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  گفتار پیش

در بخـش  گـذاری سیاستیافتگی است.  ها برای رسیدن به توسعه دولتهای مهم  های سالمت یکی از هدف بهبود شاخص
ش ایـن منـابع، توزیـع عادالنـه و یگیری در زمینه چگونگی تأمین منابع مالی این بخش، نحوه افـزا ازمند تصمیمیسالمت ن

صـرف شـده در ایـن هـای  ها و نیز اعمال نظارت دقیق بر هزینـه گیری استفاده مؤثر از این منابع است. تمامی این تصمیم
ــه آمــار و اطالعــات قابــل اعتمــاد دربــاره میــزان منــابع مــالی صــرف شــده بــرای ســالمت،  بخــش مســتلزم دسترســی ب

  است.  ها آنکنندگان منابع مالی و شیوه استفاده از  تأمین
شـناخت اران را در ذگـ ملی سالمت برای این منظور طراحی شده است که ابـزاری را فـراهم آورد تـا سیاسـت های حساب

منـد، جـامع و  ای از اطالعـات نظـام ملی سـالمت مجموعـه های حساببهتر نظام سالمت و بهبود عملکرد آن یاری دهد. 
های صـرف شـده  کند که روند هزینه سازگار از جریان منابع را در نظام سالمت یک کشور برای یک دوره معین فراهم می

کننـدگان خـدمات سـالمت و  ای مختلف تأمین سالمت، تأمینه عمومی و خصوصی، فعالیت یها سالمت در بخش یبرا
در یـک کشـور را بـه تصـویر بکشـد.  ییایـهـای جمعیتـی و منـاطق جغراف مختلف، گروه یها تر بیماری شرفتهیدر موارد پ
در حـال  یشـورهاک یم اسـتراتژیترسـ  ه بـا اسـتفاده از آنکـدهـد  را در دسترس قـرار مـی یسالمت ابزار یمل های حساب

ر شود. دسترسی به این مجموعه آمار و اطالعـات یپذ انکش آن در بخش سالمت امیمؤثر و افزا ین مالیتأم یتوسعه برا
را  یتوانـد معیـار مناسـب یدهد، م یش مین بخش را افزایا یبرا یریگ میو تصم یارذگ استیه دقت و توان سک عالوه بر آن

 های حسابقرار دهد.  یالملل نیب یها سازمانار یمختلف در اخت یشورهاکمت رد نظام سالکسه عملیو مقا یابیارز یبرا
  :دهد االت زیر را پاسخ میؤملی سالمت مجموعه س

 روند؟ آیند و به کجا می منابع سالمت از کجا می 
 شود؟ چه نوع کاالها و خدمات مرتبط با سالمت خریداری می 
 کنند؟ چه کسانی چه نوع خدمات سالمت را فراهم می 
 روند؟ ی برای فراهم کردن خدمات سالمت به کار مییها چه داده 
 شوند؟ چه کسانی از خدمات سالمت منتفع می  



 ۱۳۹۶سالمت سال  یمل یها گزارش حساب  د 

 یبـرا یکوزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـ یارکران با همیز آمار اکن بار توسط مریسالمت اول یمل های حساب
ه کـانـه بـود یخاورم یشـورهاکاز معدود  یکیران یه تا آن زمان اکتوان اذعان داشت  ین شد و میه و تدویته ۱۳۸۰سال 

  سالمت کرده بود.  یمل های حسابه یته  اقدام به
های  ای با حضور نمایندگان دستگاه گردد که در آن سال جلسه یبرم ۱۳۷۸  سالمت به سال یمل های حسابپیشینه بحث 

ن و وزارت بهداشـت و درمـان و همچنـین شور از جمله مرکز آمار ایران، بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـراکمختلف 
هـای  المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت تشکیل شد. در آن جلسه پس از بررسی فعالیـت ی بینها سازماننمایندگان 

ملـی سـالمت شـناخته  های حسـابملی، مرکز آمار ایران به عنوان سازمان متـولی تهیـه  های حسابانجام شده در زمینه 
 های حسابشور، مقدمات تهیه ک یزیر ت و برنامهیریدر پی درخواست رسمی سازمان مد ۱۳۷۹شد. پس از آن در سال 

فــوق بــا همکــاری وزارت بهداشــت و درمــان و  های حســابملــی ســالمت در مرکــز آمــار ایــران آغــاز و منجــر بــه تهیــه 
ز بنـا بـه درخواسـت وزارت بهداشـت و درمـان، یـبعـد ن های دوره شد، همچنین در ۱۳۸۰ذیربط برای سال  یها سازمان

مختلف  یها سازمانران با همکاری یز آمار اکتوسط مر ۱۳۸۱-۹۵های  ملی سالمت برای سال های حسابسری زمانی 
منتشـر  www.amar.org.irران با آدرس یز آمار اکت مریها در سا و همچنین پژوهشکده آمار تهیه شد. نتایج این طرح

  شده است.
نیـز براسـاس  ۱۳۸۶در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصـوب سـال 

رئـیس جمهـور  یو نظـارت راهبـرد یزیر این قانون، طبق درخواست معاونـت برنامـه ۹۰ماده  یاجرائ نامه  آیین ۱تبصره 
 سالمت شد.    یمل های حسابه یلف به تهکران میز آمار اکمر

سـال  یملـی سـالمت از طـرف وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی بـرا های حسـاب، نیـز تهیـه ۱۳۹۷در سال 
ریزی برای انجام کار صورت گرفت و پس از تشکیل گـروه  درخواست شد، در این راستا در مرکز آمار ایران برنامه۱۳۹۶

  له زیر انجام شد:راهبری و گروه کارشناسی، این فعالیت در سه مرح
 آموزش مبانی نظری و روش کار -
 آمار و اطالعات مورد نیاز  گرداوری -
 ملی سالمت های حسابانجام محاسبات و تهیه  -

ملی سالمت بود که به چهار طریق زیـر  های حساباطالعات مورد نیاز تهیه  گرداورییکی از مهمترین مراحل انجام کار، 
  تأمین شد:

، شـرکت و سـایر مؤسسـهسـازمان،  ۱۱۴سـالمت بـرای  های هزینـهارسال نامه درخواست اطالعات مرتبط بـا  .۱
 نهادهای داخلی 

 رانیز آمار اکی مرینتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستا .۲
 های آمارگیری مرکز آمار ایران نتایج برخی از طرح .۳
  خزانه داری کل اطالعات عملکرد بودجه دولت از  .۴

هـای قبـل و همچنـین اسـتفاده از ترجمـه راهنمـای  ملی سالمت سال های حسابگیری از تجربه  مجموعه حاضرکه با بهره
، انتشار مشترک سازمان جهانی بهداشت، بانک جهـانی  Guide to producing national health accountsکتاب

 یسـالمت را بـرا یمل های حسابتهیه شده است، آمار  ۲۰۰۳در سال ایاالت متحده آمریکا  المللی بینتوسعه  مؤسسهو 
هـای  یبنـد ، جـداول و طبقـهیم اساسـیف و مفـاهیطـور مختصـر تعـار دهد. در این گزارش ابتـدا بـه ارائه می ۱۳۹۶سال 
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صـورت  یآمـار یهـابراوردمورد اسـتفاده و  یار، منابع آمارکسالمت توضیح داده شده و سپس مراحل  یمل های حساب
ل مختصـری از اطالعـات یـسالمت به همراه تحل یمل های حسابز جداول یگرفته مورد بحث قرار گرفته است. در انتها ن

نظـران در جهـت تکامـل  هـای ارزنـده صـاحب مندرج در جداول ارائه شده است. ارائـه نظـرات، پیشـنهادات و راهنمـائی
 باشد. های آتی مرکز آمار ایران مغتنم می تدریجی فعالیت

گونه که اشاره شد تعدادی از نهادهای دولتـی و غیردولتـی کشـور در تـأمین اطالعـات مـورد نیـاز ایـن سـری زمـانی  همان
شود. ضـمناً از  اند که به این وسیله از همکاری و مساعدت آن ها در پیشبرد این امر مهم سپاسگزاری می مشارکت داشته

مـارگیری از هزینـه و درآمـد خـانوار در مرکـز آمـار ایـران و دفـاتر آمـار و اندرکاران طـرح آ مسئولین، کارشناسان و دست
بهداشت و درمان خانوارهـا فـراهم  های هزینهرا در زمینه  ارزشمندیهای سراسر کشور که اطالعات  اطالعات استانداری

 شود.    کنند و بدون وجود اطالعات فوق تهیه این سری زمانی امکان پذیر نبود، تشکر می می
انـد و  است که به طور مستقیم در تهیه آن مشـارکت داشـته یاین مجموعه در درجه اول مرهون زحمات بی شائبه همکاران

 های حسـابجا دارد از زحمات آنان تشکر و قدردانی شـود.  همچنـین الزم اسـت از سـایر کارشناسـان و کارکنـان دفتـر 
بهـره  هـا آنبهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی کـه از مشـاوره  اقتصادی مرکز آمار ایران و کارکنان و کارشناسان وزارت

  .اند سپاسگزاری شود طور غیرمستقیم در پیشبرد این امر مهم مشارکت داشته گرفته شده است و به
 های حسـابریزی، مدیریت، نظارت و مراحل کاری طرح تهیه سـری زمـانی  ها، برنامه که در تصمیم گیری یافراد یاسام

  اند به شرح زیر است: ملی سالمت به طور مستقیم شرکت داشته
 یکوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش رییس مرکز بودجه و پایش عملکرد ،خواه فریدون نوری -
 معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران ،ایوب فرامرزیتر کد -
 ده آمارکس پژوهشیرئ ،پور محمدصادق علیتر کد -
 اقتصادی مرکز آمار ایران های حسابمدیرکل دفتر  ،سپیده صالحی -
 اقتصادی مرکز آمار ایران های حسابمعاون دفتر  ،مریم افشار -
 مرکز آمار ایران یخدمات مال های حسابارشناس ک و پروژه) ی(مدیر فن ،یبنفشه نجف -
 مرکز آمار ایران اقتصادی های حسابدفتر کارشناس  ،مرضیه مبارکی -
 ده آمارکپژوهش یاقتصاد یآمارها یسرپرست گروه پژوهش ،پور یمیکدکتر نادر ح -
 کارشناس گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی پژوهشکده آمار ،محمد غالمی -
 ده آمارکپژوهشکارشناس پژوهشی  ،یدالدین فرها جمال -
 مرکز آمار ایران های کالن ها و سیاست دفتر محاسبه شاخص برنامهکارشناس  ،طاهره امینی -
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطالعات اقتصاد سالمت رئیس گروه ،انیم رمضانیتر مرکد -
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاون مرکز بودجه ،خانم احمدی -
 رییس گروه آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،خانم رحیمی -
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  مقدمه - ۱- ۱

