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آن با  یدولت  با تعرفه زیالیشده خدمت د تمام يبها سهیمقا
امام  مارستانیفعالیت در ب بر مبناي   یابیاز مدل بها يریگ بهره

  اریشهر» ع«سجاد
 

  3معماري اله رحمت/ 2حقیقی شیرین/ 1قنبري محمد علی 
  چکیده

  

که اطالعات  باشد یشده محصوالت و خدمات م تمام يبها نینو يها ستمیازس یکی تیفعال يمبنا بر یابی نهیهز مقدمه:
 مارستانیشده در ب ارائه زیالیشده خدمت د تمام يبها نییو به دنبال تع کند یفراهم م تر قیرا بهتر و دق رانیمد ازیموردن

 یاطالعات يازهایبه ن یی، جهت پاسخگو1391سال  یخدمت ط نیا يبرا شده آن با تعرفه اعالم سهیسجاد(ع) و مقا امام
  .باشد یم مارستانیب تیریمد

 يها تیو شناخت قابل یمنظور ابتدا به بررس نیا ياست برا يو کاربرد يمورد قاتیپژوهش جزء تحق نیا :کار روش
  منابع ت،یشد. در گام دوم مراکز فعال پرداخته تیفعال يمبنا بر یابی نهیمراکز جهت استقرار هز يحسابدار یفعل ستمیس

 يها و محرك یاتیعمل يها تیفعال ندها،یانجام شد. در مرحله بعد فرآ هیاول صیو تخص نییو محرك منابع تع یمصرف
شده  ارائه زیالیشده خدمت د تمام يبها تا ،یهاقرارگرفت. ن ییمرحله دوم مورد شناسا صیمنظور انجام تخص به ت،یفعال

شده  اعالم یاندرم  شده هر خدمت با تعرفه  تمام يبها انیانحراف م لیوتحل سهیو به مقا دیگرد نییمذکورتع مارستانیب
  .شد پرداخته

امام سجاد(ع)  مارستانیدر ب زیالیواحد خدمت د کیشده  تمام يبها تیفعال يمبنا بر یابی نهیبا استفاده از روش هز :ها افتهی
مواد و  نهیدرصد و هز 44) با یبانیپشت ریسربار(سهم از دوا نهیهز نیمصوب بوده است. همچن یاز تعرفه درمان شتریب

   .اند را به خود اختصاص داده یخدمت تحت بررس یسهم از منابع مصرف نیشتریدرصد ب 24با  یملزومات مصرف
 یابی نهی، از روش هزk و عدد بیساالنه بر اساس ضر شیعالوه بر اعمال افزا ،یتعرفه درمان نییتع ياگر برا :يریگ جهینت
شده انطباق  اعالم یبا تعرفه درمان مارستانیخدمت ب کی یواقع يها نهیتعرفه استفاده شود، هز نییتع يبرا تیفعال يمبنا بر
را فراهم  يکارآمدتر یتیریمد ماتیشده و اتخاذ تصم تمام يبهتر بها تیریمد کاناطالعات ام نیخواهد داشت. ا يشتریب
   .کند یم
 واحد خدمت نهیهز ،یتعرفه درمان ت،یفعال يبرمبنا یابی نهیهزها:  واژه دیکل

      

 :17/08/93وصول مقاله  :07/06/94اصالح نهایی :29/07/94پذیرش نهایی  
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یابی کـه کاربردهـاي گونـاگون     هاي نوین هزینه یکی از سیستم
روز در حـال   و روزبـه  داردهـاي صـنعتی و خـدماتی     در فعالیت

]. 1[ می باشدیابی بر مبناي فعالیت  گسترش است، سیستم هزینه
هاي مناسب، اثـرات حاصـل از    کارگیري روش این سیستم با به

هـاي خـاص هـر     هـا، پیچیـدگی، تنـوع و ویژگـی     تغییر فعالیت
]. 2کنـد [  هـاي مربـوط منظـور مـی     فعالیت را در محاسبه هزینـه 

تـرین   شده دقیق خدمات از با اهمیـت  مامروزه محاسبه بهاي تما
توانند با اتخاذ تدابیر  باشد زیرا می توجه مدیران می نکات مورد

  ]. 3صحیح، از آن استفاده بهینه نمایند[
، کنترل و کاهش هاي مدیریتی تصمیمشده واقعی در  بهاي تمام

]. 4گیـري اسـتراتژیک نقـش بسـزایی دارد [     ها و تصـمیم  هزینه
هاي مدیریت هزینه،  مدیریت با ارائه تکنیک يامروزه حسابدار

نشان داد که عامل اصلی براي موفقیت هر سـازمانی، مـدیریت   
کننده منابع  ها هستند که مصرف زیرا این فعالیت. هاست فعالیت
کیفیت باالتر،  ها و ارائه خدماتی با و براي کاهش هزینه هستند

نموده و در هاي سازمان را شناسایی  فعالیتمدیریت  الزم است
یـابی   جهت بهینه نمودن فراینـدها بـا اسـتفاده از سیسـتم هزینـه     

  ]. 5برمبناي فعالیت گام بردارد[
دهنـده خـدمات بهداشـتی درمـانی یکـی از       هـاي ارائـه   سازمان 

کنندگان خـدمات عمـومی هسـتند کـه اصـالت        مجموعه ارائه
هــا حفــظ و ارتقــاء ســطح ســالمت آحــاد جامعــه   وجــودي آن

توسـعه اکثـر خـدمات     کـه در کشـورهاي درحـال    ]6باشـد [  می
گردد و ماهیت کار چنـان اسـت    عمومی توسط دولت ارائه می

شده و مبالغ دریافـت   که معموال  رابطه منطقی بین خدمات ارائه
  ]. 7شده وجود ندارد. [

طـور   هـاي مراقبـت سـالمت، بـه     هـا و دیگـر سـازمان    بیمارستان
اجـه هسـتند. تمرکـز    روزافزون با محیطی چالشـی و رقـابتی مو  

شدید بر مراقبت از بیماران، هزینه زیاد ارائه خـدمت و رقابـت   
هـا را ناچـار بـه     شدید ازجمله عواملی هسـتند کـه ایـن سـازمان    

هـاي ارائـه خـدمت و نیـز هزینـه خـدمات        تجدیدنظر در روش
هـا   هاي اصلی بیمارستان بین یکی از چالش ]. دراین8نمایند [ می

منظـور   تبط بودن اطالعات هزینه بـه افزایش صحت، دقت و مر

]. هـدف  9اي اسـت [  اتخاذ تصمیمات درست مدیریتی و هزینه
یابی نیز فراهم نمودن اطالعـات   هر نظام مدیریت هزینه و هزینه

منظور ارائه کاالها  ها به دقیق و کاربردي براي کمک به سازمان
  ]. 10و خدمات باکیفیت در محیطی رقابتی است[

 بهاي« عنوان با پژوهشی در 2004در سال  انهمکار و نگرینی

 هـاي  روش بررسـی  بـه  »در اروپـا  بیمارسـتان  بخـش  شده تمام

 بـا  هـا  پرداختنـد. آن  سـازمان  ایـن  در شـده  تمام بهاي محاسبه

 نتیجـه  این به یابی هزینه گوناگون هاي تحلیل روش و مطالعه

 یـابی  هزینـه  الگـوي  بیمارسـتان یـک   براي بخش که رسیدند

 توانـد  می استاندارد الگوي ندارد. وجود وجود استانداردشده

، آیـد  وجـود  بـه  ها بین سازمان در مقایسه امکان تا شود باعث
 فرآینـد  و یابـد  افـزایش  هـا  بخـش  ایـن  در اقتصادي ارزیابی

