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 آماراهی اقتصادیگروه ژپوهشی 

  ۹۹۱۱زمستان 

 

 



وند جان و خرد هب   انم خدا

 گفتارپیش

گذاری در بخی  ییاتتیی اسیتس سداسیتها برای رسیددن بیت سوسی تهای مهم دولتهای سالمت یکی از هدفبهبود شاخص

  ایین منیابعن سوزییع الاد نیت و یمنابع مالی ایین بخی ن نهیوف اتی ا سأمدندر زمدنت چیونیی گدری ازمند سصمدمدسالمت ن

شیدف در ایین های صیرفها و ندی  االمیان نریارق د دی  بیر ه ینیتگدریاستفادف مؤثر از این منابع استس سمامی این سصیمدم

کننیدگان سأمدنشدف برای سیالمتن لی صرفبخ  مستل م دسترسی بت آمار و اطالالاق  ابل االتماد دربارف مد ان منابع ما

 ها استس منابع مالی و شدوف استفادف از آن

گذاران را در شیناخت های ملی سالمت برای این منرور طراحی شیدف اسیت کیت ابی اری را تیراهم آورد سیا سداسیتحساب

منیدن ایامع و الالیاق نرامای از اطهای ملیی سیالمت موموالیتبهتر نرام سیالمت و بهبیود الملکیرد آن ییاری دهیدس حسیاب

 های صیرفکنید کیت رونید ه ینیتسازگار از اریان منابع را در نرام سالمت یک کشور برای یک دورف م یدن تیراهم می

کنندگان خیدماق سیالمت و سأمدنسالمتن  سأمدنهای مختلف المومی و خصوصین ت الدت یهاسالمت در بخ  یشدف برا

در یییک کشییور را بییت سصییویر کشییدس  یائدییهییای ام دتییی و منییاط  ا راتلییفن گروفمخت یهییاسر بدماریشییرتتتددر مییوارد  

در حیان  یشیورهاک یم اسیتراس دسرسی ت بیا اسیتفادف از آنکیدهید را در دسیتر   یرار می یسیالمت ابی ار یمل یهاحساب

آمیار و اطالالیاق ر شودس دسترسی بت این موموالت ی ذانک  آن در بخ  سالمت امیمؤثر و ات ا یمال سأمدن یسوس ت برا

را  یسوانید م دیار مناسیبیدهدن می  مین بخ  را ات ایا یبرا یردم گدو سصم یگذاراستدت د ت و سوان سکالالوف بر آن

های  یرار دهیدس حسیاب یالمللندب یهاار سازماندمختلف در اخت یشورهاکرد نرام سالمت کست الملیو مقا یابیارز یبرا

 دهدسا  اسخ میملی سالمت موموالت سوا ق زیر ر

 روند؟آیند و بت کوا میمنابع سالمت از کوا می 

 شود؟چت نوع کا ها و خدماق مرسبط با سالمت خریداری می 

 کنند؟چت کسانی چت نوع خدماق سالمت را تراهم می 

 روند؟هایی برای تراهم کردن خدماق سالمت بت کار میچت دادف 

 شوند؟چت کسانی از خدماق سالمت منتفع می 

ی بیرای کاری وزارق بهداشتن درمیان و آمیوزپ   شیک  آمار ایران با همکهای ملی سالمت اولدن بار سوسط مرسابح

ت کیشیورهای خاورمدانیت بیود کی از م یدود کیت سا آن زمان ایران یکسوان اذالان داشت سهدت و سدوین شد و می ۹۹31سان 

 های ملی سالمت کردف بودس سهدت حساب ا دام بت

های ای بیا حویور نماینیدگان دسیتیافگردد کت در آن سیان السیتیبرم ۹۹33 سالمت بت سان یمل یهاث حساب دشدنت به

شور از املت مرک  آمار ایرانن بانک مرک ی امهوری اسالمی ایران و وزارق بهداشیت و درمیان و همینیدن کمختلف 

هیای دل شیدس در آن السیت  یز از بررسیی ت الدتالمللی از املیت سیازمان اهیانی بهداشیت سشیکهای بدننمایندگان سازمان

های ملی سیالمت شیناختت شیدس سازمان متولی سهدت حساب النوانبتهای ملین مرک  آمار ایران انوام شدف در زمدنت حساب

های ملیی شورن مقدماق سهدت حسابک ی یرت و برنامتیریدر  ی درخواست رسمی سازمان مد ۹۹3۱ ز از آن در سان 

های های توق با همکیاری وزارق بهداشیت و درمیان و سیازمانرک  آمار ایران آغاز و منور بت سهدت حسابسالمت در م

زمانی   بنیا بیت درخواسیت وزارق بهداشیت و درمیانن سیریدیب ید ن یهیاشیدن همینیدن در دورف ۹۹31ذیربط برای سیان 



 ج گفتار د 

 
 

های مختلیف و همینیدن کیاری سیازمانران بیا همیی  آمیار اکسوسط مر ۹۹31-۱9های های ملی سالمت برای سانحساب

 منتشر شدف استس www.amar.org.irران با آدر  ی  آمار اکت مریها در سا  وهشکدف آمار سهدت شدس نتایج این طرح

ند  براسیا   ۹۹39در  انون برنامت چهارم سوس ت ا تصادین ااتماالی و ترهنیی امهوری اسالمی ایران مصوب سان 

رئییدز  یو نرییارق راهبییرد ی یراییین  ییانونن طبیی  درخواسییت م اونییت برنامییت ۱1مییادف  ین نامییت اارائییدآئیی ۹سبصییرف 

 سالمت شدس    یمل یهات حسابدلف بت سهکران می  آمار اکامهورن مر

سییان  یهای ملییی سییالمت از طییرف وزارق بهداشییتن درمییان و آمییوزپ   شییکی بییران ندیی  سهدییت حسییاب۹۹۱3در سییان 

ری ی برای انویام کیار صیورق گرتیت و  یز از سشیکدل ر مرک  آمار ایران برنامتدرخواست شدن در این راستا د۹۹۱3

 گروف راهبری و گروف کارشناسین این ت الدت در ست مرحلت زیر انوام شد:

 آموزپ مبانی نرری و روپ کار -

 گردآوری آمار و اطالالاق مورد نداز  -

 های ملی سالمتانوام مهاسباق و سهدت حساب -

های ملی سالمت بیود کیت بیت چهیار طریی  انوام کارن گردآوری اطالالاق مورد نداز سهدت حساب یکی از مهمترین مراحل

 شد: سأمدنزیر 

سازمانن موسستن شرکت و  ۹21های سالمت برای بد  از ارسان نامت درخواست اطالالاق مرسبط با ه ینت س۹

 سایر نهادهای داخلی 

   آمار ایرانکو روستایی مر نتایج طرح آمارگدری از ه ینت و درآمد خانوارهای شهری س2

 های آمارگدری مرک  آمار ایراننتایج برخی از طرح س۹

 داری کل اطالالاق الملکرد بودات دولت از خ انت س4

های  بیل و همینیدن اسیتفادف از سرامیت راهنمیای های ملیی سیالمت سیانگدری از سوربت حسیابموموالت حاضرکت با بهرف

ن انتشار مشترک سیازمان اهیانی بهداشیتن بانیک اهیانی  Guide to producing national health accountsکتاب 

 یسیالمت را بیرا یملی یهاسهدیت شیدف اسیتن آمیار حسیاب 211۹المللی ایا ق متهدف آمریکا در سان و موسست سوس ت بدن

های یبنییدن اییداون و طبقتیم اساسییدف و مفییاهیدهییدس در اییین گیی ارپ ابتییدا بییت طییور مختصییر س ییارارائییت می ۹۹۱3سییان 

صیورق  یآمیار یمیورد اسیتفادف و برآوردهیا یارن منابع آمیارکسالمت سوضدح دادف شدف و سپز مراحل  یمل یهاحساب

ل مختصیری از اطالالیاق دیسیالمت بیت همیراف سهل یمل یها  اداون حسابداستس در انتها نگرتتت مورد بهث  رار گرتتت

نرران در اهییت سکامییل هییای ارزنییدف صییاح داق و راهنمائیمنییدرد در اییداون ارائییت شییدف اسییتس ارائییت نرییراقن  دشیینها

 باشدسهای آسی مرک  آمار ایران م تنم میسدریوی ت الدت

زمانی اطالالیاق میورد ندیاز ایین سیری سیأمدنهمانیونت کیت اشیارف شید س یدادی از نهادهیای دولتیی و غدردولتیی کشیور در 

شیودس ضیمناا از ها در  دشبرد این امر مهیم سپاسیی اری میآن اند کت بت این وسدلت از همکاری و مساالدقمشارکت داشتت

اندرکاران طرح آمارگدری از ه ینت و درآمد خیانوار در مرکی  آمیار اییران و دتیاسر آمیار و مسئولدنن کارشناسان و دست

ارهییا های بهداشییت و درمییان خانوهای سراسییر کشییور کییت اطالالییاق ارزشییمندی را در زمدنییت ه ینییتاطالالییاق اسییتانداری

 شودس   زمانی ارزشمند امکان  ذیر نبودن سشکر میکنند و بدون واود اطالالاق توقن سهدت این سریتراهم می

اسییت کیت بییت طیور مسییتقدم در سهدیت آن مشییارکت  یسهدیت اییین موموالیت در دراییت اون مرهیون زحمییاق بیی شییائبت همکیاران

های ا تصیادی مینیدن  زم اسیت از کارشناسیان دتتیر حسیاباند و اا دارد از زحماق آنان سشکر و  دردانی شودس هداشتت

است و بت ها بهرف گرتتت شدفمرک  آمار ایران و کارشناسان وزارق بهداشتن درمان و آموزپ   شکی کت از مشاورف آن

 .طور غدر مستقدم در  دشبرد این امر مهم مشارکت داشتت اند سپاسی اری شود

های زمانی حسیابری ین مدیریتن نرارق و مراحل کاری طرح سهدت سیرین برنامتهاگدریکت در سصمدم یاتراد یاسام

 اند بت شرح زیر است:ملی سالمت بت طور مستقدم شرکت داشتت

 یکدکتر سددکمان سقوی ن ادن م اون سوس ت مدیریت و منابع وزارق بهداشتن درمان و آموزپ   ش -

 مرک  آمار ایران تر ایوب ترامرزین م اون ا تصادی و مهاسباق ملیکد -

 دف آمارکز   وهشدتر اشکان شباکن رئکد -

 های ا تصادی مرک  آمار ایران سپددف صالهین مدیرکل دتتر حساب -



 ۹۹۱3سالمت سان  یمل یهاگ ارپ حساب د

 یکخوافن مدیر کل مرک  بودات و  ای  الملکرد وزارق بهداشتن درمان و آموزپ   شتریدون نوری -

 رمان و آموزپ   شکیطاهرف احمدین م اون مرک  بودات و  ای  الملکرد وزارق بهداشتن د -

  روژف  یمرک  آمار ایران و مدیر تن یو نهاد ید ملدز گروف حساب سولیدرن یبنفشت نوف -

انن مهق    وهشکدف اللوم غدد درون ری  و متابولدسم دانشیاف اللوم   شکی و خدماق دم رموانیتر مرکد -

 بهداشتی درمانی شهدد بهشتی

 ای  الملکرد وزارق بهداشتن درمان و آموزپ   شکیدکتر اصالن نررین ریدز گروف مرک  بودات و   -

 مهمد غالمی کارشنا  گروف آمارهای ا تصادی   وهشکدف آمار  -

 ا تصادی مرک  آمار ایران یهاحسابمرضدت مبارکین کارشنا  دتتر  -

 ا تصادی مرک  آمار ایران یهاحسابترناز الاطفین کارشنا  دتتر  -

  تصادی مرک  آمار ایرانا یهاحسابهدرو تارابین کارشنا  دتتر   -

 ا تصادی مرک  آمار ایران یهاحسابمهدثت غفارین کارشنا  دتتر  -

 

 

 
 

 اسسس التوتد و من

 زادهجواد حسین

 معاون سازمان برنامه و بودجه

 نرئیس مرکز آمار ایرا



 

 مطالب  فهرست

 

 

 ۹ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس مقدمت -۹-۹

 ۹ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس یاساس مدمفاه و فیس ار -۹-2

 ۹ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سالمت یمل یهاحساب اداون -۹-۹

 2 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس FA * F)) رکردکا نوع و یمال ندسأم ندالامل نوع حس  بر سالمت یمل یهانتیه  -۹ ادون -۹-۴

 2 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس (FA*P) کنندفتراهم نوع و یمال ندسأم ندالامل نوع حس  بر سالمت یمل یهانتیه  -2 ادون -۹-۵

 2 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ((P*F کارکرد نوع و کنندف تراهم نوع حس  بر متسال یمل یهانتیه  -۹ ادون -۹-۶

 2 سسسسسسسسسسسس (S*FA  F) یمال ندسأم الامل نوع و یمال ندسأم منبع نوع حس  بر سالمت یمل یهانتیه  -۴ ادون -۹-3

 2 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سالمت یمل یهاحساب یبندطبقت -۹-3

 2 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس یمال منابع یبندطبقت -۹-3-۹

 ۹ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس (Financing Agent) یمال ندسأم ندالامل یبندطبقت -۹-3-2

 ۹ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس (Functions- HC) کارکردها یبندطبقت -۹-3-۹

 ۹ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس (Provider- HP) کنندگانتراهم یبندطبقت -۹-3-4

 4 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس طرح ییاارا سازمان -۹-۱

 4 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس یآمار منابع و طرح یاارا مراحل -۹-۹1

 9 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ۹۹۱3 سالمت یمل یهاحساب مهاسبت -۹-۹۹

 9 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس اداون لدسهل -۹-۹2

 9 سسسسسسسسسسسسسسسس (FA * F) کارکرد نوع و یمال ندسأم ندالامل نوع حس  بر سالمت یمل یهانتیه  ادون -۹-۹2-۹