بهتر نظام سالمت است، لذا سازمان  یریگ میت از اداره و تصمیسالمت حما یمل های حسابه یاز ته یهدف اصل
 یمل های حسابه ین اقدامات در جهت تهیاول ۱۳۷۸داند. در سال  یفه نظام سالمت مین مورد را وظیا یبهداشت جهان
ران صورت گرفت و دو جدول یز آمار اکمر یارکدر وزارت بهداشت و درمان و با هم یران توسط گروهیسالمت در ا
) در سطح  FA*Pنندگان ( ک در فراهم ین مالین تأمی) و عامل FS*FA(  ین مالین تأمیدر عامل ین مالیمنابع تأم
ن یپس از مطالعه اول ۱۳۸۰سالمت، سال  یمل های حسابن مجموعه جداول چهارگانه ین اولکیشد، له یته یمحدود

 یها ر دستگاهیت وزارت بهداشت و درمان و ساکران و با مشاریز آمار اک، توسط مریس سازمان بهداشت جهانینو شیپ
 یسالمت برا یمل های بحساه یطرح ته ،ه شدیته ICHA یرقم کی یدهاکمرتبط با موضوع در سطح  ییاجرا
به  مرحله شش یط یعنی ۱۳۹۵ -۱۳۹۶و ۱۳۹۴ ،۱۳۹۳ ،۱۳۹۱-۱۳۹۲ ،۱۳۸۸-۱۳۹۰ ،۱۳۸۱-۱۳۸۷ یها سال

ده آمار قرار گرفت و توسط کران و پژوهشیز آمار اکار مرکدر دستور  یکسفارش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزش
ز آمار کت مریسا یبر رو ۱۳۸۰- ۱۳۹۶های  ملی سالمت سال های حساباجرا شد. نتایج  یاقتصاد های حسابدفتر 

  موجود است. www. Amar.org.irران به نشانی یا
سال  از یکبه سفارش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزش ۱۳۹۶  سال یسالمت برا یمل های حسابه یهمچنین ته

آن شده  یاجرا یمتول یاقتصاد های حسابده آمار قرار گرفت و دفتر کران و پژوهشیز آمار اکار مرکدر دستور ۱۳۹۷
  است. 

، یم اساسیف و مفاهیراجع به تعار یحاتیطور اختصار توض ارائه شده است. ابتدا به ۱۳۹۶در گزارش حاضر نتایج سال 
مورد استفاده در طرح و  یار، منابع آمارکسالمت داده شده و در ادامه مراحل  یمل های حساب یبند جداول و طبقه

 یسالمت به همراه منتخب یمل های حساب یج جداول اصلیز نتایه شده است، در انتها نیانجام شده ارا یآمار یهابراورد
گذاران و  استیزان، سیر د است گزارش حاضر مورد استفاده برنامهیارائه شده است. ام ۱۳۹۶ل جداول سال یاز تحل
ان از یند. در پاینما یاریار ک یفیکو  یّمکرد و با ارائه نقطه نظرات خود ما را در جهت ارتقاء یقرار گ ین گرامیمحقق

  شود.  یر مکردند تشک یارین طرح ما را یا یان اجرایه در جرک یه افرادیلک

   یم اساسیف و مفاهیتعار - ۲- ۱

شور، از ک کیسالمت  یها نهیهز ها آنه در کجداول استاندارد هستند،  یسر کیان ساده یسالمت به ب یمل های حساب
ت از اداره و یسالمت حما یمل های حسابه یته یبرا ین ارائه شده است. هدف اصلیب معیمختلف و با ترت یها جنبه
   بهتر نظام سالمت است. یریگ میتصم

حفظ، ارتقاء و بازگرداندن سالمت جامعه  ها آن یه هدف اصلکاست  ییها تیفعال یها نهیسالمت، تمام هز یمخارج مل
  باشد. ین میمع یدوره زمان کیاز افراد در طول  کیو هر 

  سالمت یمل های حسابجداول  - ۳- ۱

 یمل های حسابن گزارش یو همچن یسالمت در مستندات سازمان بهداشت جهان یمل های حسابامل جداول کشرح 
 یج مربوط به محاسبه چهار جدول اصلیه در گزارش حاضر نتاکنین با توجه به اکیران آمده است لیز آمار اکسالمت مر
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ور داده کاز جداول مذ ی، شرح مختصریادآوری، به منظور شود میارائه  ۱۳۹۶سال  یسالمت برا یمل های حساب
  شود . یم

نند، ک یم یروینشان داده شده است پ زیرن مانند آنچه در یصورت مع کیسالمت از  یمل های حسابجداول استاندارد 
ل موجود در کنه یدهند. هز یمجموعه مصارف نشان م کیمجموعه منابع به  کیرا از  ین مالیان تأمیجر کی ها آن

  دهد. یل سالمت را نشان مکنه یاز هز یبراوردجداول، 
  های ملی سالمت جدول حساب کصورت ی

  جمع هر سطر  »منابع« یبند طبقه  
ان از منبع ینه در هر جریزان هزیدهنده م نشان یها سلول  »مصارف« یبند طبقه

    به مصرف
  نهیل هزک براورد    جمع هر ستون

ن یان تأمیجر »منبع«نشانگر   " j "شوند، نماد یف میتعر j " x " i "سالمت با عالمت "  یمل های حسابجداول 
ن ین تأمیمثال جدول عامل یاست. براان یآن جر »نندهک مصرف«ا ینشانگر " مصرف "   " i "در هر جدول و نماد یمال
(به عنوان منبع وجوه در آن جدول) به  ین مالین تأمیاز عامل ین مالیان تأمیش جرینندگان، نماک در فراهم یمال

  ا مصارف وجوه در آن جدول) است.ینندگان ک افتینندگان (به عنوان درک فراهم

  رد کارکو نوع  ین مالیتأمن یسالمت بر حسب نوع عامل یمل یها نهیجدول هزمعرفی  - ۴- ۱

دهد  یگر نشان میمختلف است. به عبارت د یردهاکارکبه  ین مالین تأمیان وجوه از عاملیدهنده جر ن جدول نشانیا
 یردکارک(مانند وزارت بهداشت) قرار گرفته است صرف ارائه چه نوع  ین مالیعامل تأم کیار یه در اختک یل وجوهک

ه، یل سرمایکشده است، چقدر صرف تش یبخش ا توانی یدر بخش سالمت شده است مثًال چقدر صرف خدمات درمان
  ل.ین قبیاز ا یق و توسعه شده است و مواردیا تحقیآموزش و 

و نوع  ین مالین تأمیسالمت بر حسب نوع عامل یمل یها نهیهزجدول معرفی  - ۵- ۱

  ننده ک فراهم

گر نشان ینندگان خدمات سالمت است. به عبارت دک به فراهم ین مالین تأمیوجوه از عاملان یدهنده جر ن جدول نشانیا
نندگان مختلف سالمت ک قرار گرفته است چگونه به فراهم ین مالین تأمیاز عامل کیار هر یه در اختک یل وجوهکدهد  یم

ار خود را به یچقدر از وجوه در اخت ین مالیعامل تأم کیافته است مثًال وزارت بهداشت به عنوان یاختصاص 
  نندگان خدمات سالمت اختصاص داده است.ک ر فراهمیها و سا یولوژیها، راد ، درمانگاهها بیمارستان

  رد کارکننده و نوع کسالمت بر حسب نوع فراهم  یمل یها نهیهزجدول معرفی  - ۶- ۱

ه کدهد  ینشان م یعنیباشد  یمختلف م یردهاکارکننده خدمات سالمت به ک ان وجوه از فراهمیدهنده جر ن جدول نشانیا
چه  ها بیمارستاناند مثًال  مختلف اختصاص داده یردهاکارکار خود را به ینندگان چگونه وجوه در اختک از فراهم کیهر 

  اند. ر خدمات سالمت اختصاص دادهیا سایو  ی، توانبخشیار خود را به ارائه خدمات درمانیدر اخت یمقدار از منابع مال
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ن یو نوع عامل تأم ین مالیسالمت بر حسب نوع منبع تأم یمل یها نهیهزجدول معرفی  - ۷- ۱

  یمال

ن جدول یگر ایباشد به عبارت د یم ین مالین تأمیبه عامل ین مالیان وجوه از منابع تأمیدهنده جر ن جدول نشانیا
دام کار ین منابع در اختیشود و ا ین میق تأمیشور از چه طرک کین مخارج سالمت در یتأم یند، منابع مالک یمشخص م

از  کین سهم هر یین جدول، در تعیت ایرد تا صرف ارائه خدمات سالمت شود. اهمیگ یقرار م ین مالیعامل واسط تأم
شاخص  کیب خانوار به عنوان ین سهم پرداخت از جییژه تعیباشد، به و یشور مک کیسالمت  ین مالیمنابع، در تأم
  برخوردار است. ییت بسزایشورها از نظر سطح رفاه ، از اهمکسه یو مقا یرفاه اجتماع

  سالمت  یمل های حساب یبند طبقه - ۸- ۱

ه ک) ICHA )International Classification for Health Accounts یبند ، طبقه سالمت یمل های حسابدر 
)، Financing Sources( یمنابع مال یبرا یبند ن طبقهیشود، ا یبر حسب هدف است استفاده م یبند طبقه کی

 )Provider- HPنندگان (ک ) و فراهم Functions- HCردها ( کارک)، Financing Agent( ین مالین تأمیعامل
ت یه با توجه به وضعکدهد  یشورها اجازه مکند و البته به ک یم یصورت استاندارد معرف هرا ب یخدمات سالمت، طبقات

 یا سه رقمی، دو کی یدهاکر طبقات فوق در سطح یند. در زکاضافه  ها آنرا به  یر طبقاتیشور خود برحسب مورد، زک
سالمت  یمل های حسابتاب کو  یزتر در مستندات سازمان بهداشت جهانیامل طبقات در سطح رکشود، شرح  یارائه م
  ران آمده است.یز آمار اکمر ۱۳۸۰سال 

