
  ١جدول شماره 

  ارتقای سطح سالمت  کالنهدف 

و خدمات بهداشتی و محيط زيست سالم ترويج فعاليتها  راهبرد   

 اقدام راهبردی رديف
  شاخص

 اقدامات عملياتی  هدف عملياتی

  متولی  فرمول عنوان

١ 

  

 جامعه محور ارائه خدمات 
تعداد برنامه اجرا 

 شده
 - 

سالمت کار و 

سالمت  /محيط

روابط / خانواده

 عمومی

 اجرای حداقل دو برنامه  در هر سال

مواجهه با بحران، (محورطراحی برنامه های آموزش سالمت جامعه

  ...)مهارت های زندگی و 

 

  راه اندازی کيوسک اطالع رسانی سالمت در

 ...با شگاهها و 

سازمان در سطح  طراحی و اجرای اقدامات مرتبط با مسئوليت اجنماعی

  منطقه

٢  

 

رعايت الزامات محيط زيست 

 سالم در سازمان

نسبت استقرار 

سيستم سبز در 

سطح مراکز 

 درمانی

تعداد مراکزی 

که  سيستم سبز 

را مستقر نموده 

 کل مراکز /اند

سالمت کار و 

 محيط

درصد مراکز تا پايان سال پنجم واجد  ٦٠

 سيستم باشند

  سبزاستقرار سيستم مراکز سالمت 

 

 تقويت و استقرار واحد سالمت، ايمنی و محيط زيست در مراکز بهداشتی



٢جدول شماره   

  ارتقای کيفيت خدمات  کالنهدف 

  تعالی بخشی به خدمات سازمان  راهبرد 

 اقدام راهبردی رديف
  شاخص

 اقدامات عملياتی  )پنج ساله( هدف عملياتی

  متولی  فرمول عنوان

١ 

 

تضمين کيفيت 

 خدمات درمان مستقيم

امتياز ارزيابی 

 بيمارستان

امتياز مکتسبه در ارزيابی وزارت 

 بهداشت
 نظارت بر  درمان

کسب و حفظ درجه عالی برای 

کليه بيمارستانهای سازمان تا 

 پايان سال پنجم برنامه

طراحی و ارائه برنامه اجرايی در زمينه پياده سازی 

 بيمارستان الزامات اعتباربخشی  وزارت بهداشت در

  توسعه ساختار و فرايند نظارت بر درمان

امتياز ارزيابی 

  ايمنی بيمار

 

پروتکل ارزيابی ايمنی بيمار وزارت 

 بهداشت
 نظارت بر  درمان

ارتقاء امتياز  ارزيابی ايمنی 

درصد نسبت  ٢٥بيمار به نسبت 

 به سال پايه

طراحی و ارائه برنامه اجرايی در زمينه پياده سازی 

  الزامات حاکميت بالينی  در درمانگاه ها

  توسعه ساختار و فرايند نظارت بر درمان

طراحی و استقرار برنامه جامع ايمنی بيمار در سطح 

 مراکز درمانی سازمان



جلوگيری از خطاهای 

 پزشکی

نسبت رخداد 

خطای پزشکی 

به ميزان 

  مراجعات مرکز

  پزشکی کاهش خطاهای  نظارت بر درمان  - 

  راه اندازی سيستم ثبت و سنجش خطای پزشکی

طراحی و اجرای برنامه تشويق ارائه گزارش خطای 

  پزشکی

  طراحی و اجرای دوره های آموزشی الزم

 

تسهيل دسترسی بيمار 

  درمانی به خدمات

زمان انتظار 

  دريافت خدمات

زمان سنجی چرخه حرکت بيمار در 

  مرکز درمانی
 نظارت بر  درمان

زمان انتظار بيمار به کاهش 

درصد نسبت به سال  ٢٥ميزان 

 پايه

  اصالح فرايندهای مرتبط  با ارايه خدمات درمانی

مطالعه  و تحليل عوامل تشکيل صف های انتظار دريافت 

  خدمات

باز طراحی  چيدمان زمانی و مکانی واحدهای ارائه 

  دهنده خدمات

٢ 

بهسازی فضاهای  

هتلينگ ( درمانی

 ...)بيمارستانی و 

پيشرفت فيزيکی 

پروژه های 

 عمرانی

 - 
مديريت برنامه 

 ريزی

اتمام کليه پروژههای عمرانی 

 تا پايان برنامه

  احداث بيمارستان جديد نفت تهران

  بهره برداری از مراکز درمانی جديد

 