 3 سسسسسسسسس ((FA* P کنندفتراهم نوع و یمال ندسأم ندالامل نوع حس  بر سالمت یمل یهانتیه  -2 ادون -۹-۹2-2

 3 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس (P * F) کارکرد نوع و کنندفتراهم نوع حس  بر سالمت یمل یهانتیه  -۹ادون -۹-۹2-۹

 3 سسس (FS*FA) یمال ندسأم الامل نوع و یمال ندسأم منبع نوع حس  بر سالمت یمل یهانتیه  -۴ ادون -۹-۹2-4

 3 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ۹۹۱3-۹۹31 سالمت یمال ندسأم منابع یزمان یسر لدسهل -۹-۹۹

 ۹۹سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس یاصل اداون



 

 

 هافهرست جدول

 ۹2سسسسسسسسسس (لایر وندلد)م (FA*F) ۹۹۱3 کارکرد نوع و یمال ندسأم ندالامل نوع حس  بر سالمت یمل یهانتیه  :۹ ادون

 سیان در سیالمت مختلیف یکارکردهیا بابیت یمیال ندسیأم ندالیامل از کییهر سوسیط شیدف انویام یهانیتیه  درصید :۹-۹ ادون

 ۹۹سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس)درصد( ۹۹۱3

 ۹4سسسسسسس )درصد( ۹۹۱3 سان در سالمت مختلف یکارکردها در یمال ندسأم ندالامل از کیهر مشارکت درصد :2-۹ ادون

 ۹1سسسسسس (لایر وندلد)م (FA*P) ۹۹۱3 کنندفتراهم نوع و یمال ندسأم ندالامل نوع حس  بر سالمت یمل یهانتیه  :2 ادون

 ۹9سسسسسسسسسسسسسسسسس )درصد( ۹۹۱3کنندگان خدماق در سان برحس  تراهم یمال ندسأم ندالامل یهانتی: درصد ه ۹-2ادون 

 ۹۹۱3کننییدگان خییدماق سییالمت در سییان در  وشیی  تراهم یمییال ندسییأم نداز الییامل کیییرکت هر: درصیید مشییا2-2اییدون 

 ۹3سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس )درصد(

 ۹3سسسسسسسسسسسسسسسسسس (لایر وندلد)م (P*F)  ۹۹۱3کنندف و نوع کارکرد سالمت بر حس  نوع تراهم یمل یهانتی: ه ۹ادون 

 ۹۱سسسسسسسس )درصد( ۹۹۱3مختلف در سان  یکنندگان خدماق سالمت بابت کارکردهاتراهم یهانتی: درصد ه ۹ –۹ادون 

 21سسسسسسسسسسس )درصد( ۹۹۱3مختلف در سان  یرکردهاکنندگان خدماق سالمت در کااز تراهم کی: درصد هر2 –۹ادون 

 (FS*FA)۹۹۱3در سیان  یمیال ندسیأم ندو نیوع الیامل یمیال ندسیالمت بیر حسی  نیوع منبیع سیأم یملی یهانتی: ه 4ادون 

 2۹سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس (لایر وندلد)م

 22سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس )درصد( ۹۹۱3از منابع مختلف در سان  یمال ندسأم نداز الامل کی: سهم هر۹-4ادون 

 2۹سسسسسسسسسسسسسسسسسس )درصد( ۹۹۱3در سان  یمال ندسأم ندالامل یهانتیدر  وش  ه  یاز منابع مال کی: سهم هر2-4ادون 

 

 



 

 هاشکلفهرست 

 ۹ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالمت یمل یهاادون حساب کیصورق  -۱شکل 

 ۱ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس۹۹31 -۹۹۱3سالمت  یهانتیسالمت در کل ه  یمال ندسهم منابع سأم -۲شکل 

 ۱ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس )با نرخ ه ار سومان و د ر( ۹۹31 -۹۹۱3 یهاسان یسالمت ط نتیسرانت ه  -۳شکل 

 





 

 مقدمه -۱-۱

گدری بهتر نرام سالمت استن لذا سازمان بهداشت های ملی سالمت حمایت از ادارف و سصمدمهدف اصلی از سهدت حساب

های ملی سالمت در اولدن ا داماق در اهت سهدت حساب ۹۹33داندس در سان اهانی این مورد را وظدفت نرام سالمت می

  آمار ایران صورق گرتت و دو ادون منابع کاری مرکایران سوسط گروهی در وزارق بهداشت و درمان و با هم

( در سطح مهدودی سهدت FA*Pنندگان )کمالی در تراهم سأمدن( و الاملدن FS*FAمالی ) سأمدنالاملدن  مالی در سأمدن

نویز سازمان  ز از مطال ت اولدن  د  ۹۹31های ملی سالمتن سان ن اولدن موموالت اداون چهارگانت حسابکشدن لد

های اارایی مرسبط با ان و سایر دستیافت وزارق بهداشت و درمک  آمار ایران و با مشارکبهداشت اهانین سوسط مر

-۹۹33های های ملی سالمت برای سانسهدت شدن طرح سهدت حساب ICHAر می  کدهای یکموضوع در سطح 

ی نی طی هفت مرحلت بت سفارپ  ۹۹۱3و  ۹۹۱۶-۹۹۱۵ن ۹۹۱4ن ۹۹۱۹ن ۹۹۱۹-۹۹۱2ن ۹۹33-۹۹۱1ن ۹۹31

دف آمار  رار گرتتت و سوسط ک  آمار ایران و   وهشکمرار کی در دستور کوزارق بهداشت و درمان و آموزپ   ش

  آمار کبر روی سایت مر ۹۹31-۹۹۱3های های ملی سالمت سانهای ا تصادی اارا شدس نتایج حسابدتتر حساب

 مواود استس      WWW. Amar.org.irایران بت نشانی 

ر سوضدهاسی رااع بت س اریف و مفاهدم ارائت شدف استس ابتدا بت طور اختصا ۹۹۱3در گ ارپ حاضر نتایج سان 

ارن منابع آماری مورد استفادف در کهای ملی سالمت دادف شدف و در ادامت مراحل بندی حساباساسین اداون و طبقت

های ملی سالمت بت همراف طرح و برآوردهای آماری انوام شدف ارائت شدف استن در انتها ند  نتایج اداون اصلی حساب

ری انن ارائت شدف استس امدد است گ ارپ حاضر مورد استفادف برنامت ۹۹۱3دل اداون سان منتخبی از سهل

ار یاری کدفی کّمی و کی نقطت نرراق خود ما را در اهت ارسقای گذاران و مهققدن گرامی  رار گدرد و با ارائتسداست

 سشودردند  دردانی میک ت در اریان اارای این طرح ما را یاریکنمایندس در  ایان از سمامی اترادی 

  یم اساسیف و مفاهیتعار -۱-۲

شورن از ک کیسالمت  یهانتیه  هاآنت در کاداون استاندارد هستندن  یسر کیان سادف دسالمت بت ب یمل هایحساب

ت از ادارف و یسالمت حما یمل هایحسابت دسه یبرا ین ارائت شدف استس هدف اصلد  م دمختلف و با سرس یهاانبت

  بهتر نرام سالمت استس یردگمدمسص

حفظن ارسقاء و بازگرداندن سالمت اام ت و  هاآن یت هدف اصلکاست  ییهاتدت ال یهانتیسالمتن سمام ه  یمخارد مل

 باشدسین مدم  یدورف زمان کیاز اتراد در طون  کیهر 

 سالمت یمل هایحسابجداول  -۱-۳

 یمل هایحسابن گ ارپ دو همین ینداق سازمان بهداشت اهانسالمت در مست یمل هایحسابامل اداون کشرح 

 یج مربوط بت مهاسبت چهار ادون اصلیت در گ ارپ حاضر نتاکنین با سوات بت اکدران آمدف است لی  آمار اکسالمت مر

ور دادف کاز اداون مذ ین شرح مختصریادآوری منروربتن شودمیارائت  ۹۹۱3سان  یسالمت برا یمل هایحساب

 شود سیم

نشان دادف شدف است  دروی  ۹ل کصورق م دن مانند آنیت در ش کهای ملی سالمت از یاداون استاندارد حساب

ل مواود کدهندس ه ینت موموالت مصارف نشان می کموموالت منابع بت ی کمالی را از ی سأمدناریان  یکنندن آنها کمی

 دهدسل سالمت را نشان میکدر اداونن برآوردی از ه ینت 

 امع هر سطر «منابع» یبندطبقت 

 «مصارف» یبندطبقت
ان از ینت در هر اری ان ه ددهندف منشان یهاسلون

 منبع بت مصرف
 

 نتیل ه ک براورد  امع هر ستون

 های ملی سالمتصورق یک ادون حساب -۱شکل 
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 یمال سأمدنان یار «منبع»شانیر ن  " j "شوندن نمادیف میس ر j " x " i "سالمت با الالمت "  یمل هایحساباداون 

 یمال سأمدنن دمثان ادون الامل یان استس برایآن ار «نندفکمصرف»ا ینشانیر " مصرف "   " i "در هر ادون و نماد

نندگان کمنبع واوف در آن ادون( بت تراهم النوانبت) یمال سأمدنن داز الامل یمال سأمدنان ی  ارینندگانن نماکدر تراهم

 ا مصارف واوف در آن ادون( استسینندگان کاتتیدر النوانبت)

 FA * F))رد کارکو نوع  یمال تأمینن یسالمت بر حسب نوع عامل یمل یهانهیهز -۱ جدول -۱-۴

ل کدهد ییر نشان میمختلف استس بت البارق د یردهاکارکبت  یمال سأمدنن دان واوف از الاملیدهندف ارن ادون نشانیا

 یردکارک)مانند وزارق بهداشت(  رار گرتتت است صرف ارائت چت نوع  یمال سأمدنامل ال کیار دت در اختک یواوه

تن یل سرمادکشدف استن چقدر صرف سش یبخشا سوانی یدر بخ  سالمت شدف است مثالا چقدر صرف خدماق درمان

 لسدن  بیاز ا ی  و سوس ت شدف است و موارددا سهقیآموزپ و 

 (FA*P)ننده کو نوع فراهم یمال تأمینن یت بر حسب نوع عاملسالم یمل یهانهیهز -۲ جدول -۱-۵

یر نشان ینندگان خدماق سالمت استس بت البارق دکبت تراهم یمال سأمدنن دان واوف از الاملیدهندف ارن ادون نشانیا

ختلف نندگان مک رار گرتتت است چیونت بت تراهم یمال سأمدنن داز الامل کیار هر دت در اختک یل واوهکدهد یم

ار خود را بت دچقدر از واوف در اخت یمال سأمدنالامل  کیالنوان اتتت است مثالا وزارق بهداشت بتیسالمت اختصاص 

 نندگان خدماق سالمت اختصاص دادف استسکر تراهمیها و سایولوژیهان رادن درمانیافهابدمارستان

 ((P*Fرد کارکنوع ننده و کسالمت بر حسب نوع فراهم  یمل یهانهیهز -۳ جدول -۱-۶

ت هر کدهد ینشان م ی نی استمختلف  یردهاکارکنندف خدماق سالمت بت کان واوف از تراهمیدهندف ارن ادون نشانیا

چت  هابدمارستاناند مثالا مختلف اختصاص دادف یردهاکارکار خود را بت دنندگان چیونت واوف در اختکاز تراهم کی

 اندسر خدماق سالمت اختصاص دادفیا سایو  ین سوانبخشیخود را بت ارائت خدماق درمانار ددر اخت یمقدار از منابع مال

  (S*FA  F) یمال تأمینو نوع عامل  یمال تأمینسالمت بر حسب نوع منبع  یمل یهانهیهز -۴ جدول -۱-۷

ن ادون مشخص ییر ایارق دباشد بت البیم یمال سأمدنن دبت الامل یمال سأمدنان واوف از منابع یدهندف ارن ادون نشانیا

دام الامل کار دن منابع در اختیشود و ایم سأمدن  یشور از چت طرک کیمخارد سالمت در  سأمدن یندن منابع مالکیم

از منابعن  کین سهم هر ددن ادونن در س یت ادرد سا صرف ارائت خدماق سالمت شودس اهمدگی رار م یمال سأمدنواسط 

شاخص رتاف  کیالنوان   خانوار بتدن سهم  رداخت از ادد ف س یباشدن بت ویور مشک کیسالمت  یمال سأمدندر 

 برخوردار استس ییس اتت بدشورها از نرر سطح رتافن از اهمکست یو مقا یااتماال

 سالمت  یمل هایحساب یبندطبقه -۱-۸

 کیت کICHA (International Classification for Health Accounts ) یبندن طبقتسالمت یمل هایحسابدر 

 سأمدنن د(ن الاملFinancing Sources) یمنابع مال یبرا یبندن طبقتیشودن ایبر حس  هدف است استفادف م یبندطبقت

خدماق سالمتن  (Provider- HPنندگان )ک( و تراهم Functions- HCردها ) کارک(ن Financing Agent) یمال

شور خود کت دت با سوات بت وض کدهد یشورها ااازف مکند و البتت بت کیم یصورق استاندارد م رتترا ب یطبقاس

ارائت  یا ست ر مین دو کی یدهاکر طبقاق توق در سطح یندس در زکاضاتت  هاآنرا بت  یر طبقاسیبرحس  موردن ز

مت سان سال یمل هایحسابتاب کو  ی سر در مستنداق سازمان بهداشت اهانیامل طبقاق در سطح رکشودن شرح یم

 ران آمدف استسی  آمار اکمر ۹۹31

  یمنابع مال یبندطبقه -۱-۸-۱

FS.۹ یواوف الموم 

FS.۹.۹ یاواوف دولت منطقت 



 ۳  مقدمت

 
 

