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 کی: یمارستانیتمام شده خدمات ب نهیدر محاسبه هز نهیهز میتسه کردیدو رو جینتا سهیمقا 

 یمطالعه مورد

 
 5یمی، نرگس حک4یمزدک رضای، عل*3یفاراب روی، ه3ی، زهرا مشکان2رضاپور زی، عز1پوریعل دیوح

 
 71/5/71 :دریافت مقاله              75/8/71 :شدهصالح دریافت مقاله ا             78/8/71 :پذیرش مقاله 

 
  چکیده

 

 بهه ههانههیدر محاسبه هز یدگیچیارائه دهنده با پ یهامراکز و بخش نیب یوابستگ لیبه دل اد،یعالوه بر تعدد ز یمارستانیخدمات ب :مقدمه

 کهردیتنهها بها رو نهیهز لیتحل مارستان،یب ها درتمام بخش نیبا در نظر گرفتن روابط متقابل برو است. هروب افتهی صیتخص هاینهیهز ژهوی

فراهم  رانیو مد نیمحقق یبرا یترقیاطالعات دق ها،نهیهز یدر روش بررس یرگیمیجهت تصم تواندیاست که م رپذیامکانمتقابل  میتسه
 آورد.

 یش دانشهگاه علهوم پزشهکمنتخب تحت پوش یآموزش مارستانیدر ب 7971بود که در سال  یفیمطالعه حاضر از نوع توص :بررسی روش

و  تیهمراکهز فعال ییبود. په  از شناسها یهای مالاسناد و مدارك و صورت بررسی مصاحبه، مشاهده، هاانجام شد. ابزار گردآوری داده رانیا
 میتسهه نیو همچنه طرفههکیه میتسهه دکهریبا استفاده از دو رو یینها یهاشاخص بخش خدماتتمام شده  نهیمناسب، هز نهیمحرك هز
 . دیزمان محاسبه گردمعادالت هم قیمتقابل از طر

 یکهل دارا نههیو هز یانیهسهربار و م ههاینههیهز هیو متقابل نشان داد که کل یکطرفه میتسه کردیدو رو سهیحاصل از مقا جینتا ها:یافته

 الیهر ونیلیم 71با  نیبه عمل سزار مربوط بیبه ترت یپزشکو چشم مانیمربوط به بخش زا کردیدو رو نیانحراف ب نیشتریانحراف بودند. ب
 بودند. الیر ونیلیم 79و سونداژ مجرای اشکی با 

متقابهل  میتسهه کهردیبها رو تیهفعال یبر مبنها یابینهیخدمات خود را با روش هز نهیهز هامارستانیب کهیدرصورت :یریگجهیو نت بحث

 یتیریمهد ماتیهها تصهمنهیاز هز یروشن ریبهره برده و با داشتن تصو اینهیهز حیصح هاییرگیاز منافع گزارش توانندیم ند،یمحاسبه نما
 .ندیاتخاذ نما یمناسب
 

 یآموزش مارستانیمتقابل، ب میتسه ،یکطرفه میتسه ت،یفعال یبر مبنا یابینهیهز :یدیکل واژگان

 
:نهیدر محاسبه هز نهیهز میتسه کردیدو رو جینتا سهیمقا  .رگسن یمی، حکرضایعل ی، مزدکرویه ی، فارابزهرا ی، مشکانزیعز، رضاپور دیوح پوریعل ارجاع 

 .372-77(: 2)4؛ 7237 سالمت محور هایمجله پژوهش. یمطالعه مورد کی: یمارستانیتمام شده خدمات ب

 انریتهران، ا ران،یا یو اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشک تیریعلوم مد قاتیگروه اقتصاد سالمت، مرکز تحق ار،ی. استاد7

 رانیتهران، ا ران،یا یو اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشک تیریعلوم مد قاتیگروه اقتصاد سالمت، مرکز تحق ار،یدانش .3

 رانیتهران، ا ران،یا یو اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشک تیریعلوم مد قاتیاقتصاد سالمت، مرکز تحق یادکتر یدانشجو .2

 رانیتهران، ا ران،یا یدانشگاه علوم پزشک یکل امور مال ریمد ،یگذارستایو س یمش خط یدکترا یدانشجو. 4

 رانیتهران، ا ران،یا یدانشگاه علوم پزشک ،ینیگوش و حلق و ب قاتیمرکز تحق ،یمسئول امور مال ،یمال تیریمد یدکترا یدانشجو .5

و  تیریدانشکده مد ،اءیاالنبخاتم مارستانیب یروهروب یاسمی دیرش ابانیخ ،مادردایباالتر از بلوار م ،عصرولی ابانخی ،ونک دانیمتهران،  ل:ئونویسنده مس *

 و اقتصاد سالمت تیریعلوم مد قاتیمرکز تحق یپزشک یرساناطالع

                         Email: herofarabi@gmail.com                              ۱37- 77۶77۶74 :تلفن

 

 مقاله پژوهشی 
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 نهیهز میتسه کردیدو رو جینتا سهیمقا

 مقدمه

و گسااشر   یمنااابم مااا  تیدبااا جو اا  باا  م اادو

ارائا  دهنادخ مادما ،  یهااافزون ابعاد ساازمانروز

 یابیساازمان و دساش کی تیمسلم است ک  ادام  فعا 

 ساشمیشادخ با  و اود س نیایاز قبل جع یهاب  هدف

(. او ین شرط الزم بارای 1دارد ) ازیجوانمند ن یشیریمد

 آگاااهیاران بخااس ساا مت، ذگااماادیران و سیاساات

ب شانامت از ن اوخ هزینا  کارد مناابم داششن و کس

 یابی(. ارز2جمام شدخ مدما  است ) ن یمو ود و هز

 لیب  د  یو درمان یاز مدما  بهداشش یاقشصاد صرفاً

مادما   نیاو بشار دوساشان  ا انا یگراانسان عتیطب

 ازمنادین ح،یصا  تیری(. ماد3اسات ) هاودخیب یکار

کا   یدرآمد است ب  ن و وها ن یاز هز یبرآورد واقع

 هان یص ت، دقت و مرجبط بودن اط عا  هز سیافزا

 این یو هز یشیریدرست مد ما یب  منظور اجخاذ جصم

نمودخ  لیدر نظام س مت جبد یدغدغ  اساس کیرا ب  

 در هاانا یبودن هز یرواقعیغ لیاز دال یکی(. 4است )

کاالها و مدما  ارائ  شدخ در  تماهی س مت، بخس

 گراسااامن  یاابااا  نظربخااس سااا مت و اعش اااد 

(Grossman) بااودن ماادما   یا یباار ساارما یمبناا

و  ماتیک  سبب عرضا  ارزان ق است  یاو  یبهداشش

هاا جمام شدخ آن یناهماهنگ مدما  ارائ  شدخ با بها

شود در یک  باعث م یلی(. از  مل  دال5گشش  است )

