
 

 

 تحلیل ذینفعان 

 مرکس آموزشی و درمانی کوثر

98تابستان   



 
ّبی هختلف  ااص مولفِ    ّبست کِ دس سضتِ یک اصطالح تبصُ ًیست ٍ لشى ذی نفع یب Stakeholder اصطالح

 .سٍد کبس هی حمَق، استشاتظی ٍ اخالق کست ٍ کبس( ثِ

داسًفذ، دس اسفتشاتظی هؼوفَالً ثفِ      تعناع   و نفعان  تععا     ذی سّب، هؼوَالًکب ٍ کست کِ ایي ثِ تَمِ الجتِ ثب

 .ضٌَین خَاًین ٍ هی سا هی (Stakeholder Groups) نفع گروه هنی ذی اصطالحِ نفع، ذی مبی

 

 



:تعریف ذینغع  

ِ    تَاًٌذ سٍی سبصهبى تبثیش داضفتِ ثبضفٌذ ٍ یفب ایفي     ریٌفؼبى، افشاد یب هجوَػِ ّبیی ّستٌذ کِ هی صفَس    کفِ ثف

 .تحت تبثیش آى سبصهبى لشاس ثگیشًذهستمین ٍ یب غیشهستمین 

 ضخص یب گشٍّی کِ سْن یب سَدی دس ّشگًَِ فؼبلیت یب تصوین سبصهبى داسد.

تَاًٌذ سٍی چطن اًذاص ٍ هأهَسیت یک ثٌگفبُ التصفبدی    ّبیی ّستٌذ کِ هی ّب ٍ سبصهبى افشاد ٍ گشٍُ ذی نفعن ،

 تَاًٌفذ  هفی  ضوٌبً. گزاسد هی تأثیش ّب آى سٍی ثٌگبُ، استشاتظیک ّبی خشٍمی ٍ دستبٍسدّب  چٌیي تأثیش ثگزاسًذ. ّن

ّبی هختلفی کِ  ی اّشم ثبضٌذ ٍ ایي اًتظبسا  سا ]ثِ ٍسیلِ داضتِ ادػبّبیی ٍ اًتظبسّب ثٌگبُ، ػولکشد ی صهیٌِ دس

 .دس اختیبس داسًذ[ اػوبل کٌٌذ

 ه ف از تحلیل ذینفعن :

 ، ّوچٌیيثبضذ سبصهبى یک هَفمیت تضویي اص ثضسگی ثخص تَاًذ هی ریٌفؼبى دادى هطبسکت ٍ کشدى ضٌبسبیی

ػٌَاى یک ًْبد هٌص ، اخاللی ٍ الجتفِ   ّبی ّوِ ریٌفؼبى، سبصهبى سا ثِ  هطبسکت دادى ٍ تَمِ کشدى ثِ دغذغِ

 .کٌذ هؼشفی هی هسئَل

 
 



 روش تحلیل ذینفعن :
 ّستٌذ. ضشٍسی سبصهبى حیب  اداهِ ثشای کلیذی ریٌفؼبى

 ریٌفؼفبى  اسفتشاتظی هفذیشیت   اتخفبر  ٍ اًتظفبسا   ضٌبسبیی ٍ لذس ، لِػال سطح تؼییي کلیذی، ریٌفؼبى تحلیل

 هَمَد هیجبضذ. ٍضؼیت ٍ ضشایط تَصی  ٍ ّذف، ثشسسی ٍ ثَدُ کلیذی

، گشٍّْفبیی اص هفشدم ٍ یفب    کلیفذی  اففشاد  اّویفت  اسصیفبثی  ٍ بییی ضٌبسف ثفشا  تکٌیکی ریٌفؼبى، تحلیل ٍ ِتجضی

س تأثیشگفزا  ّفب  پفشٍطُ  یفب  ٍ بصهبىّبی س ت فؼبلیتهَفمی دس لبثل تَمْی طَس ثِ تِ هوکي اسک است بتیهَسس

