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 اّویت هسیزیت هالی زر ساسهاى ّای هزالثت سالهت

 :ًمص اطالعات هالی

اعالفبت ٔبِی ثٝ فٙٛاٖ ظیطٔزٕٛفٝ ای اظ اعالفبت، فبُٔ وّیسی ثطای تهٕیٓ ٌیطی زض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت ٔحؿٛة ٔی 

 اعالفبت ٔبِی ثب پٙذ ٘ٛؿ وبضثطز ظیط ٔی تٛا٘س زض أط تهٕیٓ ٌیطی ٔفیس ٚالـ قٛز:قٛز. 

 اضظقیبثی قطایظ ٔبِی ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت 

 اضظقیبثی تِٛیت زض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت 

 اضظیبثی وبضایی ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت 

 اضظیبثی احطثركی ؾبضٔبٖ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت 

  ٖا٘غجبق ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت ثب اٞساف تقییٗ قسٜتقییٗ ٔیعا 

 :ضزایط هالی -1

ضایذ تطیٗ ٘ٛؿ وبضثطز اعالفبت ٔبِی، اضظقیبثی قطایظ ٔبِی یه ٟ٘بز یب ؾبظٔبٖ ٔطالجت ؾالٔت ٔی ثبقس. ٔقٕٛالً قطایظ ٔبِی یه 

تقییٗ قسٜ زض یه ؾغح پبیساض اظ فقبِیت  ؾبظٔبٖ ٔؿبٚی ثب أىبٖ ٔٛفمیت ٚ ؽطفیت آٖ ؾبظٔبٖ ثطای تساْٚ زض پی ٌیطی اٞساف

 ٔی ثبقس.

اضظیبثی قطایظ ٔبِی زضثطٌیط٘سٜ تٛرٝ ثٝ احطات وٛتبٜ زض ٔمبثُ احطات ثّٙس ٔست ٔبِی ٔی ثبقس. ایٗ چبضچٛة یه ظٔب٘ی ٔی تٛا٘س ثط 

 اؾبؼ ٘ٛؿ تهٕیٓ تغییط وٙس.

 تَلیت: -2

ض ٌصقتٝ اضظقیبثی تِٛیت ثٛزٜ اؾت. ٞسف اظ عطاحی ایٗ ؾیؿتٓ ٞب اؾبؾب ٟٔٓ تطیٗ وبضثطز ؾیؿتٓ اعالفبت ٔبِی ٚ حؿبثساضی ز

رٌّٛیطی اظ ٞسض زازٖ ؾطٔبیٝ ٞب یب ٔٙبثـ ثٝ زِیُ ؾٛء اؾتفبزٜ ٞبی ا٘زبْ قسٜ تٛؾظ وبضٔٙساٖ ثٛزٜ اؾت وٝ ٞٙٛظ ٞٓ وبضثطز 

 زاضز.

 وارایی: -3

ٕیٓ ٌیط٘سٌبٖ ایٗ حٛظٜ تجسیُ قسٜ اؾت. وبضایی إٞیت وبضایی زض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت ثٝ یه ٞسف ٟٔٓ ثطای اوخط ته

ثٝ زضٚ٘ساز ٔی ثبقس ٚ ٞیچ اضتجبعی ثب ٔٛضٛؿ ویفیت ثطٚ٘سازٞب ٚ ذطٚری ٞب ٘ساضز. اضظیبثی زلیك ٚ وبضآٔس  ثطٖٚ زاز زض ٚالـ ٘ؿجت

ٛز. زض ثطذی اظ ؾبظٔبٖ ٞب وبضایی ٔؿتّعْ زاقتٗ اؾتب٘ساضزٞبیی اؾت وٝ اظ عطیك آٖ ثتٛاٖ ٞعیٙٝ ٞبی ٚالقی ضا ثب ٞٓ ٔمبیؿٝ ٕ٘

 ایٗ اؾتب٘ساضزٞب ثغٛض ضؾٕی زض فطآیٙس ثٛزرٝ ضیعی ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی ٌیط٘س.

 احز ترطی: -4

ٔٙؾٛض اظ اضظیبثی احطثركی ؾبظٔبٖ ٞب، زؾت یبثی ثٝ اٞساف ٔٛضز ٘ؾط اظ عطیك تِٛیس ثطٚ٘سازٞب اؾت. زض اضظیبثی احط ثركی اضتجبط 

سٜ زض ؾبظٔبٖ ٔس ٘ؾط ٕ٘ی ثبقس. اظ آ٘زب وٝ اوخط اٞساف انّی ٚ فطفی ؾبظٔبٖ ٞب ٔقٕٛالً ثٝ ِحبػ وٕی ٚ ثطٚ٘سازٞب ثب ٞعیٙٝ نطف ق

ٔمساضی لبثُ ثیبٖ ٕ٘ی ثبقٙس، اظ ایٗ ضٚی اضظیبثی احط ثركی ؾرت تط اظ اضظیبثی وبضایی اؾت ٚ ثٝ ٕٞیٗ رٟت، تٕبیُ ثیكتطی ثٝ 

ظٔبٖ ٞب ٚرٛز زاضز. ایٗ أط ٌبٞی ٔٙزط ثٝ اضائٝ ذسٔبت غیط ضطٚضی أب ثب ٞعیٙٝ ؾٕت اضظیبثی وبضایی زض لیبؼ ثب احط ثركی زض ؾب

 وبضآٔس ٔی قٛز.
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 اًطثاق پذیزی: -5

اعالفبت ٔبِی زض ٟ٘بیت ثطای تقییٗ ٔیعاٖ تغبثك پصیطی ثب انٛة اظ لجُ تقییٗ قسٜ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی ٌیط٘س، ثٟتطیٗ ٔخبَ زض 

ظٔبٖ، ثٛرٝ آٖ ؾبظٔبٖ اؾت وٝ یه تٛافمی ثیٗ زٚ ؾغح ٔسیطیت زض ظٔیٙٝ اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثـ ظٔیٙٝ رٟت ٌیطی ٞبی زاذّی یه ؾب

 ثطای زٚضٜ ظٔب٘ی ٔكرم ٔی ثبقس.

 ٌعاضـ ٔبِی تٛؾظ ؾبظٔبٖ ثبیس تضٕیٗ وٙٙسٜ ا٘غجبق پصیطی فقبِیت ٞبی ؾبظٔبٖ ثب رٟت ٌیطی ٞبی اظ پیف تقییٗ قسٜ ثبقس.

 ساسهاى زّی هالی

سیطاٖ ٔبِی، وبضوطزٞبی ٔسیطیت ٔبِی ضا زض زٚ زؾتٝ تمؿیٓ ٔی ٕ٘بیٙس وٝ فجبضتٙس اظ : ٘مف وٙتطِی ٚ ٘مف ا٘زٕٗ ثیٗ إِّّی ٔ

 ذعا٘ٝ زاضی.

 ٘مف وٙتطِی ٔكتُٕ ثط ٔٛاضز ظیط ٔی ثبقس: -اِف

 ثط٘بٔٝ ضیعی ثطای وٙتطَ: تسٚیٗ ؾیؿتٓ ٞبی ثٛزرٝ ضیعی 

 تفؿیط ٚ ٌعاضـ زٞی: تسٚیٗ نٛضت حؿبة ٞبی ٔبِی 

  ٔكبٚضٜ: رٟت زٞی تحّیُ ٞبی ٞعیٙٝ ایاضظیبثی ٚ 

 ٔسیطیت ٔبِیبت ٞب: ٔحبؾجٝ ٔیعاٖ ٔبِیبت ثط حمٛق ٚ زؾتٕعز 

 ٌعاضـ زٞی ثٝ زِٚت 

 حفؼ ؾطٔبیٝ ٞب: ثٟجٛز ضٚـ ٞبی وٙتطَ زاذّی 

 تحّیُ نٛضت ٞبی ٔبِی 

 ٘مف ذعا٘ٝ زاضی ٔٛاضز ظیط ضا زض ثط ٔی ٌیطز: -ة

 اٚضاق لطضٝ زِٚتی ایزبز ؾطٔبیٝ: ایزبز ٕٞبٍٞٙی ثطای ا٘تكبض 

 )حفؼ اضتجبعبت ثیٗ ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ: وٕه ثٝ تحّیُ ؾیبؾت پطزاذت ٔؿبٚی )ثطای قطوت ٞبی ا٘تفبفی 

 أىبٖ تبٔیٗ ٔبِی زض وٛتبٜ ٔست: ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ذغٛط تبٔیٗ افتجبض 

 أىبٖ ثب٘ىساضی ٚ أب٘تساضی: ٔسیطیت ا٘تمبَ قجب٘ٝ ٚ وٛتبٜ ٔست حؿبة ٞب 

 ٗؾیبؾت ٞبی ترهیم افتجبض، پطزاذت نٛضت حؿبة ٞب ٚ .... وٙتطَ افتجبضات: تسٚی 

 ا٘تربة ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٞب: تحّیُ پطٚغٜ ٞبی ؾطٔبیٝ ٌصاضی 

 ایزبز ٘ٛفی ثیٕٝ : ازاضٜ ٔٙبثـ ٔبِی ٔطثٛط ثٝ ثط٘بٔٝ ٞبی ثیٕٝ قرهی 

طٚی وبض ٚ ویفیت اعالفبت زض سی ٞبی ٘یٙاحط ثركی ٔسیطیت ٔبِی زض ٞط ؾبظٔبٖ ثٝ فٛأُ ٔرتّفی اظ رّٕٝ قطایظ ٔحیغی، تٛإ٘

زؾتطؼ ثؿتٍی زاضز. ٟٔٓ تطیٗ ٚؽیفٝ ٔسیطیت ٔبِی ربٔقٝ، فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ اعالفبت نحیح، ثٝ ٔٛلـ ٚ ٔطتجظ ٔی ثبقس. لؿٕت 

اظ ایٗ ضٚی ثطای ٔٛفمیت زض أط تهٕیٓ ٌیطی، زضن وبُٔ فطایٙس  ؛افؾٓ ایٗ ٚؽیفٝ اظ عطیك فطایٙس حؿبثساضی نٛضت ٔی ٌیطز

 زازٜ ٞبی تِٛیس قسٜ تٛؾظ آٖ أط حیبتی ٔی ثبقس. حؿبثساضی ٚ
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 افشایص ّشیٌِ ّای هزالثت سالهت

زض ٘ؾبْ ٔطالجت ؾالٔت تقسازی فبوتٛض وّیسی احطٌصاض ثط افعایف ٞعیٙٝ ٞبی ؾالٔت ٚرٛز زاضز. ایٗ فبوتٛضٞب ٔكتُٕ ثط ٔٛاضز ظیط 

ثیٕبضیٟبی ٔعٔٗ، ٞعیٙٝ زاضٚٞبی تزٛیعی، تقٟسات ٚ  ٔی ثبقٙس: ٔؿٗ قسٖ رٕقیت، ؾیؿتٓ ٞبی پطزاذت، تىِٙٛٛغی )فٙبٚضی(،

 .فسْ لغقیتٔؿبِٝ زفبٚی لضبیی ٚ 

  :جوعیت هسي ٍ سالرَرزُ -1

افعایف ٔیبٍ٘یٗ أیس ثٝ ظ٘سٌی ٚ ؾبِٕٙس قسٖ رٕقیت، آٖ ٞب ضا زض ظٔطٜ وبضثطاٖ پطتمبضبی ذسٔبت ٔطالجت ؾالٔت لطاض ٔی زٞس. 

رٕقیت ؾبِرٛضزٜ زض لطٖ اذیط قسٜ اؾت وٝ یىی اظ آٖ زالیُ، ٚرٛز ثیٕبضیٟبی  ثٝ ٞط حبَ زالیّی ٔٙزط ثٝ ٔطي ثركی اظ

 ٘بٌٟب٘ی ٚ ثیٕبضیٟبی ٔعٔٗ ثٛزٜ اؾت.

ثطای ٔخبَ: ربیٍعیٙی ٔفهُ ثطای ثطٌطزا٘سٖ فطز ثیٕبض .تطویت ؾٙی ٚ فٙأٚضی ثٝ قیٜٛ ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٞعیٙٝ ٞب ضا افعایف زازٜ ا٘س

ٕیت اؾت ِٚی ٔی تٛا٘س ٞعیٙٝ فٛق اِقبزٜ ؾٍٙیٙی ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاقتٝ ثبقس. اظ آٖ ربیی وٝ ثٝ حبِت اَٚ ٔٛضٛفی ٟٔٓ ٚ حبئع اٞ

 ضا ثط ؾیؿتٓ ؾالٔت تحٕیُ ٕ٘بیس. فبُٔ فٙبٚضی ٔی تٛا٘س ٞعیٙٝ ٞبیی، ایٗ چٙیٗ قیٜٛ ٞبیی لبثُ ٔالحؾٝ ا٘س

ایٗ فبُٔ ذٛز ٔٙزط ثٝ افعایف ٞعیٙٝ ٞبی ٞبی عٛال٘ی ٔست زض ثیٗ افطاز ٔؿٗ ٚرٛز زاضز وٝ  ٘یبظ ضٚظ افعٚ٘ی ثطای ٔطالجت

 ٔطالجت ؾالٔت ٔی قٛز.

 :سیستن ّای پززاذت -2

افعایف ٞعیٙٝ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت ٚ افعایف زض زؾتطؾی ثٝ ؾغٛح لبثُ تٛرٝ ٔطالجتٟبی ؾالٔت وٝ رعء حمٛق انّی قٟطٚ٘ساٖ 

ؾیؿتٓ ٞبی پطزاذت ٔطالجت ؾالٔت، زؾترٛـ  اؾت، أطٚظ ثٝ فٙٛاٖ زغسغٝ ٞبی انّی ٔغطح ٔی ثبقس. زض عی ؾبَ ٞبی اذیط

تغییطات ٌؿتطزٜ ای قسٜ ٚ ثٝ ٔطٚض زض حبَ تىبُٔ ٞؿتٙس. زض ایٗ ٔیبٖ ٘مف اضایٝ زٞٙسٌبٖ ذسٔبت ٔطالجت ؾالٔت اظ لیٕت 

تغییط پیسا وطزٜ اؾت. أطٚظٜ ؾیؿتٓ ٞبی پطزاذت ثطای ٔطالجت  (price- taker) لیٕت پصیطیثٝ  (price – setter)ٌصاضی

ٞبی ثؿتطی زض حبَ تجسیُ اظ ٚضقیتی ثٝ ٚضقیت زیٍط ٞؿتٙس. ثطای ٔخبَ ؾیؿتٓ پطزاذت اظ حبِت وبضا٘ٝ ثٝ ؾٛی ؾیؿتٓ 

 پطزاذت ؾطا٘ٝ ٚ ؾیؿتٓ ٞبی تطویجی تغییط یبفتٝ اؾت.

اظ آٖ  ، حىٛٔت فسضاَ ؾیؿتٓ پطزاذت رسیسی ضا ثطای ذسٔبت ؾطپبیی پبیٝ ٌصاضی وطزٜ اؾت و2000ٝزض وكٛض آٔطیىب زض ؾبَ 

٘بْ ثطزٜ ٔی قٛز. زض ایٗ ؾیؿتٓ  Ambulatory Payment Classifications تحت فٙٛاٖ عجمبت پطزاذت ؾیبض ی یب

ی ثٝ ثبظپطزاذت ٔقیٗ ثطای ذسٔبت ٕٞطاٜ تغییط ٕ٘ٛزٜ اؾت. ایٗ  ٔجٙبی پطزاذت اظ پطزاذت یىٙٛاذت ثطای ذسٔبت فطز ،پطزاذت

    ی، اؾبؾب ٔخُ ٌطٟٚٞبی ٔطتجظ تكریهی یبؾیؿتٓ پطزاذت آیٙسٜ ٍ٘ط ثطای ذسٔبت ؾطپبی
DRG ٔمساضی ٔقیٗ ضا ثطای ٞط

 ذسٔت ٔقیٗ زض ٘ؾط ٔی ٌیطز. 

