن آن در گام بعدی خواهد شد .در گزارش حاضر ،خالصه نتایج و یافتههای اصلی طرح جهت
تصمیمگیری و تصویب اعضای محترم ارائه میشود.
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مﻘدمه:

تدوین سند چشمانداز و برنامه راهبردی یکی از ابزارهای اساسی سازمانها برای ایجاد یکپارچگی و هم سویی میان
اهداﻑ و وﻇایﻒ مختلﻒ در جهت حفﻆ بﻘا و تعالی بخشی است .در این راستا ،سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز بنا
به ضرورتها و الزامات مختلﻒ به تدوین این سند و برنامه جامع راهبردی خود اقدام نموده است.

دﻻیﻞورویﻜردهایﺗدویﻦسند:
-1ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕﺑﺎﻻﺩﺳﺘﻰ

تغییرات محیط و رقابتی شدن بخش بهداشت و درمان در کشور و افزایش کارامدی نهادهای خدمترسان از جمله
بیمارستانها ،موجب شده است که انتظارات از سازمان افزایش یابد .تا جایی که در این خصوﺹ مﻘام عالی وزارت نیز دستور
تشکیل کارگروهی متشکل از مدیران ارشد صنعت نفت جهت بررسی چالشهای حوزه بهداشت و درمان صادر نموده و
حوزه ماموریت این کارگروه را در حیطه تمامیامور مربوﻁ به بهداشت و درمان صنعت نفت از جمله نحوه ارتﻘا و بهبود سطﺢ
سالمت و بهداشت کارکنان ،بازنشستگان و خانوادههای آنها و همچنین توسعه مطلوب خدمترسانی بهداشتی و درمانی با
بهرهگیری از بهترین روشها در کلیه مناطﻖ عملیاتی صنعت نفت عنوان کرده است.
بهرهگیری از پیشرفتهترین سیستمها و روشهای تجربه شده و موفﻖ در ارائه خدمات مورد نظر ،نحوه استفاده از خدمات
بهداشتی و درمانی خارﺝ از سیستم نفت ،بررسی ساختار و ترکیب مناسب مدیریتی برای رسیدن به اهداﻑ ﺫکر شده و
چابکسازی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از دیگر مواردی است که متن این ابالغیه مستفاد میگردد.
-2ﻧﻘﺶﻣﺤﻮﺭﻯﻧﻔﺖﺩﺭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ

صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است .نفت ،عالوه بر اینکه منبع عمده تﺄمین انرژی
در دنیای امروز است ،نﻘش مهمینیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بینالمللی کشورهای مختلﻒ ایفا میکند .بخش
نفت در اقتصاد ایران سالهای زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین میکند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور
نﻘش مسلط را ایفا میکند .از طرفی با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با منابع محدود و نیازهای نامحدود رو به رو
هستند و نمیتوانند تمام بخشهای اقتصادی را همزمان توسعه دهند ،باید به بخشهای مهم و کلیدی خود اولویت دهند.
فعالیتهای صنعت نفت ،عمدت ًا در مناطﻖ عملیاتی بوده که در سراسر کشور بهویژه در جنوب کشور پراکنده هستند.
کارکنان این صنعت به عنوان منبع کلیدی موفﻘیت و پیشرفت بوده و ماهیت مخاطرهآمیز بودن عملیات صنعت ،بر لزوم
حفﻆ سالمت کارکنان میافزاید.
-3ﺭﻗﺎﺑﺘﻰﺷﺪﻥﺑﺎﺯﺍﺭﺳﻼﻣﺖ

در سالهای اخیر ،بخش بهداشت و درمان به سمت رقابتی شدن حرکت کرده است .تاسیس مراکز از جمله درمانگاهها
و بیمارستانهای خصوصی نمونههایی از این قبیل هستند .برای مثال در تهران  19بیمارستان خصوصی با  3220تخت
زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت دارند .فعالیت بخش خصوصی در بازارسالمت ایران همزمان با پیشرفتهای
علمیو تکنولوژیک در این عرصه شرایط رابرای فعالیت بخشهای غیر انتفاعی به خصوﺹ در کالن شهرها سخت تر کرده
است به نحوی که اگر این مراکز نتوانند خود را با تغییرات هماهنﮓ سازند قادر به پاسخگویی مناسب به ﺫی نفعان خود نیز
نبوده و چه بسا مجبور به ترﻙ میدان رقابت شوند.
تحﻘیﻘات نشان میدهد که روند رقابتی خدمات پاراکاینیکی میتواند  30درصد یا بیشتر صرفهجویی به بار آورد .همچنین
رقابت قیمت بین بیمارستانها میتواند به  7درصد یا بیشتر کاهش قیمت خدمات بیانجامد .نتایج یک تحﻘیﻖ دیگر نشان
میدهد که وجود بیمارستانهای انتفاعی در یک منطﻘه جغرافیایی میتواند با  2/4درصد پرداخت کمتر بیمارستانی ارتباﻁ
داشته باشد.
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ﻣﺘﺪﻭﻟﻮژﻯ:

یک الگو در برنامهریزی استراتژیک شامل دو مولفه اصلی است :مراحل و ابزارها  .مدلهای برنامهریزی استراتژیک
و تدوین سند چشمانداز در ادبیات علمیبر اساس مراحل ارائه شدهاند .به عبارت دیگر ،تمام مدلهای برنامهریزی شناخته
شده در دنیا ،یک سری مراحل را برای تدوین برنامه پیشنهاد میکنند .رتبهبندی این مدلها هم بر اساس میزان کاربردی
بودن آنها و مرجع بودنشان مشخﺺ میشود .الگویی که برای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت انتخاب میشود باید
بهگونهای باشد که با ماهیت سازمان همخوانی داشته و شامل ویژگیهای ﺫیل باشد:
 .1با توجه به تغییرات در محیط ،رویکرد رقابتی داشته باشد،
 .2برای سازمانهای بزرگ و پیچیده مناسب باشد،
 .3بومیشده با شرایط ،ادبیات و نظم فکری داخل کشور باشد،
 .4انعطاﻑپذیر بوده و شرایط را برای تفکر شهودی مهیا کند.
با مﻘایسه مدلهای مختلﻒ برنامهریزی استراتژیک و صرفنظر از تفاوتهای ﻇاهری و جزئی آنها و نیز با تکیه بر
مدلهای سازمانهای بزرگ میتوان ادعا کرد که کلیه مدلها به نحوی مراحل سهگانه زیر را شامل میشوند:
تعیین فلسفه و اهداﻑ شرکت
تجزیه و تحلیل محیطی (خارجی و داخلی)
تعیین استراتژیها
در کنار مراحل فوﻕ که به نظر میرسد در تمام مدلها یکسان است ،استفاده از ابزارها اهمیت زیادی دارد .ابزارهای
معرفی شده در الگوهای مختلﻒ متفاوت است و بهرهگیری از این ابزارها در نتیجه و خروجی سند چشمانداز تاثیر زیادی
دارد .در این طرح سعی گردیده ابزارهایی انتخاب گردد که شامل چهار ویژگی فوﻕالذکر باشند )1( :رقابتمحور ( )2مناسب
برای سازمان بزرگ ( )3بومیشده با ادبیات و نظم فکری کشور و ( )4انعطاﻑپذیری؛ باشد.
بر اساس این ویژگیها مدل پایهایی در مراحل برنامهریزی الگوی فرد آر دیوید انتخاب شده که هر چهار ویژگی را تامین
میکرد و همچنین ترکیبی از ابزارها برای این مراحل پیشنهاد شده است.
1

1. Steps and Tools
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1

مطالعه اسناد باﻻدست
تعیین انتظارات نهادهای باﻻدستی

2

مطالعه تطبیقی

بررسی سازمانهای مشابه

3

مطالعه عملکرد

ابزار

کاربرگ استاندارد
مقاصد برای هر چهار
مطالعه

5

6

ارزشها

بررسی توانمندیهای سازمان

10

اهداﻑ استراتژیﻚ

شناسایی عوامل
خارجی

9

تعیین وضعیت و روند

بررسی
روند

تعیین تاثیر بر مقاصد

EFE

8

شناسایی عوامل
داخلی
System
Approach

PEST

14

IEM

QSPM

اولویتبندی و
نهاییسازی

الگویﺗدویﻦسندﭼشﻢاندازوبرنامهراهبردیسازمان

تعیین وضعیت و رشد

بررسی
روند

شناسایی
استراتژیها

تعیین موقعیت استراتژیﻚ

16

11

بررسی عوامل داخلی

12

تعیین تاثیر بر مقاصد

IFE
15

SWOT

13

مسیرهای آرمانی (استراتژیها و برنامههای
عملیاتی )

بررسی عوامل خارجی

کاربرگ تبدیل
مقاصد به اهداﻑ
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4

مطالعه کانونی

شماره
فعالیت

چشمانداز ماموریت

شناسایی  11جزء
مقاصد آرمانی

مقاصد آرمانی (چشمانداز ،ماموریت،ارزشها و
اهداﻑ استراتژیﻚ)

