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دهیچک
يهاگاهیپادرشدهارائهخدماتشدهتماميبهاسهیمقاومحاسبهدرصددپژوهشنیا

علومدانشگاهبهداشتمرکزنظرتحتیدولتیبهداشتيهاگاهیپاویخصوصبخشیبهداشت
يسپاربرونبودنصرفهبهمقرونازیحیصحیمالیابیارزنمودنارائهجهتقمیپزشک

. باشدیمتیفعاليمبنابریابینهیهزکردیروازاستفادهبایخصوصبخشبهیبهداشتخدمات
یو به صورت مقطعیلیتحل- یفیتوصوهیاست که به شيکاربردقاتیپژوهش از نوع تحقنیا

ارائهخدمتواحدهرشدهتماميبهاپژوهشيهاافتهیاساسبرو گذشته نگر انجام شده است. 
تمام شده هر واحد خدمت مشابه ياز بهاشیمراتب ببهیدولتیبهداشتيهاگاهیپادرشده



- گاهیتعداد خدمات ارائه شده در پانی. همچناستیخصوصیبهداشتيهاگاهیارائه شده در پا

-نهیهززانیمبهتوجهبالذا. استیخصوصیبهداشتيهاگاهیپاازکمتریدولتیبهداشتيها

آنها،توسطشدهارائهخدماتتعدادبودنباالویخصوصیبهداشتيهاگاهیپانییپايبر
تواندیمتیریمدوبودهدانشگاهصالحبهیمنظر مالازیبهداشتيهاگاهیپايسپاربرون

را مورد یاز خدمات آنها به بخش خصوصيحداقل تعداداییدولتيهاگاهیپاریسايواگذار
قرار دهد.    یبررس

بریابینهیهز،یبهداشتخدماتخدمات،شدهتماميبها،يسپاربرون: يدیکليهاواژه
تیفعاليمبنا

مقدمه
رفاه مهم توسعه واریموضوع خدمات بهداشت و درمان به عنوان معتیتوجه به اهمبا

دریدولتریغبخشبهسالمت،خدماتدهندهارائهيواحدهايو ضرورت واگذاریاجتماع
برنامهقانون192موادمفادطبقخدماتدیخرومشارکتت،یریمديواگذارگانهسهاشکال

يسپاربرونتیاهمدولت،یمالمقرراتازیبخشمیتنظقانون88مادهوکشورتوسعهسوم
-آشکار ساخته است. منظور از برونشیپازشیبرایبهداشتخدماتدهندهارائهيواحدها

کیبهشوند،یمانجامسازمانخودتوسطیسنتطوربهکهکارکردهاایخدماتانتقاليسپار
-یمانجامیمشارکتتیریمدایوقراردادقیطرازآنهاکنترلکهباشد،یمیخارجکنندهنیتام
-بهرهشیافزاها،نهیهزکاهشباهمراهدولتشدنکوچکموجبيسپاربرون.]14[ردیگ

جذب،يآورفنانتقال،یخصوصبخشدرمؤثراشتغالجادیاخدمات،تیفیکويور
توسعهبهکمکویخارجبایداخليبازارهاانیمفاصلهشدنکمویخارجيگذارهیسرما

برریتأثيبراالزملیپتانس،ياستراتژنیاکهاستدادهنشانمطالعاتنیهمچن. شودیم



يباعث ارتقاتواندیموباشدیمداراسالمتنظامدرراییکاراوعدالت،يبرابر،یدسترس
در. ]8[دینماجادیایبخش خصوصيهمکاريرا برایطیاهداف نظام سالمت گردد و مح

است. افتهیيریچشمگتیخدمات سالمت اهميبرون سپارریاخيهاسال
تیفیکشیافزامنظوربهقم،استانیدرمانویبهداشتخدماتویپزشکعلومدانشگاه

کاهشومارانیبتیرضاشیافزاسالمت،نظامییکاراشیافزا،یدرمانویبهداشتخدمات
نمودهخودیبهداشتيهاگاهیپاازیبخشيسپاربرونبهاقداممروربهدولت،يگريتصد
کاهشبریردولتیغبخشبهیبهداشتخدماتيواگذاراثرنبودنمشخصبهتوجهبا. است

يهاگاهیپادرشدهانجامخدماتشدهتماميبهاسهیمقاومحاسبهخدمات،نیاشدهتماميبها
يریگمیتصمجهتیحیصحاطالعاتارائهونیتأمموجبکهاستيامر،یردولتیغویدولت
متیقنییتع،يخدمات کشورتیریقانون مد16با ماده مطابقگر،یدي. از سوگرددیمرانیمد

دریدرمانویبهداشتيواحدهاجملهازيمجريواحدهاخدماتوهاتیفعالشدهتمام 
برنامهقانون219مادهطبقیاتیعمليزیربودجهنظاماستقراروهانهیهزحیصحتیریمديراستا
شدهتماميبهاقیدقیابیارزومحاسبهجهتنیهمبهاست،دهیگرديضرورتوسعهپنجم

يسپاربرونيهاگاهیپاودانشگاهبهداشت مرکزمجموعه ریزیبهداشتيهاگاهیپاخدمات
يسپاربروندرانتظارمورداهدافتحققیچگونگتیشفافبه منجربوده و يضرورشده، 

.شدخواهدزینبهداشتيهاگاهیپا
يهاگاهیپاخدماتشدهتماميبهاسهیمقاومحاسبهقیتحقنیاانجامازیاصلهدف

علوم دانشگاهنظر مرکز بهداشت تحتیدولتیبهداشتيهاگاهیپاویخصوصبخشیبهداشت
شامل يگریدیراستا اهداف فرعنیدر ا.باشدیمABCبا روش 1391قم در سال یپزشک

ویبه بخش خصوصیخدمات بهداشتياز مقرون به صرفه بودن واگذارحیصحیمالیابیارز
بهتیریمدتحتيهاگاهیپاخدماتشدهتماميبهاتیوضعازمناسبيدیدارائهنیهمچن



نیاخدماتقبالدرهانهیهزنهیبهتیریمدبریمبنمناسبماتیتصماتخاذجهترانیمد
.استگرفتهقرارمدنظرها،گاهیپا
پژوهشنهیشیپ
پژوهشينظرنهیشیپ

ریدوايهانهیهزهیکلنه،یهزمراکزجادیاقیطرازعموماً،یسنتیابینهیهزيهاستمیسدر
يبهاقیطرنیاازتاشودیممیتقسشدهارائهخدماتنوعوتعدادبریاتیرعملیغویاتیعمل

