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ينمعرفی جمتمع پزشكي ،آموزشي و درماين شهيد دكتر ي ي ع
هبشيت

کاشان بهشت دکت شهید درمان و آموزش ، پزشک مجتمع پزشکی، آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی کاشانمجتمع
در بدو امر توسط سازمان تامین اجتماعی و با کمک همه جانبه 

ال کاشا شک ل انشگا ا ا 1369هیئت امناء محترم دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1369ئ
تاسیس گردید و بخشهای مختلف آن با حمایت دانشگاه راه

  1380قانون بودجه سال10اندازی شد و سپس به استناد تبصره
حاین مرکز خارج از سطح بندی خدمات1379/11/26مصوب ج ز ر ن

.  درمانی سازمان تامین اجتماعی تشخیص داده شد



اااااطا  و درمانبهداشت،وزارتدرمانیخدماتبندیسطحچارچوبدرو
 بر وخریداری اجتماعیتامینسازمانازو گرفتهقرارپزشکیآموزش
 تامین عالی شورای نامه تصویب و وزیران محترم هیئت مصوبات اساس
ا اا ا1381/12/7لا ا  بهشتیشهید بیمارستان1381/12/7مورخهصورتجلسهاجرایودراجتماعی

خم طوربه1383/12/2تاریخدرآندرمانیهای بخشوواحدهاکلیهبانضمام
 بهشتی شهید درمانی و پزشکی،آموزشی مرکز به و واگذار دانشگاه به قطعی
لاالاآااا  مسئولینتصمیماتبدنبال1385/7/6درتاریخ آنومتعاقبیافتتغییرنام
م منتقلمرکز این بهنیزنقویبیمارستانمختلفبخشهایدانشگاهمحترم
  .گردید



انجامهدفبانیز)ع(علیامامقلبمرکز1389سالدر     انجامهدف با نیز)ع(علیامامقلب مرکز1389سالدر
 این .شد اندازی راه قلب جراحی و پالستی آنژیو آنژیوگرافی،
تان ا نهب اژبااکن بنایمت بع44000حدودزی م دمت  درمترمربع 44000حدودزیربنایمتراژ بااکنونهمبیمارستان
 حاضر ودرحال .است گردیده واقع راوند-کاشان جاده 5 کیلومتر

اانگک اا ف تا لکا خش27شا  بخش27 شامل کهاستاصفهاناستاندر درمانیبزرگمرکزدومین
 دلیلبهاست ذکرشایان.باشدمیقلبو داخلی،جراحی،اطفال،ویژه

گ اکاکااالگ ا  مصوبهبراساس ومرکزاینکاریهای فعالیتتنوعوگستردگی
 پزشکی،مجتمع بهبیمارستانایننام،دانشگاهمحترمرئیسههیئت

 کسببابیمارستاناکنونهموتغییربهشتی شهیددرمانیوآموزشیآ
.باشدمی گرامیهمشهریانبهخدمتارائه حالدریکدرجهامتیاز



مرکز در ارائه قابل خدمات قابل ارائه در مرکزخدمات
درمانگاه•داخلی•
جراحی•
اطفال•

دیالیز•
شیمی درمانی•

زنان•
نازایی•

فیزیوتراپی•
تست ورزش•

مراقبتهای ویژه•
جراحی قلب•

اکو•
تراکم استخوان• ب ی ر

آنژیوگرافی•
آزمایشگاه•

م
اسپیرومتری•
نوار عصب عضله• ی ز

رادیولوژی•
سی تی اسکن•

آندوسکوپی•
کلونوسکوپی• ن ی ی
.سایر خدمات درمانی وابسته به بخش های فوق•







(strategic planning)برنامه ریزی استراتژیک 

  و اهدافبه نیل براینیازموردمنابع،اهدافدربارهگیریتصمیمفرایند

ی  . نامندمی استراتژیکریزیبرنامهراسازمانمنابعتخصیصچگونگی و نبعیصچ ژیریزیبررز یر



 Mission) (رسالت یا ماموریت
  سازمان که می دهدونشانبودهسازمان وجودیفلسفهبیانگر

پاسخکارمحیطازنیازیچهوبهبودهمشغولکاریچهبه   پاسخکار محیطازنیازیچهوبهبودهمشغولکاریچهبه
.می دهد