فعالیت

هر برنامهایی شامل دو قسمت است :مﻘصد و مسیر .به همین ترتیب الگوی انتخاب شده برای برنامهریزی استراتژیک
بهداشت و درمان صنعت نفت دارای دو قسمت اصلی است :نخست ،تعیین مﻘاصد آرمانی یا همان ماموریت ،چشمانداز و
ارزشهای بهداشت و درمان صنعت نفت و دوم ،مسیرهای آرمانی که شامل موقعیت استراتژیک و استراتژیهای بهداشت
و درمان صنعت نفت میباشد.
در قسمت اول که منتج به بیانیههای مﻘاصد آرمانی (چشمانداز ،ماموریت ،ارزشها و اهداﻑ استراتژیک) میشود ،هفت
فعالیت به همپیوسته هستند باید طی شود .هر کدام از این فعالیتها به شکلگیری مﻘاصد سازمان کمک میکند .ایبسا
نبود هر یک از آنها باعﺚ شود که از دقت بیانیهها کاسته شود .در ادامه هر کدام از آنها تشریﺢ شده است:
مطالعه اسناد باالدستی :در این مطالعه تمامیقوانین ،بخشنامهها ،برنامهها و مﻘرراتی که از سوی شرکت ملی نفت،
وزارت بهداشت ،سایر نهادها و ارکان حاکمیتی در مورد بهداشت و درمان و همچنین صنعت نفت است ،مورد بررسی قرار
میگیرد .این بررسی بر اساس  9محور اصلی که در کاربرگ تدوین بیانیهها گنجانده شده است ،انجام میشود .هدﻑ از این
بررسی تعیین انتظارات و شناسایی خواستههای نهادهای باالدستی سازمان است .این انتظارات باید در متن بیانیهها ملحوﻅ
شود .در این طرح مهمترین اسنادی که مورد بررسی قرار گرفته شامل قانون اساسی جمهوری اسالمیایران ،سند چشمانداز
جمهوری اسالمیایران ،برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمیایران ،سیاستهای کلی برنامه ششم ،سیاستهای کلی
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سالمت ابالغی مﻘام معظم رهبری ،قانون برنامه پنجم توسعه ،اساسنامه شرکت ملی نفت ایران  ،مستندات مربوﻁ به طرح
تحول نظام سالمت ،قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،قانون تشکیل وزارت نفت ،سیاستها ،برنامهها
و استراتژیهای نفت و گاز کشور  ،قانون تامین اجتماعی و سایر مستندات مرتبط میباشد .در کنار این اسناد این بیانیهها
با توجه ویژه به متن ابالغیه مﻘام عالی وزارت درخصوﺹ ساماندهی بهداشت و درمان در صنعت نفت طراحی شده است.
مﻄالﻌهﺗﻄبیﻘی :در کنار بررسی انتظارات باالدستی ،مطالعات تطبیﻘی با هدﻑ بررسی تجارب سایر سازمانهای مشابه
انجام میگیرد .این کار باعﺚ میشود تا مﻘاصد آرمانی سایر سازمانهای مشابه برررسی شده و از تجارب و محورهای
عمده استفاده شده در آنها کمک گرفته شود .در این بررسی از موارد مشابه به ترتیبی که در ادامه میآید استفاده
شده است :دپارتمانهای مراقبتهای سالمت کالیفرنیا ،ترکیه ،آفریﻘای جنوبی ،وزارتخانههای سالمت بریتیش کلمبیا،
افغانستان ،زیمباوه ،سیرالئون ،بیمارستان شربوری و تلفورد( 1ان.اچ.اس تراست) ،بیمارستانهای دانشگاهی ویرجینیای
غربی ،2بیمارستان پاپورﺙ 3و شبکه بهداشت و درمانی آکسفورد 4میباشد.
مﻄالﻌهﻋﻤﻠﻜردی :در مطالعه عملکردی ،دستاوردها و نتایج سازمان در گذشته بررسی میشود .این بررسی کمک
میکند تا بیانیههایی که تدوین میشوند به صورتی باشند که با فعالیت و محورهای توانمندی قبلی سازمان نیز تناسب داشته
باشد .در این طرح از گزارش عملکردی سازمان برای سال  93استفاده شده است.
مﻄالﻌهکانونی :مطالعه کانونی به عنوان مطالعه جمعبندی استفاده میشود .در این بررسیها از نظر مدیران استفاده
میشود .نتایج بررسیهای مراحل اول تا سوم به عنوان ورودی کارگروهها استفاده میشود .در مطالعه کانونی جمعی از
مدیران انتظارات را در نظر گرفته از طریﻖ مشاهده سازمانهای مشابه و همچنین عملکرد گذشته سازمان ،بندهای 9گانه
بیانیهها را تدوین میکنند .این مطالعه در قالب سه نشست تخصصی در تهران ،اهواز و آبعلی انجام شده است.
ﺗﻜﻤیﻞاجﺰا :در این مرحله تمام یافتههای مطالعات چهارگانه به طور ﻇریفی در کنار هم چیده شده و با یک بیان روایی،
ساده و کامل نوشته میشود .این مهم در قالب کارگروه تلفیﻖ انجام شده است.
بیانیهها:بیانیههای سازمان شامل سه بیانیه اصلی میباشد :چشمانداز ،ماموریت و ارزشها .بیانیههای سهگانه در نشست
تخصصی تهران در  19و  20اسفندماه توسط مدیران بهداشت و درمان تصویب شد.
در کنار این بیانیهها ،اهداﻑ استراتژیک نیز مشخﺺ میشود .این اهداﻑ برخاسته از بیانیهها بوده و جهتگیریهای
اصلی سازمان را برای آینده نشان میدهد .اهداﻑ استراتژیک نیز در نشست تخصصی تهران تصویب گردید.
از مرحله  8به بعد ،مسیرهای آرمانی یا همان استراتژیها تدوین میشوند .برای تدوین مسیرهای سازمان در آینده نیاز
به دو مطالعه است :بررسی محیط خارجی (محیطشناسی) و بررسی محیط داخلی (عارضهیابی) .محیطشناسی و عارضهیابی
در نشست تخصصی اهواز  5و  6خرداد  94انجام گردید .ابتداء در مراحل  9 ،8و  10بررسی محیط خارجی انجام میشود.
در این مرحله محیط خارجی در سه الیه تخصصی ،عمومیو بینالمللی تﻘسیمبندی شده و فهرست اولیه از تمام عوامل
محیطی شناسایی گردید .سپس از مدیران خواسته شد تا عوامل تاثیرگذار را انتخاب نمایند .در این بررسیها  32عامل
محیطی به عنوان عوامل تاثیرگذار انتخاب گردید.
در این مرحله روند عواملی که تاثیرگذاری آنها بر بهداشت و درمان صنعت مورد توافﻖ واقع شده است ،در قالب جلسات
کارگروه تخصصی شناسایی میشوند .منظور از روند ،شناسایی وضعیت عامل ،تعیین وضعیت کنونی و پیشبینی آن در آینده
نزدیک است .پس از تعیین روند ،نحوه تاثیر عامل بر چشمانداز سازمان تعیین میشود .وقتی که عوامل نسبت به چشمانداز
5
سنجیده شوند ،نوﻉ آنها اعم از فرصت یا تهدید بودن مشخﺺ میشود .برای این کار از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
استفاده شده است.
)1. The Shrewsbury and Telford Hospital (NHS Trust
2. West Virginia University Hospitals
)3. Papworth Hospital (NHS Foundation Trust
)4. Oxford Health (NHS Trust
)5. External factor evaluation (EFE
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در این مرحله محیط داخلی در سه محور با رویکرد سیستمیبررسی میشود :منابع ،فرآیند و دستاوردها .بر اساس همین
سه محور فهرست اولیه از تمام عوامل محیط داخلی شناسایی گردید .سپس از مدیران خواسته شد تا عوامل تاثیرگذار را
انتخاب نمایند .در این بررسیها  37عامل داخلی به عنوان عوامل تاثیرگذار انتخاب گردید.
همانند عوامل خارجی ،در این مرحله روند عواملی که تاثیرگذاری آنها بر بهداشت و درمان صنعت مورد توافﻖ واقع شده
است ،در قالب جلسات کارگروه تخصصی شناسایی میشوند .منظور از روند ،شناسایی وضعیت عامل ،تعیین وضعیت کنونی
و پیشبینی آن در آینده نزدیک است.
پس از تعیین روند ،نحوه تاثیر عامل بر چشمانداز سازمان تعیین میشود .وقتی که عوامل نسبت به چشمانداز سنجیده
شوند ،نوﻉ آنها اعم از قوت یا ضعﻒ بودن مشخﺺ میشود .آن دسته از عوامل داخلی که در دستیابی به چشمانداز کمک
میکنند ،قوتها و آن دسته که مانع تحﻘﻖ چشمانداز میشوند ،ضعﻒها نامیده میشوند .برای این کار از ماتریس ارزیابی
عوامل داخلی 1استفاده شده است.
پس از شناسایی عوامل محیط داخلی و محیط خارجی ،براﻱ تجزیه و تحلیل همزمان عوامل داخلﻲ و خارجﻲ از ابزارﻱ
به نام ماتریس داخلﻲ و خارجﻲ استفاده مﻲ شود .این ماتریس براﻱ تعیین وضعیت موقعیت استراتژیک به کار مﻲرود .براﻱ
تشکیل این ماتریس ،بایستﻲ امتیازاتﻲ که در ماتریسهاﻱ بررسﻲ عوامل داخلﻲ و خارجﻲ بدست آمده را در ابعاد افﻘﻲ
و عمودﻱ این ماتریس جاگذارﻱ کرده و سپس متناسب با موقعیت استراتژیک به دست آمده ،استراتژﻱ خاصﻲ انتخاب
مﻲشود .در ماتریس داخلﻲ و خارجﻲ نمرات ماتریسهاﻱ ارزیابﻲ عوامل خارجﻲ و داخلﻲ در ابعاد افﻘﻲ و عمودﻱ قرار مﻲ
گیرند .این نمرات در یک طیﻒ دو بخشﻲ شامل؛ قوﻱ ( 2/5الﻲ  )4و ضعیﻒ ( 1الﻲ  )2/5قرار مﻲگیرند .ماتریس داخلﻲ و
خارجﻲ چهار ناحیه دارد .ناحیه تهاجمﻲ اشاره به موقعیتﻲ دارد که در آن سازمان در محیط خارجﻲ خود داراﻱ فرصتهاﻱ
مناسبﻲ است و همچنین در داخل نیز از قوتهاﻱ خوبﻲ برخوردار است .در این حالت توسعه فعالیتها در سرلوحه کارها قرار
مﻲگیرد .از سازمانﻲ که در این موقعیت قرار مﻲگیرد انتظار مﻲرود که با بهرهگیرﻱ از فرصتها و قوتهاﻱ موجود بتواند به
صورت «تهاجمﻲ» عمل کند .ناحیه محافظهکارانه به موقعیتﻲ اشاره دارد که سازمان در محیط خارجﻲ خود همچنان داراﻱ
فرصت است ،اما در محیط داخل با ضعﻒهایﻲ مواجه است .در این حالت از سازمان انتظار مﻲرود که به رفع ضعﻒهاﻱ
درونﻲ بپردازد و به عبارت دیگر به صورت «محافظهکارانه» در رفع چالشهاﻱ درونﻲ تالش کند .در ناحیه رقابتﻲ ،از سازمان
داراﻱ قوت با تهدیدهاﻱ بیرونﻲ مواجه است ،انتظار مﻲرود که به صورت «رقابتﻲ» در رفع چالشهاﻱ بیرونﻲ بکوشد .و
سرانجام ،در ناحیه تدافعﻲ ،سازمان با حالتﻲ مواجه است که در محیط خارجﻲ داراﻱ تهدیدهاﻱ جدﻱ است و همچنین
توانایﻲ مﻘابله با این تهدیدها را هم ندارد ،در این صورت سازمان باید از طریﻖ راهکارهاﻱ «تدافعﻲ» به سبکسازﻱ و
برونسپارﻱ فعالیتهایش بپردازد.
براﻱ شناسایﻲ استراتژﻱهاﻱ قابل قبول از تجزیه و تحلیل سوات استفاده مﻲشود .در این تجزیه و تحلیل هر کدام از
عوامل خارجﻲ در کنار عوامل داخلﻲ مورد بررسﻲ قرار مﻲگیرند تا راهکارهاﻱ مناسبﻲ در خصوﺹ مواجه شدن با فرصتها،
تهدیدها ،قوتها و ضعﻒها تدوین شوند .مﻘایسه فهرست عوامل داخلﻲ و عوامل خارجﻲ از مشکلترین بخشهاﻱ تهیه
ماتریس سوات است و به قدرت قضاوت باالیﻲ نیازمند است .در بکارگیرﻱ این ماتریس با حضور افراد آگاه ،صاحبنظر و با
تجربه از داخل و خارﺝ سازمان ،با استفاده از روش طوفان فکرﻱ استراتژﻱهاﻱ مفیدﻱ از تطبیﻖ عوامل خارجﻲ و داخلﻲ
احصاء مﻲشود .این مهم در نشست تخصصی آبعلی در  14و  15شهریور  94انجام شده است که با حضور و مشارکت مدیران
و دستاندرکاران سازمان در دو روز اتفاﻕ افتاده است.
آخرین مرحله از الگوی برنامهریزﻱ استراتژیک مربوﻁ به اولویتبندﻱ استراتژﻱهاﻱ قابل قبول و شناسایﻲ استراتژﻱهاﻱ
برتر سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت است .از آنجاکه منابع سازمان محدود است ،باید اولویت استراتژﻱها بر اساس
معیارهاﻱ مشخصﻲ تعیین شده باشد .این معیارها اهداﻑ استراتژیک یا عوامل محیطی هستند .به طور منطﻘﻲ ،هر
)1. Internal factor evaluation (IFE
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استراتژﻱ که کمک بیشترﻱ به تحﻘﻖ اهداﻑ استراتژیک یا پاسﺦ مناسب به عوامل محیطی میدهد ،باید داراﻱ اولویت
باالترﻱ باشد .برای اولویتبندﻱ استراتژﻱها از ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی 1استفاده میشود .به هنگام کاربرد
ماتریس برنامهریزﻱ استراتژیک کمﻲ باید از قضاوت شهودﻱ خوب استفاده کرد .از دیدگاه نظرﻱ ،با استفاده از ماتریس
برنامهریزﻱ استراتژیک کمﻲ مﻲتوان جذابیت نسبﻲ استراتژﻱهاﻱ مختلﻒ را مشخﺺ نمود ،یعنﻲ تعیین میزانﻲ که یک
استراتژﻱ مﻲتواند در تحﻘﻖ اهداﻑ استراتژیک نﻘش موثر داشته باشد.
ساﺧتاروارکانبرنامه

ساختار اجرایی در این طرح بهگونهای چیده شده است که مشارکت اکثریت به اتفاﻕ مدیران و دستاندرکاران بهداشت
و درمان صنعت نفت در دارا بوده و همچنین چابکی الزم برای تولید دادهها و اطالعات و غنیسازی آنها را در طول فرآیند
تدوین سند به همراه داشته باشد .این مهم با تعریﻒ سه سطﺢ میسر گردید .ابتدا در ستاد سازمان کارگروه تدوین سند تشکیل
گردید که ماموریت این گروه تهیه اطالعات پیشنویس و ورودیهای برنامه بود .این کارگروه با تشکیل  30جلسه کاری
در ستاد سازمان تصمیمسازی الزم را در مورد متدولوژی ،ابزارها ،تکنیکها ،اطالعات اولیه و طراحی فرمها را عهدهدار
بود .سطﺢ بعدی جلسات نشستهای تخصصی است که با متشکل از حدود  80نفر بوده و در این نشستها ،بحﺚهای
کارشناسی در قالب شش کمیته با عناوین تخصﺺ ،تعهد ،تالش ،تحول ،توسعه و تعالی پیرامون فرمهای طراحی شده
صورت پذیرفت .سه نشست تخصصی دو روزه در تهران ،اهواز و اصفهان انجام شده است .خروجیهای این نشستها به
عنوان سند مورد تایید بهداشت و درمان بوده و به سطﺢ باالتر یعنی شورای عالی ارائه میشود .این شورا شامل هیئت مدیره
سازمان است که نتایج را پس از بررسی ،تصویب و ابالﻍ مینماید .به طور خالصه ،ارکان تدوین سند چشمانداز شامل موارد
سهگانه زیر است.
شوراﻱ عالی – شورای عالی شامل مدیر عامل ،اعضای هیئت مدیره ،معاونین سازمان و مدیریت برنامهریزی میباشد
و کلیه نتایج نهایی مطالعه به تصویب این شورا میرسد .نتایج بدست آمده پس از تصویب این شورا مبنای کار در عملیات
اجرایی بهداشت و درمان صنعت نفت قرار میگیرد.
نشستهای تخصصی  -که شامل مدیران مناطﻖ ،روسای بیمارستانها ،بهداریها و مراکز میباشد و مسئولیت بررسی
نتایج بدست آمده و تایید آنها برعهده اعضای این نشستها است .نتایج بدست آمده پس از تایید کمیتههای ششگانﺔ این
نشستها در شورای عالی مطرح گردد .جهت ایجاد انسجام و هماهنگی بین نتایج هر کمیته ،یک کمیتﺔ تلفیﻖ که اعضای
آن شامل رئیس کمیته به همراه یک کارشناس منتخب تشکیل گردیده است.
کارگروه تخصصی -که در ستاد سازمان و با مشارکت جمع محدودی از کارشناسان سازمان و مدیریت برنامهریزی
میباشد که وﻇیفه تصمیم در مورد متدولوژی و پیشنویس سند را عهدهدار هستند.