   یمنابع مال یبند طبقه -۱- ۱-۸

FS.1 یوجوه عموم  
FS.1.1 یا وجوه دولت منطقه  

FS.1.1.1 یزکدرآمد دولت مر  
FS.1.1.2 یا و منطقه یدرآمد دولت شهر  

FS.1.2 یر وجوه عمومیسا  
FS.1.2.1 یسسات عمومؤنگه داشته شده م ییبرگشت دارا   
FS.1.2.2 ر یسا  

FS.2  یوجوه خصوص  
FS.2.1  انیارفرماکوجوه  
FS.2.2 وجوه خانوارها  
FS.2.3 در خدمت خانوارها یرانتفاعیسسات غؤم  
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FS.2.4 یر وجوه خصوصیسا  
FS.2.4.1 یخصوص مؤسساتنگه داشته شده  ییبرگشت دارا  
FS.2.4.2 ریسا  

FS.3 خارج یایوجوه دن  
   ین مالین تأمیعامل یبند طبقه -۲- ۱-۸

HF.1 یدولت عموم  
HF.1.1 یدولت داخل  

HF.1.1.1 یزکدولت مر  
HF.1.1.2 یالتیا ای یدولت استان  
HF.1.1.3 یا شهری یدولت محل  

HF.1.2 ین اجتماعیتأم های صندوق  
HF.2 یبخش خصوص  

HF2.1 یخصوص یمه اجتماعیب  
HF2.2 یخصوص یها مهیر بیسا  
HF2.3 ب خانواریپرداخت از ج  
HF2.4 در خدمت خانوارها یرانتفاعیمؤسسات غ  
HF2.5 یخصوص یها تکها و شر یمپانک  
HF.3 خارج یایدن  

  ردها کارک یبند طبقه -۳- ۱-۸

HC.1 یدرمان یها خدمات مراقبت  
HC.2 یتوانبخش یها خدمات مراقبت  
HC.3 مدت یطوالن یپرستار یها خدمات مراقبت  
HC.4 یکپزش یها مراقبت یبرا یخدمات جانب  
HC.5 یماران سرپائیب یبرا یکپزش یاالهاک  
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HC.6 یریشگیو پ یخدمات بهداشت عموم  
HC.7 مه سالمتیت و بیریمد    

HC.nsk ستندیرد مشخص نکارکه بر حسب نوع کها  نهیر هزیسا  
HCR.1-5 مرتبط با سالمت یردهاکارک  

HCR.1 ننده خدمات سالمتک ه مؤسسات فراهمیل سرمایکتش  
HCR.2 نان بخش سالمتکارکم یو تعل یکآموزش پزش  
HCR.3 ق و توسعه در بخش سالمتیتحق  
HCR.4 یدنیو آب آشام یات بهداشتکنترل غذا ، نک  
HCR.5 طیبهداشت مح  
HCR.6 یزندگ کمکبه صورت  یه خدمات اجتماعیاداره و ته  
HCR.7 ن سالمتیمربوط به تام ینقد یایه مزایاداره و ته  

HCR.nsk ستیمشخص ن ها آنه نوع کمرتبط با سالمت  های هزینهر یسا  
  نندگان ک فراهم یبند طبقه -۴- ۱-۸

HP.1 ها بیمارستان  
HP.2 یالت اقامتیو تسه یخدمات پرستارنندگان ک فراهم  
HP.3 ینندگان خدمات سرپائک فراهم  
HP.4 یکپزش یاالهاکفروشان  ر خردهیها و سا داروخانه  
HP.5 یسالمت عموم یها نندگان برنامهک نندگان و ادارهک هیته  
HP.6 مهیو ب یاداره سالمت عموم  
HP.7 ها تیر رشته فعالیسا  
HP.8 مرتبط با سالمتننده خدمات ک مؤسسات فراهم  

HP.nsk ست یمشخص ن ها آنه نوع ک ینندگانک فراهم  
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  طرح  یسازمان اجرای - ۹- ۱

شد که گروه راهبری وظیفه هدایت کار، انجام  شامل دو گروه راهبری و کارشناسی می ،سازمان اجرایی طرح
های کارشناسی طرح  فعالیتهای الزم و رفع موانع احتمالی را به عهده داشت و گروه کارشناسی وظیفه کلیه  هماهنگی

  اطالعات، داده آمایی، کدگذاری و انجام محاسبات. گرداوریشامل 

  یطرح و منابع آمار یمراحل اجرا -۱۰- ۱

م شامل یسالمت را شرح ده یمل های حسابه یان تهیانجام شده در جر یارهاکسلسله  خالصهم به صورت یاگر بخواه
  شود:  یر میموارد ز

  شامل :الف) مطالعه مستندات طرح 

 رانیز آمار اکمر ۱۳۸۰سالمت  یمل های حسابتاب ک -۱
 یسالمت سازمان بهداشت جهان یمل های حسابد یتول یتاب راهنماکترجمه  -۲

  مرتبط با موضوع یدولت ییاجرا یها ه اطالعات دستگاهیب) ته

و  یا هیسرما یها ییدارا ک، تملیا نهیرد اعتبارات هزکمربوط به عمل یها لیفا یساز و مرتب یآور اخذ، جمع -۱
 ۱۳۹۶درآمد سال 

 یا هیسرما یها ییدارا ک، تملیا نهیرد اعتبارات هزکعمل یها لیمرتبط با بخش سالمت فا یسطرها یجداساز -۲
ف سالمت در یمشمول تعر یها نهیهز ین شده براییتع ی(با توجه به حد و مرزها ۱۳۹۶و درآمد سال 

 ) یمستندات سازمان بهداشت جهان
، یکعلوم پزش یستاد وزارت بهداشت و درمان، دانشگاهها یجار های هزینهاخذ اطالعات مربوط به  -۳

 یها یماریاد امور بی، سازمان غذا و دارو و بنییاورژانس تهران، سازمان انتقال خون، صندوق رفاه دانشجو
 خاص از وزارت بهداشت و درمان

ور کمذ یها دستگاه یها ف بودجه برنامهیامل ردکمنظور شناخت  به یدولت یها از دستگاه یلیاخذ اطالعات تفص -۴
 سالمت یمل های حساباز نظر قرار گرفتن در مرز 

از  ۱۳۹۶ یها سال یکعلوم پزش یها رمجموعه وزارت بهداشت و دانشگاهیز یها اخذ اطالعات دستگاه -۵
 از خزانه یافتین اطالعات با اطالعات دریردن اکن یگزیوزارت بهداشت و جا

 ) با توجه به : ICHAسالمت ( یمل های حساب یبند برحسب طبقه ۲بند  یها لیفا یدگذارک -۶
 )۳(بند  یدولت یها دستگاه یلیاطالعات تفص -
 مطالعه مستندات طرح (قسمت الف) -
  یدولت یها از دستگاه یبعض یها تیمراجعه به اطالعات سا -
 ییاجرا یها ر دستگاهیو سا یکپزشارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش کمراجعه و پرسش از  -

 مرتبط با موضوع 



 ۷  ۱۳۹۶های ملی سالمت  گزارش حساب

 
 

 شور کل کتاب قانون بودجه کمطالعه  -
 االت موجود کج و رفع اشیروند نتا یاستخراج جداول، بررس -۷

  ه اطالعات خانواریج ) ته

به همراه  »ییو روستا یشهر یدرآمد خانوارها –نه یاز هز یریآمارگ«مربوط به طرح  یها لیاخذ فا -۱
 ۱۳۹۶سال  یبرا ها آنل یمکت یها و راهنما پرسشنامه

 با توجه به : ICHA یبند بر حسب طبقه ۱بند  یها لیفا ید گذارک -۲
  مطالعه مستندات طرح (قسمت الف) -
  یکارشناسان با تجربه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکره با کمذا -

  االت موجودکاشج و رفع یروند نتا یاستخراج جداول، بررس -۳

  گر مهیب یها سازمانها و  تکشر یمال یها ه اطالعات صورتید ) ته

(الزم به ذکر است  ها سازمانبرخی  یمال یها ، صورتیلیمکت یها مهیاطالعات ب ییآما اخذ و داده -۱
های مذکور  مین اجتماعی نیز از طریق کارشناسان نماینده دستگاهأتر بیمه سالمت و سازمان ت اطالعات تفصیلی

  اخذ شد)
  ت استفاده در محاسبات یزان قابلیاز نظر م ۱اطالعات بند  یبررس -۲

  ICHA یبند برحسب طبقه ۲اطالعات بند  یدگذارک -۳
  االت موجودکج و رفع اشیروند نتا یاستخراج جداول، بررس -۴

و » ۱۳۸۶یخدمات بهداشت و درمان خصوص یها ارگاهکاز  یریآمارگ« ه ) استفاده از اطالعات طرح

  ران یز آمار اکمر »۱۳۹۰ یخصوص یاجتماع یارکخدمات مدد یها ارگاهکاز  یریآمارگ« طرح

خدمات  یارگاهک یها ج طرحیدر خدمت خانوار از نتا یرانتفاعیغ مؤسساتسالمت  های هزینهبه منظور محاسبه 
  ر است:یار به شرح زکاستفاده شد و مراحل  یاجتماع یارکبهداشت و درمان و مدد

 ورکمذ یها طرح یها ت دادهیو اد یبررس -۱
 ICHAبندی  ور برحسب طبقهکهای مذ دگذاری اطالعات طرحک -۲
 مختلف یها سال یالزم به منظور محاسبه اطالعات مورد نظر برا یهابراوردج و انجام یاستخراج نتا -۳

  خارج یای)، دانشگاه آزاد و دنی(شهردار یو ) محاسبات مربوط به دولت محل

از یخارج اطالعات آماری مورد ن یای، دانشگاه آزاد و دنیدرمان شهردار های هزینهبه منظور انجام محاسبات مربوط به 
اقالم  یدگذارکو  یارسال یها داده یور و وزارت بهداشت و درمان اخذ و پس از بررسکمذ یها اتبه با دستگاهکم یط
  سالمت گنجانده شد. های حسابج استخراج و در جداول ینتا ICHA یبند نه بر حسب طبقهیهز
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  ها تکر شریز ) سا

بهداشت و درمان وجود نداشت و  یبرا یصنعت یها ارگاهک های هزینهدر خصوص  یه اطالعات مستندکاز آنجا 
 براوردن ستون حاصل دو مرحله ین خصوص صورت نگرفته است اطالعات موجود در ایز در این یژه ایو یریآمارگ