٣ 

توسعه  مديريت بحران 

 و پدافتد غير عامل

ميزان آمادگی 

مراکز درمانی در 

 مواقع بحران

 مديريت بحران اختصاصیپروتکل 
افزايش ميزان آمادگی مراکز 

  درمانی

 طراحی و اجرای بسته  اقدامات عملياتی مديريت بحران

سطح آسيب 

  پذيری مرکز
  مديريت بحران  پروتکل اختصاصی

کاهش سطح آسيب پذيری 

  مرکز

٤ 

ارتقاء  سطح خدمات 

اورژانس در مراکز 

 - صنعتی(درمانی

 )بيمارستان - خانواده

امتياز ارزيابی 

اورژانس برمبنای 

شاخصهای 

کليدی عملکرد 

 )پيوست(

ميانگين وزنی  شاخصهای کليدی 

 عملکرد اورژانس
 نظارت بر درمان

ارتقاء امتياز عملکردی 

اورژانس ها به سطح 

استانداردهای کشوری در کليه 

 مناطق

پايش مداوم بهيودشاخص های کليدی عملکرد اورژانس 

  در مراکز درمانی

طراحی و اجرای برنامه بهيودشاخص های کليدی 

 عملکرد اورژانس در مراکز درمانی

٥  

افزايش پوشش ارائه بسته 

 های خدمات سالمت

درصد پوشش بسته 

های خدمات 

 سالمت خانواده

تعداد افراديکه بسته های خدمات سالمت 

خانواده را دريافت کرده اند به کل افراد 

 )سن و جنس( واجد شرايط

  خانوادهسالمت 

درصد  ٨٥دستيابی به حداقل 

  پوشش تا پايان سال پنجم

  

  

سالمت  اقدامات عملياتی  طراحی و اجرای بسته جامع

  خانواده



٦  

بهينه سازی فرآيند های 

ارائه خدمات سالمت 

 خانواده

درصد فرآيند های 

بهينه شده خدمات 

  سالمت خانواده

تعداد فرآيند های بهينه شده به کل 

بسته های خدمات سالمت فرآيند های 

  خانواده

  سالمت خانواده
درصد  ٦٥بهينه سازی حداقل 

  فرايندها تا پايان سال پنجم

٧  

بهبود کيفی نتايج 

 خدمات سالمت خانواده

درصد ارتقاء 

  اهداف کنترلی

تعداد افرادی که به اهداف کنترلی رسيده 

اند به کل افراد واجد شرايط متناسب با 

  بسته های خدمت

  خانوادهسالمت 
درصد از افراد  ٥٥پوشش 

 واجد شرايط تا پايان سال پنجم 

٨  

تقويت نظام سالمت 

  کار

پوشش خدمات 

سالمت کار در 

  جمعيت هدف

تعداد افراد / تعداد افراد معاينه شده 

 واجد شرايط معاينه
  سالمت کار

پوشش صد در صد در پايان 

  سال پنجم

سالمت اقدامات عملياتی طراحی و اجرای بسته جامع 

  و محيط کار

  



٣جدول شماره   

  ارتقای کيفيت خدمات  کالن هدف

  سازی خدمات سازمان با نيازها و انتظارات صنعت نفتمتناسب   : راهبرد 

 اقدام راهبردی رديف
  شاخص

 اقدامات عملياتی  هدف عملياتی

  متولی  فرمول عنوان

١ 

 

بازآرايی ترکيب خدمات 

 سالمت

نسبت سرويس های 

ايجاد شده بر جديد 

اساس پروتکل 

 مصوب

 - 

امور 

/ درمان

روسای 

 مناطق

درصد سرويس های  ١٠٠ايجاد 

 جديد بر اساس پروتکل مصوب

  تدوين پرونکل ايجاد سرويس های جديد در سازمان

  انجام مطالعات نياز سنجی و امکان سنجی ايجاد سرويس های جديد در منطقه

  منزل، تدوين و اجرای طرح ارايه خدمات مراقبت در

  راه اندازی مرکز مشاوره تلفنی سالمت در مراکز سازمان

  راه اندازی کلينيکهای سالمندی

 تدوين و اجرای طرح جامع فالوآپ بيمار

خدمت واحد تعداد

ارايه شده در 

 سرويس های جديد

تعداد مراجعه جهت 

 دريافت خدمات جديد

امور 

/ درمان

روسای 

 مناطق

واحد خدمت ارائه  افزايش تعداد

درصد ظرفيت  ١٠٠شده به ميزان 

برآورد شده در پايان سال سوم 

 برنامه



تعداد فرايندهای 

برون سپاری /حذف

 شده

تعداد فرايندهای 

برون سپاری /حذف

 شده

امور 

/ درمان

روسای 

 مناطق

کليه خدمات با بهره وری و 

کيفيت پايين در سال 

 شناسايی شود١٣٩٥

 برون سپاری خدمات غيرضروری/ امکان سنجی حذف

٢ 

تدوين بسته های جامع 

  خدمات سازمان
 دردصد پيشرفت

تعداد خدمات بررسی 

شده جهت تدوين 

بسته خدمتی به کل 

 خدمات

معاونت 

 سالمت

سی درصد  ١٣٩٥درسال 

 خدمات مورد بررسی قرارگيرد
 تدوين بسته جامع خدمات سالمت  بر اساس سطوح ارايه خدمت

 