جهتالزميهاتیفعالنیبیمیمستقارتباطگونهچیههاستمیسنیادر. گرددنییتعشدهتمام
کنندهمنعکسشده،تماميبهاجهینتدر. نداردوجودمنابعازاستفادهزانیموخدماتارائه
تیفعاليبر مبنایابینهیهزستمیس. باشدینمشدهکارگرفتهبهمنابعارزشوهاتیفعالمیمستق

)ABC(يهاتیفعالنهیهزبایسازمانيهانهیهزمیمستقکردنمرتبطلهیبوسرامشکلنیا
بینعلّیروابط)(ABCتیفعاليمبنابر یابینهیهزعملی،نظراز.]2[سازدیممرتفعیاتیعمل

شرکتبرايکهراخدمت،ارائهیامحصولتولیدجهتالزمهايفعالیتو هاهزینهایجاد
دایپراهانهیهزبهمربوطيهانرخنیهمچن.سازدمیمشخصکنندیمایجاداقتصاديارزش

ارقراستفادهموردخدمتایومحصولجادیاجهتکهیمنابعبراساسراهانرخنیاوکندیم
.]9[دینمایممحصولجذباندگرفته

پژوهشیتجربنهیشیپ
انجامیپژوهشتاکنونیبهداشتخدماتشدهتماميبهابريسپاربروناثریبررسمورددر

يسپاربرونیابیارزاییبهداشتخدماتشدهتماميبهامحاسبهنهیزمدراما. استنشده
مورددرابتداادامهدرآنجینتاکهگرفتهصورتیقاتیتحقمجزاطوربهیبهداشتخدمات

.شودیمانیبيسپاربرونمورددرسپسوشدهتماميبها
شدهتماميبها

دریخدماتيواحدهانهیهزمحاسبهمنظوربهخودپژوهشدر) 2003(همکارانوواترز
جهینتنیاستفاده کردند. آنها به اABCستمیسازپرو،کشوردردرمانوبهداشتمرکزکی



ودادهانجاميترمناسبيریگمیتصمستمیسنیاازاستفادهباتواندیمتیریکه مددندیرس
مشخصرادهندیميروافزودهارزشفاقدتیفعالبارابطهدرکهپنهان،يهانهیهزیبرخ
]16[.کند

تمام شده يبهابا تیفعاليبر مبنایابینهیتطابق هز"عنوانتحتیپژوهشدر) 2007(مورنو
کهدیرسجهینتنیابه"ایاسپانناوارهمارستانیبدریروانمراقبتمرکزدرهر واحد محصول 

يمبنابریابینهیهزروشازاستفادهباشیپرروانمارانیببهخدماتارائهشدهتماميبها
ABCنیهمچن. استیسنتیابینهیهزروشازاستفادهباشدهتماميبهاازشتریباریبست،یفعال

]13[.دهدیمقرارتیریمداریاختدر،یسنتيهارا نسبت به روشيدتریمفجینتا

درتیفعالبریمبتنیابینهیهزبایسنتیابینهیهزسهیمقابهخودپژوهشدرکه) 2009(یرلی
منابعتیریمديبرایسنتيحسابدارستمیسکندکهیمانیبگونهنیاپرداختههیترکمارستانیب
بر یمبتنیابینهیهزکردیرومقابلدر. استنامناسبخدماتنهیهزقیدقنییتعویمارستانیب

یابیارزوهانهیهزنییتعيبرامؤثریتیریمدمدلکیمارستانیبيحسابداريبراتیفعال
اریاختدريترحیصحنهیهزاطالعاتتواندیمکهباشدیميسراسرطوربهیمالعملکرد
ويبندبودجهمورددرترحیصحيریگمیتصموهانهیهزریتفسولیتحلدررانیمدبهوگذاشته

]17[.دینماکمککیاستراتژيزیربرنامه

يابزارتیفعاليمبنابریابینهیهزروشعنوانبايامطالعهدر) 2010(همکارانوجوجرال
تماميبهامحاسبهبهيهماتولوژویشناسخونشگاهیآزمادرشدهتماميبهامحاسبهيبرا

يبهاکهدهدیمنشانپژوهشنیاجینتا. پرداختندمختلفيهاشیآزماانواعازنمونههرشده
]11[.ابدییمکاهشهانمونهتعدادشیافزاباشیآزماهرشدهتمام

هاآنازیبرخبهکهبوده درمانحوزهدر" عمدتاکشورداخلدرشدهانجاميهاپژوهش
.گرددیماشاره



واحد خدمات نهیهزلیبه محاسبه و تحلی) در پژوهش1385فرد آذر و همکاران (يعباد
با استفاده از اریشهرستان شهریبخشیسهرابعلدیشهیدرمانیارائه شده در مرکز بهداشت

ABC .محقق. از مخارج کل است%)67(یپرسنلنهیهزسهمبودنباالازیحاکجینتاپرداختند
ادغامو داشتهدر کاهش مخارج یکار نقش مهميروینيوربهرهشیکه افزانمودهشنهادیپ

ارائهندیفرآدرمشابهيهاتیفعالياجرایسازماندهنیهمچنومشابهخدماتبايواحدها
]4.[ها موثر خواهد بودنهیدر کاهش هززیاز تکرار آنها نيریجهت جلوگ،مختلفخدمات

بخشخدماتشدهتماممتیقمحاسبهبهیپژوهشدر) 1390(همکارانویصابرماهان
سالدرتیفعاليمبنابریابینهیهزروشاساسبرکرمانشهريشفامارستانیبيولوژیراد

بودهبخشيهانهیهزکلبهنسبت یپرسنليهانهیهزبودنباالازیحاکجینتا. پرداختند1389
]3[.است

دريولوژیرادخدماتشدهتمامنهیهزنییتعبه ی) در پژوهش1391و همکاران (عرب
1389در سال تیفعاليبر مبنایابینهیهزروشازاستفادهبانایسویعتیشريهامارستانیب

مارستانیبدوهردر،یپرسنلوساختمانيبهااجارهيهانهیهزکهدادنشانجینتا. پرداختند
]5[.انددادهاختصاصخودبهراهانهیهزکلازسهمنیشتریب

درفعالیتمبنايبربهایابیاجرايبرمروريبهخودپژوهشدر) 1392(سعادتوحجازي
هايهزینهعمدهبخشکهدادنشانتحقیقنتایج. پرداختنددرمانیبهداشتیخدماتبخش

تشکیلغیرمصرفیموادوتجهیزاتاستهالكهزینهوپرسنلیهايهزینهرادرمانیخدمات
تر،صحیحشدهتمامبهايتعیینبهمنجرفعالیتمبنايبربهایابیروشاجرايهمچنین. دهندمی

