


سال آینده  25چشم انداز سالمتی در 

É بر تاکید با همه براي تر طوالنی و سالمتر زندگی 
خود از مراقبت و پیشگیري طب

É بیمارستان در اقامت زمان کردن کوتاه



سال آینده  25چشم انداز سالمتی در 
É بیمارستان در استانداردها رعایت و بیمار کامل ایمنی 

É با جامعه و خانه به بیمار سریعتر هرچه بازگشت 
بعدي بستري احتمال حداقل



ویژگی هاي کارکنان 
É  دلسوز و هواخواه و همدرد با بیماران

É قادر به برقراري ارتباط مستقیم و روشن

É   همکاري موثر با یکدیگر و با سازمان

É تأکید بر مراقبت از بیمار حتی بعد از ترخیص

É   پایبندي به قوانین سازمان
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همکار کارکنان



و جامعهبیمار، کارکنان احترام  به 
احترام به کارکنان  

وباال رفتن انگیزه باعـــث 
 

شودخطا می کاهش 



؟چیستچالش اصلی رهبري در بخش درمان 
 
t  با انگیزهکارکنان حفظ انگیزه

t ایجاد انگیزه در کارکنان بدون انگیزه



باید چشم انداز ما 
باشدانگیزه خدمت یک محیط کار آکنده از ایجاد 

این کار و براي 
محیط کار خود عشق بورزند به کارکنان باید 

بدانندخود را جزئی از آن و 





کار اصلی 
رهبـــر سازمان  

استمحیط ایده ال این ایجاد 



  É  استانداردهاي محیط کار باالبردن
É  اطمینان ازاگاهی همگان به ارزش ها و اهداف  سازمان حصول
É اختیارویض فت
É  تکامل فردي و حرفه اي برنامه

محیط کار ایده ال



محیط کار ایده ال

É  نهادن به دستاوردهاي کار گروهیارج
É  براي دستیابی به صالحیت هاي رهبريتشویق
É  سازمان یادگیرنده فرهنگ



جدیدبه  قدیم از  حرکت ما 
قدیـم

پیچیده و کم  
تغییرات آهسته  

زمان زیاد براي آموختن هنر فرآیند  
ریش سفیدها بیشتر می دانند
باالخره یکی درجایی می داند  

تکرار روش ها  

جدیـــــد
پیچیدگی زیاد

تغییرات سریع  
یادگیري در حداقل زمان 
دانش نزد همگان است

نوآوري قانون اصلی است  



رهبــــر
من عضو شبکه هستم  

نفوذ کالم و عمل براي پیشبرد
مدیریت پروژه  
هدایت گروه

جهت عبور از موانع
حفظ و ایجاد انگیزه

و نگران حال خوب کارکنان

مدیــــر
من راس هرم سازمان هستم  

من هرچیزي را میدانم
تالش براي حل مشکالت 
با دانش و توانایی خودم



رهبري یک جایگاه نیست 
 و عملی هاي اقدام از است هنر یک
 هاي تصمیم و ویژه هاي رفتار

 بر آگاهی با نگري ژرف و شجاعانه
 باال انگیزه و هدف داشتن و گذشته
هدف به رسیدن براي



حال خوب و نیازهاي کارکناننگران . 1
به اعضاء براي تصمیم گیرياعتماد اختیار و تفویض . 2
دادن به دیگران و دریافت ایده هاي آن ها گوش . 3
براي گفتگو و بارش افکار با دیگران زمانی . 4

:رهبري موثر



با هدایت و نظارت مستمرحمایت . 5
بخشی به کارکنان براي پاي بندي به کار گروهی روحیه . 6
الزم به هنگام دستیابی به دست آوردها تشویق . 7

:رهبري موثر



:رهبري موثر
کارکنان در سطح انگیزه ارتقاء و حفظ . 8
ایجاد تعلق خاطر سازمانی. 9

درگیر کردن خانواده با محیط کار .10



:بودنبراي رهبر 
É  بشناسدرا خودش
É براي شناخت دیگران تالش کند
É تاثیر خود بر دیگران را بداند



:بودنبراي رهبر 
É  بنا نهادن رهبري موثر
É بازیابی سطح انگیزه حتی بعد از شکست
É  بازخورد به دیگران دادن



رهبريمهمترین اصل 
ارتباط موثر و مداوم با دیگرانبرقراري 



اوبامابارک 