)Vision(دورنما يا چشم انداز

یافق بلند مدت اهداف سازمان است که از آرمانها از لحاظ زمانی ز ز ه ر ز ن ز ب ق
.می باشدکوتاهتر 

)Ideal( آرمان
ا ا ا ک اش ا ا ا آ طل قط ا ا آرمان ها نقطه مطلوب آرزو های سازمان می باشد که سازمان با  آ

 .نگاه به آن امیدوارانه در جهت ماموریت خود حرکت می کند



)value(ارزش )value(ارزش

تزآ اکها لهاضآفظخاطهاز ت   تحملبه حاضر آنحفظخاطرهبسازمانکهاستچیزیآن
  و اساسی اصول و نیستند زمان تابع ها ارزش . بود خواهد هزینه

.باشندمیکارکنانو سازمانایپایهباورهای



)BSC(کارت امتیازی متوازن
روشی است که در آن )Balanced Score card(کارت امتیازی متوازن•

استراتژی سازمان به یکسری شاخص های عملکرد قابل اندازه گیری ترجمه 
شده و از طریق اجرای آن سیستمی برای سنجش تحقق استراتژی و مدیریت 

ش ا ا ک ا نا ن الن کا(کا شا ا گان آف آفرینندگان این شاهکار عرصه  (کاپالن و نورتون.استراتژیک ایجاد می شود
استراتژیک شاخص)کنترل جامعیت ازبرای روشن درکتصویری و ها ها و درک تصویری روشن از برای جامعیت شاخص)کنترل استراتژیک

کنند که مدیران، اطالعاتی در خصوص چهار منظر را در سازمان، پیشنهاد می
.آوری نمایند و به تحلیل آنها بپردازند  یک کارت یادداشت تعدیل شده جمع

•



وجه كارت امتيازي متوازن۴

مالمال
•Financial

ی مالیافزایش درآمد، افزایش سود و بهبود نتایج مالی• یج بهبو و و یش ز ر یش ز

C t

 مشتریمشتری

•Customer
مورد نظر با قیمت مناسب،ایجاد ارزش برای مشتریان با ارائه محصوالت و خدمات•

•Internal Processes
فرآیندهای 

داخلی  
بهبود در فرایندهای عملیاتی به منظورارتقاء کیفیت و ایجاد تمایز در محصوالت و خدمات  •

رشد و 
•Growth and Learning

ت• خالق و نوآوری ای ب مناسب فضای ایجاد
یادگیری  

ایجاد فضای مناسب برای نوآوری و خالقیت•



:دارعهدهما :دارعهدهما

محور با بهفوق تخصصی کیفیت ارائه خدمات تشخیصی درمانی، تخصصی و و ی ی ر ی ی یر ی ی بوق ب ور
کارگیری شیوه های نوین تشخیصی و درمانی

آموزش فراگیران علوم پزشکی با استفاده از روشهای کارآمد
انجام پژوهش های مسئله محور با به کارگیری متدهای مناسب و کاربردی 

.هستیم

 دانشجویان و پزشکان،کارکنانازمندیبهره فوق،ماموریتاجرایدرماپشتوانه
.گراستاخالقوانگیزهباتالشگر،

 