 ]. 11یابد [ بهبود منابع کاراي تخصیص به همراه گیري تصمیم

 محاسـبه  و بررسـی  بـه  پژوهشـی  در نیز 1387در سال  میریان

 مبنـاي  بـر  یـابی  روش هزینه بر اساس خدمات شده تمام بهاي

 شـهید  آموزشـی  بیمارسـتان  تشخیصـی  هاي بخش در فعالیت

 استفاده با پرداخت. وي مناسب ارائه الگوي و شیراز دستغیب

نیـروي   هاي هزینه مبناي فعالیت توانست یابی بر سیستم هزینه از
 به مربوط سربار و مصرفی، استهالك و ملزومات انسانی، مواد

 شـده  تمـام  وسیله بهـاي  بدین  و کند محاسبه را فعالیت مراکز

 شهید بیمارستان تشخیصی هاي بخش در خروجی هر برحسب

 وي پژوهش از حاصل آورد. نتایج ت دس را به شیراز دستغیب

شـده   تمـام  بهـاي  بـین  داري معنـی  تفـاوت  کـه  دهـد  مـی  نشان
 مبنـاي فعالیـت و   یـابی بـر   روش هزینـه  مبنـاي  بـر  شده محاسبه

 شـهید  بیمارسـتان  تشخیصـی  هاي بخش در موجود هاي تعرفه

  ]. 12دارد [ وجود شیراز دستغیب
ها در ارائه خدمات سـالمت،   با توجه به نقش حساس بیمارستان

ایــن تحقیــق در پــی آن اســت تــا بــا توجــه بــه شــدیدتر شــدن  
مــدیریت بهــاي الزامــات قـانونی بــر  و محـدودیت منــابع مــالی  

شده  شده خدمات ارائه  ، تصویري روشن از قیمت تمامخدمات
هـدف ایــن  در بیمارسـتان امـام سـجاد(ع) شـهریار ارائـه دهـد.       

  مطالعه عبارتست از: 

 مقدمه
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 روش کار 

 اطالعـات  سیسـتم  گزارشگري و ضبط و ثبت وضعیت بررسی
 الزم اطالعـات  درتـامین ) ع(سـجاد  امـام  بیمارسـتان  حسابداري

  فعالیت.  بر مبتنی شده امتم بهاي شناسایی جهت
  هزینه.  ایجاد در تأثیرگذار واحدهاي شناخت

 و هـا  فعالیـت  شناسـایی  منظـور  بـه  خـدمات  ارائـه  فرآینـد  تعیین
  آن.  با مرتبط هاي هزینه

 الگـوي  از اسـتفاده  بـا  دیـالیز  خـدمت  شـده  تمـام  بهـاي  تعیـین 

  . مبناي فعالیت یابی بر هزینه
 ایـن  بـراي  عمـل  در که هایی هزینه با موجود هاي تعرفه مقایسه
  پذیرد.  می صورت خدمت

  
  

اسـت کـه بـه     تحلیلی -این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردي
نگـر در   صورت مقطعـی و گذشـته   تحلیلی و به -شیوه توصیفی

مـدل دو  ]. 13بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار اجراشـده اسـت[  
فازي کوپر و کاپالن در شناسـائی و تسـهیم منـابع مصـرفی بـه      
خدمات مورد استفاده قـرار گرفتـه کـه در ادامـه توضـیح داده      

از سیسـتم حسـابداري و یـا از    هـاي موردنیـاز    دادهخواهد شـد.  
ها و جداول مخصوص  وسیله فرم بهطریق مصاحبه با متولیان امر 

، طراحــی Visioو  Excelافــزار  نــرماز طریــق اســتخراج و 

شــده خــدمت دیــالیز  و بــراي محاســبه بهــاي تمــامبنــدي  دســته
  است.  بیمارستان امام سجاد(ع) مورداستفاده قرار گرفته

ــه ــر مفهــوم هزین ــابی ب ــه   ی ــت از ده ــاي فعالی ــان  1980مبن در می
تولیدکنندگان بـراي افـزایش کیفیـت محصـوالت همزمـان بـا       

ــه  ــذف هزینـ ــات وا  حـ ــروري از عملیـ ــاي غیرضـ ــد. هـ رد شـ
یـابی   هاي چشمگیر تولیدکنندگان سبب شـد تـا هزینـه    پیشرفت

ویژه در صـنایع تولیـدي بکـار     طور وسیعی به مبناي فعالیت به بر
  رود.  

ــه  ــه خــدمت و   ایــن سیســتم در مــورد هزین ــا ارائ ــد ی ــاي تولی ه
تـري ارائـه مـی کنـد تـا       هاي پشتیبانی اطالعات مناسـب  فعالیت

محصوالت و فرآیندهایی کـه   مدیریت بتواند با تمرکز بر روي
داراي بیشترین اهرم هستند، سـود خـود را افـزایش دهـد. ایـن      

ــی   ــک م ــز کم ــدیران نی ــه م ــا تصــمیم  سیســتم ب ــد ت ــري  کن گی
ــدمت،     مناســب ــوع خ ــا ن ــول ی ــی محص ــورد طراح ــري در م ت

 گـذاري، بازاریـابی و تعیـین ترکیـب محصـوالت داشـته       قیمت
 سـازد. شـکل   ر مـی پـذی  و توسعه مستمر عملیاتی را امکان باشند
  را نشـان  فعالیـت  ي برمبنـا  یـابی  هزینـه  سیسـتم  مکـانیزم  یـک 

 ].  9دهد[ می
 
 
 
 

  
 : مکانیزم سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت1شکل 

 

هاهزینه اهفعالیت   مراکز هزینه 
هافعالیت  

تعیین 
مبناهاي 

تخصیص 
ها به هزینه

محصوالت

 منابع

 مرحله دوم تخصیص مرحله اول تخصیص
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هاي غیرمستقیم منابع به مخازن  این روش، هزینه در مرحلۀ اول
شده  هاي انباشته یابد و در مرحله دوم، هزینه هزینه تخصیص می

موضـوعات هزینـه)   در مراکز هزینه به محصوالت (یا بـه سـایر   
اً اً یـابی سـنتی، خصوصـ    شـود. سیسـتم هزینـه    تخصیص داده مـی 

هایی که در سطح خدمات بهداشـتی و درمـانی اسـتفاده    سیستم
گردد، به دلیـل ماهیـت آن عمـال  قـادر بـه تـأمین انتظـارات         می

ها، بر اساس یکسـري   مدیریت سازمان نیست. چون این سیستم
ه بـه شـرایط و مـوقعیتی    شده و بدون توج هاي ثابت وضع تعرفه

شـود، هزینـه خـدمات     کـار بـرده مـی    هکه این سیستم در آنجا ب
توانـد در جهـت کـاهش     کننـد و نمـی   شده را محاسبه مـی  ارائه

هـا اطالعـات    وري بـه مـدیران سـازمان    ها و افزایش بهـره  هزینه
تـري   هـاي جدیـد و علمـی    لذا، نیاز بـه روش  .مفیدي ارائه دهد

ــهشــود. سیســتم ه احســاس مــی ــر زین ــابی ب ــا  ی ــاي فعالیــت ب مبن
ــه ــارگیري روش ب ــر     ک ــل از تغیی ــرات حاص ــب، اث ــاي مناس ه

