
 

1 
 

               

 

 مدرییت بهره وری رد بیمارستانشیوه انهم اجرایی 

 

 مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

 شورای راهبری توسعه مدیریت ٔرخانهیدب

 ۹۳۱7 ماه شهریور 

 

 

 

 

 

 

 معاونت توسعه مدیریت و منابع



 

2 
 

 مقدمه -1

 عنوان به و فرهنگی اجتماعی توسعه اقتصادی، برنامه ششم ۵ماده در  اثربخشی وی کارایی ها شاخصی ریگ اندازهاز طریق  وری بهرهارتقاء 

 های دستگاه ترین بزرگیکی از  عنوان به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و است قرارگرفته تأکیدمورد  ی اجراییها دستگاهتکلیف 

این ضرورت توجه به  از سویی .باشد نمینیز از این قاعده مستثنا  است؛ فرد منحصربهوسعت، تنوع و گستردگی خدمات  واسطه بهاجرایی که 

و  بندی سطح ارجاع، نظام استقرارساماندهی تقاضا و بهبود کارایی از طریق  کلی سالمت مبنی بر های سیاست 9و  ۸، ۵ دربندهایموضوع 

 درخصوص العلی  ها اتالفو جلوگیری از  ، اصالح فرآیندهامقوله مدیریت صحیح استفاده از منابعاز اهمیت  حکایتگایدالین بالینی 

 .دارد ها بیمارستان

 طور بهبیمارستان  های هزینهاعـم و رشد  طور بهدرمانی  و مراقبت بهداشتی های هزینه توجه قابلدر طول دهه اخیر، بخش سالمت بـا افـزایش 

را به خود  از تولید ناخالص ملی ۳.۳حدود ها بیمارستان ،ملی سالمت های حسابآخرین گزارش  اساس بر که نحوی به؛ است اخص روبرو بـوده

 طور بهبا توجه به رشد فزاینده هزینه پزشکی و درمانی  سالمتبه بخش  یافته اختصاصاین در حـالی است که منابع مالی . دهند میاختصاص 

 سازی نهادینه بـاالتر و هزینـه کمتـر جـز بـا باکیفیت، تر گسترده، بـا حجـم تر متنوعبدیهی اسـت کـه عرضـه . نسبی رو به کاهش است

 .نخواهد بود ذیرپ امکان در بستر استفاده از تجارب موفق مشابه داخلی و خارجیسیستمی، علمی  هایرویکرد

و همچنین لزوم مدیریت  در اسناد فرادستی وری بهرهدر اقتصاد از طریق استقرار مدیریت  وری بهرهالزام قرار دادن رشد  عنایت به با بنابراین

فرهنگ  یساز نهینهاد باهدف ،مارستانیبدروریمدیریتبهرهاجرایینامهوهیش سالمت؛ تحولتداوم طرح  دیکل شاه عنوان بههزینه 

 .گردد میتدوین  خدماتارتقاء کیفیت هزینه و  و کاهشصورت یک فرآیند دائمی  وری به بهره

 کلیات: فصل اول

اهداف(۱ماده

 :هدفکلیپروژه

 .کلیه ذی نفعانرضایتمندی و افزایش انگیزه و  عوامل تولید وری بهرهارتقای 

:اهدافاختصاصی

 وری بهره بر رشد اثرگذاراصلی  فرآیندهایو  (یها) بخششناسایی  .1

 ها اتالفو  وری بهرهبیمارستان از منظر  ](های) بخش [کلیدی عملکرد و ترسیم وضعیت کنونی( های)شاخص  گیری اندازهتدوین و  .2

 استاندارد ابزارهای از استفاده با ها آن و رفع ] مربوطه بخش فرآیندهای [در موجود های اتالف شناسایی .۳

  بیمارستاندر  وری بهرهعوامل مؤثر بر ارتقاء  بندی اولویتو  شناسایی ،شناسی آسیب .4

 و کاهش منابع اتالف بیمارستانی فرآیندهایبهبود  های برنامه و اجرای تدوین .۵

 اقدامات بهبود کلیدی عملکرد بعد از اجرای  های شاخص گیری اندازه .6

:تعاریفمفاهیم)۲ماده

 کند یماز منابع تولیدی استفاده  ،سازمان در قبال مقدار معینی از محصول به چه نسبتیعبارت است از اینکه  :یوربهره 
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 وری بهره مؤثر مدیریت. پذیرد صورت می وری بهره ارتقاء منظور به که است هایی فعالیت مجموعه کردن اداره: وریمدیریتبهره 

 طور بهکه  کندنظامی ایجاد  بتواند که یطور به .باشد یمهمزمان  طور به کارایی و اثربخشی یعنی عملکرد، معیار دو توجه به مستلزم