  است:

خود را بابت خدمات بهداشت  یجار های هزینهدرصد از  کین موظفند کارکده  یع باالیطبق قانون صنا -۱
 یجار های هزینهن اساس و با توجه به مبلغ یصورت گرفته بر هم براوردنند، لذا کنه یهز یریشگیو پ یعموم
ران انجام شده یز آمار اکن مرکارک ۱۰ یباال یصنعت یارگاههاکاز  یریور حاصل از طرح آمارگکع مذیصنا

  است.
 ینترلکموظف به خود  یشیآرا – یو بهداشت یی، دارویدنیو آشام ییع غذایه طبق قانون صناکنیبا توجه به ا -۲

ن ین از اکارک کیار هستند معادل ارزش جبران خدمات کط ینان و محکارکارگاه، کصاحبان  یبرا یبهداشت
ن یه اک یا نهیهز براوردران، به منظور یز آمار اکمر یصنعت یها ارگاهکاز  یریع، حاصل از طرح آمارگیصنا
  .شود میدهند در نظر گرفته  یانجام م ینترلکخود  یع برایصنا

  ۱۳۹۶سالمت  یمل های حسابمحاسبه  -۱۱- ۱

ه در کمربوط  یلیبه همراه جداول تحل ۱۳۹۶سالمت سال  یمل های حساب یحاصل محاسبات مربوط به جداول اصل
  ن گزارش آمده است.یمه ایح داده خواهد شد، در ضمیتوض ها آنل جداول راجع به یمربوط به تحلمبحث 
ه شده یه در جداول تهکه شده است، همانطور یته ICHA یرقم کی یدهاکسالمت در سطح  یمل های حسابجداول 

آمده است،  TCHEف یردباشد در  یم HC.nskتا   HC.1یها نهیه شامل هزک یجار یها نهیل هزکد ینک یمالحظه م
ه از جمع آن با کآمده است  HCR.1ف یآالت در رد نیه در ساختمان و ماشیل سرمایکمربوط به تش یها نهیهز

TCHE ،ه با کسالمت  یها نهیل هزکTHE ت از مجموع ید و در نهایآ یشود بدست م ینشان داده مTHE  با
د. یآ یبدست م GHE یعنیسالمت  یعموم یها نهی، هز HCR.nskو  HCR.1-5 یعنیمرتبط با سالمت  یها نهیهز
ارد یلیم ۱۳۷۲۱۶۵برابر با  ۱۳۹۶سال  یشور طکسالمت در  یعموم یها نهیل هزکه کدهد  یج جداول نشان مینتا
  ن گزارش آمده است. یها در جداول مربوط، در قسمت ضمائم ا نهیهز یات چگونگیال است، جزئیر

نجا یشود در ا یمرتبط با سالمت مطرح م یها شاخص THE، با استفاده از یالملل نیمستندات به معموًال در کاز آنجا 
) سال GDP( ید ناخالص داخلیتول یج فصلینتااز  THEج بدست آمده سهم ین عمل شده است، بر اساس نتایز چنین

 ۴۶/۳۲ه برابر با کاست  THEب خانوار به یگر سهم پرداخت از جیدرصد است، شاخص مهم د ۷/۷برابر با  ۱۳۹۶
  دالر است. ۴۷۹ز برابر با یدالر ن یکن بانیبازار ب یبراساس نرخ جار THE سرانهدرصد است. 

  ل جداول یتحل -۱۲- ۱

 ین جداول از ابعاد مختلف قابل بررسین اکیرد لیگ یسالمت اصوالً از ستون به سطر صورت م یمل های حسابل یتحل
  رد.یگ یصورت م ۱۳۹۶از جداول سال  کیاز هر  یاجمال یلین مبحث تحلیباشد در ا یل میو تحل
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  رد کارکو نوع  ین مالین تأمیسالمت بر حسب نوع عامل یمل یها نهیهزجدول  -۱- ۱-۱۲

دهد  یمختلف سالمت را نشان م یردهاکارک کیکبه تف ین مالین واسط تأمیاز عامل کیهر  یها نهین جدول هزیا
انجام شده توسط هر  یها نهیدرصد هز ۱- ۱محاسبه شده است جدول  ۱جدول  یبه منظور بررس ۲-۱و  ۱-۱جداول 

ن ین تأمیاز عامل کیت هر کدرصد مشار ۱-۲مختلف سالمت و جدول  یردهاکارکبابت  ین مالین تأمیاز عامل کی
ن یدر بد ینک یمالحظه م ۱- ۱ه در ستون جمع جدول کطور  دهد، همان یمختلف سالمت را نشان م یردهاکارکدر  یمال
سالمت دارد  یعموم یها نهیل هزکن سهم را در یشتریدرصد ب ۱۱/۵۹با  یمختلف سالمت، خدمات درمان یردهاکارک

ق و ینه آموزش، تحقیدرصد قرار دارد، توجه به هز ۶۹/۱۶با  ییماران سرپایب یبرا یمصرف ینه دارویپس از آن هز
سالمت از  یعموم یها نهیل هزکچه از نظر سهم آن در  ه در بخش سالمت چه از نظر مبلغ ویل سرمایکتوسعه و تش

مشخص  یبرا یها به عنوان شاخص نهینگونه هزیه اکدارد بخصوص  ییت بسزایاران و اقتصاددانان اهمذاستگیمنظر س
واقع ه در کها  نهینگونه هزین ایافتن ارتباط بی، ید اقتصادین از دیاربرد دارد، همچنکز یشور نک کیزان رفاه یردن مک

ن یزان ارائه خدمات سالمت و همچنیهستند، با م یکزات پزشی، ساختمان و تجهیانسان یرویدر ن یگذار هیسرما
ها در سال  نهین هزیاز ا کیت است، سهم هر یها در بخش سالمت قابل اهم یگذار هینگونه سرمایا ییاراکص یتشخ

ن یاز عامل کیهر  یل براین تحلیه اکد یدرصد است. توجه داشته باش ۹۹/۰، ۳۷/۰، ۱۲/۳ب معادل یبه ترت ۱۳۹۶
 کت کت یفوق برا یها نهیاز هز کیسهم هر  ۱- ۱د در جدول ینیب یچه م رد، چنانیتواند صورت گ یم ین مالیواسط تأم

گر فراهم شده است. به عنوان یدکیبا  ها آنرد کسه عملیت مقایب قابلین ترتین واسط محاسبه شده است و به ایعامل
شده است صرف  ین مالیه توسط وزارت بهداشت تأمک ییها نهیدرصد از هز ۴۸/۷ه کدهد  ینشان م کیمثال ستون 

و  یبهداشت عمومدرصد صرف خدمات  ۶۷/۲۰و  ییماران سرپایع شده به بیتوز یکپزش یاالهاکر یانواع دارو و سا
را  ین مالین واسط تأمیاز عامل کیرد هر کتوان عمل ین جدول میاستفاده از اب با ین ترتیشده است، به هم یریشگیپ

  رد. ک یبررس
محاسبه  ۲-۱سالمت جدول  یها نهیل هزک ین مالین واسط در تأمیاز عامل کیت هر کزان مشاریسه میبه منظور مقا

 ین مالین سهم را در تأمیشتریدرصد ب ۴/۳۱د خانوارها با ینیب ین جدول میه در سطر جمع اکشده است همانطور 
سازمان و ، یکعلوم پزش یها دانشگاه، ین اجتماعیسازمان تأماند و پس از آن  سالمت داشته یعموم یها نهیهز

 ین مالین واسط در تأمیاز عامل کیدرصد قرار دارند، سهم هر  ۸۸/۱۱و  ۰۹/۱۷، ۵۸/۱۷ب با یبه ترت یخدمات درمان
ن واسط در پوشش یاز عامل کیسه هر یان مقاکن جدول محاسبه شده است و امیاز در یسالمت ن یردهاکارکاز  کیهر 
م خانوارها ینیب یجدول م کیه در سطر کطور  عنوان مثال همان رده است. بهکمختلف سالمت را فراهم  یردهاکارک

 یها دانشگاه، یاعن اجتمیسازمان تأماند و پس از آن  ردهک ین مالیرا تأم یخدمات درمان های هزینهدرصد از  ۲۳/۲۷
  رصد قرار دارند.د ۲۹/۱۳و  ۸۴/۱۹، ۸۳/۲۲ب با یبه ترت یو سازمان خدمات درمان، یکعلوم پزش

  ننده ک و نوع فراهم ین مالین تأمیسالمت بر حسب نوع عامل یمل یها نهیهزجدول  -۲- ۱-۱۲

دهد  ینندگان سالمت نشان مک انواع فراهم کیکرا به تف ین مالین واسط تأمیاز عامل کیهر  های پرداختن جدول یا
اختصاص داده شده  های هزینهدرصد  ۱-۲محاسبه شده است جدول  ۲جدول  یبه منظور بررس ۲-۲و  ۱- ۲جداول 

ن یاز عامل کیت هر کدرصد مشار ۲- ۲نندگان مختلف سالمت و جدول ک به فراهم ین مالین تأمیاز عامل کیتوسط هر 
ه در ستون جمع کدهد، همانطور  ینندگان مختلف سالمت را نشان مک از فراهم کیهر  یها نهیدر پوشش هز ین مالیتأم
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سالمت را  یها نهیل هزکدرصد از  ۲۷/۴۱ ها بیمارستاننندگان مختلف، ک ن فراهمید در بینک یمالحظه م ۱-۲جدول 
خدمات وابسته به  ی نندهک فراهم مؤسساتها و  ، داروخانهیینندگان خدمات سرپاک فراهماند و پس از آن  ردهکخرج 

د یاند. توجه داشته باش سالمت را به خود اختصاص داده یها نهیرصد از هزد ۲/۶و  ۴۳/۱۶، ۷۹/۲۸ب یبه ترتسالمت 
درصد  ۲-۱د در جدول ینیب یرد. چنانچه میتواند صورت گ یم ین مالین واسط تأمیاز عامل کیهر  یل براین تحلیه اک
سه یت مقایب قابلین ترتین واسط محاسبه شده است و به ایعامل کت کت ینندگان براک از فراهم کیهر  یها نهیهز