اضایٝ زٞٙسٌبٖ ذسٔبت ٔطالجت ؾالٔت، ٘مف انّی ضا زض تٙؾیٓ لیٕت ٞب ایفب ٔی وٙٙس. زض پطزاذت ٞبی حبثت ٚ ؾطا٘ٝ، اضایٝ 

ثبضظ ٔی زا٘ٙس، زض حبِی وٝ پطزاذت وٙٙسٌبٖ زض ایٗ ؾیؿتٓ ٞب زٞٙسٌبٖ ٔطالجت ٞبی ؾالٔت یه ضیؿه ٔبِی لبثُ تٛرٝ ضا 

وٙتطَ ثیكتطی زض ٞعیٙٝ ٞبیكبٖ زاض٘س ٚ ٔسیطیت ٞعیٙٝ ثطای آٟ٘ب زض ایٗ ٘ٛؿ ؾیؿتٓ ٞبی پطزاذت آؾب٘تط اؾت. ٔؿبِٝ فٕسٜ ای 

ٞب، ایٗ ٔٛضٛؿ ثبفج تغییط  وٝ تٛؾظ پطزاذت وٙٙسٌبٖ ثطای ذسٔبت ؾالٔت ضخ ٔی زٞس، فجبضت اؾت اظ تالـ ثطای وٙتطَ ٞعیٙٝ

ٚ ا٘تمبَ ٞعیٙٝ ٞب ٔی ٌطزز ٚ اضایٝ زٞٙسٌبٖ ٔطالجت ٞبی ؾالٔت ؾقی زض ا٘تمبَ ٞعیٙٝ ٞبیی وٝ یه پطزاذت وٙٙسٜ پطزاذت ٕ٘ی 

 ٕ٘بیس، ثٝ ؾٕت ؾبیط پطزاذت وٙٙسٌبٖ زاض٘س. ایٗ ٔٛضٛؿ ثبفج ا٘تمبَ ٔٛحط ٞعیٙٝ ٞب ثٝ ثرف ذهٛنی قسٜ اؾت.
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 :تىٌَلَصی -3

ِٚی ٞعیٙٝ ٞبی ٔطتجظ ثب آٖ ٞب ثٝ عٛض  ،یچ ٚرٝ ٕ٘ی تٛاٖ ٔعایبی فٗ آٚضی ٚ تىِٙٛٛغی زض ٔطالجت ٞبی ؾالٔت ضا ا٘ىبض وطزثٝ ٞ

 اؾتفبزٜ اظ فٗ آٚضی پیكطفتٝ ٔٙزط ثٝ افعایف ٞعیٙٝ ٞب زض ٔطالجت ؾالٔت قسٜ اؾت. ٚحكتٙبن زض حبَ افعایف اؾت.

 :ّشیٌِ زارٍّای تجَیشی -4

یٗ ٔٛضٛؿ وٝ چطا ٔطزْ فٕط ثیكتطی زض ٔمبثّٝ ثب ثیٕبضیٟبی ٔعٔٗ زاض٘س، ثٝ افعایف ٚ فطاٚا٘ی ٞعیٙٝ ٞبی زاضٚیی زِیُ انّی ثطای ا

 ٔطتجظ ٔی ثبقس.

 :تیواریْای هشهي -5

 زض حبِی وٝ ثیٕبضیٟبی ٔعٔٗ، ثیكتط ضٚی رٕقیت ؾبِرٛضزٜ تبحیط ٌصاض ٔی ثبقٙس ِٚی أىبٖ زاضز وٝ آٟ٘ب افطاز رٛاٖ ضا ٘یع زضٌیط

ذؿبضت التهبزی ٘بقی اظ ایسظ زض  2020پیف ثیٙی ٔی قٛز تب ؾبَ  ٕ٘بیٙس. ٌبٞی اٚلبت ایٗ ثیٕبضٞب ٔی تٛا٘ٙس لبثُ ٔقبِزٝ ثبقٙس.

 زضنس تِٛیس ٘بذبِم ّٔی ثطؾس. 20وكٛضٞبیی وٝ ثستطیٗ ٚضقیت ایسظ ضا زاض٘س ، تب 

ا٘ٙس ضٚی افطاز رٛاٖ تبحیطٌصاض ثبقٙس. ثٙبثطایٗ ثطای ثمبی ثیٕبضیٟبی زیٍط اظ لجیُ زیبثت، ٘بضؾبیی وجس ٚ ؾطعبٖ ٞب ٕٞٝ ٔی تٛ

 ظ٘سٌی آٖ ٞب ثبیس ٞعیٙٝ ٞبی وال٘ی ضا نطف ٕ٘ٛز.

 :تعْسات ٍ زعاٍی لضایی -6

فبوتٛضٞبی غیط ٔؿتمیٓ ظیبزی ضا ٔی تٛاٖ یبفت وٝ ثط افعایف ٞعیٙٝ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت احط ٌصاض٘س. اظ رّٕٝ آٟ٘ب ٔی تٛاٖ ثٝ 

 ٜ زاقت:ٔٛاضز ظیط اقبض

( تقٟسات وٝ ٘یبظ ثٝ تٛافك آییٗ ٘بٔٝ ٞبی زِٚتی زاض٘س، ٔی تٛا٘ٙس زض ظٔیٙٝ ٞبی ذهٛنی، أٙیتی، فطاٞٓ ؾبظی ٔطالجت ٞب، 1

 نسٚض نٛضتحؿبة ٚ .... ثبقس.

ٔطالجت ( حك ثیٕٝ ٞبی ؾالٔت وٝ ثیٕٝ ٌطاٖ ٔزجٛض٘س اظ ثیٕٝ ٌعاضاٖ ثٍیط٘س، ٔساْ افعایف یبفتٝ اؾت تب ثتٛا٘س ٞعیٙٝ ٞبی 2

 ؾیالٔت ضا پٛقف زٞس.

( ٚرٛز پعقىی تسافقی تٛؾظ ٔترههبٖ، تؿت ٞب ٚ فطآیٙسٞبی اضبفی، ٔطالجت ٞبی غیط ضطٚضی ٕٞٝ ٚ ٕٞٝ ٔٙزط ثٝ افعایف 3

 ٞعیٙٝ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت قسٜ ا٘س.

ساظٜ ٌیطی ٘یؿت، أب ایٗ ٞعیٙٝ ٞبی زفبٚی لضبیی تٛؾظ ثیٕبضاٖ ٚ ذب٘ٛازٜ آٟ٘ب ثط فطضٝ وٙٙسٌبٖ ٔطالجت ٞبی ؾالٔت لبثُ ا٘

 ٔٛاضز ٞعیٙٝ ٞبی ؾالٔت ضا ثب قتبة لبثُ ٔالحؾٝ ای افعایف ٔی زٞٙس.

 تقٟسات ٚ ٔزٛظٞبی لب٘ٛ٘ی ثٝ عٛض غیط ٔؿتمیٓ ٞعیٙٝ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت ثیٕبضاٖ ضا افعایف ٔی زٞس.

 :عسم اطویٌاى )تیوِ ًطسُ ّا( -7

ٔالحؾٝ ای افعایف ٔی یبثس. زض عَٛ ؾبِیبٖ ٔتٕبزی، تقساز افطازی وٝ تحت ثٝ ٔطٚض ظٔبٖ تقساز افطاز ثیٕٝ ٘كسٜ، ثغٛض لبثُ 

پٛقف ثیٕٝ ؾالٔت زض زٚضٜ ظٔب٘ی ٔكرم زض ؾبَ ٘جٛزٜ ا٘س، تمعیجب ظیبز ثٛزٜ اؾت. ایٗ ٔؿئّٝ تحت تبحیط چٙسیٗ فبوتٛض ثٝ قطح 

 ظیط ٔی ثبقس:

 حتی اٌط آٟ٘ب قبغُ ثبقٙس. ،آٖ ٞبؾت( حك ثیٕٝ ؾالٔت ثطای ثقضی اظ افطاز چٙسیٗ ثطاثط ٞعیٙٝ ؾالٔت 1

 ( افطاز ثب تٛرٝ ثٝ ؾیبؾت ٞبی ثیٕٝ ای ٚ ثب تٛرٝ ثٝ قطایظ ٔٛرٛز غطثبٍِطی ٔی قٛ٘س.2

 ( وبضفطٔبیبٖ احؿبؼ ٔی وٙٙس وٝ اؾتغبفت الظْ ضا ثطای ازأٝ فطاٞٓ آٚضی ثیٕٝ ؾالٔت ٔجتٙی ثط ؾٛز ٘ساض٘س.3
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ت ٞب، ٔقیبضٞبی لٛی زض ضاؾتبی قٙبؾبیی قبیؿتٍی اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ ٞب ٚ عطح ( ثب تٛرٝ ثٝ ٔحسٚزیت ٞبی ثٛزرٝ ای، حى4ٔٛ

 ٞبی حٕبیتی ؾالٔت ٘ساض٘س ٚ ؾغٛح فمط ثطای ٕٞٝ ذب٘ٛازٜ ٞب لبثُ قٙبؾبیی ٘یؿت.

ی ( افطاز یبز ٔی ٌیط٘س وٝ ٔطالجت ٞبی ؾالٔت ضا اظ اضایٝ زٞٙسٌبٖ ذهٛنب ثیٕبضؾتبٖ ٞبی فٕٛٔی زضیبفت زاض٘س، چٖٛ زضٞب5

اٚضغا٘ؽ ٞبی ثیٕبضؾتبٖ ٕٞیكٝ ثبظ اؾت، حتی ثطذی ٔٛالـ اٌط ثیٕبضاٖ ٞیچ ٔجّغی ضا ٞٓ پطزاذت ٘ىٙٙس. تقسازی اظ افطاز ثب 

ضیؿه پبییٗ، اظ ذطیس ٚ زاقتٗ ثیٕٝ ٞبی ٔطالجت ٞبی ؾالٔت ؾطثبظ ٔی ظ٘ٙس، چٖٛ آٟ٘ب وٝ ٔی پٙساض٘س وٝ ٞطٌع ٘یبظی ثٝ ثیٕٝ 

ی ؾالٔت ذٛیف ٘رٛاٞٙس زاقت. ثیٕبضؾتبٟ٘ب لب٘ٛ٘ب ّٔعْ ٞؿتٙس وٝ افطاز ثسٖٚ پٛقف ثیٕٝ ای ضا ؾالٔت ٚ ٞعیٙٝ وطز ٍٞٙفت ثطا

٘یع پصیطـ ٕ٘بیٙس ٚ ایٗ ٔٛضٛؿ ثبض ٔبِی فؾیٕی اظ تؿٟیالت ٔطالجت ٞبی ؾالٔت ضا ذهٛنب ثط زٚـ ثیٕبضؾتبٟ٘بی فٕٛٔی ٔی 

 ٌصاضز.

 تالش تزای وٌتزل ّشیٌِ ّا

ؾالٔت ثٝ عٛض ٔتٛاِی ثط ضٚی تٛا٘بییبضایٝ زٞٙسٌبٖ ذسٔبت ٔطالجت ؾالٔت ثطای ثمبی ذٛز تبحیط ٔی افعایف ٞعیٙٝ ٞبی ٔطالجت 

اظ ایٗ ضٚی فاللٝ ٚ تٕبیُ پطزاذت وٙٙسٌبٖ ٚ فطضٝ وٙٙسٌبٖ ٔطالجت ٞبی ؾالٔت ثطای وٙتطَ ٞعیٙٝ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت  ؛ٌصاضز

 افعایف یبفتٝ اؾت.

 ّشیٌِ ّای ذسهات هزالثت سالهت تالش پززاذت وٌٌسگاى تزای وٌتزل -الف

ٞبی ؾالٔت پطزاذت وٙٙسٌبٖ ثرف ٞبی زِٚتی ٚ ذهٛنی ضا ثب ضٚیىطزٞبی ٔحسٚز ضیؿه ٔبِی ٔٛارٝ وطزٜ  افعایف ٔطالجت

اؾت. ثٝ عٛض فطایٙسٜ، وبضفطٔبیبٖ ٚ پطزاذت وٙٙسٌبٖ ٔٛلقیت ذٛزقبٖ ضا ثٝ فٙٛاٖ ٔتهسیبٖ ٔطالجت ثٝ ثیٕبضاٖ، فالٜٚ ثط 

سیطیت قسٜ ثٝ پطزاذت ٞبی ٔسیطیت قسٜ ٘یع ٔطتت ٕ٘ٛزٜ ا٘س. ایٗ ٔٛضٛؿ ٔسیطاٖ ثیٕبضؾتبٖ ٞب ضا ثب تٙؾیٓ اضتجبط ٔطالجتٟبی ٔ

 ثیٗ ثیٕبضاٖ، فطضٝ وٙٙسٌبٖ ٚ پطزاذت وٙٙسٌبٖ ذسٔبت ؾالٔت ٔٛارٝ ٔی ؾبظز.

ٔطالجت ٞبی ؾالٔت اضایٝ قسٜ،  اوخط ضٚـ ٞبی ٔٛضز اؾتفبزٜ تٛؾظ پطزاذت وٙٙسٌبٖ ثطای وٙتطَ ٞعیٙٝ ٞبی نٛضت ٌطفتٝ ثبثت

 آٚضزٜ قسٜ اؾت: ظیطزض 

ثٝ ٔطٚض ذسٔبت ٔطالجت ؾالٔت ثقس اظ اضایٝ آٖ ٞب ٔطتجظ ٔی ٌطزز. زض ایٗ ضٚـ تٟٙب ثٝ آٖ زؾتٝ اظ تاسًگزی سَاتك:  -1

هٛضت اظ ذسٔبت ٔطالجت ؾالٔتی ثبظپطزاذت نٛضت ذٛاٞس ٌطفت وٝ اظ ِحبػ پعقىی ضطٚضی تكریم زازٜ قٛ٘س، زض غیط ایٙ

 عطف پطزاذت وٙٙسٌبٖ ٞیچ ٌٛ٘ٝ پطزاذتی ثٝ ؾبظٔبٖ ٔطالجت ؾالٔت نٛضت ٕ٘ی ٌیطز.

ثٝ پبیف ٘یبظٞبی پعقىی ٚ ضطٚضیبت زض ظٔبٖ البٔت، ٍٞٙبٔی وٝ ثیٕبض زض ثیٕبضؾتبٖ ثؿتطی اؾت ٚ تاسًگزی هتمارى:  -2

 ٘یع ارطای ثط٘بٔٝ تطذیم اعالق ٔی ٌطزز.

ثٝ ٔٛافمت لجّی ثطای ثبظٍ٘طی ذسٔبت ٔطالجت ؾالٔت زض ضاؾتبی تقییٗ ٔطالجت ٞبی ٘یبظ گَاّی پیص اس پذیزش:   -3

 ٔٛضز ٘یبظ ضطٚضی اؾت.

پطزاذت ٞبیی اظ پیف تقییٗ قسٜ ثطای ذسٔبت ٔطالجت ؾالٔت وٝ ٔجتٙی ثط ٔٙبثـ ٔٛضز پززاذت ّای آیٌسُ ًگز:  -4

 اؾتفبزٜ اضائٝ آٖ ٔطالجت ٞب ٞؿتٙس
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فُٕ ٔی وٙٙس وٝ اربظٜ ٕ٘ی زٞٙس تب ٕٞٝ (  gatekeeper) ٔب٘ٙس ٍٟ٘جبٖ ٚ زضٚاظثب٘ب٘یپعقىبٖ ذب٘ٛازٜ هزالثاى:  -5

ثیٕبضاٖ ثٝ ٔترههیٗ ٔطارقٝ ٕ٘بیٙس. ٘یبظ ثیٕبضاٖ ثٝ اضربؿ اظ عطف پعقه ٔطالجتٟبی اِٚیٝ )پعقه ذب٘ٛازٜ( لجُ اظ ٚیعیت 

 پعقه ٔترهم زض ضاؾتبی وٙتطَ ٞعیٙٝ ٞب، أطی الظْ االرطا ٔی ثبقس.

٘یبظ فطضٝ وٙٙسٌبٖ ٔطالجت ٞبی ؾالٔت ثٝ ٔربضد ؾطٔبیٝ ای، ثٝ ٚؾیّٝ ٕ٘بیٙسٌی ٞبی ایبِتی ٔؿتمُ اظ گَاّی ًیاس:  -6

 لجُ تهٛیت ٔی قٛز تب اظ ذسٔبت اضبفی ٚ غیط ضطٚضی پطٞیع ٌطزز.

 تب ٘یبظ یه ثیٕبض اظ فٟطؾت پیف تٟیٝ قسٜ فطضٝ وٙٙسٌبٖ ا٘تربة قٛز.ضثىِ ّای عزضِ وٌٌسگاى:  -7

ٔؿتّعْ آٖ اؾت وٝ ثیٕبضاٖ : (Co-payment) ٍ هیشاى هطاروت زر پززاذت (Deductibles) فزاًطیشّای حاتت -8

یه ٔجّغ حبثتی ثطای ذسٔبت ؾالٔت ٔكرهی زضیبفتی ثپطزاظ٘س )فطا٘كیع حبثت( ٚ یب پطزاذت ثركی اظ ٞعیٙٝ ٞبی ٔطالجت 

 ؾالٔت تٛؾظ ثیٕبضاٖ ا٘زبْ ٌیطز )ٔكبضوت زض پطزاذت(.

