
 

 دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی قسوین

 معاونت بهداشتی

 دبیرخانه کمیته برنامه ریسی استراتژیک

 

 در زمینه اهداف عملیاتی و برنامه های پنج ساله و ساالنهپرسش و پاسخ های متداول 

 چیست؟ برنامه ريسی .1

 ثرای تبهيي ایي ّذفْب« درست ٍ هٌبست»ٍ سپس اًتخبة هسير، راُ، ٍسيلِ یب رٍش « درست»بة ّذفْبی یعٌي اًتخثرًبهِ ریسی 

 شامل چه اقذاماتی می شود؟ برنامه ريسی .2

ّب ٍ الذاهبت الزم ثرای رٍیبرٍیي ثب تغييرات ٍ هَاجِ  ثيٌي ّذف ضَد كِ هطتول ثر پيص الذاهبتي اعالق هي ریسی ثِ آى دستِ از ثرًبهِ

ریسی تمليل هيساى لجَل خغر ًسجت ثِ اتفبلبت احتوبلي  ضذى ثب عَاهل ًبهغوئي، از عریك تٌظين عوليبت آیٌذُ است. ّذف اسبسي ثرًبهِ

 ّبی سبزهبًي است ثِ هَفميتٍ اتخبر تذاثيری ّوبٌّگ ثرای دستيبثي 

 چیست؟ ريسی عملیاتی برنامه .3

كٌٌذ.  ای را در راستبی رسيذى ثِ اّذاف هَرد ًظر ترسين هي ّبی ٍیژُ ّب ٍ گبم فرآیٌذی است كِ ثِ ٍسيلِ آى، هذیراى اجرایي، فعبليت

گيرد كِ هسئَليت  ریسی استراتژیك دارد ٍ اغلت تَسظ هذیراًي غَرت هي تری ًسجت ثِ ثرًبهِ ریسی عوليبتي چبرچَة زهبًي كَتبُ ثرًبهِ

 ّبی هحذٍد دارًذ  ثرای اجرای ّذفهحذٍد 

 ؟پاسخ دهذ تیسواالچه يک برنامه بايذ به  .4

 در چِ هَلعيتي ّستين )ٍضعيت هَجَد(

 ثِ چِ هَلعيتي هي خَاّين ثرسين )اّذاف(

 چگًَِ هي خَاّين ثِ هَلعيت جذیذ ثرسين )راُ حلْبی هوکي(

 چگًَِ هغوئي ضَین ثِ هَلعيت جذیذ رسيذُ این )پبیص ٍ ارزیبثي(

 چیست؟ های اساسی برنامه ريسی عملیاتی گام .5

پيص ثيٌي فعبليت ّب ٍ  ّب  پيطٌْبد استراتژی ّبی هختلف ٍ اًتخبة هٌبست تریي آى اّذاف تعييي    ارزیبثي ٍضعيت هَجَد

 پبیص ٍ ارزضيبثي ثرًبهِ ثرآٍرد ثَدجِ )ثَدجِ ثٌذی( ثرًبهِ  جذٍل زهبًي ثرًبهِ 

 ؟گونه استچ تحلیل وضعیت موجودمراحل  .6

 اٍلَیت ثٌذی هطکالت  تجسیِ ٍ تحليل اعالعبت  جوع آٍری اعالعبت هَرد ًيبز  تعييي دادُ ّب ٍ اعالعبت هَرد ًيبز



 هذف چیست؟ .7

پس از اًجبم ثيبى همبغذ یب ًتبیجي كِ اًتظبر دارین   ثغَر كلي ّذف عجبرت از ًمغِ ای است كِ كَضص ّب هعغَف ثِ آى هي ثبضذ.

 يس ًيل ثِ آى هي ثبضذ.ًثرًبهِ در ثرًبهِ ریسی ّذف ًتيجِ ًْبیي ثرًبهِ ثَدُ كِ همػَد  ثرسين.ًْب آثِ  هرتجظ ّبی  فعبليتیکسری 

 هذف کلی چیست؟ .8

 ضَد. ى هيبيدار ث غير كوّي ٍ جْتغَرت ِ ثٍ هأهَریت سبزهبى، دار  ثبتَجِ ثِ هطکالت اٍلَیّت ٍثِ غَرت عوذُ 

 هذف اختصاصی چیست؟ .9

اجسای تطکيل دٌّذُ ّذف كلي را  دخَاّذ داضت.ثٌبثرایي یك ًمغِ هطخػي است.ضرح دستبٍردّبئي است كِ درپبیبى اجرای عرح ٍجَ

ّر ّذف كلي ثِ یکسری اّذاف اختػبغي  گردد. سبزد ٍ ثذیي ٍسيلِ ثرًبهِ لبثل ارزضيبثي هي هيٍ لبثل سٌجص غَرت هطخع   ثِ

  تمسين هي ضَد.