 ٍ پفشٍطُ  دس هٌبفؼطفبى  ی، اسصیفبث کلیفذی  ریٌفؼفبى  ضٌبسفبیی  اص تى ػجبس  اسریٌفؼب تحلیل کلی، ثِ طَس.ٌذثبض

 .ُ ٍ دٍام ٍ پبیذاسی آى لشاس هیگیشدپشٍط تأثیش تحت هٌبفغ، يی سٍضْبیی کِ ایضٌبسبی

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هبتشیس ػاللِ لذس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سیاست ّا ی اصلی 

 هسکص آهَششی

  ٍ 

 دزهاًی کَثس

 1/4/89تازیخ تدٍیي: 

 03/4/89تازیخ ابالغ: 

 03/4/88تازیخ باشًگسی:

 ذیٌفعاى اصلی بیوازستاى سیاست ّا اصلی بیوازستاى

 ارتما ٍ ّا بیواری اس ،پیطگیزی بیوارستاى در خذهات کیفیت ارتماء 1
  سالهت

 هراجعیي ، کارکٌاى

 عام آفزيي خطز عَاهل حذف ٍ کارکٌاى ساسی تَاًوٌذ ٍ آگاّي افشايص 2
 خاظ  ٍ

 پسضکاى ٍ کارکٌاى،  هراجعیي

 هددجَیاى ، جاهعِ دستزسي عادالًِ هزدم بِ خذهات 3

ًظارت ٍ دستزسي بِ غَرت بزخط بِ کلیِ پزٍصُ ّا ٍ طزح ّای در  4
 هالي لَاًیي طبك اعتبار تاهیي ٍ خزيذ بٌذی حال اجزا اٍلَيت

 ریاست ، هدیریت 

 پسضکاى ٍ کارکٌاى،  هددجَیاى بکار گیزی تجْیشات بِ رٍس ٍ کارآهذ با اٍلَيت تَلیذات داخلي با کیفیت 5

 هراجعیي ٍيضُ ّای بخص خذهات درغذی غذ پَضص 6

 هراجعیي هاُ 95 سيز کَدکاى ٍ ًَساداى بِ استاًذارد خذهات ارايِ 7

 هددجَیاى ، جاهعِ خطز حال در جوعیت ٍ پذيز آسیب گزٍّْای اس حوايت 8

 پسضکاى ٍ کارکٌاى،  هددجَیاى بکارگیزی ًیزٍّای هتخػع ٍ کارآهذ ٍ تَاًوٌذ 9

 پسضکاى ٍ کارکٌاى آهَسش هستوز کارکٌاى 11

 پسضکاى ٍ کارکٌاى تاکیذ بز رعايت اخالق حزفِ ای  11

 جاهعِ رعايت الشاهات بْذاضت ٍ هحیط سيست 12

 پسضکاى ٍ کارکٌاى،  هددجَیاى افشايص هستوز رضايتوٌذی هزاجعیي با رٍيکزد بیوار هحَری 13

 پسضکاى ٍ کارکٌاى،  هددجَیاى تزٍيج سايواى طبیعي ٍ ايوي 14

افشايص کیفیت ٍ ايوٌي خذهات ٍ هزالبت ّای سالهت با استمزار ٍ  15
 بخطي تزٍيج استاًذارّای اعتبار

 پسضکاى ٍ کارکٌاى،  هددجَیاى

هطابمت کلیِ فعالیت ّای هزکش با لَاًیي، الشاهات ٍ دستَرالعول ّا ٍ  16
 بخطٌاهِ ّای ساسهاى ّای باالدستي

پسضکاى ٍ ، داًطگاُ علَم پسضکی 

 کارکٌاى

 تػَيب کٌٌذُ تايیذ کٌٌذُ تْیِ کٌٌذگاى

 دکتز رجبي: رياست بیوارستاى دکتز رجبي: رياست بیوارستاى اجزاييتین هذيزيت 

 هسحلِ اٍل : تدٍیي سیاست ّا



 