زدخ  نیجخما قدقی صور  ب  هان یبخس بهداشت هز

  از: ندانشود عبار 

 رایادشوار اسات ز هامارسشانیدر ب امدهایپ فیجوص •

اسات و  یگریمشفاو  از د ماریهر فرد ب یدرمان برا

هااا و مشااب  ممکان اساات جسات یهااادرماان یحشا

 داشش  باشند. ازین یمشفاوج یداروها نیهمچن

است و  دخیچیپ هامارسشانیمدما  در ب دیجو  ندیفرا •

 هاامارساشانیمادما  ب یآن گساشردگ لید  نیجرمهم

 یهاامارساشانیدر ب یممکن اسات حشا نیاست بنابرا

 .میباش یروزان  مشفاوج یهان یمشاب ، شاهد هز

 گاریو د هاامارسشانیب یهاجفاو  نیجراز مهم یکی •

کا   ییهاان یمششرک )هز یهان یها، نسبت هزشرکت

هاا و م صاوال  نا یهز نیارجبااط با یبرقارار یبرا

نسبت  نیا هامارسشانیدر ب باشد( است ک یم یضرور

 باشد. یم ششریب

 یحساابدار ساشمیس یبانینبود اط عا  و عدم پشش •

 مدما   قیاز م اسب  دق هامارسشانیدر ب

 یمشفااوج یهاو ن س هامارسشانیب یسازمان سیماجر •

دارند. ب  عنوان مثال هام با   هامارسشانیک  کارکنان ب

 یهااتیئو و هام مسا نادینما تیاعنوان پزشک فعا 

دساشمزد فارد باا جو ا   نیداشش  باشند بنابرا ییا را

 (.6 ،7م اسب  شود ) ستیبایمخشلف او م یهان س

هاا در نا یم اساب  هز یجو   ب  موارد فوق برا با   

. میرو هساش بخس بهداشت و درمان باا ااا س روبا

  ملا  از مذکور  در بخس هان یهز یرواقعیبرآورد غ

جعرفا  و  حیص  نیجواند با عدم جخمیم ها،مارسشانبی

بود ا  سااالن   یکسار نفعان،یمشضرر شدن ذ شاًینها

 یهاااناا یزه نیوزار  بهداشاات و درمااان و همچناا

 ی(. بررس5کند ) داینمود پ م یب یهاکمرشکن شرکت

باار  رانیکنااد کاا  ماادیجمااام شاادخ کمااک ماا ناا یهز

دارناد  یرا در ساودده ریثأج نیششریک  ب ییهاتیفعا 

یااابی و جيزیاا  و ج لیاال (. هزیناا 2) ناادینما جمرکااز

جواناد مادیران را است ک  می یها، ابزار با ارزشهزین 

هاای گیریبایسش  برای جصمیم هایدر دسشیابی ب  دادخ

گذاری برای اقاداما  و جر در رابط  با سرمای آگاهان 

یابی، ب  عنوان روشای زیر سامشارها یاری دهد. هزین 

های مسش یم و غیرمساش یم با  هزین  برای نسبت دادن

هاا و هاا، رسساا و مادیران بیمارساشانمدیران بخاس

 ساا سؤم یازهااین نیمأگذاران در  هات جاسیاست
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 نهیهز میتسه کردیدو رو جینتا سهیمقا

 

رساند. همچنین اط عاجی یم یاریها نج ت پوشس آ

دربارخ کارکرد عملیاجی بار حساب کاانون هزینا  در 

مواهد گذاشت. با م ایسا  ایان اط عاا  باا  اریامش

جاوان ن ااط بندی شدخ مورد انشظار مایرکرد بود  کا

را ک  نیاز ب  جو   و مدامل  فوری دارند  یدارمشکل

انيام  یمدیریت را در راسشا هاشناسایی کرد. این دادخ

 (.8رساند )یاری می ازیاقداما  مورد ن

 صیجخص یبرا یکیجکن تیفعا  یبر مبنا یابین یهز   

 یسازمان بر مبنا کی می رمسشیو غ میمنابم مسش  قیدق

صاور   یهااتیاها با جو   ب  فعا نمصرف آ زانیم

بار  یابیانا یگرفش  است. در حال حاضر، سیساشم هز

هاای بهداشاشی در بسایاری از ساازمان تیفعا  یمبنا

جواناد سیسشم مای نمورد اسشفادخ قرار گرفش  است. ای

ها و ارائا  اط عاا  ثری برای کنشرل هزین ؤوسیل  م

 تیا(. با جو   با  اهم8های درمان باشد )ق هزین دقی

جماام شادخ  یها در ص ت م اسب  بهاان یهز میجسه

 Activity Based) ساشمیمدما  و از آنيا ک  در س

Costing ABC:) یاز مبناهاا هاانا یهز میجسه یبرا 

مناسب  یاه. اسشفادخ از رو شودیاسشفادخ م یمشعدد

 ا یاص ت عمل سیدر افزا ین س مهم ن یهز میجسه

جماام شادخ مادما  مواهاد داشات.  یم اسب  بهاا

دوطرفا  و رو  اساشفادخ از  کطرف ،ی م،یمسش  میجسه

 جیارا یهاامش ابال( رو  کردیزمان )رومعادال  هم

هساشند  تیافعا  یبر مبناا یابین یدر هز ن یهز میجسه

(9.) 

جمام شدخ مدما   ن یهز یب  بررس یادیز مطا عا    

بار  یابیان یهز کردیرو قیاز طر انمارسشیب یهابخس

دست آمدخ با جعرفا    ب جنشای و پردامش  تیفعا  یمبنا

(. 11-13) انادنماودخ س یرا م ا مارسشانیمدما  در ب

اند مادمت  ای کیجمام شدخ  ن هزی مطا عا ، اغلب

 کاردیباا رو تیافعا  یمبناا رب یابین یهز قیرا از طر

در  Udpa مثال وانعن ب . اندانيام دادخ رف یکط میجسه

جمام شدخ مدما  بخس  ن یهز یمطا ع  مود ب  بررس

 تیفعا  یبر مبنا یابین یبا اسشفادخ از رو  هز یبسشر

در  یپردامشا  اسات. و فا یکطار میجساه کردیبا رو

 نیمادما  و همچنا یبنادمطا ع  مود پس از دسش 

 یجمام شدخ مادما  بساشر ن یمراحل کار، هز حیجشر

م اسب   ک  نیمطا ع  ضمن ا نی. در ارا م اسب  نمود

دانساش ،  دخیاچیرا پ ییجمام شدخ مدما  سارپا ن یهز

 یناو و کااربرد یرا روش تیفعا  یبر مبنا یابین یهز

 انیاب حاالنیدرعکردخ است.  یمعرف مارسشانیب یبرا

 ریانظ ییهااباا ااا س رو  نینمودخ ک  اسشفادخ از ا

رو   نیبودن ا دخیچیپ از،یمورد ن هایدادخ یآور مم

 ییدر م اسااب  و شناسااا ینساابت باا  رو  ساانش

 شاوند،یما نا یک  منيار با  هز یو اقداماج هاتیفعا 

 نیانگیاو همکااران، م ی(. موساو14) رو اسات روبا

 یواحادها یجماام شادخ مادما  درماان یبها متیق

ا زهرا )س( اصفهان را  مارسشانیب یریو جصو ییسرپا

م اسب  نمودناد.  طرف یک میجسه کردیبا اسشفادخ از رو

 ،یرنگاریجصااو یماادما  ارائاا  شاادخ در واحاادها

 یو واحدها یبخشواحد جوان شگاخ،یها، آزمادرمانگاخ

ماذکور در م اسابا  در نظار  مارسشانیب کینیپاراکل

در  ءمطا عا  نشاان داد با   از نیاا جیگرفش  شد. نشا

مرکاز،  یو واحادها کیانیپاراکل یاز واحادها یبرم

هاا باا جعرفا  ن یهز ادیان راف ز یراواحدها دا ریسا

 (.15مصوب بودند )

ج ت عنوان م اسب   یاو همکاران در مطا ع  یجراب   

 مارسشانیب یو وژیجمام شدخ مدما  بخس راد متیق

 میگلسااشان، بااا اسااشفادخ از جسااه یدرمااان و یآموزشاا

مناادرد در  یوگرافیااماادمت راد 35 یباارا کطرفاا ی

نمودناد.  یابین یزه یمصوب دو ش یهافهرست جعرف 

 وردماادمت ماا 35مطا عاا  نشااان داد از  نیااا جینشااا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             3 / 15

http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-272-fa.html


 

 7331پاییز / 3   / شمارهچهارم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش  -فصلنامه  37۶

                                                                                                                       و همکاران پوریعل دیوح

 

 نهیهز میتسه کردیدو رو جینتا سهیمقا

جمام شدخ س  مدمت، کمشار از  یمدمت بها ،یبررس

 یان راف بااال یمدما  دارا رینرخ مصوب بود. سا

جمام شدخ از جعرف  مصاوب باودخ و با  شاکل  متیق

(. 16ماود را نشاان داد ) مارساشانیب یبارا یما  انیز

جماام شادخ  نا یهز زیاعاا  ناز مطا  یجعداد م ادود

بار  یابیانا یرا باا اساشفادخ از هز یمارسشانیمدما  ب

 میجساه ایازمان معادال  هم کردیبا رو تیفعا  یمبنا

جاوان با  یمصاو  ما نایا در. اندمش ابل انيام دادخ

مطا ع   وانبخت و همکااران اشاارخ کارد کا  در آن 

حافظ  مارسشانیمدمت ب 111از  سیجمام شدخ ب ن یهز

معاادال   ل یمش ابل و ب  وسا میجسه کردیبا رو رازیش

 یکارسني یهااز رو  نیشد. همچن م اسب زمان هم

 نیایو جع تیاعناصر فعا  ییشناسا یبرا یسنيو زمان

از مادما   کیاانياام هار  ازیازمان و منابم مورد ن

مادما   متیمطا ع  ان راف ق نیا جیاسشفادخ شد. نشا

آن را عادم  یاصل لید با نرخ مصوب را نشان داد ک  

مناساب و مصاوب  یابیانا یهز یهااسشفادخ از رو 

 نیدانساشند. همچنا تواقعی از دور ب  هانمودن جعرف 

مادما   سیافزا شنهادیان راف باال، پ نیبا جو   ب  ا

را  یباالسار هاین یکاهس مشوسط هز یارائ  براقابل 

بااا  زیاان پرناادینو  یمشاانود مانکهاادان (8،9دادنااد )