FS.۹.۹.۹ ی کدرآمد دولت مر 

FS.۹.۹.2 یاو منطقت یدرآمد دولت شهر 

FS.۹.2 یر واوف المومیسا 

FS.۹.2.۹ یسساق المومؤنیت داشتت شدف م ییبرگشت دارا  

FS.۹.2.2 ر یسا 

FS.2  یواوف خصوص 

FS.2.۹  انیارترماکواوف 

FS.2.2 واوف خانوارها 

FS.2.۹ در خدمت خانوارها یانتفاال ردسساق غؤم 

FS.2.4 یر واوف خصوصیسا 

FS.2.4.۹ یخصوص مؤسساقنیت داشتت شدف  ییبرگشت دارا 

FS.2.4.2 ریسا 

FS.۹ خارد یادواوف دن 

  (Financing Agent) یمال تأمینن یعامل یبندطبقه -۱-۸-۲

HF.۹ یدولت الموم 

HF.۹.۹ یدولت داخل 

HF.۹.۹.۹ ی کدولت مر 

HF.۹.۹.2 یالتیا ای یدولت استان 

HF.۹.۹.۹ یا شهری یدولت مهل 

HF.۹.2 یااتماال سأمدن هایصندوق 

HF.2 یبخ  خصوص 

HF2.۹ یخصوص یمت ااتماالدب 

HF2.2 یخصوص یهامتدر بیسا 

HF2.۹ خانوارد رداخت از ا   

HF2.4 در خدمت خانوارها یانتفاال ردسساق غمؤ 

HF2.1 یخصوص یهاتکها و شریمپانک 

HF.۹ خارد یاددن 

 (Functions- HC)ردها کارک یبندطبقه -۱-۸-۳

HC.۹ یدرمان یهاخدماق مرا بت 

HC.2 یسوانبخش یهاخدماق مرا بت 

HC.۹ مدق یطو ن ی رستار یهاخدماق مرا بت 

HC.4 یک  ش یاهمرا بت یبرا یخدماق اانب 

HC.1 یماران سر ائدب یبرا یک  ش یا هاک 

HC.9 یردشیدو   یخدماق بهداشت الموم 

HC.3 مت سالمتدت و بیریمد  

HC.nsk ستنددرد مشخص نکارکت بر حس  نوع کها نتیر ه یسا 

HCR.۹-1 مرسبط با سالمت یردهاکارک 

HCR.۹ نندف خدماق سالمتکت مؤسساق تراهمیل سرمادکسش 

HCR.2 نان بخ  سالمتکارکم دو س ل یک  ش آموزپ 

HCR.۹ و سوس ت در بخ  سالمتدسهق   

HCR.4 یدندو آب آشام یاق بهداشتکنترن غذان نک 

HCR.1 طدبهداشت مه 

HCR.9 یزندگ کمکصورق بت یت خدماق ااتماالدادارف و سه 

HCR.3 سالمت سأمدنمربوط بت  ینقد یایت م ادادارف و سه 

HCR.nsk ستدمشخص ن هاآنت نوع کسبط با سالمت مر هایه ینتر یسا 

  (Provider- HP) نندگانکفراهم یبندطبقه -۱-۸-4

HP.۹ هابدمارستان 
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HP.2 یالق ا امتدو سسه ینندگان خدماق  رستارکتراهم 

HP.۹ ینندگان خدماق سر ائکتراهم 

HP.4 یک  ش یا هاکتروشان ر خردفیها و ساداروخانت 

HP.1 یسالمت الموم یهانندگان برنامتکرفنندگان و اداکتدسه 

HP.9 متدو ب یادارف سالمت الموم 

HP.3 هاتدر رشتت ت الیسا 

HP.3 نندف خدماق مرسبط با سالمتکمؤسساق تراهم 

HP.nsk ست دمشخص ن هاآنت نوع ک ینندگانکتراهم 

 طرح  یسازمان اجرای -۱-۹

د کت گروف راهبری وظدفت هدایت کارن انوام وششامل دو گروف راهبری و کارشناسی می نسازمان اارایی طرح

های کارشناسی طرح و گروف کارشناسی وظدفت کلدت ت الدت تهای  زم و رتع موانع احتمالی را بت الهدف داشتهماهنیی

 آمایین کدگذاری و انوام مهاسباقس اطالالاقن دادف گرداوریشامل 

 یطرح و منابع آمار یمراحل اجرا -۱-۱۱

 :  استهای ملی سالمتن شامل موارد زیر اماق انوام شدف در اریان سهدت حسابسرین ا دالمدف

 الف( مطالعه مستندات طرح شامل :

 رانی  آمار اکمر ۹۹31سالمت  یمل هایحسابتاب ک -۹

 یسالمت سازمان بهداشت اهان یمل هایحسابد دسول یتاب راهنماکسرامت  -2

 با موضوع مرتبط یدولت ییاجرا یهاه اطالعات دستگاهیب( ته

و  یاتیسرما یهاییدارا کن سملیانتیرد االتباراق ه کمربوط بت المل یهالیتا یسازو مرس  یآوراخذن امع -۹

 ۹۹۱3درآمد سان 

 یاتیسرما یهاییدارا کن سملیانتیرد االتباراق ه کالمل یهالیمرسبط با بخ  سالمت تا یسطرها یاداساز -2

ف سالمت در مستنداق یمشمون س ر یهانتیه  یشدف برانددس  یا)با سوات بت حد و مرزه ۹۹۱3و درآمد سان 

 ( یسازمان بهداشت اهان

ن یکاللوم   ش یهاستاد وزارق بهداشت و درمانن دانشیاف یاار هایه ینتاخذ اطالالاق مربوط بت  -۹

 یهایرماداد امور بدن سازمان غذا و دارو و بنییاورژانز سهرانن سازمان انتقان خونن صندوق رتاف دانشوو

 خاص از وزارق بهداشت و درمان

 یهادستیاف یهاف بودات برنامتیامل ردکمنرور شناخت بت یدولت یهااز دستیاف یلداخذ اطالالاق سفص -4

 سالمت یمل هایحسابور از نرر  رار گرتتن در مرز کمذ

از  ۹۹۱3 یهاسان یکاللوم   ش یهارموموالت وزارق بهداشت و دانشیافیز یهااخذ اطالالاق دستیاف -1

 از خ انت یاتتین اطالالاق با اطالالاق دریردن اکن یی یوزارق بهداشت و اا

 : ت( با سوات بICHAسالمت ) یمل هایحساب یبندبرحس  طبقت 2بند  یهالیتا یدگذارک -9

 (۹)بند  یدولت یهادستیاف یلداطالالاق سفص -

 مطال ت مستنداق طرح ) سمت الف( -

  یدولت یهااز دستیاف یب و یهاتیمراا ت بت اطالالاق سا -

 ییاارا یهار دستیافیو سا یکارشناسان وزارق بهداشتن درمان و آموزپ   شکمراا ت و  رس  از  -

 مرسبط با موضوع 

 شور کل کتاب  انون بودات کمطال ت  -

 ا ق مواود کج و رتع اشیروند نتا یاستخراد اداونن بررس -3

 ه اطالعات خانواریج ( ته



 5  مقدمت

 
 

بت همراف  «ییو روستا یشهر یدرآمد خانوارها –نت یاز ه  یردآمارگ»رح مربوط بت ط یهالیاخذ تا -۹

 ۹۹۱3سان  یبرا هاآنل دمکس یها و راهنما رسشنامت

 با سوات بت: ICHA یبندبر حس  طبقت ۹بند  یهالیتا ید گذارک -2

 مطال ت مستنداق طرح ) سمت الف( - -3

 یکآموزپ   شارشناسان با سوربت وزارق بهداشتن درمان و کرف با کمذا - -۱

 ا ق مواودکج و رتع اشیروند نتا یاستخراد اداونن بررس -۹

 گرمهیب یهاسازمانها و تکشر یمال یهاه اطالعات صورتید ( ته

) زم بت ذکر است  هاسازمانبرخی  یمال یهان صورقیلدمکس یهامتداطالالاق ب ییآمااخذ و دادف -۹

های ااتماالی ند  از طری  کارشناسان نمایندف دستیاف سأمدنسر بدمت سالمت و سازمان اطالالاق سفصدلی

 مذکور اخذ شد(

 ت استفادف در مهاسباق د ان  ابلداز نرر م ۹اطالالاق بند  یبررس -2

 ICHA یبندبرحس  طبقت 2اطالالاق بند  یدگذارک -۹

 ا ق مواودکج و رتع اشیروند نتا یاستخراد اداونن بررس -4

 و طرح« یخدمات بهداشت و درمان خصوص یهاارگاهکاز  یریارگآم» ه( استفاده از اطالعات طرح

 ران یز آمار اکمر «یخصوص یاجتماع یارکخدمات مدد یهاارگاهکاز  یریآمارگ»

خدماق  یارگاهک یهاج طرحیدر خدمت خانوار از نتا یرانتفاالدغ مؤسساقسالمت  هایه ینتمهاسبت  منروربت

 ر است:یار بت شرح زکتفادف شد و مراحل اس یااتماال یارکبهداشت و درمان و مدد

 ورکمذ یهاطرح یهات دادفیو اد یبررس -۹

 ICHAبندی های مذکور برحس  طبقتکدگذاری اطالالاق طرح -2

 های مختلفمهاسبت اطالالاق مورد نرر برای سان منروربتاستخراد نتایج و انوام براوردهای  زم  -۹

 خارج یاینشگاه آزاد و دن(، دای)شهردار یو( محاسبات مربوط به دولت محل

اطالالاق آماری مورد ن خارد یادن دانشیاف آزاد و دنیدرمان شهردار هایه ینتانوام مهاسباق مربوط بت  منروربت

 یدگذارکو  یارسال یهادادف یور و وزارق بهداشت و درمان اخذ و  ز از بررسکمذ یهااسبت با دستیافکم یاز طدن

 سالمت گنواندف شدس هایحسابج استخراد و در اداون ینتا ICHA یبندنت بر حس  طبقتیا الم ه 

 هاتکر شریز( سا

بهداشت و درمان واود نداشت و  یبرا یصن ت یهاارگافک هایه ینتدر خصوص  یت اطالالاق مستندکاز آنوا 

 براوردت ن ستون حاصل دو مرحلین خصوص صورق نیرتتت است اطالالاق مواود در ای  در ادن یا فیو یردآمارگ

 است:



 ۹۹۱3های ملی سالمت سان گ ارپ حساب  9
 

خود را بابت خدماق بهداشت  یاار هایه ینتدرصد از  کین موظفند کارکدف  یع با یطب   انون صنا -۹

 یاار هایه ینتن اسا  و با سوات بت مبلغ دگرتتت بر همصورق براوردنندن لذا کنت یه  یردشیدو   یالموم

ران انوام شدف ی  آمار اکن مرکارک ۹1 یبا  یصن ت یهاارگافکاز  یردور حاصل از طرح آمارگکع مذیصنا

 استس

 ینترلکموظف بت خود یشیآرا – یو بهداشت یین دارویدندو آشام ییع غذایت طب   انون صناکنیبا سوات بت ا -2

ن ین از اکارک کیار هستند م ادن ارزپ ابران خدماق کط دنان و مهکارکارگافن کصاحبان  یبرا یبهداشت

ن یت اک یانتیه  براورد منروربترانن ی  آمار اکمر یصن ت یهاارگافکاز  یردعن حاصل از طرح آمارگیصنا

 سشودمیدهند در نرر گرتتت یانوام م ینترلکخود  یع برایصنا

 ۱۳۹۷سالمت  یمل هایحسابمحاسبه  -۱-۱۱

در  تکمربوط  یلدبت همراف اداون سهل ۹۹۱3سالمت سان  یمل هایحساب یحاصل مهاسباق مربوط بت اداون اصل

 ن گ ارپ آمدف استسیمت ادح دادف خواهد شدن در ضمدسوض هاآنل اداون رااع بت دمبهث مربوط بت سهل

ت شدف دت در اداون سهکت شدف استن همانطور دسه ICHA یر م کی یدهاکسالمت در سطح  یمل هایحساباداون 

آمدف استن  TCHEف یباشد در ردیم HC.nskسا   HC.۹یهانتیت شامل ه ک یاار یهانتیل ه کد دنکیمالحرت م

ن TCHEت از امع آن با کآمدف است  HCR.۹ف یآ ق در ردندت در ساختمان و ماشیل سرمادکمربوط بت سش یهانتیه 

مرسبط با  یهانتیبا ه  THEت از موموع ید و در نهایآیشود بدست مینشان دادف م THEت با کسالمت  یهانتیل ه ک

ج اداون نشان یدس نتایآیدست متب GHE ی نیسالمت  یالموم یهانتین ه  HCR.nskو  HCR.۹-1 ی نیسالمت 

اق د استن ا ئارد لایردلدم ۹144۹3۱برابر با  ۹۹۱3سان  یشور طکسالمت در  یالموم یهانتیل ه کت کدهد یم

 ن گ ارپ آمدف استس یها در اداون مربوطن در  سمت ضمائم انتیه  یچیونی

  دنوا نیشود در ایمرسبط با سالمت مطرح م یهاشاخص THEن با استفادف از یالمللندر مستنداق بت م مو ا دکاز آنوا 

 ۹۹۱3( سان GDP) ید ناخالص داخلدسول یج تصلینتااز  THEج بدست آمدف سهم ین المل شدف استن بر اسا  نتادچن

درصد  ۹۱/23ت برابر با کاست  THE  خانوار بت دیر سهم  رداخت از ایدرصد استن شاخص مهم د1/3 برابر با 

 د ر استس 424  برابر با دد ر ن یکن باندبازار ب یبراسا  نرخ اار THE سرانتاستس 

  لل جداویتحل -۱-۱۲

 ین اداون از اب اد مختلف  ابل بررسین اکدرد لدگیسالمت اصو ا از ستون بت سطر صورق م یمل هایحسابل دسهل