درصد ۳۵/۷ه کدهد  ینشان م کینندگان مختلف فراهم شده است. به عنوان مثال ستون ک ن فراهمیها ب نهیع هزینحوه توز
، یکپزش یاالهاکفروشان  ر خردهیها و سا شده است به داروخانه ین مالیه توسط وزارت بهداشت تأمک ییها نهیاز هز
ب با استفاده ین ترتیافته است، به همیاختصاص  خدمات وابسته به سالمت ی نندهکفراهم  مؤسساتدرصد به  ۳۱/۴۰
ن ین واسط تأمیاز عامل کیهر  ینندگان مختلف خدمات سالمت را براک ن فراهمیع وجوه بیتوان توز ین جدول میاز ا
  رد. ک یبررس یمال

نندگان خدمات سالمت، ک از فراهم کیهر  ین مالین واسط در تأمیاز عامل کیت هر کزان مشاریسه میبه منظور مقا
ن یسازمان تأمشود  یجدول مالحظه م کیه در سطر کطور  محاسبه شده است به عنوان مثال همان ۲-۲جدول 
سازمان خدمات ، خانوارهااند و پس از آن  ردهک ین مالیرا تأم ها بیمارستان یها نهیدرصد از هز ۹۸/۳۰ یاجتماع
  درصد قرار دارند. ۶۶/۱۴و  ۵/۱۵، ۲۳/۲۳ب با یبه ترت یکعلوم پزش یها دانشگاهو  یدرمان

  رد کارکننده و نوع ک سالمت بر حسب نوع فراهم یمل یها نهیهز جدول -۳- ۱-۱۲

دهد به عبارت  یمختلف را نشان م یردهاکارکنندگان خدمات سالمت بابت ک از فراهم کیهر  یها نهین جدول هزیا
از  کیسهم هر  ۱- ۳شد. جدول ک یر میردها به تصوکارکانواع  کیکنندگان خدمات را به تفک رد فراهمکنه یگر نحوه هزید
درصد  ۴۲/۹۵ه کدهد  ینشان م کینندگان آورده شده است، به عنوان مثال ستون ک انواع فراهم یها نهیردها در هزکارک

با سهم  خدمات جانبی مراقبت پزشکیشود و پس از آن  یم یصرف ارائه خدمات درمان ها بیمارستان یها نهیاز هز
  درصد قرار دارد. ۲۲/۳

محاسبه شده  ۲- ۳سالمت جدول  یردهاکارکن انواع ینندگان در تأمک از فراهم کیت هر کزان مشاریسه میبه منظور مقا
فراهم  یل خدمات درمانکدرصد از  ۶۲/۶۶ ها بیمارستانه کدهد  یم ن جدول نشانیا کیاست. به عنوان مثال سطر 

  درصد قرار دارد. ۲۴/۳۰با سهم  یینندگان خدمات سرپاک نند و پس از آن فراهمک یشور را ارائه مکشده در 

   ین مالیو نوع عامل تأم ین مالیسالمت بر حسب نوع منبع تأم یمل یها نهیهز -۴- ۱-۱۲
ان وجوه یجر یگر چگونگیدهد، به عبارت د ین واسط را نشان مین انواع عاملیسالمت ب یمالع منابع ین جدول توزیا

بارز  یها شود. از مشخصه یده میشکر ین جدول به تصوین واسط در ایاز عامل کیسالمت از منابع مختلف به سمت هر 
ه کب خانوار یبخش پرداخت از جه بر دوش خانوار است، چه آن کسالمت  یها نهیهز یه بار مالکن جدول آن است یا
ق شخص ثالث پرداخت یم توسط خانوار از طریرمستقیه بطور غک یل وجوهکرد و چه یگ یم صورت میطور مستق هب
مستقیم خانوارها از  های پرداختشود سهم  یمشاهده م ۱- ۴ه در ستون جمع جدول کدهد. همانطور  یشود را نشان م یم

  شود.  یدرصد را شامل م ۴/۳۱وابسته به سالمت،  های هزینهمستقیم و  های هزینهز عمومی سالمت اعم ا های هزینهکل 



۱۱

حاسبه شده 
 را چه از 
پس از آن 
ز یجدول ن

مثال سطر 

 ل صرفاًیل
ن ینظران ا

دارد و  یا
 شکلو در 

سالمت محا ی
سالمت یع مال

اند، پ ردهکن یم
ن جیگر اید یا

هد، به عنوان م
ت. 

ن تحلیر است ا
به صاحبنظ یاس

ا ژهیت ویش اهم
م ویر تقسیز ی

  

ها نهیوشش هز
درصد از منابع
خص ثالث تأم
ر دارد. سطرها

ده یسط نشان م
ن شده استیتأم

رکشود. قابل ذ
ایا سیو  یتماع

ن بخشیاران اذ
یلکبه سه دسته 

۱۳۸۰ -۹۶ت 

ه سالمت در پو
د ۸۳/۴۱وارها 

ق شخیم از طری
درصد قرا ۱۹/
ن واسیاز عامل 

ت یزک دولت مر

ش یارائه م ۱۳۸
، اجتی، فرهنگ

ذاستگیمنظر س
ور بک منابع مذ

(..  

های سامت  هزینه

از منابع وجوه 
شود خانوا یه م

یرمستقیخت غ
/۳۱و  ۱۸/۳۵

کیالمت هر 
 از محل وجوه

سالمت  یل

۸۰-۹۶سالمت 
،یوت اقتصاد

سالمت از م ی
ز استفاده شود،

  ست:
 ب)یخت از ج

ها و . مهیحق ب
  ها و ...) ت

ی سالمت در کل

کیت هر کشار
جدول مشاهده

صورت پردا ه ب
۸ب با سهم یرت

سال یها نهیش هز
زارت بهداشت

ن مایبع تام

ج جداول سینتا
ن قضای، بنابرا

ها هزینهدر  یل
زین یاه اجتماع
م شده ایت ترس

م خانوار (پرداخ
م خانوار (حیستق

تک (دولت، شر

منابع تأمین مالی

۱۳۹۶مت 

زان مشین مییع
ن جیسطر جمع ا

ب و چهیاز ج
ان به تریرفرما

را در پوشش ی
وز ی منابع مال

منا یزمان ی

ن یبرا یا سهیقا
باشد یه شده م

ن مایختلف تام
ان شاخص رفا

سالمت های زینه
میمستق های ت
ر مسیغ های ت
گرانید های ت

سهم م -۱شکل 

های ملی سالمت ب

به منظور تع ۲
ه در سطکنطور 

م ایخت مستق
اکو  یزکت مر
یاز منابع مال ک
لکه کدهد  ی م

یل سریتحل

ل مقایسمت تحل
هیارقام ته یفیص

  .شود میذار 
 سهم منابع مخ

تواند به عنوا یم
هزل کدر  کی 

پرداختاصل از 
پرداختاصل از 
پرداختاصل از 

ش

گزارش حساب

-۴ جدول
است. هما

ق پردایطر
وجوه دولت

کیسهم هر 
نشان کی

۱ -۱۳-

ن قسمیدر ا
ل توصیتحل

عرصه واگذ
هکاز آنجا 
م یاز طرف

سهم هر ۱
منابع حا -
منابع حا -
منابع حا -



 ۱۳۹۶سال 

ار یبس یها
 ۲۰٫۰۹ل، 

ش یر افزا

سالمت در 
 یقام واقع

ر از ارزش 
 ۲ شکلر 

  

ر در سال 
ه از کشور 

ن یفاوت ب
و ال یش ر

سالمت س یمل یها

ه بینشفراز و 
ست، در مقابل

م خانوایرمستق

نه سی سرانه هز
انگر ارقایب وماً

مترکار یدالر بس
ها استفاده و در

  شده است. 

  الر)

دال ۷۹معادل 
شکش ارزش پول 

جهت متف یحت
ارزش ندکهش 

ه گزارش حساب 

پس از ف ۱۳۸۰
افته اسیاهش ک 

ریغ های داخت

 را نشان دهد،
به دالر لزو یال

د نوسان ارزش
ه تی بهتر واقع
ل شی تومان تبد

 هزار تومان و دال

هزار تومان،  ۶
اهشکم باال و 
ار و حیصله بس

اهکل یبه دل ۱۳
   

۰رصد در سال 
درصد ۲۴٫۵۱

پرددرصد سهم  

شورکالمت در 
ایل ارقام ریبد
ه کاز آنجا  یول

شینما یش برا
به هزار یالی ر

(با نرخ ۱۳۸۰ 

۶۲شور از کدر 
ده است، تورمیس

جاد فاصیجر به ا
۳۹۳سال  ازن 

.دهند یشان م

در ۹۷/۵۶ر از 
سال معادل  ۱
 ۴٫۴۳ها و  ت

سال یمایاز س 
ه تبکنیعلم به ا

 ارزش است ول
ل ارزشین تبد

، ارقامشکلتر 

 -۹۶های  سال

نه سالمت دیهز
یرس ۱۳۹۶سال 

منج ۱۳۹۲و  
نکی، لده است
را نش یشیت افزا

ب خانوای از ج
۱۶ یط یعنید 
تکدولت و شر 

یتر یر واقعیصو
الر است، با ع
معرض نوسان
نیورد نظر، از ا

ت ش روشنینما

ینه سالمت طی

ل هزکد سرانه ی
دالر در س ۴۷۹
۱۳۹۱ یها ال
و دالر شد یار

جهت شکلدو 

ه سهم پرداخت
رسد یرصد مد ۳
یعنیگران ید 

تواند تص یه مک
شور و دک یر

ز در میالر خود ن
مو یها سال یط
یر است براک

سرانه هزی -۲ل 

ینک یمشاهده م
۹ومان، معادل 

سا ی است، ط
حسب پول جا

هرسالمت،  ی

هک دهد میشان 
۳۲٫۴۶به ۱۳۹

های پرداختم 
 .  
ک یگرید یا سه

ساس پول جار
ه دالکست چرا 

یخصوص ط هت ب
ک است. قابل ذ

شکل

م ۲ شکله در 
هزار تو ۱۶۱۰

شروع شده ۱
نه سالمت بر ح

یها نهیش هزیزا

۱۲ 

نش ۱ شکل
۹۶در سال 

درصد سهم
افته استی

سیمقا شکل
شور بر اسک

سیسالمت ن
ال استیر

م شدهیترس

هکهمانطور 
به  ۱۳۸۰
۳۸۹سال 

نیسرانه هز
ن افزیهچن
  

  



 

  
  

  
   یجداول اصل



 ۱۵  ۱۳۹۶های ملی سالمت  گزارش حساب

 
 