هاي خاص هـر فعالیـت را    ها، پیچیدگی، تنوع و ویژگی فعالیت
  ]. 14کند [ هاي مربوط منظور می در محاسبه هزینه

مبنـاي فعالیـت برگرفتـه از مکـانیزم      یابی بـر  روش هزینه اجراي
 بـه  باشـد. ایـن مراحـل    حله میطراحی شده فوق شامل پنج مر

 فعلـی  سیسـتم  شـناخت  و بررسـی  -1 :هسـتند  زیـر  شـرح 

فعالیـت،   مراکز تعیین -2بیمارستان امام سجاد (ع).  حسابداري
 اولیـه  تخصـیص  انجـام  و منـابع  مصـرفی، محـرك   منـابع 

 و هـا  فعالیـت  شناسـایی  -3فعالیـت).   در مراکـز  یـابی  (هزینـه 
 انجام و فعالیت هاي محرك شناسایی -4عملیاتی.  فرآیندهاي

 -5فعالیت/خدمت).  درسطح یابی دوم (هزینه مرحله تخصیص
شـده خـدمت دیـالیز بـه      هاي موجود با بهاي تمـام  مقایسه تعرفه
 مبناي فعالیت. یابی بر روش هزینه

  
  

افزارهـاي   مرحله اول پژوهش، با بررسی میـزان توانمنـدي نـرم   
ارائـه   ال تعیین سطح اطالعات قابـل  مرتبط با واحد مالی، به دنب

افزارهاي موجود در ارتباط با منابع مصـرفی، مراکـز    توسط نرم
هاي مرحله اول و  نیاز در تخصیص هاي مورد فعالیت و محرك

 یابی بر مبناي فعالیت است. براي ي هزینه باشد که الزمه می دوم

 توانمندي سطح تعیین که مرحله این اصلی هدف به دستیابی

یـابی   استقرار هزینه رویکرد با افزاري بیمارستان نرم هاي سیستم
 -1 پـذیرفت:  انجـام  ذیـل  باشـد، اقـدامات   مبناي فعالیت مـی  بر

 نیـز  و مـالی  حـوزه  بـا  مـرتبط  موجـود  افزارهاي نرم شناسایی

 سیسـتم  استقرار بستر منظور تعیین به فعالیت مراکز بندي سطح

 و بـالقوه  توانمنـدي  سـی برر -2فعالیـت.   بـر  مبتنی یابی هزینه
 و تغذیه در مالی حوزه با مرتبط افزاري نرم هاي سیستم بالفعل

 بـا  بعـد  مرحلـه  مبناي فعالیت. در یابی بر تأمین اطالعات هزینه

 کننـده  تـأمین  افزارهـاي  مربوطـه، نـرم   مسـئولین  بـا  مصـاحبه 

 شناسـایی  هـا  هزینـه  دسـته  این از نیاز هرکدام مورد اطالعات

شـامل رایـاوران، نظـام نـوین مـالی،       افزارهـا  نـرم  گردید. ایـن 
یک  باشد که در جدول ) میHISبیمارستان ( اطالعات سیستم

 اند.  شده  ارائه
 

 آن با مرتبط افزارهاي نرم و ها هزینه بندي دسته: 1جدول 
 افزار مربوطه نرم معینحساب جزء  حساب کل  کد حساب گروه حساب

  هاي عملیاتی هزینه

 هاي جبران خدمت کارکنان هزینه  71
  رایاوران حقوق و دستمزد

 رایاوران کار اضافه

 استفاده از کاال و خدمات  72

 نظام نوین مالی مواد و لوازم مصرف شدنی(ملزومات)

 اطالعات سیستم  مواد و لوازم مصرف شدنی(دارو)

 بیمارستان

  رایاوران  کارانه و حق مأموریت
 رایاوران بیمه کارمندان رفاه اجتماعی  76

 نظام نوین مالی هزینه استهالك  ها هزینه استهالك دارایی  78

 

 یافته ها
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 به مربوط رایاوران، مشخصات مالی و اداري افزار نرم در

ثبت  افزار نرمدر  واحد کارگزینی پایه پرسنل، توسط اطالعات
ها  افزار قابلیت الزم در ثبت و ارائه داده نرم اینگردد.  می

مبناي فعالیت را  یابی بر منظور تأمین اطالعات سیستم هزینه به
صورت کامل استفاده  باشد، اما از این ظرفیت به دارا می

 شود.  نمی

افزار نظام نوین مالی قابلیت ردیابی اموال از طریق مرکز  در نرم
ینه، نام واحد، محل و مسئول نگهداشت وجود دارد. هز
ها  افزار نظام نوین مالی ظرفیت الزم در ثبت و تغذیه داده نرم

مبناي فعالیت را  یابی بر منظور تأمین اطالعات سیستم هزینه به
صورت کامل استفاده  باشد، اما از این ظرفیت به دارا می

 گردد.  نمی

مارستان، قابلیت ردیابی داروها بی اطالعات افزار سیستم در نرم
هاي صادره براي  و نیز تجهیزات پزشکی از طریق حواله

ردیابی است. اما از این ظرفیت  مختلف قابل و خدمات ها بخش
 شود.  صورت کامل استفاده نمی به

مرحله دوم مربوط به تعیین مراکز فعالیت، منابع مصرفی، 
ابی در مراکز ی محرك منابع و انجام تخصیص اولیه (هزینه

فعالیت) است. براي تفکیک مراکز فعالیت بهتر است که این 
مراکز فعالیت طوري تعریف شوند که با ساختار سازمانی و 
حسابداري بیمارستان تطبیق داشته باشد. بر اساس استاندارد 

شده در نظام نوین مالی، ساختار سازمانی و مراکز هزینه  گفته
ق شده بیمارستان را پذیرا باشد، هاي محق توانست هزینه که می

(گروه درمان یا عملیاتی، گروه  در چهار گروه اصلی فعالیت
 پشتیبانی، گروه خدمات عمومی، گروه اداري تشکیالتی)

  باشند.  تعریف می قابل
باشد،  گروه درمان: شامل مراکز فعالیت عملیاتی می 

طور مستقیم درگیر فرآیند ارائه  هایی هستند که به بخش
  باشند.  دمات به بیماران میخ

باشد که به مراکز  گروه پشتیبانی: دربرگیرنده مراکزي می
شده در گروه درمان ارائه سرویس و  فعالیت تعریف

طور مستقیم با بیماران  و ممکن است به کنند میرسانی  خدمات
و یا به واحدهاي عملیاتی باشند و مراجعین سروکار داشته 

  ماید. خدمات پشتیبانی ارائه ن
باشد که از دو گروه  گروه خدمات عمومی: شامل مراکزي می

طور مستقیم درگیر  و به کنند میدرمان و پشتیبانی، حمایت 
  باشد.  ارائه خدمات به بیماران نمی

گروه اداري و تشکیالتی: این گروه به سه گروه درمان، 
  کند.  رسانی میپشتیبانی و خدمات عمومی خدمت

ها و حساب جزء  منظور انباشت هزینه شده به  هاي استفاده گروه
معین آنها و مبالغ مندرج در هر سرفصل مطابق تراز آزمایشی 

نشان داده  دو در جدول 1391بیمارستان امام سجاد(ع) در سال 
شده است. الزم به توضیح است که تغییر رویکرد از 
حسابداري نقدي به تعهدي در بیمارستان امام سجاد(ع) در 

 است. صورت گرفته  1391سال  اواخر

 
  مبالغ ردیابی شده براي هر سرفصل هزینه در تراز آزمایشی بیمارستان (ارقام به ریال): 2جدول 