 ی اایجطب یزمااان باا  بررسااادخ از معااادال  هااماسااشف

جماام شادخ مادما   یبهاا ن یهز میجسه یکردهایرو

پردامشناد.  رازیشا بهشاتیارد مارساشانیب یو وژیراد

نشاان از  زیادست آمدخ از پژوهس ماذکور ن  ب جینشا

جمام شدخ مدما  با جعرفا   یبها نیامش ف معنادار ب

 (. 17مصوب داشت )

در  یاور  گرفش ، مطا عا ص ی سشيوها براساس   

 میمشفااو  جساه کاردیدو رو جینشاا سا یم ا یراسشا

 نا یم اساب  هز تینشد. با جو   ب  اهم افتی ن ،یهز

در نظار گارفشن  نیمطاا و همچنا نیمدما  با کمشر

با  عناوان  مارسشانیب کیمخشلف  یمدما  واحدها

 ناا یميموعاا ، پااژوهس حاضاار سااعی دارد هز کیاا

و  طرف یک میجسه کردیا دو رورا ب یمارسشانیب  مدما

ج اات پوشااس  یهااامارسااشانیاز ب یکاایمش اباال در 

دو رو   جیم اسب  و نشا رانیا یدانشگاخ علوم پزشک

 .دینما س یم ا گریکدیرا با 

 

 روش بررسی

 1396بود ک  در ساال  یفیمطا ع  حاضر از نوع جوص

ج ات پوشاس  یآموزشا یهاامارساشانیاز ب یکیدر 

انيام شد. ابزار گردآوری  رانیا یدانشگاخ علوم پزشک

اساناد و مادارک و  یها مشاهدخ، مصاحب ، بررسادادخ

 تیامراکز فعا  ییبود. پس از شناسا یهای ما صور 

 نا یهز یهاام ارکو انشخااب  ییو نها یانیسربار، م

 یهااجمام شدخ مدما  شامص بخس ن یمناسب، هز

 کطرف ی میجسه کردیمنشخب با اسشفادخ از دو رو یینها

زماان معادال  هام قیمش ابل از طر میجسه نیو همچن

دفشاار  :از اناد. مراکااز ساربار عبااار دیام اساب  گرد

 اداری  ،یما  امور  ،مارسشانیمدیریت ب دفشر  ،استیر

 جدارکا ، انبارها ،اط عا  و ارجباطا  یو فناور آمار

 واحاد، مادما  دفشار، مانا جلفان، حراست، یدامل

  ،را یااجعم و سااا یسأج ،جیبساا ،رماناا یدب ،جغذیاا 

 ،کشابخانا  ،یپرساشار روان ،یبخشا اعشبار ،کودکمهد

بهباود  دفشار ،یگارما یو ب درآماد ،ونیپااو ،آموز 

کاا  ماادما   یو ادار بانیپشااش یهااابخااس .تیاافیک

و  یاجیاعمل یهاارا  هت بخاس یبانیو پشش یعموم

ارائ   ریدرگ میو ب  طور مسش  دهندیم  ئارا یصیجشخ

آن  یینهاا تی. مراکز فعا باشندینم مارانیب مدمت ب 

 ییآن مدمت نها یهسشند ک  مرو  یدسش  از مراکز

و در واقم مادمت م اور اسات و مراکاز  یب  مششر

 یهسشند ک  ب  مود یآن دسش  از مراکز یانیم تیفعا 
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هاا دهناد اماا و اود آنیارائ  نم ییمود مدمت نها

 یینها تیعا مدمت در مرکز ف کیو ارائ   يادیا یبرا

 ژخیاو یهاااست، ب  عنوان مثال بخس مراقبت یا زام

 مااریاست اماا ب یها ا زامیاز  راح یارائ  برم یبرا

 (.  9نخواهد شد ) صیجرم ژخیاز بخس و ماًیمسش 

در پژوهس حاضر ع وخ بار م اساب  مادما  باا    

 کاردیمادما  باا رو نا یهز ،یکطرف  میجسه کردیرو

روابط  ک نیدند. با جو   ب  امش ابل م اسب  ش میجسه

 اذا  هات  ؛ب  صور  مش ابل اسات ن یمراکز هز نیب

هاا با  آن صیو جخصا میرمسش یغ یهان یم اسب  هز

 یهااتیافعا  ومراکز   یدر وهل  اول کل ،ییمراکز نها

و  کیانیپارکل ،یبسشر یهاب  عنوان مثال بخسها )آن

بار  تیازمان   اظ شادند. در نها...( در معادال  هم

زمان،  هت دست آمدخ از معادال  هم  ب جیاساس نشا

ب  مادما   میرمسش یو غ میمسش  یهان یهز صیجخص

و  یکارساني یهاابخاس، از رو  کیارائ  شدخ در 

 ادیابا  علات جعاداد ز شاًینهااسشفادخ شد.  یسنيزمان

 یبرم ،یمورد بررس یهامدما  ارائ  شدخ در بخس

 نیشاشریساال ب یهاا طاآنارائ   زانیک  م یاز مدماج

را داشت ب  عنوان مدما  شامص انشخااب  یفراوان

  بار اسااس اط عاا  با یینهاا لیشدند. سپس ج ل

مادما  شاامص  یبرا کردیدست آمدخ با هر دو رو

با  علات  یپزشاکزنان و اشم یدر دو بخس  راح

مدما  ارائ  شدخ انيام شد. الزم ب  ذکار  یجنوع باال

 یهاابخاس نیمش ابال با یاست با جو   ب  وابساشگ

دسات   با جیو باال بردن دقت نشاا مارسشانیمشفاو  ب

با   صارفاً میرمساش یغ یهاانا یآمدخ، در م اساب  هز

اند بخاس اکشفاا نشاد و  ای کیها و اط عا  ن یهز

در  مارساشانیب یهاامراکاز و بخاس  یالک یهان یهز

جماام شادخ و  ن یم اسبا  اسشفادخ شد اما م اسب  هز

زنان و  یدو بخس  راح یبرا یینها یهالیلارائ  ج 

 نیدو بخس در ب نیانيام شد. انشخاب ا یاشم پزشک

 علات اسات کا  اوالً نیبد مارسشانیب یهابخس  یکل

 یجمام شدخ برا ن یهز س یامکان انيام م اسبا  و م ا

 یبرا و بزرگ است. دوماً یطوالن یها کاربخس  یکل

 جیدست آمدخ نشاا  بشوان بر اساس اط عا  ب ک  نیا

کاا  هاام جنااوع  ییهاااداد، الزم بااود بخااس میرا جعماا

 یفراوانا کا  نیاباود و هام ا ششریها بمدما  در آن

ها باال باشد، انشخاب شاوند. مدما  ارائ  شدخ در آن

 نیامخشلف ا یهاسبخ  یاو  یآمارها یپس از بررس

 س یها  هت م اسب ، م ابخس نیجردو بخس مناسب

 ذکر شدخ را داشت.  لی  دالب یریپذمیو جعم

هاا، تیافعا  یبنادو طب ا  ییشناسا یصور  کلب    

 ییها، شناسااتیب  فعا  یباالسر یهان یهز صیجخص

(، م اساب  نارخ ساربار 1) ادول  ن یهز یهام رک

(cost poolو نها )سربار با  مراکاز  ن یهز میجسه شاًی

 یبار مبناا یابیانا یرو  هز یایا را یهاگام ،یینها

م اسابا   ضار( ک  در پژوهس حا18است ) تیعا ف

پس از انيام مراحال ماذکور صاور  گرفات. قابال 

 تیافعا  یبر مبنا یابین یمراحل هز یجو   است جمام

و مش ابل در نظار  یکطرف  میجسه کردیهر دو رو یبرا

 زانیاذکر شادخ در م یکردهایگرفش  شد و جفاو  رو

 سااربار باا  یهااااز بخااس افشاا ی صیجخصاا ناا یهز

 یبا  اگاونگ مطا اببود. در ادام   یینها یهابخس

و مش ابل پردامش   یکطرف  میجسه یهاکردیم اسب  رو

 شود.یم
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 نهیهز میتسه کردیدو رو جینتا سهیمقا