 .تٛافك زض ٔٛضز ترفیف فطضٝ وٙٙسٌبٖ ثٝ ثیٕبضاٖ ثب تٛرٝ ثٝ زضذٛاؾت پطزاذت وٙٙسٌبٖترفیف:  -9

ثٝ تٙؾیٓ ثبظ پطزاذت ٞب ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛؿ ٔٛضز )پعقىی، رطاحی، ظایٕبٖ ٚ .....( ٚ یب ًزخ ّای هَرزی ٍ پززاذت رٍساًِ:  -10

 ؿ ٔٛضز، اعالق ٔی ٌطزز.تٙؾیٓ ٘طخ ثب تٛرٝ ثٝ تقساز ضٚظٞبی ثؿتطی قسٜ ثط ٔجٙبی ٘ٛ

رطیٕٝ ای ثطای ٔطالجت ٞبی ثیطٖٚ اظ ٔهٛثبت قجىٝ. اضایٝ زٞٙسٌبٖ ٔطالجت ٞبی ؾالٔت ٕٔىٗ اؾت تٛؾظ جزاین :  -11

HMO  ثٝ ذبعط فسْ تجقیت اظ ٔطالجت ٞبی ٔسیطیت قسٜ رطیٕٝ قٛ٘س. ایٗ چٙیٗ رطایٕی ٔكتُٕ ثط وبٞف زض پطزاذتٟبی

 تكٛیمی اؾت.

ثیٕبضاٖ اربظٜ زاض٘س تب ٔطالجت ٞبی ذبضد اظ تقٟسات ؾبظٔبٖ حفؼ ؾالٔت ضا زض لجبَ افعایف زض حك ت: تعییي هزالث -12

 ثیٕٝ ٞبی پطزاذتی، رؿتزٛ وٙٙس.

ثٝ ذبعط غیط فبزی ثٛزٖ تبحیطات ٔٛاضز ٔصوٛض، زٚ ؾیؿتٓ پطزاذت ٔغّٛة ثطای وٙتطَ ٞعیٙٝ ٞب زض عی ؾبَ ٞبی اذیط  :ًىتِ

اِجتٝ زض ایٗ ضاؾتب ؾیؿتٓ ٞبی  ؛ٚ ؾیؿتٓ پطزاذت ؾطا٘ٝ DRGعطاحی قسٜ اؾت وٝ فجبضتٙس اظ: ؾیؿتٓ پطزاذت ٔجتٙی ثط 

 زض ازأٝ ثٝ قطح ٞط وساْ پطزاذتٝ قسٜ اؾت: ٞب عطاحی قسٜ ا٘س. APCپطزاذت زیٍطی ٔخُ ؾیؿتٓ ٞبی پطزاذت ٌّٛثبَ ٚ 

 (:DRG ) گزٍُ ّای هزتثط تطریصی -1

ثٙیبٖ ٟ٘بزٜ قس. ثط اؾبؼ ایٗ ثط٘بٔٝ، زِٚت  1894ثٝ ٔٙؾٛض وٙتطَ ٞعیٙٝ ٞبی ثیٕبضاٖ ثؿتطی، ثبظپطزاذت ٞبی آیٙسٜ ٍ٘ط زض ؾبَ 

ٞبی ٔطتجظ تكریهی ٘بٔیسٜ ٔی قٛ٘س، ایزبز وطز وٝ ثط اؾبؼ آٖ ٔجّغ حبثتی  عجمٝ ٌٛ٘بٌٖٛ ثیٕبضی وٝ ٌطٜٚ 500آٔطیىب ثبِغ ثط 

ثط ٔجٙبی تكریم ٟ٘بیی ثیٕبضی ثبظ پطزاذت ذٛاٞس قس. ٞسف اظ ٚضـ ایٗ ؾیؿتٓ آٖ ثٛز وٝ زضرٝ پبؾرٍٛیی ثٝ اضایٝ زٞٙسٜ 

ٚرٛز زاضز وٝ رؿتزٛ  DRGؿتٓ ذسٔبت ؾالٔت ثطای زضیبفت ثبظ پطزاذت حبثت، تغییط پیسا وٙس. چٙسیٗ ٔكىُ فٕسٜ زض ؾی

 ثطای آِتط٘بتیٛٞبی زیٍط ضا تٛریٝ ٔی ٕ٘بیس. ایٗ ٔٛاضز فجبضتٙس اظ:

  بی ثبظپطزاذت ثب ٔیعاٖ تٛضْ ٔٛرٛز زض ثرف ٔطالجت ٞبی ؾالٔت ٕٞبٚا ٘یؿت.ٞ٘طخ 
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  اضایٝ زٞٙسٌبٖ ٔطالجت ٞبی ؾالٔت اظ اثطاظ ذعـDRG   ت ٞ بی ث بالتط   اؾتفبزٜ ٔی وٙٙس تب ثیٕبضاٖ ضا زض عجمٝ پطزاذ

لطاض زٞٙس ٚ ثسیٗ ٚؾیّٝ پَٛ ثیكتطی ضا اظ آٖ ٞب اذص ٕ٘بیٙس )غیط لب٘ٛ٘ی اؾت( وٝ زض ٟ٘بیت ایٗ پسیسٜ ٔٙزط ثٝ افعایف 

 ٞعیٙٝ ٞبی ثرف ؾالٔت ٔی قٛز.

 .تقسازی اظ ثیٕبضؾتبٟ٘ب ثبظ پطزاذت ٞبی حبثتی ضا افٕبَ ٔی ٕ٘بیٙس، وٝ غیط ضطٚضی ٚ غیط انِٛی ٞؿتٙس 

 :پززاذت سزاًِسیستن  -2

یىی اظ ضٚقٟبی رسیستط زض وٙتطَ ٞعیٙٝ ٞبی ؾالٔت، ؾیؿتٓ پطزاذت ؾطا٘ٝ اؾت وٝ اضایٝ زٞٙسٌبٖ ذسٔبت ؾالٔت پطزاذت 

ثیٕبض زضیبفت ٔی زاض٘س. ایٗ ٘ٛؿ  -ٞبیی ضا ثب تٛرٝ ثٝ ذسٔبت ؾالٔت ا٘زبْ قسٜ ثطای ثیٕبضاٖ زض عَٛ ظٔبٖ ٔكرم، ثط حؿت ٘فط

ز رٕقیت ٞبی ثب حزٓ ظیبز ثٝ وبض ٌطفتٝ قٛز. ایٗ ٔٛضٛؿ ٔٙزط ثٝ ا٘جبقت ذغط ٚ تؿٟیٓ ضیؿه زض ثیٗ ؾیؿتٓ ثٟتط اؾت زض ٔٛض

 رٕقیت ٔی ٌطزز.

ثط اؾبؼ ایٗ ٘ٛؿ ٔزٕٛفٝ، اضایٝ زٞٙسٌبٖ ٔجّغ حبثتی پَٛ ضا زض آغبظ ٞط ٔبٜ ٔی ٌیط٘س ٚ زض ٔٛضز فطضٝ ٕٞٝ ذسٔبت ضطٚضی 

ایٗ تطتیجبت ٔتٙٛؿ زض اضتجبط ثب ٔحسٚزیت ضیؿه ٔبِی ٔرتّف ٞؿتٙس ِٚی ثبض  ٔهٛة زض عی ٔبٜ ثٝ تٛافك ٔی ضؾٙس. اٌط چٝ

 ٞعیٙٝ ٞب ثط فطضٝ وٙٙسٌبٖ تحٕیُ ٔی قٛز.

 :پززاذت ّای گلَتال -3

ثط اؾبؼ ؾیؿتٓ پطزاذت ٌّٛثبَ، یه لیٕت ٔكرم ٔٛضز تٛافك چٙسیٗ فطضٝ وٙٙسٜ ثٝ فٙٛاٖ یه ٔطوع )ثطای ٔخبَ ثیٕبضؾتبٖ 

ثطای ذسٔبت ٔطالجت ؾالٔت ثٝ نٛضت لطاضزاز تقییٗ ٔی قٛز. پطزاذت وٙٙسٌبٖ ٔمساض ضیؿه ضا  ٞبی ؾالٔت( ٞب، پعقىبٖ ٚ ذب٘ٝ

ثب قٙبؾبیی فٛأُ وبٞف ٔی زٞٙس. فطضٝ وٙٙسٌبٖ ٔی تٛا٘ٙس ؾٛز ذٛز ضا حفؼ وٙٙس، زض نٛضتی وٝ آٖ ٞب ٕٞٝ ذسٔبتی ضا وٝ 

 .وٕتط اظ پطزاذت ٔٛضز ٔصاوطٜ ٌّٛثبَ اؾت، فطاٞٓ ٕ٘بیٙس

 APC(Ambulatory Payment Classification:)طثمِ تٌسی ّای پززاذت سیار  -4

عجمٝ ثٙسی ٞبی پطزاذت ؾیبض قجیٝ ثٝ ؾیؿتٓ ثبظپطزاذت ٌطٜٚ ٞبی ٔطتجظ تكریهی اؾت، أب ٔجّغ حبثتت ثطای ذسٔبت ؾطپبیی 

 زض لیبؼ ثب ذسٔبت ثؿتطی ثبظپطزاذت ٔی قٛز.

ٔبت ؾطپبیی زض ایٗ ٌطٜٚ ٞب عجمٝ ثٙسی قسٜ ا٘س. ایٗ عجمٝ ثٙسی ثط ٔجٙبی قبذم ٚظ٘ی ثب ٚرٛز اؾتخٙبئی وٓ، تمطیجب ٕٞٝ ذس

 ثیٕبضؾتب٘ی اؾت.

 ایٗ ؾیؿتٓ ٔٙزط ثٝ وبٞف ٞعیٙٝ ٞب زض ٔٛضز ثیٕبضاٖ ؾطپبیی ٔی قٛز ٚ رجطاٖ ذؿبضت ٞب ضا تؿٟیُ ٔی ٕ٘بیس. ،زض وُ

 ّای سالهتالسام ارایِ زٌّسگاى تزای واّص ّشیٌِ ّای ارایِ هزالثت  -ب

ثقضی اظ فطضٝ وٙٙسٌبٖ ذسٔبت ٔطالجت ؾالٔت ثطای وٙتطَ ٞعیٙٝ ٞب تٕبیالتی ثط ٔٛاضز ظیط زاض٘س: تغییط ذسٔبت ثؿتطی ثٝ ؾٕت 

 ذسٔبت ؾطپبیی، ؾیؿتٓ ٞبی حؿبثساضی ٞعیٙٝ رسیس، اضتمبء فٙبٚضی اعالفبت، ٔبِىیت ٚ ازغبْ، ثبظ ٟٔٙسؾی ٚ عطاحی ٔزسز.

 :ت سزپاییرٍی آٍری تِ سوت ذسها -1

ثٝ ؾٕت  ،تقسازی اظ ثیٕبضؾتبٟ٘ب قٕبض ظیبزی اظ ذسٔبت ٔطالجت ؾالٔت ضا وٝ ثغٛض ؾٙتی ثطای ثیٕبضاٖ ثؿتطی ا٘زبْ ٔی قٛز

ذسٔبت ؾطپبیی ؾٛق ٔی زٞٙس ٚ ایٗ وبض ضا ثٝ عٛض ٚیػٜ زض ٔٛضز ذسٔبت افٕبَ رطاحی ا٘زبْ ٔی زٞٙس. زض ٚالـ أطٚظٜ ثیٕبضؾتبٖ 

احی ذٛز ضا ثٝ نٛضت ؾطپبیی ا٘زبْ ٔی زٞٙس. ایٗ ٔٛضٛؿ ٔكىالتی ضا ٔخُ آ٘چٝ زض پبییٗ اقبضٜ قسٜ طر زضنس اظ افٕبَ 50ٞب 

 اؾت ثطای تقسازی اظ ثیٕبضؾتبٟ٘بیی وٝ عطاحی آٟ٘ب ٔرهٛل ذسٔبت ؾطپبیی ثٛزٜ اؾت. فطاٞٓ ٔی ؾبظز:

 آٔبزٌی ٚ پیف أبزٌی ٘بوبفی زض افٕبَ رطاحی زض ثؿیبضی اظ ٔٛالـ 
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 ٙٔبؾت زض تؿت ٞبی لجُ اظ افٕبَ رطاحیفطایٙس ٘ب 

  ٓبظزٜثافٕبَ رطاحی و 

 :سیستن ّای حساتساری ّشیٌِ -2

ٔكٛق ٞبی ٔبِی ثبظپطزاذت ضا ثٝ حساوخط ٔی ضؾب٘س ِٚی ٞعیٙٝ ٞب ضا وٙتطَ ٘رٛاٞس وطز. ٞٓ اوٖٙٛ وٝ ٔحیظ زؾترٛـ تغییطات 

یؿتٓ حؿبثساضی ٞعیٙٝ ثٝ عٛض رساٌب٘ٝ تغییط زازٜ ا٘س ٚ قسٜ اؾت؛ فطضٝ وٙٙسٌبٖ ؾیؿتٓ ٞبی ذٛز ضا اظ حؿبثساضی ٔبِی ثٝ ؾ

ایٗ أط ؾیؿتٓ ٞبی حؿبثساضی ٞعیٙٝ ضا اظ حبِت ؾٙتی ثٝ حبِت فقبَ تغییط زازٜ اؾت. ثب تٛرٝ ثٝ تالـ ٞبی فعآیٙسٜ ثب اؾتمطاض 

 ؾیؿتٓ ٞبی حؿبثساضی ٞعیٙٝ پیكطفتٝ، ثبظ پطزاذت ثیٕبضؾتبٖ ٞب تمّیُ ذٛاٞس یبفت.

 :اطالعاتفي آٍری  -3

ثب پیكطفت ؾطیـ ٚ ٌؿتطزٜ وبضثطزٞبی ؾرت افعاض ٞب ٚ ٘طْ افعاضٞبی وبٔپیٛتطی، تقسازی اظ ٔٛؾؿبت زض آذطیٗ فٙبٚضی ٞبی 

 اعالفبت ثٝ ٔٙؾٛض زؾتیبثی ؾطیـ ثٝ اعالفبت ؾطٔبیٝ ٌصاضی وطزٜ ا٘س.

زضؾت ثٝ  جتٝ ٞعیٙٝ ٔٛرٛضی ذٛز ضا ثب تىٙیهثیٕبضؾتبٟ٘ب ٔی تٛا٘ٙس ؾطٔبیٝ ٞبی ذٛز ضا ثٝ ٔست عٛال٘ی تطی حفؼ ٕ٘بیٙس ٚ اِ

ٔتمبثال ثٟتط ٔی تٛا٘ٙس ؾبظٔبٖ ذٛزقبٖ ضا زض  اٌط آٖ ٞب اظ چٙیٗ تىٙیىی اؾتفبزٜ وٙٙس .وبٞف زٞٙس just in-time  ٔٛلـ یب

 وٙتطَ ٞعیٙٝ ٞب ٚ ٌعاضقبت ثٛزرٝ ای وٕه وٙٙس.

 :ازغام ّا -4

ٞعیٙٝ ٞبی ذٛز، عی یه لطاضزازی ازغبْ ٌكتٝ ٚ یب ثٝ ٘حٛی زض فطاٌیطی تقسازی اظ ٔٛؾؿبت ٚ قطوت ٞب زض ضاؾتبی وبٞف 

ت اظ ٕتبحیط ٟ٘بیی چٙیٗ تغییطی ٔی تٛا٘س فبحف ثبقس ٚ ٔترههبٖ ٔطالجت ؾالٔت ثبیس ٘ؾط ذٛز ضا ثٝ ایٗ لؿ قطیه ٔی قٛ٘س.