 ردسدگیصورق م ۹۹۱3از اداون سان  کیاز هر  یاامال یلدلن مبهث سهیباشد در ایل مدو سهل

 (FA * F)رد کارکو نوع  یمال تأمینن یسالمت بر حسب نوع عامل یمل یهانهیهزجدول  -۱-۱۲-۱

دهد اداون سفکدک کارکردهای مختلف سالمت را نشان میهای هر یک از الاملدن واسط سأمدن مالی بتاین ادون ه ینت

های انوام شدف سوسط هر یک از درصد ه ینت ۹-۹مهاسبت شدف است ادون  ۹ور بررسی ادون منربت ۹-2و  ۹-۹

درصد مشارکت هر یک از الاملدن سأمدن مالی در  ۹-2الاملدن سأمدن مالی بابت کارکردهای مختلف سالمت و ادون 

کندد در بدن مالحرت می ۹-۹دهدن همانطور کت در ستون امع ادون کارکردهای مختلف سالمت را نشان می

های المومی سالمت دارد درصد بدشترین سهم را در کل ه ینت 13/۹3کارکردهای مختلف سالمتن خدماق درمانی با 

درصد  رار داردن سوات بت ه ینت آموزپن سهقد  و ۹3/9۱ ز از آن ه ینت داروی مصرتی برای بدماران سر ایی با 

های المومی سالمت از بلغ و چت از نرر سهم آن در کل ه ینتسوس ت و سشکدل سرمایت در بخ  سالمت چت از نرر م

النوان شاخصی برای ها بتگونت ه ینتخصوص کت اینت س ایی دارد بتگذاران و ا تصاددانان اهمدت بمنرر سداست

ها کت گونت ه ینتمشخص کردن مد ان رتاف یک کشور ند  کاربرد داردن همیندن از دید ا تصادین یاتتن ارسباط بدن این

گذاری در ندروی انسانین ساختمان و سوهد اق   شکی هستندن با مد ان ارائت خدماق سالمت و همیندن در وا ع سرمایت

ها در سان ها در بخ  سالمت  ابل اهمدت استن سهم هر یک از این ه ینتگذاریگونت سرمایتسشخدص کارایی این

سوات داشتت باشدد کت این سهلدل برای هر یک از الاملدن واسط  درصد استس ۹732ن 1/4ن ۹/92بت سرسد  م ادن  ۹۹۱3

سک الاملدن های توق برای سکسهم هر یک از ه ینت ۹-۹بدندد در ادون سواند صورق گدردن چنانیت میسأمدن مالی می

مثان ستون یک النوان واسط مهاسبت شدف است و بت این سرسد   ابلدت مقایست الملکرد آنها با یکدییر تراهم شدف استس بت



 ۷  مقدمت

 
 

هایی کت سوسط وزارق بهداشت سأمدن مالی شدف است صرف انواع دارو و سایر درصد از ه ینت 1279دهد کت نشان می

درصد صرف خدماق بهداشت المومی و  دشیدری شدف استن  ۹3724 و کا های   شکی سوزیع شدف بت بدماران سر ایی

 الملکرد هر یک از الاملدن واسط سأمدن مالی را بررسی کردس سوان بت همدن سرسد  با استفادف از این ادون می

مهاسبت شدف  ۹-2های سالمت ادون منرور مقایست مد ان مشارکت هر یک از الاملدن واسط در سأمدن مالی کل ه ینتبت

درصد بدشترین سهم را در سأمدن مالی  937۹3بدندد خانوارها با است همانطور کت در سطر امع این ادون می

های اللوم   شکین سازمان سأمدن ااتماالی و سازمان خدماق اند و  ز از آن دانشیافهای المومی سالمت داشتتنته ی

درصد  رار دارندن سهم هر یک از الاملدن واسط در سأمدن مالی هر یک  3۹7۱و  ۹۱7۹4ن 37۹9درمانی بت سرسد  با 

کان مقایست هر یک از الاملدن واسط در  وش  از کارکردهای سالمت ند  در این ادون مهاسبت شدف است و ام

بدندم خانوارها طور کت در سطر یک ادون میالنوان مثان همانکارکردهای مختلف سالمت را تراهم کردف استس بت

های اللوم   شکین سازمان اند و  ز از آن دانشیافهای خدماق درمانی را سأمدن مالی کردفدرصد از ه ینت ۹17۱4

 رصد  رار دارندسد ۹۹7۹3و ۹37۹2ن ۹3724سازمان خدماق درمانی بت سرسد  با  سأمدن ااتماالی و

 ((FA* Pننده کو نوع فراهم یمال تأمینن یسالمت بر حسب نوع عامل یمل یهانهیهز -۲جدول  -۱-۱۲-۲

دهد یم نندگان سالمت نشانکانواع تراهم کدکسف را بت یمال سأمدنن واسط داز الامل کیهر  های رداختن ادون یا

اختصاص دادف شدف  هایه ینتدرصد  ۹-2مهاسبت شدف است ادون  2ادون  یبررس منروربت 2-2و  ۹-2اداون 

ن داز الامل کیت هر کدرصد مشار 2-2نندگان مختلف سالمت و ادون کبت تراهم یمال سأمدنن داز الامل کیسوسط هر 

ت در ستون امع کدهدن همانطور یلف سالمت را نشان منندگان مختکاز تراهم کیهر  یهانتیدر  وش  ه  یمال سأمدن

های سالمت را درصد از کل ه ینت ۹97۹3ها مختلفن بدمارستاننندگان کن تراهمدد در بدنکیمالحرت م ۹-2ادون 

 بت وابستت خدماق یکنندف تراهم موسساقها و کنندگان خدماق سر ایین داروخانتاند و  ز از آن تراهمخرد کردف

اندس سوات داشتت باشدد های سالمت را بت خود اختصاص دادفدرصد از ه ینت 1379و  447۹3ن 337۹1بت سرسد   تسالم

درصد  2-۹بدندد در ادون سواند صورق گدردس چنانیت میکت این سهلدل برای هر یک از الاملدن واسط سأمدن مالی می

ط مهاسبت شدف است و بت این سرسد   ابلدت مقایست نهوف کنندگان برای سک سک الاملدن واسهای هر یک از تراهمه ینت

درصد از 3۱71دهد کت النوان مثان ستون یک نشان میکنندگان مختلف تراهم شدف استس بتها بدن تراهمسوزیع ه ینت

  شکین  کا های تروشانخردف سایر و هاداروخانت هایی کت سوسط وزارق بهداشت سأمدن مالی شدف است بته ینت

اختصاص یاتتت استن بت همدن سرسد  با استفادف از  سالمت بت وابستت خدماق یکنندفتراهم موسساقدرصد بت  ۹97۹۹

کنندگان مختلف خدماق سالمت را برای هر یک از الاملدن واسط سأمدن مالی سوان سوزیع واوف بدن تراهماین ادون می

 بررسی کردس 

کنندگان خدماق سالمتن املدن واسط در سأمدن مالی هر یک از تراهممنرور مقایست مد ان مشارکت هر یک از البت

درصدن  4723شود خانوارها النوان مثان همانطور کت در سطر یک ادون مالحرت میمهاسبت شدف است بت 2-2ادون 

های انشیافدرصد و د 13724اند و  ز از آنن سازمان سأمدن ااتماالی ها را سأمدن مالی کردفهای بدمارستاناز ه ینت

 درصد  رار دارندس ۹97۹۹و  437۹9ا مان خدماق درمانی بت سرسد  باللوم   شکی و ساز

 (P * F)رد کارکننده و نوع کسالمت بر حسب نوع فراهم یمل یهانهیهز -۳جدول -۱-۱۲-۳

یر یت البارق ددهد بیمختلف را نشان م یردهاکارکنندگان خدماق سالمت بابت کاز تراهم کیهر  یهانتین ادون ه یا

از  کیسهم هر  ۹-۹شدس ادون کیر میردها بت سصوکارکانواع  کدکنندگان خدماق را بت سفکرد تراهمکنت ینهوف ه 

درصد از  37۱1ت کدهد ینشان م کیمثان ستون  النوانبتنندگان آوردف شدف استن کانواع تراهم یهانتیردها در ه کارک

 117۹با سهم  خدماق اانبی مرا بت   شکیشود و  ز از آن یم یماق درمانصرف ارائت خد هابدمارستان یهانتیه 

 درصد  رار داردس

مهاسبت شدف  2-۹سالمت ادون  یردهاکارکانواع  سأمدننندگان در کاز تراهم کیت هر ک ان مشاردست میمقا منروربت

تراهم شدف  یل خدماق درمانکصد از در 3379۹هابدمارستانت کدهد ین ادون نشان میا کیمثان سطر  النوانبتاستس 

 درصد  رار داردس 417۹4با سهم یینندگان خدماق سر اکنند و  ز از آن تراهمکیشور را ارائت مکدر 
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 (FS*FA) یمال تأمینو نوع عامل  یمال تأمینسالمت بر حسب نوع منبع  یمل یهانهیهز -۴جدول  -۱-۱۲-4

ان واوف یار ییر چیونییدهدن بت البارق دین واسط را نشان مداع الاملن انودسالمت ب یع منابع مالین ادون سوزیا

بارز  یهاشودس از مشخصتیدف مدشکر ین ادون بت سصوین واسط در اداز الامل کیسالمت از منابع مختلف بت سمت هر 

ت کانوار   خدت بر دوپ خانوار استن چت آن بخ   رداخت از اکسالمت  یهانتیه  یت بار مالکن ادون آن است یا

  شخص ثالث  رداخت یم سوسط خانوار از طردمستق ردت بطور غک یل واوهکرد و چت دگیم صورق مدطور مستقتب

مستقدم خانوارها از  های رداختشود سهم یمشاهدف م ۹-4ت در ستون امع ادون کدهدس همانطور یشود را نشان میم

درصد را شامل  937۹3وابستت بت سالمتن  هایه ینتو  مستقدم هایه ینتالمومی سالمت االم از  هایه ینتکل 

 شودس یم

سالمت مهاسبت شدف  یهانتیاز منابع واوف سالمت در  وش  ه  کیت هر ک ان مشاردن مددس  منروربت 2-۴ ادون

سالمت را چت از  یدرصد از منابع مال ۹743شود خانوارها ین ادون مشاهدف میت در سطر امع اکاستس همانطور 

اندن  ز از آن ردفک سأمدن  شخص ثالث یم از طردمستق ردصورق  رداخت غت  و چت بدم از اد   رداخت مستقیطر

  دن ادون نییر اید یدرصد  رار داردس سطرها 397۹9و  ۹37۹2  با سهم دان بت سرسیارترماکو  ی کواوف دولت مر

مثان سطر  النوانبتدهدن ین واسط نشان مدالامل از کیسالمت هر  یهانتیرا در  وش  ه  یاز منابع مال کیسهم هر 

 شدف استس  سأمدن ی کوزارق بهداشت از مهل واوف دولت مر یل منابع مالکت کدهد ینشان م کی

 ۱۳۹۷-۱۳۸۱ت سالم یمال تأمینمنابع  یزمان یل سریتحل -۱-۱۳

 ل صرتاا دن سهلیر است اکس  ابل ذشودیارائت م ۹۹۱3-۹۹31ج اداون سالمت ینتا یبرا یاستیل مقادن  سمت سهلیدر ا

ن ینرران ابت صاح  یاسدا سیو  ین ااتماالین ترهنیین  واوق ا تصادیباشدن بنابرایت شدف مدار ام سه یفدل سوصدسهل

 سشودمیالرصت واگذار 

دارد و  یا فیت ودن بخ  اهمیاران اذگاستدسالمت از منرر س هایه ینتدر  یمال سأمدنت سهم منابع مختلف کاز آنوا 

 شکلم و در در سقسیز یلکور بت ست دستت ک  استفادف شودن منابع مذدن یشاخص رتاف ااتماال النوانبتسواند یم یاز طرت

 م شدف است:دسالمت سرس هایه ینتل کدر  کیسهم هر  2

  (دم خانوار ) رداخت از ادمستق های رداختمنابع حاصل از  -

 ها و سسس(متدم خانوار )ح  بدر مستقدغ های رداختمنابع حاصل از  -

 ها و سسس(تکیران )دولتن شرید های رداختمنابع حاصل از  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۹  مقدمت

 
 

 
 ۹۹31 -۹۹۱3مت الهای سمالی سالمت در کل ه ینت سأمدنسهم منابع  -۲کل ش

(Total Health Expenditure-THE) 

ار دبس یها د ز از تراز و نش ۹۹31درصد در سان  ۱3719  خانوار از دت سهم  رداخت از اک دهدمینشان  ۹ شکل

اتتت استن در مقابلن یاه  کدرصد  37۹3سان م ادن  ۹3 یط ی نیرسد یرصد مد 237۹۱بت  ۹۹۱3در سان 

م خانوار دمستق ردغ های رداختدرصد سهم  427۹ها و تکدولت و شر ی نییران ید های رداختدرصد سهم 237۹4

 اتتت استس ی  یات ا

نت سالمت یشور را نشان دهدن سرانت ه کسالمت در  یماداز س یسریر وا  یسواند سصویت مک یریید یاستیمقا شکل

 یانیر ار ام وا  دب بت د ر ل وماا  یالیل ار ام ریت سبدکنیشور و د ر استن با اللم بت اک یشور بر اسا   ون اارکدر 

متر از کار دت نوسان ارزپ د ر بسکآنوا از  ی  در م رض نوسان ارزپ است ولدت د ر خود نکست چرا دسالمت ن

ها استفادف و در تد  بهتر وا  ینما یل ارزپ براین سبدیمورد نررن از ا یهاسان یخصوص طت است بارزپ لایر