 ریٌفؼبى داخلی ریٌفؼبى خبسمی

 ثْذاضت ٍصاس 

ُپضضکی ػلَم داًطگب 

داًطگبُ تبثؼِ هشاکض ٍ ّب هؼبًٍت 

 پضضکی ًظبم

پشستبسی ًظبم 

ثیوبسستبى خذهب  ٍ کبالّب کٌٌذگبى تأهیي 

سلجب( دسهبًی ٍ ثْذاضتی هشاکض ٍ ثیوبسستبًْب سبیش( 

 هشاکض سًََگشافی 

 هشاکض آصهبیطگبّی

 سبصهبًْبی ثیوِ گش

 ضشکت ّبی پخص داسٍیی

 اداسُ کل ثجت احَال

 ضْشداسی

ثبًکْب  

 سیبسی گشٍّْبی

 دٍلت

گبص، ضشکت ٍفبضالة، آة سبصهبى ثشق، ضشکت 

 هخبثشا  ضشکت

ثْضیستی 

لبًًَی پضضکی 

اًتظبهی ًیشٍی 

ِخویٌی اهبم اهذاد کویت 

کٌٌذگبى هصشف اص حوبیت گشٍّْبی 

ّب سسبًِ ٍ مشایذ 

 پیوبًکبساى
 سازمان اوتقال خُن

 هذیشاى امشایی ثیوبسستبى

 ثیوبسستبى کبسکٌبى

ثیوبساى 

ثیوبساى ّوشاّبى 

ثیوبسستبى لشاسداد طشف پضضکبى 

 داًطجَیبى اپضضکی، پشستبسی، هبهبیی ٍ ...(

 پیوبًکبساى

 

شٌاسایی ذیٌفعاى:  هسحلِ دٍم  



 لیست انعظنرات ذینفعن :
 تْیِ ٍ تذٍیي چک لیست ًظبس  استبًذاسد مْت پبیص ٍ ًظبس  ثش اسائِ خذهب 

 ثْجَد فشآیٌذ سسیذگی ثِ ضکبیب 

 تطَیك ثوَلغ ٍ تأهیي اًگیضُ پشسٌل

 استمبی تَاًوٌذیْبی ػلوی ٍ ػولی کبسضٌبسبى

 ٍاگزاسی خذهب  ثِ ثخص خصَصی

 پشداخت ثوَلغ هطبلجب  پشسٌل 

 تَمِ مذّی ثِ حضَس پضضک اسائِ خذهب  ثوَلغ

 استمبی کیفی آهَصش ضوي خذهت کبسکٌبى ٍ پضضکبى

 تَمِ مذّی تش ثِ فشاّن ًوَدى تسْیال ، اهکبًب  سفبّی ٍ تفشیحی کبسکٌبى 

 هذیشیت ثشهحَس ضبیستِ سبالسی

 تبهیي ٍ تَصیغ ػبدالًِ ثَدمِ ٍاهکبًب 

 یت ضغلی پشسٌلتبهیي اهٌ

 تکشین اسثبة سمَع 

 تکشین پشسٌل

 تَمِ ثِ  ایوٌی کبسکٌبى

 اسائِ خذهت هجتٌی ثش ضَاّذ 

 ّوبٌّگی ثیي ثخطی ٍ دسٍى ثخطی 

 امشای طشح اًطجبق

 حضَس ثوَلغ کبدس دسهبًی ثش ثبلیي

 استمبی سطح داًص فٌبٍسی اطالػب  کبسکٌبى

 تَمِ ثِ پظٍّص ٍ تحمیمب  کبسثشدی ٍ ثْشُ گیشی اص آى 

 ثْشُ گیشی اص فٌبٍسی اطالػب  مْت دستشسی هشامؼیي ثِ دستَسالؼول ّب

 استمبی کوی ٍ کیفی تْیِ ، طجخ ٍ تَصیغ غزا

 تَمِ ثِ ثْذاضت هحیط ٍ هذیشیت پسوبًذ ٍ فبضالة 

 تَسؼِ ٍاستمبی کوی ٍکیفی دسهبًگبّْبی تخصصی

 فبدُ اص فشصتْب، ثشای استمبی ضغلیػذالت دس است

 اسج ًْبدى ثِ خاللیتْب ٍ ًَآٍسی کبسکٌبى 

سػبیت لَاًیي ٍ همشسا  اداسی
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 1 ت یرا  اجرایی بیمنرسعن  √ √  √  √ √ √  √ √ √ √ √ 