)1. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM
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تصمیم
کمیته
تخصص

تصویب

شورای عالی

تلفیق

کمیته تلفیق

کمیته
تعهد

کمیته
تالش

تعیین

نشستهای تخصصی

کمیته
تحول

کمیته
توسعه

کمیته
تعالی

کارگروه تخصصی

در ساختار فوﻕالذکر ،کارکنان تاثیرگذار و تصمیمگیر بهداشت و درمان صنعت نفت مشارکت داشتهاند که در ادامه
فهرست اسامیآنها ارائه شده است.
فهرست اسامیاعﻀای شورای عالی (اعﻀای محترم هیﺌت مدیره)

ردیﻒ

نام و نام خانوادگی

2

دکتر حبیباله سمیع

1

سمت

آقای جعفر مدنیزادگان

رئیﺲ هیﺌت مدیره

3

دکتر فرهاد کالنتری

عﻀو هیﺌت مدیره

5

دکتر احمد مدنیپور

عﻀو هیﺌت مدیره

7

جهانبخش امینی

عﻀو هیﺌت مدیره

4
6

دکتر طاهره جعفری
محسن امیریان

مدیر عامل

عﻀو هیﺌت مدیره

عﻀو هیﺌت مدیره

فهرست اسامیاعﻀای کمیتههای نشستهای تخصصی – کمیته تخصص
ردیﻒ

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر فرهاد کالنتری (سرگروه)

رئیﺲ بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز

2

دکتر عباس خدادادی (هماهنگکننده)

عﻀو هیت علمی دانشگاه

3

آقای فریدون جمشیدی

معاون پشتیبانی بهداشت و درمان صنعت نفت فارس

4

آقای عبدالعباس رضایی زاده

مدیر مالی بهداشت و درمان صنعت نفت تهران

5

آقای سید فرهاد قوامی

رئیﺲ طرح و برنامهریزی منابع انسانی

6

دکتر قاسم طالع

رئیﺲ بازرسی و رسیدگی به شکایات

7

دکتر رحیم معصومی

رئیﺲ بهداشت و درمان صنعت نفت مرکزی و لرستان

8

دکتر محمد علی فالح

مشاور عالی مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

9

آقای دکتر فرهاد باقری

رئیﺲ بیمارستان نفت بوشهر

10

آقای دکتر محمد رضا بستانی

رئیﺲ بیمارستان نفت آبادان

11

آقای دکتر مشتری دوست

رئیﺲ نظارت بر درمان سازمان

12

آقای دکتر ناصر مظفری

رئیﺲ بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری

13

دکتر پیمان فرید نیا

کارشناس مدیریت سالمت
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فهرست اسامیاعﻀای کمیتههای نشستهای تخصصی – کمیته تعهد
ردیﻒ

نام و نام خانوادگی

سمت

1

مهدی فریبرز قنادان (سرگروه)

مدیر منابع انسانی

2

حامد دهنوی (هماهنگکننده)

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشت

3

مهندس ناصر بهره ور

مسﺌول برنامهریزی بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز

4

دکتر فرﺥ افتخار

کارشناس امور درمان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

5

مهندس علیرضا فارسیان

رئیﺲ واحد فنآوری اطالعات و ارتباطات

6

آقای عباس عفیفی

مشاور مدیرعامل در امور مالی

7

دکتر محسن تندر

رئیﺲ بهداشت و درمان صنعت نفت گﭽساران

8

دکتر شمﺲ الدین حسینعلیزاده

رئیﺲ بهداشت و درمان صنعت نفت شمالﻐرب

9

دکتر کاﻇم سعیدی

رئیﺲ بهداشت و درمان صنعت نفت شماشرق

10

دکتر محمد اسماعیلی

رئیﺲ بیمارستان نفت ماهشهر

11

آقای علیرضا مهرجویی

رئیﺲ امور پیمانهای سازمان

12

مهندس منوچهر سلیمانی

معاون پشتیبانی بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز

13

آقای فخرالدین فاضلی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

فهرست اسامیاعﻀای کمیتههای نشستهای تخصصی – کمیته تالش
ردیﻒ

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر علی بهزادی (سرگروه)

رئیﺲ بهداشت و درمان صنعت نفت تهران

2

خانم گیتیافروز پور احمد
(هماهنگکننده)

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

3

آقای دکتربهرام دهقان

معاون درمان و دارو بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز

4

آقای احمد مدنی پور

مدیر مالی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

5

آقای علی جاسبی

رئیﺲ امور اداری سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

6

دکتر علیرضا قانعیان

رئیﺲ امور دارویی و تجهیزات پزشکی

7

دکتر عباسعلی زارﻉ

رئیﺲ بهداشت و درمان صنعت ماهشهر

8

دکترمحمد صادق شمﺲ الهی

رئیﺲ بهداشت و درمان صنعت نفت البرز

9

دکتر بهزاد نوریان

رئیﺲ بهداشت و درمان صنعت نفت شمال کشور

10

آقای سید اکبر میر رحیم

رئیﺲ تدوین مقررات سازمان

11

آقای دکتر رضا مکتار زاده

رئیﺲ بیمارستان نفت آغاجاری
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فهرست اسامیاعﻀای کمیتههای نشستهای تخصصی – کمیته تحول
ردیﻒ

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر طاهره جعفری (سرگروه)

عﻀو هیﺌت مدیره سازمان

2

دکتر معین الدین شریفانی
(هماهنگکننده)

رئیﺲ مطالعات استراتژیﻚ و ارزابی عملکرد

3

دکتر وحید مالکی

معاون درمان و دارو بهداشت و درمان صنعت نفت شمالشرق

4

آقای سلمان غالمی

معاون پشتیبانی بهداشت و درمان صنعت نفت تهران

5

دکتر روزبه هژبری

کارشناس ارشد مطلعات و برنامهریزی استراتژیﻚ

6

آقای رضا رهنده

مسﺌول روابط عمومیآغاجاری

7

دکتر مهرداد حسین زاده

رئیﺲ بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر

8

آقای دکترپاتریﺲ حبیبی

رئیﺲ بهداشت و درمان صنعت نفت هرمزگان

9

آقای دکتر سید علی عظیمی

رئیﺲ بهداشت و درمان صنعت نفت قم

10

دکتر محمد تقی دهقان نیری

رئیﺲ بیمارستان نفت تهران

11

سرکار خانم مهین خیام فر

رئیﺲ واحد آمار و اطالعات سازمان

فهرست اسامیاعﻀای کمیتههای نشستهای تخصصی – کمیته توسعه
ردیﻒ

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکترجهانبخش امینی (سرگروه)

مشاور مدیر عامل در امور بیمارستانها

2

دکتر مسلم شریفی (هماهنگکننده)

رئیﺲ امور بهره وری

3

آقای محسن رحیمزاده

معاون پشتیبانی بهداشت و درمان اصفهان

4

دکتر محمد رفیعی

رئیﺲ آموزش تحقیقات و رئیﺲ حراست سازمان بهداشت و
درمان

5

خانم شهرزاد فالحی

رئیﺲ واحد مهندسی سیستمها و بهره وری

6

آقای سید مرتﻀی موسوی

رئیﺲ حسابرسی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

7

خانم دکترآذین ادیب فر

رئیﺲ بهداشت و درمان صنعت نفت مسجد سلیمان

8

دکتر صفدر آزادی

رئیﺲ بهداشت و درمان صنعت نفت شیراز

9

دکتر سعید منصوری

رئیﺲ بهداشت و درمان صنعت نفت غرب کشور

10

آقای دکتر حمید خالقی

رئیﺲ بیمارستان نفت گﭽساران

11

آقای منصور میرزایی

معاون پشتیبانی بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان
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فهرست اسامیاعﻀای کمیتههای نشستهای تخصصی – کمیته تعالی
ردیﻒ

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر مجید رزاقی (سرگروه)

مدیر سالمت

2

آقای مهندس موسی سوری
(هماهنگکننده)

مدیر عامل سابق پایانههای نفتی خارﻙ

3

جناب آقای نیﻚ منش

ممسﺌول برنامهریزی بهداشت و درمان صنعت نفت مر کزی و لرستان

4

مهندس بهنام سمیع

مدیر مهندسی ساختمان ساززمان بهداشت و درمان صنعت نفت

5

دکتر افشین بلوری

رئیﺲ امور سالمت کار و HSE

6

خانم طاهره ربیعی

رئیﺲ بودجه کنترل هزینهها و تامین منابع سازمان

7

دکتر عباس اثنی عشری

رئیﺲ بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان

8

دکتر حمید رضا محمودی

مشاور اجرایی مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

9

آقای دکتر محراب اسد پور

رئیﺲ بیمارستان بزرگ نفت اهواز

10

دکتر مصطفی رجبی

رئیﺲ بهداشت و درمان صنعت نفت خارگ

11

دکتر رضا مسعودی

رئیﺲ بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان

12

آقای حسین طاهری

رئیﺲ امور حقوقی سازمان

13

آقای عبدالرضا محسنی

رئیﺲ پشتیبانی بهداشت و درمان شمال کشور

اصولﺣاکﻢبربرنامه

سند چشمانداز و برنامه راهبردی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با توجه به رعایت اصول ﺫیل تهیه شده است:
هﻢپیوندﻱ:برنامه عملیاتی با برنامههاﻱ فرادست و پاییندست ،ارتباطی همپیوند داشته و مبتنی بر چشمانداز ،ماموریت،اهداﻑ استراتژیک و استراتژﻱهاﻱ شرکت ملی نفت و سایر نهادهای تاثیرگذار است.
انﺴﺠاﻡ :بخشهاﻱ مختلﻒ برنامه با هم هماهنﮓ بوده و محتواﻱ برنامهبا هم تناقﺾ و تضاد ندارند.مشتریمحوری :این برنامه با در نظر گرفتن خواستههای صنعت نفت بهعنوان جمعیت خدمتگیرنده و با محوریتتامین انتظارات آنان تدوین شده است.
جامﻌیت :این برنامه در بر گیرنده کلیه فعالیتها و برنامههاﻱ سازمان در طول مدت برنامه است.ﺗﻤرکﺰبراجرا :این برنامه با نگاه اجرایی شدن چشمانداز ،ماموریت و استراتژﻱهاﻱ سازمان تهیه شده است .از این رو درتهیه آن از مبانی و مفاهیمیاستفاده شده است که با عملیات جاری سازمان هماهنگی داشته باشد.
واقﻊﮔرایی :برنامه متکی بر دادهها و اطالعات واقعی در محیط خارجﻲ و محیط داخلﻲ سازمان مﻲباشد که از بررسیمنابع معتبر و پیمایشهاﻱ میدانی و دیدگاههاﻱ خبرگان به دست آمده است.
بهرﻩﮔیریازاصولﻋﻠﻤی:برای تدوین برنامه از اصول علمیروز در مدیریت استراتژیک به همراه مطالعات تطبیﻘیاستفاده شده است.
افﻖزمانی :دامنه زمانی تحﻘﻖ اهداﻑ آن متناسب با سند چشمانداز کشور در سال  1404میباشد.صراﺣت :دستاوردهاﻱ مورد انتظار ،صریﺢ ،روشن و معطوﻑ به هدﻑ مشخصی باشند .از ارائه تحلیلهاﻱ مبهم وکلی خوددارﻱ شده است.
انﻌﻄاﻑپﺬیرﻱ:هر برنامهای با وجود انواﻉ پیشبینیها و کنترلها در مسیر اجرا ،دچار انواﻉ موانع و انحراﻑها میشود،لذا تالش شده است تا حد ممکن انعطاﻑ الزم براﻱ اصالحات در متن سند گنجانده شود.

15

ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ

رویﻜردﺣاکﻢبربرنامه:

 چابکی ،برونسپاری و کارآمدی سازمان ارائه خدمات سریع و ارزان مدیریت کارامد هزینهها و بهای تمام شده خدمات سازمان -تامین انتظارات و رضایتمندی کارکنان صنعت نفت

اصولﺣاکﻢبرسندﭼشﻢاندازوبرنامهراهبردیبهداﺷتودرمانصنﻌتنفت
فهرست فرصتها ،تهدیدها ،قوتها و ضعﻒهای سازمان
فرصتها
O1

استقرار استانداردهای نظارتی و ارزیابی وزارت بهداشت و درمان (از قبیل اعتباربخشی ،حاکمیت بالینی و)...

O2

مشخص بودن چارچوب اختیارات و مسﺌولیتهای سازمان

O3

نگرش مناسب مدیران و کارکنان صنعت به سازمان

O4

هماهنگی وزارتخانههای نفت ،بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تعاون کارورفاه اجتماعی

O5

ماهیت عملیاتی نفت و مخاطرات خاﺹ شﻐلی

O6

توسعه صنعت و میزان تولید نفت و پراکندگی جﻐرافیایی فعالیتهای نفتی

O7

وجود تقاضا برای ارائه خدمات سالمت از طرﻑ کشورهای منطقه و شرکتهای نفتی

O8

بهبود سطح سواد و فرهنگ سالمت

O9

وجود تقاضا از طرﻑ سایر خدمتگیرندگان در جامعه

O10

بهبود تعامالت و ارتباطات بینالمللی

O11

زیرساختهای مناسب فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور

O12

امکان برخورداری از فناوریهای جدید سالمت

O13

توانمندی مشاوران پیمانکاران ،سازندگان و تامینکنندگان
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O14

امکان حﻀور در مجامع بینالمللی بهویژه اوپﻚ در زمینه سالمت و مدیریت بحران
تهدیدها

T1

گسترش بخش خصوصی و رقبا در سالمت

T2

رضایتمندی کم مشتریان از خدمات سازمان

T3

ادغام صندوقهای بیمهای سالمت

T4

پرداخت نامرتب مطالبات از طرﻑ کارفرمای مالی و مشتریان

T5

تهدید عوامل اجتماعی موثر بر سالمت (از قبیل سبﻚ زندگی ،آلودگی و)...