 ل شدف استس یبت ه ار سومان سبد یالین ار ام رشکلسر   روشنینما یر است براکم شدف استس  ابل ذدسرس ۹ شکل

 

 )با نرخ ه ار سومان و د ر( ۹۹31 -۹۹۱3های سرانت ه ینت سالمت طی سان -۳شکل 
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د ر در  3۱ه ار سومانن م ادن  92کندد سرانت کل ه ینت سالمت در کشور از مشاهدف می 2 شکلطور کت در همان

 ون کشور  رسددف استن سورم با  و کاه  ارزپ ۹۹۱3د ر در سان  424ه ار سومانن م ادن  ۹33۹بت  ۹۹31سان 

منور بت ایواد تاصلت بسدار و حتی اهت متفاوق بدن  ۹۹۱2و  ۹۹۱۹های شروع شدف استن طی سان ۹۹3۱کت از سان 

ن و با شکاف بد  از ۹۹۱۹سرانت ه ینت سالمت بر حس   ون ااری و د ر شدف استن این روند با کمی نوسان سا سان 

های سرانت کل ه ینتالدن حان شاهد شد  سند ات ای  ارزپ ریالی   د  بدن ارزپ ریالی و د ری همراف بودف استس در

 سالمت هستدمس

 



 

 
 

 

 

 

 یجداول اصل
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 (لایر مدلدون) (FA*F) ۹۹۱3 کارکرد نوع و مالی سأمدن الاملدن نوع حس  بر سالمت ملی هایه ینت :۱ جدول

 
 

 سازمان های وابستت)انتقان خونن صندوق رتاف دانشوویین سازمان غذا و دارون بنداد امور بدماری های خاص( -اورژانز استان سهران-ارق بهداشت(ر ام این ستون مربوط بت ستادی) وزا (۹)

اق بنداد امیور بدمیاری هیای خیاصن انتقیان خیون ن سیازمان غیذا و دارو و دانشییاف اللیوم به یسیتی و سوانبخشیی از الار ام این ستون مربوط بت بنداد شهددن کمدتت امدادن  استور و سایر دستیاف های دولت مرک ی می باشد و مطاب  سفارپ وزارق بهداشتن اطال (2)
 ستون سایر دستیاف ها خارد و در ستون های مربوطت وارد شدف استس

  

شركتهايبيمه

تكميليخصوصي

شركتهايبيمه

تكميليدولتي
صداوسيما

سازمانخدمات

درمانيصنعت

نفت

سايردستگاههاي
دولتمركزي)2(

نيروهايمسلح

دانشگاههايعلوم

پزشكيزير

مجموعهوزارت

بهداشت

وزارتبهداشتو
درمان)1(

HF .3 HF .2.5.3 HF .2.5.2 HF .2.5.1 HF .2.4 HF .2.3 HF .2.2.2 HF .2.2.1 HF .1.2.2 HF .1.2.1 HF .1.1.3 HF .1.1.1.6 HF .1.1.1.5 HF .1.1.1.4 HF .1.1.1.3 HF .1.1.1.2 HF .1.1.1.1 ICHAكد شرح

882,871,892 37,870 226,968 499,626 7,390,787 254,717 317,329,037 56,288,811 12,992,987 151,146,579 100,389,074 1,090,592 663,821 10,210,497 39,367,427 21,997,909 161,043,223 1,941,966   HC .1 خدماتدرماني

2,774,818 0 0 0 360 0 807,620 372,581 0 0 599,447 152,069 402 0 294,807 527,510 0 20,021   HC .2 خدماتتوانبخشي

9,448,789 0 0 0 1,580 774,362 1,197,488 299,093 40,484 0 11,294 812 38,249 0 7,085,427 0 0 0   HC .3 خدماتپرستاريبلندمدت

144,841,629 0 0 0 296,613 0 66,741,985 15,388,117 3,656,194 20,779,419 7,834,524 293,304 6,490 3,676,093 3,797,995 4,332,283 14,311,728 3,726,885 HC .4 خدماتجانبيمراقبتپزشكي

288,673,859 290 0 0 11,497,979 0 187,959,339 2,534,333 484,247 42,052,748 25,542,718 278,099 115,075 648,143 4,116,092 9,120,053 3,102,739 1,222,004 HC .5 انواعدارووسايركاالهايپزشكيتوزيعشدهبهبيمارانسرپايي

65,158,085 97,392 42,854,321 0 3,872 0 5,645 34 0 0 8,019,093 30,124 1,099 0 1,973,990 0 7,260,414 4,912,102 HC .6 خدماتبهداشتعموميوپيشگيري

40,155,963 24,368 258,489 0 0 0 0 19,119,920 0 4,593,601 8,243,540 1,264,179 0 0 57,566 0 6,541,265 53,036 HC .7 مديريتسالمتوبيمهيسالمت

1,186,182 0 0 0 0 0 0 7,832 0 167,776 968,674 0 0 0 41,900 0 0 0 HC .n .s .k سايرهزينههاكهبراساسنوعكاركردمشخصنيستند

1,435,111,218 159,920 43,339,778 499,626 19,191,192 1,029,079 574,041,114 94,010,720 17,173,913 218,740,123 151,608,364 3,109,179 825,135 14,534,733 56,735,205 35,977,755 192,259,369 11,876,013 T CHE كلهزينهيجاريبهداشت

26,552,953 0 27,169 0 809,999 65,788 0 363,812 261,516 320,000 232,194 93,277 0 339,725 6,019,718 0 12,465,261 5,554,493 HC R .1 تشكيلسرمايهيموسساتفراهمكنندهيخدماتسالمت

1,461,664,171 159,920 43,366,947 499,626 20,001,191 1,094,866 574,041,114 94,374,533 17,435,429 219,060,123 151,840,558 3,202,456 825,135 14,874,458 62,754,924 35,977,755 204,724,630 17,430,506 THE كلهزينهيسالمت

55,957,356 0 21,290 745,229 0 0 7,745,963 0 0 0 0 472 393 0 4,730,320 0 41,895,606 818,083 HC R .2 آموزشپزشكيوتعليمكاركنانسالمت

6,137,308 1,595 0 22,871 0 0 0 0 0 0 0 0 232 0 1,306,526 0 3,594,675 1,211,409 HC R .3 تحقيقوتوسعهدرزمينهسالمت

548,750 4,236 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,440 0 233,068 174,070 HC R .4 نظارتبرموادغذايي،آبآشاميدنيونكاتبهداشتي

8,957,945 1,148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116,692 0 0 1,472,891 0 7,367,214 0 HC R .5 بهداشتمحيط

10,227,871 0 0 0 0 0 7,365 0 0 0 0 0 0 0 10,220,506 0 0 0 HC R .6 ادارهوتهيهيخدماتاجتماعيبصورتكمكزندگي

680,155 0 0 0 0 0 0 1,155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 679,000 HC R .7 ادارهوتهيهيمزاياينقديمربوطبهتامينسالمت

5,463 5,463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC R .n .s .k سايرهزينههايسالمتكهنوعآنمشخصنيست

1,544,179,019 172,361 43,389,173 1,267,726 20,001,191 1,094,866 581,794,442 94,375,688 17,435,429 219,060,123 151,840,558 3,319,620 825,760 14,874,458 80,621,606 35,977,755 257,815,193 20,313,068 GHE هزينههايعموميسالمت

)HF.1.1.1(جمعدولتمركزي دنيايخارج

HF.1دولتعمومي

دانشگاهآزادبانكها

HF.2بخشخصوصي

HF.2.5شركتها

سايرشركتها

كاركردهاعاملينتامينمالي
موسسات

غيرانتفاعيدر

خدمت

خانوارها

خانوارها

)HF.2.2(شركتهايبيمهتكميلي
HF.1.2صندوقهايتاميناجتماعي )HF.1.1(دولتداخلي

سازمانتامين

اجتماعي

سازمانخدمات

درماني
شهرداري



 ۱۳   اداون اصلی

 
 

 (درصد) ۹۹۱3 سان در سالمت مختلف کارکردهای بابت مالی سأمدن الاملدن از هریک سوسط شدف انوام هایه ینت درصد :۱-۱ جدول

 
 

 های خاص(نن صندوق رتاف دانشوویین سازمان غذا و دارون بنداد امور بدماری)انتقان خو های وابستتسازمان -اورژانز استان سهران-وزارق بهداشت() ار ام این ستون مربوط بت ستادی (۹)

و دانشیاف اللیوم به یسیتی و سوانبخشیی از سیتون های خاصن انتقان خونن سازمان غذا و دارو باشد و مطاب  سفارپ وزارق بهداشتن اطالالاق بنداد امور بدماریهای دولت مرک ی میار ام این ستون مربوط بت بنداد شهددن کمدتت امدادن  استور و سایر دستیاف (2)
 های مربوطت وارد شدف استسها خارد و در ستونسایر دستیاف

 

  

شركتهايبيمه

تكميليخصوصي

شركتهايبيمه

تكميليدولتي
صداوسيما

سازمانخدمات

درمانيصنعت

نفت

ساير

دستگاههاي

دولت
مركزي)2(

نيروهايمسلح

دانشگاههاي

علومپزشكي

زيرمجموعه

وزارتبهداشت

وزارت

بهداشتو
درمان)1(

HF .3 HF .2.5.3 HF .2.5.2 HF .2.5.1 HF .2.4 HF .2.3 HF .2.2.2 HF .2.2.1 HF .1.2.2 HF .1.2.1 HF .1.1.3 HF .1.1.1.6 HF .1.1.1.5 HF .1.1.1.4 HF .1.1.1.3 HF .1.1.1.2 HF .1.1.1.1 ICHAكد شرح

57/17  -     0/52    39/41  36/95      23/26     54/54  59/64       74/52      69/00       66/11       32/85  80/39  68/64      48/83  61/14      62/46     9/56      HC .1 خدماتدرماني

0/18    -     -     -     0/00        -        0/14    0/39        -         -          0/39        4/58    0/05    -         0/37    1/47        -        0/10      HC .2 خدماتتوانبخشي

0/61    -     -     -     0/01        70/73     0/21    0/32        0/23        -          0/01        0/02    4/63    -         8/79    -         -        -       HC .3 خدماتپرستاريبلندمدت

9/38    -     -     -     1/48        -        11/47  16/31       20/97      9/49        5/16        8/84    0/79    24/71      4/71    12/04      5/55       18/35  HC .4 خدماتجانبيمراقبتپزشكي

18/69  -     -     -     57/49      -        32/31  2/69        2/78        19/20       16/82       8/38    13/94  4/36        5/11    25/35      1/20       6/02    HC .5 انواعدارووسايركاالهايپزشكيتوزيعشدهبهبيمارانسرپايي

4/22    -     98/77  -     0/02        -        0/00    0/00        -         -          5/28        0/91    0/13    -         2/45    -         2/82       24/18  HC .6 خدماتبهداشتعموميوپيشگيري

2/60    -     0/60    -     -         -        -     20/26       -         2/10        5/43        38/08  -     -         0/07    -         2/54       0/26    HC .7 مديريتسالمتوبيمهيسالمت

0/08    -     -     -     -         -        -     0/01        -         0/08        0/64        -     -     -         0/05    -         -        -     HC .n .s .k سايرهزينههاكهبراساسنوعكاركردمشخصنيستند

92/94  -     99/89  39/41  95/95      93/99     98/67  99/61       98/50      99/85       99/85       93/66  99/92  97/72      70/37  100/00    74/57     58/46  T CHE كلهزينهيجاريبهداشت

1/72    -     0/06    -     4/05        6/01       -     0/39        1/50        0/15        0/15        2/81    -     2/28        7/47    -         4/83       27/34  HC R .1 تشكيلسرمايهيموسساتفراهمكنندهيخدماتسالمت

94/66  -     99/95  39/41  100/00    100/00    98/67  100/00     100/00    100/00     100/00     96/47  99/92  100/00    77/84  100/00    79/41     85/81  THE كلهزينهيسالمت

3/62    -     0/05    58/78  -         -        1/33    -          -         -          -          0/01    0/05    -         5/87    -         16/25     4/03    HC R .2 آموزشپزشكيوتعليمكاركنانسالمت

0/40    -     -     1/80    -         -        -     -          -         -          -          -     0/03    -         1/62    -         1/39       5/96    HC R .3 تحقيقوتوسعهدرزمينهسالمت

0/04    -     0/00    -     -         -        -     -          -         -          -          -     -     -         0/17    -         0/09       0/86    HC R .4 نظارتبرموادغذايي،آبآشاميدنيونكاتبهداشتي

0/58    -     -     -     -         -        -     -          -         -          -          3/52    0/00    -         1/83    -         2/86       -     HC R .5 بهداشتمحيط

0/66    -     -     -     -         -        0/00    -          -         -          -          -     -     -         12/68  -         -        -     HC R .6 ادارهوتهيهيخدماتاجتماعيبصورتكمكزندگي

0/04    -     -     -     -         -        -     0/00        -         -          -          -     -     -         -     -         -        3/34    HC R .7 ادارهوتهيهيمزاياينقديمربوطبهتامينسالمت

0/00    -     -     -     -         -        -     -          -         -          -          -     -     -         -     -         -        -     HC R .n .s .

k
سايرهزينههايسالمتكهنوعآنمشخصنيست

100     -     100     100     100         100        100     100          100         100          100          100     100     100         100     100         100        100     GHE هزينههايعموميسالمت