گرای-1 کیفیت
مجتمع بیمارستانی شهید دکتربهشتی کاشان

کیفیت گرایی -1
 پاسخگویی - 2

ایمنی بیمار-3
وریمشتری محوری-4 ری

رازداری-6
اخالق حرفه ای   -5

رازداری -6
شایسته ساالری   -7

عدالت محوری-8





بهبود سطح رضایتمندی گیرنده خدمت و کاهش بار شکایات   - 1

افزایش سطح بهره وری خدمات   -2

بهبود کیفیت خدمات   -3
بهبود ایمنی بیمار  - 4
ارتقاء سطح توانمندی کارکنان   -5
افزایش رضایت شغلی کارکنان-6
کاهش ارجاع بیماران به سایر مراکز-7

ارتقاء کمی و کیفی خدمات آموزشی-8





کاهش هزینهافزایش درآمد    

ای بیمه کسورات هزینهمدیریت سپاریهاکاهش برون طریق از از طریق برون سپاری هاکاهش هزینه مدیریت کسورات بیمه ای

کاهش کسورات بیمه ایسالمتطریق مشارکت خیرینازسرمایهجذب

جه
و

ب یج یرینزر ر یریق بی ور ش

سازمانیمدیریت خطای به کارگیری تکنولوژی روزتوسعه خدمات تشخیصی با

الی
ه م

بستری   هایتخت مدیریت از قابلیت های بالقوه درمانی   استفاده افزایش درآمد  

 بهره وری کارکنانافزایش درامد های پژوهشی   اصالح فرآیند جذب

)....وآب،برق(مدیریت انرژی 
  

 مصرف منطقی دارو و تجهیزات



      

ا خ تقال شا ضا ط سطح رضایتمندی مشتریارتقاءسهولت دسترسی به خدمات

خدماتو مطلوب خیرینکیفیت با ارتباط و تعامل

ه م
تعامل و ارتباط با خیرین کیفیت مطلوب خدماتوج

ری
مدیریت شکایاتاطالع رسانی در سازمان سازی  شفافمشت

ی  

عمراقبت به موقعخدمات رفاهی مناسب و ب ب ر



جه
و

ع

دارو و تجهیزات مصرفی   مدیریتکاهش مدت اقامت بیمار  

یند
رآ

کارکنان  نیاز  توسعه مهارت های موردمربوطه   ارتقاء ایمنی بیمار از طریق بهبود فرایندهای ف

ا ند آ ف ق ط از ان از خگ ا ت ف ظ تقا ا

ای
ارتقاء ظرفیت پاسخگویی سازمان از طریق بهبود فرآیندهای  ساختار تیم آموزشی بیمارستان   اصالحده

مربوطه  

لی
داخ

 

پشتوانه اجرایی گاید الین ها توسط مجریان   تضمین
کارکنان از طریق طرح ایده های خالقافزایش تعلق سازمانی

و نوآورانه  
ی  

سازی در بیمارستان   مدیریت مستندبه روز بودن و ارزیابی اجرای گاید الین های درمانی و تشخیصی 

ساختار سازمانی   اصالحعملکرد ارتقاء نظام ارزیابی

بازنگری فرایندهای سازمانیتفکر فرایند محوری  استقرار ور ی ر یر ی ر ر ب

بازنگری در حدود و وظایف و اختیارات  رعایت استانداردهای ایمنی بیمار توسط پرسنل  

استقرار نظام تامین و تدارکات  



  

تقویت روحیه کار تیمیاستقرار واحد تدارکات 

شغلپیشگیری و ارتقاء سالمت  ا ا ت

جه
و

ر و یری توسعه مهارت های شغلیپی

و توسعه استقرار واحد پژوهشفراگیرانارتقاء دانش تخصصی و مهارتی کارکنان و  ه
شد

ر

رشد و یادگیری از طریق مدیریت خطاهای سازمانی ارتقاء سطح انگیزش و تعهد سازمانی کارکنان 

یاد
د و 

ی ز ی یری ریق ز یری ی و ر

ری
دگی

ی 





  شاخصاستراتژیوجه 
سنجش

زمان  مسئول اجرابرنامه عملياتی  اهداف کمی  واحد 
اجرا  ٩۶٩٧٩٨

دست تدويندر 


