ربانهم استراژتیک مرکز آموزشی ردمانی کودکان حضرت علی اصغر(ع)
تدوین سال 8931

تهیه و میظنت :تیم اجرایی
ابالغ شده مورخ:

1

تخ ص
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مقدمه:
ا مروزه برنامه ريزی در تمام دنيا يك امر مرسوم قلمداد می شود چرا كه اين تفكر باعث می شود مسئوالن سازمان با صرف وقت
بتوانند در باره سازمان خود بيانديشند و مالحظه نمايند كه موضع سازمان چيست و در كجا قرار دارند و در آينده در چه جايگاهی
قرار خواهند گرفت ،آنگاه در صدد تدوين و اجرای برنامه های جامع برمیآيند تا در يك دوره زمانی معقول از جايی كه قرار دارند به
هدف واالی مورد نظر خود برسند.
بر عكس با انجام فعاليت های درون سازمانی نا منظم ،پراكنده و بدون ساختار رسمی كه بطور مستمر و روزمره در محيط سازمان
انجام می شوند نمی توان بدرستی تعيين كرد كه در كجا هستيم و مقصود ما چيست؟
اگر بپذيريم كه وظيفه اصلی مديريت  ،حركت دادن سازمان از وضع موجود به سوی وضع مطلوب است الزم است برای سازمان
برنامه مدونی تدوين شود
بی شك بدون داشتن برنامه شفاف ،آينده نگر و بدون اطالع از نقاط قوت و ضعف سيستم خود و بدون توجه به فرصت و تهديد
هايی كه از بيرون سازمان ما را تحت الشعاع قرار می دهد موفق به ترسيم راهی روشن در اعمال مديريت مناسب و فراگير نخواهيم
شد.
برنامه ريزی استراتژيك ،يكی از موضوعات اساسی و كاربردی برای هر سازمان رو به توسعه ای می باشد.بخصوص در سازمان هايی
كه محيط كاری آن ها دستخوش تغييرات مهمی می باشند ،اصل تغيير بعنوان يك نياز اساسی با مجموعه ای از گزينه های
مختلف و مستمری مواجه است كه بايستی از بين آنها بهترين و كارآمد ترين را انتخاب كند.
بنابراين،براساس شواهد تجربی تمام تغييرات و يا تصميمات اتخاذ شده مناسب و مطلوب نمی باشند و تصميمات اتخاذ شده در هر
سازمانی بايستی منعكس كننده جهتی باشند كه موفقيت سازمان را در آينده تضمين كرده و يا حداقل بقاء آن را باعث شود.
در واقع يكی از الزامات يك مديريت كارآمد و مطلوب،بحث توانايی آن در برنامه ريزی می باشد و برنامه ريزی استراتژيك يكی از
مسئوليت های اساسی مديريت ارشد هر سازمان می باشد.
بطور كلی برنامه ريزی استراتژيك در جهت پاسخ دادن به مسئله بسيار اساسی هر سازمان يعنی تبيين حركت كلی سازمان در
سالهای آينده ،تالش می كند كه اين مهم توسط تدوين دورنما و رسالت انجام شود.
مطالعات و تحقيقات علوم مديريتی نشان داده است كه برنامه ريزی استراتژيك می تواند به سازمان كمك كند تا به اهداف ذيل
دست يابد.
 -8جهت گيری آينده را مشخص نمايد.
 -2به روش استراتژيك بينديشد و استراتژيهای مورد نياز را تدوين نمايد.
 -9اولويت ها را مشخص نمايد.
 -0تصميم های امروز را در پرتو پيامدهای آينده آنها اتخاذ نمايد.
 -5پايه ای منطقی و قابل دفاع برای تصميم گيری برقرار سازد.
 -6در زمينه های تحت كنترل سازمان حداكثر بصيرت را اعمال نمايد.
 -7با توجه به تمامی سطوح تصميم گيری نمايد.
 -1مسايل سازمانی را بهبود بخشد.
 -3با اوضاع و احوالی كه به سرعت دستخوش ت يير می شوند به روش كار ساز برخورد كند.
در خاتمه می توان گفت كه برنامه ريزی بخصوص از نوع استراتژيك ،به طور واضح و معنا داری با تصميمات سازمان و تغييرات آن
ارتباط دارد .
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شكی نيست برنامه ريزی راهبردی به مديران و كارشناسان بيمارستان ديدگاه آينده نگر خواهد داد و چشم انداز روشنی فرا روی
آنها ايجاد نموده تا بتوانند جديد ترين خدمات بالينی را به مردم هديه نمايند تا به دنبال آن باالترين سطح سالمتی برای بيماران
به ارمغان آيد .
لذا تدوين برنامه ريزی راهبردی در بيمارستان به عنوان يك ضرورت تلقی گرديده و اين بيمارستان در راستای اين مهم نسبت به
تدوين برنامه استراتژيك اقدام نمود