تمام  منظم به طور به اطالعات را همچنینمنتشر کند به و  شده نییتع یها هدفرا نسبت به  یور بهرهپیوسته و دقیق نتایج افزایش 

 مدیران ذینفع برساند

 دهد  که نشان میهستند  بیمارستان( یها بخش) بخش رسالت و اهداف با متناسب ها شاخص نیتر مهم:عملکرد کلیدیشاخص

 یها داده لیوتحل هیتجزبیمارستان با . است نزدیک شده و استفاده کارا از منابع تا چه اندازه به اهداف کلیدی خود بیمارستانیک 

 .را طراحی کند یور بهرهارتقاء  بهبود در راستای اقدامات تواند یممربوط به شاخص کلیدی عملکرد 

 مرحله این در .رندیگ یمقرار  مورداجراوری  بهره اهداف تحقق منظور به که هستند ییها برنامه: یوربهره بهبود یهابرنامه 

 .دیآ یدرم به اجرا مربوط یها یبند زمان و توالی رعایت با و اولویت برحسب شده نیتدو یها تیفعال

 عبارت است از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نامه وهیشدر این :وزارت 





:اربردکدامنه(3ماده

 .است وزارتوابسته به  مراکز آموزشی درمانیو  ها مارستانیبدر کلیه  نامه وهیشدامنه کاربرد این 

 

 ییساختار اجرا: فصل دوم

:ارکان(4ماده

 (یزیر برنامهو  یگذار استیس) وزارتمدیریتی  یها یفناورکمیته ساختار و  -1

 (و ارزشیابی ، نظارتپایش)دانشگاه  مدیریتی ستاد یها یفناورکمیته ساختار و  -2

 (عملیاتی) مارستانیببهبود کیفیت  کمیته -۳

:کمیتهساختاروفناوریمدیریتیوزارت(5ماده

و بر اساس  گردید فعالشورای عالی اداری  25/1/9۳مورخ  ۵65/9۳/256شماره  ساختار و فناوری مدیریتی وزارت به استناد بخشنامه تهیکم

.بر عهده دارد یکی از وظایف مهم خود عنوان بهی نوین مدیریتی را ها یفناور، مسئولیت طراحی شده نییتعاهداف از پیش 

:اعضا(الف

. پذیرد میدر سطح وزارت صورت  25/1/9۳مورخ  ۵65/9۳/256های تخصصی به شماره  نامه کمیته انتخاب اعضاء این کمیته با توجه به بخش

همچنین رئیس . باشد می نائب رئیس کمیتهریاست کمیته مذکور را مقام محترم وزارت بر عهده دارد و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع 

 .است شده انتخاب دبیر کمیته مذکور عنوان بهمرکز توسعه مدیریت و تحول اداری 
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شرحوظایف(ب

 در بیمارستان یور بهرهو چارچوب عملیاتی استقرار مدیریت  دستورالعملتصویب  .1

 ی و نظارت بر کلیه مراحل اجرایی پروژهزیر برنامه ی،گذار استیس .2

  مارستانیبی در ور بهرهمدیریت  مدیر پروژه نظارت بر انتخاب  .۳

 استمرار پروژه در کل بیمارستان منظور بهتصویب محتوای آموزشی پروژه جهت تربیت ارزیابان  .4

 ها مارستانیباستقرار پروژه در سایر  جهت ازآنو مستندات از کلیه مراحل اجرای پروژه و استفاده  ها گزارش دییمابررسی و  .۵

 یور بهرهمدیریت معیارهای سنجش عملکرد اجرای موفق پروژه تصویب بررسی و  .6

 در خصوص نحوه توسعه پروژه یریگ میتصم .7

 جهت استقرار پروژه ها مارستانیبدر خصوص انتخاب  نظارت .۸

 

دبیرخانه(ج

تخصصی مسئولیت راهبری این پروژه را  یها معاونتو با همکاری سایر  دبیرخانه این کمیته در مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری مستقر است

کارشناسان و افراد مطلع و خبره از موضوع موردنظر  ازدبیرخانه و تعدادی  رئیس عنوان بهمرکز  اعضا این دبیرخانه متشکل از رئیس .بر عهده دارد

 .شده است باشد و وظایف آن به شرح زیر تعریف می

 ی در بیمارستانور بهرهتدوین دستورالعمل و چارچوب عملیاتی استقرار مدیریت  .1

 مدیر پروژه پروژه و انتخاب / طرحتهیه پروپوزال  .2

 های تخصصی، دانشگاه ها و بیمارستان های منتخب از طریق برگزاری نشست های مشترکهماهنگی با سایر معاونت  .۳