]6[.گرددمیوريبهرهافزایشوعملکردبهبود

يسپاربرون
يآن بر حسابدارریو تأثيسپاربرونیبررسبهخودمطالعهدر) 2005(همکارانوتیاسم

جینتا. پرداختندیمحلمقاماتویدرمانخدماتمهیب،یخصوصبخشيهاشرکتدرتیریمد



جادیاوهانهیهزدرییجوصرفه،یسازمانيریپذانعطافارتقاسببيواگذارکهدهدیمنشان
]15[.دگردیمخودیاتیحفهیوظيروبراهمارستانیبتمرکزامکان

یدولتيهامارستانیبدريسپاربرونعنوانبايامقالهدر) 2006(سیلیکندوسیماسچور
دارندیمانیبوپردازندیميریگمیتصمندیفرآبرآنریتأثويسپاربرونزانیمیبررسبهونانی

به میتصميبرارگذاریتأثيفاکتورهانیترمهميمشترتیرضاوهانهیهزدرییجوصرفهکه
تیفیکدرریچشمگبهبودبهمنجرقراردادطرفبايهمکارنیبنابرا. باشندیميسپاربرون

واحددريسپاربروننیهمچنهستند،یراضشرکتعملکردازانیمشتراغلبوشدهخدمات
]12[.استشتریبگسترشيبرامناسبلیپتانسيداراونانییدولتدرمانوبهداشت

.میکنیماشارهکشورداخلدرحوزهنیادرگرفتهانجاميهاپژوهشبهاکنون
مرکزداروخانهیاثربخشوییکاراسهیمقابهيامطالعهدر) 1388(همکارانویتوران

کهدهدیمنشانپژوهشجینتا. پرداختنديسپاربرونازپسوشیپروزگریفیدرمانیآموزش
التیکاهش، تعداد پرسنل و سطح تحصهانهیهزش،یافزادرآمدداروخانه،يواگذارازپس

. استافتهیکاهشداروخانهاموربارابطهدرریمدتوسطشدهصرفزمانوشیافزاآنها 
تعدادزینوداشتهيریچشمگشیافزاداروخانهعملکردازهابخشنیمسئولتیرضانیهمچن
درداروخانهيهاتیفعاليسپاربروندهدیمنشانکهاستافتهیشیافزاشدهدهیچیپنسخه

]1[.استبودهزیآمتیموفقروزگریفمارستانیب
مراکزرشیپذيواگذاریاثربخشیبررسبهخودمطالعهدر) 1389(همکارانویفردوس

بهاصفهانیکاشانالهتیآمارستانیب) یسونوگرافويولوژیراداسکن،یتی(سيربرداریتصو
واحديهانهیهزويامهیبکسوراتریچشمگکاهشازیحاکجینتا. پرداختندیردولتیغبخش

یداخلانیمشترتیرضابهبودوشدهواگذاريواحدهاعملکرددر% 78شیافزاالبته. باشدیم
ارتقابهتواندیمیکینیپاراکلخدماتيواگذاررسدیبه نظر مکهباشدیممطالعهجینتاگریداز

]7[.گرددمنجرمارانیبوکارکنانتیرضاشیافزاومارستانیبییکارا



شرکتهاعملکردمقایسهعنوانتحتخودتحقیقازنتایجیبه) 1391(محمديوشورورزي
بخشبهشرکتهاواگذاريدهدمینشانکهیافتنددستسازيخصوصیازبعدوقبل

ارزشوکیوتوبیننسبتشاملشرکتهاعملکردارزیابیابزارهايازیکهردرخصوصی
واستیافتهافزایشسازيخصوصیازبعدشانمیانگینبازارافزودهارزشواقتصاديافزوده

]10[.گرددمیمنجرشدهواگذارشرکتهايعملکردبهبودبهسازيخصوصینتیجهدر

پژوهشروش
صورتبهویلیتحل- یفیتوصوهیشبهکهاستيکاربردقاتیتحقنوعازپژوهشنیا
دانشگاه علوم رمجموعهیو زیمنتخب خصوصیبهداشتيهاگاهیپادرنگرگذشتهویمقطع
بهمجازمحققبنابرایناست،موردکاويتحقیقروشکهییآنجاازقم انجام شده است. یپزشک

آزمونکهحاضرتحقیقهدفبهتوجهبا. نیستخودتحقیقسؤاالتبرايفرضیهفیتعر
هايگزارهمیتوانیماست،جدیدبستریکدرفعالیتمبنايبریابیهزینهينظریهيدوباره
کنیمعنوانتحقیقسؤاالتقالبدروخودمطالعاتیموردعنوانتحترانظریهاینبهمنتسب

:ازعبارتندکه
چقدردانشگاهمنظرازمطالعهموردبهداشتيهاگاهیپاخدماتیواقعشدهتماميبها-1

است؟
درخدماتنوعنیاشدهتماميبهابريریتأثیبهداشتخدماتيسپاربرونایآ-2

است؟داشتهقمیپزشکعلومدانشگاه
و طیمتناسب با شرا،ABCپژوهش براساس مدل نیدر اتیفعاليبر مبنایابینهیهزروش

به هاگاهیپادرموجودیخدماتيندهایفرآوقمیپزشکعلومدانشگاهبهداشت مرکزاقتضائات 
نشان داده شده است.ریزشکلدرخالصهصورت



قماستاندر مرکز بهداشت ABCيریمدل بکارگ-1شکل 

هادادهيگردآور
يهادادهاولدسته. گردندیممیتقسدستهدوبهپژوهشنیابهمربوطاطالعاتوهاداده

کتب،ازيابه روش کتابخانهکهپژوهشنهیشیپبهمربوطاطالعاتو ينظریمربوط به مبان
يهادادهدوم،دستهواستشدهگردآوريالتینوفارسیتخصصیهايسایتومجالت
ویمالمداركواسنادیبررسباکهباشدیمتیفعاليمبنابریابینهیهزروشکاربردبهمربوط

. استدهیگرديآورجمعیمالحوزهبامرتبطیاطالعاتيهاستمیسدرموجوديهادادهریسا
يهاتیفعالوندهایفرآییشناساها،گاهیپاشناختبهمربوطيهااطالعات و دادهنیهمچن

بههانهیهزصیتخصدراستفادهقابليهامحركنوعو خدمات و هاتیفعالحجم،یاتیعمل
.دیگرديآورجمعمربوطهنیمسئولوکارشناسانبامصاحبهقیطرازیدانیمروش



یمطالعاتمورد
نیابهداشت مرکزینظر معاونت بهداشتریقم، زیبهداشت دانشگاه علوم پزشکيهاگاهیپا

گاهیپا30زانیم،91سالدريبهداشت شهرگاهیپا50که از مجموع ندینمایمتیفعالدانشگاه
یخصوصبخشقیطراز88بر اساس ماده گاهیپا20دانشگاه و متناظر با آن تعداد رمجموعهیز