HF.2.5شركتها

موسسات

غيرانتفاعيدر

خدمتخانوارها

خانوارها

)HF.2.2(شركتهايبيمهتكميلي
HF.1.2صندوقهايتاميناجتماعي )HF.1.1(دولتداخلي

سايرشركتها دانشگاهآزاد بانكها

جمع دنيايخارج

HF.2بخشخصوصي HF.1دولتعمومي

سازمانتامين

اجتماعي

سازمانخدمات

درماني
شهرداري

)HF.1.1.1(دولتمركزي
كاركردهاعاملينتامينمالي



 ۹۹۱3سالمت سان  یمل یهاگ ارپ حساب       ۱4

 (درصد) ۹۹۱3 سان در سالمت مختلف کارکردهای در مالی سأمدن الاملدن از هریک مشارکت درصد :۲-۱ جدول

 های خاص(بدماریهای وابستت )انتقان خونن صندوق رتاف دانشوویین سازمان غذا و دارون بنداد امور سازمان -اورژانز استان سهران -( ار ام این ستون مربوط بت ستادی) وزارق بهداشت(۹)  

ها ستیافهای خاصن انتقان خونن سازمان غذا و دارو و دانشیاف اللوم به یستی و سوانبخشی از ستون سایر دباشد و مطاب  سفارپ وزارق بهداشتن اطالالاق بنداد امور بدماریهای دولت مرک ی می( ار ام این ستون مربوط بت بنداد شهددن کمدتت امدادن  استور و سایر دستیاف2)  

 های مربوطت وارد شدف استسخارد و در ستون

  

شركتهاي

بيمهتكميلي

خصوصي

شركتهاي

بيمهتكميلي

دولتي

صداوسيما

سازمان

خدمات

درماني

صنعتنفت

ساير

دستگاههاي

دولت
مركزي)2(

نيروهاي

مسلح

دانشگاههاي

علومپزشكي

زيرمجموعه

وزارتبهداشت

وزارت

بهداشتو
درمان)1(

HF .3 HF .2.5.3 HF .2.5.2 HF .2.5.1 HF .2.4 HF .2.3 HF .2.2.2 HF .2.2.1 HF .1.2.2 HF .1.2.1 HF .1.1.3 HF .1.1.1.6 HF .1.1.1.5 HF .1.1.1.4 HF .1.1.1.3 HF .1.1.1.2 HF .1.1.1.1 ICHAكد شرح

100      0/00     0/03     0/06     0/84     0/03     35/94   6/38     1/47     17/12   11/37   0/12     0/08     1/16     4/46     2/49     18/24     0/22       HC .1 خدماتدرماني

100      -      -      -      0/01     -      29/11   13/43   -      -      21/60   5/48     0/01     -      10/62   19/01   -        0/72       HC .2 خدماتتوانبخشي

100      -      -      -      0/02     8/20     12/67   3/17     0/43     -      0/12     0/01     0/40     -      74/99   -      -        -        HC .3 خدماتپرستاريبلندمدت

100      -      -      -      0/20     -      46/08   10/62   2/52     14/35   5/41     0/20     0/00     2/54     2/62     2/99     9/88       2/57     HC .4 خدماتجانبيمراقبتپزشكي

100      0/00     -      -      3/98     -      65/11   0/88     0/17     14/57   8/85     0/10     0/04     0/22     1/43     3/16     1/07       0/42     HC .5 انواعدارووسايركاالهايپزشكيتوزيعشدهبهبيمارانسرپايي

100      0/15     65/77   -      0/01     -      0/01    0/00     -      -      12/31   0/05     0/00     -      3/03     -      11/14     7/54     HC .6 خدماتبهداشتعموميوپيشگيري

100      0/06     0/64     -      -      -      -      47/61   -      11/44   20/53   3/15     -      -      0/14     -      16/29     0/13     HC .7 مديريتسالمتوبيمهيسالمت

100      -      -      -      -      -      -      0/66     -      14/14   81/66   -      -      -      3/53     -      -        -      HC .n .s .k سايرهزينههاكهبراساسنوعكاركردمشخصنيستند

100      0/01     3/02     0/03     1/34     0/07     40/00   6/55     1/20     15/24   10/56   0/22     0/06     1/01     3/95     2/51     13/40     0/83     T CHE كلهزينهيجاريبهداشت

100      -      0/10     -      3/05     0/25     -      1/37     0/98     1/21     0/87     0/35     -      1/28     22/67   -      46/94     20/92   HC R .1 تشكيلسرمايهيموسساتفراهمكنندهيخدماتسالمت

100      0/01     2/97     0/03     1/37     0/07     39/27   6/46     1/19     14/99   10/39   0/22     0/06     1/02     4/29     2/46     14/01     1/19     THE كلهزينهيسالمت

100      -      0/04     1/33     -      -      13/84   -      -      -      -      0/00     0/00     -      8/45     -      74/87     1/46     HC R .2 آموزشپزشكيوتعليمكاركنانسالمت

100      0/03     -      0/37     -      -      -      -      -      -      -      -      0/00     -      21/29   -      58/57     19/74   HC R .3 تحقيقوتوسعهدرزمينهسالمت

100      0/77     0/17     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      24/86   -      42/47     31/72   HC R .4 نظارتبرموادغذايي،آبآشاميدنيونكاتبهداشتي

100      0/01     -      -      -      -      -      -      -      -      -      1/30     0/00     -      16/44   -      82/24     -      HC R .5 بهداشتمحيط

100      -      -      -      -      -      0/07    -      -      -      -      -      -      -      99/93   -      -        -      HC R .6 ادارهوتهيهيخدماتاجتماعيبصورتكمكزندگي

100      -      -      -      -      -      -      0/17     -      -      -      -      -      -      -      -      -        99/83   HC R .7 ادارهوتهيهيمزاياينقديمربوطبهتامينسالمت

-      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -        -      HC R .n .s .k سايرهزينههايسالمتكهنوعآنمشخصنيست

100/00 0/01     2/81     0/08     1/30     0/07     37/68   6/11     1/13     14/19   9/83     0/21     0/05     0/96     5/22     2/33     16/70     1/32     GHE هزينههايعموميسالمت

HF.2.5شركتها

موسسات

غيرانتفاعي

درخدمت

خانوارها

خانوارها

شركتهايبيمهتكميلي

)HF .2.2(

صندوقهايتاميناجتماعي

HF .1.2
)HF.1.1(دولتداخلي

سايرشركتها دانشگاهآزاد بانكها

جمع دنيايخارج

HF.2بخشخصوصي HF.1دولتعمومي

سازمان

تامين

اجتماعي

سازمان

خدمات

درماني

شهرداري

)HF.1.1.1(دولتمركزي
كاركردهاعاملينتامينمالي



 ۱5   اداون اصلی

 
 

 لایر( )مدلدون (FA*P) ۹۹۱3 کنندفتراهم نوع و مالی سأمدن الاملدن نوع حس  بر سالمت ملی هایه ینت :۲ جدول

 سازمان های وابستت)انتقان خونن صندوق رتاف دانشوویین سازمان غذا و دارون بنداد امور بدماری های خاص( -استان سهران اورژانز-( ار ام این ستون مربوط بت ستادی) وزارق بهداشت(۹) 

های مربوطت وارد ها خارد و در ستونهای خاصن انتقان خونن سازمان غذا و دارو و دانشیاف اللوم به یستی و سوانبخشی از ستون سایر دستیافدماریهای دولت مرک ی می باشد و مطاب  سفارپ وزارق بهداشتن اطالالاق بنداد امور ب( ار ام این ستون مربوط بت بنداد شهددن کمدتت امدادن  استور و سایر دستیاف2)

 شدف استس

  

شركتهايبيمه

تكميليخصوصي

شركتهاي

بيمهتكميلي

دولتي

صداوسيما
سازمانخدمات

درمانيصنعتنفت
سايردستگاههايدولتمركزي)2( نيروهايمسلح

دانشگاههاي

علومپزشكيزير

مجموعهوزارت

بهداشت

وزارتبهداشت
ودرمان)1(

HF .3 HF .2.5.3 HF .2.5.2 HF .2.5.1 HF .2.4 HF .2.3 HF .2.2.2 HF .2.2.1 HF .1.2.2 HF .1.2.1 HF .1.1.3 HF .1.1.1.6 HF .1.1.1.5 HF .1.1.1.4 HF .1.1.1.3 HF .1.1.1.2 HF .1.1.1.1 ICHAكد شرح

589,301,778 0 35,211 243,384 8,127,940 11,507 161,467,367 42,276,577 6,220,481 141,929,614 78,732,508 1,090,592 0 5,513,926 28,644,450 15,090,088 97,074,272 2,843,862 HP .1 بيمارستانها

8,739,822 0 581 0 0 217,939 1,258,195 8,970 40,484 0 6,107 152,069 38,249 0 6,489,717 527,510 0 0 HP .2 فراهمكنندگانخدماتپرستاريوتسهيالتاقامتي

476,763,204 64,547 193,806 256,242 330,846 865,420 223,201,918 29,564,463 10,428,701 30,484,159 38,114,816 114,956 670,713 9,360,532 20,235,154 11,240,104 92,871,552 8,765,273 HP .3 فراهمكنندگانخدماتسرپايي

284,713,552 290 0 0 11,499,533 0 187,959,339 3,032,925 484,247 42,052,748 25,542,718 546,412 115,075 0 3,164,447 9,120,053 0 1,195,763 HP .4 داروخانههاوسايرخردهفروشانكاالهايپزشكي

3,944,364 71,862 0 0 0 0 0 4,670 0 0 0 1,264,179 0 0 1,743,974 0 859,679 0 HP .5
تهيهكنندگانوادارهكنندگانبرنامههايسالمت

عمومي

41,819,764 24,368 283,028 0 42,872 0 0 19,480,217 261,516 4,593,601 8,475,734 0 0 0 1,152,060 0 6,774,333 732,036 HP .6 ادارهيسالمتعموميوبيمه

44,212,834 0 42,855,257 0 0 0 161,660 34 0 0 0 0 0 0 1,195,883 0 0 0 HP .7 سايررشتهفعاليتها

93,659,832 5,830 21,290 768,101 0 0 7,745,963 0 0 0 0 151,412 1,724 0 17,954,021 0 60,235,356 6,776,135 HP .8 موسساتفراهمكنندهيخدماتوابستهبهسالمت

1,023,869 5,463 0 0 0 0 0 7,832 0 0 968,674 0 0 0 41,900 0 0 0 HP .n .s .k
فراهمكنندگانيكهبراساسنوعكاركردطبقهبندي

نشدهاند

1,544,179,019 172,361 43,389,173 1,267,726 20,001,191 1,094,866 581,794,442 94,375,688 17,435,429 219,060,123 151,840,558 3,319,620 825,760 14,874,458 80,621,606 35,977,755 257,815,193 20,313,068 جمع

)HF.1.1.1(جمعدولتمركزي دنيايخارج

HF.1دولتعمومي

دانشگاهآزادبانكها

HF.2بخشخصوصي

HF.2.5شركتها

سايرشركتها

موسساتارائهدهندهگانعاملينتامينمالي

غيرانتفاعيدر

خدمتخانوارها

خانوارها

)HF.2.2(شركتهايبيمهتكميلي
HF.1.2صندوقهايتاميناجتماعي )HF.1.1(دولتداخلي

سازمانتامين

اجتماعي

سازمانخدمات

درماني
شهرداري



 ۹۹۱3سالمت سان  یمل یهاگ ارپ حساب       ۱1

 (درصد) ۹۹۱3کنندگان خدماق در سان های الاملدن سأمدن مالی برحس  تراهمدرصد ه ینت :۱-۲جدول 

      
 های خاص(های وابستت)انتقان خونن صندوق رتاف دانشوویین سازمان غذا و دارون بنداد امور بدماریسازمان -اورژانز استان سهران-( ار ام این ستون مربوط بت ستادی) وزارق بهداشت(۹)

های مربوطت وارد ها خارد و در ستونهای خاصن انتقان خونن سازمان غذا و دارو و دانشیاف اللوم به یستی و سوانبخشی از ستون سایر دستیافهای دولت مرک ی می باشد و مطاب  سفارپ وزارق بهداشتن اطالالاق بنداد امور بدماری استور و سایر دستیاف ( ار ام این ستون مربوط بت بنداد شهددن کمدتت امدادن2)

   شدف استس

شركتهاي

بيمهتكميلي

خصوصي

شركتهاي

بيمهتكميلي

دولتي

صداوسيما

سازمان

خدمات

درماني

صنعتنفت

ساير

دستگاههاي

دولت
مركزي)2(

نيروهاي

مسلح

دانشگاههاي

علومپزشكي

زيرمجموعه

وزارتبهداشت

وزارت

بهداشتو
درمان)1(

HF .3 HF .2.5.3 HF .2.5.2 HF .2.5.1 HF .2.4 HF .2.3 HF .2.2.2 HF .2.2.1 HF .1.2.2 HF .1.2.1 HF .1.1.3 HF .1.1.1.6 HF .1.1.1.5 HF .1.1.1.4 HF .1.1.1.3 HF .1.1.1.2 HF .1.1.1.1 ICHAكد شرح

38/16   -      0/08     19/20   40/64   1/05     27/75   44/80   35/68   64/79   51/85   32/85   -      37/07   35/53   41/94   37/65     14/00   HP .1 بيمارستانها

0/57     -      0/00     -      -      19/91   0/22     0/01     0/23     -      0/00     4/58     4/63     -      8/05     1/47     -        -      HP .2 فراهمكنندگانخدماتپرستاريوتسهيالتاقامتي

30/87   -      0/45     20/21   1/65     79/04   38/36   31/33   59/81   13/92   25/10   3/46     81/22   62/93   25/10   31/24   36/02     43/15   HP .3 فراهمكنندگانخدماتسرپايي

18/44   -      -      -      57/49   -      32/31   3/21     2/78     19/20   16/82   16/46   13/94   -      3/93     25/35   -        5/89     HP .4 داروخانههاوسايرخردهفروشانكاالهايپزشكي

0/26     -      -      -      -      -      -      0/00     -      -      -      38/08   -      -      2/16     -      0/33       -      HP .5
تهيهكنندگانوادارهكنندگانبرنامههايسالمت