 ارتباط و همکاری با دبیرخانه دانشگاه وکمیته عملیاتی بیمارستان جهت اجرای پروژه .4

 از کمیته ساختار و فناوری دانشگاه بار کسه ماه ی صورت به ها گزارشدریافت و تجمیع  .۵

 زارشات و مستندات اجرایی پروژه ی و تحلیل گبند جمعبررسی،  .6

  مارستانیبی در ور بهرههماهنگی و تشکیل جلسات کمیته در راستای اجرای مدیریت  .7

 ی مدیریتی وزارتها یفناورطرح در جلسات کمیته ساختار و  برایی ها گزارشو  ها برنامه ،موضوعات سینو شیپتهیه  .۸

 اجرای پروژه منظور بهو مستندات الزم  ها فرمتهیه  .9

 به کلیه اعضای کمیته جهت حضور در جلسات نامه دعوتتهیه و ارسال  .15

  متخصصین ارتقاء بهره ورینظارت بر تدوین محتوای آموزشی جهت تربیت  .11

 یور بهرهمعیارهای سنجش عملکرد اجرای موفق پروژه مدیریت  تهیه و تدوین .12

  مارستانیبی در ور بهرههماهنگی و تشکیل جلسات کمیته در راستای اجرای مدیریت  .1۳

 اساس برو در صورت لزوم . ل خواهد شدیتشک بار یک ماه ۳ هرحداقل اجرای پروژه  راهبری منظور بهکمیته مذکور جلسات  :۱تبصره

 .گردد میبرگزار  یجلسات اضطرار ؛س کمیتهید رئیبا تائر و یدب درخواست

 .ارسال خواهد شد ءه و به اعضایته کمیتهر یدب یبه امضا ل جلسهیک هفته قبل از تشکیجلسات  نامه دعوتدستور جلسات و :۲تبصره

حاضران و منفی نبودن  عالوه یک نصف به)کند و مصوبات آن نیز بارأی اکثریت مطلق کمیته با حضور دوسوم اعضاء رسمیت پیدا می :3تبصره

 .نظر رئیس کمیته معتبر خواهد بود

 



 

5 
 

:(یدانشگاهمجری)دانشگاهکمیتهساختاروفناوری)۶ماده

 مدیر پروژه ، وزارتایجاد هماهنگی و تعامالت الزم بین  منظور بهدانشگاه و  در سطحمدیریت کننده اجرای پروژه  ستاد عنوان بهاین رکن پروژه 

  گردد یمتشکیل  و دستیابی به اهداف مدون یور بهرهمدیریت  یاجرا و بیمارستان در راستای

انجام  ها دانشگاهدر  7/15/9۳مورخ  1۳472/9۳/255شماره تخصصی به  های کمیته نامه بخشانتخاب اعضاء این کمیته با توجه به :اعضا(الف

 .گیرد می

:شرحوظایف(ب

 اجرای بهتر پروژه در بیمارستان منظور بهی تخصصی واحدهای و هماهنگی با کلیه ده سازمان .1

 در خصوص انتخاب بیمارستان جهت اجرا و توسعه پروژه یریگ میتصم .2

 توسط کمیته ساختار و فناوری مدیریتی وزارت شده ابالغی اجرایی ها نامه وهیشو  ها دستورالعمل کردناجرایی .۳

 منتخب یها مارستانیبتصویب  برنامه عملیاتی پروژه در  .4

 جهت اجرای بهتر پروژه در بیمارستان ازیموردنی اطالعاتی ها خوراکی ساز آمادهدر  لیتسه .۵

ی مدیریتی وزارت و ارائه نظرات پیشنهادی در جهت کاهش مشکالت احتمالیها یفناورارتباط و هماهنگی با کمیته ساختار و  .6

ها مارستانیبپایش فرآیند اجرای پروژه در  منظور بهتشکیل تیم دقیق نظارتی  .7

و سایر  ی مدیریتی وزارتها یفناورارائه آن به کمیته ساختار و  وماهانه از تیم عملیاتی بیمارستان  ها گزارش دییتأ، بررسی و دریافت .۸

 ربط یذمراجع 



دبیرخانه(ج

 رئیس عنوان بهمرکز  اعضا این دبیرخانه متشکل از رئیس و تحول اداری دانشگاه مستقر است و سازمان دبیرخانه این کمیته در مدیریت توسعه

 .شده است باشد و وظایف آن به شرح زیر تعریف دبیرخانه و تعدادی از کارشناسان و افراد مطلع و خبره از موضوع موردنظر می