 .قغٛف ٍ٘ٝ زاض٘سٔفطًٞٙ ؾبظٔب٘ی 

 :هٌْسسی یا طزاحی هجسز -5

ٞعیٙٝ ٞب زض زٞٝ اذیط ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت، عطاحی ٚ ٟٔٙسؾی ٔزسز زض فطآیٙسٞبی وبضی ٔمیبؼ ٔٛحطی وٝ زض وبٞف 

اؾت وٝ ٔكتُٕ ثط ٔٛاضز ظیط اؾت: تحّیُ فطآیٙسٞب، عطاحی ٔزسز ٘مكٝ وّی، ٟٔٙسؾی ٔزسز فطآیٙسٞبی وبضی، ٔسیطیت ویفیت 

 .فطاٌیط، ٘مكٝ ٔطالجت ٚ اذطاد پطؾُٙ غیط ضطٚضی

 ساسهاى ّای هزالثت سالهت صَرت ّای هالی زر

 تمطیجب ٕٞٝ ثرف ٞبی ا٘تفبفی ٚ غیط ا٘تفبفی حسالُ ثٝ چٟبض نٛضت ٔبِی ٔرتّف زض ؾبَ ٘یبظ زاض٘س:

 ٝٔتطاظ٘ب 

  نٛضت زضآٔس یب نٛضت فّٕیبتی 

 نٛضت ٔغبِجبٖ حمٛق نبحجبٖ ؾٟٓ یب نٛضت ٔغبِجبت زاضایی ٞبی ذبِم 

 نٛضت رطیب٘بت ٘مسی یب ٌطزـ ٚرٜٛ ٘مس 

 ٞبی ٔبِی زض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت ا٘تفبفی: نٛضت ٞبی

 ٝٔتطاظ٘ب 

 نٛضت زضآٔس 
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 ْنٛضت ٔغبِجبت نبحجبٖ ؾٟب 

 نٛضت رطثب٘بت ٘مسی یب ٌطزـ ٚرٜٛ ٘مس 

 نٛضت ٞبی ٔبِی زض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت غیط ا٘تفبفی:

  ٝٔتطاظ٘ب 

 نٛضت فّٕیبتی 

 نٛضت ٔغبِجبت زاضایی ٞبی ذبِم 

  ٌطزـ ٚرٜٛ ٘مسنٛضت رطیب٘بت ٘مسی یب 

 تزاسًاهِ -الف

تطاظ٘بٔٝ زض  ،ی ٞب، زاضایی ٞب ٚ حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس. ثغٛض ٔكبثٝٞتطاظ٘بٔٝ زض ؾبظٔبٖ ٞبی ا٘تفبفی ذالنٝ ای اظ ثس

تطاظ٘بٔٝ  ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت غیط ا٘تفبفی ذالنٝ ای اظ زاضایی ٞب، ثسٞی ٞب ٚ زاضایی ٞبی ذبِم ؾبظٔبٖ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.

قجیٝ یه فىؽ فٛضی اظ ؾبظٔبٖ اؾت وٝ ؾبظٔبٖ ضا زض ٘مغٝ ذبنی اظ ظٔبٖ )ثطای ٔخبَ ٘یٓ ؾبَ یب یه ؾبَ ٔبِی( لطاض ٔی زٞس. 

زض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت ا٘تفبفی، تطاظ٘بٔٝ ٌعاضقی اؾت وٝ زاضایی ٞبی ؾبظٔبٖ، ثسٞی ٞب ٚ حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ ضا زض 

 ٚظٞبی ؾپطی قسٜ زٚضٜ حؿبثساضی ٘كبٖ ٔی زٞس.٘مغٝ ذبنی اظ ضٔبٖ زض ض

غیط ا٘تفبفی ٚرٛز زاضز وٝ قبُٔ زاضایی ٞب، ثسٞی ٞب، ٚ زاضایی ٞبی  -ؾٝ ثرف فٕسٜ زض ؾبذتبض تطاظ٘بٔٝ ؾبظٔبٖ ٞبی تزبضی، 

  .ذبِم ٞؿتٙس

 ٞی ٞب ثطاثط ٚ تطاظ ثبقس.اؾٓ تطاظ٘بٔٝ اظ آ٘زب ٌطفتٝ قسٜ اؾت وٝ ثبیس رٕـ زاضایی ٞب یب ٔزٕٛؿ حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ ٚ ثس

 ا٘تفبفی ٔی تٛاٖ ثٝ نٛضت ظیط تجییٗ ٕ٘ٛز: -اضتجبط ثیٗ ؾٝ ثرف ٔصوٛض ضا زض تطاظ٘بٔٝ ؾبظٔبٖ ٞبی تزبضی

 زاضایی ٞب = ثسٞی ٞب +حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ

 ییٗ ٞؿت:ٕٞچٙیٗ زض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت تزبضی غیط ا٘تفبفی، اضتجبط ثیٗ ؾٝ ثرف ٔصوٛض ثٝ نٛضت ظیط لبثُ تج

 زاضایی ٞب = ثسٞی ٞب +زاضایی ٞبی ذبِم

 زارایی ّا -1

زاضایی ٞبی ؾبظٔبٖ، ٔٙبثقی ٞؿتٙس وٝ ٔبِىیت آٖ ٞب ثٝ ذٛز ؾبظٔبٖ تقّك زاضز. اوخط زاضایی ٞب رعء ٞعیٙٝ ٞبی انّی ثٝ قٕبض ٔی 

وٝ فجبضتٙس اظ زاضایی ٞبی ربضی ٚ زاضایی آیٙس. زض وُ زاضایی ٞبی ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت ثٝ زٚ زؾتٝ تمؿیٓ ثٙسی ٔی قٛ٘س 

 .ٞبی غیط ربضی

 :زارایی ّای جاری (1-1

زاضایی ٞبی ربضی، زاضایی ٞبیی ٞؿتٙس وٝ زض عَٛ یه ؾبَ ٔهطف قسٜ ٚ یب ثٝ پَٛ ٘مس تجسیُ ٔی ٌطز٘س. زض حبِی وٝ زاضایی 

 وٙس. ٞبی غیط ربضی ثطای ٔخبَ ؾبذتٕبٖ ٞب ٚ تزٟیعات ثٝ ٌطزـ ؾطٔبیٝ زض ؾبظٔبٖ وٕه ٔی

 :ٔٛاضز ظیط ٔی ثبقس زاضایی ٞبی ربضی قبُٔ

 ٖٚرٜٛ ٘مس یب ٕٞتطاظٞبی آ 
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 ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٞبی وٛتبٜ ٔست 

 ٜزاضایی ٞبی ٔحسٚز ثطای اؾتفبز 

 َٛحؿبة ٞبی زضیبفتٙی ثیٕبضاٖ، ثب ذبِم ثطآٚضز حؿبة ٞبی غیط لبثُ ٚن 

 تساضوبت، ٔربضد پیف پطزاذت ٚ ؾبیط زاضایی ٞبی ربضی 

ؾطیـ زاضایی ٞب ثٝ پَٛ یب ٚرٜٛ ٘مس ضا ٘مسیٍٙی ٔی ٘بٔٙس. زاضایی ٞبی ربضی ثب تٛرٝ ثٝ ٘مسیٍٙی آٖ ٞب، زض ثبظاض چٍٍٛ٘ی ٌطزـ 

 تزبضت لبثُ تٛرٝ ٞؿتٙس ٚ ٕٞیكٝ زض ایٗ فٟطؾت ضزیف ٔی قٛ٘س.

طتط ٚ وبضاتط ٔطالجت قٛز. ثطای ثب ٚرٛز ٘مسیٍٙی، زاضایی ٞبی ربضی ٘یبظ ثٝ قیٜٛ ٞبی وٙتطِی ٚیػٜ ای زاض٘س تب اظ آٖ ٞب ثٝ عٛض ٔٛح

ٕ٘ٛ٘ٝ، قیٜٛ ٞبی پصیطفتٝ قسٜ ضایذ زض ثیٗ ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت ثب ٚرٛز نٛضتحؿبة ٞبی ٔتٙٛؿ ٔطزْ، نٙسٚق ٞبی 

 زضآٔس ٚ پطزاذت ٞبی حجت قسٜ ٚرٛز زاض٘س وٝ ٔی تٛا٘ٙس زض وٙتطَ زاضایی ٞبی ربضی ٔٛحط ثبقٙس.

 :ٍجَُ ًمس ٍ ّوتزاسّای آى (1-1-1

مس یب ٕٞتطاظٞبی آٖ، ثیكتطیٗ زاضایی ٞبی ربضی ٘مسی ضا زض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت ثٝ ذٛز اذتهبل ٔی زٞٙس. ثٝ ٚرٜٛ ٘

فجبضتی زیٍط ٚرٜٛ ٘مس یب ٕٞتطاظٞبی آٖ زض تطاظ٘بٔٝ اظ ثیكتطیٗ لسضت ٘مسیٍٙی ثطذٛضزاض٘س. ایٗ حؿبة قبُٔ پَٛ ٚالقی یب ثٝ 

 ُ پؽ ا٘ساظ ٚ حؿبة ٞبی ربضی ثب٘ىی اؾت.فجبضت زیٍط ٔقبزَ ٞبی ٚرٜٛ ٘مس اظ لجی

 :( سزهایِ گذاری ّای وَتاُ هست2-1-1

ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٞبی وٛتبٜ ٔست قبُٔ ؾپطزٜ ٞبی ٚیػٜ، اٚضاق تزبضی ٚ ؾٙسٞبی ذعا٘ٝ زاضی، اؾت حؿبة ٞبی ؾطٔبیٝ ٌصاضی 

ثٝ پَٛ ٘مس ضا زض ٔٛلقیت ٞبی غیط ٔٛلت، ؾِٟٛت زض زؾتطؾی ثٝ ٔطالجت ٞبی ؾالٔت ضا أىبٖ پصیط ؾبذتٝ ٚ ٌبٞی زؾتطؾی 

 ٔٙتؾطٜ فطاٞٓ ٔی ٕ٘بیس.

 :( زارایی ّای هحسٍز تزای استفاز3-1-1ُ

ٚرٜٛ ٘مس ٚ ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٞبی وٛتبٜ ٔست زض ظٔطٜ ثرف زاضایی ٞبی ربضی فٟطؾت ثٙسی ٔی قٛ٘س ٚ ٔقٕٛال ثطای ٔسیطیت، زض 

فالٜٚ ثط ایٗ، یه ؾبظٔبٖ ٔطالجت ؾالٔت ٕٔىٗ اؾت ٚرٜٛ ٘مس زیٍطی اظ اؾتفبزٜ اظ آٖ ٞب ثطای ا٘زبْ ٚؽبیفكبٖ وٕه ٔی ٕ٘بیٙس. 

لجیُ اٚضاق لبثُ فطضٝ ٚ فطٚـ ٚ زاضایی ٞبی ربضی زیٍطی زاقتٝ ثبقس وٝ ٔی تٛا٘س ؾبظٔبٖ ضا زض قطایظ ٚیػٜ وٕه ٕ٘بیس. ثطای 

اظ ؾطٔبیٝ ٞب، ٚاْ  ضا زض قف ٔبٜ پطزاذت ٔخبَ، زض ٌطفتٗ یه ٚاْ، ؾبظٔبٖ ٔطالجت ؾالٔت ٕٔىٗ اؾت ثب ِحبػ یه ٔمساض رساٌب٘ٝ 

 ٕ٘بیس. زاضایی ٞبیی وٝ زض ایٗ ٌطٜٚ عجمٝ ثٙسی ٔی قٛ٘س، تحت فٙٛاٖ زاضایی ٞبی ٔحسٚز ثطای اؾتفبزٜ ذٛا٘سٜ ٔی قٛز.

 :( حساب ّای زریافتٌی تیواراى، تا تزآٍرز ذالص حساب ّای غیز لاتل ٍصَل4-1-1

ٔمساض ٔبِىیت یه ؾبظٔبٖ ٔطالجت ؾالٔت زض وُ ٔغبِجبت ذٛز ٔطتجظ اؾت. ثٝ ٞط حبَ،  حؿبة ٞبی ٘بذبِم زضیبفتٙی ثیٕبضاٖ ثٝ

تقسازی اظ پطزاذت وٙٙسٌبٖ قرم حبِج اظ لجیُ ٔطیىیس، قطوت ٞبی ثیٕٝ ای، وبضفطٔبیبٖ ٚ ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت ٔسیطیت قسٜ 

بت وّی( ٘بٔیسٜ ٔی قٛز. ثب وؿط ٕ٘ٛزٖ ٔعایبی ترفیفبتی ضا اظ ثیٕبضؾتبٖ ٞب ٔی ٌیط٘س وٝ ٔعایبی لطاضزازی  )ٔقبزَ ترفیف

لطاضزازی ٚ ترفیفبت ٔطالجت ٞبی ذیطیٝ اظ حؿبة ٞبی ٘بذبِم زضیبفتٙی ثیٕبضاٖ، ذبِم حؿبة ٞبی زضیبفتٙی ثیٕبضاٖ ثبلی ٔی 

 ضا ٚنَٛ وٙس.ٔب٘س. حؿبة ٞبی زضیبفتٙی ثیٕبضاٖ، ٔمساض ٚالقی ضا زض ثط ٔی ٌیطز وٝ یه ؾبظٔبٖ ٔطالجت ؾالٔت حك زاضز آٟ٘ب 

زض عی ٌعاضـ حؿبة ٞبی زضیبفتٙی ثیٕبضاٖ )٘ٝ ٘بذبِم حؿبثٟبی زضیبفتٙی( زض تطاظ٘بٔٝ، ٕٔىٗ اؾت ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت 

ؾالٔت ٔمساضی حؿبة ٞبی زضیبفتٙی ٔكىٛن اِٛنَٛ زض ٔٛضز ثیٕبضا٘كبٖ ضا ٘یع ثطآٚضز وٙٙس. ثٝ ایٗ ثطآٚضز، ٔٛاضز ٔزبظ غیط لبثُ 

 ٚنَٛ ٌفتٝ ٔی قٛز.
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 :( هلشٍهات، پیص پززاذت ٍ سایز  زارایی ّای جاری5-1-1

زض ثطذی اظ تطاظ٘بٔٝ ٞب ثٝ ذبعط ٘ؿجت وٛچه، ّٔعٚٔبت ٚ پیف پطزاذتٟب اغّت زض یه ٌطٜٚ ثب ٕٞسیٍط تحت فٙٛاٖ ؾبیط زاضایی 

 زاذت ٔی ثبقس.ٞبی ربضی حجت ٔی قٛ٘س. ثٙبثطایٗ زض ایٗ ٌطٜٚ زٚ حؿبة ٚرٛز زاضز وٝ قبُٔ ّٔعٚٔبت ٚ ٔربضد پیف پط

ّٔعٚٔبت، قبُٔ ٔٛاضزی ٞؿتٙس وٝ ٞط ضٚظ تٛؾظ ؾبظٔبٖ ٞبی اضائٝ زٞٙسٜ ذسٔبت ٔطالجت ؾالٔت ثٝ ٔهطف ٔی ضؾٙس. ٘بْ زیٍط  -

 ّٔعٚٔبت، ٔٛرٛزی وبالؾت.

ٟیعات ّٔعٚٔبت اقبضٜ ثٝ الالٔی زاضز وٝ زٚضٜ ٔهطف ٔی ضؾٙس، ٔب٘ٙس زاضٚٞبی ٔهطفی  ٚ ٔٛاز ٔهطفی ازاضی . زض فیٗ حبَ تز

اقبضٜ ثٝ الالٔی زاضز وٝ زٚضٜ ٔهطف عٛال٘ی ٔست زاض٘س ٚ ثطای ٔب٘سٌبضی ٚ پبیساضی آٖ ٞب اظ  ّٔعٚٔبت ثٟطٜ ٌیطی ٔی قٛز، ٔب٘ٙس 

 ؾبذتٕبٖ ٚ تزٟیعات ضازیِٛٛغی.

ؾالٔت زاضایی ٞبی پیف پطزاذت وٝ ٔربضد پیف پطزاذت ٘یع ٘بٔیسٜ ٔی قٛز، قبُٔ الالٔی ٞؿتٙس وٝ ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت  -

آٖ ٞب ضا زض ضاؾتبی پیكطفت ٚ تٛؾقٝ ذٛز پطزاذت ٔی ٕ٘بیس، ٔب٘ٙس اربضٜ، ثیٕٝ ٚ .... اٌط چٝ آٟ٘ب ٘بٔكٟٛز ٚ ٘بّٕٔٛؼ ٞؿتٙس ِٚی 

 زض ظٔطٜ زاضایی ٞب لطاض ٔی ٌیط٘س.