 

 

 

 

 



٤جدول شماره   

  بهبود پاسخگويی و افزايش رضايتمندی گيرندگان خدمات  کالنهدف 

  تقويت پاسخگويی و فرهنگ مشتری مداری  راهبرد 

 اقدام راهبردی رديف
  شاخص

 اقدامات عملياتی  )پنج ساله(هدف عملياتی

  متولی  فرمول عنوان

١ 

  

تمرکز بر حقوق 

گيرندگان خدمات در 

 درمانیسطح مراکز 

 پرسشنامه رضايتمندی مراجعين

روابط 

/ عمومی

مديريت 

 سالمت

افزايش سطح رضايتمندی مراجعين به 

 درصد نسبت به سال پايه ١٥ميزان 

  

  شناسايی نيازهای مراجعين با استفاده از  الگو ها ی معتبر علمی

طراحی و استقرار سيستم پايش مداوم رضايتمندی مراجعين در کليه مراکز 

  درمانی

پيگيری انجام اقدامات اصالحی بر اساس نتايج رضايت سنجی مراجعين و 

  اطالع رسانی عمومی

 مستند سازی اقدامات و نتايج



پاسخگويی به نيازهای 

 غير طبی بيمار
 پرسشنامه

روابط 

  - عمومی

مديريت 

 سالمت

افزايش ميزان پاسخگويی مراکز بر اساس 

درصد  ١٥پروتکل استااندارد به ميزان 

 به سال پايهنسبت 

در کليه (responsiveness)استقرار سيستم پايش مداوم پاسخگويی 

  مراکز درمانی

فرمت سازمان جهانی بر مبنای (ارائه برنامه اجرايی در زمينه ابعاد پاسخگويی

 )بهداشت

٢ 

 

گسترش راههای ارتباط 

 با جمعيت تحت پوشش

تعداد تماس با سامانه 

١٥١٩ 
 - 

روابط 

 عمومی

افزايش تعداد تماس برقرار شده با سامانه 

 درصد نسبت سال قبل ١٠٠به ميزان 

  در مناطق بهداشت ودرمان١٥١٩استقرار سامانه 

 در زمينه سامانه ارتباطی اطالع رسانی به جمعيت تحت پوشش

ضريب نفوذشبکه 

 ارتباطی

درصد رشد 

عضويت در 

کانال ارتباطی 

نسبت به سال 

 پايه

روابط 

 عمومی

افزايش نرخ عضويت جامعه هدف در 

 ٥٠کانال اختصاصی سازمان به ميزان 

 درصد

  )اپليکيشن موبايل(راه اندازی  شبکه ارتباطی سازمان

 تعريف جامعه هدف   و برنامه ريزی جهت جذب عضو

 درصد تعداد بازديد ازسايت
روابط 

 عمومی

 ١٠٠افزاايش نرخ بازديد از سايت به ميزان 

 سال پنجمدرصد تا پايان 
 بازطراحی سايت سازمان در ستاد و مناطق بر اساس توسعه خدمات الکترونيک



٣ 

ساماندهی فرايند های 

رسيدگی به  شکايات 

 مراجعين

 نسبت شکايات بيماران

/ تعداد شکايات

تعداد مراجعين 

در يک دوره 

 معين

روابط 

 عمومی

 ٥٠کاهش شکايات مراجعين به ميزان 

 درصد نسبت به سال پايه

طراحی و استقرار سيستم يکپارچه ثبت و رسيدگی به شکايات در کليه 

  مراکز درمانی

  تشکيل کميته رسيدگی به شکايات در منطقه

نرخ پاسخگويی به  تحليل عوامل بروزشکايات و طراحی و اجرای مداخالت مورد نياز

  شکايات مراجعين

تعدادشکايات 

پاسخ داده  

کل / شده

شکايات ثبت 

 شده در بازه

  زمانی معين

روابط 

  عمومی

افزايش نرخ پاسخگويی به شکايات 

درصد در پايان  ١٠٠ين به ميزان عمراج

 سال دوم برنامه

 

  

  

  

  

  



 ٥جدول شماره 

  زمانیارتقای کارآمدی سا  کالن هدف

  گيری از اصول اقتصاد سالمتکارآمدسازی مديريت هزينه و بهره  راهبرد 

ف
ردي

 