 مبالغ تراز آزمایشی حساب جزء معین حساب کل کد حساب

 هزینه جبران خدمت کارکنان 71
 34,747,060,603 حقوق و دستمزد

 6,582,312,455 کار اضافه

 استفاده از کاال و خدمات 72

 7,364,083,984 ملزومات مصرفی

 27,690,000 دارو مصرفی

 12,633,364,013 کارانه و حق مأموریت

 15,634,417,129 هاي رفاهی بیمه اجتماعی و سایر کمک رفاه اجتماعی 76

 573,652,484 هزینه استهالك ها هزینه استهالك دارایی 78

 
 جمع

 
77,562,580,668 
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ــی  ــاس بررسـ ــر اسـ ــام  بـ ــاي انجـ ــام   هـ ــتان امـ ــده، بیمارسـ شـ
ــاي     ــر مبن ــالی ب ــراز م ــه ت ــود را در ارائ ــت خ ــجاد(ع)، حرک س

ــیکن  1391ســال اواخــر حســابداري تعهــدي از  آغــاز نمــود، ل
ــالش ــل      چ ــه قاب ــه ب ــود ک ــیش رو ب ــوص پ ــن خص ــاي در ای ه

اتکـا نبـودن مقـادیر اسـتخراج شـده از تـراز مـالی منجـر شـد،          
ــره  ــا بهـ ــذا، بـ ــري از لـ ــالی و   گیـ ــناد مـ ــزارشاسـ ــاي  گـ هـ

ــتخراج ــده     اسـ ــدي، مانـ ــدي و تعهـ ــتم نقـ ــده از دو سیسـ شـ
هــاي عملیــاتی بیمارســتان امــام ســجاد(ع)،      صــحیح هزینــه 

ــایی و ــد کـــــه    شناســـ ــر بـــــا  اســـــتخراج گردیـــ برابـــ
ــال 91,015,779,827 ــه عــدم ســازگاري   ری ــا توجــه ب اســت. ب

بنـدي موردنیـاز در    هـا در تـراز مـالی بـا طبقـه      بندي هزینـه  طبقه
ــه  ــتم هزین ــر       سیس ــک تغیی ــذا، ی ــر مبنــاي فعالیــت، ل ــابی ب ی

ــه ــامل    طبق ــه ش ــد ک ــاد ش ــدي ایج ــی   بن ــوارد م ــن م ــد ای : باش
ــه ــاي پرســـنلی  هزینـ ــواد و ریـــال) 54,654,079,140(هـ ، مـ

، دارو و ریــــال) 9,788,962,277( لـــوازم مصــــرف شــــدنی 
ــرفی  ــکی مصـــ ــوازم پزشـــ ــال)، 17,601,090,828( لـــ ریـــ

ــتهالك دارایـــی  ــال)،  1,574,466,032( هـــا اسـ هزینـــه ریـ
ــال) 6,684,120,000( تغذیــــــه ــرژي ریــــ ــه انــــ  و هزینــــ

ــال) 713,061,550( ــرك  ری ــه مح ــن مرحل ــان ای ــاي  . در پای ه
 مراکـز  بـه  مصـرفی  منـابع  ردیـابی  تشـده جهـ   منابع اسـتفاده 

 -1باشــند:  اســت کــه بــدین ترتیــب مــی شــده شناســایی هزینــه
ــه: هــاي پرســنلی هزینــه  -2. پرســنل شــاغل در هــر مرکــز هزین

ــدنی   ــرف ش ــوازم مص ــواد و ل ــه: م ــام    حوال ــه ن ــادره ب ــاي ص ه
ــه  ــز هزین ــئولین مراک ــرفی  -3. مس ــکی مص ــوازم پزش : دارو و ل

ــه ــر مرکــز   حوال ــام ه ــه ن ــادره ب ــاي ص ــه ه ــتهالك -4. هزین اس
شـده بـه نـام مسـئولین نگهداشـت       هـاي ثبـت   دارایـی : ها دارایی

مسـاحت زیـر بنـاي هـر     : انـرژي مصـرفی   -5. هر مرکز هزینـه 
  . واحد

 ایجـاد  فعالیـت  مرکـز  هـر  در کـه  هـایی  هزینـه  بـر  عـالوه 

 مرکـز  هـر  کـه بـه   هـایی  هزینـه  از دیگـر  گـردد، گـروه   مـی 

ــیص فعالیــت ــی تخص ــه م ــد، هزین ــاي یاب ــوط ه ــه مرب  ب

 خـدمات ایـن مراکـز فعالیـت     بـه  کـه  اسـت  دیگر هاي بخش

 مراکـز  سـایر  از کـه  هـایی  هزینـه  تعیـین  کنند. براي می ارائه

 اول مرحلـه  در یابـد  تخصـیص مـی   مرکـز  هـر  بـه  فعالیـت 

 و (مسـتقیم  بخـش  هـر  بـه  مربـوط  هـاي  هزینـه  تمـامی  بایـد 
 مبنـاي  اسـاس  بـر  سـپس  و شناسـایی شـوند   غیرمسـتقیم) 

 هـاي  بخـش  بـه  هـا  هزینـه  فعالیـت، ایـن   مراکـز  سـایر  استفاده

  گردد.  تسهیم گیرنده خدمت
 بـه  مصـرفی  منـابع  ازاینکـه  تخصـیص، پـس   اول مرحلـه  در

ــز ــک  مراک ــه تفکی ــده هزین ــار در ش ــروه چه اداري  گ
ردیـابی   عملیـاتی  و عمـومی، پشـتیبانی   تشـکیالتی، خـدمات  

 تسـهیم  هـاي  روش از یکـی  از اسـتفاده  بـا  گردیـد، بایـد  

ــه [ (روش  ــتقیم، روش یکطرفـــ ــه، 15مســـ ]، روش دوطرفـــ
 هزینـه  مراکـز  از هریـک  روش معـادالت همزمـان)، سـهم   

 بـه  پـژوهش  ایـن  در کـه  شـود  تعیـین  دوایـر  سـایر  هزینه از

 از تسـهیم  مبـانی  در تفـاوت  و فعالیـت  مراکـز  علـت کثـرت  

 شد.  اکسل استفاده افزار نرم در همزمان معادالت روش

 گـروه  فعالیـت، دو  هـاي  گـروه  بنـدي  تقسـیم  اساس مبـانی  بر

 بـه  صـورت متقابـل   بـه  عمـومی  خـدمات  و اداري تشـکیالتی 

کننـد.   مـی  دریافـت  سـرویس  و دهنـد  مـی  سـرویس  یکدیگر
 خـدمات  و اداري تشـکیالتی  گـروه  دو از پشـتیبانی  دوایـر 

 دو بـه  را خـدماتی  و کنـد  مـی  دریافـت  عمـومی، سـرویس  

  نماید.  ارائه نمی فوق گروه
 کـه  یهـای  محـرك  اسـاس  بـر با توجه بـه اطالعـات موجـود،    

 شـده  تعریـف  فعالیـت  مراکـز  از هریـک  بـراي  سه جدول در

 مراکـز  از هریـک  دهـی  سـهم  و بـري  سـهم  اسـت، درصـد  

شـده،   تعیـین  درصـدهاي مطـابق   . سـپس دشـ  تعیـین  فعالیـت 
 معادلـه  یـک  صـورت  بـه  را مراکـز فعالیـت   از هریـک  بهـاي 