کودکان،ازمراقبتعمدتاًهاگاهیپانیادرشدهارائهخدمات. استبودهتیفعالبهمشغول
. باشدیاز سالمندان ممراقبتوخانوادهمیتنظومشاورهمادران،ازمراقبت
وارهایمعاساسبرموجود، يهاگاهیپانیبازقیتحقموضوعبهتیعناباپژوهشنیادر

قرار گرفت:یمورد بررسگاهیپا12ریزيهاشاخص
دانشگاهرمجموعهیزویخصوصيهاگاهیپاسهیمقابرکهقیتحقموضوعبهتوجهبا-1

.استبودهمدنظرحوزهدونیاازمتناظريهاگاهیپاوجوددارد،اشاره
قرار گرفته که با یمتفاوتيبنددستهدرهاگاهیپاپرسنل،تعدادوتیفعالحجماساسبر-2

سرینفره م6و 5و4و 3يهاگاهیاول، تنها امکان انتخاب پااریدر نظر گرفتن مع
. دیگرد

تحتمناطقاساسبربهداشتيهاگاهیپاعیتوز،ياقتصادويشهربافتيمبنابر-3
اریمعگرفتننظردرباکهشدهمیتقس) محرومومتوسط(برخوردار، دستهسهبهپوشش

.دیگردفراهممحرومومتوسطيهاگاهیپامطالعهامکاندوم،واول
درمجزاومستقلشکلبهاستقرارمحللحاظازمهیرضمیغيهاگاهیپانکهیابهتوجهبا-4

لیتحلوشناختدرها،گاهیپايبرایژگیونیاگرفتننظردرلذاهستند،مستقرشهر
.نمودیمکمکشدهتماميبها

پژوهشيهاافتهی
يهاگاهیپاهیکلستیجهت لنیبه هم.شدپرداختهتیفعالمراکزنییتعبهاولمرحله

ویدولتبخشدودرموجوديهاگاهیپانیبازوشدمطالعهقمشهردرموجوديشهربهداشت



در بخش گاهیپا3(گاهیپا12که قبال گفته شد، تعداد ییهاشاخصازاستفادهبایخصوص
يهاگاهیپادرشدهانجاميهاتیفعال. دیگردنیی) تعیدر بخش خصوصگاهیپا9و یدولت

مادران،بهخدمتارائهيراستادریینهااییاتیعملتیفعالمرکزکیعنوانبهبهداشت،
. باشدیمسالمندانوکودکان

هیکلستیبایمها،گاهیپادرشدهارائهخدماتشدهتماميبهامحاسبهازدوممرحلهدر
نیادر. گرددییشناساشود،یممصرفتیفعالانجاميبراکهیمصرفمنابعایيانهیهزاقالم

تراز کهییاز آنجایقرار گرفت ولیمورد بررسبهداشتمعاونتیشیآزماترازخصوص
-گاهیپاکیتفکبهراهانهیهزیابیردتیقابلودهدیمربوطه در سطح مرکز بهداشت گزارش م

يافزارهانرمقیاز طريانهیهزاقالميهاسرفصلونیعناولیدلنیهمبهندارد،یبهداشتيها
در.دیگردیابیردیدر مرکز بهداشت و دانشگاه علوم پزشکموجود) 3جدول(مورد اشاره در 

ازینمورداطالعاتکنندهنیتأميافزارهانرممربوطه،نیمسئولبامصاحبهقیطرازخصوص نیا
نظامکار،اضافهآذرخش،شاملافزارهانرمنیا. دیگردییشناساهانهیهزدستهنیاازهرکدام

.باشدیمییدارويانبارداربرنامهویمالنینو
ستمیسدرازینمورديبندطبقهبایمالترازدرهانهیهزيبندطبقهيسازگارعدمبهتوجهبا

طیشرابا متناسبکه رفتیپذانجام یاترییتغهانهیهزيبندطبقهدرت،یفعاليمبنابریابینهیهز
:گرفتقرارمدنظرریزبه شرح يانهیهزيهاگروه،یخصوصویدولتيهاگاهیدو حوزه پا

ملزوماتنهیهز،یپرسنلنهی(هزشاملنهیهزگروهپنجیدولتيهاگاهیپاحوزهدر-
لوازمودارونهیهزواموالاستهالكنهیهزساختمان،استهالكنهیهز،یمصرف
).یپزشک

استهالك نهیهز،يقراردادنهیشامل (هزنهیگروه هزسهیخصوصيهاگاهیپاحوزهدر-
.)یپزشکدارو و لوازمنهیاموال و هز



یخصوصبخشمانکارانیپویپزشکعلومدانشگاهنیب،یخصوصيهاگاهیپاجادیايبرا
تعهداتنیهمچنومانکاریپقبالدردانشگاهتعهداتآندرکهگرددیممنعقديقرارداد

ودارونیتأمدانشگاهتعهداتجملهازقراردادطبق. استشدهلحاظدانشگاهبرابردرمانکاریپ
ملزوماتوساختماننیتأمکهیحالدر. استیخصوصيهاگاهیپایمصرفزاتیتجهواموال
و یو ملزومات مصرفیپرسنلنهیهزيدانشگاه برایولباشد،یممانکاریپخودعهدهبهیفمصر

اگرنیبنابرا. کندیمشارژآنهاحساببهقراردادطبقرایمبالغماهانههاگاهیساختمان پا
بخش يقراردادنهیهزدیبامیکنترازهمیدولتبخشبارایخصوصبخشيهانهیهزمیبخواه

در نظر یملزومات و استهالك ساختمان بخش دولت،یپرسنلنهیرا معادل با هزیخصوص
.گرفت
به هر یاز سطوح منابع مصرفکیهر صیتخصيهاوهیشازبرگرفتهمرحله،نیاانیپادر

از کیهریشده و حجم منابع مصرفلیتکمهیاولصیتخصندیفرآت،یاز مراکز فعالکی
هر يهانهیهزجامعگزارش. شدییشناساشدهبکارگرفتهيهامحركبهتوجهبات،یمراکز فعال

جداول در،هانهیهزسرفصلبراساسویخصوصویدولتبخشدوکیتفکبهیبهداشتگاهیپا
.دباشیماستفادهمورداز محرك منابع ياخالصهرندهیدربرگزین3جدولوارائه2و 1

تیفعالمرکزهرکیتفکبهیدولتيهاگاهیپايهانهیهزجامعگزارش1جدول



تیفعالمرکزهرکیتفکبهیخصوصيهاگاهیپايهانهیهزجامعگزارش2جدول

هامحركییشناسا3جدول

ندها،یفرآستیبایمیمصرفمنابعنییتعوتیفعالمراکزانتخابازپسسوم،مرحلهدر
ندیفرآلیتحلوهیتجزوهاتیفعالییشود. جهت شناساییشناساتیفعالمحركوهاتیفعال
ومسئوالنبامصاحبهومشاهدهقیطرازاطالعاتيآورجمعبهتیفعالمرکزهریاتیعمل