واژه نامه ): (Terminology
رسالت ) : (Missionمشخص كننده فلسفه وجـودی سازمان بوده و شامل اهداف ،وظايف اصلی ،ويژگی ها و ارزش های حاكم
بر آن سازمان می باشد.
چشم انداز ) : (Visionشرايط وقوع و تحقق رسالت سازمانی را به نمايش گذاشته و آرزو و آمالی كه سازمان می خواهد در
آينده به آن برسد را به تصوير می كشد .باعث ايجاد انگيزش در مجموعه و دريافت كنندگان خدمات می گردد.
ارزشها ) : (Valuesمجموعه قوانين ثابت و غير متغيری است كه كل استراتژی ها بر مبنای آنها شكل گرفته و در تمام طول
زمان اجرا ،با تكيه و نگاه بر آنها ،استراتژيها به اجرا گذاشته می شوند.
نقاط قوت ) : (Strengthsمجموعه منابع و توانمندی هايی داخل سازمانی است كه سازمان را در جهت نيل به اهداف خود
ياری می نمايد.
نقاط ضعف ) : (Weaknessesمجموعه ای از عوامل داخل سازمانی می باشد كـه مـانع از تحقـق اهداف سازمان می گردند.
فرصت ها ) : (Opportunitiesمجموعه ای از امكانات بـالقوه خـ ارج از سـازمان كـه در صـورت بهره گيری از آنها توانمندی
های سازمان افزايش خواهد يافت.
تهديدها ) : (Threatsمجموعه ای از عوامل موثر و مداخله گر خارج از سازمان كـه مـانع از اجـرای برنامه ها و تحقق اهداف
سازمان می گردند.
عوامل داخلي ) : (SWمجموعه نقاط قوت و ضعف سازمان را عوامل داخلی می گويند.
عوامل خارجي ) : (OTمجموعه فرصت ها و تهديدهای سازمان را عوامل خارجی می گويند.
استراتژی ): (Strategyمجموعه ای از راهها كه باعث رساندن سازمان به اهداف از پيش تعيين شده خـود می شود.
استراتژی های : SOاستراتژی هايی كه با استفاده از نقاط قوت در جهت بهره گيری از فرصت هـا تـدوين ميشوند.
استراتژی های  : STاستراتژی هايی كه باعث كنترل تهديدها و يا تبديل آنها به فرصت می شوند.
استراتژی های : WOاستراتژی هايی كه جهت استفاده از فرصت ها ،و رفع كمبود ها تدوين می شوند.
استراتژی های : WTاستراتژی هايی كه سازمان را در برابر تهديدها حفظ كرده و توانمنـدی سـازمان را جهت كنترل و يا
تبديل تهديد به فرصت افزايش می دهند
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مراحل تدوين برنامه استراتژيك :
.8
.2
.9
.0
.5
.6
.7
.1
.3
.84
.88
.82
.89
.80
.85
.86
.87

ارزيابی ميزان آمادگی بيمارستان برای تدوين برنامه استراتژيك
تشكيل جلسات تيم اجرايی در راستای تدوين برنامه استراتژيك در بيمارستان
برنامه ريزی برای تدوين برنامه استراتژيك بيمارستان
ايجاد زبان مشترک و آموزش اعضای تيم برنامه ريزی
شناسايی ذينفعان داخلی و خارجی بيمارستان
تهيه پيش نويس بيانيه رسالت ،دورنما و ارزشها برای بيمارستان
ارزيابی وضعيت داخلی و خارجی بيمارستان ( تحليل )SWOT
اولويت بندی و جمع بندی نقاط ضعف ،قوت ،تهديدها و فرصتها
نهايی كردن كردن بيانيه رسالت ،دورنما و ارزشها برای بيمارستان
ترسيم ماتريس ارزيابی داخلی و خارجی
تدوين استراتژيها براساس نتايج ارزيابی داخلی و خارجی
ترسيم موقعيت استراتژيك بيمارستان
نهايی كردن استراتژيها و راهبردهای كالن بيمارستان
تدوين اهداف كلی بر اساس استراتژيهای و راهبردهای كالن
تدوين اهداف اختصاصی بر اساس اهداف كالن
تدوين برنامه عملياتی برای اجرای اهداف اختصاصی
پايش برنامه عملياتی در طول دوره
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مدل برنامهريزی استراتژيك :