 بیمارستان عملیاتی از کمیته ماهیانه صورت به ها گزارشدریافت و تجمیع  .1

 تهیه برنامه عملیاتی اجرای پروژه در بیمارستان .2

 منتخب یها مارستانیب/ بازدید از بیمارستان .۳

 ها آنعملیاتی جهت رفع  یها حل راهشناسایی موانع و مشکالت و ارائه  .4

 ارائه پیشنهادات و نظرات پیرامون اصالح پروژه به کمیته وزارت .۵

 سنجش عملکرد در خصوص نحوه اجرای پروژه یها شاخصتکمیل  .6

 مدیر پروژه/  بیمارستان/ تخصصی یها حوزهمشترک با سایر  یها نشستبرگزاری  .7

  مارستانیبی در ور بهرههماهنگی و تشکیل جلسات کمیته در راستای اجرای مدیریت  .۸

 دانشگاهی مدیریتی ها یفناورطرح در جلسات در کمیته ساختار و  برایی ها گزارشو  ها برنامه موضوعات سینو شیپتهیه  .9

 اجرای پروژه منظور بهو مستندات الزم  ها فرمتهیه  .15

 به کلیه اعضای کمیته جهت حضور در جلسات نامه دعوتتهیه و ارسال  .11

 ارتباط و هماهنگی با اعضای کمیته ساختار و فناوری دانشگاه و اخذ نظرات آنان .12

 دانشگاهآموزشی جهت تربیت ارزیابان  یها دورهاجرای نظارت بر  .1۳
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دانشگاهی ساختار کمیته  که درصورتی؛ لذا باشد می ای توصیه صورت بهتخصصی در سطح دانشگاه  های کمیتهایجاد  که اینبا توجه به  :۱تبصره

 .این موضوع را در قالب کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه مطرح نماید تواند میتخصصی مربوطه را ایجاد نکرده باشد 

اساس  برم و در صورت لزو. بار تشکیل خواهد شد ماه یک ۳حداقل هر منظور راهبری اجرای پروژه  جلسات کمیته مذکور به :۲تبصره

 .گردد دبیر و با تائید رئیس کمیته جلسات اضطراری برگزار می درخواست

 .نامه جلسات یک هفته قبل از تشکیل جلسه به امضای دبیر کمیته تهیه و به اعضاء ارسال خواهد شد دستور جلسات و دعوت:3تبصره

حاضران و منفی نبودن  عالوه یک نصف به)نیز بارأی اکثریت مطلق کند و مصوبات آن کمیته با حضور دوسوم اعضاء رسمیت پیدا می :4تبصره

 .نظر رئیس کمیته معتبر خواهد بود

:(عملیاتیتیم)بهبودکیفیتبیمارستانکمیته)7ماده

با توجه به . باشد یمدر سطوح ملی و دانشگاهی  اتخاذشده و اجرای تصمیمات با تیم  مدیر پروژه پرسنل بیمارستان یهماهنگ ؛کمیتهوظیفه این 

با برگزاری جلسات منظم  عملیاتی اعضای تیم رود یملذا انتظار  افتد یماتفاق  بیمارستانیعنی در یک واحد حساس و حیاتی اجرای پروژه  که نیا

 .فراهم نمایند مدیر پروژهتیم  مجری پروژه یا بستر اجرایی و خوراک اطالعاتی را برای

 :اعضا(الف

 رعاملیمد/ رئیس بیمارستان .1

 معاون اجرایی/ مدیر بیمارستان .2

 معاون فنی/  معاون درمان بیمارستان .۳

 مدیر آموزش و پژوهش/ معاون آموزشی بیمارستان .4

 مدیر پرستاری .۵

 کارشناس مسئول بهبود کیفیت .6

 درگیر در پروژه رئیس بخش .7

 مدیر بیمارستان/ به انتخاب رئیس یکی از سوپروایزهای بیمارستان .۸

 مدیریتی به انتخاب رئیس بیمارستان نهیزمدر  نظر صاحبنفر  یک  .9

 (HIS) مسئول آمار و فناوری اطالعات  .15

 مدیر پروژه  .11

شرحوظایف(ب

 طبق برنامه مدون اجرای پروژه رمنظو به مدیر پروژه و  هماهنگی با واحدهای درون بیمارستان .1

 بیمارستان( های)بخش آن برای  یساز یسفارشو  الزم یها ستیل چکدر تدوین  مدیر پروژه عملیاتی و هماهنگی کلیه اعضا تیم   .2

 و وضع موجود  یشناس بیآستهیه گزارش  در مدیر پروژه هماهنگی کلیه اعضا تیم عملیاتی و  .۳