/ مدت زمان انجام و تینوع و حجم فعال،مطرح شدهسؤاالتدر. شدپرداختههاگاهیپاکارکنان
مدنظر قرار گرفت.تیخدمت مرتبط با فعالزین



-یمانجامحالدریبهداشتيهاگاهیچهار نوع خدمت در پاگرفتهصورتيهایبررسطبق
- گاهیپادرگرفتهصورت) يندهای(فرآیاصليهاتیفعالوخدماتکلستیل4جدول. باشد

.دهدیمنشانرامطالعهموردیبهداشتيها
مرکزهریمصرفمنابعستیبایمت،یفعالمرکزهربهآنصیتخصویمصرفمنابعنییتعازپس
با استفاده از اطالعات بدست بیترتنیداد. بدصیتخصهاتیفعالبهمنابعمحركباراتیفعال

يریگواحد اندازه کییفرعتیفعالهريبراندها،یو فرآهاتیفعالییشناسامرحلهدرآمده 
شود،استفادهمنابع صیبه عنوان محرك منابع جهت تخصتوانستیمکهشدنییتعیخروج

عدموبهداشتمرکزيافزارنرميهاستمیسازیافتیدراطالعاتتیمحدودلیدلبهکنیل
بهمنابعصیتخصدرهامحركنیاازاستفادهامکانخصوص،نیادریاطالعاتوآماروجود

يهاتیفعالبهتیفعالمراکزازیمصرفمنابعصیتخصنینشد. بنابراسریمیفرعيهاتیفعال
.رفتیپذانجامیبررستحتخدماتبهآنبامتناسبویاصل
ازیگروه. شوندیممیتقسگروهدوبهرسندیمخدمتنقطهبههانهیهزیوقتدومصیتخصدر

وشوندیممنظورخدمتهمانحساببهمیمستقطوربهکههستندخدمتکیخاصآنها
براساس محرك ستیبایمنصورتیادرباشندیمخدمتچندنیبمشتركگریدیگروه

شوند.میخدمات تسهنیبتیفعال



یبهداشتيهاگاهیپادرشدهانجامیاصليهاتی/فعالخدماتکلستیل4جدول

ویدولتيهاگاهیپادریبررستحتخدماتکليبهايدرصدسهیمقاونییتع
یخصوص

درگاهیپاآنتیفعالحجمبامتناسبرایبهداشتگاهیپاهر) پی(تپرسنلتعدادکهییآنجااز
يهاگاهیپاتیخدمات/فعالنیبسهیجهت مقایلذا تعداد پرسنل شاخص مناسب،رندیگیمنظر



تعدادازمنتخبیبهداشتيهاگاهیپاقیتحقنیادر. گرددیممحسوبیخصوصویدولت
تعدادلحاظازیدولتگاهیپاهرلیدلنیهمبه. باشندیمبرخوردارنفره6و5، 4، 3پرسنل

گاهیپامورددراستحیتوضبهالزم. شودیماسیقخودمتناظریخصوصگاهیپاباپرسنل،
يبهاسهیمقايسازهمسانجهتلذاشتنداوجودآنبامتناظریخصوصگاهیپانفره،6یدولت
سهینفره مقا5یخصوصگاهیبا پایدولتگاهیپانوعنیايهانهیهز6/5خدمات،شدهتمام
.دیگرد

يبندبا توجه به طبقهومربوطهيهاصیو انجام تخصقیمراحل تحقیپس از طاساسنیابر
يهاگاهیپاازکیهردرخدماتازکیهرکليبهاانجام شده در خصوص تعداد پرسنل، 

تعدادکهیآنجائازیولشدمحاسبه) پرسنل(تعداد گاهیپاپیتکیتفکبهیخصوصویدولت
لذا)5همسان متفاوت است(مطابق جدول یو خصوصیدولتيهاگاهیپادرشدهارائهخدمات

جمعاساسبرهاگاهیپاسهیمقاوگذاشتهاثرگاهیپاهردریمصرفمنابعمقداربرموضوعنیا
گاهیکل خدمات دو نوع پايبهاسهیمنظور مقانی. به همکندیمابهامدچارراهانهیهزکل

مناسب تر یبر حجم منابع مصرفیمبتنيدرصدشیدر قالب نمایو خصوصیدولتیبهداشت
.استشدهارائه8یال6جداولکه در قالب باشدیم

دریپزشکلوازموداروویپرسنليهانهیهز،8یال6اطالعات مندرج در جداول مطابق
نیشتریبیخصوصيهاگاهیپادریپزشکلوازموداروويقراردادنهیهزویدولتيهاگاهیپا

. استدادهاختصاصخودبهرایبررستحتخدماتیمصرفمنابعازسهم



یخصوصویدولتیبهداشتيهاگاهیپادرشدهارائهخدماتتعدادگزارش5جدول

یخصوصویدولتیبهداشتيهاگاهیپادرشدهارائهخدماتکلشدهتماميبهايدرصدسهیمقاگزارش6جدول
نفر3پرسنلتعدادبا



یخصوصویدولتیبهداشتيهاگاهیپادرشدهارائهخدماتکلشدهتماميبهايدرصدسهیمقاگزارش7جدول
نفر4پرسنلتعدادبا



ویدولتیبهداشتيهاگاهیپادرشدهارائهخدماتکلشدهتماميبهايدرصدسهیمقاگزارش8دولج
نفر6و5پرسنلعدادت بایخصوص

ویدولتيهاگاهیپاخدمتواحدسطحدرتمام شده يبهاسهیمقاو نییتع
متناظریخصوص

تعداددرتفاوتعلتبهمتناظر،یخصوصویدولتيهاگاهیپانیبسهیمقاانجامجهت
تمام يبهاسهیبه مقاتیفعاليمبنابریابینهیهزو با استفاده از روشآنهادرشدهارائهخدمات

9آن در جداول جینتاکهپرداخته یبررستحتگاهیپاگروهسهدرسطح واحد خدمت ردشده
.استشدهارائه11یال

یو خصوصیدولتنفره3یبهداشتيهاگاهیپادرخدمتواحدهريبها-1
بیبه ترتیدولتگاهیپادرمادران ومیتمام شده هر واحد خدمت تنظيبها9جدول مطابق

يهاگاهیدر پاخدماتنیايبهانیانگیو متناظر با آن، مالیر60،893والیر23،097
واحدهرشدهتماميبهانیهمچن.باشدیمالیر33،415و الیر14،593بیبه ترتیخصوص
یخصوصيهاگاهیبها در پانیانیانگیو مالیر47،939یدولتگاهیپادرکودکانخدمت
.باشدیمالیر24،279متناظر



-گاهیپاازکیهردریبررستحتخدماتازواحدهريبهامذکور،اطالعاتاساسبر

است که به علل یدولتگاهیواحد خدمات متناظر در پايکمتر از بها3پیتیخصوصيها
انحراف آن پرداخته خواهد شد. 