 های مورد بررسی در بیمارستان آموزشی منتخبهای هزینه در بخش: محرک1جدول 

 محرک هزینه مراکز هزینه ردیف

 کیلوگرم لباس شسته شده لندری 7

 های غذاتعداد پرس تغذیه 3

 زیربنا انرژی 2

 تعداد افراد شاغل مدیریت 4

 زیربنا خدمات 5

 زیربنا نگهبانی ۶

 تعداد افراد شاغل اداری 7

7 CSR تعداد پک استریل 

 زیر بنا سیساتأت 3

 های فعال هر بخشتعداد سیستم واحد فناوری اطالعات 7۱

 های خریدتعداد درخواست تدارکات 77

 های آزمایشگاهیتعداد تست آزمایشگاه 73

 هاتعداد پذیرش واحد تصویربرداری 72

 هاتعداد عمل اتاق عمل 74

 

 تیمراکز فعا  ییپس از شناسا :یکطرفه میتسه کردیرو

 یهااجمام شادخ بار اسااس م ارک یدر م اسب  بها

ساربار و  یواحادها ن یهز ت،یمناسب هر فعا  ن یهز

 یهاابا  بخاس افشا ی صیجخص ن یب  عنوان هز یانیم

 یینهاا نا یآن هز یدادخ شد و بر مبنا صیجخص یینها

مورد مطا ع  م اساب   یهامدما  شامص در بخس

اسات  نیاا کطرف ی می. نکش  قابل جو   در جسهدیگرد

 نیسربار ب یهابخس یهاتیها و فعا بسشان -ک  بدخ 

ساربار  یدر نظر گرفش  نشدخ و جنها واحادها گریکدی

در نظر گرفش   یینها یهابخس یبرا بانیب  عنوان پشش

عا وخ بار  ینیشوند. ب  عنوان مثال بخاس کاارگزیم

 یهابخس یک  از منابم انسان شکانپز یحکم زدن برا

ساربار  یهاابخاس یشاوند، بارایم سوب م یینها

 ینیحکام کاارگز ز،یان یهمچون کارکناان حساابدار

 کطرفا ی میجسه کردیمورد در رو نیکند ک  ایصادر م

 (.9گردد )یظ نم  ا

مراکاز   یاکل کارد،یرو نیادر ا متقابل: میتسه کردیرو

زماان در نظار گرفشا  و ب  طور هم مارسشانیب تیفعا 

 مراکز ب   نایدما  بابسشان م -مشارکت و بدخ زانیم

 

در  یکلطورشد. ب  نییمناسب جع ن یواسط  م رک هز

 دکریبا اسشفادخ از رو تیفعا  یبر مبنا یابین یرو  هز

 تیا اعافراکز ام یهان یزاه یی ابل، شناساامش میجسه

است. هر مرکاز  یابین یهز ندیفرآ ی زء اصل بانیپشش

 یهاانا یاعام از هز یشاامل دو  ازء اساسا بانیپشش

 یگااریو د تیاامربااوط باا  مااود مرکااز فعا  میمسااش 

است  تیمراکز فعا  ریاز سا افش ی صیجخص یهان یهز

آن مرکاز  میمساش  ن یهز یدارا تیهر مرکز فعا  یعنی

 تیامراکز فعا  ریاز سا افش ی صیجخص ن یهز وخب  ع 

هاا نا یهز صیاست.  هت جخص تیمرکز فعا  نیب  ا

 سیمااجر کیادر قا ب  تیابشدا مراکز فعا  ستیبایم

درصاد  زانیاشادخ، ساپس م فیاجعر یو اف  یعمود

مراکاز ارائا   ریبا  ساا تیاک  هر مرکز فعا  یمدماج

ب  م رک   با جو  د،ینمایم افتیها دراز آن اینمودخ 

گنياندخ شود. پس  سیدر ماجر تیهر مرکز فعا  ن یهز

 یبارا نا یمربوط ب  هار مرکاز هز یهان یهز نییاز جع

هار  نا یکال هز ،یجمام شدخ هر مرو ا ن یهز نییجع

 نا یو هز میهر مرکز ج سا یهایمرکز ب  جعداد مرو 

 یجئاور . از نظاردیاآیدست ما  ب یجمام شدخ مرو 
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در واقم شامل دو  بانیپشش تی هر مرکز فعا یهان یهز

مرباوط  میمسش  یهان یهز یکیاست ک   یاساس ء ز

 صیخصاج یهان یزاه یگریو د تیب  مود مرکز فعا 

 یهان یهز نیباشد بنابرایم تیمراکز فعا  ریاز سا افش ی

 گردد:یم اسب  م ریصور  ز  ب تیهر مرکز فعا 

 

 =( میمسش  ریغ ای می)مسش تیمربوط ب  هر مرکز فعا  یهان ی+ هز تیمراکز فعا  ریسا یهان یاز هز تیکز فعا مر نیسهم ا

 تیمرکز فعا  یهان یهز

 یریب  صور  مشغ تیاساس اگر هر مرکز فعا  نیبر ا

 یدر نظر گرفش  شود، از نظر  بار Xijاز  یا داگان 

 نیایعج ریاصاور  ز  با تیاهر مرکز فعا  یهان یهز

 گردد:یم

X1 = i) 

 

هاای مساش یم هار مرکاز هزینا  ک  در این معاد ا  

 و تیفعا 

 
های جخصیص یافش  از سایر مراکاز فعا یات با  هزین 

کا  حال  باشد. باجو ا  با  ایاناین مرکز فعا یت می

ای با جو   ب  جعداد باالی مشغیر  بری و انین معاد  

بر و نیز ز فعا یت ب  صور  دشوار، زمانهمچنین مراک

 ساتا احشمال وقوع اششباخ در م اسب  آن بسیار بااال

با   هات  2117نسخ   Matlabافزار بنابراین از نرم

 (17)انيام م اسبا  اسشفادخ شد 

 

 هایافته

ماورد مطا عا   مارساشانیدر ب اینا یهز هاایسرفصل

 ،یح وق و دسشمزد، دارو و  وازم مصارف ن یشامل هز

 یو انارژ زا یاجيه یو اسشه ک و نگهدار را یجعم

 نشاان دادخ شاد زیان 2طور کا  در  ادول بود. همان

با  بیب  جرج یح وق و دسشمزد و دارو و  وازم مصرف

ها را ب  ماود ن یهم از هزس نیششریدرصد ب 17و  61

 اردیالیم 23امشصا  دادند. الزم ب  ذکر است حدود 

باود کا   نگیمربوط ب  هشل ییدارو یهان یاز هز الیر

 ها را شامل شد.ن یدرصد از کل هز 6حدود 

 

 6931در سال  منتخب مارستانی( بالی)ر نهیهز یها: سرفصل2جدول 

)ریال( هزینه کل سرفصل هزینه بریهدرصد هزین   

37/۶۱ 327،457،377،574 حقوق و دستمزد  

73/7۶ ۶5،277،373،4۱5 دارو و لوازم مصرفی  

22/7 5،3۱7،72۱،333 تعمیرات  

۶7/۱ 3،۶52،532،744 های انرژیحامل  

33/7 7،77۶،2۶4،325 استهالک  

53/77 73،4۱۶،733،7۱7 *سایر  

 7۱۱ 237،۱47،774،۶77 مجموع

 ها و حق مسکن بود.یمرخص دیکارکنان، بازخر ونید ،یصندوق رفاه ،یبازنشستگ مه،یب شامل  ری*سا             
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 نهیهز میتسه کردیدو رو جینتا سهیمقا

 نیایهر بخس و جع میمسش  یهان یپس از م اسب  هز

و  یکطرف  میجسه یهاکردیمناسب با رو ن یم رک هز

هار دو  یپردامش  شد. مرو ا ن یهز لیمش ابل ب  ج ل

 صیصجخ ن یو ان راف هز س ی( م ا3) دول  کردیرو

 سینما 2م اسب  و در نمودار  کردیاز هر دو رو افش ی

 .دادخ شد
 

 بیمارستان منتخب یهابخشدر  متقابل کردیرودر مقابل  یکطرفه کردی( روالی)ر نهی: تفاوت هز9جدول 