 اقدام راهبردی
  شاخص

 )طرح و پروژه( اقدامات عملياتی  )پنج ساله( عملياتیهدف 

  متولی  فرمول عنوان

١ 

هزينه های جاری  کنترل

 سازمان

سرانه هزينه جمعيت 

 تحت پوشش

/ مجموع هزبنه های جاری 

 جمعيت تحت پوشش

مديريت 

 ماالی

 ٢٥به ميزان حداقل  کاهش سرانه هزينه جمعيت

 پنجم درصد نسبت به سال پايه تا پايان سال

استقرار سيستم حسابداری بهای تمام شده در سطح 

  مناطقسازمان و 

استقرار سيستم بودجه  ريزی عملياتی در سطح 

  مناطقسازمان و 

نسبت خدمات تعيين 

  بها شده

تعداد خدمات دارای بهای 

  کل خدمات/تمام شده

مديريت 

  مالی

درصد از خدمات تا پايان  ٩٠محاسبه بهای تمام شده 

  پنجمسال 

نسبت بودجه جاری 

تخصيص يافته بر 

  اساس برنامه

بودجه تخصيص يافته به برنامه 

کل بودجه /های پيشنهادی

  تخصيص يافته

مديريت 

  مالی

درصد از بودجه جاری به برنامه  ٥٠تخصيص حداقل 

  های مراکز تا پايان سال پنجم

 
  

اصالح فرايندهای تخصيص بودجه به واحدها و درصد  ٥٠کاهش انحراف از بودجه به ميزان حداقل مديريت درصد انحراف از بودجه   انحراف از بودجه



  مراکز  نسبت به سال پايه  مالی  مصوب

٢ 

ارتقاء سطح بهره وری  در 

 فرايندهای سازمانی

 بهره وری

 نيروی کار

 تعداد شاغلين/تعداد مراجعين

مديريت 

 برنامه ريزی
نسبت به سال قبل به افزايش بهره وری نيروی کار 

 درصد ١٠ميزان 

اقدامات عملياتی متناسب با تحليل طراحی و اجرای 

 محيط منطقه

بهره وری مواد و 

  مصارف

هزينه مواد و /تعداد مراجعين

 مصارف

مديريت 

 برنامه ريزی

افزايش بهره وری هزينه مواد و مصارف نسبت به 

 درصد ١٠سال قبل به ميزان 

عملياتی متناسب با تحليل  اقداماتطراحی و اجرای 

 محيط منطقه

بهره وری هزينه 

 نيروی کار

هزينه نيروی / تعداد مراجعين

 کار

مديريت 

 برنامه ريزی

افزايش بهره وری هزينه نيروی کار نسبت به سال 

 درصد ١٠قبل به ميزان 

اقدامات عملياتی متناسب با تحليل طراحی و اجرای 

  محيط منطقه

بر اساس شرايط سيستم پرداخت مبتنی بر عملکرد  اجرای

 منطقه و گروه شغلی

٣ 

مشارکت با بخش خصوصی در 

  ارائه خدمات درمانی

فرايندهای  درمانی 

 برونسپاری شده

فرايند های  درمانی برونسپاری 

شده به کل فرايندهای غير 

 کليدی

مديريت 

 سالمت

 ٥٠افزايش فرايندهای برونسپاری شده به ميزان 

 درصد کل فرايندهای غير کليدی تا پايان سال پنجم
 و برونسپاری فرايند های درمانی  غير کليدی ءاحصا



٤ 

بهينه سازی هزينه درمان غير 

 مستقيم

نسبت کسور اعمال 

شده به صورتحساب 

ارسالی مراکز طرف 

 قرارداد

  امور درمان - 
  طرح جامع تقويت واحد رسيدگی به اسناد پزشکی

دستورالعمل نظارت بر مراکز  طراحی و اجرای

  طرف قرارداد

 