 آموزشی مدل یها دوره منظور استقرار بهآموزشی  یازسنجینتهیه برنامه  در مدیر پروژه عملیاتی و هماهنگی کلیه اعضا تیم  .4
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 اجرایی آموزشی یها برنامهدر تهیه محتوای آموزشی و تدوین  مدیر پروژه و  یاتیعملهماهنگی کلیه اعضا تیم  .۵

 کلیدی عملکرد یها شاخصسازی  تدوین و نهایی .6

و گزارش دهی آن قبل و بعد از انجام مداخله به بیمارستان ( های)بخش در  شده انتخابکلیدی عملکرد  یها شاخص یریگ اندازه .7

 کمیته ساختار و فناوری مدیریت دانشگاه

 بیمارستان( های) راستای انتخاب بخش  در مدیر پروژه هماهنگی کلیه اعضا تیم عملیاتی و  .۸

 ارتقاء  شده نییتعفرآیندها و عوامل  یبند تیاولو در مدیر پروژه عملیاتی و  هماهنگی کلیه اعضا تیم .9

 مارستانیب( های)بخش  یها اتالفشناسایی  در مدیر پروژه عملیاتی و هماهنگی کلیه اعضا تیم  .15

کلیه مدیران سطح میانی و ارشد دانشگاه و  برایآموزشی  یها کارگاهبرگزاری  در مدیر پروژه عملیاتی و هماهنگی کلیه اعضا تیم  .11

 بیمارستان

 در بیمارستان یساز ادهیپ یها پروژه یبند تیاولوطراحی مکانیسم  در مدیر پروژه عملیاتی و هماهنگی کلیه اعضا تیم  .12

 مارستانیدر ب بهبود یها پروژهاجرای طراحی و استقرار  در مدیر پروژه عملیاتی و هماهنگی کلیه اعضا تیم  .1۳

ارتقاء  بر مؤثر عوامل شناسایی و وضعیت موجود بررسی از حاصل نتایج تحلیل در مدیر پروژه عملیاتی و هماهنگی کلیه اعضا تیم  .14

 یور بهره

 تجاربثبت تجارب در سامانه  .1۵

 .مراجعه نمایند www.exm.behdasht.gov.ir به آدرس  جهت ثبت اطالعات در سامانه ثبت تجارباعضاء تیم کمیته عملیاتی :تبصره

وسازماندهیهماهنگی،یسازاماده:فصلسوم

در میان  فهم مشترک القاء منظور بهمدیریتی الزم  یها رساختیزایجاد  تدوین و ابالغ دستورالعمل استقرار پروژه و همچنین این مرحله شامل

گام پروژه پیش از آغاز مرحله اجرایی بوده که طی آن وزارت  نیتر مهماین مرحله  .است شده یطراح ها مارستانیبمدیران ارشد ستاد، دانشگاه و 

و  مدیر پروژه اقدام به انتخاب   آمده دست بهسپس بر اساس اطالعات . پردازد یم ها مارستانیبخانه به شناخت دقیق و مشروحی از وضعیت فعلی 

 .دینما یمنشگاه و بیمارستان راه ارکان اجرایی پروژه در سطوح وزارت، دا یانداز راه همچنین

پروژه شامل کمیته ساختار و فناوری در ارکان  ،یور بهرهپروژه استقرار مدیریت  یها تیفعالبا توجه گستردگی و گوناگونی  وزاتخانه:8ماده

 .کند یمرا تعیین در سطح بیمارستان  بهبود کیفیتسطوح وزارت و دانشگاه و کمیته 

منتخب را جهت استقرار پروژه نهایی و مقدمات  یها مارستانیبپیشنهادات کمیته دانشگاه، فهرست  بر اساسوزارت  کمیتهدبیرخانه :9ماده

 .کند یمعملیاتی شدن پروژه را فراهم 

 ۱تبصره کمیته وزارت صورت دبیرخانه توسط  شده نییتعبر اساس معیارهای  منتخب توسط کمیته وزارت و یها مارستانیبنهایی  دییتأ:

... و  ، نظر دانشگاه هاها آن ، اطالعات مربوط به مدیرانبیمارستان  یو اعتباربخش به کارنامه مالی توان یم موردنظرمعیارهای  ازجملهکه  ردیگ یم

.اشاره نمود

ی منتخب از سوی دبیرخانه کمیته وزارت ها دانشگاهی با روسای ا مکاتبهطی  ها مارستانیبانتخاب در مرحله  ازیموردنکلیه مستندات  :۲تبصره

 .ساختار و فناوری وزارت خواهد رسید تهیکم ریدبتهیه و به امضای 

http://www.exm.behdasht.gov.ir/
http://www.exm.behdasht.gov.ir/


 