T6

تاثیرگذاری مسائل سیاسی بر سازمان

T7

الگوی شیوﻉ بیماریها در سطح جهانی

T8

انتظارات جمعیت هدﻑ

T9

فشار تقاضا برای توسعه خدمات و مراکز

T10

تﻐییر در هرم سنی و سالمندی جمعیت هدﻑ

T11

وجود تقاضای القایی

T12

رکود اقتصادی و باﻻ بودن نرﺥ تورم در بخش سالمت

T13

شرکتهای خصوصی شده نفتی
قوتها

S1

توانمندی در حﻀور متناسب با توسعه فعالیتهای صنعت نفت

S2

تعامل مناسب سازمان با ذی نفعان (از قبیل صنعت نفت ،صندوق بازنشستگی ،بهداشت و درمان)

S3

توانمندی در سیستمهای اطالعات مدیریت و خدمات درمانی

S4

توانمندی مراکز ارائه دهنده خدمات در مراکز اورژانﺲ پیشبیمارستانی و پزشکیاری

S5

توانمندی ارائه خدمات متناسب با نیاز مشتریان

S6

توانمندی تﻀمین کیفیت خدمات بهداشت و پیشگیرانه

S7

توانمندی در دسترسی و شناسایی جمعیت طبی

S8

توانمندی در نظام ارجاﻉ ،سالمت کار ،سالمت خانواده و سطحبندی خدمات

S9

توانمندی در اقدامات زیست محیطی و مدیریت پسماندها

S10

ساختار مناسب برای مدیریت کیفیت

S11

توانمندی در اجرای پروژههای نمونه بیمارستانی (مانند بیمارستان آینده)

S12

نظام کارآمد ارزیابی و انتخاب تامینکنندگان ()vendor list

S13

توانمندی در ارائه خدمات نوین و پزشکی از راه دور()hi-tech
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S14

توانمندی در انجام مطالعات سالمت و برنامههای پژوهشی
ضعﻒها

W1

ضعﻒ در نظام مدیریت ارتباط و پاسخگویی به مشتریان

W2

ضعﻒ در برنامهریزی منابع انسانی

W3

تناسب کم تامین منابع و بودجه با خدمات و برنامهها

W4

ضعﻒ در مدیریت هزینهها و تخصیص منابع

W5

قدیمیو مستهلﻚ بودن ابنیه ،اماکن ،تجهیزات ،تسهیالت و امکانات فیزیکی و ارگونومینامناسب

W6

ضعﻒ در تﻀمین کیفیت خدمات درمان

W7

ضعﻒ در بهرهگیری از استانداردهای علمیدر استخدام و نگهداشت نیروهای کیفی

W8

ضعﻒ در نظام انتخاب ،انتصاب و توسعه مدیران

W9

ضعﻒ در زیرساختهای ارتباطی

W10

عدم بروزرسانی فرآیندها و چابکی کم آنها

W11

ضعﻒ در کنترل و ارزیابی واحدهای ستادی و عملیاتی

W12

ضعﻒ در تناسب ساختار و اختیارات با وﻇایﻒ

W13

ضعﻒ در مدیریت بحران (نیروی انسانی تجهیزات و زیر ساختهای ارتباطی)

W14

توجه کم به ارزیابیهای فنی و اقتصادی طرحها و پروژهها

W15

ضعﻒ در تجمیع اطالعات و تولید دادههای بزرگ

W16

ضعﻒ در آمادگی فیزیکی وکارکنان مراکز درمانی در مواجهه با بحران

W17

ضعﻒ در  HSEمراکز و میزان توجه به اجرای آن

W18

توجه کم به مدیریت علمیو دانشمحور

W19

ضعﻒ در حسابداری قیمت تمام شده

W20

ضعﻒ در مدیریت فناوری در سازمان

W21

ضعﻒ در هزینهکرد بودجه پژوهشی
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ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﺪﻣﺖﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻈﺎﻡ
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺍﺻﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻯ،
ﺍﺟﺮﺍ ،ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎﻯ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺰﺭگ* ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
ﺧﺪﻣﺖﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺁﻣﻴﺰ،
ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻮﻳﻦ ،ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ،ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﺘﻌﻬﺪ ،ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻯ ﺍﺯ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺳﻼﻣﺖﻣﺤﻮﺭﻯ ﻭ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
* ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ ،ﺑﺎﺯﻧﺴﺸﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻣﺎ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻭ ﺣﻔﻆ
ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﻳﻢ:
 ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ
 ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ
 ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ
 ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ
 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮﻯ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻥ
 ﺍﻟﻬﺎﻡﺑﺨﺸﻰ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﺁﻓﺮﻳﻨﻰ
 ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ
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ﺷناساییاهداﻑواستراﺗﮋیهایسازمان:

پس از تحلیل عوامل محیطی و بر اساس بررسیهای کمیدر قالب متدولوژی و مدل پایه مطالعه ،اهداﻑ و
راهبردهای کالن سازمان مشخﺺ و طبﻖ جدول زیر اعالم گردید:
هدﻑ

استراتژی

 -1ارتقای سطح سالمت

ترویج فعالیتها و خدمات بهداشتی و محیط زیست سالم

 -2ارتقای کیفیت خدمات
 -3بهبود پاسخگویی و افزایش
رضایتمندی گیرندگان خدمات

تعالیبخشی به خدمات سازمان
متناسبسازی خدمات سازمان با نیازها و انتظارات صنعت نفت
تقویت پاسخگویی و فرهنگ مشتریمداری در سازمان
کارآمدسازی مدیریت هزینه و بهرهگیری از اصول اقتصاد سالمت
بازآرایی فرآیندها و ساختارهای سازمان

 -4ارتقای کارآمدی سازمانی

انسجامبخشی به سطوح و زنجیره خدمات سالمت سازمان
بهرهبرداری موثر از پتانسیلهای سازمانی و گسترش دامنه گیرندگان خدمت
بهبود مدیریت تقاضا و اصالح الگوی رفتار دریافتکنندگان خدمت

 -5تعالی و رشد سرمایههای انسانی
 -6روزآمدی فناوری و تحقیقات
سالمت

سامانبخشی و بهبود مدیریت سرمایههای انسانی در سازمان
بهینهسازی روش انتخاب مدیران بر مبنای مهارت و شایستگیها
بهینهسازی خدمات سالمت مبتنی بر فناوریهای اطالعات و ارتباطات
بهرهگیری از نظام مدیریت دانش در سازمان
ساماندهی و توانمندسازی مدیریت تحقیقات و فناوری سازمان

 -7بهبود روابط فراسازمانی
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جلب حمایت و همکاری مدیران صنعت نفت و سایر ذینفعان کلیدی

اولویتبندیراهبردهاواقداماتکالنسازمانی:

پس از تعیین استراتژیهای سازمان این استراتژیها به کمک تکنیک ( QSPMماتریس برنامهریزی استراتژیک
کمی) براساس اولویتهای سازمان به شرح جدول زیر رتبهبندی شدند.
استراتژی

طرحهای پیشنهادی

کارآمدسازی مدیریت هزینه و بهرهگیری از
اصول اقتصاد سالمت

 .1استقرار سیستم بهای تمام شده خدمات
طراحی و استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی
طراحی و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد

 .3تعالیبخشی به خدمات سازمان

استقرار الگوی تعالی کیفیت خدمات اختصاصی بهداشت و درمان نفت و اجرای
جشنواره بر اساس آن

 .5بهرهبرداری موثر از پتانسیلهای سازمانی
و گسترش دامنه گیرندگان خدمت

ایجاد و تقویت برنامه گردشگری سالمت
طراحی برنامههای طب مکمل
گسترش ارائه خدمات به شرکتهای خصوصی شده نفتی

 .2تقویت پاسخگویی  و فرهنگ
مشتریمداری در سازمان

استقرار سیستم مراقبتهای ارتباط محور و تقویت برنامههای رعایت حقوق
گیرندگان خدمت

 .4متناسبسازی خدمات سازمان با نیازها و اجرای برنامههای مراقبتهای سالمت متناسب با نیاز و انتظارات خدمتگیرندگان (
از قبیل مراقبتهای در منزل ،کلینیکهای سالمندی ،فالوآپ بیمار و  )...
انتظارات صنعت نفت

.6سامانبخشی و بهبود مدیریت  
سرمایههای انسانی در سازمان
 .7بهینهسازی خدمات سالمت مبتنی بر
فناوریهای اطالعات و ارتباطات
 .8بازآرایی فرآیندها و ساختارهای سازمان
 .9انسجامبخشی به سطوح و زنجیره خدمات
سالمت سازمان
 .10بهینهسازی روش انتخاب مدیران بر
مبنای مهارت و شایستگیها

تدوین و اجرای طرح جامع منابع انسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
توانمندسازی منابع انسانی
ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان

انسجامبخشی (یکپارچگی) و ایجاد هماهنگی در سیستمهای اطالعات مدیریت و
سالمت
برونسپاری خدمات غیرکلیدی
بهینهسازی فرآیندهای اصلی و پشتیبانی
ساماندهی و نظاممندسازی تامین و تخصیص منابع فیزیکی و توسعه در مناطق
تقویت نظارت راهبردی و رتبهبندی توان اجرایی واحدهای ستادی و عملیاتی
بازطراحی نظام مدیریت بحران سازمان متناسب با مخاطرات صنعت نفت
یکپارچهسازی و تقویت نظام سطحبندی خدمات
استقرار نظام ارزیابی و توسعه مدیران سازمان
طراحی و ایجاد پایگاه اطالعات مدیران و متخصصان ( شبکه مختصصین و نخبگان
بهداشت و درمان صنعت نفت)

انجام تحليل مخاطبان ،تدوين سند حمايت طلبي ،اجراي حمايت طلبي و ارزشيابي
11جلب حمایت و همکاری مدیران صنعت
نتايج آن
نفت و سایر ذینفعان کلیدی
تقویت جایگاه سیاستگذاری سازمان با بهبود ارتباطات بینبخشی
 .12بهبود مدیریت تقاضا و اصالح الگوی
رفتار دریافتکنندگان  خدمت
 .13بهرهگیری از نظام مدیریت دانش در
سازمان

طراحی و فرهنگسازی الگوی رفتار دریافت خدمات
استقرار نظام مدیریت دانش
توانمندسازی کارکنان در بهره گیری از علم روز
بهینهکاوی و الگوبرداری از سازمانهای موفق دنیا

تقویت نظام سالمت کار و خانواده
طراحی برنامههای آموزش سالمت جامعهمحور
 .14ترویج فعالیتها و خدمات بهداشتی و
استقرار سیستم مراکز سالمت سبز
محیط زیست سالم
تقویت و استقرار واحد سالمت ،ایمنی و محیط زیست در مراکز بهداشتی و درمانی
 .15ساماندهی و توانمندسازی مدیریت
تحقیقات و فناوری سازمان

تدوین و اجرای طرح جامع مدیریت تحقیقات و فناوری سالمت
طراحی و پیاده سازی نظامات مدیریت فناوری سالمت (  )HTMو نظام تحقیقات
سالمت
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مﻘدمه:

اجرای برنامههای راهبردی یکی از کلیدیترین فعالیتهای مدیریتی در هر سازمانی به شمار میرود که عامل اساسی
موفﻘیت در آن داشتن یک طرح ساختاری مشخﺺ در حوزه اجراست .بر این اساس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
نیز پس از تدوین سند چشمانداز و برنامه راهبردی  ،ساختاری برای اجرا و کنترل برنامه راهبردی -منطبﻖ بر شرایط و
ساخت سازمانی خود -طراحی نموده است (نمودار  .)1به طور کلی این ساختار در سه سطﺢ ستاد اجرایی برنامه راهبردی
،دبیر خانه ستاد اجرایی برنامه راهبردی و کارگروههای تخصصی (در حوزه ستاد و مناطﻖ) وﻇیفه نظارت بر روند طراحی و
اجرای برنامههای عملیاتی سازمان در راستای راهبردهای مصوب را برعهده دارند.
-1ستاداجراییبرنامهراهبردی

این ستاد به ریاست مدیرعامل محترم سازمان تشکیل و اعضای آن عموم ًا مدیران کلیدی سازمان از جمله :مدیر
سالمت ،مدیر منابع انسانی ،مدیر فنی مهندسی ،مدیر مالی ،مدیر برنامهریزی ،رییس بهداری اهواز ،رییس بهداری تهران،
یک نفر از روسای مناطﻖ غیربیمارستانی و یک نفر از روسای مناطﻖ بیمارستانی (به انتخاب مدیر عامل) خواهند بود.این
ستاد به عنوان مرجع نهایی تصمیمگیریها در صوﺹ تدوین و تصویب برنامهها و همچنین چگونگی تخصیﺺ منابع به
طرحهای مختلﻒ ،وﻇیفه نظارت بر حسن اجرای برنامه راهبردی و تحﻘﻖ چشمانداز و همچنین بررسی و تصویب برنامهها
و شاخﺺها و ابالﻍ آنها به حوزههای عملیات را بر عهده دارد .رییس واحد مطالعات استراتژیک و ارزیابی عملکرد سازمان
به عنوان دبیرستاد ،وﻇیفه هماهنگی میان این ستاد و سایر بخشها را به عهده خواهد داشت.
-2دبیرﺧانهستاداجراییبرنامهراهبردی

دبیرخانه ستاد در واحد مطالعات استراتژیک و ارزیابی عملکرد مستﻘر خواهد شد و وﻇیفه اصلی آن کنترل فرآیند تدوین
برنامههای عملیاتی با هماهنگی بین مصوبات ستاد اجرایی برنامه راهبردی ،خروجیهای کارگروههای تخصصی و همچنین
کمیته فنی تطبیﻖ برنامه میباشد .این دبیرخانه در تمامیکارگروههای تخصصی عضو داشته و فرآیند مذکور را در سطوح
مختلﻒ رصد خواهد کرد.
-3کارﮔروﻩهایﺗﺨﺼﺼی