عمومي

2/71     -      0/65     -      0/21     -      -      20/64   1/50     2/10     5/58     -      -      -      1/43     -      2/63       3/60     HP .6 ادارهيسالمتعموميوبيمه

2/86     -      98/77   -      -      -      0/03     0/00     -      -      -      -      -      -      1/48     -      -        -      HP .7 سايررشتهفعاليتها

6/07     -      0/05     60/59   -      -      1/33     -      -      -      -      4/56     0/21     -      22/27   -      23/36     33/36   HP .8 موسساتفراهمكنندهيخدماتوابستهبهسالمت

0/07     -      -      -      -      -      -      0/01     -      -      0/64     -      -      -      0/05     -      -        -      HP .n .s .k
فراهمكنندگانيكهبراساسنوعكاركردطبقهبندي

نشدهاند

100 -      100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع

HF.2.5شركتها

موسسات

غيرانتفاعي

درخدمت

خانوارها

خانوارها

شركتهايبيمهتكميلي

)HF .2.2(

صندوقهايتاميناجتماعي

HF .1.2
)HF.1.1(دولتداخلي

سايرشركتها دانشگاهآزاد بانكها

جمع دنيايخارج

HF.2بخشخصوصي HF.1دولتعمومي

سازمان

تامين

اجتماعي

سازمان

خدمات

درماني

شهرداري

)HF.1.1.1(دولتمركزي ارائهدهندهگانعاملينتامينمالي



 ۱۷   اداون اصلی

 
 

 (درصد) ۹۹۱3کنندگان خدماق سالمت در سان کت هریک از الاملدن سأمدن مالی در  وش  تراهمدرصد مشار :۲-۲جدول 

 
 های خاص(ماریسازمان های وابستت)انتقان خونن صندوق رتاف دانشوویین سازمان غذا و دارون بنداد امور بد -اورژانز استان سهران-وزارق بهداشت() ( ار ام این ستون مربوط بت ستادی۹) 

های مربوطت وارد ها خارد و در ستونفهای خاصن انتقان خونن سازمان غذا و دارو و دانشیاف اللوم به یستی و سوانبخشی از ستون سایر دستیاباشد و مطاب  سفارپ وزارق بهداشتن اطالالاق بنداد امور بدماریهای دولت مرک ی می( ار ام این ستون مربوط بت بنداد شهددن کمدتت امدادن  استور و سایر دستیاف2)

 شدف استس

  

شركتهاي

بيمهتكميلي

خصوصي

شركتهاي

بيمهتكميلي

دولتي

صداوسيما

سازمان

خدمات

درماني

صنعتنفت

ساير

دستگاههاي

دولت
مركزي)2(

نيروهاي

مسلح

دانشگاههاي

علومپزشكي

زيرمجموعه

وزارتبهداشت

وزارت

بهداشتو
درمان)1(

HF .3 HF .2.5.3 HF .2.5.2 HF .2.5.1 HF .2.4 HF .2.3 HF .2.2.2 HF .2.2.1 HF .1.2.2 HF .1.2.1 HF .1.1.3 HF .1.1.1.6 HF .1.1.1.5 HF .1.1.1.4 HF .1.1.1.3 HF .1.1.1.2 HF .1.1.1.1 ICHAكد شرح

100 0/00 0/01 0/04 1/38 0/00 27/40 7/17 1/06 24/08 13/36 0/19 0/00 0/94 4/86 2/56 16/47 0/48 HP .1 بيمارستانها

100 0/00 0/01 0/00 0/00 2/49 14/40 0/10 0/46 0/00 0/07 1/74 0/44 0/00 74/25 6/04 0/00 0/00 HP .2 فراهمكنندگانخدماتپرستاريوتسهيالتاقامتي

100 0/01 0/04 0/05 0/07 0/18 46/82 6/20 2/19 6/39 7/99 0/02 0/14 1/96 4/24 2/36 19/48 1/84 HP .3 فراهمكنندگانخدماتسرپايي

100 0/00 0/00 0/00 4/04 0/00 66/02 1/07 0/17 14/77 8/97 0/19 0/04 0/00 1/11 3/20 0/00 0/42 HP .4 داروخانههاوسايرخردهفروشانكاالهايپزشكي

100 1/82 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/12 0/00 0/00 0/00 32/05 0/00 0/00 44/21 0/00 21/80 0/00 HP .5
تهيهكنندگانوادارهكنندگانبرنامههايسالمت

عمومي

100 0/06 0/68 0/00 0/10 0/00 0/00 46/58 0/63 10/98 20/27 0/00 0/00 0/00 2/75 0/00 16/20 1/75 HP .6 ادارهيسالمتعموميوبيمه

100 0/00 96/93 0/00 0/00 0/00 0/37 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 2/70 0/00 0/00 0/00 HP .7 سايررشتهفعاليتها

100 0/01 0/02 0/82 0/00 0/00 8/27 0/00 0/00 0/00 0/00 0/16 0/00 0/00 19/17 0/00 64/31 7/23 HP .8 موسساتفراهمكنندهيخدماتوابستهبهسالمت

100 0/53 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/76 0/00 0/00 94/61 0/00 0/00 0/00 4/09 0/00 0/00 0/00 HP .n .s .k
فراهمكنندگانيكهبراساسنوعكاركردطبقهبندي

نشدهاند

100 0/01 2/81 0/08 1/30 0/07 37/68 6/11 1/13 14/19 9/83 0/21 0/05 0/96 5/22 2/33 16/70 1/32 جمع

HF.2.5شركتها

موسسات

غيرانتفاعي

درخدمت

خانوارها

خانوارها

شركتهايبيمهتكميلي

)HF .2.2(

صندوقهايتاميناجتماعي

HF .1.2
)HF.1.1(دولتداخلي

سايرشركتها دانشگاهآزاد بانكها

جمع دنيايخارج

HF.2بخشخصوصي HF.1دولتعمومي

سازمان

تامين

اجتماعي

سازمان

خدمات

درماني

شهرداري

)HF.1.1.1(دولتمركزي
ارائهدهندهگانعاملينتامينمالي



 ۹۹۱3سالمت سان  یمل یهاگ ارپ حساب       ۱۸

 )مدلدون لایر( (P*F)  ۹۹۱3کنندف و نوع کارکرد های ملی سالمت بر حس  نوع تراهم: ه ینت۳جدول 

 
 

  

HP .n .s .k HP .8 HP .7 HP .6 HP .5 HP .4 HP .3 HP .2 HP .1 ICHA كد شرح

882,871,892 0 14,745,075 0 21,063 0 0 304,132,744 4,449 563,968,561   HC .1 خدماتدرماني

2,774,818 0 0 0 0 0 0 1,654,699 1,120,119 0   HC .2 خدماتتوانبخشي

9,448,789 0 0 1,156,008 0 0 0 883,370 7,409,412 0   HC .3 خدماتپرستاريبلندمدت

144,841,629 0 0 0 0 0 768,461 126,070,881 0 18,002,287 HC .4 خدماتجانبيمراقبتپزشكي

288,673,859 0 0 24,413 1,130,997 0 283,727,696 3,790,753 0 0 HC .5 انواعدارووسايركاالهايپزشكيتوزيعشدهبهبيمارانسرپايي

65,158,085 0 811,063 43,020,997 3,872 1,811,733 0 19,510,421 0 0 HC .6 خدماتبهداشتعموميوپيشگيري

40,155,963 0 0 0 38,832,386 1,266,011 0 57,566 0 0 HC .7 مديريتسالمتوبيمهيسالمت

1,186,182 1,018,406 0 0 0 0 0 167,776 0 0 HC .n .s .k سايرهزينههاكهبراساسنوعكاركردمشخصنيستند

1,435,111,218 1,018,406 15,556,138 44,201,418 39,988,319 3,077,743 284,496,157 456,268,209 8,533,980 581,970,848 T CHE كلهزينهيجاريبهداشت

26,552,953 0 3,884,196 3,114 918,223 865,473 217,395 13,127,781 205,842 7,330,930 HC R .1 تشكيلسرمايهيموسساتفراهمكنندهيخدماتسالمت

1,461,664,171 1,018,406 19,440,333 44,204,532 40,906,542 3,943,217 284,713,552 469,395,990 8,739,822 589,301,778 THE كلهزينهيسالمت

55,957,356 0 55,957,356 0 0 0 0 0 0 0 HC R .2 آموزشپزشكيوتعليمكاركنانسالمت

6,137,308 0 6,137,308 0 0 0 0 0 0 0 HC R .3 تحقيقوتوسعهدرزمينهسالمت

548,750 0 314,745 936 233,068 0 0 0 0 0 HC R .4 نظارتبرموادغذايي،آبآشاميدنيونكاتبهداشتي

8,957,945 0 1,589,584 0 0 1,148 0 7,367,214 0 0 HC R .5 بهداشتمحيط

10,227,871 0 10,220,506 7,365 0 0 0 0 0 0 HC R .6 ادارهوتهيهيخدماتاجتماعيبصورتكمكزندگي

680,155 0 0 0 680,155 0 0 0 0 0 HC R .7 ادارهوتهيهيمزاياينقديمربوطبهتامينسالمت

5,463 5,463 0 0 0 0 0 0 0 0 HC R .n .s .

k
سايرهزينههايسالمتكهنوعآنمشخصنيست

1,544,179,019 1,023,869 93,659,832 44,212,834 41,819,764 3,944,364 284,713,552 476,763,204 8,739,822 589,301,778 GHE هزينههايعموميسالمت

كاركردهاارائهدهندگان
ادارهيسالمتعموميو

بيمه

تهيهكنندگانو

ادارهكنندگان

برنامههاي

سالمت

داروخانههاوساير

خردهفروشانكاالهاي

پزشكي

فراهمكنندگان

جمعخدماتسرپايي

فراهمكنندگاني

كهبراساسنوع

كاركردطبقه

بندينشدهاند

موسساتفراهم

كنندهيخدمات

وابستهبهسالمت

سايررشتهفعاليتها

فراهمكنندگان

خدماتپرستاري

وتسهيالت

اقامتي

بيمارستانها



 ۱۹   اداون اصلی

 
 

 

 )درصد( ۹۹۱3کنندگان خدماق سالمت بابت کارکردهای مختلف در سان های تراهم: درصد ه ینت۱ –۳جدول 

 

HP .n .s .k HP .8 HP .7 HP .6 HP .5 HP .4 HP .3 HP .2 HP .1 ICHA كد شرح

57/17      -         15/74      -         0/05       -         -         63/79      0/05         95/70        HC .1 خدماتدرماني

0/18       -         -         -         -         -         -         0/35       12/82       -           HC .2 خدماتتوانبخشي

0/61       -         -         2/61       -         -         -         0/19       84/78       -           HC .3 خدماتپرستاريبلندمدت

9/38       -         -         -         -         -         0/27       26/44      -          3/05       HC .4 خدماتجانبيمراقبتپزشكي

18/69      -         -         0/06       2/70       -         99/65      0/80       -          -         HC .5 انواعدارووسايركاالهايپزشكيتوزيعشدهبهبيمارانسرپايي

4/22       -         0/87       97/30      0/01       45/93      -         4/09       -          -         HC .6 خدماتبهداشتعموميوپيشگيري

2/60       -         -         -         92/86      32/10      -         0/01       -          -         HC .7 مديريتسالمتوبيمهيسالمت

0/08       99/47      -         -         -         -         -         0/04       -          -         HC .n .s .k سايرهزينههاكهبراساسنوعكاركردمشخصنيستند

92/94      99/47      16/61      99/97      95/62      78/03      99/92      95/70      97/64       98/76      T CHE كلهزينهيجاريبهداشت

1/72       -         4/15       0/01       2/20       21/94      0/08       2/75       2/36         1/24       HC R .1 تشكيلسرمايهيموسساتفراهمكنندهيخدماتسالمت

94/66      99/47      20/76      99/98      97/82      99/97      100/00    98/45      100/00     100/00    THE كلهزينهيسالمت

3/62       -         59/75      -         -         -         -         -         -          -         HC R .2 آموزشپزشكيوتعليمكاركنانسالمت

0/40       -         6/55       -         -         -         -         -         -          -         HC R .3 تحقيقوتوسعهدرزمينهسالمت

0/04       -         0/34       0/00       0/56       -         -         -         -          -         HC R .4 نظارتبرموادغذايي،آبآشاميدنيونكاتبهداشتي

0/58       -         1/70       -         -         0/03       -         1/55       -          -         HC R .5 بهداشتمحيط

0/66       -         10/91      0/02       -         -         -         -         -          -         HC R .6 ادارهوتهيهيخدماتاجتماعيبصورتكمكزندگي

0/04       -         -         -         1/63       -         -         -         -          -         HC R .7 ادارهوتهيهيمزاياينقديمربوطبهتامينسالمت

0/00       0/53       -         -         -         -         -         -         -          -         HC R .n .s .k سايرهزينههايسالمتكهنوعآنمشخصنيست

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 GHE هزينههايعموميسالمت

بيمارستانها كاركردهاارائهدهندگان
ادارهيسالمت

عموميوبيمه

تهيهكنندگانو

ادارهكنندگان

برنامههاي

سالمت

داروخانههاو

ساير

خردهفروشان

كاالهايپزشكي

فراهمكنندگان

جمعخدماتسرپايي

فراهمكنندگاني

كهبراساس

نوعكاركرد

طبقهبندي

نشدهاند

موسسات

فراهمكنندهي

خدماتوابسته

بهسالمت

سايررشته

فعاليتها

فراهمكنندگان

خدماتپرستاري

وتسهيالت

اقامتي



 ۹۹۱3سالمت سان  یمل یهاگ ارپ حساب       ۲۱

 