8 
 

جلسه یا مذاکرات حضوری را جهت تعمیق شناخت  تواند یم صورت لزوم دبیرخانه کمیته وزارت در ،ها مارستانیبانتخاب  مرحلهدر :3تبصره

 .برگزار نماید ها آنتکمیلی از مدیران و کارشناسان  تآشنهادیپو اخذ  ها نگرشدبیرخانه از بیمارستان و همچنین به اشتراک گذاشتن 

منتخب  یها دانشگاهین درمان و توسعه وزارت و نجلسه مشترکی با حضور معاومنتخب، یها مارستانیبپس از نهایی سازی فهرست :۱1ماده

تخصصی در سطوح  یها حوزهبین کلیه  یطلب تیحماراهبری، هماهنگی و  باهدف و  مدیر پروژه منتخب یها مارستانیببه همراه روسا و مدیران 

 .گردد یم برگزاروزارت، دانشگاه  و بیمارستان 

در  هیدییتأتوسط دبیرخانه کمیته ساختار و فناوری وزارت، تدوین و پس از اخذ  یور بهرهدستورالعمل اجرایی استقرار پروژه مدیریت :۱۱ماده

انتخاب، و  شده نییتعبر اساس معیارهای  مدیر پروژه وزارت نموده و سپس از طریق برگزاری فراخوان و بررسی مستندات مربوطه،  تهیکم

 .گردد یممنتخب ابالغ  یها دانشگاهدستورالعمل به کلیه 

دبیرخانه کمیته ساختار وزارت خواهد بود که  بر عهده... ، معیارها و ها شاخص،ها ستیل چکی ثبت اطالعات،ها فرمتمسئولیت تهیه :تبصره

 .به تصویب کمیته ساختار و فناوری وزارت خواهد رسید تیدرنها

اجرا:فصلچهارم

کمیته بهبود کیفیت در بیمارستان  و مشکالت موجود و بررسی موارد در ها چالشبر اساس شناسایی محل اجرای پروژه در بیمارستان :۱۲ماده

.انتخاب می گرددو مدیر پروژه 

که توسط دبیرخانه کمیته ساختار  یها ستیل چکو  ها فرم لهیوس به موردنظرانتخاب بخش مربوطه در راستای شروع پروژه در بیمارستان  :تبصره

 .شود یماست انجام  شده یطراحاز قبل  دانشگاه و فناوری

در اتالف / تعریف ارزشتیم عملیاتی پروژه اقدام به  ؛یور بهرهاستقرار مدیریت  موردنظر جهت یها بخش/ پس از شناسایی بخش :۱3ماده

 دینما یم منتخببخش 

بارش افکار اقدام به فهرست نمودن مشکالت اصلی  با استفاده از روش و مدیر پروژه کیفیت بیمارستانکمیته بهبود  در این مرحله :تبصره

وزن دهی  برای هر مشکل اقدام به معیارهای مشخص احصاء همچنین با استفاده از نظرات خبرگان و بعد موجود در بخش نموده و در مرحله

شناسایی  موردنظراتالف  /ارزش ؛شده ییشناسامشکالت  یبند تیاولوبا  تیدرنهاو  نموده یزوجستفاده از ابزار تحلیل مقایسه با ا مشکالت

 (کاهش زمان اقامت بیمار در اورژانس مثال عنوان به) .شود یم

 .گردد یمتعیین ( KPI) عملکرد یدیکل( یها)شاخص ؛  اطالعات به دست آمده در فاز های مختلفبا توجه به  :۱4ماده

از تحلیل نتایج و بعد  تیدرنهاو  شود یماعتبار سنجی  بیمار 25حداقل بر روی ( فالو آپ) پیگیریاز طریق  دیتائمورد  (یها) شاخص:تبصره

منتخب ( های)در خصوص انتخاب یا عدم انتخاب شاخص  یریگ میتصمارائه گزارش مختصری از نتایج آن در کمیته بهبود کیفیت بیمارستان؛ 

 .گردد یماتخاذ مبتنی بر شواهد علمی و تجربی 

تا مورد  گردد یمکمیته بهبود کیفیت بیمارستان به دبیرخانه کمیته دانشگاه ارسال  دیتائی کلیدی عملکرد منتخب پس از ها شاخص:۲تبصره

. کمیته دانشگاه نیز قرار گیرند دییتأ
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 با استفاده از ابزار علمی و همچنین نظر خبرگان و مدیر پروژه کیفیت بیمارستانکمیته بهبود منتخب توسط یها شاخص یگذار هدف (4ماده