  میلیون ریال                                                                                          ۱۳۹۶ (FA*F)های ملی سالمت بر حسب نوع عاملین تأمین مالی و نوع کارکرد  هزینه - ۱جدول 

 جمع
دنیای 
 خارج

           HF.۱دولت عمومی            HF.۲ بخش خصوصی

عاملین تأمین مالی 

 کارکردها

 HF.۲.۵ها  شرکت

مؤسسات 
غیرانتفاعی در 
 خدمت خانوارها

 خانوارها 

 )HF.۲.۲تکمیلی (  های بیمه شرکت
 ) HF.۱.۱دولت داخلی ( HF.۱.۲های تأمین اجتماعی  صندوق

ها سایر شرکت  ها بانک دانشگاه آزاد
سازمان تأمین 
 اجتماعی

سازمان خدمات 
 درمانی

 شهرداری

 ) HF.۱.۱.۱دولت مرکزی  (

  های بیمه شرکت
 تکمیلی خصوصی

  های بیمه شرکت
 تکمیلی دولتی

 صدا و سیما
سازمان خدمات 
درمانی صنعت نفت

های  سایر دستگاه
   )۲(دولت مرکزی

نیروهای مسلح
های علوم پزشکی  دانشگاه

زیر مجموعه وزارت 
 بهداشت

وزارت بهداشت و 
   )۱(درمان

  HF.۳ HF.۲.۵.۳ HF.۲.۵.۲ HF.۲.۵.۱ HF.۲.۴ HF.۲.۳ HF.۲.۲.۲ HF.۲.۲.۱ HF.۱.۲.۲ HF.۱.۲.۱ HF.۱.۱.۳ HF.۱.۱.۱.۶ HF.۱.۱.۱.۵ HF.۱.۱.۱.۴ HF.۱.۱.۱.۳ HF.۱.۱.۱.۲ HF.۱.۱.۱.۱  کدICHA  شرح 

۸۱۱,۱۵۳,۱۱۵ ۵۰,۷۲۳ ۱۶۲,۵۹۴ ۴۲۹,۵۰۳ ۷,۸۶۵,۲۱۲ ۲۱۵,۴۸۳ ۲۲۰,۸۸۵,۵۴۵ ۲۷,۵۹۳,۰۳۰ ۲۹,۴۲۷,۳۴۶ ۱۸۵,۲۲۵,۲۷۴ ۱۰۷,۸۱۹,۵۳۵ ۱,۱۳۱,۴۴۵ ۶۰۱,۶۲۴ ۹,۹۹۰,۱۹۴ ۳۶,۶۷۰,۴۳۰ ۲۰,۰۶۱,۳۹۵ ۱۶۰,۹۰۷,۸۲۰ ۲,۱۱۵,۹۶۲   HC.۱  خدمات درمانی 

۲,۹۶۷,۰۰۹ ۰ ۰ ۰ ۱۲,۰۲۳ ۰ ۱,۱۱۷,۳۳۶ ۲۷,۲۰۸ ۵۲۴,۴۷۸ ۰ ۷۲۹,۹۵۷ ۰ ۳۶۴ ۰ ۴۸,۵۴۵ ۴۸۹,۶۲۵ ۰ ۱۷,۴۷۳   HC.۲  خدمات توانبخشی 

۱۰,۸۷۵,۶۸۵ ۰ ۰ ۰ ۳۶,۳۷۶ ۶۵۵,۰۸۸ ۱,۸۶۴,۳۰۷ ۹۴۶ ۲,۵۲۳,۹۰۴ ۰ ۱۱,۳۶۳ ۰ ۳۴,۶۶۵ ۰ ۵,۷۴۹,۰۳۶ ۰ ۰ ۰   HC.۳ خدمات پرستاری بلند مدت 

۱۲۸,۷۱۷,۹۵۶ ۰ ۰ ۰ ۳۷۶,۷۰۶ ۰ ۶۰,۰۵۲,۸۷۲ ۱۲,۸۶۰,۹۹۵ ۹,۰۸۴,۸۴۹ ۱۰,۳۴۷,۲۹۴ ۹,۵۰۹,۵۸۹ ۲۱۲,۷۸۴ ۵,۸۸۲ ۳,۳۴۵,۳۶۴ ۲,۸۱۷,۹۲۳ ۴,۰۶۷,۸۶۴ ۱۲,۹۰۵,۳۶۹ ۳,۱۳۰,۴۶۵ HC.۴ خدمات جانبی مراقبت پزشکی 

۲۲۹,۰۶۶,۴۹۳ ۴۰۹ ۰ ۰ ۸,۷۴۵,۷۳۱ ۰ ۱۳۹,۷۹۳,۲۸۳ ۱,۹۱۲,۳۹۲ ۵۲۰,۸۹۹ ۳۵,۵۸۰,۵۷۰ ۲۶,۱۴۷,۳۳۳ ۲۱۲,۸۴۳ ۱۰۴,۲۹۳ ۵۸۱,۴۵۴ ۳,۴۵۵,۰۷۷ ۷,۷۰۹,۹۳۲ ۲,۹۶۸,۷۱۵ ۱,۳۳۳,۵۶۲ HC.۵ انواع دارو و سایرکاالهای پزشکی توزیع شده به بیماران سرپایی 

۶۱,۵۹۹,۸۹۳ ۴۷,۲۲۵ ۳۸,۲۳۲,۵۹۵ ۰ ۳۰,۰۰۰ ۰ ۱۵,۰۲۰ ۸۱ ۰ ۰ ۹,۲۶۳,۵۵۳ ۰ ۹۹۶ ۰ ۲,۹۹۷,۸۵۴ ۰ ۷,۳۲۷,۱۵۵ ۳,۶۸۵,۴۱۴ HC.۶  خدمات بهداشت عمومی و پیشگیری 

۴۳,۵۲۹,۰۸۷ ۲۲,۸۹۱ ۲۶۰,۲۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴,۲۵۰,۸۰۰ ۰ ۵,۱۷۷,۳۷۵ ۶,۴۶۰,۰۲۲ ۱,۰۴۷,۰۰۱ ۰ ۰ ۴۳,۹۹۷ ۰ ۶,۲۱۲,۲۹۸ ۵۴,۴۶۷ HC.۷ ی سالمت مدیریت سالمت و بیمه 

۳,۸۰۹,۵۶۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۷۴۷,۸۰۷ ۲,۰۶۱,۷۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ HC.n.s.k ها که بر اساس نوع کارکرد مشخص نیستند سایر هزینه 

۱,۲۹۱,۷۱۸,۸۰۲ ۱۲۱,۲۴۸ ۳۸,۶۵۵,۴۲۶ ۴۲۹,۵۰۳ ۱۷,۰۶۶,۰۴۷ ۸۷۰,۵۷۱ ۴۲۳,۷۲۸,۳۶۲ ۶۶,۶۴۵,۴۵۲ ۴۲,۰۸۱,۴۷۶ ۲۳۸,۰۷۸,۳۲۰ ۱۶۲,۰۰۳,۱۰۹ ۲,۶۰۴,۰۷۳ ۷۴۷,۸۲۴ ۱۳,۹۱۷,۰۱۱ ۵۱,۷۸۲,۸۶۲ ۳۲,۳۲۸,۸۱۷ ۱۹۰,۳۲۱,۳۵۸ ۱۰,۳۳۷,۳۴۳ TCHE  ی جاری بهداشت کل هزینه 

۱۳,۶۲۷,۴۰۸ ۰ ۱۶,۱۹۶ ۰ ۲۳۱,۸۶۸ ۵۵,۶۵۴ ۰ ۲۰۳,۷۰۰ ۲۰۸,۴۲۳ ۳,۱۵۷,۷۶۷ ۹۸۳,۴۳۱ ۱۴,۰۳۰ ۰ ۲۴۰,۸۲۱ ۶,۰۲۰,۳۷۶ ۰ ۱,۵۸۷,۵۵۴ ۹۰۷,۵۸۸ HCR.۱       ی خدمات سالمت ی مؤسسات فراهم کننده تشکیل سرمایه 

۱,۳۰۵,۳۴۶,۲۱۰ ۱۲۱,۲۴۸ ۳۸,۶۷۱,۶۲۲ ۴۲۹,۵۰۳ ۱۷,۲۹۷,۹۱۵ ۹۲۶,۲۲۶ ۴۲۳,۷۲۸,۳۶۲ ۶۶,۸۴۹,۱۵۲ ۴۲,۲۸۹,۸۹۹ ۲۴۱,۲۳۶,۰۸۷ ۱۶۲,۹۸۶,۵۴۰ ۲,۶۱۸,۱۰۳ ۷۴۷,۸۲۴ ۱۴,۱۵۷,۸۳۳ ۵۷,۸۰۳,۲۳۸ ۳۲,۳۲۸,۸۱۷ ۱۹۱,۹۰۸,۹۱۲ ۱۱,۲۴۴,۹۳۱ THE  ی سالمت کل هزینه 

۴۲,۷۹۶,۴۵۳ ۰ ۱۸,۲۰۳ ۶۴۰,۶۳۶ ۲,۶۰۰ ۰ ۷,۰۴۴,۲۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۵۶ ۰ ۷۰۸,۵۹۹ ۰ ۳۲,۹۹۵,۰۶۶ ۱,۳۸۶,۷۱۳ HCR.۲       آموزش پزشکی و تعلیم کارکنان سالمت 

۵,۱۳۲,۸۴۲ ۱,۴۹۴ ۰ ۱۹,۶۶۱ ۳۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱۰ ۰ ۹۵۷,۹۹۶ ۰ ۲,۴۴۵,۶۰۹ ۱,۷۰۷,۵۷۲ HCR.۳  تحقیق و توسعه در زمینه سالمت 

۳,۹۸۱,۲۱۵ ۱,۲۰۸ ۸۲۴ ۰ ۳۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۲,۷۴۱ ۰ ۳۲۶,۷۱۸ ۳,۴۸۹,۴۲۳ HCR.۴ نظارت بر مواد غذایی، آب آشامیدنی و نکات بهداشتی 

۸,۸۰۰,۴۴۱ ۱,۰۹۴ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۵۴,۵۸۰ ۰ ۰ ۱,۴۲۷,۱۵۱ ۰ ۶,۸۰۷,۶۱۷ ۰ HCR.۵  بهداشت محیط 

۶,۱۰۳,۱۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰,۵۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵,۹۸۲,۶۲۸ ۰ ۰ ۰ HCR.۶ ی خدمات اجتماعی بصورت کمک زندگی اداره و تهیه 