 :]2برابربا [ که نمود بیانتوان می خطی

  
 ایـن  بـه  کـه  فعالیـت  مراکـز  سـایر  هـاي  هزینـه  از درصـدي 

 مرکـز مرکـز  هـر  مربـوط بـه   هـاي  هزینـه  +گیـرد  مـی  تعلـق  مرکـز 

 مرکــزمرکــز هــايهــاي  هزینــههزینــه = و غیرمســتقیم)و غیرمســتقیم) (مســتقیم(مســتقیم فعالیــتفعالیــت

 فعالیتفعالیت
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  دوایر سایر از هزینه تخصیص انجام جهت بیمارستان در شده  استفاده میانی فعالیت : محرك 3جدول 
 ها بخشسایر  تعداد پرسنل شاغل در حوزه اداري و مالی

 ها تعداد پرسنل شاغل در سایر بخش حوزه ریاست

 متراژ زیربناي هر واحد بهداشت محیط

 تعداد کامپیوترهاي موجود در هر بخش سایت

 ها سروکار دارند تعداد افراد بیمار که مددکاران با آن مددکاري

 تعداد بیمار هر بخش مدارك پزشکی

 کنند تعداد افراد بیمار که براي ترخیص به این واحد مراجعه می صندوق

 شوند(حجم کیلوگرم رخت ) کنند و شامل این خدمت نیز می تعداد بیمارانی که به بیمارستان مراجعه می لنژري
 ها تعداد پرسنل شاغل در سایر بخش دفتر پرستاري

 متراژ زیربناي هر واحد تأسیسات

 تعداد پرسنل شاغل خانم و متأهل در هر بخش مهدکودك

 ها تعداد پرسنل شاغل در سایر بخش خدمات عمومی

 حجم کاال و ملزومات مصرفی واحدها انبار

 شده حجم ریالی داروهاي مصرف داروخانه

  
 همزمان، بر صورت به فوق معادالت حل براي ،بعد مرحله در

 یک یکدیگر از بري سهم ضرایب و مراکز فعالیت نام اساس

  دهنـده بـه   سـرویس  دوایـر  کـه  دهـیم  تشـکیل  مربعی ماتریس
 قرار عمودي صورت  به گیرنده سرویس دوایر و افقی صورت

 هر ماتریس، جمع محتویات از تکمیل پس درنهایت و گرفت

 عدد یک که شد صفر یا )درصد 100( یک ها ستون از یک

 تمـامی  کـه  اسـت  خـدمات  از کننده استفاده مراکز به مربوط

 مراکـز  بـه  مربـوط  نیـز  عدد صفر و اند کرده دریافت را سهم

از  استفاده با ماتریس حل است. براي دهنده سرویس پشتیبانی
 سپس و شد معکوس را فوق ماتریس MINVERSEتابع 

 فعالیت مراکز هاي هزینه جمع MMULTتابع  از استفاده با

 مراکـز  از هرکـدام  مخصـوص  ضرایب در را تسهیم از پیش

 تسـهیم  از پـس  فعالیـت  مراکـز  هـاي  تا هزینـه  گردید ضرب

 شود.   مشخص

با انجام تسهیم مـورد نظـر سـهم هزینـه از      مرحله این پایان در
سایر دوایر شناسائی گردید که بر این اساس منابع مصـرفی هـر   

 از جـامعی  گـزارش و طـور کامـل شناسـائی شـده       مرکـز بـه  

 و فعالیـت  مراکـز  بیمارسـتان بـه تفکیـک    واقعـی  هـاي  هزینه
 لـوازم  و پرسـنلی، مـواد   هـاي  هزینـه  شـامل ( ها هزینه سرفصل

هـا،   دارایـی  پزشـکی، اسـتهالك   لوازم و مصرف شدنی، دارو
 ارائـه  چهـار در جـدول   )سایردوایر از سهم نیز و ها هزینه سایر

  شده است.  
  

  ارقام به هزار ریال -واحدهاي عملیاتی در بیمارستان امام سجاد(ع) هاي هزینه جامع : گزارش 4جدول 

گروه 
 اصلی

 گروه فرعی
هزینه 
 پرسنلی

هزینه مواد و 
ملزومات 
 مصرفی

هزینه دارو 
و تجهیزات 

 پزشکی

استهالك 
 ها دارایی

هزینه 
 انرژي

هزینه 
 تغذیه

از سهم 
 سایر دوایر

 جمع کل

عملیاتی
 

 17,814,216 4,026,939 216,000 13,204 270,025 3,591,971 561,284 9,134,790 اتاق عمل

 31,991,352 7,141,143 5,490,720 250,231 238,493 0 897,678 17,973,085 خدمات بستري

خدمات 
 پاراکلینیکی

2,385,836 1,938,143 0 152,961 53,479 0 2,175,128 6,705,549 

 34,124,262 11,359,363 977,400 139,971 278,253 4,349,888 3,596,745 13,422,640 خدمات سرپایی
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عملیـاتی اسـت.   عملیـاتی اسـت.    فرآیندهايفرآیندهاي وو هاها  فعالیتفعالیت سوم، شناساییسوم، شناسایی مرحلهمرحله
طـور منطقـی بـه هـم     طـور منطقـی بـه هـم       هـا اسـت کـه بـه    هـا اسـت کـه بـه      از فعالیتاز فعالیت  فرایند گروهی

هـا مسـتلزم مصـرف منـابع بـراي      هـا مسـتلزم مصـرف منـابع بـراي        باشـند و انجـام آن  باشـند و انجـام آن    مرتبط مـی مرتبط مـی 
روش روش  دیگــردیگــر    بیــانبیــان    باشــد. بــهباشــد. بــه  دســتیابی بــه نتــایج مشــخص مــیدســتیابی بــه نتــایج مشــخص مــی

توان بـراي شناسـایی وحـذف     می فعالیت را یابی برمبناي هزینه
شـوند،   هـا مـی   هزینـه  باعث افـزایش  برد که کار ههایی ب فعالیت

کنندگان خدمات  را براي دریافت  اي افزوده  آنکه ارزش نبدو
گروه از  آن افزوده، هزینه هاي بدون ارزش  کنند. هزینه ایجاد

 که طوري   به کرد آن را حذف توان که می هایی است فعالیت

ندهـد.   آن رخ ارزش یا کیفیت خدمت، عملکرد و در کاهشی
مبنـاي فعالیـت،    یـابی بـر   دیـدگاه سیسـتم هزینـه    کـارگیري  هبا ب
اضافی  هاي حذف فعالیت طریق ها، از هزینه کاهش توان به می

 اقتصادي براي انجام و جدید هاي روش یافتن و و غیرسودمند

  ]. 16یافت [ دست افزوده ارزش  داراي هاي فعالیت
 ابتـدا  فرآینـدها  و هـا  فعالیت شناسایی پژوهش، جهت این در

 را تحـت بررسـی  ارائـه خـدمت    در درگیـر  بایـد واحـدهاي  

مـدیریت   بـا  شـده  انجـام  مصـاحبه  از استفاده . باودنم شناسایی
 فراینـد  در کـه  طـور  و همـان  شناسایی واحدها بیمارستان این

شـده   خـتم  بایگـانی  پذیرش شروع و به واحـد  است از نمایان
 واحدهاي توسط که کاري فرآیندهاي کلیه است. در نهایت

 در بیمارسـتان  دیالیز در خدمت سازمانی جهت انجام مختلف

 این گردیده است. در ترسیمدو باشد، در شکل  می انجام حال

 اسـتفاده  فرآینـدها  ترسـیم  جهتVisioافزار نرم از خصوص

  شد. 
  