 .شود یم انجام

/ یا نهیهز)[     روز بهمبتنی بر اطالعات  ها شاخص یگذار هدف؛ باشد یمتحلیل جامع شاخص  ،یگذار هدفرکن اصلی  که آنبا توجه به  :تبصره

.ردیگ یمانجام  SMART علمی رایج نظیر استفاده از اصول باو  ](...تکنولوژیکی و / مدیریتی/ منابع انسانی

 یندهایفرآاقدام به احصاء  و مدیر پروژه کمیته بهبود کیفیت بیمارستاناتالف؛ / ها ارزشو شناسایی  ندهایفرآدر راستای اصالح :۱5ماده

 .دهد یمانجام  ندهایفرآو کارسنجی  یسنج زمانطریق  راموجود در بخش منتخب نموده 

 یکارسنجو  یسنج زمان. باشد یماین پروژه شناسایی وضع موجود از منظر میزان اتالف منابع  یکی از مراحل مهم که نیابا توجه به  :تبصره

و شناسایی فرآیندهای فاقد  استانداردهااحصاء  منظور بهمهندسی فرآیند  یها کیتکنو  در این مرحله با استفاده از اصول علمی معتبر ندهایفرآ

 .ردیگ یمارزش و اتالف زا انجام 

۱۶ماده نیروی ) لیقبابعادی از  ازنظراقدام به توصیف وضع موجود بیمارستان  با همکاری مدیر پروژه کمیته بهبود کیفیت بیمارستان:

تعیین زمان مبنا برای / تعیین زمان انجام هر فعالیت /بیمارستانیمهندسی / استاندارد فرآیند ارائه خدمت/ درآمدی/ یا نهیهز/ تکنولوژیکی/انسانی

ی از فرآیند ارائه خدمت در تر یواقعهدف از این مرحله ارائه تصویر . کند یم...( و  تعیین میزان و نوع اتالف برای هر فعالیت/ انجام کل فعالیت

.است( ها) ندیفرآو نمودار جریان ارزش ( ها) ندیفرآی ساز مدلاز ابزارهایی نظر نمودار  تر جامعارائه توصیف  منظور به. باشد یمبخش مربوطه 

ی هایبا استفاده از ابزارو نتایج تحلیل وضع موجود  به توجه باکمیته بهبود کیفیت بیمارستان توسط  (RCA) یا تحلیل علل ریشه:۱7ماده

 .گردد یمانجام ... چرایی و  ۵ زیآنال معلولی،نمودار استخوان ماهی، نمودار علت  مانند تکنیک

مربوطه را مشخص  یها سکیروقایع در مرحله قبل  یا شهیربا استفاده از نتایج تحلیل  و مدیر پروژه کمیته بهبود کیفیت بیمارستان:۱8ماده

 .دینما یمارائه  یسازمان فرهنگوضع موجود و  یبرمبناو پیشنهادات را  دینما یم

و در گام بعد اقدام به  خطانمودهعلل  ]و وزن دهی یبند دسته، یبند تیاولو [ اقدام به و مدیر پروژه کمیته بهبود کیفیت بیمارستان:۱9ماده

 .گردد یمترسیم  ماریبجریان ارزش  شده اصالح نقشه تیدرنهاو  دینما یماصالحی بر پایه قانون بهینه پارتو  یها گامو  ها تیفعالتعریف 

ی موجود در ها فرصتو  ها رساختیزبا استفاده از  عوامل خطا یا شهیرپیشنهادات اقدامات بهبود بر اساس تحلیل  ینوع بهاین مرحله  :تبصره

بهبود خواهد ( های)اقدام  یارزش فرآیند در بخش مربوطه بیمارستان پس از اجرا انیجراصالح نمودار  یساز هیشبیک که  باشد یمبیمارستان 

 .بود

کسب بینش مناسب از عملیات و عملکرد بیمارستان و  منظور بهآن بیمارستان  ITکمیته بهبود کیفیت بیمارستان با همکاری تیم :۲1ماده

ای داشبورد مدیریتی با استفاده از اطالعات سیستم  گیری مدیران برای انجام اقدامات مداخله همچنین طراحی ابزار مناسبی جهت تصمیم

 .دینما یمو استقرار  یطراح، (HIS)بیمارستانی 

چه اقدامی، چرا، )چرایی ۵آنالیز راستای اجرای بهتر اقدامات بهبود با استفاده از تکنیک در اجرای اقدامات بهبود منظور به یسنج امکان:۲۱ماده

 .شود یمانجام  و مدیر پروژه کمیته بهبود کیفیت بیمارستان توسط (چه زمانی، و چگونه توسط چه کسی،
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 .گردد یماقدامات بهبود از جدول زیر استفاده  یسنج امکانآنالیز تحلیلی برای  منظور به:تبصره