کارگروههای تخصصی در سه حوزه زیر تشکیل خواهند شد:
کارگروه سالمت با محوریت مدیریت سالمت
کارگروه تکریم ارباب رجوﻉ با محوریت واحد روابط عمومی
کارگروه منابع انسانی با محوریت مدیریت منابع انسانی
این کارگروهها قلب عملیات تدوین برنامه خواهند بود و وﻇیفه اصلی آنان بررسی محیط حوزه تخصصی و تدوین
سیاستها ،طرحها و پروژههای عملیاتی در راستای تحﻘﻖ اهداﻑ کالن سازمان و همچنین بررسی و تطبیﻖ برنامههای
عملیاتی مناطﻖ نوزدهگانه سازمان در حوزههای تخصصی مرتبط خواهد بود .ترکیب این کارگروهها عالوه بر هسته
تخصصی مشتمل بر نمایندگان واحدهای دیگر نیز خواهند بود تا بتوانند در مباحﺚ مختلﻒ از زوایای مختلﻒ به تحلیل
موضوﻉ و تصمیمگیری بپردازند .برای حمایت و پشتیبانی تخصصی از فعالیت کارگروههای تخصصی ،دو کارگروه معین
در واحدهای مالی و فنآوری اطالعات ،تشکیل خواهد شد .کارگروههای معین موﻇﻒ خواهند بود جهت هماهنﮓسازی
طرحها و پروژهها ،چارچوبهای جامع حوزههای خود را تدوین و نماینده تاماالختیار خود را برای هریک از کارگروههای
تخصصی معرفی نمایند .در هریک از مناطﻖ نوزده گانه نیز یک کارگروه تخصصی با ریاست رئیس منطﻘه و حضور نماینده
برنامهریزی منطﻘه بهعنوان دبیر ،تشکیل و براساس خروجیهای کارگروههای تخصصی ستادی و سایر مالحظات محیطی
به تدوین پروژههای عملیاتی در حوزههای مختلﻒ میپردازند .این برنامهها لزوم ًا میبایست مورد پذیرش کارگروه تخصصی
قرار گیرد .در هر کارگروه تخصصی نماینده دبیرخانه به عنوان تسهیل گر فعالیتهای کارگروه حضور خواهد داشت و
همزمان و ﻇیفه انطباﻕ بحﺚها و طرحهای ارائه شده با اهداﻑ و استراتژیهای باالدستی و همچنین سایر هماهنگیهای
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الزم برای پیشبرد کار را بر عهده خواهد داشت.
وﻇایﻒ کارگروهها ی تخصصی عبارتند از:
 -1تشکیل منظم و مداوم جلسات کارگروه و ارائه گزارش به دبیرخانه
 -2تدوین چشمانداز و اهداﻑ در حوزه تخصصی
 -3بررسی و تحلیل شرایط محیطی و انتخاب استراتژیهای موثر
 -4طراحی و تدوین سیاستها و برنامه الگو
 -5تدوین اهداﻑ کمیبرای سالهای اجرای برنامه
 -6تهیه و تکمیل فرم شناسنامه طرحها و پروژهها
 -7بررسی برنامههای عملیاتی مناطﻖ در حوزه تخصصی
 -8بررسی و تدوین شاخﺺها و پایش عملکرد در حوزه تخصصی
 -9تطبیﻖ برنامههای مناطﻖ با راهبردهای کالن سازمان
 -10تدوین راهبردهای اجرایی مرتبط با استراتژیهای کالن سازمانی
 -11گزارشدهی در زمینه فعالیتهای کارگروه و ارتباﻁ مداوم با دبیرخانه
 -12همکاری در جمعآوری بررسی و تحلیل شاخﺺهای پایش اجرایی برنامه در هماهنگی کامل با دبیرخانه
هر کارگروه تخصصی میبایست نتایج کار خود را در قالب فرمهای پیوست این سند به دبیرخانه ستاد ارسال نماید .این
فرمها حاوی اطالعات زیر خواهند بود:
تعیین چشمانداز حوزه تخصصی در راستای چشمانداز سازمان
انتخاب اهداﻑ کالن مرتبط با حوزه تخصصی
انتخاب استراتژیهای مرتبط با حوزه
تعیین سیاستهای اجرایی در حوزه تخصصی (منطبﻖ بر اهداﻑ و استراتژیها)
تعیین اهداﻑ کمیدر حوزههای تخصصی مرتبط با سیاستها
تعیین طرحهای و پروژههای حوزه تخصصی
ارائه شناسنامه پروژهها
در هر کار گروه یک نفر به عنوان دبیر (به انتخاب رئیس کارگروه) رابط کارگروه با دبیرخانه ستاد خواهد بود و موﻇﻒ
به انجام هماهنگیهای الزم ،تهیه صورت جلسات و  ...زیر نظر رئیس کارگروه خواهد بود.
-4کﻤیتهفنیﺗﻄبیﻖ:

این کمیته متشکل از روسای واحدهای تدوین مﻘررات ،امور حﻘوقی ،حسابرسی داخلی ،بودجه و کنترل هزینه ،فنآوری
اطالعات و مطالعات استراتژیک میباشد .این کمیته موﻇﻒ به تطبیﻖ برنامههای تدوین شده با چارچوبها و محدودیتهای
مﻘرراتی ،مالی و حﻘوقی و  ...میباشد .ارجاﻉ برنامهها به ستاد اجرایی جهت تصویب نهایی منوﻁ به داشتن تاییدیه از این
کمیته خواهد بود.
-5مناﻃﻖبهداﺷتودرمان

روسای مناطﻖ بهداشت و درمان موﻇفند با تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از واحدهای کلیدی خود نسبت به به
بررسی محیط و تدوین چشمانداز منطﻘه منطبﻖ بر چشمانداز سازمان اقدام نموده و در راستای طرحها و سیاستهای ابالغی
در هر حوزه تخصصی ،برنامههای عملیاتی خود را تدوین و اعالم نمایند .رابط میان مناطﻖ و ستاد سازمان در این خصوﺹ
دبیرخانه ستاد اجرایی خواهد بود .دبیرخانه در این زمینه عالوه بر انجام هماهنگیها،وﻇیفه تسهیلگری و ارائه آموزشهای
الزم را نیز بر عهده خواهد داشت.
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ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺳﺘﺎﺩ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺣﺮﺍﺳﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺎﻟﻰ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

کارگروههای تخصصی

دورههای زمانی تشکیل جلسات هفتهای یکبار

ﺭﻭﺳﺎﻯ ﭼﻬﺎﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﺭ ،ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ،ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺣﻮﺯﻩ
ﺩﻭﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﻼﻣﺖ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺎﻟﻰ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
دورههایزمانیتشکیلجلساتهفتهاییکبار

رئیﺲ :ﻣﺪﻳﺮ ﺳﻼﻣﺖ
اعﻀاء:

کارگروه تکریم ارباب رجوﻉ
(تعهد)

رئیﺲ :ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ
اعﻀاء:

کارگروه سالمت
(تخصص)

دورههای زمانی تشکیل جلسات هفتهای یکبار

ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﺩﺍﺧﻠﻰ
ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ

اعﻀاء:

کمیته فنی تطبیق برنامه

ساختار اجرا و کنترل برنامه
راهبردی

رئیﺲ :ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ
اعﻀاء:
ﺭﺋﻴﺲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ،ﺭﺋﻴﺲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻥﻫﺎ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ،ﺳﻪ
ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻰ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
دورههای زمانی تشکیل جلسات هفتهای یکبار

کارگروه منابع انسانی
(تحول)

ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﻭﺍﺣﺪ
ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

دبیرخانه ستاد اجرایی برنامه راهبردی

ﺭﺋﻴﺲ :ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺍﻋﻀﺎء :ﻣﺪﻳﺮﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ،ﻣﺪﻳﺮﻣﺎﻟﻰ،
ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻬﺪﺍﺭﻯ ﺍﻫﻮﺍﺯ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻬﺪﺍﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻰ ﻭ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻰ )ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ(
ﺩﺑﻴﺮ ﺟﻠﺴﺎﺕ :ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ
ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﻯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ :ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﺒﺎﺭ

ستاد اجرایی برنامه راهبردی

دورههای زمانی تشکیل جلسات هفتهای یکبار

ﺍﻋﻀﺎء:
ﺭﺋﻴﺲ  ،ITﺩﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ IT
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺭﺋﻴﺲ :ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ

کارگروههای معین

دورههای زمانی تشکیل جلسات هفتهای
یکبار

ﺍﻋﻀﺎء:
ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻰ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ،ﺩﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻰ
ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺭﺋﻴﺲ :ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻰ

کارگروه مالی (تالش)

کارگروه فناوری اطالعات (توسعه)

مناطق بهداشت و درمان
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ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻛﺎﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﺷﺮﻭﻉ

A
ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻯ ﺳﺘﺎﺩﻯ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﻯ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻣﺠﺮﻯ

ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ

ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺑﻪ
ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ

ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ

ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ

ﺍﺻﻼﺡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺗﺨﺼﺼﻰ

ﺧﻴﺮ

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﺳﺘﺎﺩﻯ ﻭ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ(

ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ
ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻟﮕﻮ

ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺗﺨﺼﺼﻰ

ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ

ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﺳﻨﺠﻪﻫﺎﻯ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ

ﺁﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺍﻟﮕﻮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ

ﺑﻠﻪ

ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻰ

ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺳﺎﺯﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ

ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺗﺨﺼﺼﻰ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ
ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ

ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﺭﺍﻫﺒﺮﻯ

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻰ

ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ

ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻧﻬﺎﻳﻰ ،ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ

ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻣﺼﻮﺏ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎﻯ ﺳﺘﺎﺩﻯ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ

ﭘﺎﻳﺎﻥ
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ﺍﻋﻼﻡ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ
ﺍﻃﻼﻉ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻰ

ﺧﻴﺮ

ﺁﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺑﻠﻪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺘﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺖ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ

A

ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻛﺎﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﺷﺮﻭﻉ
ﺗﺪﻭﻳﻦ ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ

ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ
ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭ ﺍﻫﺒﺮﺩﻯ

A

ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺨﺼﺼﻰ
ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻣﺠﺮﻯ

ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ
ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺳﺘﺎﺩﻯ

ﺗﺠﻤﻴﻊ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻪ
ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻯ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ )ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎﺯ(
ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺳﺘﺎﺩﻯ
ﻭ ﻣﺠﺮﻯ

ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ

ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺗﺨﺼﺼﻰ
ﺧﻴﺮ
ﺁﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ ﺣﻮﺯﻩ
ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ
ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﺑﻠﻪ
ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺠﺮﻯ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺑﺎ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ
ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺗﺨﺼﺼﻰ

ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ

ﭘﺎﻳﺎﻥ

ﺁﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ
ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ
ﻣﻨﻄﺒﻖﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ؟

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ

A

27
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عنوان

-

-

-

-

-

-

انتخاب

انتخاب

انتخاب

انتخاب

انتخاب

تنزیل

انتخاب

انتخاب

انتخاب

تدوین

انتخاب

انتخاب

انتخاب

انتخاب

انتخاب

انتخاب

واحد اندازهگیری

شاخص
مسﺌول پایش

سال اول

سال دوم

سال سوم

اهداﻑ کمی
سال چهارم

فرم شماره  :2فرم شاخصها  ،اهداﻑ کمیو طرحها و پروژههای استراتژی شماره…

-

-

-

-

-

-

-

-

انتخاب

انتخاب

انتخاب

سال پنجم

این سند در تاریﺦ  94/8/4به تایید اعضای کمیته تخصصی تدوین سند چشمانداز سازمان رسیده و قابل ارائه برای تصویب مراجع ﺫیربط میباشد:

6

5

4

3

2

1

ردیﻒ

اقدام راهبردی

بیمارستان

مناطق

مالی

فاوا

تکریم ارباب رجوﻉ

منابع انسانی

سالمت

سازمان

چشمانداز ماموریت

ارزشها

شاخصهای استراتژیﻚ

اهداﻑ استراتژیﻚ

عوامل خارجی

عنوان طرح و پروژهها

عوامل داخلی استراتژیها سیاستهای اجرایی پروژهها شاخصهای برنامه

فرم شماره  :1فرم شناسایی اهداﻑ و استراتژیهای تخصصی
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ردیﻒ

عﻀو کارگروه تخصصی

سمت

1

دکتر عباس خدادادی

عﻀو هیﺌت علمیدانشگاه -مشاور

2

مهندس موسی سوری

مشاور مدعو

3

حامد دهنوی

مشاور

4

دکتر مهدی نیکودل

مدیر برنامهریزی

5

دکتر معین الدین شریفانی

رئیﺲ (سابق) مطالعات استراتژیﻚ

6

دکتر طاهره جعفری

رئیﺲ سالمت خانواده

7

دکتر فرﺥ افتخار

کارشناس امور درمان

8

عبدالرسول حمیدی

رئیﺲ روابط عمومی

9

شهرزاد فالحی

رئیﺲ مهندسی سیستمها و بهره وری

10

گیتی افروز پوراحمدی

مسﺌول امور بهره وری

11

مهندس علیرضا فارسیان

رئیﺲ واحد فنآوری اطالعات

12

دکتر مسلم شریفی

رئیﺲ واحد مطالعات استراتژیﻚ

13

دکتر روزبه هژبری

کارشناس ارشد برنامهریزی استراتژیﻚ

14

حامد رحیم پور لنگرودی

کارشناس برنامهریزی استراتژیﻚ

امﻀا
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ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ

برنامههایﻋﻤﻠیاﺗیسازمانبهداﺷتودرمانصنﻌتنفت
ﺍﻟﮕﻮﻯﺳﺘﺎﺩﻯ

از نظر مدیریت استراتژیک ،موفﻘیت یک سازمان تنها انتخاب استراتژﻱهاﻱ مناسب نیست ،بلکه ترجمه آن به برنامه
ریزﻱ عملیاتﻲ ضرورت دارد .استراتژﻱ انتخاب شده هر چﻘدر هم مناسب و موثر باشد تا زمانﻲ که به همان اندازه موثر و
مناسب اجرا نگردد ناموفﻖ خواهد ماند .بعداز تدوین برنامه استراتژیک سازمان  ،نمﻲ توان بدون تدوین برنامههاﻱ عملیاتﻲ
شاهد اجراﻱ استراتژﻱها در سطﺢ سازمان بود .تمام تالش برنامه ریزان مﻲ بایست این باشد تا تصمیمات سطﺢ استراتژیک
به سطوح عملیاتﻲ سازمان تسرﻱ یابد و این تنها با بستر سازﻱ مناسب و تدوین برنامههاﻱ عملیاتﻲ امکان پذیر است.بر
این اساس و جهت همشکلی در طراحی و ارائه برنامههای عملیاتی یکپارچه در سطﺢ سازمان الگوی ستادی برنامه عملیاتی
تدوین و به مناطﻖ سازمان ابالﻍ گردید.
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ردیﻒ
2

1

عنوان

شاخص

رعایت الزامات
محیط زیست
سالم در سازمان

ارائه خدمات
جامعه محور

اقدام راهبردی

راهبرد

تقویت و استقرار واحد سالمت ،ایمنی و محیط
زیست در مراکز بهداشتی

تعالی بخشی به خدمات سازمان

جدول شماره 2

 60درصد مراکز تا پایان
سال پنجم واجد سیستم
باشند

استقرار سیستم مراکز سالمت سبز

طراحی و اجرای اقدامات مرتبط با مسﺌولیت
اجنماعی سازمان در سطح منطقه

راه اندازی کیوسﻚ اطالﻉ رسانی سالمت در
با شگاهها و ...

هدﻑ کالن

تعداد مراکزی که
سیستم سبز را مستقر
نموده اند/کل مراکز

سالمت کار و
محیط

سالمت کار و
محیط /سالمت
خانواده /روابط
عمومی

اجرای حداقل دو برنامه
در هر سال

اقدامات عملیاتی

طراحی برنامههای آموزش سالمت
جامعهمحور(مواجهه با بحران ،مهارتهای زندگی و
)...

ارتقای کیفیت خدمات

نسبت استقرار سیستم
سبز در سطح مراکز
درمانی

تعداد برنامه اجرا شده

-

فرمول

متولی

ترویج فعالیتها و خدمات بهداشتی و محیط زیست سالم

هدﻑ عملیاتی

راهبرد

هدﻑ کالن

ارتقای سطح سالمت

جدول شماره 1
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4

3
ارتقاء سطح خدمات
اورژانﺲ در مراکز
درمانی(صنعتی-خانواده-
بیمارستان)

بهسازی فﻀاهای درمانی(
هتلینگ بیمارستانی و )...

تسهیل دسترسی بیمار به
خدمات درمانی

جلوگیری از خطاهای
پزشکی

تﻀمین کیفیت خدمات
درمان مستقیم

اقدام راهبردی

توسعه مدیریت بحران و
پدافتد غیر عامل

2

1

ردیﻒ

امتیاز ارزیابی اورژانﺲ برمبنای
شاخصهای کلیدی عملکرد
(پیوست)

سطح آسیب پذیری مرکز

میزان آمادگی مراکز درمانی در
مواقع بحران

پیشرفت فیزیکی پروژههای
عمرانی

زمان انتظار دریافت خدمات

نسبت رخداد خطای پزشکی به
میزان مراجعات مرکز

امتیاز ارزیابی ایمنی بیمار

امتیاز ارزیابی بیمارستان

عنوان

فرمول

میانگین وزنی
شاخصهای کلیدی
عملکرد اورژانﺲ

پروتکل اختصاصی

پروتکل اختصاصی

-

زمان سنجی چرخه
حرکت بیمار در مرکز
درمانی

-

پروتکل ارزیابی ایمنی
بیمار وزارت بهداشت

امتیاز مکتسبه در ارزیابی
وزارت بهداشت

شاخص

نظارت بر
درمان

کاهش سطح آسیب پذیری مرکز

افزایش میزان آمادگی مراکز درمانی

ارتقاء امتیاز عملکردی اورژانﺲها به
سطح استانداردهای کشوری در کلیه
مناطق

مدیریت بحران

مدیریت بحران

مدیریت
برنامهریزی

اصالح فرآیندهای مرتبط با ارایه خدمات درمانی
مطالعه و تحلیل عوامل تشکیل صﻒهای انتظار دریافت
خدمات
باز طراحی چیدمان زمانی و مکانی واحدهای ارائه دهنده
خدمات

راه اندازی سیستم ثبت و سنجش خطای پزشکی
طراحی و اجرای برنامه تشویق ارائه گزارش خطای پزشکی
طراحی و اجرای دورههای آموزشی ﻻزم

طراحی و ارائه برنامه اجرایی در زمینه پیاده سازی الزامات
حاکمیت بالینی در درمانگاهها
توسعه ساختار و فرآیند نظارت بر درمان
طراحی و استقرار برنامه جامع ایمنی بیمار در سطح مراکز
درمانی سازمان

پایش مداوم بهیودشاخصهای کلیدی عملکرد اورژانﺲ در
مراکز درمانی
طراحی و اجرای برنامه بهیودشاخصهای کلیدی عملکرد
اورژانﺲ در مراکز درمانی

طراحی و اجرای بسته اقدامات عملیاتی مدیریت بحران

احداﺙ بیمارستان جدید نفت تهران
بهره برداری از مراکز درمانی جدید

کاهش زمان انتظار بیمار به میزان 25
درصد نسبت به سال پایه

کاهش خطاهای پزشکی

ارتقاء امتیاز ارزیابی ایمنی بیمار به
نسبت  25درصد نسبت به سال پایه

کسب و حفﻆ درجه عالی برای کلیه
بیمارستانهای سازمان تا پایان سال
پنجم برنامه

طراحی و ارائه برنامه اجرایی در زمینه پیاده سازی الزامات
اعتباربخشی وزارت بهداشت در بیمارستان
توسعه ساختار و فرآیند نظارت بر درمان

اتمام کلیه پروژههای عمرانی تا پایان
برنامه

نظارت بر
درمان

نظارت بر
درمان

نظارت بر
درمان

نظارت بر
درمان

متولی

هدﻑ عملیاتی( پنج ساله)

اقدامات عملیاتی
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8

7

6

5

ردیﻒ

تقویت نظام سالمت کار

بهبود کیفی نتایج خدمات
سالمت خانواده

بهینه سازی فرآیندهای
ارائه خدمات سالمت
خانواده

افزایش پوشش ارائه
بستههای خدمات سالمت

اقدام راهبردی

درصد بیماریهای مزمن غیرواگیر
شناسایی شده در کارکنان

درصد پوشش معاینات دوره ای
کارکنان

تعداد افرادی که به
اهداﻑ کنترلی رسیده اند
به کل افراد واجد شرایط
متناسب با بستههای
خدمت

تعداد فرآیندهای بهینه
شده به کل فرآیندهای
بستههای خدمات
سالمت خانواده

تعداد افرادیکه بستههای
خدمات سالمت خانواده
را دریافت کرده اند به کل
افراد واجد شرایط( سن
و جنﺲ)

تعداد بیماریهای مزمن
غیرواگیر شناسایی شده
به کل کارکنان به تفکیﻚ
( دیابت ،فشارخون باﻻ،
اختالل لیپید ،اضافه وزن
و چاقی) به تعداد کل
کارکنان

تعداد کارکنانی که معاینه
دوره ای شده اند به کل
افراد واجد شرایط در
همان دوره

درصد ارتقاء اهداﻑ کنترلی

درصد فرآیندهای بهینه شده
خدمات سالمت خانواده

درصد پوشش بستههای خدمات
سالمت خانواده

عنوان

فرمول

شاخص

سالمت کار

سالمت کار

پوشش  55درصد از افراد واجد شرایط تا
پایان سال پنجم

افزایش شناسایی به میزان 3درصد در
هریﻚ از بیماریها

 85درصد در پایان سال 1399

سالمت
خانواده

سالمت
خانواده

دستیابی به حداقل  85درصد پوشش تا
پایان سال پنجم

بهینه سازی حداقل  65درصد فرآیندها
تا پایان سال پنجم

سالمت
خانواده

متولی

هدﻑ عملیاتی( پنج ساله)

انجام گزارش از شناسایی بیماریهای مزمن غیرواگیر

ثبت موارد شناسائی شده در نرم افزار

انجام معاینات بالینی و آزمایشگاهی

طراحی برنامه فراخوان جمعیت واجد شرایط مطابق اولویت

ثبت نتایج معاینات انجام شده در نرم افزار سنجش

انجام معاینات دوره ای کارکنان واجد شرایط مطابق برنامه

انجام برنامه زمان بندی برای ارائه خدمات سالمت کار

تعیین لیست افراد واجد شرایط معاینه دوره ای به تفکیﻚ
شرکتهای تحت پوشش

طراحی و اجرای بسته جامع اقدامات عملیاتی سالمت
خانواده

اقدامات عملیاتی
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اقدام راهبردی

درصد استقرار سیستم مدیریت
 HSEدر تمامیمراکز بهداشتی
درمانی و بیمارستانی سازمان

درصد ارتقاء اهداﻑ کنترلی

عنوان

فرمول

تعداد مراکزی که سیستم
مدیریت  HSEدر آن
استقرار یافته به کل
مراکز موجود در سازمان

تعداد افرادی که به
اهداﻑ کنترلی رسیده اند
به کل افراد واجد شرایط
متناسب با نوﻉ بیماری

شاخص

سالمت کار

سالمت کار

متولی

 100درصد در پایان سال 1399

 50درصد در پایان سال 1399

هدﻑ عملیاتی( پنج ساله)

انجام ممیزی  HSE-MSدر مناطق و استقرار آن

برقراری تعامل با  HSEشرکتهای اصلی نفت

انجام تمهیدات ﻻزم برای استقرار نظام مدیریت HSE-MS

استانداردسازی فرمها ،چﻚ لیستها  ،دستورعملها و
روشهای اجرایی

تدوین و ارسال مجموعه مقررات و دستورعملها به مناطق

ارزیابی دوره ای از نتایج تشخیص  ،کنترل ،درمان و ارجاﻉ
افراد مبتال به هیپرتانسیون

ارزیابی دوره ای از نتایج تشخیص  ،کنترل ،درمان و ارجاﻉ
افراد مبتال به اختالل لیپید

ارزیابی دوره ای از نتایج تشخیص  ،کنترل ،درمان و ارجاﻉ
افراد مبتال به دیابت

ارزیابی دوره ای از نتایج تشخیص  ،کنترل ،درمان و ارجاﻉ
افراد مبتال به اضافه وزن وچاقی

اقدامات عملیاتی

34

ردیﻒ

ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ

ردیﻒ
2

1

عنوان

شاخص

تدوین بستههای
جامع خدمات سازمان

بازآرایی ترکیب
خدمات سالمت

اقدام راهبردی

دردصد پیشرفت

تعداد فرآیندهای
حذﻑ/برون سپاری
شده

تعداد واحدخدمت
ارایه شده در
سرویﺲهای جدید

نسبت سرویﺲهای
جدید ایجاد شده
بر اساس پروتکل
مصوب

تعداد خدمات بررسی
شده جهت تدوین بسته
خدمتی به کل خدمات

تعداد فرآیندهای حذﻑ/
برون سپاری شده

تعداد مراجعه جهت
دریافت خدمات جدید

-

فرمول

معاونت
سالمت

امور درمان/
روسای
مناطق

امور درمان/
روسای
مناطق

امور درمان/
روسای
مناطق

درسال  1395سی درصد
خدمات مورد بررسی
قرارگیرد

کلیه خدمات با بهره وری
و کیفیت پایین در سال
1395شناسایی شود

افزایش تعداد واحد خدمت
ارائه شده به میزان  100درصد
ﻇرفیت برآورد شده در پایان
سال سوم برنامه

تدوین بسته جامع خدمات سالمت بر اساس سطوح ارایه خدمت

امکان سنجی حذﻑ /برون سپاری خدمات غیرضروری

تدوین پرونکل ایجاد سرویﺲهای جدید در سازمان
انجام مطالعات نیاز سنجی و امکان سنجی ایجاد سرویﺲهای
جدید در منطقه
تدوین و اجرای طرح ارایه خدمات مراقبت در منزل،
راه اندازی مرکز مشاوره تلفنی سالمت در مراکز سازمان
راه اندازی کلینیکهای سالمندی
تدوین و اجرای طرح جامع فالوآپ بیمار

ایجاد  100درصد سرویﺲهای
جدید بر اساس پروتکل
مصوب

متولی

هدﻑ عملیاتی

متناسبسازی خدمات سازمان با نیازها و انتظارات صنعت نفت

اقدامات عملیاتی

راهبرد :