منوسط زمان  

بازپرداخت 

صورتحساب مراکز 

  طرف قرارداد

  امور درمان  - 
درصد  ٥٠کاهش زمان انتظار بازپرداخت ها به ميزان 

 وضع موجود در پايان سال پنجم

٥ 

بهينه سازی هزينه دارو های 

 مصرفی

ميانگين هزينه سرانه 

داروی مصرفی به ازای 

 هر بيمار

 - 

دارو و 

تجهيزات 

 پزشکی

درصد  ٢٠ کاهش  سرانه مصرف دارو به ميزان

 ساالنه

اقدامات عملياتی متناسب با تحليل طراحی و اجرای 

 ..)کميته کنترل نسخ و(محيط منطقه 



٦  

بهينه سازی هزينه تجهيزات 

  پزشکی

نرخ کاهش هزينه 

تعميرات تجهيزات 

پزشکی نسبت به سال 

  قبل

 - 

دارو و 

تجهيزات 

 پزشکی

کاهش هزينه تعميرات تجهيزات پزشکی به ميزان 

 درصد ساالنه ٢٠

يکپارچه سازی کاليبراسيون و تعمير و نگهداشت 

  .تجهيزات پزشکی

طراحی و اجرای برنامه آموزشی در زمينه نگهداشت 

  .تجهيزات تجهيزات پزشکی

طراحی و اجرای برنامه های تشويق و تنبيه در ارتباط 

  .تجهيزات پزشکی با نگهداشت

زمان خواب تجهيز 

  در دست تعمير
 -  

دارو و 

تجهيزات 

  پزشکی

 کاهش متوسط زمان خواب دستگاههای پزشکی

٧  

افزايش بهره وری تخت های 

  بستری

نسبت اعمال جراحی 

انجام شده به تعداد 

 اتاق عمل فعال

 امور درمان - 
درصد از ظرفيت اسمی اتاق های  ١٠٠بهره برداری 

 پنجم برنامهعمل تا پايان سال 

سنجش  وضعيت جاری شاخص و برنامه ريزی با 

 هدف بهبود بهره وری اتاقهای عمل

  نسبت بيمار پذيری
تعداد / تعداد بستری شدگان

  تخت فعال
 امور درمان

در پايان فعال بيمار به ازای هر تخت  ٧٥بستری 

 برنامه

سنجش  وضعيت جاری  شاخص و برنامه ريزی با 

  بهبود بهره وری تخت های بستریهدف 

 

 



  ٦جدول شماره 

  ارتقای کارآمدی سازمانی  کالن هدف

  بازآرايی فرآيندها و ساختارهای سازمان  راهبرد 

 اقدام راهبردی رديف
  شاخص

 اقدامات عملياتی  هدف عملياتی

  متولی  فرمول عنوان

١ 

  

متناسب سازی ساختار با وظايف جاری 

اهداف کالنسازمان در راستای   

نسبت مشاغل فعالی که فاقد سمت 

 سازمانی هستند به کل مشاغل
 - 

مديريت 

برنامه 

 ريزی

کاهش مشاغل فاقد سمت سازمانی به ميزان 

درصد نسبت به سال پايه مطالعه ٥٠   استاندارد سازی نيروی انسانی 

  بازآرايی ساختار سازمانی

 جايگزينی نيروی انسانی در ساختار جديد

نسبت تعداد افرادی که موعد قانونی 

به کل . ترفيع شان گذشته است

 شاغلين

 - 

مديريت 

برنامه 

 ريزی

نسبت تعداد افرادی که موعد قانونی کاهش 

درصد  ٥٠به ميزان . ترفيع شان گذشته است

 نسبت به سال پايه

  



  ٧جدول شماره 

  ارتقای کارامدی سازمانی  کالنهدف 

  سطوح و زنجيره خدمات سالمت سازمانبخشی به انسجام  راهبرد 

 اقدام راهبردی رديف
  شاخص

 اقدامات عملياتی  هدف عملياتی

  متولی  فرمول عنوان

١  

ساماندهی  فرايند اعزام و ارجاع 

بيمار  با هدف کاهش ارجاعات 

 و اعزام غير ضرور

سرانه هزينه 

ناشی از اعزام 

 و ارجاع بيمار

هزينه ناشی از 

اعزام و ارجاع 

جمعيت / بيمار

 تحت پوشش

امور 

مديريت /درمان

 مالی

کاهش هزينه های اعزام و ارجاع بيمار به 

 درصد نسبت به سال پايه ٢٠ميزان حداقل 

  شناسايی هزينه ها و تدوين و اجرايی نمودن دستورالعمل اعزام و ارجاع بيمار

 مستند سازی  و ارائه گزارش های تحليلی در زمينه اعزام و ارجاع بيمار

 بهره برداری از ظرفيت های سيستم پزشکی از راه دور

٢ 

بهبود مديريت زنجيره تامين  

 کاال و خدمات

پيشرفت پروژه 

 مطالعاتی
 - 

مديريت برنامه 

 ريزی

طراحی الگوی مديريت زنجيره تامين کاال 

و خدمات در سازمان تا پايان سال دوم 

 برنامه

الگوی  مديريت زنجيره تامين کاال و خدمات اجرای طرح مطالعاتی طراحی 

 در سازمان



  ٨جدول شماره 

  ارتقای کارآمدی سازمانی  کالنهدف 

  های سازمانی و گسترش دامنه گيرندگان خدمتبرداری موثر از پتانسيلبهره  راهبرد 

 اقدام راهبردی رديف
  شاخص

 اقدامات عملياتی  هدف عملياتی
  متولی  فرمول عنوان

١ 

طراحی بسته های خدمتی 

جهت ارائه به جمعيت غير 

 شرکتی

جذب جمعيت 

 جديد

تسبت جمعيت 

جذب شده 

جديد به کل 

جمعيت تحت 

 پوشش

مديريت 

 سالمت

افزايش تسبت جمعيت جديد 

جذب شده به کل جمعيت تحت 

 پوشش

 طراحی و اجرای  برنامه گردشگری سالمت در مناطق منتخب

  اده به گروه های جمعيتی جديدطراحی و ارائه بسته  سالمت خانو

  طراحی و ارائه بسته  سالمت کار به گروههای جمعيتی  جديد

 