 اقدام بهبود ردیف
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و تدوین گزارشات مربوطه به کمیته ساختار  های کلیدی عملکرد پس از اجرای اقدامات بهبود در بیمارستان مجدد شاخص گیری اندازه :۲۲ماده

.گیرد میانجام  تیم مدیر پروژهو فناوری مدیریتی دانشگاه توسط 

به  ما آنو دستیابی  ها بیمارستانبین مدیران و کارکنان  وری بهرهیکی از اهداف اساسی پروژه ارتقاء سطح دانش  که اینبا توجه به  :۲3ماده

موظف است تا در حین مراحل اجرایی  مدیر پروژه لذا . بیمارستانی است های بخشدر سایر  وری بهرهالزم برای اجرای مدیریت  های مهارت

بدیهی است . آموزش همزمان تئوری و عمل اقدام نماید منظور بهمتناسب با حوزه عملیاتی  موردنیازمحتوای آموزشی  سازی آمادهپروژه نسبت به 

 . فناوری وزارت به عمل آید و ساختاردر کمیته  بایست می شده تهیهو تصویب محتواهای آموزشی  تائید

بخش  4در حداقل  وری بهرهبرای اجرای پروژه، عملیاتی سازی مدیریت بهبود  شده تعیینبر اساس اهداف از پیش  که آنبا توجه به :۲4ماده

.به طول بیانجامدماه  ۳ متوسط نباید بیش از طور بهاجرای پروژه برای هر بخش  زمان مدتکلیدی بیمارستان تعیین گردیده است؛ لذا 

توسعهو،مستندسازیارزیابی:فصلپنجم

آینده از نتایج این  برداری بهره منظور بهو سپس  گرفته انجامدر این فاز که در انتهای پروژه قرار دارد کار ارزیابی نتایج حاصل از اجرای پروژه 

 .گردند میتدوین  وزارت، توسط دبیرخانه شده تهیهاستاندارد  های فرمتمستندات در قالب  ،پروژه

 آوری جمع، قرارگرفته ه گزارشات دریافت شده از کمیته ساختار و فناوری دانشگاه که در طول دوران اجرا نیز مورد پایشدر این مرحل:۲5ماده

کمیته ساختار و فناوری وزارت بررسی ( جلسات)گردیده و سپس جهت اعتبارسنجی و ارائه نکات و راهکارهای الزم و تصویب نهایی در جلسه 

 .خواهد گردید

 توسط  شده تدوین استاندارد های فرمتآینده از نتایج این پروژه،کلیه مستندات نهایی و نتایج آن در قالب  برداری بهره منظور به :۲۶ماده

اصول مدیریت دانش، تجارب موفق این پروژه را در  استفادههمچنین در این مرحله با . ثبت خواهد گردید دبیرخانه دانشگاه در سامانه تجارب

 .گردد میسامانه ثبت تجارب نیز وارد 

تیم  زا ،"منتخب های بیمارستاندر  وری بهرهاستقرار مدیریت  "سازمانی و توسعه فرهنگ در این مرحله پس از پایان یافتن پروژه :۲7ماده

بیمارستان  های بخشاما استمرار این پروژه و جریان بهبود در سایر  در این پروژه به پایان خواهد رسید، مدیر پروژه عملیاتی بیمارستان و تیم 
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ادامه خواهد  باقوت دیده آموزشتوسط کارکنان دانشگاه  در دیریتیساختار و فناوری مکمیته  تحت نظارت بیمارستان بهبود کیفیتتوسط کمیته 

 .یافت

با توجه به معیارهای  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منتخب اجرای پروژه، های بیمارستانبین  دربهبود انگیزه  منظور به:۲8ماده

پایان  در ودر ارتباط و تعامل مستمر خواهد بود  ؛اند داشتهکه عملکرد درخشانی در پروژه  های بیمارستانبا  سنجش عملکرد اجرای موفق پروژه،

 ضمن ارسال به رئیس سازمان امور استخدامی و مقام وزارت، تدوین و ؛گزارش جامعی از چگونگی استقرار پروژه در بیمارستان، دستاوردها و نتایج

 .مورد تقدیر قرار خواهد گرفت انتخاب و طی مراسمیدر استقرار چرخه در سطح ملی موفق  بیمارستان

برای مدت  ت و منابع رسید ویریبه تصویب مقام محترم معاونت توسعه مد ............تبصره در تاریخ  25ماده و   2۸، فصل ۵ در  دستورالعملاین 

 .گردد مییک سال ابالغ 