)(GANTT CHARTجدول زماني مراحل بازنگری برنامه
رديف

8

6

2

6

اجرای برنامه

8

9

5

تدوين برنامه عملیاتي

2

0

0

تدوين اهداف و استراتژی ها

2

5

9

تحلیل محیط داخلي و خارجي

2

6

و ارزشها

7

2

بازنگری در تدوين رسالت ،دورنما
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1

شرح هر يك از فعاليتهای اجرائی طرح به
تفكيك

طول مدت ( جلسه  /ساعت)

اعضای كمیته تدوين برنامه ريزی استراتژيك
رديف

پست سازماني

1

مدير عامل مركز

2

مدير آموزش و پژوهش

3

معاون اجرايی مركز

4

معاون فنی مركز

5

مدير درمان مركز

6

مدير پرستاری

7

مدير امور مالی

9

بهبود كيفيت

11

با مشاركت مسئولين بخشها و واحدها

7

سیاستهای كالن:
مركز آموزشی درمانی كودكان حضرت علی اصغر(ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشكی ايران تمامی فعاليتها و خدمات خويش
را در راستای سياست و اهداف كالن وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه علوم پزشكی ايران ارائه می دهد،
بطور كلی سياستهای اصلی مركز آموزشی درمانی كودكان حضرت علی اصغر(ع) به شرح ذيل می باشند:
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بیانیه مأموريت
ما با هدف حفظ ارتقای سالمت جامعه و با رعايت اصول اعتباربخشی،اخالق حرفهای و ايمنی بيمار
به ارائه بهترين خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی به نوزادان و كودكان میپردازيم .با تكيه
بر نيم قرن تجربه به عنوان يك بيمارسنان وابسته به دانشگاه علوم پزشكی ايران ،آموزش
كارآموزان،كارورزان ،دستياران و انجام پژوهشهای بالينی را بر عهده داريم.
چشم انداز
كسب رتبه عالی اعتبار بخشی با ارائه خدمات ايمن ،اثر بخش و كيفی در جهت رسيدن به اولين
بيمارستان هوشمند كشور
ارزشها
 رعايت ارزش های اخالقی درهمه سطوح
 رعايت منشور حقوق بيمار
 عدالت در ارائه خدمات با رعايت اصول اخالق پزشكی و اسالمی
 مسئوليتپذيری ،خالقيت ،نوآوری و يادگيری مستمر كاركنان
 رعايت استانداردها در ايمنی بيماران و همكاران و حفظ محيط زيست
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اسامي ذينفعان مهم :
ذينفعان داخلي:
گروه

قدرت

عالقه

ذينفعان
تیم اجرايي

داخلی

84

84

پزشکان و اعضای هیئت علمي

داخلی

84

84

پرسنل

داخلی

84

84

ذينفعان داخلي:

ذينفعان

گروه

عالقه

قدرت

دانشگاه

خارجی

84

84

بیمار

خارجی

84

84

همراه بیمار

خارجی

84

84

سازمانهای بیمهگر

خارجی

84

84

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي

خارجی

84

84

مجمع خیرين

خارجی

84

84

هیات امنای صرفهجويي ارزی

خارجی

84

0

دانشجويان و فراگیران

خارجی

0

6

سازمانهای تامین كننده كاال و تجهیزات

خارجی

6

0

موسسه مدد ايران

خارجی

6

5

شهرداری

خارجی

5

0

اداره گاز

خارجی

5

0

محیط زيست

خارجی

5

0
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ارزيابي عوامل داخلي و خارجي:
جزوه آموزشی و جدولی جهت شناسايی عوامل داخلی و خارجی تدوين گرديد و آموزشهای الزم در خصوص نحوه شناسايی عوامل
داخلی و خارجی داده شد  94نفر از ردههای مختلف پزشكان،پرستاران و نيروهای پشتيبانی به سواالت باز پاسخ دادند.
عوامل ذكر شده فهرست گرديدند و از بين فهرست تدوين شده بر حسب الويت و اهميت و موارد تكرارپذير  88مورد در نقاط قوت،
ضعف (عوامل داخلی) و فرصت و تهديد (عوامل خارجی قرارگرفت.
ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی در اختيار چندی از اعضای محترم هيئت علمی و مسئولين بخشها و واحدها قرار گرفت:
 به عوامل برگزيده داخلی ضريب اهميت بين  4تا  844داده شود بهگونهای كه مجموع ضريب اهميت عوامل داخلی  844گردد. -2به هر عامل داخلی نمره  8تا  8( 0ضعف اساسی 2 ،ضعف كم 9 ،قوت و  0قوت بسيار باال) بدهند.
 -9برای تعيين نمره نهايی هر عامل داخلی ضريب هر عامل در نمره آن ضرب شد.
 -0به عوامل برگزيده خارجی ضريب اهميت بين  4تا  844داده شود به گونهای كه مجموع ضريب اهميت عوامل خارجی 844
گردد.
 -5به هر عمل خارجی نمره  8تا  8( 0واكنش ضعيف 2 ،واكنش در حد متوسط 9 ،واكنش از حد متوسط باالتر 0،واكنش بسيار
عالی) داده شد.
 -6برای تعيين نمره نهايی هر عامل ،ضريب هر عامل در نمره آن ضرب شد.
به منظور معتبر سازی روش كار و دادههای استخراج شده در اين مرحله ،امتيازات داده شده به عوامل داخلی چندين مرتبه بازبينی
شده تا از هرگونه خطا مصون باشد و در نهايت با توجه به امتيازات داده شده بدون هر گونه دخل و تصرفی توسط تيم اجرايی
عوامل داخلی  2407و عوامل خارجی 2465محاسبه گرديد.

در نقطه استراتژيك ( WOمحافظه

كارانه( ))Conservativeمانند:



رسوخ در بازار



يکپارچگي افقي و عمودی رو به باال و پايین



مشاركت

بهره جست تا با بهره برداری از فرصت های موجود در محيط داخل بكوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود ببخشد.
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O

:نقطه استراتژيك مركز

CONSERVATIVE

AGRESSIVE

W

S

COMPETITIVE

T

DEFENSIVE
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ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي:
ماتريس SWOT
جهت استخراج و تدوين
استراتژیهای مركز

فرصتها ()O
.8

امكان جذب توريسم درمانی در
حوزه كودكان
تغييرات تكنولوژی و وجود
رسانه ها و فضاهای تبليغاتی
ايجاد بسترهای الزم و حمايت
سازمان های فرادست
امكان پذيرش دانشجو و
فلوشيپ كوتاه مدت در بخش
جهت آموزش
سياستهای وزارتخانه در رابطه
با تغيير نگرش جامعه نسبت به
كادر درمان
بهبود زيرساخت های فناوری
اطالعات
امكان ساخت بيمارستان جديد

.1

حمايت موسسات خيريه از جمله
محك،محكم ،بنياد امور بيماری
های خاص و خيرين

.2
.9
.0

.5

.6
.7

ضعفها ()W

قوتها ()S
.8بيمارستان فوق تخصصی كودكان
.2همكاری اساتيد فوق تخصصی
.9فعال بودن كلينيكهای ويژه
.0وجود خيرين سالمت حامی بيمار
.5دارا بودن تنها بخش روانپزشكی كودكان در سطح
تهران
 .6ارائه خدمات كمهزينه
.7دارا بودن پرسنل مجرب و دلسوز
.1فراهم بودن درمانگاه های متنوع و كلينيك ويژه
.3نام متبرک حضرت علی اصغر بعنوان نام بيمارستان
 .84مجهز بودن تجهيزات سرمايه ای High Tec
 .88موقعيت مكانی بيمارستان به لحاظ دسترسی
استراتژیهای منطقه SO

 .8عدم وجود تعامل بين همكاران و واحدها
 .2فضای فيزيكی نامناسب به لحاظ استانداردهای بيمارستان
ايمن

 .9كمبود امكانات رفاهی بيماران و كاركنان
 .0انگيزه پايين نيروی انسانی
 .5ارجحيت كاغذبازی بر سيستم بالين بيمار
 .6پايين بودن درآمد مركز
 .7عدم امكانات الزم در خصوص انجام آزمايشهای
هرمونی و متابوليك و ارسال به خارج از مركز
 .1فرايندهای پيچيده داخلی
 .3عدم فعاليت اتاق عمل در سه شيفت كاری
قدمت و فرسودگی بنای ساختمان
.84
سيستم ضعيف گردش اطالعات
.88
استراتژیهای منطقه WO
 ،W1o1تقویت و توسعه توریسم درمانی
،W11O7،W10o7تقویت و توسعه بخشهای بالینی و
پاراکلینیکی
W4O6 ،W8o3،W8o3نهادینه کردن مدیریت
علمی در بیمارستان
W11O6 ،W8O3نهادینه کردن برنامه های بهبود
کیفیت و اعتبار بخشی در بیمارستان
W11O4توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش در
طب کودکان