 
 فرآیندي صورت به خدمت دیالیز ارائه در درگیر واحدهاي: 2شکل 
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 انجـام انجـام  وو فعالیـت فعالیـت  هـاي هـاي   محـرك محـرك  شناسـایی شناسـایی ، چهـارم چهـارم  مرحلـه مرحلـه 

 تخصــیصتخصــیص انجــامانجــام ازاز دوم اســت. پــسدوم اســت. پــس مرحلــهمرحلــه تخصــیصتخصــیص

 هــاهــا  فعالیــتفعالیــت منــابع بــهمنــابع بــه تخصــیصتخصــیص بــهبــه نوبــتنوبــت، اولاول مرحلــهمرحلــه

 گیـري گیـري   واحـد انـدازه  واحـد انـدازه   اصـلی، یـک  اصـلی، یـک   فعالیـت فعالیـت  هرهر رسد. برايرسد. براي  میمی

 محـرك محـرك  عنـوان عنـوان   بـه بـه  توانـد توانـد   مـی مـی  کـه کـه  شـود شـود   مـی مـی  تعیـین تعیـین  خروجـی خروجـی 

 قـرار قـرار  مورداسـتفاده مورداسـتفاده  هـا هـا   فعالیـت فعالیـت  بـه بـه  منـابع منـابع  تخصیصتخصیص برايبراي منابعمنابع

اینکـه کلیـه فعالیتهـاي مشـروحه در     اینکـه کلیـه فعالیتهـاي مشـروحه در      دلیـل دلیـل  بـه بـه  گیـرد، لـیکن  گیـرد، لـیکن  
ــدمت دیـــالیز       ــک خـ ــتاي یـ ــرفاً در راسـ ــه صـ ــن مرحلـ ــدمت دیـــالیز      ایـ ــک خـ ــتاي یـ ــرفاً در راسـ ــه صـ ــن مرحلـ ایـ

ــت  ــالیز) اسـ ــت (همودیـ ــالیز) اسـ ــایی   ، ، (همودیـ ــا و شناسـ ــک فعالیتهـ ــذا، تفکیـ ــایی   لـ ــا و شناسـ ــک فعالیتهـ ــذا، تفکیـ لـ
ــرك ــركمح ــب       مح ــرفا در قال ــدارد و ص ــدانی ن ــوعیت چن ــا موض ــب     ه ــرفا در قال ــدارد و ص ــدانی ن ــوعیت چن ــا موض ه

هـاي غیـر مسـتقیم میـزان     هـاي غیـر مسـتقیم میـزان       ینـه ینـه هـاي مسـتقیم و هز  هـاي مسـتقیم و هز    جداول هزینـه جداول هزینـه 
بخــش خــدمت دیــالیز افشــا    هــاي شــارژ شــده بــه    هــاي شــارژ شــده بــه      هزینــههزینــه

 مسـتقیم  صـورت  بـه  منـابع  برخـی  مرحلـه  ایـن  گـردد. در  می

 بـه خـدمات   غیرمسـتقیم  صـورت  بـه  هـا  آن از برخـی  و

هـاي واحـد دیـالیز     شـدند. گـزارش جـامع هزینـه     داده ارتبـاط 
اســــت.  بــــدین صــــورتدر بیمارســــتان امــــام ســــجاد (ع 

ــه ــنلی  هزین ــاي پرس ــال)2.073.580.000( ه ــوازم  ری ــواد و ل ، م
ــال) 3.214.229.000( مصــــرف شــــدنی ــوازم ریــ ، دارو و لــ

ــرفی  ــکی مصــ ــال)، 1.124.255.000( پزشــ ــتهالك ریــ اســ
ــی ــا دارایـــ ــال)، 200.489.000( هـــ ــه ریـــ ــرژي هزینـــ انـــ

ــال)، 599.400.000تغذیـــه (و هزینـــه  ریـــال)39.614.000( ریـ
  ریال).  5.319.853.000(سهم از سایر دوایر

هــاي اعــالم شــده فــوق مبنــاي تعیــین بهــاي تمــام شــده هزینــه
هـا  به روش سنتی اسـت و ممکـن اسـت بخشـی از ایـن هزینـه      

ــاثیري در کیفیـــت خـــدمت   فاقـــد ارزش افـــزوده باشـــد و تـ
ــئولین       ــا مس ــاحبه ب ــق مص ــذا، از طری ــد. ل ــته باش ــالیز نداش دی
ــتم       ــق سیس ــابق منط ــدمت مط ــن خ ــی ای ــه واقع ــربط، هزین ذی

  به شرح زیر شناسائی گردید: مبناي فعالیت یابی بر هزینه
ــتفاده      ــرفی اس ــابع مص ــامی من ــالیز تم ــدمت دی ــک خ ــراي ی ب
شده بـا در نظـر گـرفتن پـرت آنهـا بایـد مـد نظـر قـرار گیـرد.           

ــان    ــط زم ــد فق ــاس بای ــن اس ــر ای ــک از   ب ــر ی ــه ه ــایی را ک ه

ــت صــرف        ــاران دیــالیز وق ــراي بیم پرســنل یــا پرســتاران ب
ــد مــد نظــ مــی ــوارد  کنن ــراي م ــرار داد و از زمانهــایی کــه ب ر ق

ــی  ــالف م ــزوده اســت  دیگــر ات ــد ارزش اف ــم ، شــود و فاق چش
پوشــی کــرد. بــراي مــواد و ملزومــات و تجهیــزات و دارو      
مصرفی نیز وضـع بـه همـین گونـه اسـت؛ چـون ممکـن اسـت         

ــی    ــش وارد م ــن بخ ــه ای ــه ب ــی ک ــواد و تجهیزات ــه م ــوند  هم ش
ــابرای    ــوند. بن ــع نش ــتفاده واق ــورد اس ــبه  م ــراي محاس ــد ب ن، بای
ـ   یـابی بـر   بهاي تمام شده بر اسـاس روش هزینـه    تمبنـاي فعالی

ــد       ــاي فاق ــه فعالیته ــدین گون ــرد و ب ــه ک ــوارد توج ــن م ــه ای ب
  ارزش افزوده را شناسایی کرد. 

باشـد و روزانـه تمــامی    عـدد مــی  13هـاي بخــش دیـالیز    تخـت 
شــوند و  هــا بــراي انجــام دیــالیز خــونی اشــغال مــی ایــن تخــت

 چهـار طـور میـانگین    نوبـت دیـالیز خـونی هـر بیمـار بـه        نیز هر
ــی  ــول م ــاعت ط ــر   س ــد و در ه ــبانه  24کش ــاعت ش ــهروز  س  س

ــه ایــن بخــش مراجعــه    ــالیز ب ــراي انجــام دی دســته از بیمــاران ب
 کنند.  می

ــه ــرار    از لحــاظ هزین ــاي پرســنلی تعــداد ســاعاتی مــد نظــر ق ه
گیــرد کـه یــک پرسـتار بــراي یـک بیمــار دیـالیزي وقــت      مـی 

و از نظـر مـواد و تجهیـزات پزشـکی، تعـداد      ، کنـد  مـی صرف 
ــواد   ــن م ــدهایی از ای ــد  واح ــه ش ــر گرفت ــور  در نظ ــه ط ــه ب ک