تفاوت هزینه واحدهای  نام بخش

از  کطرفهیسربار رویکرد 

)ریال( متقابل  

تفاوت هزینه واحدهای میانی 

ریال() رفه از متقابلرویکرد یکط  

ته تفاوت هزینه تخصیص یاف

)ریال( رویکرد یکطرفه از متقابل  

 7،425،434،273 7،275،7۱4،۶47 73۱،273،۶73 جراحی زایمان

 373،247،7۱3 775،77۶،327 757،773،572 بخش جراحی

 775،4۱7،733 754،777،۱۱۱ 72۱،52۶،733 بخش جراحی زنان

۶35،373،4۶7 77۱،474،437 داخلی  233،32۶،732 

 7،۶7۶،333،۱74 7،457،472،232 757،755،757 بخش سوختگی

 57،477،274 7،2۶۶،77۶ 5۱،۱57،527 دیالیز

 34۱،533،773 327،72۶،342 7،775،327 اتاق عمل اورژانس

 732،34۶،۶22 775،5۶4،57۶ 77،۶73،۱57 فوق تخصصی جراحی ترمیمی

737،777،7577، 7،۶37،473،53۶ 7۶۱،237،723 بخش ویژه  

 ۶27،4۱۶،۱77 574،723،775 54،3۶۶،373 مامایی

- 2۶،373،775 قلب و عروق 542،227،44  - 7۶3،257،7  

- درمانگاه جراحی عمومی 77۶،743،52  777،252،۶2۱ 777،5۱2،744 

- درمانگاه چشم 243،5۱7،73  7،5۶2،343،737 7،477،447،543 

- درمانگاه ارتوپد 7۱2،۶75،3  2۱۱،۱۶7،557 7،27۶،45533  

 ۶7،57۶،423 ۶7،7۶7،274 475،۱47 درمانگاه ارولوژی

 74،24۶،۶37 ۶،35۶،737 7،۱73،7۱۶ درمانگاه اعصاب و روان

- درمانگاه بیماران دیالیزی ۱73،۱47،77  37،773،7۶4 7۱،743،۶75 

- درمانگاه داخلی 42۶،723،27  754،772،۱33 777،722،۶5۶ 

- درمانگاه داخلی اعصاب 337،575،4  23،242،737 37،757،733 

- درمانگاه زنان و زایمان 7۱3،372،72  75۶،772،473 72،423،۶77 

- درمانگاه عفونی ۱57،73۱،44  ۶2،772،۶27 73،۱۶2،57۱ 

 23،772،774 3۶،553،723 5،5۶7،۶43 تخصصی داخلی غدددرمانگاه فوق

- درمانگاه فوق تخصصی داخلی کلیه 47۶،237،77  55،773،742 3742،775،2  

- درمانگاه قلب 773،4۶۱،37  77،733،۶57 5۱،2۶7،777 
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 نهیهز میتسه کردیدو رو جینتا سهیمقا

 

 

 های تخصیص یافته با دو رویکرد تسهیم یکطرفه و متقابل: مقایسه هزینه6نمودار 

 

 هااینا ی، ان راف هز1دست آمدخ از نمودار   ب جینشا

نشاان داد. در  کاردیرا در هار دو رو افشا ی صیجخص

اورژانااس  لیاااز قب یینهااا تیاااز مراکااز فعا  یبرماا

 نا یو قلاب و عاروق هز یاورژانس سومشگ ،یبسشر

 کاردیکمشار از رو کطرفا ی کردیبا رو افش ی صیجخص

 کاازمرا ریسااا یمش اباال م اسااب  شااد و باارا میجسااه

زناان، اجااق عمال  یبخاس  راحا مان،یزا ی) راح

قلب و عروق، درمانگاخ اشم،  ژخ،یاورژانس، بخس و

 ،یزیا یااد نمااارایدرمانگاااخ ب ،اورو ااوژیدرمانگاااخ 

(،  یاکل یو درمانگااخ فاوق جخصصا یدرمانگاخ عفاون

از  شاشریب کطرفا ی کاردیدر رو افشا ی صیجخص ن یهز

 کاردیرو دو جاری زئا یمش ابل بود. در بررس کردیرو

 هااینا یساهم هز ،کطرفا ی کردیمشخص شد ک  رو

اشام،  ،یعماوم ی راح یهادرمانگاخ یسربار را برا

اعصااب،  یداملا ،یاملاد ز،یا ید ،اورو وژیارجوپد، 

و قلاب کمشار از حاد   یاکل ،یعفاون ماان،یزنان و زا

 ییسهم مراکز نهاا یبررس نیزدخ است. همچن نیجخم

نشان داد کا  در بخاس قلاب و  یانیمراکز م ن یاز هز

 کاردیکمشار از رو هاان ی، هزیکطرف  کردیعروق با رو

 بر عکس، تیمراکز فعا  ریمش ابل برآورد شد و در سا

 مراکز بود. نیب ن یگواخ بر انش ال هزبود ک  

 کارد،یدو رو نیاا سا یم ا جارقیادق یبررسا  هت  

مرکاز  کیاجر و در ساطح مادما  یم اسبا   زئ

 یکاار، دو بخاس  راحا نیا یانيام شد. برا تیفعا 

و بخس اشم ب  علت باال بودن مدما  ارائ   مانیزا

 نیاهاا، انشخااب شادند. مادما  شاامص اشدخ آن

جعدد و جکرر ارائا  مادما   یاز واکاوها پس بخس

 ،یعایطب ماانیبا  صاور ، کورجااژ، زا ساالکی یط

 یباارا( TL: Tubal Ligation) ساا ط و ن،یساازار

کارجاراکت با  نز، کارجاراکت باا اشام  مان،یبخس زا

بخاس اشام  یبارا یاشک یکواک و سونداژ ميرا

جماام شادخ مادما   نا یمشخص شادند. ساپس هز

 میو جساه کطرفا ی میجساه کاردیمذکور با هار دو رو

هار  یازا  ب کردیمش ابل م اسب  و ان راف هر دو رو

 دست آمد.   مدمت ب

مشااخص اساات  5و  4کاا  از  ااداول  طااورهمااان  
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 نهیهز میتسه کردیدو رو جینتا سهیمقا

 کاردیاز رو افش ی صیجخص یهان یجفاو  هز نیششریب

مربوط با  مادمت  مانیو مش ابل در بخس زا یکطرف 

ن مادما  بود و پاس از آ الیر ونیلیم 16با  نیسزار

و پانصد هزار  ونیلیم 1ب  طور برابر با  TLکورجاژ و 

جفاو  را با  ماود امشصاا  دادناد.  نیششریب الیر

مرباوط با   یپزشاکجفاو  در بخس اشام نیششریب

و ساپس  الیار ونیالیم 13باا  یاشک یسونداژ ميرا

و  ونیالیم 5مدمت کاجاراکت باا اشام کوااک باا 

 بود. الیپانصد ر

 

 
 ریال( با دو رویکرد تسهیم یکطرفه و متقابل و انحراف آن) مانیزاهای تخصیص یافته بخش : هزینه4جدول 

 TL سقط سزارین زایمان طبیعی کورتاژ زایمان

 4،745،47۱ 2،734،7۶7 7۱،727،532 2،734،7۶7 4،745،47۱ هزینه تخصیص یافته با تسهیم متقابل

33،7434،3 5،۶34،2۱۶ کطرفهیهزینه تخصیص یافته با تسهیم   3۶،37۱،۱5۱ 4،333،743 5،۶34،2۱۶ 

-754،73۶ کطرفهیمتقابل از  انحراف رویکرد      574،375-  - 537،347،7۶  - 375،574  - 73۶،547،7  

 

 های تخصیص یافته بخش چشم )ریال( با دو رویکرد تسهیم یکطرفه و متقابل و انحراف آن: هزینه5دول ج

نزکاتاراکت با ل بخش چشم م کوچککاتاراکت با چش   سونداژ مجرای اشکی 

 3،432،447 3،432،447 3،432،447 هزینه تخصیص یافته با تسهیم متقابل

 75،747،5۱5 7،۱43،۶7۱ 3،۶۱5،7۶4 کطرفهیهزینه تخصیص یافته با تسهیم 

- کطرفهمتقابل از ی انحراف رویکرد 77۶،777  - 7۶3،543،5  - ۱57،247،72  

 

 