 .3شناخته شدن مركز به عنوان
،G6PD
پوينت
فوكال
هيپوتيروئيدی،فنيل كتونوری و
اختالل جامع تكاملی

13

 .84امكان ايجاد بيمارستان هوشمند
 .88آموزشی بودن بيمارستان و
وجود بيماران متنوع جهت
آموزش فراگيران
تهديدها ()T

استراتژیهای منطقه ST

استراتژیهای منطقه WT

همجواری با بيمارستان مفيد
جذب پرسنل توسط بيمارستان
خصوصی
تورم اقتصادی
نوسانات قيمت ارز
عدم تعادل تعرفه با هزينه ها
كمبود دارو و تجهيزات و كاال
عدم پرداخت به موقع مطالبات توسط
سازمان های بيمه گر
كسورات غيرمنطقی و سليقهای
بيمهها
تحريم های سياسی و اقتصادی
افزايش تعداد بيمارستان های
خصوصی
سياست گذاری غيرقابل پيش بينی

 :S1تقویت و توسعه توریسم درمانی
 :S2تقویت و توسعه بخشهای بالینی و پاراکلینیکی
 :S3نهادینه کردن مدیریت علمی در بیمارستان
 :S4نهادینه کردن برنامه های بهبود کیفیت و اعتبار بخشی در بیمارستان
 :S5توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش در طب کودکان
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اهداف استراتژيك )(Strategic Goals

 :G1راهاندازی خدمات گردشگری سالمت
 :G2افزايش بهرهوری تختهای بيمارستان
 :G3توسعه تجهيزات سرمايهای و بهبود فضای فيزيكی
 :G4راهاندازی موسسه خيريه بيمارستان
 :G5توسعه زيرساختهای ارتباطی و اطالعاتی
 :G6تقويت اخالق حرفهای و صيانت از حقوق مردم
 :G7ارتقا كيفيت خدمت ارائه شده به بيماران
 :G8دستيابی به رتبه يك عالی اعتباربخشی درمانی
 :G9مديريت بهينه منابع انسانی
 :G10پيادهسازی استانداردهای بيمارستان سبز
 :G11كسب امتياز  544در اعتباربخشی آموزشی
 :G12توسعه تحقيقات كاربردی در زمينه طب كودكان و چالشهای مركز
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اهداف اختصاصي:
 :S1تقويت و توسعه توريسم درماني
: O 1اخذ مجوز فعاليت مركز پذيرش بيماران بينالملل تا پايان سال 31
 :O2تاسيس  6تخت  VIPتا انتهای سال 33

S1G1:راهاندازی خدمات گردشگری سالمت

 :S2تقويت و توسعه بخشهای بالیني و پاراكلینیکي
 :O1افزايش ضريب اشغال تخت از  10درصد به  39درصد تا پايان سال 31
 :O2كاهش مدت زمان اقامت بيمار از  545روز به  045روز تا پايان سال 31
 :O3انجام  244عمل سرپايی تا پايان سال 31
S2G2:افزايش بهرهوری تختهای
بيمارستان
: S2G3توسعه تجهيزات سرمايهای و بهبود
فضای فيزيكی

:O4كاهش فاصله چرخش تخت از  4461به  445تا پايان سال 31
 :O5راهاندازی بخش مراقبت های روزانه و افزايش تعداد تخت جراحی از  24به  26سال 31
 :O1راهاندازی CT-Scanتا پايان سال 31
 :O2تغيير دستگاه غيراستاندارد مركز تا پايان برنامه
 :O1افزايش جذب منابع مالی  /سرمايهای از محل مشاركتهای مردمی /موسسات خيريه

 :S2G4راهاندازی مجمع خيرين سالمت

 :O2كاهش ميزان تخفيفات از  840به  8درصد تا پايان سال 31

 :S3نهادينه كردن مديريت علمي در بیمارستان
 :O1اجرای سيستم نوبتدهی الكترونيكی درمانگاه تا انتها سال 31
 :O2اجرای برنامه ارسال الكترونيك اسناد تا پايان سال 31
: O3راهاندازی بايگانی الكترونيك پرونده پزشكی تا پايان برنامه
 :O4الكترونيكی نمودن نتايج اقدامات پاراكلينيكی تا پايان سال 33
:O5راهاندازی نظام ارجاع در سطح يك و دو در بيمارستان تا پايان سال 33
S3G3:توسعه زيرساختهای ارتباطی و اطالعاتی