 يک نمونه از هذف کلی و اختصاصی به صورت تشريحی مثال زده شود: .11

 ًبم ثرًبهِ: كٌترل ثيوبری ّپبتيت

 ّذف كلي: پيطگيری، كٌترل ٍ هرالجت از ثيوبری ّپبتيت

 اّذاف اختػبغي:

  29% ًسجت ثِ سبل  5افسایص سغح آگبّي توبهي پرسٌل هراكس ثْذاضتي درهبًي در زهيٌِ ثيوبری ّپبتيت ثِ هيساى 

  29% ًسجت ثِ سبل  5ثيوبری ّپبتيت ثِ هيساى افسایص كوي در سيستن گسارش دّي 

  29% ًسجت ثِ سبل  5افسایص سغح آگبّي جوعيت تحت پَضص ثِ هيساى 

 گبّي هجتالیبى ضٌبسبیي ضذُ در خػَظ ثيوبری ّپبتيت ٍ هْبرت ّبی پيطگيری از اًتمبل ثيوبری ثِ دیگراى افسایص سغح آ

 29% كل هَارد هجتال در سبل  07ثِ هيساى 

 جتالیبى ثِ ّپبتيت ّبی هطبٍرُ، آزهبیص ٍ ٍاكسيٌبسيَى ّوسر ٍ اعضبی خبًَادُ هB  ٍC  در  07ضٌبسبیي ضذُ ثِ هيساى %

 29سبل 

 چیست؟ اهذاف اختصاصی ایويژگیه  .11

 ((Specific  ثيفتذ اتفبق است لرار كِ ثبضذ تغييری كٌٌذُ ثيبى عيٌي عَر ثِ ٍ ضٌذثب ٍیژُ ٍ اختػبغي

 ((Measurable ضٌذثب گيری لبثل اًذازُ

 ((Attainable یبفتٌي ثبضٌذ دست 

 ((Relevant هرتجظ ثب ّذف كلي ثبضٌذ 

 ((Time-bounded دارای زهبى هطخع ثبضٌذ 

ثَدى ّذف گفتِ هي ضَد كِ ثرگرفتِ از حرف اٍل كلوبت التيي ركر ضذُ  SMARTركر ضذُ ثبال ثِ غَرت اختػبر ثِ ٍیژگيْبی 

 است.



 چیست؟ تحلیل هذف .12

 .ينكٌ هي تطریح ٍ تجييي ثرسين آى ثِ ينخَاّ هي كِ را ّذفيٍضعيت ٍ حبلت  ذُض تعریف هالكْبیثب تَجِ ثِ 

افسايش آگاهی سرپرستاران  بیمارستان .... از استانذاردهای اعتبار »زير را تحلیل کنیذ :هذف   .13

 « 1393%تا پايان ارديبهشت ماه 111بخشی بیمارستان به میسان 

 ي افسایص آگبّي سرپرستبراى در زهيٌِ استبًذاردّبی اعتجبرثخط: : را عٌَاى هي كٌذ چِ چيسّذف 

 ّذف هرثَط ثِ كجبست: ثيوبرستبى ....

 درغذ077ّذف چِ همذار است: 

 29ّذف در چِ زهبًي ثبیذ دستيبثي ضَد: تب پبیبى اردیجْطت 

 ّذف هرثَط ثِ كي ٍ چِ كسبًي است: سرپرستبراى ثيوبرستبى ...

پیش بینی دو عامل زمان و هسينه بسیار اساسی می باشنذ. سواالت مطرح در پیش  ،در برنامه عملیاتی .14

 بینی دقیق عبارتنذ از:

 چِ فعبليتي؟ )پيص ثيٌي فعبليت ّب( -0 

 از چِ رٍضي؟ )پيص ثيٌي رٍش ّبی اًجبم كبر( -9 

 در چِ هذت زهبًي؟ )پيص ثيٌي زهبًي( -9 

 در چِ هکبًي؟ )پيص ثيٌي هَلعيت هکبًي ثرًبهِ( -4 

 ثب چِ هٌبثعي؟ )پيص ثيٌي هٌبثع( -5  

  آخریي هرحلِ ثرًبهِ ریسی عوليبتي ًيس اجرای آى هي ثبضذ.

  

 

 

 

 

 

 

 

 كويتِ ثرًبهِ ریسی استراتژیك هعبًٍت ثْذاضتيدثير  –تْيِ ٍ تٌظين: حويذ گلٌبری 