۸۴۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۴۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ HCR.۷ ی مزایای نقدی مربوط به تأمین سالمت  اداره و تهیه 

۴,۰۸۰ ۴,۰۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ HCR.n.s.k های سالمت که نوع آن مشخص نیست سایر هزینه 

۱,۳۷۲,۱۶۵,۲۲۰ ۱۲۹,۱۲۳ ۳۸,۶۹۰,۶۴۹ ۱,۰۸۹,۸۰۰ ۱۷,۳۱۱,۱۱۵ ۹۲۶,۲۲۶ ۴۳۰,۸۹۳,۱۴۵ ۶۶,۸۵۰,۰۰۰ ۴۲,۲۸۹,۸۹۹ ۲۴۱,۲۳۶,۰۸۷ ۱۶۲,۹۸۶,۵۴۰ ۳,۱۷۲,۶۸۳ ۷۴۸,۳۹۱ ۱۴,۱۵۷,۸۳۳ ۶۷,۰۴۲,۳۵۳ ۳۲,۳۲۸,۸۱۷ ۲۳۴,۴۸۳,۹۲۱ ۱۷,۸۲۸,۶۳۸ GHE های عمومی سالمت هزینه 

  خاص) یها یماریاد امور بی، سازمان غذا و دارو، بنییوابسته(انتقال خون، صندوق رفاه دانشجو یسازمان ها -اورژانس استان تهران-( وزارت بهداشت)ین ستون مربوط به ستادیارقام ا )۱(
از ستون  یو توانبخش یستیخاص، انتقال خون، سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم بهز های بیماریاد امور یباشد و مطابق سفارش وزارت بهداشت، اطالعات بن یم یدولت مركز یر دستگاه هایامداد، پاستور و ساته ید، كمیاد شهین ستون مربوط به بنیارقام ا )۲(

  مربوطه وارد شده است. یها خارج و در ستون ها ر دستگاهیسا
  

  



 ۱۳۹۶سالمت سال  یمل یها گزارش حساب  ۱۶

  درصد                          ۱۳۹۶مختلف سالمت در سال  یبابت كاركردها ین مالین تأمیك از عاملیانجام شده توسط هر یها نهیدرصد هز -۱-۱جدول 

 جمع
دنیای 

 خارج

           HF.۱دولت عمومی            HF.۲بخش خصوصی

عاملین تأمین مالی 

 کارکردها

 HF.۲.۵ها  شرکت

 مؤسسات غیرانتفاعی در

 خدمت خانوارها

 

خانوارها

 )HF.۲.۲تکمیلی (  های بیمه شرکت

های تأمین اجتماعی  صندوق

HF.۱.۲ 
 ) HF.۱.۱دولت داخلی (

ها سایر شرکت دانشگاه آزاد  ها بانک
سازمان تأمین 

 اجتماعی

سازمان خدمات 

 درمانی
 شهرداری

 ) HF.۱.۱.۱دولت مرکزی  (

  های بیمه شرکت

 خصوصیتکمیلی 

  های بیمه شرکت

 تکمیلی دولتی
 صدا و سیما

سازمان خدمات درمانی 

 صنعت نفت

های  سایر دستگاه

   )۲(دولت مرکزی

نیروهای 

 مسلح

های علوم پزشکی زیر  دانشگاه

 مجموعه وزارت بهداشت

وزارت بهداشت و 

   )۱(درمان

  HF.۳ HF.۲.۵.۳ HF.۲.۵.۲ HF.۲.۵.۱ HF.۲.۴ HF.۲.۳ HF.۲.۲.۲ HF.۲.۲.۱ HF.۱.۲.۲ HF.۱.۲.۱ HF.۱.۱.۳ HF.۱.۱.۱.۶ HF.۱.۱.۱.۵ HF.۱.۱.۱.۴ HF.۱.۱.۱.۳ HF.۱.۱.۱.۲ HF.۱.۱.۱.۱  کدICHA  شرح 

۵۹٫۱۱ - ۰٫۴۲ ۳۹٫۴۱ ۴۵٫۴۳ ۲۳٫۲۶ ۵۱٫۲۶ ۴۱٫۲۸ ۶۹٫۵۸ ۷۶٫۷۸ ۶۶٫۱۵ ۳۵٫۶۶ ۸۰٫۳۹ ۷۰٫۵۶ ۵۴٫۷۰ ۶۲٫۰۵ ۶۸٫۶۲ ۱۱٫۸۷ HC.۱  خدمات درمانی 

۰٫۲۲ - - - ۰٫۰۷ - ۰٫۲۶ ۰٫۰۴ ۱٫۲۴ - ۰٫۴۵ - ۰٫۰۵ - ۰٫۰۷ ۱٫۵۱ - ۰٫۱۰ HC.۲  خدمات توانبخشی 

۰٫۷۹ - - - ۰٫۲۱ ۷۰٫۷۳ ۰٫۴۳ ۰٫۰۰ ۵٫۹۷ - ۰٫۰۱ - ۴٫۶۳ - ۸٫۵۸ - - - HC.۳ خدمات پرستاری بلند مدت 

۹٫۳۸ - - - ۲٫۱۸ - ۱۳٫۹۴ ۱۹٫۲۴ ۲۱٫۴۸ ۴٫۲۹ ۵٫۸۳ ۶٫۷۱ ۰٫۷۹ ۲۳٫۶۳ ۴٫۲۰ ۱۲٫۵۸ ۵٫۵۰ ۱۷٫۵۶ HC.۴ خدمات جانبی مراقبت پزشکی 

۱۶٫۶۹ - - - ۵۰٫۵۲ - ۳۲٫۴۴ ۲٫۸۶ ۱٫۲۳ ۱۴٫۷۵ ۱۶٫۰۴ ۶٫۷۱ ۱۳٫۹۴ ۴٫۱۱ ۵٫۱۵ ۲۳٫۸۵ ۱٫۲۷ ۷٫۴۸ HC.۵ انواع دارو و سایرکاالهای پزشکی توزیع شده به بیماران سرپایی 

۴٫۴۹ - ۹۸٫۸۲ - ۰٫۱۷ - ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ - - ۵٫۶۸ - ۰٫۱۳ - ۴٫۴۷ - ۳٫۱۲ ۲۰٫۶۷ HC.۶  خدمات بهداشت عمومی و پیشگیری 

۳٫۱۷ - ۰٫۶۷ - - - - ۳۶٫۲۸ - ۲٫۱۵ ۳٫۹۶ ۳۳٫۰۰ - - ۰٫۰۷ - ۲٫۶۵ ۰٫۳۱ HC.۷ ی سالمت مدیریت سالمت و بیمه 

۰٫۲۸ - - - - - - - - ۰٫۷۲ ۱٫۲۶ - - - - - - - HC.n.s.k ها که بر اساس نوع کارکرد مشخص نیستند سایر هزینه 

۹۴٫۱۴ - ۹۹٫۹۱ ۳۹٫۴۱ ۹۸٫۵۸ ۹۳٫۹۹ ۹۸٫۳۴ ۹۹٫۶۹ ۹۹٫۵۱ ۹۸٫۶۹ ۹۹٫۴۰ ۸۲٫۰۸ ۹۹٫۹۲ ۹۸٫۳۰ ۷۷٫۲۴ ۱۰۰٫۰۰ ۸۱٫۱۷ ۵۷٫۹۸ TCHE  ی جاری بهداشت کل هزینه 

۰٫۹۹ - ۰٫۰۴ - ۱٫۳۴ ۶٫۰۱ - ۰٫۳۰ ۰٫۴۹ ۱٫۳۱ ۰٫۶۰ ۰٫۴۴ - ۱٫۷۰ ۸٫۹۸ - ۰٫۶۸ ۵٫۰۹ HCR.۱  ی خدمات سالمت ی مؤسسات فراهم کننده تشکیل سرمایه 

۹۵٫۱۳ - ۹۹٫۹۵ ۳۹٫۴۱ ۹۹٫۹۲ ۱۰۰٫۰۰ ۹۸٫۳۴ ۱۰۰٫۰۰ ۱۰۰٫۰۰ ۱۰۰٫۰۰ ۱۰۰٫۰۰ ۸۲٫۵۲ ۹۹٫۹۲ ۱۰۰٫۰۰ ۸۶٫۲۲ ۱۰۰٫۰۰ ۸۱٫۸۴ ۶۳٫۰۷ THE  ی سالمت کل هزینه 

۳٫۱۲ - ۰٫۰۵ ۵۸٫۷۸ ۰٫۰۲ - ۱٫۶۳ - - - - - ۰٫۰۵ - ۱٫۰۶ - ۱۴٫۰۷ ۷٫۷۸ HCR.۲      آموزش پزشکی و تعلیم کارکنان سالمت 

۰٫۳۷ - - ۱٫۸۰ ۰٫۰۰ - - - - - - - ۰٫۰۳ - ۱٫۴۳ - ۱٫۰۴ ۹٫۵۸ HCR.۳  تحقیق و توسعه در زمینه سالمت 

۰٫۲۹ - ۰٫۰۰ - ۰٫۰۰ - - - - - - - - - ۰٫۲۴ - ۰٫۱۴ ۱۹٫۵۷ HCR.۴ نظارت بر مواد غذایی، آب آشامیدنی و نکات بهداشتی 

۰٫۶۴ - - - ۰٫۰۶ - - - - - - ۱۷٫۴۸ ۰٫۰۰ - ۲٫۱۳ - ۲٫۹۰ - HCR.۵  بهداشت محیط 

۰٫۴۴ - - - - - ۰٫۰۳ - - - - - - - ۸٫۹۲ - - - HCR.۶ ی خدمات اجتماعی بصورت کمک زندگی اداره و تهیه 

۰٫۰۰ - - - - - - ۰٫۰۰ - - - - - - - - - - HCR.۷ ی مزایای نقدی مربوط به تأمین سالمت  اداره و تهیه 

۰٫۰۰ - - - - - - - - - - - - - - - - - HCR.n.s.k  های سالمت که نوع آن مشخص نیست هزینهسایر 

۱۰۰ - ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ GHE های عمومی سالمت هزینه 