 2 کنرکنن  √ √  √  √ √ √  √ √ √ √ √ 

 3  انطجعین   √   √  √  √ √ √ √   

 4 پیمننکنرا  √ √   √ √  √  √  √  √ 

 5  / همراهن  بیمنرا  √ √   √ √   √ √    √ 

 6 پسضکن   √ √  √ √ √  √ √ √    √ 

قسوین علعم پسضکی  انطگنه   √ √   √ √ √  √ √  √   7 

 8 سنزتن  هنی بیمه گر   √  √ √  √   √ √  √ 

 9 سنزتن  نظنم پسضکی   √  √ √  √  √  √ √ √ 

 11 سنزتن  نظنم پرسعنری   √  √ √  √  √  √ √ √ 

قسوین علعم پسضکی  انطگنه   √ √   √ √ √  √ √  √   11 

 12 سنزتن  هنی بیمه گر   √  √ √  √   √ √  √ 

 13 سنزتن  نظنم پسضکی   √  √ √  √  √  √ √ √ 

جوغ اٍزی دادُ:  هسحلِ سَم  



 14 سنزتن  نظنم پرسعنری   √  √ √  √  √  √ √ √ 

 تراکس و بیمنرسعننهن سنیر   √  √  √ √   √  √ √ 

 )رقبن(  رتننی و به اضعی

51 

 ضرکت هنی پخص  ارویی   √  √ √  √  √ √ √  √ 

 

16 

 17 سنزتن  انعقنل خع    √  √ √  √  √ √ √  √ 

 18 ا اره کل ثبت احعال   √  √  √  √ √  √  √ 

 19 بننک هن   √  √ √  √  √ √ √  √ 

ضرکت برق، آب و فنضالب،    √  √ √  √  √ √ √  √ 

 گنز، تخنبرات

21 

 21 پسضکی قننعنی   √  √  √  √ √  √  √ 

 22 نیروی انعظنتی   √  √  √ √ √ √ √ √  √ 

 23 رسننه هن و جرای    √  √  √ √  √ √ √  √ 

551اورژانس    √  √  √ √  √ √ √  √   42 



 ذیٌفعاى زدیف

 

 ًیاش ّا ٍ اًتظازات شٌاسایی شدُ زٍیکسد ّا / هکاًیسن ّای جوغ آٍزی دادُ

 

 

1 

 

سبصهبًْبی ثبال 

 دستی

اٍصاس  

ثْذاضت، 

 داًطگبُ ٍ ...(

 

 هصَثب  ٍ صَس  ملسب 

 هکبتجب  اداسی

 ملسب  سٍسب، هذیشاى، هتشٍى ثیوبسستبًْب

 هکبتجب  تلفٌی، پست الکتشًٍیک، استجبطب  سٍ دس سٍ

 امشای ثِ هَلغ ٍ صحیح هصَثب  اثالغی

 سسبًی ضفبف، دلیك ٍ ثِ هَلغاطالع 

سسیذگی ثِ هَلغ ٍ هَثش ثِ ضکبیب  

 هشامؼیي

 حفظ سالهت اداسی ٍ هبلی سبصهبى

 سػبیت استبًذاسد ّبی حشفِ ای اثالغی 

 استمب دسمِ اسصضیبثی ثیوبسستبى

 ٍاگزاسی خذهب  ثِ ثخص خصَصی

 اسائِ خذهب  هجتٌی ثش ضَاّذ

 

2 

 

امشایی هذیشاى 

 ثیوبسستبى

 