 :O6راهاندازی بيمارستان هوشمند تا پايان برنامه
 :O1افزايش شفاف سازی و آگاهی بخشی همكاران و بيماران نسبت به حقوق و تكاليف
خود در بيمارستان به ميزان  24درصد تا پايان سال 8931

S3G6:تقويت اخالق حرفهای و صيانت از حقوق
مردم

 :O2استقرار مستمر استانداردهای كميته سالمت اداری و صيانت از حقوق مردم
 :O3كاهش شكايات بيماران از  9417به  9درصد تا پايان سال 31
:O1افزايش رضايتمندی بيمار از  79درصد به  71درصد تا پايان سال 31
 :O3كاهش ترخيص با رضايت شخصی از  5درصد به  9درصد تا پايان سال 31

 :S3G7ارتقا كيفيت خدمت ارائه شده به بيماران

 :O4كاهش دو درصدی بستری مجدد بيماران به دليل عدم بهبودی
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S4:نهادينه كردن برنامههای بهبود كیفیت و اعتباربخشي در بیمارستان
: O1ارتقا امتياز ايمنی بيمار از  67به  14امتياز تا پايان سال 31
: O2ارتقا امتياز رهبری و مديريت كيفيت از  67به  15امتياز تا پايان سال 31
 :O3ارتقا امتياز مديريت خطر حوادث و باليا از  56به  75امتياز تا پايان سال 31
: O4ارتقا امتياز مديريت منابع انسانی از  63به  75امتياز تا پايان سال 31
 :O5ارتقا امتياز مديريت غذايی از  96به  64امتياز تا پايان سال 31
: O6ارتقا امتياز محور مراقبت و درمان از  56به  78امتياز تا پايان سال 31
: O7ارتقا امتياز محور مديريت خدمات پرستاری از  70به  14امتياز تا پايان سال 31
: O8ارتقا امتياز حقوق گيرنده خدمت از  56به 78امتياز تا پايان سال 31
: O9ارتقا امتياز محور مديريت دارو و تجهيزات از  72به  12امتياز تا پايان سال 31
 :O10ارتقا امتياز مديريت اطالعات از  12به  34امتياز تا پايان سال 31
:S4G8دستيابی به رتبه يك عالی
اعتباربخشی درمانی

 :O11ارتقا امتياز خدمات پاراكلينيك از  60به  14امتياز تا پايان سال 31
: O12ارتقا امتياز محور پيشگيری و بهداشت از  60به  14امتياز تا پايان سال 31
 :O1واگذاری بخشی از خدمات به بخش خصوصی تا پايان سال 31
 :O2افزايش رضايتمندی پرسنل از  01درصد به  67درصد تا پايان سال 31
: O3ارتقا و بهبود سالمت كاركنان

:S4G9مديريت بهينه منابع انسانی

 :O4ارتقا اثربخشی آموزش سالمت كاركنان

 :S4G10پيادهسازی استانداردهای
بيمارستان سبز

:O1استقرار كامل استانداردهای بيمارستان سبز تا پايان سال 33

: S5توسعه كمي و كیفي آموزش و پژوهش در طب كودكان
:O1ارتقا امتياز حيطه برنامه و فرآيندهای آموزشی از  65به  10تا پايان دور دوم اعتباربخشی
آموزشی
: O2ارتقا امتياز حيطه فراگيران از  95به  54تا پايان دور دوم اعتباربخشی آموزشی
:O3ارتقا امتياز حيطه پايش و ارزشيابی عملكرد سيستم آموزشی از  5345به  73تا پايان دور
دوم اعتباربخشی آموزشی
:O4ارتقا امتياز حيطه اعضای هيئت علمی از  78به  13تا پايان دور دوم اعتباربخشی آموزشی
G11دستيابی به درجه عالی اعتباربخشی
آموزشی

:O5ارتقا امتياز حيطه رعايت حقوق بيمار در فرآيندهای آموزشی از  20به  95تا پايان دور دوم
اعتباربخشی آموزشی

G12:توسعه تحقيقات كاربردی در زمينه

 :O1توسعه طرحهای تحقيقاتی كاربردی به ميزان  84درصد تا پايان سال33
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طب كودكان و چالشهای مركز
 : O2راه اندازی مركز تحقيقات بيماريهای كودكان تا سال 8044
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