٢ 

افزايش درآمدهای اختصاصی 

 ناشی از فروش خدمات

درآمد 

 اختصاصی

نسبت درآمد 

اختصاصی به 

هزينه های 

 جاری

مديريت 

/ سالمت

مديريت 

 مالی

افزايش نسبت درآمد اختصاصی به 

 هزينه

  شناسايی ظرفيت های مازاد جهت توليد و ارائه خدمت

  توسعه کمی و کيفی قراردادهای فروش خدمات به جمعيت غير شرکتی

 گسترش ارائه خدمات به شرکتهای خصوصی شده

 



 ٩جدول شماره 

  ارتقای کارآمدی سازمانی  کالنهدف 

خدمتکنندگان  بهبود مديريت تقاضا و اصالح الگوی رفتار دريافت  راهبرد   

 اقدام راهبردی رديف
  شاخص

 اقدامات عملياتی  هدف عملياتی

  متولی  فرمول عنوان

١ 

  

بهينه سازی رفتار دريافت 

 خدمات

سرانه مصرف 

 دارو

ميزان داروی 

جميت /مصرفی

 تحت پوشش

مديريت 

 سالمت

 ٢٥کاهش سرانه مصرف دارو  به ميزان 

تقاضا و مصرف خدمات در جمعيت تحت طرح مطالعه الگوی رفتار  درصد نسبت به سال پايه

  پوشش

  یفرهنگ سازی  با هدف کاهش مصرف  خدمات غير ضرور

 

نسبت ارجاع به 

متخصص از 

 پزشک عمومی

بار مراجعه به پزشک 

بار / متخصص

مراجعه به پزشک 

 عمومی

مديريت 

 سالمت

کاهش نسبت مراجعه به متخصص به 

درصد مراجعه به پزشک  ٤٠ميزان 

 عمومی

 



  ١٠شماره  جدول

  تعالی و رشد سرمايه های سازمانی  کالنهدف 

های انسانی در سازمانبخشی و بهبود مديريت  سرمايهسامان   راهبرد   

 اقدام راهبردی رديف

  شاخص

 اقدامات عملياتی  هدف عملياتی
  فرمول عنوان

 متولی

١ 

( تغيير در نظام پرداخت مزايا

از سيستم وقت )  اضافه کار

کارمزدیمزدی به   

ضريب گسترش 

پرداخت 

 عملکردی مزايا

نسبت کارکنانی که دارای 

پرداخت عملکردی مزايا 

 هستند به کل کارکنان

مديريت 

منابع 

  انسانی

پزداخت عملکردی مزايا به کليه کارکنان 

  مشمول طرح

طراحی و اجرای  نظام جامع جبران خدمت مبتنی بر 

 عملکرد

٢ 

رعايت  عدالت  در پرداخت به 

 گروههای مختلف  کارکنان
 شکاف درآمدی

شکاف درآمدی بين 

پرسنل رسمی و غير 

ميانگين دريافتی (رسمی

در ) رسمی به غير رسمی

 گروههای مختلف شغلی

مديريت 

منابع 

 انسانی

کاهش شکاف درآمدی ميان کارکنان 

درصد  ٢٠رسمی و غير رسمی به ميزان 

  نسبت به سال پايه

در گروههای مختلف  مطالعه وضعيت فعلی پرداخت ها

 شغلی

بررسی و ارائه طرح های ترميم حقوق ومزايای کارکنان 

 غيررسمی



٣ 

 

بهينه سازی فرايند جذب نيروی 

 انسانی جديد

جذب بر اساس 

نظام جامع جذب 

 غير رسمی

تعداد نيروی غير رسمی 

جذب شده بر اساس نظام 

جامع نسبت به کل جذب 

 نيروی جديد

مديريت 

منابع 

 انسانی

درصدی نيرو های جديد در  ١٠٠جذب 

قالب دستورالعمل های مصوب تا پايان 

 سال پنجم

نيروی های غير رسمی و جذب تدوين پروتکل انتخاب  

 اجرای پروتکل انتخاب نيروی های غير رسمی

٤ 

 

بازنگری در ميزان تفويض 

 اختيار اقدامات اداری به مناطق

بررسی فرايندهای 

 کليدی

کليدی نسبت فرايندهای 

 بررسی شده به کل فرايندها

 

مديريت 

منابع 

 انسانی

بررسی و مستند سازی فرايندهای کليدی 

 در سال اول برنامه

مطالعه ميزان تمرکز و امکان تفويض اختيار در 

 فرايندهای کليدی مشترک

 واگذاری فرايند ها

نسبت  فرايندهای واگذار 

شده به فرايندهای بررسی 

 شده

مديريت 

منابع 

 انسانی

تفويض اختيار کليه فرايندهای قابل 

 تفويض به مناطق تا پايان سال دوم برنامه

طرح جامع بررسی فرايندهای کليدی منابع انسانی در 

 ستاد و مناطق

 برنامه ريزی و اجرای فرايند  تفويض اختيار به مناطق



٥ 

 