 ملسب  سٍسب، هذیشاى، هتشٍى ثیوبسستبًْب

 هکبتجب  تلفٌی، استجبطب  سٍ دس سٍ

 هصَثب  ٍ صَس  ملسب 

 هکبتجب  اداسی

 

 امشای ثِ هَلغ ٍ صحیح هصَثب  اثالغی

 امشای صحیح ٍظبی  اثالغی ثِ پشسٌل

 

 

3 

 

 

 

 

 ثیوبساى 

 ًظبم سضبیت سٌجی اص ثیوبساى، ّوشاّبى

 ًظبم سسیذگی ثِ ضکبیب  

 پیگیشی اهَس ثیوبساى پس اص تشخیص

 ملسب  کویتِ ّب

 ساًذ سَپشٍایضسّب

 ساًذ هتشٍى ثیوبسستبى

 ساًذ هذیشیتی ایوٌی

تَمِ مذّی ثِ حضَس پضضک اسائِ خذهب  

 ثوَلغ

 تکشین اسثبة سمَع 

 ثْجَد فشآیٌذ سسیذگی ثِ ضکبیب 

 ثبلیيحضَس ثوَلغ کبدس دسهبًی ثش 

استمبی کوی ٍ کیفی تْیِ ، طجخ ٍ تَصیغ 

 غزا

 تَمِ ثِ ثْذاضت هحیط

تَسؼِ ٍاستمبی کوی ٍکیفی دسهبًگبّْبی 

 تخصصی

 سػبیت لَاًیي ٍ همشسا  اداسی

کبسکٌبى ٍ  4

پشسٌل 

 ثیوبسستبى

 ًظبم سضبیت سٌجی کبسکٌبى

 هکبتجب  ٍ هشامؼب  حضَسی ثِ هسئَلیي ثیوبسستبى

 هاللب  هسئَلیي ثیوبسستبى

 تطَیك ثوَلغ ٍ تأهیي اًگیضُ پشسٌل

استمبی تَاًوٌذیْبی ػلوی ٍ ػولی 

 کبسضٌبسبى

 پشداخت ثوَلغ هطبلجب  پشسٌل

استمبی کیفی آهَصش ضوي خذهت 



 کبسکٌبى ٍ پضضکبى

تَمِ مذّی تش ثِ فشاّن ًوَدى تسْیال ، 

 اهکبًب  سفبّی ٍ تفشیحی کبسکٌبى

 هذیشیت ثشهحَس ضبیستِ سبالسی

 تبهیي ٍ تَصیغ ػبدالًِ ثَدمِ ٍاهکبًب 

 

 تبهیي اهٌیت ضغلی پشسٌل

 تکشین پشسٌل

 تَمِ ثِ  ایوٌی کبسکٌبى

ػذالت دس استفبدُ اص فشصتْب، ثشای استمبی 

 ضغلی

 اسج ًْبدى ثِ خاللیتْب ٍ ًَآٍسی کبسکٌبى

 تأهیي اًگیضُ پشسٌلتطَیك ثوَلغ ٍ 

سبصهبًْبی  5

 ثیوِ گش 

 هکبتجب  اداسی 

 هکبتجب  تلفٌی ٍ استجبطب  سٍدس سٍ

 اسسبل ثِ هَلغ اسٌبد

 دلت دس صحت اسسبل اسٌبد

 ّوکبسی ثب ًوبیٌذگبى ثیوِ

 امشای لَاًیي ٍ همشسا 

تبهیي  6

کٌٌذگبى کبال 

 ٍ خذهب  

 هکبتجب  اداسی 

 استجبطب  سٍدس سٍهکبتجب  تلفٌی ٍ 

 پشداخت ثِ هَلغ هطبلجب 

 پطتیجبًی ٍ حوبیت هشکض

 تذاسکب   هذیشیت ٍظبی  صحیح  اًجبم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 / حوبیتهیضاى ػاللِ