نفره4یبهداشتيهاگاهیهر واحد خدمت در پايبهاسهیو مقانییتع-2
بیبه ترتیدولتگاهیپادرمادران ومیتمام شده هر واحد خدمت تنظيبها10جدول مطابق

يهاگاهیپادرخدمات نیايبهانیانگیمبا آن، متناظرواست الیر81،657و الیر27،385
.باشدیمالیر30،082والیر13،755بیترتبهیخصوص
51،502بیبه ترتیدولتگاهیدر پاسالمندانوکودکانتمام شده هر واحد خدمت يبها

یخصوصيهاگاهیدر پاخدماتنیايبهانیانگیمکهیحالدر،استالیر16،245والیر
.باشدیمالیر5،942و الیر20،709بیبه ترتمتناظر
يهاگاهیپادریبررستحتچهارگانههر واحد از خدمات ياز آن است که بهایحاکجینتا

. استیدولتگاهیپادرمتناظرخدماتواحديبهاازکمتر4پیتیخصوص
یدولتنفره6و5یبهداشتيهاگاهیپادرخدمتواحدهريبهاسهیمقا-3

یو خصوص
هاگاهیپاازدستهنیادریبررستحتخدماتازواحدهرشدهتماميبها11جدول مطابق

:باشدیماستخراجقابلریزشرحبه
و 11،377بیترتبهیخصوصگاهیپادرمادرانومیتنظخدمتواحدهرشدهتماميبها

بیترتبهخدماتنیاازواحدهرشدهتماميبهایدولتگاهیپادرکهیحالدرال،یر29،763
باشد. یمالیر80،254و 19،746

بیترتبهیخصوصگاهیپادرسالمندانوکودکانخدمتواحدهرشدهتماميبها
نیاازواحدهرشدهتماميبهایدولتگاهیپادرکهیحالدر،بودهالیر16،118و 19،635
باشد.یمالیر27،577و 25،063بیترتبهخدمات



یبررستحتخدماتازکیهرشدهتماميبها،زیرجدولدرمندرجاطالعاتبهتوجهبا
قیتحقکیسوالپاسخبیترتنیبدومحاسبهیخصوصویدولتيهاگاهیپاگروهدودر
دانشگاهمنظرازمطالعهموردبهداشتيهاگاهیخدمات پایتمام شده واقعيبها"بر یمبن

.ارائه شد"است؟چقدر



3پیتیخصوصویدولتیشتبهدايهاگاهیپادرخدماتواحديبهاياسهیمقاگزارش9جدول



4پیتیو خصوصیدولتیبهداشتيهاگاهیپادرخدماتواحديبهاياسهیمقاگزارش10جدول 



6و 5پیتیو خصوصیدولتیبهداشتيهاگاهیپادرخدماتواحديبهاياسهیمقاگزارش11جدول 

يریگجهینت
در قالب کوچک يوربهرهارتقاوسازمانهاتوسعهيابزارهاازیکیعنوانبهيسپاربرون

و مسئوالن سازمانها به خصوص در حوزه خدمات رانیمورد توجه مدریاخيدر سالهايساز
یواقعبه اطالعات ازینمیتصمنیجهت اتخاذ اریمدنیبهداشت ودرمان قرار گرفته است. بنابرا

شدهتماميبهاایيانهیهزاطالعاترانیمدازینمورداطالعاتنیمهمترازیکی. داردروزبهو
يریگمیتصمامرکهاستییفاکتورهاجملهازهاتیفعالوخدماتیواقعيبهانییتعکه است

.کندیملیتسهرايسپاربرونخصوصدرریمد
هرشدهتماميبهانییتعبامیداشتقیتحقضمندرکهیاهدافبهتوجهبازینقیتحقنیادر

سهیمقاانجامویخصوصویدولتبخشدوهردرABCبه روش هاتیفعالوخدماتازکی
شده به يسپاربرونوتیریمدتحتيهاگاهیپاتیوضعازمناسبيدیدتاشدیسعآنهانیب



يهاافتهیاساسبرآنها اتخاذ کنند. يواگذارایحفظ دریمناسبماتیتا تصمدیارائه نمارانیمد
نوع و تعداد کیهر واحد خدمت به تفکيکه در خصوص بهاياسهیمقابهتوجهباو قیتحق

-گاهیپادرنهاچهارگهر واحد خدمت يکه بهادیصورت گرفت، مشاهده گردگاهیپرسنل پا

متناظر است. یدولتگاهیهمان واحد خدمت در پايکمتر از بهایخصوصيها
يبهادربهداشتمرکزيستاديهانهیهزسهم،یاطالعاتتیمحدودلیدلبهقیتحقنیادر

يهاگاهیپايبرنهیهززانیمحالنیابایولنشدهمنظوریدولتيهاگاهیپاخدماتشدهتمام
يهاگاهیپاباارتباطدرکهاستیهیبد. استبودهیخصوصيهاگاهیپاازشیبیدولت

.بودخواهدیمنتفآنيسرباريهانهیهزويستادحوزهعمالًیخصوص
بخشدویبهداشتيهاگاهیپایمصرفمنابعنیبانحرافعللشناختمحقق به دنبال حال

- یمینهائيریگجهینتوهر سطح خدمات ارائه شده درتمام شده يبهاویخصوصویدولت
. باشد

دریپزشکلوازموداروویپرسنليهانهیهز،8یال6اطالعات مندرج در جداول مطابق
نیشتریبیخصوصيهاگاهیپادریپزشکلوازموداروويقراردادنهیهزویدولتيهاگاهیپا

انحرافجادیاعامل.استدادهاختصاصخودبهرایبررستحتخدماتیمصرفمنابعازسهم
تفاوتگرفتننظردرباسالمندانوکودکانمادران،م،یتنظخدماتدریمصرفمنابعحجمنیب

گروهنیاازیناش،یخصوصویدولتیبهداشتگاهیپانوعدودرشدهارائهخدماتتعداد
منابعتناسببهمشابهخدماتشدهتماميبهاانحرافعللخصوصدر. استبودههانهیهز

:باشدیمطرحقابللیذنکاتگاهیپانوعدودریمصرف
ارائهخدماتریمتغومیمستقنهیهزکیعنوانبهیپزشکلوازمودارونهیهزکهآنجااز