ارتقاء شايستگی ها و 

 توانمنديها ی کارکنان

نسبت بازنگری 

حرفه های 

 تخصصی درمانی

نسبت مشاغل  درمانی  - 

يازتگری شده به کل 

 مشاغل درمانی

آموزش ، 

مطالعات 

و 

 تحقيقات

بازنگری استانداردهای آموزشی کليه 

پايان سال اول برنامهمشاغل درمانی تا   
 پروژه بازنگری استاندارد های  آموزشی مشاغل درمانی

نياز سنجی  

 آموزشی شاغلين

نياز تعداد کارکنانی که 

/ سنجی آموزشی شده اند

 کل کارکنان

آموزش ، 

مطالعات 

و 

 تحقيقات

نياز سنجی آموزشی شاغلين به ميزان صد 

يان سال پنجمپادرصد در  
 استقرار فرايند نياز سنجی آموزشی

اعزام ميزان 

کارکنان به دوره 

 های آموزشی

 ساعت

ساعت و  ٥٠کارکنان (

)ساعت  ٧٠مديران   

آموزش ، 

مطالعات 

و 

 تحقيقات

درصد دوره های آموزشی با  ٧٠انطباق 

 ساعات پيشبينی شده

اجرای دوره های آموزشی عمومی ، بهبود مديريت ، 

 تخصصی  حضوری و غير حضوری

کارکنان بدو استخدام بالغیاجرای دوره های آموزشی ا  



اثر بخشی دوره 

 های آموزشی

پرسشنامه سطح يک و دو 

 کرک پاتريک

 

آموزش ، 

مطالعات و 

 تحقيقات

افزايش سطح اثر بخشی دوره های 

درصد نسبت به سال  ٢٠آموزشی به ميزان 

بررسی پايه   

سطح يک و دو (سنجش اثر بخشی دوره های آموزشی 

)از سطوح کرک پاتريک   

ميزان تعيين کار 

راهه آموزشی 

کارکنان بر اساس 

 شغل واقعی

تعداد کارکنان مطرح شده 

کل / در کميته تطبيق 

 کارکنان

آموزش ، 

مطالعات 

و 

 تحقيقات

مطرح شدن پنجاه درصد کارکنان در 

 کميته مذکور در پايان سال پنجم
 تشکيل کميته های تطبيق در ستاد و مناطق

٦ 

توسعه فرهنگ سازمانی 

 مطلوب

امتياز ارزيابی 

 فرهنگ سازمانی
 پرسشنامه

مديريت 

منابع 

/ انسانی

 مناطق

سازمانی به بهبود وضعيت ابعاد فرهنگ 

درصد نسبت به سال پايه ٢٠ميزان   

بهبود  طراحی مداخالت  شناخت وضع موجود و

مبننالی شرايط منطقهفرهنگ سازمانی بر  

٧ 

ارتقا کيفيت زندگی کاری 

 کارکنان

کيفيت زندگی 

 کاری کارکنان
 پرسشنامه

مديريت 

منابع 

/ انسانی

 مناطق

بهبود وضعيت ابعاد کيفيت زندگی کاری 

درصد نسبت به سال  ٢٠به ميزان کارکنان 

 پايه

 بهبود شرايط کاری کارکنان

  سنجش ابعاد کيفيت زندگی کاری کارکنان



  ١١جدول شماره 

 اقدام راهبردی رديف
  شاخص

 اقدامات عملياتی  عملياتیهدف 

  متولی  فرمول عنوان

١ 

  

توسعه مهارت های مديريتی و 

 سرپرستی در سطح سازمان

آموزش 

مهارتهای 

 مديريت 

سرانه آموزش مهارتهای مديريت 

 بهداشت و درمان
 آموزش

آموزش مهارتهای مديريت و 

سرپرستی خدمات بهداشتی 

درمانی  برای کليه مديران و 

 سرپرستان

طراحی و اجرای دوره های اموزشی مديريت و سرپرستی 

 خدمات بهداشتی درمانی

٢ 

شناسايی  و توسعه ااستعداد 

های مديريتی و کارشناسی در 

 سطح سازما ن

  جانشينی
تعيين مشاغل کليدی تعيين جانشين 

 به کل مشاغل کليدی/ شده

مديريت 

 منابع انسانی

تعيين جانشين برای کليه مشاغل 

 شده کليدی احصا

  منطقه/ايجاد بانک اطالعات مديران و کارشناسان آينده سازمان

طراحی و استقرار کانون ارزيابی و توسعه مديران بهداشت  و 

 درمان

 

  تعالی و رشد سرمايه های انسانی  کالنهدف 

هاسازی روش انتخاب مديران بر مبنای مهارت و شايستگیبهينه  راهبرد   



  ١٢جدول شماره 

  روزآمدی فناوری و تحقيقات سالمت  کالنهدف 

سازی خدمات سالمت مبتنی بر فناوريهای اطالعات و ارتباطاتبهينه  راهبرد   

 اقدام راهبردی رديف
  شاخص

 اقدامات عملياتی  هدف عملياتی
  متولی  فرمول عنوان

١ 

تجميع اطالعات و ايجاد 

هماهنگی بين سيستمهای 

 اطالعات مديريت سالمت

نسبت اسناد 

درمانی پايش 

 شده

/ پايش شده  اسنادنعداد

نسبت / ١(*  اسناد کل

)تغيير جمعيت  

فناوری 

 اطالعات

درمانی تا پايان پنجاه درصد اسناد 

پايش می گردند ١٣٩٥سال   

 