(درصد) ۹۹۱3 کنندگان خدماق سالمت در کارکردهای مختلف در ساندرصد هریک از تراهم: ۲-۳جدول   

 

HP .n .s .k HP .8 HP .7 HP .6 HP .5 HP .4 HP .3 HP .2 HP .1 ICHA كد شرح

100         -         1/67       -         0/00       -         -         34/45      0/00         63/88        HC .1 خدماتدرماني

100         -         -         -         -         -         -         59/63      40/37       -           HC .2 خدماتتوانبخشي

100         -         -         12/23      -         -         -         9/35       78/42       -           HC .3 خدماتپرستاريبلندمدت

100         -         -         -         -         -         0/53       87/04      -          12/43      HC .4 خدماتجانبيمراقبتپزشكي

100         -         -         0/01       0/39       -         98/29      1/31       -          -         HC .5 انواعدارووسايركاالهايپزشكيتوزيعشدهبهبيمارانسرپايي

100         -         1/24       66/03      0/01       2/78       -         29/94      -          -         HC .6 خدماتبهداشتعموميوپيشگيري

100         -         -         -         96/70      3/15       -         0/14       -          -         HC .7 مديريتسالمتوبيمهيسالمت

100         85/86      -         -         -         -         -         14/14      -          -         HC .n .s .k سايرهزينههاكهبراساسنوعكاركردمشخصنيستند

100         0/07       1/08       3/08       2/79       0/21       19/82      31/79      0/59         40/55      T CHE كلهزينهيجاريبهداشت

100         -         14/63      0/01       3/46       3/26       0/82       49/44      0/78         27/61      HC R .1 تشكيلسرمايهيموسساتفراهمكنندهيخدماتسالمت

100         0/07       1/33       3/02       2/80       0/27       19/48      32/11      0/60         40/32      THE كلهزينهيسالمت

100         -         100/00    -         -         -         -         -         -          -         HC R .2 آموزشپزشكيوتعليمكاركنانسالمت

100         -         100/00    -         -         -         -         -         -          -         HC R .3 تحقيقوتوسعهدرزمينهسالمت

100         -         57/36      0/17       42/47      -         -         -         -          -         HC R .4 نظارتبرموادغذايي،آبآشاميدنيونكاتبهداشتي

100         -         17/74      -         -         0/01       -         82/24      -          -         HC R .5 بهداشتمحيط

100         -         99/93      0/07       -         -         -         -         -          -         HC R .6 ادارهوتهيهيخدماتاجتماعيبصورتكمكزندگي

100         -         -         -         100/00    -         -         -         -          -         HC R .7 ادارهوتهيهيمزاياينقديمربوطبهتامينسالمت

-         -         -         -         -         -         -         -         -          -         HC R .n .s .k سايرهزينههايسالمتكهنوعآنمشخصنيست

100         0/07       6/07       2/86       2/71       0/26       18/44      30/87      0/57         38/16      GHE هزينههايعموميسالمت

بيمارستانها كاركردهاارائهدهندگان
ادارهيسالمت

عموميوبيمه

تهيهكنندگانو

ادارهكنندگان

برنامههاي

سالمت

داروخانههاو

ساير

خردهفروشان

كاالهايپزشكي

فراهمكنندگان

جمعخدماتسرپايي

فراهمكنندگاني

كهبراساس

نوعكاركرد

طبقهبندي

نشدهاند

موسسات

فراهمكنندهي

خدماتوابسته

بهسالمت

سايررشته

فعاليتها

فراهمكنندگان

خدماتپرستاري

وتسهيالت

اقامتي



 ۲۱   اداون اصلی

 
 

 

 

 )مدلدون لایر( (FS*FA)۹۹۱3های ملی سالمت بر حس  نوع منبع سأمدن مالی و نوع الاملدن سأمدن مالی در سان : ه ینت4جدول 

 
 

ساير

برگشتازدارايي

هاينگهداشته

شدهتوسط

سازمانخصوصي

S .3 S .2.4.2 S .2.4.1 S .2.3 S .2.2 S .2.1 S .1.2.2 S .1.2.1 S .1.1.2 S .1.1.1 ICHA كد شرح

20,313,068 0 177,929 0 0 10,455 1,327,297 0 0 0 18,797,386 H F .1.1.1.1 وزارتبهداشتودرمان

257,815,193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257,815,193 H F .1.1.1.2 دانشگاههايعلومپزشكيزيرمجموعهوزارتبهداشت

35,977,755 0 0 0 0 14,326,137 10,439,441 772,736 0 0 10,439,441 H F .1.1.1.3 نيروهايمسلح

80,621,606 0 0 0 0 245,915 0 787,451 0 0 79,588,241 H F .1.1.1.4 سايردستگاههايدولتمركزي

14,874,458 0 0 0 0 0 11,274,941 3,599,517 0 0 0 H F .1.1.1.5 سازمانخدماتدرمانيصنعتنفت

825,760 0 0 0 0 20,837 260,108 0 0 0 544,815 H F .1.1.1.6 صداوسيما

3,319,620 0 0 0 0 0 1,902 0 0 3,196,902 120,816 H F .1.1.3 شهرداري

151,840,558 0 0 0 0 26,059,719 21,881,460 0 0 0 103,899,379 H F .1.2.1 سازمانخدماتدرماني

219,060,123 0 0 0 0 48,712,080 138,967,756 0 2,737,337 0 28,642,950 H F .1.2.2 سازمانتاميناجتماعي

17,435,429 0 0 0 0 8,717,714 8,717,714 0 0 0 0 H F .2.2.1 شركتهايبيمهيتكميليدولتي

94,375,688 0 0 0 0 47,187,844 47,187,844 0 0 0 0 H F .2.2.2 شركتهايبيمهيتكميليخصوصي

581,794,442 0 0 0 0 581,794,442 0 0 0 0 0 H F .2.3 پرداختهايمستقيم

1,094,866 0 656,834 43 377 292,926 0 0 0 0 144,686 H F .2.4 موسساتغيرانتفاعيدرخدمتخانوارها

20,001,191 0 0 0 0 15,923 19,985,269 0 0 0 0 H F .2.5.1 بانكها

1,267,726 0 1,267,726 0 0 0 0 0 0 0 0 H F .2.5.2 دانشگاهآزاد

43,389,173 0 43,155,745 0 0 0 233,428 0 0 0 0 H F .2.5.3 سايرشركتها

172,361 172,361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H F .3 دنيايخارج

1,544,179,019 172,361 45,258,234 43 377 727,383,993 260,277,161 5,159,704 2,737,337 3,196,902 499,992,907 جمع

جمع
دنيايخارج

وجوهخصوصي S.1وجوهعمومي

درآمدشهرداري درآمددولتمركزي

عاملينتامينماليمنابعتامينمالي

S .2 S.1.2سايروجوهعمومي S.1.1وجوهدولتداخلي

S.2.4سايروجوهخصوصي وجوه

موسسات

غيرانتفاعي

درخدمت

اشخاص

وجوهخانوار وجوهكارفرما ساير

برگشتاز

داراييهاي

نگهداشتهشده

توسطسازمان

عمومي



 ۹۹۱3سالمت سان  یمل یهاگ ارپ حساب       ۲۲

 )درصد( ۹۹۱3مالی از منابع مختلف در سان سهم هریک از الاملدن سأمدن : ۱-4جدول 

ساير

برگشتازدارايي

هاينگهداشته

شدهتوسط

سازمانخصوصي

S .3 S .2.4.2 S .2.4.1 S .2.3 S .2.2 S .2.1 S .1.2.2 S .1.2.1 S .1.1.2 S .1.1.1 ICHA كد شرح

1/32       -         0/39       -           -         0/00       0/51       -         -         -         3/76       
H F .1.1.1.

1 وزارتبهداشتودرمان

16/70      -         -         -           -         -         -         -         -         -         51/56      
H F .1.1.1.

2 دانشگاههايعلومپزشكيزيرمجموعهوزارتبهداشت

2/33       -         -         -           -         1/97       4/01       14/98      -         -         2/09       
H F .1.1.1.

3
نيروهايمسلح

5/22       -         -         -           -         0/03       -         15/26      -         -         15/92      
H F .1.1.1.

4
سايردستگاههايدولتمركزي

0/96       -         -         -           -         -         4/33       69/76      -         -         -         
H F .1.1.1.

5
سازمانخدماتدرمانيصنعتنفت

0/05       -         -         -           -         0/00       0/10       -         -         -         0/11       H F .1.1.1.

6
صداوسيما

0/21       -         -         -           -         -         0/00       -         -         100/00    0/02       H F .1.1.3 شهرداري

9/83       -         -         -           -         3/58       8/41       -         -         -         20/78      H F .1.2.1 سازمانخدماتدرماني

14/19      -         -         -           -         6/70       53/39      -         100/00    -         5/73       H F .1.2.2 سازمانتاميناجتماعي

1/13       -         -         -           -         1/20       3/35       -         -         -         -         H F .2.2.1 شركتهايبيمهيتكميليدولتي

6/11       -         -         -           -         6/49       18/13      -         -         -         -         H F .2.2.2 شركتهايبيمهيتكميليخصوصي

37/68      -         -         -           -         79/98      -         -         -         -         -         H F .2.3 پرداختهايمستقيم

0/07       -         1/45       100/00      100/00    0/04       -         -         -         -         0/03       H F .2.4 موسساتغيرانتفاعيدرخدمتخانوارها

1/30       -         -         -           -         0/00       7/68       -         -         -         -         H F .2.5.1 بانكها

0/08       -         2/80       -           -         -         -         -         -         -         -         H F .2.5.2 دانشگاهآزاد

2/81       -         95/35      -           -         -         0/09       -         -         -         -         H F .2.5.3 سايرشركتها

0/01       -         -         -           -         -         -         -         -         -         -         H F .3 دنيايخارج

100 -         100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع

عاملينتامينماليمنابعتامينمالي

S .2 S.1.2سايروجوهعمومي S.1.1وجوهدولتداخلي

S.2.4سايروجوهخصوصي
وجوهموسسات

غيرانتفاعي

درخدمت

اشخاص

وجوهخانوار وجوهكارفرما ساير

برگشتاز

داراييهاي

نگهداشتهشده

توسطسازمان

عمومي

جمع
دنيايخارج

وجوهخصوصي S.1وجوهعمومي

درآمدشهرداري
درآمددولت

مركزي



 ۲۳   اداون اصلی

 
 

 (درصد) ۹۹۱3های الاملدن سأمدن مالی در سان : سهم هریک از منابع مالی در  وش  ه ینت۲-4جدول 

 

 
 

ساير

برگشتازدارايي

هاينگهداشته

شدهتوسط

سازمانخصوصي

S .3 S .2.4.2 S .2.4.1 S .2.3 S .2.2 S .2.1 S .1.2.2 S .1.2.1 S .1.1.2 S .1.1.1 ICHA كد شرح

100 0/00 0/88 0/00 0/00 0/05 6/53 0/00 0/00 0/00 92/54
H F .1.1.1.

1 وزارتبهداشتودرمان

100 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 100/00
H F .1.1.1.

2 دانشگاههايعلومپزشكيزيرمجموعهوزارتبهداشت

100 0/00 0/00 0/00 0/00 39/82 29/02 2/15 0/00 0/00 29/02 H F .1.1.1.

3
نيروهايمسلح

100 0/00 0/00 0/00 0/00 0/31 0/00 0/98 0/00 0/00 98/72
H F .1.1.1.

4
سايردستگاههايدولتمركزي

100 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 75/80 24/20 0/00 0/00 0/00
H F .1.1.1.

5
سازمانخدماتدرمانيصنعتنفت

100 0/00 0/00 0/00 0/00 2/52 31/50 0/00 0/00 0/00 65/98 H F .1.1.1.

6
صداوسيما

100 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/06 0/00 0/00 96/30 3/64 H F .1.1.3 شهرداري

100 0/00 0/00 0/00 0/00 17/16 14/41 0/00 0/00 0/00 68/43 H F .1.2.1 سازمانخدماتدرماني

100 0/00 0/00 0/00 0/00 22/24 63/44 0/00 1/25 0/00 13/08 H F .1.2.2 سازمانتاميناجتماعي

100 0/00 0/00 0/00 0/00 50/00 50/00 0/00 0/00 0/00 0/00 H F .2.2.1 شركتهايبيمهيتكميليدولتي

100 0/00 0/00 0/00 0/00 50/00 50/00 0/00 0/00 0/00 0/00 H F .2.2.2 شركتهايبيمهيتكميليخصوصي

100 0/00 0/00 0/00 0/00 100/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 H F .2.3 پرداختهايمستقيم

100 0/00 59/99 0/00 0/03 26/75 0/00 0/00 0/00 0/00 13/21 H F .2.4 موسساتغيرانتفاعيدرخدمتخانوارها

100 0/00 0/00 0/00 0/00 0/08 99/92 0/00 0/00 0/00 0/00 H F .2.5.1 بانكها

100 0/00 100/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 H F .2.5.2 دانشگاهآزاد

100 0/00 99/46 0/00 0/00 0/00 0/54 0/00 0/00 0/00 0/00 H F .2.5.3 سايرشركتها

0 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 H F .3 دنيايخارج

100 0/01 2/93 0/00 0/00 47/10 16/86 0/33 0/18 0/21 32/38 جمع

عاملينتامينماليمنابعتامينمالي

S .2 S.1.2سايروجوهعمومي S.1.1وجوهدولتداخلي

S.2.4سايروجوهخصوصي
وجوهموسسات

غيرانتفاعي

درخدمت

اشخاص

وجوهخانوار وجوهكارفرما ساير

برگشتازدارايي

هاينگهداشته

شدهتوسط

سازمانعمومي

جمع
دنيايخارج

وجوهخصوصي S.1وجوهعمومي

درآمدشهرداري
درآمددولت

مركزي