 :( زارایی ّای غیز هجاس2-1

بی غیط ٔزبظ زض ٔست عٛال٘ی تط ٚ ثیف اظ زض حبِی وٝ زاضایی ٞبی ربضی زض عی ٔست ظٔبٖ یه ؾبَ ٔهطف ٔی قٛ٘س، زاضایی ٞ

یه ؾبَ لبثُ اؾتفبزٜ ٞؿتٙس زاضایی ٞبی غیط ربضی، الالْ پط ٞعیٙٝ ای ٞؿتٙس وٝ ثٝ ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت وٕه ٔی 

 وٙٙس تب اؾتفبزٜ عٛال٘ی تطی اظ آٖ ٞب زاقتٝ ثبقٙس.

 غبثك آ٘چٝ زض ظیط آٔسٜ اؾت، تمؿیٓ ٔی قٛ٘س:زاضایی ٞبی غیط ربضی زض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت ثٝ چٟبض زؾتٝ ٔ

 ٜزاضایی ٞبی ٔحسٚز ثطای اؾتفبز 

 ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٞبی ثّٙس ٔست 

 ذبِم أٛاَ ٚ تزٟیعات 

 ؾبیط زاضایی ٞب 

 :( زارایی ّای هحسٍز تزای استفاز1-2-1ُ

 نٛضت ٔبِی ٔكرم ٌطز٘س.زض تطاظ٘بٔٝ، زاضایی ٞبی ٔحسٚز ثطای اؾتفبزٜ ثبیس عٛض رساٌب٘ٝ زض یبززاقت ٞبی اذتهبنی 

 :( سزهایِ گذاری ّای تلٌس هست2-2-1

ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٞبی ثّٙس ٔست، ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٞبیی ثب ؾطضؾیس وبُٔ ثیكتط اظ یه ؾبِٝ ٞؿتٙس. اٚضاق لطضٝ قبُٔ ا٘ٛاؿ ؾٟبْ ٚ 

 اٚضاق تضٕیٙی ٔی ثبقٙس.

 :( ذالص اهَال ٍ تجْیشات3-2-1

طٔبیٝ ٞبی ٚ تؿٟیالت ضا ٘كبٖ ٔی زٞس. زض وُ ؾٝ ٘ٛؿ اظ زاضایی ٞب زض ایٗ عجمٝ ٚرٛز زاض٘س: ایٗ عجمٝ اظ زاضایی ٞبیی، وبالٞبی ؾ

 .ظٔیٗ، ؾبذتٕبٖ ٚ تزٟیعات

 :( سایز زارایی ّا4-2-1

ؾبیط زاضایی ٞب قبُٔ حؿبة زیٍطی ثطای آٖ زؾتٝ اظ زاضایی ٞبی غیط ربضی اؾت وٝ زض عجمبت شوط قسٜ زاضایی ٞبی غیط ربضی 

 ا٘س. لطاض ٍ٘طفتٝ
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 تسّی ّا-2

ثسٞی ٞب، تقٟسات یه اضایٝ زٞٙسٜ ذسٔبت ٔطالجت ؾالٔت ثطای پطزاذت ثٝ ثؿتب٘ىبضاٖ یب عّجىبضاٖ ٔی ثبقس. زض ؾبظٔبٖ ٔطالجت 

 ؾالٔت ٕٞب٘ٙس زاضایی ٞب، ثسٞی ٞب، ٘یع ثٝ زٚ عجمٝ ربضی ٚ غیط ربضی تمؿیٓ ٔی قٛ٘س.

 :تسّی ّای جاری (1-2

ٞؿتٙس وٝ ثؿتٝ ثٝ ا٘ٛاؿ لطاضزاز ثبیس زض عی یه ؾبَ پطزاذت قٛ٘س. عجمبت ضایذ ثسٞی ٞبی  ثسٞی ٞبی ربضی، تقٟسات ٔبِی

 ربضی قبُٔ ٔٛاضز ظیط ٞؿتٙس:

 ثرف ربضی ثسٞی ٞبی ثّٙس ٔست 

 ٝحؿبة ٞبی پطزاذتٙی یب ثؿتب٘ىبضاٖ ٚ ٔربضد ٔتقّم 

 حؿبة ٞب ٚ تٛافمبت پطزاذت وٙٙسٜ قرم حبِج 

 ؾبیط ثسٞی ٞبی ربضی 

 :ّای تلٌس هست ترص جاری تسّی (1-1-2

ایٗ حؿبة، قبُٔ ثسٞی ٞبی وٛتبٜ ٔست یب اؾٙبز پطزاذتٙی وٛتبٜ ٔست )ثسٞی وٛتبٜ ٔستی وٝ زض لجبَ آٟ٘ب ؾفتٝ ٚ ثطات نبزض 

قسٜ اؾت( ٚ ثركی اظ ثسٞی ٞبی ثّٙس ٔست )ثرف ربضی اظ اؾٙبز پطزاذتٙی ثّٙس ٔست( ؾبظٔبٖ ٔطالجت ؾالٔت ٔی ثبقس وٝ 

 ؾبَ پطزاذت قٛ٘س. ا٘تؾبض ٔی ضٚز زض عَٛ یه

 :ًىاراى ٍ هرارد هتعلمِا( حساب ّای پززاذتٌی یا تست2-1-2

حؿبة ٞبی پطزاذتٙی یب ثؿتب٘ىبضاٖ، تقٟساتی ٞؿتٙس وٝ ؾبظٔبٖ ٔطالجت ؾالٔت ثطای پطزاذت ثٝ ٔتهسیب٘ی وٝ وبالٞب ٚ ذسٔبت 

 ثٟساقتی زضٔب٘ی فطٚذتٝ ا٘س، زاضز.

ٛظٜ ٞبی ٔقِٕٛی تزبضت ٞٙٛظ پطزاذت ٘كسٜ ا٘س. ٔربضد ٔتقّمٝ ذٛز رعء ثسٞی ٔی ٔربضد ٔتقّمٝ، ٞعیٙٝ ٞبیی ٞؿتٙس وٝ زض ح

 ثبقٙس، زض تطاظ٘بٔٝ ٔٙقىؽ ٔی قٛ٘س ٚ رع نٛضت فّٕیبتی ٘یؿتٙس.

 :( حساب ّا ٍ تَافمات پززاذت وٌٌسُ ضرص حالج3-1-2

ثٝ پطزاذت وٙٙسٌبٖ قرم حبِج، ؾبظٔبٖ ایٗ حؿبة، ثطآٚضزی اظ ٚرٜٛ ثبظ پطزاذتی اؾت وٝ ثبیس اظ عطف ؾبظٔبٖ ٔطالجت ؾالٔت 

ٞبیی اظ لجیُ قطوت ٞبی ثیٕٝ ای ٚ ٟ٘بزٞبی زِٚتی ذطیساض ذسٔبت ٔطالجت ؾالٔت ٞؿتٙس وٝ ثبیت ثیٕبضاٖ پطزاذت ٞبیی ضا 

 ا٘زبْ ٔی زٞٙس.

 سایز تسّی ّای جاری: (4-1-2

زض ِیؿت ثسٞی ٞبی ربضی حجت ٘كسٜ ا٘س. ثٝ ؾبیط ثسٞی ٞبی ربضی قبُٔ ٕٞٝ ا٘ٛاؿ ثسٞی ٞبی ربضی اؾت وٝ زض عجمبت ٔصوٛض 

 الالْ فٕسٜ ایٗ عجمٝ اظ حؿبة، زضآٔسٞبی تبذیطی ٞؿتٙس. ٜعٛض فعآیٙس

زضآٔسٞبی تبذیطی، ٚنَٛ ٞبیی ٞؿتٙس وٝ اظ لجُ رٕـ آٚضی قسٜ ا٘س. اٌط چٝ اؾٓ آٖ اقبضٜ ثٝ زضآٔس زاضز ِٚی زض انُ رعء 

 تقٟسات ٔی ثبقٙس.

 :( تسّی ّای غیز جاری2-2

ٞی ٞبی غیط ربضی، تقٟساتی ٞؿتٙس وٝ زض ٔست ثیكتط اظ یه ؾبَ ثبیس پطزاذت قٛ٘س. ثیكتط ثسٞی ٞبی غیط ربضی ثٝ زٚ زؾتٝ ثس

 .تمؿیٓ ٔی قٛ٘س: اٚضاق لطضٝ ٚ حؿبة ٞب ٚ اؾٙبز پطزاذتٙی، ٚاْ ٞبی پطزاذتٙی ثّٙس ٔست
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 زارایی ّای ذالص-3

زاضایی ٞبی ذبِم ثطای ٕ٘بیف ٔٙبفـ ٚ فالیك فبٔٝ زض زاضایی ٞبی ٔٛضز آذطیٗ عجمٝ تطاظ٘بٔٝ، زاضایی ٞبی ذبِم اؾت. ٚاغٜ 

ٟٔٓ ثطاثط اؾت ثب حمٛق ؾٟبٔساضاٖ، ثطای ؾبظٔبٖ ٞبی اضایٝ زٞٙسٜ  ٗاؾتفبزٜ ؾبظٔبٖ وبضثطز زاضز. زض ؾبظٔبٖ ٞبی ا٘تفبفی ای

حجبٖ ؾٟبْ زض تطاظ٘بٔٝ ؾبظٔبٖ ٞبی ا٘تفبفی ٔطالجت ؾالٔت غیط ا٘تفبفی، زاضایی ٞبی ذبِم تطاظ٘بٔٝ لجُ ٔمبیؿٝ ثب ثرف حمٛق نب

ثٙبثطایٗ زض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت  ،اؾت. زاضایی ٞبی ذبِم ثطاثط اؾت ثب تفبضُ ثسٞی ٞب اظ زاضایی ٞبی ؾبظٔبٖ ٔطالجت ؾالٔت

 ؾالٔت غیط ا٘تفبفی، زاضایی ٞبی ذبِم ثطاثط اؾت ثب :

 زاضایی ٞب = زاضایی ٞبی ذبِم –ثسٞی ٞب 

ی ٞبی ذبِم زض تطاظ٘بٔٝ ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت غیط ا٘تفبفی، زاضایی ٞبی ذبِم زض ؾٝ عجمٝ ثٝ قطح ظیط زض ٕ٘بیف زاضای

 لطاض ٔی ٌیط٘س:

 زاضایی ٞبی ذبِم ٘بٔحسٚز 

 زاضایی ٞبی ذبِم ٔحسٚز ٔٛلتی 

 زاضایی ٞبی ذبِم ٔحسٚز زائٕی 

 صَرت عولیاتی -ب

ی ٞبی ذبِم ؾبظٔبٖ ٔطالجت ؾالٔت ضا زض ٘مغٝ ای ذبنی اظ ظٔبٖ ذالنٝ ٔی زض ٔمبثُ تطاظ٘بٔٝ وٝ زاضایی ٞب، ثسٞی ٞب ٚ زاضای

وٙس، نٛضت فّٕیبتی وٝ اؾبؼ حؿبثساضی ؾبظٔبٖ ٞبؾت، ذالنٝ ای اظ زضآٔس ٚ ٔربضد ٚ یب ثٝ فجبضتی ٔمساض ؾٛز ٚ ٔٙبثـ ٔٛضز 

ی انٛال ثط ٚرٜٛ ٘مس تٕطوع ٔی وٙس اؾتفبزٜ ؾبظٔبٖ ٔطالجت ؾالٔت ضا زض عی یه زٚضٜ ی ظٔب٘ی ٘كبٖ ٔی زٞس. نٛضت فّٕیبت

 ِٚی ٌطزـ ٚرٜٛ ٘مس ؾبظٔبٖ ضا ٘كبٖ ٕ٘ی زٞس.

 نٛضت فّٕیبتی زض ؾبظٔبٖ ٞبی غیط ا٘تفبفی ٔقبزَ ثب نٛضت زضآٔس زض ؾبظٔبٖ ٞبی ا٘تفبفی اؾت.

 ؾبذتبض نٛضت زضآٔس زض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت ا٘تفبفی زض پٙذ ثرف ثٝ قطح ظیط ؾبظٔب٘سٞی ٔی قٛز:

 ذبِم زضآٔس فّٕیبتی 

 ؾبیط زضآٔسٞبی غیطفّٕیبتی 

 ؾٛز ذبِم لبثُ وؿط اظ ٔبِیبت 

 ٔبِیبت ثط زضآٔس 

 ؾٛز ذبِم ثقس اظ وؿط ٔبِیبت 

 ٕٞچٙیٗ ؾبذتبض فّٕیبتی زض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت غیطا٘تفبفی ٘یع زض پٙذ ثرف فٕسٜ ثٝ قطح ظیط ؾبظٔب٘سٞی ٔی ٌطزز:

 ذبِم زضآٔس فّٕیبتی 

 ی غیط فّٕیبتیؾبیط زضآٔسٞب 

 فعٚ٘ی زضآٔس، فبیسات ٚ ؾبیط حٕبیت ٞب ثط ٔربضد 

 الالْ زیٍط 

 افعایف زض زاضایی ٞبی ذبِم ٘بٔحسٚز 
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 استْالن

اؾٟالن ٔمساض زاضایی ٞبی غیطربضی ٔٛضز اؾتفبزٜ زض عی زٚضٜ حؿبثساضی ٘كبٖ ٔی زٞس. اؾتٟالن ؾٙزف ٔمساض وبٞف اضظـ 

 ی غیط ٘مسی اؾت.یعات اؾت. اؾتٟالن یه ٞعیٙٝیه زاضایی ٔكٟٛز اظ لجیُ ؾبذتٕبٖ ٚ تزٟ

 فجبضتٙساظ: ضٚـ ٞبی ثطآٚضز ٞعیٙٝ اؾتٟالن زاضایی ٞبی ؾبظٔبٖ ٔطالجت ؾالٔت

 الف(لاًَى هالیات هستمین:

 % زض ٘ؾط ٌطفتٝ ٔی قٛز.7لبٖ٘ٛ ٔبِیبت ٔؿتمیٓ وكٛض آٔسٜ اؾت اؾتٟالن ؾبذتٕبٖ ثٝ قطح ٘طخ ٘عِٚی ٚ ؾبال٘ٝ زض 

 % زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ اؾت.10ؿتمیٓ ٘طخ اؾتٟالن ثطای أٛاَ ٚ تزٟیعات ازاضی لبٖ٘ٛ ٔبِیبت ٔ

 زضنس زض ؾبَ زض ٘ؾط ٔی ٌیط٘س. 30-35٘طخ اؾتٟالن ٚؾبیُ ٘مّیٝ ضا ثیٗ 

 ب( رٍش ذط هستمین:

ثطای ٔحبؾجٝ زض ایٗ ضٚـ فطو ثط آٖ اؾت وٝ زاضایی زض عی فٕط ٔفیس ذٛز ثٝ نٛضت یىٙٛاذت ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی ٌیطز، ِصا 

 اؾتٟالن زض ٞط زٚضٜ اظ فطَٔٛ ظیط اؾتفبزٜ ٔی قٛز:

 اضظـ ربضی زاضایی( = اؾتٟالن ؾبال٘ٝ زاضایی –فٕط ٔفیس / )ثطآٚضز لیٕت اؾمبط 

 ج( رٍش ًشٍلی تا ًزخ حاتت:

ّه ٔی قٛز. زض زض ایٗ ضٚـ فطو ثط  ایٗ اؾت وٝ زاضایی حبثت زض ؾبَ ٞبی ٘رؿت ثیكتط اظ ؾبَ ٞبی آذط فٕط ٔفیس ذٛز ٔؿتٟ

 ایٗ ضٚـ ثطای ٔحبؾجٝ ٞعیٙٝ اؾتٟالن زاضایی اظ فطَٔٛ ظیط اؾتفبزٜ ٔی قٛز:

 اضظـ زفتطی زاضایی = ٞعیٙٝ اؾتٟالن ؾبِیب٘ٝ وبالی ؾطٔبیٝ ای ٘طخ اؾتٟالن 

 

 زض ایٗ ضاثغٝ:

٘طخ اؾتٟالن  [  √
 

 

 

] 

n ،ٔتٛؾظ فٕط ٔفیس وبالی ؾطٔبیٝ ای :B ،اضظـ وبالی ؾطٔبیٝ ای :A : ثطآٚضز اضظـ اؾمبط اؾت. ٔٙؾٛض اظ اضظـ زفتطی زاضایی

 حبنُ اظ تفبضُ اضظـ ذطیس زاضایی ٚ اؾتٟالن ا٘جبقتٝ زض زٚضٜ ٞبی لجُ اؾت.