 
 هیضاى لذس  /هذاخلِ

 
 سدی  ػٌَاى ریٌفغ

 1 هذیشاى امشایی ثیوبسستبى زیاد زیاد

 2 کبسکٌبى ثیوبسستبى زیاد زیاد

 3 ثیوبساى کم زیاد

 4 ّوشاّبى کم زیاد

 5 پضضکبى زیاد زیاد

 6 ثْذاضت ٍصاس  زیاد زیاد

 7 پضضکی ٍ خذهب  ثْذاضتی دسهبًی لضٍیي ػلَم داًطگبُ صیبد صیبد

 8 پضضکی ًظبم صیبد صیبد

 9 پشستبسی ًظبم صیبد صیبد

 11 ثیوبسستبى خذهب  ٍ کبالّب کٌٌذگبى تأهیي صیبد صیبد

 11 )سلجب( دسهبًی ٍ ثْذاضتی هشاکض ٍ ثیوبسستبًْب سبیش صیبد کن

 12 هشاکض سًََگشافی کن صیبد

 13 هشاکض آصهبیطگبّی کن صیبد

 14 پیوبًکبساى کن صیبد

 15 ثبًک صیبد کن

 16 لتدٍ صیبد کن

 17 ضْشداسی صیبد کن

 18 هخبثشا  گبص، ضشکت ٍفبضالة، آة سبصهبى ثشق، ضشکت صیبد کن

 19 ثْضیستی صیبد کن

 21 لبًًَی پضضکی صیبد کن

 21 اًتظبهی ًیشٍی صیبد کن

 22 خویٌی اهبم اهذاد کویتِ صیبد کن

 23 ّب سسبًِ ٍ مشایذ صیبد کن

 24 115اٍسطاًس  صیبد کن

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عالقه زیاد -قدرت زیاد  قدرت 

 حمایت / عالقه

 نقش آفرینان اصلی

 مذیران اجرایی بیمارستان.1

 کارکىان بیمارستان.2

 پسشکان.3

 َزارت بٍذاشت.4

 علُم پسشکیداوشگاي .5

 وظام پسشکی.6

 وظام پرستاری.7

 تامیه کىىذگان کاال َ خذمات.8

 نهاد ها

 

 داوشجُیان.1

 مراکس سُوُگرافی.2

 مراکس آزمایشگاٌی .3

 پیماوکاران.4

 رساوً ٌا.5

 بیماران.6

 ٌمراٌان.7

 
 

 زمینه ساز ها

 بٍسیستی.1

 کمیتً امذاد.2

 دَلت.3

 باوک.4

 شٍرداری.5

شرکت آب، برق، گازَ .6

 مخابرات

 پسشکی قاوُوی.7

 ویرَی اوتظامی.8

 سازماوٍای بیمً گر.9

 115اَرژاوس .10

 عوام

 

 مردم جامعً.1

 

عالقه زیاد -قدرت کم عالقه کم -قدرت کم    

عالقه کم -قدرت زیاد   

تحلیل دادُ:  هسحلِ چْازم  



 

 

  

 

 کیفیت   با سالهت ّاي هراقبت ٍ ذدهات بِ جاهعِ آحاد عادالًِ دسترسی ٍ فراگیر صپَض .1

       بارٍري سالهت جاهع ًظام استقرار .2

   زًدگی بِ اهید افسایص .3

 از ًاضیی  بیواریْیاي  بیار  کیاّص  بیر  هبتٌیی  سیالهت  اّیدا   بیا  کلیی  بارٍري ًرخ افسایص .4
   پرذطر ٍ ًاذَاستِ ّاي حاهلگی

 سالهت     ًظام ًیازّاي بِ پاسد براي پسضکی علَم آهَزش تَسعِ .5

        ارتقاي کیفیت پژٍّص            .6
 هٌابع ایجاد هحل از بْداضت ٍزارت اعتبارات سْن افسایص       ٍ  هالی  هٌابع ٍري بْرُ ارتقاء .7

  جدید درآهدي

 فیسیکی عَاهل ٍري بْرُ ارتقاء .8
  

 اًساًی ًیرٍي ٍري بْرُ ارتقاء .9
  

 

تدٍیي زاّبسد:  هسحلِ پٌجن  


