
 
 

  کاشانی( کالن مرکز آموزشی درمانی آیت اهللGOALSاهداف )

GOAL1ارتقاي سطح ايمني بیماران ) 

GOAL2 ارتقاي مستمر کیفیت خدمات بالیني ) 

GOAL3) ارتقاء هدفمند سطح کمي و کیفي آموزش فراگیران 

GOAL4) ارتقاء برنامه هاي پژوهشي مرکز 

GOAL5) توسعه فرايند مديريت کارکنان 

GOAL6)  ارتقاء مستمر کیفیت خدمات پشتیباني بیمارستان با توجه به استاندارد هاي اعتباربخشي و برنامه هاي طرح تحول

 نظام سالمت

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 کالن اهداف کاشانی بر اساس اهداف اختصاصی مرکز آموزشی درمانی آیت اهلل

GOAL1) ارتقاي سطح ایمنی بيماران 

پايان  یشرفته تااردهاي پدرصدي در نمره خود ارزيابي سالیانه ايمني بیمار و کنترل عفونت  براساس استاند 10افزايش  (1

 1401سال 

 1401درصد سالیانه تا پايان سال  5ارتقاء شاخص هاي کنترل عفونت و ايمني بیمار به میزان  (2

 1401درصد در میزان فرهنگ ايمني بیمار کارکنان تا پايان سال  5سالیانه افزايش  (3

GOAL2هاي  ( ارتقاي مستمرکيفيت خدمات بالينی و بهبودکيفيت با توجه به استاندارد هاي اعتباربخشی و برنامه

 طرح تحول نظام سالمت درعرصه هاي مرتبط با سالمت بيماران

 1401سالیانه تا پايان سال  %5مار به میزان ارتقاء شاخص هاي برنامه آموزش به بی (1

 1401سالیانه تا پايان سال  %10ارتقاء شاخصهاي فرايندهاي اصلي بیمارستان به میزان  (2

 1401یانه تا پايان سال سال %10ارتقاء شاخص کمي و کیفي مستند سازي پرونده بیمار بر اساس استاندارد ها به میزان  (3

GOAL3و کيفی آموزش فراگيران ( ارتقاء هدفمند سطح کمی 

 1401ه تا پايان سال سالیان %10ارتقاء برنامه هاي آموزشي مربوط به فراگیران بر اساس استاندارد ها به میزان  (1

  1401سالیانه تا پايان سال %10ارتقاء میزان رضايتمندي فراگیران به میزان  (2

 1401تا پايان سال  سالیانه %10ارتقاء میزان رضايتمندي اعضاء هیئت علمي به میزان  (3

GOAL4)  ارتقاء برنامه هاي پژوهشی مرکز 

 توسط کارکنان 1401طرح پژوهشي براساس مشکالت بیمارستان تا پايان سال 1انجام سالیانه  (1

 توسط فراگیران 1401طرح پژوهشي براساس مشکالت بیمارستان تا پايان سال 1انجام سالیانه   (2

GOAL5) توسعه فرایند مدیریت کارکنان 

 الیانهس و به صورت مستمر  1401براورد کمي و کیفي نیروي انساني موجود در بیمارستان تا پايان سال  (1

 هو به صورت مستمر سالیان 1401چینش مناسب نیروي انساني  از نظر کمي و کیفي  تا پايان سال  (2

  1401تدوين فرايند هاي جاري کلیه بخش ها و واحد ها تا پايان سال  (3

 1401ف جاري پرسنل بخش ها و واحد ها بر اساس فرايند هاي جاري تا پايان سال تدوين شرح وظاي (4



  

 

 ت سالیانهه صوربرگزاري دوره آموزشي درون بخشي در هر بخش و واحد با عنوان استاندارد هاي اعتبار بخشي  ب (5

 1401دوره تا پايان سال  12حداقل 

 1401پايان سال سالیانه تا  %5ارتقاء شاخص رضايتمندي کارکنان به میزان  (6

 

GOAL6) هاي  ارتقاء مستمر کيفيت خدمات پشتيبانی بيمارستان با توجه به استاندارد هاي اعتباربخشی و برنامه

 طرح تحول نظام سالمت

 1401سالیانه بر اساس برنامه تفضیلي تا پايان سال %20بهبود فضاي فیزيکي بیمارستان به میزان  (1

 1401انه تا پايان سال درصد سالی 10دارو و تجهیزات مصرفي بیمارستان  به صورت ارتقاء شاخص فرايند تهیه و توزيع  (2

 1401تا پايان سال  درصد سالیانه 10ارتقاء شاخص فرايند تهیه و توزيع تجهیزات غیر مصرفي بیمارستان  به صورت  (3

 1401درصد تا پايان سال  100عملکرد انبارهاي بیمارستان به میزان  (4

 1401درصد برنامه تفضیلي سالیانه تا پايان سال  10بیمارستان به میزان  ITتوسعه برنامه هاي (5

 1401درصد تا پايان سال  5به میزان ارتقاي سطح ايمني بیمارستان  در حیطه ي سازه اي  (6

 1401درصد تا پايان سال  5به میزان ارتقاي سطح ايمني بیمارستان  در حیطه ي غیر سازه اي  (7

 1401درصد تا پايان سال  5به میزان ارتقاي سطح ايمني بیمارستان  در حیطه ي عملکردي  (8

 

 