هدﻑ کالن

ارتقای کیفیت خدمات

جدول شماره 3
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عنوان

شاخص
فرمول

3

2

1

ساماندهی
فرآیندهای
رسیدگی به
شکایات مراجعین

گسترش راههای
ارتباط با جمعیت
تحت پوشش

تمرکز بر حقوق
گیرندگان خدمات
در سطح مراکز
درمانی

اقدام راهبردی

نرﺥ پاسخگویی به شکایات
مراجعین

نسبت شکایات بیماران

تعداد بازدید ازسایت

ضریب نفوذشبکه ارتباطی

تعداد تماس با سامانه 1519

پاسخگویی به نیازهای غیر
طبی بیمار

رضایتمندی مراجعین

تعداد شکایات /تعداد
مراجعین در یﻚ دوره معین
تعدادشکایات پاسﺦ داده
شده /کل شکایات ثبت شده
در بازه زمانی معین

درصد

درصد رشد عﻀویت در کانال
ارتباطی نسبت به سال پایه

-

پرسشنامه

پرسشنامه

روابط عمومی

روابط عمومی

روابط عمومی

روابط عمومی

روابط عمومی

افزایش میزان پاسخگویی مراکز بر
اساس پروتکل استااندارد به میزان 15
درصد نسبت به سال پایه

کاهش شکایات مراجعین به میزان 50
درصد نسبت به سال پایه
افزایش نرﺥ پاسخگویی به شکایات
مراجعین به میزان  100درصد در پایان
سال دوم برنامه

افزاایش نرﺥ بازدید از سایت به میزان
 100درصد تا پایان سال پنجم

طراحی و استقرار سیستم یکپارچه ثبت و رسیدگی به
شکایات در کلیه مراکز درمانی
تشکیل کمیته رسیدگی به شکایات در منطقه
تحلیل عوامل بروزشکایات و طراحی و اجرای مداخالت
مورد نیاز

راه اندازی شبکه ارتباطی سازمان(اپلیکیشن موبایل)
تعریﻒ جامعه هدﻑ و برنامهریزی جهت جذب عﻀو

شناسایی نیازهای مراجعین با استفاده از الگوها ی معتبر
علمی
طراحی و استقرار سیستم پایش مداوم رضایتمندی
مراجعین در کلیه مراکز درمانی
پیگیری انجام اقدامات اصالحی بر اساس نتایج رضایت
سنجی مراجعین و اطالﻉ رسانی عمومی
مستند سازی اقدامات و نتایج
استقرار سیستم پایش مداوم پاسخگویی
()responsivenessدر کلیه مراکز درمانی
ارائه برنامه اجرایی در زمینه ابعاد پاسخگویی(بر مبنای
فرمت سازمان جهانی بهداشت)
استقرار سامانه 1519در مناطق بهداشت ودرمان
اطالﻉ رسانی به جمعیت تحت پوشش در زمینه سامانه
ارتباطی

اقدامات عملیاتی

بازطراحی سایت سازمان در ستاد و مناطق بر اساس توسعه
خدمات الکترونیﻚ

افزایش تعداد تماس برقرار شده با
سامانه به میزان  100درصد نسبت سال
قبل
افزایش نرﺥ عﻀویت جامعه هدﻑ در
کانال اختصاصی سازمان به میزان 50
درصد

روابط عمومی-
مدیریت سالمت

روابط عمومی/
مدیریت سالمت

افزایش سطح رضایتمندی مراجعین به
میزان  15درصد نسبت به سال پایه

متولی

تقویت پاسخگویی و فرهنگ مشتری مداری
هدﻑ عملیاتی(پنج ساله)

راهبرد

هدﻑ کالن

جدول شماره 4
بهبود پاسخگویی و افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمات

ردیﻒ
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ردیﻒ
3

2

1

عنوان

مشارکت با بخش خصوصی
در ارائه خدمات درمانی

ارتقاء سطح بهره وری در
فرآیندهای سازمانی

کنترل هزینههای جاری
سازمان

اقدام راهبردی

فرآیندهای درمانی
برونسپاری شده

بهره وری هزینه نیروی
کار

بهره وری مواد و
مصارﻑ

بهره وری
نیروی کار

انحراﻑ از بودجه

بودجه تخصیص یافته به
برنامههای پیشنهادی/کل بودجه
تخصیص یافته

فرآیندهای درمانی برونسپاری
شده به کل فرآیندهای غیر
کلیدی

تعداد مراجعین /هزینه نیروی کار

تعداد مراجعین/هزینه مواد و
مصارﻑ

تعداد مراجعین/تعداد شاغلین

درصد انحراﻑ از بودجه مصوب

نسبت بودجه جاری
تخصیص یافته بر
اساس برنامه

نسبت خدمات تعیین
بها شده

تعداد خدمات دارای بهای تمام
شده/کل خدمات

سرانه هزینه جمعیت
تحت پوشش

مجموﻉ هزبنههای جاری /
جمعیت تحت پوشش

فرمول

شاخص

مدیریت
سالمت

مدیریت
برنامهریزی

افزایش فرآیندهای برونسپاری شده به
میزان  50درصد کل فرآیندهای غیر کلیدی
تا پایان سال پنجم

افزایش بهره وری هزینه نیروی کار نسبت به
سال قبل به میزان  10درصد

افزایش بهره وری هزینه مواد و مصارﻑ
نسبت به سال قبل به میزان  10درصد

احصاء و برونسپاری فرآیندهای
درمانی غیر کلیدی

طراحی و اجرای اقدامات عملیاتی
متناسب با تحلیل محیط منطقه
اجرای سیستم پرداخت مبتنی بر
عملکرد بر اساس شرایط منطقه و
گروه شﻐلی

طراحی و اجرای اقدامات عملیاتی
متناسب با تحلیل محیط منطقه

مدیریت
برنامهریزی

مدیریت
برنامهریزی

افزایش بهره وری نیروی کار نسبت به سال
قبل به میزان  10درصد

طراحی و اجرای اقدامات عملیاتی
متناسب با تحلیل محیط منطقه

مدیریت مالی

کاهش انحراﻑ از بودجه به میزان حداقل 50
درصد نسبت به سال پایه

تخصیص حداقل  50درصد از بودجه جاری به
برنامههای مراکز تا پایان سال پنجم

استقرار سیستم حسابداری بهای
تمام شده در سطح سازمان و مناطق
استقرار سیستم بودجه ریزی
عملیاتی در سطح سازمان و مناطق

اقدامات عملیاتی( طرح و پروژه)

اصالح فرآیندهای تخصیص بودجه
به واحدها و مراکز

مدیریت مالی

مدیریت مالی

کاهش سرانه هزینه جمعیت به میزان حداقل
 25درصد نسبت به سال پایه تا پایان سال
پنجم

محاسبه بهای تمام شده  90درصد از خدمات
تا پایان سال پنجم

مدیریت ماالی

متولی

کارآمدسازی مدیریت هزینه و بهرهگیری از اصول اقتصاد سالمت

هدﻑ عملیاتی( پنج ساله)

راهبرد

هدﻑ کالن

ارتقای کارآمدی سازمانی

جدول شماره 5
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7

6

5

4

ردیﻒ

افزایش بهره وری تختهای
بستری

بهینه سازی هزینه تجهیزات
پزشکی

بهینه سازی هزینه داروهای
مصرفی

بهینه سازی هزینه درمان
غیر مستقیم

اقدام راهبردی

نسبت بیمار پذیری

نسبت اعمال جراحی
انجام شده به تعداد
اتاق عمل فعال

زمان خواب تجهیز در
دست تعمیر

نرﺥ کاهش هزینه
تعمیراتتجهیزات
پزشکی نسبت به سال
قبل

میانگین هزینه سرانه
داروی مصرفی به ازای
هر بیمار

منوسط زمان
بازپرداخت
صورتحساب مراکز
طرﻑ قرارداد

نسبت کسور اعمال
شده به صورتحساب
ارسالی مراکز طرﻑ
قرارداد

عنوان

تعداد بستری شدگان /تعداد
تخت فعال

-

-

-

-

-

امور درمان

امور درمان

امور درمان

بستری  75بیمار به ازای هر تخت فعال در
پایان برنامه

بهره برداری  100درصد از ﻇرفیت
اسمیاتاقهای عمل تا پایان سال پنجم
برنامه

سنجش وضعیت جاری شاخص و
برنامهریزی با هدﻑ بهبود بهره وری
تختهای بستری

کاهش متوسط زمان خواب دستگاههای
پزشکی

یکپارچه سازی کالیبراسیون و تعمیر
و نگهداشت تجهیزات پزشکی.
طراحی و اجرای برنامه آموزشی در
زمینه نگهداشت تجهیزات تجهیزات
پزشکی.
طراحی و اجرای برنامههای تشویق
و تنبیه در ارتباط با نگهداشت
تجهیزات پزشکی.

طراحی و اجرای اقدامات عملیاتی
متناسب با تحلیل محیط منطقه
(کمیته کنترل نسﺦ و)..

طرح جامع تقویت واحد رسیدگی به
اسناد پزشکی
طراحی و اجرای دستورالعمل نظارت
بر مراکز طرﻑ قرارداد

سنجش وضعیت جاری شاخص و
برنامهریزی با هدﻑ بهبود بهره وری
اتاقهای عمل

دارو و تجهیزات
پزشکی

دارو و تجهیزات
پزشکی

کاهش سرانه مصرﻑ دارو به میزان 20
درصد ساﻻنه

کاهش زمان انتظار بازپرداختها به میزان 50
درصد وضع موجود در پایان سال پنجم

کاهش هزینه تعمیرات تجهیزات پزشکی به
میزان  20درصد ساﻻنه

دارو و تجهیزات
پزشکی

امور درمان

-

فرمول

متولی

شاخص

هدﻑ عملیاتی( پنج ساله)

اقدامات عملیاتی( طرح و پروژه)
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1

ردیﻒ

اقدام راهبردی
عنوان

شاخص

متناسب سازی ساختار با وﻇایﻒ
جاری سازمان در راستای اهداﻑ
کالن

نسبت تعداد افرادی که
موعد قانونی ترفیع شان
گذشته است .به کل
شاغلین

نسبت مشاغل فعالی
که فاقد سمت سازمانی
هستند به کل مشاغل

-

-

فرمول

مدیریت
برنامهریزی

مدیریت
برنامهریزی

کاهش نسبت تعداد افرادی
که موعد قانونی ترفیع شان
گذشته است .به میزان 50
درصد نسبت به سال پایه

کاهش مشاغل فاقد سمت
سازمانی به میزان  50درصد
نسبت به سال پایه مطالعه

متولی

بازآرایی فرآیندها و ساختارهای سازمان

هدﻑ عملیاتی

راهبرد

هدﻑ کالن

ارتقای کارآمدی سازمانی

جدول شماره 6

استاندارد سازی نیروی انسانی
بازآرایی ساختار سازمانی
جایگزینی نیروی انسانی در ساختار جدید

اقدامات عملیاتی
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2

1

2

1

شاخص

افزایش درآمدهای اختصاصی
ناشی از فروش خدمات

طراحی بستههای خدمتی
جهت ارائه به جمعیت غیر
شرکتی

اقدام راهبردی

درآمد
اختصاصی

جذب
جمعیت
جدید
نسبت درآمد
اختصاصی به
هزینههای جاری

تسبت جمعیت جذب
شده جدید به کل
جمعیت تحت پوشش

فرمول

شاخص

مدیریت سالمت/
مدیریت مالی

مدیریت سالمت

متولی

افزایش نسبت درآمد اختصاصی
به هزینه

افزایش تسبت جمعیت جدید
جذب شده به کل جمعیت تحت
پوشش

هدﻑ عملیاتی

شناسایی ﻇرفیتهای مازاد جهت تولید و ارائه خدمت
توسعه کمیو کیفی قراردادهای فروش خدمات به جمعیت غیر شرکتی
گسترش ارائه خدمات به شرکتهای خصوصی شده

طراحی و اجرای برنامه گردشگری سالمت در مناطق منتخب
طراحی و ارائه بسته سالمت خانواده به گروههای جمعیتی جدید
طراحی و ارائه بسته سالمت کار به گروههای جمعیتی جدید

اقدامات عملیاتی

راهبرد

جدول شماره 8

مدیریت
برنامهریزی

طراحی الگوی مدیریت زنجیره
تامین کاﻻ و خدمات در سازمان
تا پایان سال دوم برنامه

اجرای طرح مطالعاتی طراحی الگوی مدیریت زنجیره تامین کاﻻ و خدمات
در سازمان

بهرهبرداری موثر از پتانسیلهای سازمانی و گسترش دامنه گیرندگان خدمت
عنوان

پیشرفت پروژه
مطالعاتی

-

سرانه هزینه
ناشی از اعزام و
ارجاﻉ بیمار

هزینه ناشی از اعزام و
ارجاﻉ بیمار /جمعیت
تحت پوشش

امور درمان/
مدیریت مالی

کاهش هزینههای اعزام و
ارجاﻉ بیمار به میزان حداقل 20
درصد نسبت به سال پایه

شناسایی هزینهها و تدوین و اجرایی نمودن دستورالعمل اعزام و ارجاﻉ بیمار
مستند سازی و ارائه گزارشهای تحلیلی در زمینه اعزام و ارجاﻉ بیمار
بهره برداری از ﻇرفیتهای سیستم پزشکی از راه دور