 یریگجهیبحث و نت

مورد مطا ع  نشاان داد کا   مارسشانیبدر  ن یهز لیج ل

دارو و  نا یدرصاد و هز 61ح وق و دسشمزد با  ن یهز

هاا نا یسهم از هز نیششریدرصد، ب 17با  ی وازم مصرف

را ب  مود امشصا  دادند. براسااس پاژوهس حاضار 

هاا را با  ماود نا یساهم از هز نیششریب یانسان یروین

 ن ین در زمامشصا  داد اما در مطا ع  قنبری و همکارا

 یواحادها ز،یا یاجماام شادخ مادمت د ن یم اسب  هز

 24با  یدرصد و مواد و ملزوما  مصرف 44با  یبانیپشش

سهم از مناابم را با  ماود امشصاا   نیششریدرصد ب

واحاد  کیابهاای جماام شادخ  ج،یدادند. بر اساس نشاا

از  شاشریاماام ساياد )ع( ب مارسشانیدر ب زیا یمدمت د

و  ی(. در مطا عا  جرابا19باود )مصاوب  یدرمان جعرف 

جمااام شاادخ ماادما   ناا یهمکاااران در م اسااب  هز

درصاد، هزینا   3/43هزین  نیروی انساانی  یو وژیراد

درصاد، هزینا   5/31 هااجخصیص یافش  از سایر بخس

سهم از  نیششریدرصد، ب 1/12 مواد مصرفی امشصاصی

 مطا عاااا در  نی(. همچناا16هااا را داشااشند )ناا یهز

درصاد و  49 یکارکنانو همکاران نیز هزین   نگریناای

هاا را در درصاد از کل هزینا  22های مصارفی هزین 

 زیاپاژوخ و همکاااران ن( در مطا ع  نیاک21) برداششند

بیشااشرین ساااهم  یکارکنانهای مشاخص شاد هزین 

درصد  19/66ب   کیهااای  اری با نزدرا در هزیناا 

باا  یو مواد مصرف ریجعم ن یاز آن هز سدارا بودند و پ

را باا  مااود  هاااناا یسااهم از هز نیشااشریدرصااد ب 16

(. نشاایج مطا عاا  فااوق در 21) امشصا  دادخ بودند

و ماواد مصاارفی جااا حااد  یکارکنانهای زمین  هزین 

 یزیادی با نشایج مطا ع  مو ود مشاب  است. در ماوارد
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 مشفااو  لید   ب یمورد، قسمشیب  اشم م یک  جفاوج

 ییهابخس گریباشد. از طرف دیم قیدن  امع  ج  بو

 یهاان یزام ور هساشند باا ها زا یک  جيه زیا یمثل د

وا   هساشند و ا بشا  اما یششرایب یو مصرف یبانیاپشش

جماام شادخ  نا یماذکور هز ساندگانینو کا یدرصورج

ميموعا  کامال در نظار  کیارا ب  عناوان  مارسشانیب

 یششریب س یامکان م ا  عا مطا جینشا گرفشند مسلماًیم

 داشت. 

جماام شادخ  نا یحاضر ع وخ بر م اساب  هز پژوهس  

باا رو   یپزشاکو اشام ماانیزا یهامدما  بخس

هاا باا دو آن سا یبا  م ا تیافعا  یبر مبناا یابین یهز

 جیپردامت ک  نشاا زیو مش ابل ن کطرف ی میجسه کردیرو

جفاااو   نیشااشریرا نشااان داد. ب کااردیان ااراف دو رو

و مش ابال  یکطرف  کردیاز رو افش ی صیجخص یهان یهز

و در بخس  نیمربوط ب  مدمت سزار مانیدر بخس زا

باود.  یاشاک یمربوط ب  ساونداژ ميارا یپزشکاشم

 نیانشان داد ک  ا کردیدست آمدخ از دو رو  ان راف ب

با   یباالجر یک  وابسشگ یها و مدماججفاو  در بخس

 ییمودنماا ششریشند، بو سربار داش یانیم تیمراکز فعا 

شدن روابط مش ابال در م اسابا  باا  گ. کمرنکردیم

اساشفادخ مشاشرک و مش ابال  ،یکطرفا  میجساه کردیرو

موضاوع منيار با   نی. اردیگیم دخیرا ناد یانیمراکز م

مدما   نیا افش ی صیجخص ن یشود ک  سهم هزیم نیا

اجاق عمل )کا   رینظ یانیواحد م کی( از نیسزار )مث ً

مشفاااو  مااورد اسااشفادخ قاارار  یاعمااال  راحاا یاباار

 نا یهز ک  نیبر ا یمبن یا. مطا ع ابدی سی( افزاردگییم

مشفااو   یکردهایاز مدما  را با رو یجمام شدخ برم

 نشد.  افتی ،دینما س یم اسب  و م ا

جماام شادخ  نا یم اسب  هز یپژوهس حاضر برا در   

خ از دسات آماد  با میرمساش یغ نا یهز ،ییمدما  نها

مرباوط با   میمسش  ن یهز نیزمان و همچنمعادال  هم

 یسنيو زمان یکارسني یهاهر بخس بر اساس رو 

حاصال  جفااو   جیدادخ شد و نشا صیم اسب  و جخص

 درجماام شادخ باا جعرفا  مصاوب را نشاان داد.  ن یهز

بخاس  یبارا یابیانا یهز زیو همکاران ن یمطا ع  مان

زمان انياام گرفات. همبا رو  معادال   ژخیمراقبت و

 یابیانا یرو  هز یهامطا ع  پس از انيام گام نیدر ا

 تیاظرف ژخ،یابخاس مراقبات و یبرا تیفعا  یبر مبنا

و  دیابر اساس زمان مف تیاز مراکز فعا  کیهر  یعمل

 یینهااا ناا یو هز سااشخرادا یکااار یروزهااا نیانگیاام

 یبر مبنا ژخیو یهامدما  ارائ  شدخ در بخس مراقبت

م اساب   یدر مطا ع  آناان، بارا شاًیسب  شد. نهاآن م ا

 یبار مبناا یابیانا یرو  هز مارسشانیمدما  ب ن یهز

 شنهادیباال بردن دقت م اسبا  پ یگرا برازمان تیفعا 

 ن ارافا زیاو همکاران ن یمطا ع  مان جی(. نشا22) شد

جمام شدخ از جعرف  مصوب را نشان داد کا  از  ن یاز هز

پژوهس حاضر همسو بود و هار  جیابا نش زین ثیح نیا

جمام شدخ از جعرف  مصوب را  ن یدو مطا ع  ان راف هز

 نمودند.  أییدج زمانهمبا رو  معادال   یحش

مش ابل نشان داد  میحاضر بر اساس رو  جسه مطا ع   

ها ان راف و ود داشت. مدما  و جعرف  آن ن یهز نیب

مدما  جمام شدخ  ن یب  م اسب  هز یمطا عا  م دود

 نیمش ابل پردامشناد بناابرا میجسه کردیبا رو مارسشانیب

مطا عاا   ریمطا ع  حاضر با سا جیها و نشاافش ی س یم ا

. قابال ذکار اسات دینمایدشوار م یحدانيام شدخ جا 

و  یکطرف  یکردهایرو س یم ا ن یدر زم یامطا ع  چیه

نشد.  افتی تیفعا  یبر مبنا یابین یمش ابل در رو  هز

 یبر مبنا یابین یز  مل  مطا ع  انيام شدخ با رو  هزا

 مشانود ا مش ابل، مطا عا میجسه کردیروو با  تیفعا 

و  وانبخت و و همکاران  یمان ،پرندینمانکهدانی و 

دهندخ نشان زیدو مطا ع  مذکور ن جیهمکاران است. نشا

جمام شدخ مدما   یجعرف  مصوب با بها یان راف باال
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 نهیهز میتسه کردیدو رو جینتا سهیمقا