ضَز. )ارضس هسیزیت  ّا ّواى ارلام ٍ همازیزی است وِ زر تزاسًاهِ ضزوت ًَضتِ هی ارسش ................ زاریی سَال:

 (89ذسهات تْساضتی زرهاًی 

 ز( ٔفٟٛٔی  د( زفتطی   ة( شاتی   اِف( ثبظاض 

 پاسد گشیٌِ د/
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 ت(رٍش جوع ارلام سال ّا:

( 1+2+3+4+5) 15ؾبَ فطو وٙیٓ، رٕـ اضلبْ ؾبَ ٞبی فٕط ٔفیس آٖ ثطاثط  5زض ایٗ ضٚـ اٌط ثٝ عٛض ٔخبَ فٕط ٔفیس زاضایی ضا 

 ذٛاٞس ثٛز.

، زض 15/3، زض ؾبَ ؾْٛ 15/4ٚ زض ؾبَ زْٚ  15/5وٙیٓ ثبیس زض ؾبَ اَٚ زض ایٗ ضٚـ اٌط اؾتٟالن ضا ثٝ ضٚـ ٘عِٚی ٔحبؾجٝ . (1

 اضظـ اؾتٟالن ٔؿتّٟه قٛ٘سٜ ضا ثٝ فٙٛاٖ اؾتٟالن زض ٘ؾط ثٍیطیٓ. 15/1ٚ زض ؾبَ پٙزٓ  15/2ؾبَ چٟبضْ 

زض ؾبَ ؾْٛ  ،15/2، زض ؾبَ زْٚ 15/1زض ایٗ ضٚـ ٔی تٛاٖ اؾتٟالن ضا ثٝ ضٚـ نقٛزی ٘یع ٔحبؾجٝ وطز. زض ؾبَ اَٚ . (2

 اضظـ اؾتٟالن ٔؿتّٟه قٛ٘سٜ ضا ثٝ فٙٛاٖ اؾتٟالن ٔی تٛاٖ زض ٘ؾط ٌطفت. 15/5ٚ زض ؾبَ پٙزٓ  15/4، زض ؾبَ چٟبضْ 15/3

 ث(استْالن تا رٍش ضزیة سال آهسی:

زاضایی زض  زض ایٗ ضٚـ ٞعیٙٝ ربیٍعیٙی زاضایی ضا ثٝ ضطیت ؾبَ آٔسی تمؿیٓ ٔی ٕ٘بیس ٚ حبنُ آٖ ثٝ فٙٛاٖ اؾتٟالن ؾبِیب٘ٝ

 ٘ؾط ٌطفتٝ ٔی قٛز:

اؾتٟالن ؾبِیب٘ٝ زاضایی  
 

 
 

ٕ٘بیبٍ٘ط ضطیت ؾبَ آٔسی اؾت. ثطای ٔحبؾجٝ ضطیت ؾبَ آٔسی اظ ضٚاثظ ظیط ثٟطٜ  Bٕ٘بیبٍ٘ط اضظـ زاضایی ٚ  Aزض ایٗ ٔقبزِٝ 

 ٌطفتٝ ٔی قٛز.

 r  ,   [n(r+1/)1-1 ] r/1=B([=1( / )ٔیعاٖ ثٟطٜ اؾٕی +1])تٛضْ ؾبال٘ٝ + -n      1 ,فٕط ٔفیس = 

 زضنس زض ٘ؾط ٔی ٌیط٘س. 3ٔیعاٖ ثٟطٜ ٚالقی ضا زض اوخط ٔغبِقبت 

 د(رٍش هیشاى واروزز یا تَلیس:

ایٗ ضٚـ قبیس ٔٙغمی تطیٗ ضٚـ ثطای ٔحبؾجٝ اؾتٟالن زاضایی ٞبی حبثت ثبقس. زض ٕٞٝ ضٚـ ٞبی فٛق فبُٔ ظٔبٖ یىی اظ 

ز، زض حبِی وٝ ٕٞیكٝ فبُٔ ظٔبٖ زض اؾتٟالن زاضایی ٞب ٘مف تقییٗ وٙٙسٜ ٘ساضز. فٛأُ تقییٗ وٙٙسٜ زض اؾتٟالن زاضایی ٞب ثٛ

ثّىٝ ٟٔٓ تط اظ آٖ ٘حٜٛ اؾتفبزٜ ٚ ثٝ فجبضت زیٍط ٔیعاٖ وبضوطز یب تِٛیس زاضایی ٞبؾت وٝ ٔی تٛا٘س ٔؿتمُ اظ ظٔبٖ ثبقس. زض ایٗ 

مؿیٓ ٔی قٛز ٚ ٞعیٙٝ ٚاحس وبضوطز ثطآٚضز ٔی قٛز. ضٚـ اضظـ زاضایی ذطیساضی قسٜ ثط وُ وبضوطز پیف ثیٙی قسٜ زاضایی ت

 ؾپؽ ثط ٔجٙبی وُ وبضوطز ؾبال٘ٝ یب زٚضٜ ای ٔی تٛاٖ ٞعیٙٝ اؾتٟالن ضا ثٝ تطتیت ظیط ٔحبؾجٝ وطز:

 ٞعیٙٝ ٚاحس وبضوطز پیف ثیٙی قسٜ ٞعیٙٝ اؾتٟالن زاضایی = وبضوطز ؾبال٘ٝ 

 :تْزُ

 زالض ذٛاٞس قس. 100زالض ثطای ٞط ؾبَ  1000% ثبقس، ٞعیٙٝ لطو زازٖ 10ؾبَ ثٟطٜ ٞعیٙٝ لطو زازٖ پَٛ اؾت. اٌط ثٟطٜ ٞط 

 :هطالثات غیز لاتل ٍصَل

ٔغبِجبت غیط لبثُ ٚنَٛ وٝ ٔربضد غیط لبثُ ٚنَٛ ٘یع ٘بٔیسٜ ٔی قٛز، ترٕیٙی اظ حؿبة ٞبی زضیبفتی ثیٕبضاٖ اؾت وٝ ٚنَٛ 

 ٘كسٜ اؾت.
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 :الالم سیز ذط

فعٚ٘ی زضآٔس ثط ٔربضد زاض٘س، چٙسیٗ الالْ زیٍط زض پبییٗ نٛضت فّٕیبتی فعٚ٘ی زضآٔس ثط ٔربضد  فالٜٚ ثط الالْ ذغی وٝ ؾٟٓ زض

 ٘بٔیسٜ ٔی قٛ٘س ٚ فجبضتٙس اظ: "الالْ ظیط ذظ"٘كبٖ زازٜ ٔی قٛز. ایٗ الالْ ثٝ عٛض وّی 

 تغییط زض ؾٛز ٚ ضطض تحمك ٘یبفتٝ ثٝ غیط اظ اٚضاق تزبضی 

 ُزاضایی ٞبی ٔحسٚز ثطای اؾتفبزٜ زض ذطیس أٛاَ ٚ تزٟیعات زاضایی ٞبی ذبِم آظاز قسٜ اظ ٔح 

 ْٔكبضوت زض ذطیس زاضایی ٞبی ؾطٔبیٝ ای ثبزٚا 

 ٖا٘تمبَ ثٝ نبحجب 

 )ظیبٖ فٛق اِقبزٜ )غیط فبزی 

 صَرت تغییزات زر زارایی ّای ذالص-ج

نٛضت تغییطات زض زاضایی ٞبی ذبِم اؾت. زٚ زِیُ فٕسٜ ٚرٛز زاضز وٝ تجییٗ ٔی ٕ٘بیس چطا  ،ؾٛٔیٗ نٛضت ٔبِی ٔٛضز ثحج

 زاضایی ٞبی ذبِم اظ ؾبِی ثٝ ؾبَ زیٍط تغییط ٔی وٙس. ایٗ زالیُ قبُٔ ٔٛاضز ظیط ٞؿتٙس:

   افعایف ٚ وبٞف زض زاضایی ٞبی ذبِم ٘بٔحسٚز 

 ٚرٛز ٘ساض٘س. تغییط زض زاضایی ٞبی ذبِم ٔحسٚز وٝ زض نٛضت فّٕیبتی 

 صَرت جزیاًات ًمسی یا گززش ٍجَُ ًمس -ت

چٟبضٔیٗ ٚ آذطیٗ نٛضت ٔبِی ٔطالجت ؾالٔت، نٛضت رطیب٘بت ٘مسی اؾت وٝ ثٝ ایٗ پطؾف پبؾد ٔی زٞس وٝ پَٛ ٚ ٚرٜٛ ٘مس 

٘ٙس نٛضت ٌطزـ اظ وزب ٔی آیس ٚ ثٝ وزب ٔی ضٚز؟ ٌطچٝ نٛضت فّٕیبتی )نٛضت زضآٔس(ٕٔىٗ اؾت رٛاة ایٗ ؾٛاَ ثبقس، أب ثٕب

ٚرٜٛ ٘مس ٕ٘ی تٛا٘س ثبقس. اظ نٛضت فّٕیبتی ٔی تٛاٖ فٟٕیس وٝ ٔمساض ٚرٜٛ ٘مس ثسؾت آٔسٜ چمسض اؾت؟ ٔٙبثـ ٔٛضز اؾتفبزٜ چٝ 

چیعٞبیی ٞؿتٙس؟ أب ایٙىٝ ٚرٜٛ اظ وزب ٔی آیٙس ٚ ثٝ وزب ٔی ضٚ٘س ٔكرم ٘یؿت، ثٙبثطایٗ نٛضت ٌطزـ ٚرٜٛ ٘مس ثطای ٌعاضـ 

 رٜٛ ٘مس عطاحی ٚ تٛؾقٝ زازٜ قسٜ اؾت.ٚضٚزی ٚ ذطٚری ٚ

نٛضت ٌطزـ ٚرٜٛ ٘مس، ٌبٞی اٚلبت نٛضت فّٕیبتی ٚ نٛضت تغییطات زض زاضایی ٞبی ذبِم ضا پٛقف ٔی زٞس. ؾبذتبض نٛضت 

 ٌطزـ ٚرٜٛ ٘مس قبُٔ ثرف ٞبی ظیط اؾت:

 ٌطزـ ٚرٜٛ ٘مس حبنُ اظ فقبِیت ٞبی فّٕیبتی 

 ٔبِیٌطزـ ٚرٜٛ ٘مس ٘بقی اظ فقبِیت ٞبی تبٔی ٗ 

 ٖافعایف یب وبٞف زض ٚرٜٛ ٘مس ٚ یب ٕٞتطاظٞبی آ 

 :گززش ٍجَُ ًمس حاصل اس فعالیت ّای عولیاتی-1

ایٗ ثرف ٚضٚزی ٚ ذطٚری ٚرٜٛ ٘مس ٘بقی اظ فقبِیت ٔقَٕٛ ؾبظٔبٖ اؾت. اظ آ٘زبیی وٝ اوخط ؾبظٔبٖ ٞب ایٗ اعالفبت ثب اضظـ ضا 

افعایف )وبٞف( زض زاضایی ٞبی ذبِم اظ نٛضت تغییطات زض زاضایی ٞبی ذبِم ثٝ ٘ساض٘س، اعالفبت ٔٛضز ٘ؾط ذٛز ضا ثٝ ٚؾیّٝ 

 زؾت ٔی آٚض٘س ٚ ؾپؽ تقسیُ ٞبیی ضا ثطای تجسیُ ایٗ اعالفبت ثط ٔجٙبی تقّك پصیطی ثٝ ٌطزـ ٚرٜٛ ٘مس ا٘زبْ ٔی زٞٙس.

 :گززش ٍجَُ ًمس حاصل اس فعالیت ّای سزهایِ گذاری-2

 ٘مس ایٗ حؿبة ٞب ضا ٘كبٖ ٔی زٞس:ایٗ ثرف ٚضٚزی ٚ ذطٚری ٚرٜٛ 

 ذطیس ٔبقیٗ آالت، أٛاَ ٚ تزٟیعات 
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 ذطیس ثطای ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٞبی ثّٙس ٔست 

 فٛایس حبنُ اظ فطٚـ ٔبقیٗ آالت ٚ تزٟیعات 

 فٛایس حبنُ اظ فطٚـ ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٞبی ثّٙس ٔست 

 :گززش ٍجَُ ًمس حاصل اس فعالیت ّای تاهیي هالی-3

٘مس، تغییطات زض ٌطزـ ٚرٜٛ ٘مس حبنُ اظ فقبِیت ٞبی تبٔیٗ ٔبِی ضا ثطضؾی ٔی وٙس. ایٗ ثرف  زض ایٗ نٛضت ٌطزـ ٚرٜٛ

 قبُٔ ٔٛاضز ظیط ٔی ثبقس:

 ٖا٘تمبِی ثٝ نبحجب 

 فٛایس حبنُ اظ ٔكبضوت ٞبی ٔٙترت 

 ثبظپطزاذت ثسٞی ٞبی ثّٙس ٔست 

 فٛایس ٘بقی اظ ثیٕٝ ثسٞی ثّٙس ٔست 

 اٌط زضآٔس ثٟطٜ ٔحسٚز ثبقس.پجٟطٜ حبنُ اظ ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٞبی ٔحسٚز ، 
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 تحلیل ّشیٌِ ّا زر ساسهاى ّای هزالثت سالهت

 تمسین تٌسی ّشیٌِ ّا زر ساسهاى ّای هزالثت سالهت

 ٞعیٙٝ ٞبی ا٘زبْ قسٜ زض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطالجت ؾالٔت اظ ضٚیىطزٞبی ٔرتّف زض چٙس زؾتٝ ثٝ قطح ظیط لطاض ٔی ٌیط٘س:

 هستمین ٍ غیزهستمین: الف( ّشیٌِ ّای

چٙب٘چٝ زازٜ ٞبی ٞعیٙٝ ذٛة ؾبظٔب٘سٞی قٛ٘س، ٔی تٛا٘ٙس اعالفبتی زضثبضٜ وبضوطز فّٕیبتی ثط حؿت وبٖ٘ٛ ٞعیٙٝ ثٝ زؾت ٔی 

زٞٙس. ٞیچ ثیٕبضؾتبٖ یب ؾبظٔبٖ ثٟساقتی ٕ٘ی تٛا٘س ٘طخ ٞبیی ٚالقبً ٔتٙبؾت ثب ٞعیٙٝ ٞب تٙؾیٓ ٕ٘بیس ٍٔط زض نٛضتی وٝ ٘ؾبْ 

 بثی، ٞعیٙٝ ٞبی ٔؿتمیٓ ٚ غیط ٔؿتمیٓ ضا ثٝ زضؾتی ثٝ وبٖ٘ٛ ٞعیٙٝ ٘ؿجت زٞس.ٞعیٙٝ ی

ٞعیٙٝ ٞبی ٔؿتمیٓ: ثٝ آٖ زؾتٝ اظ ٞعیٙٝ ٞبیی اعالق ٔی قٛز وٝ ٔؿتمیٕب زض ضاؾتبی اضائٝ ذسٔبت ثٝ ثیٕبض ٚ ثٝ ٔٙؾٛض تبٔیٗ  -

 ت ثط ایٟٙب ضا زاضز.ٔمبنس اِٚیٝ زض وبٖ٘ٛ ٔطالجت اتفبق ٔی افتٙس ٚ وبٖ٘ٛ فقبِیت تٛاٖ ٘ؾبض

ٞعیٙٝ ٞبی غیطٔؿتمیٓ: ثٝ آٖ زؾتٝ اظ ٞعیٙٝ ٞبیی اعالق ٔی قٛز وٝ تٛؾظ ؾبیط ٚاحس ٞب ثٝ رٟت پكتیجب٘ی اظ اضائٝ ذسٔبت ثٝ  -

 ثیٕبض اتفبق ٔی افتٙس.