هدﻑ کالن

بهبود مدیریت زنجیره تامین کاﻻ
و خدمات

ساماندهی فرآیند اعزام و ارجاﻉ
بیمار با هدﻑ کاهش ارجاعات و
اعزام غیر ضرور

اقدام راهبردی

عنوان

فرمول

متولی

هدﻑ عملیاتی

انسجامبخشی به سطوح و زنجیره خدمات سالمت سازمان

اقدامات عملیاتی

راهبرد

هدﻑ کالن

ارتقای کارامدی سازمانی

جدول شماره 7

ارتقای کارآمدی سازمانی

ردیﻒ
ردیﻒ
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ردیﻒ
3

2

1

جدول شماره 10

بهینه سازی فرآیند جذب
نیروی انسانی جدید

رعایت عدالت در پرداخت به
گروههای مختلﻒ کارکنان

تﻐییر در نظام پرداخت مزایا(
اضافه کار) از سیستم وقت
مزدی به کارمزدی

اقدام راهبردی

جذب بر اساس
نظام جامع جذب
غیر رسمی

شکاﻑ درآمدی
تعداد نیروی غیر رسمیجذب
شده بر اساس نظام جامع
نسبت به کل جذب نیروی
جدید
مدیریت منابع
انسانی

مدیریت منابع
انسانی

مدیریت منابع
انسانی

شکاﻑ درآمدی بین پرسنل
رسمیو غیر رسمی(میانگین
دریافتی رسمیبه غیر رسمی)
در گروههای مختلﻒ شﻐلی

ضریب گسترش
پرداخت
عملکردی مزایا

نسبت کارکنانی که دارای
پرداخت عملکردی مزایا
هستند به کل کارکنان

فرمول

متولی

جذب  100درصدی نیروهای جدید در
قالب دستورالعملهای مصوب تا پایان
سال پنجم

کاهش شکاﻑ درآمدی میان کارکنان
رسمیو غیر رسمیبه میزان  20درصد
نسبت به سال پایه

طراحی و اجرای نظام جامع جبران خدمت مبتنی بر
عملکرد

تدوین پروتکل انتخاب و جذب نیرویهای غیر رسمی
اجرای پروتکل انتخاب نیرویهای غیر رسمی

مطالعه وضعیت فعلی پرداختها در گروههای مختلﻒ شﻐلی
بررسی و ارائه طرحهای ترمیم حقوق ومزایای کارکنان
غیررسمی

پزداخت عملکردی مزایا به کلیه
کارکنان مشمول طرح

هدﻑ عملیاتی

طرح مطالعه الگوی رفتار تقاضا و مصرﻑ خدمات
در جمعیت تحت پوشش
فرهنگ سازی با هدﻑ کاهش مصرﻑ خدمات غیر
ضروری

اقدامات عملیاتی

اقدامات عملیاتی

راهبرد
شاخص

بار مراجعه به پزشﻚ متخصص /بار
مراجعه به پزشﻚ عمومی

مدیریت
سالمت

کاهش نسبت مراجعه به متخصص به میزان 40
درصد مراجعه به پزشﻚ عمومی

سامانبخشی و بهبود مدیریت سرمایههای انسانی در سازمان
عنوان

نسبت ارجاﻉ به متخصص
از پزشﻚ عمومی

سرانه مصرﻑ دارو

میزان داروی مصرفی/جمیت تحت
پوشش

مدیریت
سالمت

کاهش سرانه مصرﻑ دارو به میزان  25درصد
نسبت به سال پایه

هدﻑ کالن

بهینه سازی رفتار
دریافت خدمات

اقدام راهبردی

فرمول

متولی

تعالی و رشد سرمایههای سازمانی

ردیﻒ
1

عنوان

شاخص

بهبود مدیریت تقاضا و اصالح الگوی رفتار دریافتکنندگان خدمت
هدﻑ عملیاتی

راهبرد

هدﻑ کالن

ارتقای کارآمدی سازمانی

جدول شماره 9
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7

6

5

4

ردیﻒ

ارتقا کیفیت زندگی کاری
کارکنان

توسعه فرهنگ سازمانی
مطلوب

ارتقاء شایستگیها و
توانمندیها ی کارکنان

بازنگری در میزان تفویﺾ
اختیار اقدامات اداری به
مناطق

اقدام راهبردی

کیفیت زندگی
کاری کارکنان

امتیاز ارزیابی
فرهنگ سازمانی

میزان تعیین کار
راهه آموزشی
کارکنان بر اساس
شﻐل واقعی

اثر بخشی
دورههای آموزشی

میزان اعزام
کارکنان به
دورههای آموزشی

نیاز سنجی
آموزشی شاغلین

نسبت بازنگری
حرفههای
تخصصی درمانی

واگذاری فرآیندها

بررسیفرآیندهای
کلیدی

عنوان

پرسشنامه

پرسشنامه

تعداد کارکنان مطرح شده در
کمیته تطبیق  /کل کارکنان

پرسشنامه سطح یﻚ و دو
کرﻙ پاتریﻚ

ساعت
(کارکنان  50ساعت و مدیران
 70ساعت )

تعداد کارکنانی که نیاز سنجی
آموزشی شده اند /کل کارکنان

 نسبت مشاغل درمانییازتگری شده به کل مشاغل
درمانی

نسبت فرآیندهای واگذار شده
به فرآیندهای بررسی شده

نسبت فرآیندهای کلیدی
بررسی شده به کل فرآیندها

فرمول

شاخص

آموزش ،
مطالعات و
تحقیقات

آموزش ،
مطالعات و
تحقیقات

نیاز سنجی آموزشی شاغلین به میزان
صد درصد درپایان سال پنجم

بازنگری استانداردهای آموزشی کلیه
مشاغل درمانی تا پایان سال اول برنامه

تفویﺾ اختیار کلیه فرآیندهای قابل
تفویﺾ به مناطق تا پایان سال دوم
برنامه

استقرار فرآیند نیاز سنجی آموزشی

پروژه بازنگری استانداردهای آموزشی مشاغل درمانی

طرح جامع بررسی فرآیندهای کلیدی منابع انسانی در ستاد
و مناطق
برنامهریزی و اجرای فرآیند تفویﺾ اختیار به مناطق

مدیریت منابع
انسانی /مناطق

مدیریت منابع
انسانی /مناطق

بهبود وضعیت ابعاد کیفیت زندگی
کاری کارکنان به میزان  20درصد
نسبت به سال پایه

بهبود وضعیت ابعاد فرهنگ سازمانی
به میزان  20درصد نسبت به سال پایه

بهبود شرایط کاری کارکنان
سنجش ابعاد کیفیت زندگی کاری کارکنان

شناخت وضع موجود و طراحی مداخالت بهبود فرهنگ
سازمانی برمبننالی شرایط منطقه

آموزش ،
مطالعات و
تحقیقات

مطرح شدن پنجاه درصد کارکنان در
کمیته مذکور در پایان سال پنجم

افزایش سطح اثر بخشی دورههای
آموزشی به میزان  20درصد نسبت به
سال پایه بررسی

سنجش اثر بخشی دورههای آموزشی (سطح یﻚ و دو از
سطوح کرﻙ پاتریﻚ )

تشکیل کمیتههای تطبیق در ستاد و مناطق

آموزش ،
مطالعات و
تحقیقات

آموزش ،
مطالعات و
تحقیقات

انطباق  70درصد دورههای آموزشی با
ساعات پیشبینی شده

اجرای دورههای آموزشی عمومی ،بهبود مدیریت  ،تخصصی
حﻀوری و غیر حﻀوری
اجرای دورههای آموزشی ابالغی کارکنان بدو استخدام

مدیریت منابع
انسانی

مدیریت منابع
انسانی

بررسی و مستند سازی فرآیندهای
کلیدی در سال اول برنامه

مطالعه میزان تمرکز و امکان تفویﺾ اختیار در فرآیندهای
کلیدی مشترﻙ

متولی

هدﻑ عملیاتی

اقدامات عملیاتی
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ردیﻒ
2

1

اقدام راهبردی

شناسایی و توسعه
ااستعدادهای مدیریتی و
کارشناسی در سطح سازما ن

شناسایی نیازهای واقعی
مناطق  ,اصالح و تطبیق
ترم افزارها با این نیازها

تجمیع اطالعات و ایجاد
هماهنگی بین سیستمهای
اطالعات مدیریت سالمت

اقدام راهبردی

هدﻑ کالن
راهبرد

2

1

ردیﻒ

توسعه مهارتهای مدیریتی و
سرپرستی در سطح سازمان

هدﻑ کالن
راهبرد

میزان اجرای
نیازهای واقعی
مناطق

نسبت اسناد
درمانی پایش شده

عنوان

جانشینی

آموزش مهارتهای
مدیریت

عنوان

نعداد نیازهای درخواست،
تایید و انجام شده/تعداد کل
درخواستهای تایید شده *100

نعداداسناد پایش شده  /کل
اسناد * ( /1نسبت تﻐییر
جمعیت)

فرمول

شاخص

تعیین جانشین برای کلیه مشاغل
کلیدی احصا شده

آموزش مهارتهای مدیریت و
سرپرستی خدمات بهداشتی درمانی
برای کلیه مدیران و سرپرستان

ایجاد بانﻚ اطالعات مدیران و کارشناسان آینده سازمان/
منطقه
طراحی و استقرار کانون ارزیابی و توسعه مدیران بهداشت و
درمان

طراحی و اجرای دورههای اموزشی مدیریت و سرپرستی
خدمات بهداشتی درمانی

جدول شماره 12

مدیریت منابع
انسانی

آموزش

متولی

فناوری
اطالعات

فناوری
اطالعات

بیست درصد نیازهای واقعی
مناطق تا پایان سال 1395
اجرایی گردد.

پنجاه درصد اسناد درمانی
تا پایان سال  1395پایش
میگردند

طراحی و پیاده سازی سیستم ثبت درخواست و پشتیبانی نرم افزارها با
ثبت بازخورد برای مناطق (تیکتینگ)

نکمیل بسترهای ارتباطی موجود
تهیه و ارتقاء سیستم جامع درمانگاهی
پیاده سازی مراجع اطالعاتی مصوب به منظور یکسانسازی کدینگ
برقراری ارتباط بین سیستمهای موجود
ایجاد پایگاه داده تجمیع درستاد سازمان
ایجاد داشبورد مدیریتی

متولی

هدﻑ عملیاتی

اقدامات عملیاتی

روزآمدی فناوری و تحقیقات سالمت
بهینهسازی خدمات سالمت مبتنی بر فناوریهای اطالعات و ارتباطات

تعیین مشاغل کلیدی تعیین
جانشین شده /به کل مشاغل
کلیدی

سرانه آموزش مهارتهای
مدیریت بهداشت و درمان

فرمول

شاخص

هدﻑ عملیاتی

اقدامات عملیاتی

تعالی و رشد سرمایههای انسانی
بهینهسازی روش انتخاب مدیران بر مبنای مهارت و شایستگیها

جدول شماره 11
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2

1

1

عنوان

شاخص

عنوان

گسترش پژوهشهای
کاربردی در سازمان

اقدام راهبردی
تعداد پژوهشهای
کاربردی مصوب
-

فرمول
پژوهش و
فناوری

متولی

افزایش تعداد پروژههای پژوهشی مصوب
به میزان  50درصد نسبت به سال قبل

هدﻑ عملیاتی

اجرای پژوهشهای کاربردی بر مبنای نیازسنجیهای سازمانی
طراحی و اجرای فرآیندهای مرتبط

اقدامات عملیاتی

راهبرد

جدول شماره 14

مبلﻎ ریالی صرفه
جویی /کل مبلﻎ
بودجه متطقه

مدیریت
برنامهریزی

طراحی و اجرای دستورالعمل نظام پیشنهادات
ایجاد حلقههای کیفیت در مناطق

افزایش نسبت میزان صرفه
جویی تحقق یافته ناشی از اجرای
پیشنهادات به میزان  50درصد
نسبت به سال پایه

ساماندهی و توانمندسازی مدیریت تحقیقات و فناوری سازمان
شاخص

صرفه جویی تحقق یافته ناشی از اجرای
پیشنهادات

تعداد گزارشات ثبت شده در سامانه
ثبت تجربیات سازمانی

-

آموزش/مدیریت
برنامهریزی

ثبت کلیه گزارشات تولید شده در
سازمان در سامانه ثبت تجربیات

ایجاد سامانه ثبت تجربیات سازمانی
طراحی ،استقرار و اجرای فرآیند بهینه کاوی در
سازمان
دانش نویسی و ثبت نتایج پروژههای عملیاتی
طراحی و اجرای پژوهشهای کاربردی با هدﻑ
شناسایی و حل چالشهای سازمانی(اقدام پژوهی)

هدﻑ کالن

باز طراحی فعالیتهای نظام
پیشنهادات سازمان

تمرکز بر بهبود یادگیری
سازمانی

اقدام راهبردی

فرمول

متولی

هدﻑ عملیاتی

بهرهگیری از نظام مدیریت دانش در سازمان

اقدامات عملیاتی

راهبرد

هدﻑ کالن

روزآمدی فناوری و تحقیقات سازمانی

جدول شماره 13

روزآمدی فناوری و تحقیقات سالمت

ردیﻒ
ردیﻒ
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ردیﻒ
1

اقدام راهبردی

عنوان

شاخص

توسعه همکاریها با شرکتهای
نفتی در مناطق مختلﻒ

ارزش ریالی
منابع جذب شده

-

فرمول

مدیریت مالی /مناطق
بهداشت و درمان

متولی

افزایش میزان جذب منابع اهدایی از طرﻑ
شرکتهای نفتی به میزان  50درصد نسبت
به سال پایه

هدﻑ عملیاتی

اجرای مطالعه شناسایی و تحلیل ذی نفعان کلیدی
تدوین و اجرای سند حمایت طلبي از شرکتها
توسعه روابط بین بخشی با شرکتهای نفتی منطقه

جلب حمایت و همکاری مدیران صنعت نفت و سایر ذینفعان کلیدی

اقدامات عملیاتی

راهبرد

هدﻑ کالن

بهبود روابط فراسازمانی

جدول شماره 15
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