  نکميل بسترهای ارتباطی موجود

  تهيه و ارتقاء سيستم جامع درمانگاهی

  پياده سازی مراجع اطالعاتی مصوب به منظور يکسان سازی کدينگ

  برقراری ارتباط بين سيستم های موجود

  ايجاد پايگاه داده تجميع درستاد سازمان

 ايجاد داشبورد مديريتی

٢ 

, شناسايی نيازهای واقعی مناطق 

تطبيق ترم افزارها با اين  و اصالح

ميزان اجرای 

نيازهای واقعی 

 مناطق

نعداد نيازهای 

تاييد  و انجام  ،درخواست

فناوری 

 اطالعات

واقعی مناطق تا بيست درصد نيازهای 

.اجرايی گردد  ١٣٩٥پايان سال   

طراحی و پياده سازی سيستم ثبت درخواست و پشتيبانی نرم افزارها با 

)تيکتينگ(ثبت بازخورد برای مناطق   



يازهان تعداد کل /شده 

درخواست های تاييد 

١٠٠*شده   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 ١٣جدول شماره 

  روزآمدی فناوری و تحقيقات سازمانی  کالن هدف

  گيری از نظام مديريت دانش در سازمانبهره  راهبرد 

 اقدام راهبردی رديف
  شاخص

 اقدامات عملياتی  هدف عملياتی
  متولی  فرمول عنوان

١ 

  

تمرکز بر بهبود يادگيری 

  سازمانی

تعداد گزارشات ثبت شده در 

  سامانه ثبت تجربيات سازمانی
 -  

مديريت /آموزش

 برنامه ريزی

ثبت کليه گزارشات توليد شده در 

 ثبت تجربيات سازمان در سامانه

  سامانه ثبت تجربيات سازمانیايجاد 

 طراحی ،استقرار  و اجرای فرايند بهينه کاوی در سازمان

  دانش نويسی و ثبت نتايج پروژه های عملياتی

طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی با هدف 

  )اقدام پژوهی(شناسايی و حل چالش های سازمانی

٢ 

نظام  باز طراحی فعاليتهای

 پيشنهادات سازمان

صرفه جويی تحقق يافته ناشی از 

 اجرای پيشنهادات

مبلغ  ريالی صرفه 

کل مبلغ / جويی

 بودجه متطقه

مديريت برنامه 

 ريزی

افزايش نسبت ميزان صرفه جويی تحقق 

يافته ناشی از اجرای پيشنهادات به ميزان 

 درصد نسبت به سال پايه ٥٠

  پيشنهادات طراحی و اجرای دستورالعمل نظام

  در مناطق ايجاد حلقه های کيفيت

 



 ١٤جدول شماره 

  مدی فناوری و تحقيقات سالمتآروز  کالنهدف 

نساماندهی و توانمندسازی مديريت تحقيقات و فناوری سازما  راهبرد   

  اقدام راهبردی رديف
  شاخص

 اقدامات عملياتی  هدف عملياتی

  متولی  فرمول عنوان

١ 

گسترش پژوهش های 

 کاربردی در سازمان

تعداد پژوهش 

های کاربردی 

 مصوب

 - 

پژوهش 

و 

 فناوری

افزايش تعداد پروژه های پژوهشی 

درصد نسبت به سال  ٥٠به ميزان  مصوب

 قبل

  اجرای پژوهش های  کاربردی بر مبنای نيازسنجی های سازمانی

 طراحی و اجرای فرايندهای مرتبط

 

 

 

  



 ١٥جدول شماره 

  فراسازمانی بهبود روابط  کالنهدف 

نفعان کليدیجلب حمايت و همکاری مديران صنعت نفت و ساير ذی  راهبرد   

 اقدام راهبردی رديف
  شاخص

 اقدامات عملياتی  هدف عملياتی

  متولی  فرمول عنوان

١ 

  

توسعه همکاری ها با شرکت 

 های نفتی در مناطق مختلف

ارزش ريالی 

منابع جذب 

 شده

 - 
مناطق / مديريت مالی

 بهداشت و درمان

افزايش ميزان جذب منابع اهدايی از 

 ٥٠طرف شرکت های نفتی به ميزان 

 درصد نسبت به سال پايه

  اجرای مطالعه شناسايی و تحليل ذی نفعان کليدی

 تدوين و اجرای سند حمايت طلبي از شرکتها

 توسعه روابط بين بخشی با شرکت های نفتی منطقه

 