( کا  از 8،17،21بود ) مارسشانیاال ب  بب انیز لیو ج م

 زیاست. جما یهمسو با مطا عا  مورد بررس ثیح نیا

در   ااظ  یپژوهس حاضر باا مطا عاا  ماورد بررسا

 جیدر م اسبا  بود و بر اسااس نشاا کردیکردن دو رو

را ارائا   نا یاز هز یجارقیدق یهانیرو  مش ابل جخم

جماام  نا یهز مطا عا  مذکور صرفاً ن،یداد. ع وخ بر ا

در  نایا. انادمرکز را م اسب  نماودخ ایبخس  کیشدخ 

با   یمارسشانیو مدما  ب تیاست ک  مراکز فعا  یحا 

باودخ و   ااظ  یدگیاچیپ یعلت رواباط مش ابال دارا

 کیدر مورد  یینها یریگي ینش یمراکز برا  ینکردن کل

 ارائ  مواهد داد.    یواقع ریغ جیبخس، نشا

 کردیاضر نشان داد ک  اسشفادخ از روپژوهس ح جینشا   

مواهد شاد و  ن یانش ال هز يادیمش ابل مانم از ا میجسه

 میدست آمادخ را نسابت با  رو  جساه  ب جیدقت نشا

دسات آمادخ باا   ب جیباال بردخ و اسشفادخ از نشا کطرف ی

 مارساشانیب ریانظ دخیچیپ یهاسازمان یبرا کردیرو نیا

و همکااران در  یظااهربود.  هدموا دییأمورد ج ششریب

 یبار مبناا یابیان یدو رو  هز س یمطا ع  مود ب  م ا

مادما   یبارا یبا  رو  سانش یابیان یو هز تیفعا 

اساشان کردساشان  دیاجوح مارسشانیب یبخس اونکو وژ

 کا  نیمطا ع ، ع وخ بر ا نیا جیپردامشند. بر اساس نشا

جمام شدخ مادما  باا جعرفا  مصاوب ان اراف  ن یهز

 5جمام شادخ  یمدما  با رو  بها ن ی  هزبلک اشتد

برآورد شد. مطا عا  ماذکور  یاز رو  سنش ششریبرابر ب

نماودخ  سا یم ا گریکادیرا باا  یابین یدو رو  هز زین

نمااودخ اساات. در  م اسااب هااا را اسات و ان ااراف آن

  یجوص تیفعا  یبر مبنا یابین یمطا ع  مذکور رو  هز

 یابیانا یهز حیصا   انشخااب رو تیاشدخ و بر اهم

و  یباا مطا عا  ظااهر س ی(. در م ا7شدخ است ) دیکأج

 یابین یهز دأییع وخ بر ج زیهمکاران، پژوهس حاضر ن

مش ابال با   میجسه کردیاسشفادخ از رو ت،یفعا  یبر مبنا

جمام شدخ مدما  را مهام  ن یهز جرقی هت برآورد دق

خ داد شنهادیشمردخ و کاربرد آن را در انيام م اسبا  پ

 است.

مش ابال،  میجساه کاردیبر رو دیکأحاضر با ج پژوهس   

ب  علات  مارسشانیب یرا برا تیفعا  یبر مبنا یابین یهز

مراکز و مدما  ارائ  شدخ در آن با  عناوان  ادیجعدد ز

هاا نا یهز جارقیبرآورد دق یاز راهکار مناسب برا کی

 انو همکار Laurila ک ای نمودخ است. مطا ع   یجوص

یاابی باار مبنااای فعا یاات در بخااس ین  هزین در زم

رادیو ااوژی کودکااان بیمارسااشان آموزشای او ااو در 

 7452کشااور فن نااد انيااام شاااد در ایااان مطا عااا  

پروسیير رادیو وژی بررسی شد. نشایج آن نشان داد ک  

یابی بار مبناای فعا یات دقات باا ا رای سیسشم هزین 

 کاا ین وباا  دهاادیماا سیزاهااا را افااناا یباارآورد هز

درصاد کااهس  16درصاد با   57از  سربارهای هزین 

یافشاا  اساات و جغییاار هزیناا  واحااد در پروساایيرهای 

+  85درصاد جااا - 42مخشلف بخاس رادیو اوژی از 

و   Novákو Popesko .(23درصد جغییر یافش  است )

 یابیان یکاربرد رو  هز تیدر مطا ع  مود ب  اهم زین

آن در  تیاخاس بهداشات و اهمت در بیفعا  یبر مبنا

مطا عا   نیااشارخ نمودخ است. در ا یشیریمد ما یجصم

 یبار مبناا یابین یهز سشمیشدن س ییا را تیابشدا اهم

و  انیارو  ماذکور ب ییا را هایو سپس گام تیفعا 

در  تیافعا  یبار مبناا یابیانا یکاربرد رو  هز شاًینها

  یصابخاس بهداشات جو رانیبخس بهداشت را ب  مد

 تیااهم Chanمطا عا   نی(. همچنا24مودخ اسات )ن

 لیرا ب  د  تیفعا  یبر مبنا یابین یاسشفادخ از رو  هز

ساوق  شاًیو نها حیص  یهایریگمیو جصم ن یکنشرل هز

پرباازدخ را در بخاس  یهاتیدادن منابم ب  سمت فعا 

(. 25نمودخ است ) انیب مارسشانیب بهداشت و مصوصاً

و  یابیانا یهز تیااهم  عاا طام نی هت ک  ا نیاز ا
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 دییاأکاربرد آن در بخس بهداشت و درماان را ماورد ج

 پژوهس حاضر هسشند.  جیاند، همسو با نشاقرار دادخ

دست آمدخ پاژوهس حاضار   ب جینشا  یکل در نهایت  

 میجساه کردیبا رو تیفعا  یبر مبنا یابین ینشان داد هز

انش اال  ياادیمش ابل منير ب  ا مینسبت ب  جسه یکطرف 

باا  نا هزی انش ال شد . شد مواهد هابخس نیب ن یهز

ها و مدما  ارائ  شادخ بخس یوابسشگ زانیجو   ب  م

مشفااو   یانیاو م ساربار تیاهر بخس ب  مراکاز فعا 

هار  نا یکا  هز شاودیباعث م یم اسباج نیاست. ان

 زانیابا  دور از م زیاهر مرکز ن ایمدمت در هر بخس 

 هاین یاز هز یواقع ریبرآورد غ آن برآورد گردد. یواقع

مادما  و ساوق  یابیان یمدما  ارائ  شدخ امکان به

با  ارائا  مادما  پرباازدخ را دشاوار  مارسشانیدادن ب

دخ بودن مادما  را بااال باردخ و انیو احشمال ز ودخنم

مد  انداز رشد بلندمناسب اشم یامکان طراح مشعاقباً

 .زدسایرو م را با اا س روب مارسشانیب

انادک  یریپاذمیمطا ع  جعم نیا تیم دود نیجرمهم  

کواک بودن حيم نمون  و جنهاا  لیمطا ع  ب  د  جینشا

 اسات. مسالماً مارساشانیب کیدر نظر گرفشن مدما  

 نیجوساط م   ا هاامارسشانیب ریانيام مطا عا  در سا

 . دینما ریپذرا امکان جینشا یدهمیجواند جعمیم

با   مارسشانیبودن ب یحاضر دو شدر مطا ع   نیهمچن  

طاور کا  کنشرل در نظر گرفش  شاد. هماان ریعنوان مشغ

رفااخ  سیمشخص است مدام   دو ت با هدف افازا

دخ بودن، انیدر صور  ز یحش شودیباعث م ،یا شماع

یهااانیامود ادام  دهناد و ز تیب  فعا  یمراکز دو ش

 . گرددید  بران میو سوبس اران ی قیواردخ از طر 

 

 دهاشنهایپ

 یزریابود   ا یدر عمل یابین یهز تیجو   ب  اهم با

بار  یابیان یعملکرد، الزم است هز یبر مبنا تیریو مد

کا   یمناساب یباا اساشفادخ از راهکارهاا تیفعا  یمبنا

 یهاامدما  در ساازمان یهاتیفعا  یدگیچیبشواند پ

. ردیااقاارار گ تیاادر او و د،یااساا مت را   اااظ نما

و  یانساان یرویان یهاان یکاهس هز یر برامنظونیبد

با  روز نماودن  نیباالبردن دقت م اسابا  و همچنا

جواناد یم ن یگز نیدست آمدخ، بهشر  مسشمر اط عا  ب

باا در  یابیان یهز یافزارهانرم قیو ا را از طر یطراح

مراکاز ارائا  دهنادخ  نینظر گارفشن رواباط مش ابال با

 مدما  باشد. 

 

 یسپاسگزار

 یابی ن یبا عنوان.هز ی   برگرفش  از طرح پژوهشم ا نیا

مادما   یمادما ، مطا عا  ماورد تیافعا  یبر مبنا

آبااد باا کاد اما ق  افاتی یشهدا مارسشانیمنشخب ب

IR.IUMS.REC.1397.467 48-1-97 و کد طرح-

اقشصااد ساا مت   ااا یکا  جوسااط مرکاز ج   12676

 شدخ است. یما  تیحما رانیا یدانشگاخ علوم پزشک

 

 منافع  ضادت

و اود  ساندگانینو نیب یدر مطا ع  حاضر جضاد منافع

 نداشت.