میـزان   اسـت.  واقعی بـراي یـک بیمـار دیـالیزي اسـتفاده شـده      
مصرف هـر یـک از اقـالم مـذکور نیـز بـا مصـاحبه بـا پرسـنل          
بخــش دیــالیز مشــخص شــد. در مــواردي ماننــد هزینــه انــرژي 
و ســـهم از ســـایر دوایـــر و یـــا اســـتهالك از مبنـــاي تعـــداد 

ــدمت دیــالیز بــراي ســال     ــاس     1391خ ــر اس ــتفاده کــه ب اس
هـــاي  خــدمت) هزینـــه 11495تعــداد خـــدمت ارائــه شـــده (  

ــده    ــکن ش ــذکور سرش ــده    م ــام ش ــاي تم ــات به ــت. جزئی اس
ــه روش    ــالیز ب ــدمت دی ــد خ ــک واح ــهی ــههزین ــر  هزین ــابی ب ــری ــابی ب ــاي   ی ــاي مبن مبن

ــت ــتفعالی ــام ســجاد(ع) در جــدول   فعالی ــتان ام ــنجدر بیمارس آورده  پ
 شده است. 
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 - در بیمارستان امام سجاد(ع) مبناي فعالیت یابی بر هزینهبهاي تمام شده یک واحد خدمت دیالیز به روش  :5جدول 
  مبالغ به ریال

  درصد هزینه یک واحد خدمت دیالیز ها هزینه
 17 556,174 هاي پرسنلی هزینه

 24 137,252 هزینه مواد مصرفی

 9 160,91 هزینه دارو و تجهیزات پزشکی

 2 137,20 هزینه ملزومات اداري

 3 000,30 هزینه تغذیه

 2 441,17 هزینه استهالك

 0 446,3 هزینه انرژي

 44 797,462 از سایر دوایرهزینه سهم 

 100 674,051,1 جمع

  
شـده  شـده      تمـام تمـام  بـا بهـاي   بـا بهـاي   هـاي موجـود    مرحله پنجم، مقایسه تعرفـه 

باشـد.  باشـد.    مبنـاي فعالیـت مـی   مبنـاي فعالیـت مـی     یـابی بـر  یـابی بـر    روش هزینهروش هزینه    خدمت دیالیز بهخدمت دیالیز به
اســاس  تعرفـه خـدمات درمـانی بیمارسـتان امـام سـجاد نیـز بـر        

ضرایب خاص هر خدمت که ساالنه از سوي وزارت بهداشـت  
باشد؛ ضـرایب هـر خـدمت نیـز در      شود، مشخص می اعالم می

برابـر   1391شده براي سـال   اعالم  kشوند. عدد ضرب می  kعدد

باشـد. بنـابراین، تعرفـه دیـالیز      مـی  92ریال و ضریب آن  8100
یسـه بهـاي   شـود. مقا  محاسبه می k92بر طبق عدد  نیز1391سال 

یـابی  یـابی    هزینـه هزینـه تمام شده هر یک خدمت دیـالیز بـر اسـاس روش    
 1391با مبلغ تعرفه به طور خالصـه بـراي سـال     مبناي فعالیتمبناي فعالیت  بربر

  آورده شده است.  ششدر جدول 

 
  مبالغ به ریال - (ع) : مقایسه بهاي تمام شده هر خدمت دیالیز با مبلغ تعرفه آن در بیمارستان امام سجاد6جدول 

 ماه
مبلغ تعرفه هر 
 خدمت دیالیز

شده هر خدمت   بهاي تمام
یابی  هزینهدیالیز به روش 

 مبناي فعالیت بر

مقدار انحراف از تعرفه هر 
 خدمت دیالیز

 317,674 1,051,674 734,000 از فروردین تا تیر

 193,474 1,051,674 858,200 از مرداد تا دي

 154,474 1,051,674 897,200 بهمن و اسفند

 
  
  
 

تناسـب  تناسـب    نتایج حاصله در دو بخش کلی ارائه و در هر سـطح بـه   نتایج حاصله در دو بخش کلی ارائه و در هر سـطح بـه   
هـا و منـابع مصـرفی بـا تعرفـه      هـا و منـابع مصـرفی بـا تعرفـه        شناخت علل انحراف بین هزینـه شناخت علل انحراف بین هزینـه 

سـجاد (ع)  سـجاد (ع)    شده بـراي خـدمت دیـالیز در بیمارسـتان امـام     شده بـراي خـدمت دیـالیز در بیمارسـتان امـام       اعالماعالم
 :شده استشده است  پرداختهپرداخته

منابع مصرفی بخـش دیـالیز بـا بهـاي تمـام      مقایسه و تحلیل مقایسه و تحلیل  -1
 1391شده خدمت دیالیز در طی سال 

مقایسه و تحلیل علل انحـراف تعرفـه یـک واحـد خـدمت      مقایسه و تحلیل علل انحـراف تعرفـه یـک واحـد خـدمت       -2
دیالیز و بهاي تمام شده یک واحد خدمت دیالیز در طـی سـال   دیالیز و بهاي تمام شده یک واحد خدمت دیالیز در طـی سـال   

13911391     

خدمت دیالیز این بهاي تمام شده در خصوص مقایسه و تحلیل در خصوص مقایسه و تحلیل 
 44 از سـایر دوایـر بـا   هزینـه سـربار   نتایج بدست آمد که سـهم  

ــد  ــا   درص ــرفی ب ــات مص ــواد و ملزوم ــه م ــد 24و هزین و  درص
، بیشترین سهم از منابع مصـرفی  درصد 17هاي پرسنلی با  هزینه

 خدمات تحت بررسی را به خود اختصاص داده است. 

 بحث و نتیجه گیري
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یـک واحـد    در خصوص مقایسه و تحلیل علل انحـراف تعرفـه  
حـاکی از  نتـایج  ایـن خـدمت،   خدمت دیالیز و بهاي تمام شده 

بهـاي  درصد نسبت بـه   20عدم پوشش تعرفه و انحراف حدود 
باشد. ازجمله دالیـل انحـراف    تمام شده یک خدمت دیالیز می

اشـاره کـرد کـه ایـن      kو نیـز خـود عـدد     kتوان به ضریب  می
شـوند.   بینی خاصی مشـخص مـی   ضرایب سالیانه بر اساس پیش

بدون در نظـر   k در واقع پایه و اساس تعیین این ضریب و عدد
طـور واقعـی بـراي ایـن خـدمت       هایی است که به گرفتن هزینه

هـاي مـالی اجراشـده در     که سیستم  شود. ازآنجایی مصرف می
بـوده و سیسـتم تعهـدي نیـز     صورت نقدي  بیمارستان تاکنون به

رود کـه   اخیرا مورد استفاده واقع شـده اسـت، انتظـار هـم نمـی     
طور واقعی براي این خـدمت صـورت گرفتـه     هایی که به هزینه

اي که بر اسـاس   طور کامل و واقعی مشخص باشند. اما هزینه به
بسـیار بـه واقعیـت    ، آید یابی بر مبناي فعالیت به دست می هزینه

یابی بر  هزینهمبناي شده بر  اشد و اگر تعرفه تعیینب تر می نزدیک
گرفـت انحـراف ذکرشـده فـوق بـه       مبناي فعالیت صورت مـی 

  . رسید حداقل مقدار خود می
چنانکـه  نتایج این تحقیق با تحقیقات قبلی سازگار بوده اسـت.  