 جسٍل سیز ًوًَِ ّشیٌِ ّای هستمین ٍ غیز هستمین را زر یه تیوارستاى ًطاى هی زّس:

 ٞعیٙٝ ٞبی غیطٔؿتمیٓ ذسٔبت ؾالٔتٞعیٙٝ ٞبی ٔؿتمیٓ زض 

 ٞعیٙٝ زاضٚٞب -

 ٞعیٙٝ ٔٙبثـ پعقىی زضٌیط ٔطالت ثیٕبض -

 ٞعیٙٝ ذطیس ٔٛاز ٚ ِٛاظْ ٔهطفی پعقىی -

 ٞعیٙٝ ٞبی فٕٛٔی ٚ ؾطثبض -

 ٞعیٙٝ ٞبی ا٘طغی -

 ٞعیٙٝ تقٕیطات ٚ ٍٟ٘ساضی تزٟیعات ٚ ؾبذتٕبٖ -

 اؾتٟالن تزٟیعات ٚ ؾبذتٕبٖ ٚ... -

 ٚ غیط ٔؿتمیٓ، ٔی تٛاٖ ثٝ ٞعیٙٝ وُ زؾت یبفت ثٝ فجبضتی ٔی تٛاٖ ایٍٙٛ٘ٝ ثیبٖ وطز وٝ:ثب رٕـ ٞعیٙٝ ٞبی ٔؿتمیٓ 

 ٞعیٙٝ ٞبی ٔؿتمیٓ + ٞعیٙٝ ٞبی غیط ٔؿتمیٓ =  ٞعیٙٝ وُ

پیكطفت ٞبی اذیط زض تىِٙٛٛغی ٚ ثؿتٝ ٞبی ٘طْ افعاضی، أىبٖ رٕـ آٚضی ٞعیٙٝ ٞبی ٔؿتمیٓ ٚ ترهیم آٖ ٞب ضا ثطای ٞط ثیٕبض 

ثیٕبضاٖ فطاٞٓ ٔی وٙس. ٞعیٙٝ ٞبی غیط ٔؿتمیٓ ثبیس ثٝ ٞط ثیٕبض ثب اؾتفبزٜ اظ یه ضٚـ ٔٙبؾت، اذتهبل زازٜ قٛ٘س.  ٚ یب ٕٞٝ

ثٟتطیٗ ضٚـ اذتهبل ٞعیٙٝ ٞبی غیطٔؿتمیٓ تٛؾظ تمؿیٓ ٞعیٙٝ ثط یه ٔمؿْٛ فّیٝ ضایذ اؾت. یىی اظ ٔمؿْٛ فّیٝ ٞبی 

بض ثٝ فٙٛاٖ یه ٔمیبؼ فٕٛٔی اظ فقبِیت ٞب ٚ ثٟطٜ ثطزاضی اظ ٔٙبثـ ٔبِی وبضثطزی، ٕٞبٖ ٔست ثؿتطی ثیٕبض اؾت. ضٚظٞبی ثیٕ

 فطو ٔی قٛ٘س.

ؾپؽ ثب تٛرٝ ثٝ ٔیعاٖ ٞعیٙٝ غیطٔؿتمیٓ تؿٟیٓ قسٜ ضٚظا٘ٝ ٚ ٔست البٔت زض ثیٕبضؾتبٖ، ٞعیٙٝ غیطٔؿتمیٓ ثطای ٞط ثیٕبض 

 ٔكرم ٔی قٛز:

 عیٙٝ غیطٔؿتمیٓ ثطای ٞط ثیٕبضٔست البٔت ثیٕبض = ٞ ٞعیٙٝ تؿٟیٓ قسٜ ثٝ اظای ٞط ضٚظ 
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 ب( ّشیٌِ ّای حاتت ٍ هتغیز:

ٞعیٙٝ حبثت ثٝ آٖ زؾتٝ اظ ٞعیٙٝ ٞبیی اعالق ٔی قٛز وٝ ثب حزٓ )اقغبَ یب فسْ اقغبَ ترت، پصیطـ یب فسْ پصیطـ ثیٕبض(  -

ٕی یبثٙس ٚ حبثت ٔی ٔب٘ٙس. ایٗ فّٕیبت ٔطثٛط ثٝ ثیٕبض اضتجبط ٘ساضز ٚ ثب وبٞف ٚ یب افعایف حزٓ فّٕیبت ایٗ ٞعیٙٝ ٞب تغییط ٘

 زضنس ٞعیٙٝ ٞب ضا زض ثیٕبضؾتبٖ ٞب ثٝ ذٛز اذتهبل ٔی زٞٙس. 70ٞعیٙٝ ٞب حسٚز 

ٞعیٙٝ ٔتغیط ثٝ آٖ زؾتٝ اظ ٞعیٙٝ ٞبیی اعالق ٔی قٛز وٝ ثب حزٓ فّٕیبت ٔطثٛط ثٝ ثیٕبض اضتجبط زاقتٝ ٚ ثب تغییط ٔیعاٖ  -

 زضنس ٞعیٙٝ ٞب ضا زض ثیٕبضؾتبٖ ٞب ثٝ ذٛز اذتهبل ٔی زٞٙس. 30یٙٝ ٞب حسٚز فّٕیبت وبٞف ٚ یب افعایف ٔی یبثس. ایٗ ٞع

 جسٍل سیز ًوًَِ ای اس ّشیٌِ ّای حاتت ٍ هتغیز را زر یه تیوارستاى ًطاى هی زّس.

 ٞعیٙٝ ٞبی حبثت زض ذسٔبت ؾالٔت ٞعیٙٝ ٞبی ٔتغیط زض ذسٔبت ؾالٔت

 ٞعیٙٝ غصای ثیٕبضاٖ

 آظٔبیكٍبٞیوّیكٝ ضازیِٛٛغی، ٔٛاز 

 ٞعیٙٝ اِجؿٝ ٚ ّٔحفٝ ثیٕبضاٖ

 ٞعیٙٝ زاضٚ

 ٞعیٙٝ ٔٛاز ٔهطفی پعقىی

 تزٟیعات ضازیِٛٛغی، احبحٝ ازاضی

 حمٛق ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی حبثت

 ٞعیٙٝ ٚاحسٞبی ؾطثبض ثیٕبضؾتبٖ

 ٞعیٙٝ ٞبی ا٘طغی ثیٕبضؾتبٖ

 ٞعیٙٝ ٍٟ٘ساضی ؾبذتٕبٖ

 

 زارًس وِ عثارتٌس اس:اصَل هْوی زر ّشیٌِ ّای حاتت ٍ هتغیز ٍجَز ًىتِ: 

* ٔتٛؾظ ٞعیٙٝ حبثت ثب افعایف فقبِیت ٚ حزٓ ثطٚ٘ساز وبٞف ٔی یبثس. ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ایٗ ٘ٛؿ ٞعیٙٝ ٞب ثسٖٚ ٞیچٍٛ٘ٝ اضتجبعی 

ثب ؾغح ثطٚ٘ساز ٔی ثبیؿتی زض ٞط حبَ پطزاذت قٛ٘س ٚ ٔسیطیت تٛاٖ تغیییط آٖ ٞب ضا زض زٚضٜ وٛتبٜ ٔست ٘ساضز. قٙبؾبیی فٛأُ 

احطٌصاض زض ثٟجٛز قبذم ٞبی وبضایی ٚ فّٕىطزی ٌبْ ٟٕٔی اؾت وٝ ٔسیطاٖ ثیٕبضؾتبٖ ٞب ٚ ؾبظٔبٖ ٞبی ثٟساقتی ٔی تٛا٘ٙس 

ٞعیٙٝ ٞبی حبثت ذٛز ضا زض ثیٗ ذطٚری ٞب ٚ پصیطـ ٞبی ثؿتطی ظیبزی تمؿیٓ ٕ٘ٛزٜ ٚ ٞعیٙٝ ٚاحس اضائٝ ذسٔبت ذٛز ضا تمّیُ 

 زٞٙس.

فقبِیت حبثت اؾت ٚ ظٔب٘ی وٝ فّٕیبت ٔطثٛط ثٝ ثیٕبض افعایف ٔی یبثس، ٞعیٙٝ ٔتغیط وُ افعایف * ٔتٛؾظ ٞعیٙٝ ٔتغیط ٞط ٚاحس 

 ٔی یبثس زض نٛضتی وٝ ٔتٛؾظ ٞعیٙٝ ٔتغیط یه ٚاحس حبثت اؾت.

 ج( ّشیٌِ ّای ًیوِ هتغیز:

ٞعیٙٝ حبثت، ثٝ فٙٛاٖ پبیٝ زض ٘ؾط ٞعیٙٝ ٞبی ٘یٕٝ ٔتغیط تطویجی اظ ٞط زٚ ٞعیٙٝ ٞبی حبثت ٚ ٔتغیط ٞؿتٙس. اغّت زض ایٗ ضٚـ یه 

 ٌطفتٝ ٔی قٛز ٚ یه رعء ٔتغیط ثطای ٔحبؾجٝ فقبِیت ِحبػ ٔی ٌطزز.

 ثطذی اظ ٞعیٙٝ ٞبی ٘یٕٝ ٔتغیط زض ثیٕبضؾتبٖ فجبضتٙس اظ:

 ِٛاظْ اِتحطیط، ٞعیٙٝ تّفٗ، ثطق ٔهطفی ثیٕبضؾتبٖ، ٔتٛؾظ ٞعیٙٝ زض اظای یه ثیٕبض.

 ث(ّشیٌِ ّای سزهایِ ای ٍ جاری:

ٞعیٙٝ ٞبی ؾطٔبیٝ ای اِٚیٗ ٞعیٙٝ ٞبی الظْ رٟت اضائٝ ذسٔبت ٔقیٗ ٞؿتٙس وٝ قبُٔ ٞعیٙٝ ٞبی احساث ؾبذتٕبٖ، ٞعیٙٝ  -

 ٞبی ذطیس تزٟیعات ثیٕبضؾتب٘ی، ٞعیٙٝ ذطیس آٔجٛال٘ؽ، ٞعیٙٝ ذطیس ٚ تساضن ترت ٚ... ٔی ثبقٙس.
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ثٝ عٛض ٔساْٚ زض ثیٕبضؾتبٖ یب ؾیؿتٓ ؾالٔت تىطاض ٔی قٛ٘س؛  ٞعیٙٝ ٞبی ربضی ثٝ آٖ زؾتٝ اظ ٞعیٙٝ ٞبیی اعالق ٔی ٌطز٘س وٝ -

ٔخُ حمٛق ٚ ٔعایبی ٔؿتٕط ٚ غیطٔؿتٕط، ٞعیٙٝ ذطیس ٔٛاز ٚ ِٛاظْ ٔهطفی، ٞعیٙٝ ذطیس زاضٚ، ٞعیٙٝ ذطیس اِجؿٝ ٚ ّٔحفٝ 

 ثیٕبضؾتب٘ی، ٞعیٙٝ تقٕیطات ٚ ٍٟ٘ساضی اثٙیٝ ٚ ؾبذتٕبٖ ٚ تزٟیعات.

زؾتٝ تمؿیٓ ٔی ٌطز٘س :ٞعیٙٝ ٞبی ثبال ؾطی وٝ ٞعیٙٝ ٞبی حبثت فطو ٔی ٌطز٘س ٚ ٞعیٙٝ ٞبی  زض وُ، ٞعیٙٝ ٞبی ربضی ثٝ زٚ

زضٔبٖ وٝ ٞعیٙٝ ٞبی ٔتغیط زض ٘ؾط ٌطفتٝ ٔی قٛ٘س. ٞعیٙٝ ٞبی زضٔبٖ زض ضٚظٞبی ٘رؿت ثؿتطی زض ثیٕبضؾتبٖ حساوخط ٔمساض 

ت، ٔكبٚضٞب، افٕبَ رطاحی ٚ.. ا٘زبْ ٔی ٌطزز ٚ ِصا زض ذٛز ٔی ضؾٙس چطا وٝ زض اِٚیٗ ضٚظٞب ذسٔبت زضٔب٘ی اظ لجیُ آظٔبیكب

ضٚظٞبی پؽ اظ ٔساذالت انّی ایٗ ٞعیٙٝ ٞب وبٞف ٔی یبثٙس ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ زض ضٚظٞبی آذط ثؿتطی ٔمساض آٖ ٞب ثٝ حسالُ ٔی 

 ضؾس.

 د( ّشیٌِ ّای آضىار ٍ پٌْاى:

اؾتبی ذطیس ٚ ثىبضٌیطی ٟ٘بزٜ ٞب ٚ تزٟیعات ٚ ٔٛاز ٔهطفی ٞعیٙٝ ٞبیی وٝ تٛؾظ ثیٕبضؾتبٖ ثٝ فٙٛاٖ یه ثٍٙبٜ التهبزی زض ض -

 پعقىی ٚ غیطپعقىی اتفبق ٔی افتس ضا ٞعیٙٝ ٞبی آقىبض ٔی ٌٛیٙس.

 ٞعیٙٝ ٞبی ٟ٘بزٜ ٞبیی وٝ تحت ٔبِىیت ثیٕبضؾتبٖ اؾت ضا ٞعیٙٝ پٟٙبٖ یب ضٕٙی ٘بٔٙس. -

ب٘بت ٚ احساث ؾبذتٕبٖ ٚ... ٞعیٙٝ وطزٜ اؾت زض ربی زیٍط ثٝ اٌط ثیٕبضؾتبٖ پِٛی ضا زض ضاؾتبی اؾترساْ ٟ٘بزٜ ٞب ٚ ذطیس أى -

ثٟتطیٗ قىُ ٕٔىٗ ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٔی ٕ٘ٛز چٝ ٔمساض فبیسـ ٔی ٌكت؟ وٝ اظ ایٗ ٔٛضٛؿ تحت فٙٛاٖ ٞعیٙٝ فطنت ٔٙبثـ ٘بْ 

 ٟبٖ ثبقس.ثطزٜ ٔی قٛز ٚ یب ٞعیٙٝ اؾتٟالن زاضایی ٞبی تحت تّٕه ثیٕبضؾتبٖ ٞٓ ٔی تٛا٘س زض زؾتٝ ٞعیٙٝ ٞبی پٙ

 چ( ّشیٌِ ّای التصازی ٍ حساتساری:

ٞعیٙٝ ٞبی آقىبض زض حمیمت ٕٞبٖ ٞعیٙٝ ٞبی حؿبثساضی اؾت ٚ ٔزٕٛؿ ٞعیٙٝ ٞبی حؿبثساضی ٚ ٞعیٙٝ پٟٙبٖ ضا ٞعیٙٝ التهبزی 

 ٔی ٘بٔٙس.

 پزٍفایل ّای ّشیٌِ:

 ت.یىی اظ قیٜٛ ٞبی رؿتزٛی ٞعیٙٝ ٞب، اضظیبثی پطٚفبیُ ٞبی ٞعیٙٝ زض عَٛ ظٔبٖ اؾ

اٌطچٝ ٞط ثیٕبض ٔٙحهط ثٝ فطز ثب ٘یبظٞبی ٔرتّف ٚ ٔقبِزٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ اؾت، أب ٌطٜٚ ثٙسی زلیمی اظ ثیٕبضاٖ تٛؾظ ٔترههبٖ 

نٛضت ٔی ٌیطز ٚ ٕٔىٗ اؾت ثیٕبضاٖ ثب ٔقبِزٝ ٞبی قجیٝ ثٝ ٞٓ زض یه ٌطٜٚ ثیبیٙس ٚ ٔتٛؾظ ٞعیٙٝ ٞبی ایٗ ٌطٜٚ ثطآٚضز قٛز. 

٘یع تقییٗ  DRGsٜ ثٙسی ثیٕبضاٖ ثطای ثطآٚضز ٞعیٙٝ ٞب ٚرٛز ٘ساضز. ایٗ ضٚیىطز ٔی تٛا٘س ثط ٔجٙبی ایٗ أىبٖ ٕٞیكٝ ثطای ٌطٚ

 قٛز.

 ّشیٌِ ویفیت ذسهات:

 زض وُ، ٞعیٙٝ ویفیت ضا ٔی تٛاٖ زض چٟبض ضزٜ انّی ثٝ قطح ظیط لطاض زاز:

   ٚ تطثی ت وبضوٙ بٖ، ٞعیٙ ٝ فقبِی ت      ٞعیٙٝ ٞبی پیف ٌیطی: لجُ اظ اضایٝ ذسٔبت ٔطالجت ٔی ثبقس، ٔخُ ٞعیٙ ٝ آٔ ٛظـ 

 عطاحی ٔحهَٛ ٚ فطآیٙس ٞبی وبضی ٚ ...

 .ٞعیٙٝ اضظیبثی: وٝ رٟت اضظیبثی ویفیت ٔحهٛالت یب ذسٔبت اضایٝ قسٜ نطف ٔی ٌطزز 

    ٞعیٙٝ ٞبی فسْ ٔٛلقیت زاذّی: ٍٞٙبٔی ایزبز ٔی ٌطز٘س وٝ ٔحهٛالت یب ذسٔبت زاضای فیت یب ٘مم، لج ُ اظ ذ طٚد اظ

 اضایٝ ثٝ ٔكتطی قٙبؾبیی ٔی ٌطز٘س.ؾیؿتٓ ٚ 



 نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خذمات تخصصی مرکس

 

 22  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگمنابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب کلیه

   ٞعیٙٝ ٞبی فسْ ٔٛلقیت ذبضری: ٍٞٙبٔی ایزبز ٔی ٌطز٘س وٝ ٔحهٛالت یب ذسٔبت زاضای فیت یب ٘مم، لجُ اظ ذ طٚد اظ

 ؾیؿتٓ ٚ اضایٝ ثٝ ٔكتطی قٙبؾبیی ٕ٘ی ٌطزز.