لوازمودارونهیهززانیمدرانحرافجادیاعامللذاباشد،یمگاهیپانوعدودرشده
دانست. شدهارائهخدماتاز حجم متفاوت یناشتوانیمراگاهیپانوعدویپزشک



بایدولتيهاگاهیپایپرسنلنهیهزویخصوصيهاگاهیپايقراردادنهیهزخصوصدر
. بودمیخواهدونیانیبمعکوسرابطهکیشاهدآنهانهیهززانیموخدماتحجمیبررس

يهاگاهیپابهنسبتشدهارائهخدماتحجمبودنباالرغمیعلیخصوصيهاگاهیپادر
-گاهیپادرآنمتناظرنهیهزبهنسبتآنهادريقراردادنهیهززانیمبودننییپاشاهد،یدولت

يهاگاهیپاقرارداددرمندرجفیتعارمطابقاستحیتوضبهالزم. میباشیمیدولتيها
فضانیتأمنهیهزوملزوماتومواد،یپرسنلنهیهزرندهیدربرگيقراردادنهیهزیخصوص

.باشدیم
تعداديمبنابررایخصوصبخشبهیپرداختيقرارداديهانهیهز،یپزشکعلومدانشگاه
نیهمبه. کندیميداریخرآنعامالنازخدمتقهیدقکیارزشوشدهانجامخدمات

گاهیپاکیيهانهیخدمت، مجموعه هزقهیدقکیارزش نییتعجهتاستموظفلیدل
ازخدماتدیخرجهتشدهنییتعشیپازنرخکیجادیابهمنجرامرنیا. دینمابرآوردرا 

مستتريقراردادنهیهزقالبدریپرسنلنهیهزکهاستیهیبد. گرددیمیخصوصبخش
را یخصوصيهاگاهیکارکنان پايدر نظر گرفته برایپرسنلنهیهزلذا دانشگاه است،شده

نهیهزکهیحالدر.دینمایمبرآوردکارقانوناساسبرقرارداددرمندرجفیتعاربامطابق
حقوق و دستمزد خود، سوابق قواعدطبقرارمجموعهیزيهاگاهیپاکارکنانیپرسنل
بهمنجرامرنیاکهکندیمپرداختشده،گرفتهنظردريایمزاریسانیهمچنویپرسنل

.گرددیمیخصوصيهاگاهیپابهنسبتیدولتيهاگاهیپادریپرسنلنهیهزسهمشیافزا
توسطشدهارائهخدماتتعدادبهدانشگاهتوسطیپرداختيقراردادنهیهزیوابستگلذا
هیتوجراهاگاهیپانیاتوسطشدهارائهخدماتيباالتعدادتواندیمیخصوصيهاگاهیپا

.دینما



پیتکیهر واحد خدمت به تفکيکه در خصوص بهاياسهیمقابهتوجهبایطور کلبه
-گاهیپادرزینیبررستحتخدمتواحدهريبهاکهدیگردمشاهدهگرفت،صورتگاهیپا

متناظر شد. یدولتگاهیهمان واحد خدمت در پايکمتر از بهایخصوصيها
یخصوصبخشيهاگاهیپايبرنهیهززانیمکهاستآنازیحاکقیتحقنیايهاافتهی

منابعزانیموخدماتحجمثیحازلذا. باشدیمنییپامتناظریدولتيهاگاهیپابهنسبت
بخشنیاجینتا. باشدیمدانشگاهصالحبهيسپاربرون،یخصوصيهاگاهیپادریمصرف

تمام يبر بهایخدمات بهداشتيسپاربرونریتأثبریمبنقیتحقدومسؤال يپاسخگوتواندیم
یدولتيهاگاهیپايسپاربا بروننیقم باشد. بنابرااستانبهداشتمرکزنوع خدمات در نیشده ا

کاسته رمجموعهیزيهاگاهیپاباسهیمقادریمصرفمنابعوهانهیهززانیم،یخصوصبخشبه
وابسته به تعداد خدمات ارائه شده و یخصوصيهاگاهیپابهپرداختکهییآنجاازوشده

وشدهبهتریفیکویکملحاظبههاگاهیپانیادرخدماتارائهلذا باشد،یآنها متیفیک
بهبنادانشگاهاگرنیهمچن. باشدداشتهنظارتآنهاتیفعالبريقویصورتبهتواندیمدانشگاه

باتواندیمباشد،داشتهیدولتيهاگاهیاز پايبر حفظ تعدادمیتصم،خودیسازمانيهااستیس
کهيانهیهزسهموشدحاصلهاگاهیپانوع نیادر ندهایو فرآهاتیفعالازکهیشناختبهتوجه

بههاتیفعال/خدماتازیبخشيسپاردر خصوص برون،گرفتتعلقآنهاازکدامهربه
. دینمايریگمیتصمآنها،شدهتماميبهالیتعدایویخصوصبخشيهاگاهیپا
يکاربردشنهاداتیپ

ازیکیيسپاردر چارچوب بحث اصالحات نظام سالمت، برون:يسپاربرون-1
بامناسب يدیدقیتحقنیاجیاساس نتابر. گرددیمیتلقسالمتنظامییکاراارتقايراهبردها

دانشگاه و مرکز ارشدرانیشده به مديسپاربرونوتیریمدتحتيهاگاهیپااز یمالکردیرو
در هاگاهیپايهانهیهزوخدماتنهیبهتیریمدبریمبنیمناسبماتیتصمتاشدارائهبهداشت 

خدماتگروه از هرتمام شده يآنها اتخاذ کنند. با توجه به بهايواگذارایو حفظجهت



تحقق يو در راستاکردنهیهزمنظرازرسدیمنظربهگاه،یپانوعدو نیصورت گرفته در ا
بهتیفیبا فرض کنترل کیدولتيهاگاهیپاخدماتيسپاربرون،کالن نظام سالمتيراهبردها

.باشددانشگاهصالح
ت،یفعاليبر مبنایابینهیهزستمیسبه یابیدستتمام شده: يبهانییو تعيتعهديحسابدار-2

اگرنیبنابرا. استسازماندرينقديحسابداريجابهيتعهديحسابداريریکارگبهمستلزم
بهخدماتشدهتماميبهانییتعشود،يسازادهیپسازماندرکاملشکلبهيتعهديحسابدار

تماميبهاخصوصدریماليگزارشگروافشاوهیشبهبودبهمنجرتیفعالمرکزهرکیتفک
ودیمفاطالعاتيگردآورزینو) یخصوصویدولتيهاگاهی(پاتیفعالمراکزازکیهرشده
خواهد یتیریمدماتیتصمریساایو یدولتيهاگاهیپاتیفعالادامهوهیشخصوصدراتکاقابل
شد. 
)ABM(تیفعاليبر مبناتیریمد:)ABM(سازمان يهاتیفعالبریمبتنتیریمد-3