 میانگین بررسی به همکاران و در پژوهشی که توسط موسوي

 و سـرپایی  در واحـدهاي  رمـانی د خـدمات  شـده  تمـام  قیمت
 اصفهان (س) الزهرا درمانی -آموزشی مرکز در تصویرنگاري

صـورت   خـدمات  تعرفـه  میانگین با آن مقایسه و پرداخته شد
 واحدهاي ازاز برخی در جز پژوهش، به این نتایج گرفت. طبق

 میانگین بین فاحشی مرکز، اختالف واحدهاي و پاراکلینیک

 وجـود  خـدمات  آن تعرفه و درمانیخدمات  شده تمام قیمت

 در مطالعـه  مـورد  هـاي  بخـش  دهـی  زیان به منجر که داشت

 بـه  همکـاران  و ]. همچنین ترابی17بود [ هگردید دوره مذکور

بیمارسـتان   رادیولـوژي  بخش خدمات شده تمام قیمت محاسبه
 یابی هزینه روش از استفاده با اهواز گلستان درمانی آموزشی

 بـین  کـه  داد نشـان نیز مطالعه  نمود. این اقدام فعالیت مبنايرب

 هـاي  تعرفـه  و مطالعـه  مورد رادیولوژي خدمات واقعی قیمت

 زیانزیان شکلشکل بهبه رارا خودخود تفاوتتفاوت ایناین. وجودداردوجوددارد مصوب تفاوت

 ]]1818[[. . دهددهد  میمی نشاننشان بیمارستانبیمارستان برايبراي مالیمالی

شـده خـدمت دیـالیز و     هاي تحقیق در خصوص بهاي تمام یافته
میزان تعرفه بیانگر این است که چون تعرفه بر اساس محاسبات 

گردد و براي تعیین این  خاص و درصدهاي مشخصی اعالم می
باشـد؛   هاي دقیـق آن خـدمت خـاص مشـخص نمـی      مبلغ هزینه

ایی که در ه بالطبع باعث ایجاد انحراف بین میزان تعرفه و هزینه
باشد. در نتیجه سازمان در جبران  واقعیت اتفاق افتاده است، می

اش بر مبناي تعرفـه دچـار مشـکل خواهـد      هاي تمام شده هزینه
افـزایش   -1راه حل وجـود دارد:   دوشد. براي حل این مشکل 

هـاي   کـاهش هزینـه   -2تعرفه و مذاکره در راستاي تعدیل آن. 
   .خدماتتمام شده و مدیریت بهاي 

یـابی  یـابی    هزینههزینهبا مشخص شدن بهاي خدمت دیالیز به روش  -الف
تواند به عنوان مبنـایی بـراي تعیـین     ، این بها میمبناي فعالیتمبناي فعالیت  بربر

شود با  که به این روش محاسبه می تعرفه قرار گیرد؛ زیرا بهایی
پذیرد تطابق زیادي  هایی که به صورت واقعی صورت می هزینه

رت ایـن بهـا بـا تعرفـه مصـوب      دارد. بنابراین، در صورت مغـای 
توانـد بـراي تعـدیل آن بـا مـدیران سـطوح بـاالتر         مدیریت می

مذاکره نماید تا میزان انحراف آن با بهاي تمـام شـده بـه روش    
  یابد.  به حداقل ممکن کاهش مبناي فعالیتمبناي فعالیت  یابی بریابی بر  هزینههزینه

بـر مبنـاي   دیـالیز  بهـاي خـدمت   بر مبناي عوامل مـوثر در   -ب
، مـدیریت بـه نحـو بهتـر و     مبنـاي فعالیـت  مبنـاي فعالیـت    یـابی بـر  یـابی بـر    هزینـه هزینـه روش 

. در این راستا، نمایدتعدیل را آن هاي  تواند هزینه مؤثرتري می
هـاي سـرباري   ضروري است مـدیریت بیمارسـتان سـهم هزینـه    

ترین عامل هزینه در یـک  شارژ شده از سایر دوایر را که اصلی
واحد خدمت دیـالیز بـوده اسـت، تحلیـل و کـاهش دهـد و از       

با مشخص شدن پرت هر کـدام از منـابع مصـرفی،    سوي دیگر 
و بـراي حـذف    کند هاي فاقد ارزش افزوده را شناساییفعالیت

  نماید.  این فعالیتها در کوتاه مدت اقدام
 مدیریتمدیریت بهبه تواندتواند  میمی فعالیتفعالیت برمبنايبرمبناي یابییابی  بدیهی است که هزینهبدیهی است که هزینه

اطالعاتی سازمان، اطالعاتی سازمان،  هايهاي  سیستمسیستم هاي بهبودهاي بهبود زمینهزمینه دردر سازمانسازمان بهتربهتر
، سـازمان و فرآینـدها  سـازمان و فرآینـدها   مجددمجدد شده، مهندسیشده، مهندسی  تمامتمام مدیریت بهايمدیریت بهاي

ارزیابی عملکرد سازمان و نیروي انسانی ارزیابی عملکرد سازمان و نیروي انسانی ، عملیاتیعملیاتی ریزيریزي  بودجهبودجه
  نماید. نماید.  کمککمکنیزنیز
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راسـتی  ««این مقاله حاصل (بخشی از) پایان نامـه تحـت عنـوان    این مقاله حاصل (بخشی از) پایان نامـه تحـت عنـوان    
هاي خدمات درمانی مصوب وزارت بهداشت در  آزمایی تعرفه

بـر   یـابی   گیري از هزینه شده خدمات با بهره مقایسه با بهاي تمام
فعالیـت (مـورد مطالعـه: خـدمت دیـالیز بیمارسـتان امـام         مبناي 
 1393شـد در سـال   در مقطـع کارشناسـی ار   »شهریار)» ع«سجاد

باشد که بـا حمایـت دانشـگاه قـم اجـرا شـده        می 2176261کد
است. همچنین از کلیه پرسنل مربوطه بیمارستان امام سـجاد(ع)  
ــاري در     ــؤاالت و همک ــه س ــخگویی ب ــاطر پاس ــه خ ــهریار ب ش

 . نمایم میآوري اطالعات مورد نیاز تقدیر و تشکر  جمع
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Verification of Cost of Dialysis Services and Tariffs 
Finished State by Using Activity-Based Costing in Imam 

Sajad Hospital, Shahriyar 
 

 
 
 
 

  Ghanbari A M1/ Haghighi Sh2/ Memari R A3 
Abstract 
 

Introduction: Activity-Based Costing (ABC) is one of the new systems of products and services 
costing providing more accurate and precise information needed by managers and assisting them in 
appropriate decision making. This study, conducted in Imam Sajjad Hospital of shahriyar sought to 
determine the cost of dialysis services provided by the hospital and to compare the results with 
declared tariff for the service during the year 2012. The findings will help meet the information 
needs of hospital management. 
Methods: This is an applied research which is part of a case study. For this purpose, a review of 
supporting tools of the current accounting system for implementation of the ABC system was also 
investigated. In the second step, activity centers, resource consumption and resource stimuli, were 
determined and initial allocation were performed. Next, processes, activities and activity drivers to 
assign the second stage were identified. Finally, the cost of service was determined and deviation 
between the cost per service and declared tariff was analyzed. 
Results: ABC method showed that the cost of dialysis unit services were more than tariff treatment. 
Conclusion: Tariff treatment, determined annually, on the basis of a specified percentage increase 
is recommended. Moreover, it is suggested that managers try to determine the tariff on the basis of 
the actual cost of services in order to manage the cost of services better. 
Keywords: Activity-Based Costing, Tariff Treatment, Unit cost of service 
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