 

 

 References

1. Amiri M, Hasan Bagheri H, Mousavi SA. 

Comparison of the costs of services provided in 

urban and rural health care centers in Shahroud. 

Knowledge & Health 2013;7(4):185-94. Persian 

2. Cooper R, Kaplan RS. Profit priorities from 

activity-based costing. Harvard Business Review 

1991;69(3):130-5. 

3. Gharibi F, Zareei M. Cost analysis of health care 

centers of Sanandaj in 2002. Scientific Journal of 

Kurdistan University of Medical Sciences 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            13 / 15

http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-272-fa.html


 

                                  

 7331پاییز / 3   / شمارهچهارم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش  -فصلنامه  37۶

                                                                                                                       و همکاران پوریعل دیوح

 

 نهیهز میتسه کردیدو رو جینتا سهیمقا

2003;7(2):43-50. Persian 

4. Rabieyan M, Darrudi A, Darrudi R, Darrudi A, 

Bahman N. Activity based costing in Abouzar 

health center: a case study. Payavard Salamat 

2017;11(3):10-7. Persian 

5. Ebadi Fard Azar F F, A Gorji H, Esmaeili R. 

Calculation and unit cost analysis of health care 

services delivered in Shahriar S.A.Bakhshi health 

center by Activity Based Costing 2006. Journal of 

Health Administration 2006;9(23):31-40. Persian 

6. Yereli AN. Activity-based costing and its 
application in a Turkish university hospital. AORN 

J 2009;89(3):573-6, 579-91. doi: 

10.1016/j.aorn.2008.09.002. 

7. Zaheri M, Amini P, Meshkani Z. Comparing the 

cost of services provided by oncology ward using 

traditional costing and activity-based costing (a 

case study: tohid hospital of Kurdistan). Journal of 

Health Accounting 2018;7(2):67-81. Persian doi: 

10.30476/jha.2019.67990.1185 

8. Javanbakht M, Mashayekhi A, Salavati S, 

Mohammadzadeh A.  An application of activity 
based costing system in radiology ward: a case 

study of Hafez hospital in Shiraz. Journal of 

Medical Council of Iran 2013;31(1):15-23. Persian 

9. Rajabi A, Dabiri A. Applying Activity Based 

Costing (ABC) method to calculate cost price in 

hospital and remedy services. Iran J Public Health 

41(4):100-7. 

10. Arab M, Yousefvand M, Zahavi M. Survey and 

calculating the bed-day cost and day-patient cost of 

orthopedi department of Khomeiny Hospital of 

Tehran University of Medical Science by using 
Activity Based Costing (ABC) method -2008. 

Hospital 2013;12(1):29-38. Persian 

11. Beyranvand R, Ebadi Fard Azar F, 

Emamgholipour S, Arab M. Unit-cost calculation 

of delivered services based on Activity Based 

Costing (ABC) method compared with approved 

tariffs in physiotherapy department of sina hospital 

affiliated to Tehran University of Medical Sciences 

in 2013-2014. Hospital 2016;15(2):49-58. Persian 

12. Alamshah SA. Calculating the cost of services 

of laboratory in alami herandi clinic of Isfahan 

social security organization using time-driven 
activity-based costing and comparing it with the 

approved tariffs in 2015. Journal of Health 

Accounting 2017;6(1):88-110. doi: 

10.30476/jha.2017.39334 Persian 

13. Bayati M, Mahboub Ahari A, Badakhshan A, 

Gholipour M, Joulaei H. Cost analysis of MRI 

services in Iran: an application of activity based 

costing technique. Iran J Radiol 2015;12(4):e18372. 

doi: 10.5812/iranjradiol.18372v2. 

14. Udpa S. Activity-based costing for hospitals. 

Health Care Management Review 1996;21(3):83-
96. 

15. Mousavi SA, Khorvash F, Fathi H, Fadai H, 

Hadianzarkeshmoghadam S. Survey the average of 

cost in out patient and imaging in Alzahra hospital 

and comparing with service's tariff. Health 

Information Management 2010; 7(2): 235-41. 

Persian 

16. Torabi A, Keshavarz K, Najafpour Z, 

Mohamadi E. Computing cost price by using 

Activity Based Costing (Abc) method in radiology 

ward of Golestan hospital in Ahvaz University of 

Medical Sciences in 2009. Hospital 2011; 10(2): 
38-49. Persian 

17. Khoshnoud Khankahdani H, Parandin K. 

Comparative cost-sharing approaches in calculating 

the cost of services by using Activity Based Coting 

(ABC) method in radiology department of Shiraz 

Ordibehesht Hospital. Journal of Governmental 

Accounting and Auditing 2015;2(1):83-92. Persian 

18. Chow JW. Activity based costing: A case study 

of Raiffeisen Bank of Luxembourg. Rameldange: 

European Institute for Knowledge & Value 

Management (EIKV); 2016.  
19. Ghanbari A, Haghighi S, Memari R. 

Verification of cost of dialysis services and tariffs 

finished state by using activity-based costing in 

Imam Sajad Hospital. Journal of Health 

Administration 2016;18(62):17-30. Persian 

20. Negrini D, Kettle A, Sheppard L, Mills GH, 

Edbrooke DL. The cost of a hospital ward in 

Europe: is there a methodology available to 

accurately measure the costs? J Health Organ 

Manag 2004;18(2-3):195-206. 
doi:10.1108/14777260410548437 
21. Nikpazhouh A, Shariati B, Soheyli S. the costs 

of the radiology ward by step-down method in 

Amir Alam hospital, Tehran, Iran. Payesh 

2009;8(3): 235-44. Persian 

22. Khani A, Mehrani S, Ghane E. Applying time-

driven activity-based costing in the ICU ward of 

Shariati hospital of Isfahan Province. Journal of 

Health Accounting 2013;2(4):40-57. Persian 

23. Laurila J, Suramo I, Brommels M, Tolppanen 

EM, Koivukangas P, Lanning P, et al. Activity-

based costing in radiology. Application in a 

pediatric radiological unit. Acta Radiol 
2000;41(2):189-95. doi: 10.1034/j.1600-

0455.2000.041002189.x 

24. Popesko B, Novák P. Application of ABC 

method in hospital management. In Proceedings of 

the 6th IASME/WSEAS International Conference 

on Ecponomy and Management Transformation 

(EMT 11); 2011. p. 17-9. 

25. Chan YC. Improving hospital cost accounting 

with activity-based costing. Health Care Manage 

Rev 1993;18(1):71-7. doi: 10.1097/00004010-

199301810-00008

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            14 / 15

http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-272-fa.html


 

 377  7331پاییز / 3   / شماره چهارم  سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنامه 

Comparing the Results of two Cost Sharing Approaches in Calculating the 

Cost of Hospital Services: a case study 

 
Alipour Vahid

1
, Rezapour Aziz

2
, Meshkani Zahra

3
, Farabi Hiro

3
*,  

 Mazdaki Alireza
4
, Hakimi Narges

5 

 
 Received: 08. 08. 2018              Revised: 06. 11. 2018               Accepted: 09. 11. 2018 

 

Abstract  

 
Background & Objectives: Calculation of hospital services costs, especially the allocated 

costs, is a complicated process due to the great number of hospital services, as well as the 

interdependence between different centers. Considering the interrelationships between all 

departments in the hospital, cost analysis is possible only through the mutul sharing approach, 

which can provide more accurate information for researchers and managers in order to decide 

on a costs analysis. 

Methods: The present study was a descriptive study that was conducted in 2017 in a selected 

educational hospital affiliated to Iran University of Medical Sciences. Data collection was 

done through observation, interview and investigating financial documents.  After identifying 

the active centers and the appropriate cost drivers, the cost of important services in final 

sectors was calculated by using two methods of one-way sharing and mutual sharing through 

simultaneous equations. 

Results: In comparison of one-way and mutaul sharing approach, all overhead, intermediate 

and total costs showed deviation. The greatest deviation between these two approaches was 

found in the parturition and ophthalmology departments and related to the cesarean with 16 

million rials and the lacrimal duct cathetering with 13 million rials, respectively.   

Conclusion: The findings of this study showed that if hospitals managers calculate their 

services costs by activity-based cost and through mutual cost sharing approach, they can 

benefit from the correct costreportings and by having a clear image can make management 

decisions appropriately. 
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