قیتحقنیادر. است) ABC(تیفعاليبر مبنایابینهیهزستمیسزیآمتیموفقيریکارگبهجهینت
-جهت سازمانییبه مبنا،یبررستحتبهداشتيهاگاهیپادرهاتیفعالوندهایفرآیبررسبا

يواگذارایحذفدرتوسط مرکز بهداشت تواندیکه مشدپرداختههاتیفعالتیریو مدیده
منابعحجمبهنسبتایوکنندیمنهیهزجادیاند،یفرآدرکهياافزودهارزشفاقديهاتیفعال
دستبهانحرافاتمطابقلذا. ردیگقراراستفادهموردنباشد،ریپذهیتوجآندادنادامهتیفعالهر

کهیخدماتایهاتیفعالازگروهآنيرودیباخدمات،واحديبهاسهیمقاجداولدرآمده
قیو از طرشدمتمرکز،ندارندیتوجهقابلافزودهارزشایوهستنديادیزانحرافاتيدارا
.بودخدماتترمناسبنیتأمدنبال بهیبه بخش خصوصيواگذارایبها و نهیبهتیریمد

يمبنابریابینهیهزستمیسنهیاز الزامات استقرار بهیکی:سازمانیاطالعاتستمیسبهبود -4
از آن در يریگبهرهجهتمناسبیاطالعاتويافزارنرميهاستمیسوجودسازماندرتیفعال

تیقابلحاضرحالدربهداشتمرکزدرموجوديهاستمیسکهیحالدر. باشدیمABCياجرا



بهییاجراخدماتوهاتیفعالازکیهریمصرفمنابعسطحبریمبتناطالعاتاستخراج
لیتکمواصالح لیدلنیرا ندارند. به همیو خصوصیدولتيهاگاهیپاازکیهرکیتفک

وترآسانییشناسايراه را برا،ABCيازهاینحسابها منطبق بر يبندطبقهوافزارنرميتوانمند
.سازدیهموار مشدهتماميبهاترقیدق

منابعفهرست
") 1388گوهري. (تورانی، سوگند، محمدرضا ملکی، سارا قدوسی مقدم و محمودرضا .1

-محاسبه کارایی و اثربخشی داروخانه مرکز آموزشی درمانی فیروزگر پیش و پس از برون

-59، ص 38، شماره 12، سال فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سالمت، "سپاري
70 .

یابی بر مبناي فعالیت، مطالعه طراحی و کاربرد سیستم هزینه") 1382رجبی ، احمد . (.2
، دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع. "ن شهید فقیهی شیراز موردي بیمارستا

.102ریزي منابع مالی و بودجه، گزارش شماره  برنامه
صابر ماهانی، اسماء، محسن بارونی، محمد امین بهرامی، غالمرضا گودرزي، سعید شیخ .3

قیمت محاسبه ") 1390غالمی، زینب ابراهیمی پور، زهرا سنجري پور و امیر محمد زاده. (
یابی تمام شده خدمات بخش رادیولوژي بیمارستان شفاي شهر کرمان بر اساس روش هزینه

، فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، "1389بر مبناي فعالیت در سال 
.61- 50، ص 1، شماره 10سال 

محاسبه و تحلیل") 1385عبادي فرد آذر، فربد، حسن ابوالقاسم گرجی و رضا اسماعیلی. (.4
هزینه واحد خدمات ارائه شده در مرکز بهداشتی درمانی شهید سهرابعلی بخشی شهرستان 



، 9، سال فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سالمت، "ABCشهریار با استفاده از 
.40- 31، ص 23شماره 

عرب، محمد، حسام قیاسوند، رجبعلی درودي، علی اکبر ساري، محمد حمیدي و جواد .5
هاي منتخب ن هزینه تمام شده خدمات رادیولوژي در بیمارستانتعیی") 1391مقري. (

یابی بر مبناي فعالیت در سال وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از هزینه
.35- 27، ص 3، شماره 11، سال فصلنامه بیمارستان، "1389

ناي فعالیت در مروري بر اجراي بهایابی بر مب") 1392حجازي، رضوان و راضیه سعادت. (.6
، 33، شماره 92، سال دانش و پژوهش حسابداري، "بخش خدمات بهداشتی درمانی

.33-2ص 
فردوسی، مسعود، سید محمد احسان فرح آبادي، مریم جندقیان، مریم حقیقت و پرناز .7

اثربخشی واگذاري پذیرش مراکز تصویربرداري بیمارستان آیت اله ") 1390نقدي. (
-52، ص 3، شماره 10، سال فصلنامه بیمارستان، "ش غیردولتیکاشانی اصفهان به بخ

61.
زاده، عرفان خوارزمی، رقیه خبیري، رامین روانگرد و حامد کاوسی، زهرا، فاطمه ستوده.8

هاي واحدهاي مختلف بررسی سطح تمایل به برون سپاري بر اساس ویژگی"رحیمی.
هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکی نبیمارستانی از دیدگاه مدیران و کارکنان در بیمارستا

.9- 18، ص1، شماره 11، سالفصلنامه بیمارستان، "1389شیراز،



یابی بر مبناي فعالیت در حسابداري بررسی سیستم هزینه") 1378و 1377نمازي، محمد. (.9
، 7، سال هاي حسابداري و حسابرسیبررسی. "مدیریت و مالحظات رفتاري آن

.106- 71ص ،2شماره
مقایسه عملکرد شرکت ها قبل و بعد از ") 1391شورورزي، محمدرضا و هاجر محمدي. (.10
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The effect of out-sourcing on Health Services Costs of
Qom Health Center by Activity based Costing approach

AbstractThis study attempts to calculate and compare the cost of servicesprovided in the non-governmental and governmental health carebases	 under	 Qom	 health	 center	 in	 the	 year	 of	 2013	 in	 order	 that	present an accurate financial assessment of effectiveness ofoutsourcing based on ABC system. This study is a practical researchdone by descriptive-analytic method in a periodical and retrospectiveform. The results of the study show that cost (based on ABC method)of each services on the health care service in government sector ismore than non-governmental sector. Also number of services innongovernmental sectors is more than government sectors. So due tolow cost nongovernmental health care services and increasingservices offered by them, Outsourcing benefits to the Qom Universityof Medical Sciences. Researcher suggests to Director of Universityinvestigate outsourcing of other governmental health serviceproviders to nongovernmental sectors or decreasing the kind ofservices that provided by them.
Key Words: Out sourcing, Service cost, Health Services, Activitybased Costing