 ٝ ٔس ٘ؾط زاقت:زض ایٗ ضاؾتب، زض اضتجبط ثب ٔحسٚز ؾبظی ٞعیٙٝ ٞب ثبیؿتی ؾٝ رعء زض  فطآیٙس ضا ٕٞیك

          ٖآٌبٞی ٘ؿجت ثٝ ٞعیٙٝ ٞب: وٝ ایٗ آٌبٞی اظ فطآیٙس ٔٛرٛز رٟ ت ٔحسٚزؾ بظی ٞعیٙ ٝ ٞ ب ثبی س زض ث یٗ تٕ بْ وبضوٙ ب

 ثیٕبضؾتبٖ ٚرٛز زاقتٝ ثبقس.

 .پبیف ٔساْٚ ٞعیٙٝ ٞب ٚ وكف فُّ ا٘حطاف ٘بٔؿبفس اظ ٔمبزیط ثطآٚضزی 

 ِٛیت ٚ پبؾرٍٛیی زض ضاؾتبی زؾت یبثی ثٝ ثط٘بٔٝ ٞبی ٔسٖٚ.ٔسیطیت ٞعیٙٝ ٞب: وٝ فجبضت اؾت اظ اؾتٕطاض ٘ؾبْ ٔؿئ 

 رٍش ّای تفىیه ّشیٌِ ول تِ ّشیٌِ حاتت ٍ هتغیز

 الف( رٍش ًوَزار اسىاتز )پزاوٌسُ(:

ثطای ٘كبٖ زازٖ فقبِیت زض زٚضٜ ظٔب٘ی اظ ایٗ ٕ٘ٛزاض اؾتفبزٜ ٔی قٛز. ٞعیٙٝ ٞب زض ٕ٘ٛزاض ثب اضظـ ٚاحس پِٛی ٘كبٖ زازٜ ٔی قٛ٘س. 

ٔحٛض افمی ٕ٘بیٙسٜ ٞعیٙٝ ٞبی حبثت ثٛزٜ ٚ ٞعیٙٝ ٔتغیط ثب تٛرٝ ثٝ قیت ٕ٘ٛزاض ٔكرم ٔی قٛز. ثطای ثٝ زؾت آٚضزٖ ذظ ٞعیٙٝ 

ٞب، اظ ٚؾظ ٘مبط عطاحی قسٜ ذغی ضؾٓ ٔی قٛز ٚ ثٝ فجبضتی ٔی تٛاٖ ٌفت قیت ذظ ٘كبٖ زٞٙسٜ تغییطات ٞعیٙٝ وُ )ٞعیٙٝ 

 ات زض ٞعیٙٝ ٞبی وّی اؾت وٝ ثٝ ؾجت ٞط ٚاحس افعایف فقبِیت ضٚی ٔی زٞس.ٔتغیط( اؾت ٚ ٘كبٖ زٞٙسٜ ٔمساض تغییط

 حساوخز: –ب( رٍش حسالل 

 حساوخط ٔی ثبقس. –ضٚـ زیٍط ثطای تفىیه ٞعیٙٝ ٞب ثٝ ٞعیٙٝ حبثت ٚ ٔتغیط، ضٚـ ٕ٘ٛزاضی حسالُ 

 ثطای تفىیه ٞعیٙٝ ٞب، ایٗ ضٚـ زاضای ٔطاحُ ظیط اؾت:

 تطیٗ ٔبٜ اظ ٘ؾط ٞعیٙٝ اؾت.( اِٚیٗ ٔطحّٝ قٙبؾبیی ثبال1

 ( پؽ اظ آٖ وٕتطیٗ ٞعیٙٝ ضا اظ ثیكتطیٗ ٞعیٙٝ وؿط ٔی وٙیٓ.2

 ( زض ٔطحّٝ ثقسی ٞعیٙٝ ٞط ٚاحس ثٝ فطَٔٛ ذغی ٔمبثُ ٚاضز ٔی قٛز:3

ط حزٓ ٕ٘بیبٍ٘  Q: ٕ٘بیبٍ٘ط ٔتٛؾظ ٞعیٙٝ ٔتغیط ٚ  Avc: ٕ٘بیبٍ٘ط ٞعیٙٝ حبثت ،  FC: ٕ٘بیبٍ٘ط ٞعیٙٝ وُ  TCزض ایٗ فطَٔٛ 

 فقبِیت اؾت.

 ج( تحلیل رگزسیًَی:

ثطای قٙبؾبیی ٞعیٙٝ ٔتغیط ٚ ٞعیٙٝ حبثت اظ ایٗ ضٚـ ٘یع اؾتفبزٜ ٔی قٛز. ثب ٔقطفی فقبِیت ٚ زضد زض ٔقبزِٝ ضٌطؾیٖٛ، پیف 

 ثیٙی ٔیعاٖ ٞعیٙٝ وُ أىبٖ پصیط اؾت.

 ّشیٌِ یاتی زر ساسهاى هزالثت سالهت

 الف( سیستن ّشیٌِ یاتی هزحلِ ای:

ضٚـ زض ٔٛؾؿبتی ثٝ وبض ٌطفتٝ ٔی قٛ٘س وٝ ٔحهَٛ آٖ ٞب ثب ٔكرهبت اظ پیف تقییٗ قسٜ ٚ ٔقٕٛالً ثٝ نٛضت ا٘جٜٛ، ٔطاحُ  ایٗ

 ٔرتّف زض تِٛیس ضا عی ٔی وٙس.
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زض ایٗ ضٚـ اثتسا وّیٝ ٞعیٙٝ ٞبی ٔٛاز، وبض ٚ ؾطثبض ثٝ ٔطاوع تِٛیسی ترهیم یبفتٝ ٚ ؾپؽ ایٗ ٞعیٙٝ ٞب ثب اؾتفبزٜ اظ ٔجب٘ی 

ٔقیٙی ثٝ ٔحهٛالتی وٝ اظ ایٗ ٔطاوع فجٛض ٕ٘ٛزٜ ا٘س، تؿٟیٓ ٔی ٌطزز. ٔجٙبی ایٗ تؿٟیٓ، اؾتب٘ساضزٞب ٔٛاز ٚ وبض ٚ ؾطثبض ٚ یب 

 ٘ؿجت ٞبی تزطثی ذٛاٞس ثٛز.

 ب( ّشیٌِ یاتی سفارش وار:

رم ٔطاحُ تِٛیسی ضا عی ایٗ ضٚـ زض ٔٛؾؿبتی افٕبَ ٔی ٌطزز وٝ ٔحهٛالت آٖ ٞب ثٝ نٛضت فٕسٜ یب تٛزٜ، لبثُ تفىیه ٚ ٔك

ٔی وٙٙس ٚ ثطای ٞط وساْ اظ ایٗ فسٜ یب تٛزٜ ٔی تٛاٖ فّٕیبت تِٛیسی ذبنی افٕبَ ٕ٘ٛز ٚ یب ثط حؿت ؾفبضـ ٔكتطی زض آٖ ٞب 

 ویفیت ٔرهٛل ایزبز وطز.

 رٍش ّای هحاسثِ توام ضسُ ذسهات ارایِ ضسُ

 الف( رٍش ّشیٌِ یاتی تز هثٌای فعالیت:

اؾتفبزٜ ؾیؿتٓ ٞبی ٞعیٙٝ یبثی ثط ٔجٙبی فقبِیت وٝ قبُٔ ترهیم ٞعیٙٝ ٔٙبثـ ثٝ فقبِیت ٞبی ا٘زبْ  ؾیؿتٓ ٞعیٙٝ یبثی ٔٛضز

قسٜ ثطای تِٛیس ٔحهَٛ ٚ ؾپؽ ترهیم ٞعیٙٝ فقبِیت ٞبی ٔصوٛض ثٝ ٔحهٛالت، ثط ٔجٙبی ٔقیبضٞبی ٔٙبؾت اؾتفبزٜ ٔحهٛالت 

 اظ فقبِیت ٞبؾت.

ٔجٙبی فقبِیت ضا ٔی تٛاٖ ثؿظ تىبُٔ یبفتٝ ای اظ ضٚـ ترهیم زٚ ٔطحّٝ ای ٞعیٙٝ اظ زیسٌبٜ حؿبثساضی نٙقتی ٞعیٙٝ یبثی ثط 

تّمی وطز وٝ قبِٛزٜ ؾیؿتٓ ٞبی ٘ٛیٗ حؿبثساضی نٙقتی اؾتٛ زض ٔطحّٝ اَٚ ایٗ ضٚـ ٞعیٙٝ ٞبی غیط ٔؿتمیٓ ٔٙبثـ ثٝ وبٖ٘ٛ 

عیٙٝ ثٝ ٔحهٛالت )ؾبیط ٔٛضٛفبت ٞعیٙٝ( ٞبی ٞعیٙٝ ترهیم ٔی یبثس ٚ زض ٔطحّٝ زْٚ ٞعیٙٝ ٞبی ا٘جبقتٝ قسٜ زض ٔطاوع ٞ

 ترهیم زازٜ ٔی قٛز.

 ب( سیستن سٌتی ّشیٌِ یاتی:

ؾیؿتٓ ٞبی ؾٙتی حؿبثساضی نٙقتی وٝ ٔجتٙی ثط ٚاحس ٔحهَٛ اؾت. ثط حزٓ تِٛیس ٚ ٚاحسٞبی ٔحهٛالت ذبل تبویس زاضز. زض 

، ظیطا فطو ٔی قٛز وٝ تٟٙب ٔحهٛالت ٔٙبثـ ضا ایٗ ؾیؿتٓ ٞعیٙٝ ٞب ثٝ ٚاحسٞبی ٔحهٛالت تِٛیس قسٜ ترهیم زازٜ ٔی قٛز

ٔهطف ٔی وٙٙس . ثٙبثطایٗ ٔجب٘ی ترهیم ؾٙتی ٞعیٙٝ ٞب، ثطذی ٚیػٌی ٞبی ٔطتجظ ٚاحس ٔحهَٛ، ؾبفبت وبض ٔؿتمیٓ، ؾبفبت 

ٔهطفی ثطای وبض ٔبقیٗ، یب ٔجّغ ٔٛاز ٔهطفی ثطای تِٛیس یه ٚاحس ٔحهَٛ ، ؾبفبت وبض ٔؿتمیٓ، ؾبفبت وبض ٔبقیٗ، یب ٔجّغ ٔٛاز 

 تِٛیس ٚاحس ٔحهَٛ ضا ا٘ساظٜ ٌیطی ٔی وٙٙس.

زض ٔمبثُ زض ؾیؿتٓ ٞبی ٞعیٙٝ یبثی ثط ٔجٙبی فقبِیت فطو ٔی قٛز وٝ ثٝ ربی ٔحهٛالت، فقبِیت ٞبی ٔٙبثـ )ٞعیٙٝ ٞب( ضا 

ظ ا٘زبْ )ٔهطف( ٞط ٔهطف ٔی وٙٙس ٚ ٔحهٛالت زض ٘تیزٝ ا٘زبْ فقبِیت ٞب تِٛیس ٔی قٛز. ثٙبثطایٗ ثط ٔجٙبی ٔقیبض ٔٙبؾجی ا

 فقبِیت، ٔی تٛاٖ ضزیبثی ٞعیٙٝ ٞب ضا اظ ٔٙبثـ ثٝ ؾٛی فقبِیت ٞب ٚ اظ فقبِیت ٞب ثٝ ٔحهٛالت ا٘زبْ زاز.

 تحلیل ٍاریاًس زر ّشیٌِ ارایِ ذسهات سالهت

بی ٔتٛاِی، تحّیُ یىی اظ ٔٛاضز ثؿیبض ٟٔٓ زض فّت یبثی افعایف ٞعیٙٝ ٚاحس فقبِیت ٞبی اضایٝ قسٜ زض ؾبظٔبٖ ؾالٔت زض زٚضٜ ٞ

 ٚاضیب٘ؽ زض ٞعیٙٝ ٚاحس ذسٔت اؾت، ٚاضیب٘ؽ ٞعیٙٝ ٚاحس ذسٔبت فٕستب ثٝ ؾٝ فبُٔ ثٝ قطح ظیط ثؿتٍی زاضز.

 ( ا٘حطافبت ٘بٔؿبفس لیٕتی زضٚ٘سازٞب1

 ( ا٘حطافبت ٘بٔؿبفس وبضایی ٚ ثٟطٜ ٚضی2

 ( ا٘حطافبت حزٓ وبض ٚ ثطٚ٘سازٞب 3

 



 نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خذمات تخصصی مرکس

 

 24  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگمنابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب کلیه

 : Casemixتعزیف 

Casemix  ه ضٚیىطز فّٕی ثطای عجمٝ ثٙسی ثرف ٞبی ٔطالجتی ثیٕبض ٚ تٛؾقٝ ضاٞىبضٞبی اؾتفبزٜ اظ ایٗ عجمٝ ثٝ فٙٛاٖ ی

زض انُ اظ عطیك وبض ثط ضٚی ٌطٚٞی اظ ثیٕبضاٖ    Casemixثٙسی ثطای ٔسیطیت ٔطالجت ؾالٔت تقطیف قسٜ اؾت. ؾیؿتٓ ٞبی 

تؿٟیُ وٙٙسٜ تحّیُ تكریم تقساز ظیبزی اظ ثیٕبضی ٞب عطاحی  ثب ٚیػٌی ٞبی ثبِیٙی ٚ اٍِٛٞبی ٞعیٙٝ ای ٔكبثٝ ثٝ فٙٛاٖ اثعاض

قسٜ ا٘س. آٟ٘ب ثٝ ذبعط تٛا٘بیی زض قطح تغییطات زض ثطٚ٘سازٞبی ثیٕبضاٖ ٚ ٞعیٙٝ ٞب زض عَٛ ظٔبٖ، زض ثیٗ ثیٕبضؾتبٖ ٞب یه اثعاض 

 اؾتطاتػیه ٔسیطیتی اضظقٕٙس اضائٝ ٔی ٕ٘بیس.

 زاض٘س وٝ آٟ٘ب ضا اظ زیٍط ؾیؿتٓ ٞبی عجمٝ ثٙسی ثیٕبض ٔتٕبیع ٔی ؾبظز.چٟبض ٚیػٌی ثٙیبزی    Casemixؾیؿٙٓ ٞبی 

 ، ثبیس اظ ٘ؾط ثبِیٙی ثب یىسیٍط ٔكبثٝ ثبقٙس.    Case mixثیٕبضاٖ لطاض ٌطفتٝ زض ضزٜ ٞبی  -1

 ، ثبیس قبُٔ ثیٕبضا٘ی ثبقس وٝ اظ ٘ؾط ٔٙبثـ ٚ ٞعیٙٝ ثٝ وبض ضفتٝ ٔكبثٝ ثبقٙس.   Casemixعجمبت  -2

، ثبیس ثطای اعٕیٙبٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ؾبذتٝ قٛز وٝ ثرف ٞبی ثیٕبضاٖ ٚیػٜ تٟٙب ثٝ یه ضزٜ اظ   Casemixثٙسی  عجمٝ-3

Casemix   .ٚاٌصاض قٛ٘س 

، ثبیس قبُٔ تقساز ٔٙبؾجی اظ عجمبت ثٝ ٔٙؾٛض حهَٛ اعٕیٙبٖ اظ ایٗ وٝ ؾٛزٔٙسی ضا ثٝ فٙٛاٖ یه   Case mixعجمٝ ثٙسی  -4

 اثعاض ٔسیطیتی زاض٘س، ثبقٙس.

 

توجه فرهاییذ که با تهیه این جسوات دیگر نیاز به خریذ هیچ   : داوطلبین هحترمنکته ههن

گونه کتاب هرجع دیگری نخواهیذ داشت. برای اطالع از نحوه دریافت جسوات کاهل با 

 شواره های زیر تواس حاصل فرهاییذ.

33090966-33090936-906 -90630006393 

 :خریذ اینترنتی
Shop.nokhbegaan.ir 

 