  خاص) یها یماریاد امور بیسازمان غذا و دارو، بن، یی(انتقال خون، صندوق رفاه دانشجو وابسته یها سازمان -اورژانس استان تهران -( وزارت بهداشت)ین ستون مربوط به ستادیارقام ا )۱(
از سـتون  یتوانبخشـ و یسـتیخاص، انتقال خون، سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم بهز یها یماریاد امور بیباشد و مطابق سفارش وزارت بهداشت، اطالعات بن یم یدولت مركز یها ر دستگاهیته امداد، پاستور و ساید، كمیاد شهین ستون مربوط به بنیارقام ا )۲(

  مربوطه وارد شده است. یها ها خارج و در ستون ر دستگاهیسا
  

   



 ۱۷  ۱۳۹۶های ملی سالمت  گزارش حساب

 
 

  درصد                                                         ۱۳۹۶مختلف سالمت در سال  یدر كاركردها ین مالین تأمیك از عاملیدرصد مشاركت هر -۲-۱ جدول

 جمع
دنیای 

 خارج

 HF.۱دولت عمومی  HF.۲بخش خصوصی

 عاملین تأمین مالی                                                     

 کارکردها        

 HF.۲.۵ها  شرکت

مؤسسات غیرانتفاعی در 

 خدمت خانوارها
خانوارها

 )HF.۲.۲تکمیلی (  های بیمه شرکت

های تأمین اجتماعی  صندوق

HF.۱.۲ 
 ) HF.۱.۱دولت داخلی (

ها سایر شرکت دانشگاه آزاد  ها بانک
سازمان تأمین 

 اجتماعی

سازمان خدمات 

 درمانی
 شهرداری

 ) HF.۱.۱.۱دولت مرکزی  (

  های بیمه شرکت

 تکمیلی خصوصی

  های بیمه شرکت

 تکمیلی دولتی
 صدا و سیما

سازمان خدمات درمانی 

 صنعت نفت

های  سایر دستگاه

 )۲(دولت مرکزی

نیروهای 

 مسلح

های علوم پزشکی زیر  دانشگاه

 مجموعه وزارت بهداشت

وزارت بهداشت و 

 )۱(درمان

 
HF.۳ HF.۲.۵.۳ HF.۲.۵.۲ HF.۲.۵.۱ HF.۲.۴ HF.۲.۳ HF.۲.۲.۲ HF.۲.۲.۱ HF.۱.۲.۲ HF.۱.۲.۱ HF.۱.۱.۳ HF.۱.۱.۱.۶ HF.۱.۱.۱.۵ HF.۱.۱.۱.۴ HF.۱.۱.۱.۳ HF.۱.۱.۱.۲ HF.۱.۱.۱.۱  کدICHA شرح 

۱۰۰ ۰٫۰۱ ۰٫۰۲ ۰٫۰۵ ۰٫۹۷ ۰٫۰۳ ۲۷٫۲۳ ۳٫۴۰ ۳٫۶۳ ۲۲٫۸۳ ۱۳٫۲۹ ۰٫۱۴ ۰٫۰۷ ۱٫۲۳ ۴٫۵۲ ۲٫۴۷ ۱۹٫۸۴ ۰٫۲۶ HC.۱ خدمات درمانی 

۱۰۰ - - - ۰٫۴۱ - ۳۷٫۶۶ ۰٫۹۲ ۱۷٫۶۸ - ۲۴٫۶۰ - ۰٫۰۱ - ۱٫۶۴ ۱۶٫۵۰ - ۰٫۵۹ HC.۲ خدمات توانبخشی 

۱۰۰ - - - ۰٫۳۳ ۶٫۰۲ ۱۷٫۱۴ ۰٫۰۱ ۲۳٫۲۱ - ۰٫۱۰ - ۰٫۳۲ - ۵۲٫۸۶ - - - HC.۳ خدمات پرستاری بلند مدت 

۱۰۰ - - - ۰٫۲۹ - ۴۶٫۶۵ ۹٫۹۹ ۷٫۰۶ ۸٫۰۴ ۷٫۳۹ ۰٫۱۷ ۰٫۰۰ ۲٫۶۰ ۲٫۱۹ ۳٫۱۶ ۱۰٫۰۳ ۲٫۴۳ HC.۴ خدمات جانبی مراقبت پزشکی 

۱۰۰ ۰٫۰۰ - - ۳٫۸۲ - ۶۱٫۰۳ ۰٫۸۳ ۰٫۲۳ ۱۵٫۵۳ ۱۱٫۴۱ ۰٫۰۹ ۰٫۰۵ ۰٫۲۵ ۱٫۵۱ ۳٫۳۷ ۱٫۳۰ ۰٫۵۸ HC.۵ پزشکی توزیع شده به بیماران سرپایی انواع دارو و سایرکاالهای 

۱۰۰ ۰٫۰۸ ۶۲٫۰۷ - ۰٫۰۵ - ۰٫۰۲ ۰٫۰۰ - - ۱۵٫۰۴ - ۰٫۰۰ - ۴٫۸۷ - ۱۱٫۸۹ ۵٫۹۸ HC.۶ خدمات بهداشت عمومی و پیشگیری 

۱۰۰ ۰٫۰۵ ۰٫۶۰ - - - - ۵۵٫۷۱ - ۱۱٫۸۹ ۱۴٫۸۴ ۲٫۴۱ - - ۰٫۱۰ - ۱۴٫۲۷ ۰٫۱۳ HC.۷ ی سالمت مدیریت سالمت و بیمه 

۱۰۰ - - - - - - - - ۴۵٫۸۸ ۵۴٫۱۲ - - - - - - - HC.n.s.k ها که بر اساس نوع کارکرد مشخص نیستند سایر هزینه 

۱۰۰ ۰٫۰۱ ۲٫۹۹ ۰٫۰۳ ۱٫۳۲ ۰٫۰۷ ۳۲٫۸۰ ۵٫۱۶ ۳٫۲۶ ۱۸٫۴۳ ۱۲٫۵۴ ۰٫۲۰ ۰٫۰۶ ۱٫۰۸ ۴٫۰۱ ۲٫۵۰ ۱۴٫۷۳ ۰٫۸۰ TCHE ی جاری بهداشت کل هزینه 

۱۰۰ - ۰٫۱۲ - ۱٫۷۰ ۰٫۴۱ - ۱٫۴۹ ۱٫۵۳ ۲۳٫۱۷ ۷٫۲۲ ۰٫۱۰ - ۱٫۷۷ ۴۴٫۱۸ - ۱۱٫۶۵ ۶٫۶۶ HCR.۱ ی خدمات سالمت ی مؤسسات فراهم کننده تشکیل سرمایه 

۱۰۰ ۰٫۰۱ ۲٫۹۶ ۰٫۰۳ ۱٫۳۳ ۰٫۰۷ ۳۲٫۴۶ ۵٫۱۲ ۳٫۲۴ ۱۸٫۴۸ ۱۲٫۴۹ ۰٫۲۰ ۰٫۰۶ ۱٫۰۸ ۴٫۴۳ ۲٫۴۸ ۱۴٫۷۰ ۰٫۸۶ THE ی سالمت کل هزینه 

۱۰۰ - ۰٫۰۴ ۱٫۵۰ ۰٫۰۱ - ۱۶٫۴۶ - - - - - ۰٫۰۰ - ۱٫۶۶ - ۷۷٫۱۰ ۳٫۲۴ HCR.۲ آموزش پزشکی و تعلیم کارکنان سالمت 

۱۰۰ ۰٫۰۳ - ۰٫۳۸ ۰٫۰۱ - - - - - - - ۰٫۰۰ - ۱۸٫۶۶ - ۴۷٫۶۵ ۳۳٫۲۷ HCR.۳ تحقیق و توسعه در زمینه سالمت 

۱۰۰ ۰٫۰۳ ۰٫۰۲ - ۰٫۰۱ - - - - - - - - - ۴٫۰۹ - ۸٫۲۱ ۸۷٫۶۵ HCR.۴  بهداشتینظارت بر مواد غذایی، آب آشامیدنی و نکات 

۱۰۰ ۰٫۰۱ - - ۰٫۱۱ - - - - - - ۶٫۳۰ ۰٫۰۰ - ۱۶٫۲۲ - ۷۷٫۳۶ - HCR.۵ بهداشت محیط 

۱۰۰ - - - - - ۱٫۹۷ - - - - - - - ۹۸٫۰۳ - - - HCR.۶ ی خدمات اجتماعی بصورت کمک زندگی اداره و تهیه 

۱۰۰ - - - - - - ۱۰۰٫۰۰ - - - - - - - - - - HCR.۷ نقدی مربوط به تأمین سالمتی مزایای  اداره و تهیه 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - HCR.n.s.k های سالمت که نوع آن مشخص نیست سایر هزینه 

۱۰۰ ۰٫۰۱ ۲٫۸۲ ۰٫۰۸ ۱٫۲۶ ۰٫۰۷ ۳۱٫۴۰ ۴٫۸۷ ۳٫۰۸ ۱۷٫۵۸ ۱۱٫۸۸ ۰٫۲۳ ۰٫۰۵ ۱٫۰۳ ۴٫۸۹ ۲٫۳۶ ۱۷٫۰۹ ۱٫۳۰ GHE های عمومی سالمت هزینه 

  های خاص) ی وابسته (انتقال خون، صندوق رفاه دانشجویی، سازمان غذا و دارو، بنیاد امور بیماریها سازمان -اورژانس استان تهران -) ارقام این ستون مربوط به ستادی( وزارت بهداشت)۱(
ها  های خاص، انتقال خون، سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از ستون سایر دستگاه باشد و مطابق سفارش وزارت بهداشت، اطالعات بنیاد امور بیماری میهای دولت مرکزی  ) ارقام این ستون مربوط به بنیاد شهید، کمیته امداد، پاستور و سایر دستگاه۲(

 های مربوطه وارد شده است. خارج و در ستون
 

   



 ۱۳۹۶سالمت سال  یمل یها گزارش حساب  ۱۸

 (میلیون ریال)                                                  ۱۳۹۶ (FA*P)های ملی سالمت بر حسب نوع عاملین تأمین مالی و نوع فراهم کننده  هزینه -۲جدول 

 جمع
دنیای 

 خارج

   HF.۱عمومی دولت HF.۲بخش خصوصی

  عاملین تأمین مالی

 

 

 ارائه دهنده گان

 HF.۲.۵ها  شرکت

مؤسسات 

غیرانتفاعی 

در خدمت 

 خانوارها

 خانوارها

تکمیلی   های بیمه شرکت

)HF.۲.۲( 

های تأمین اجتماعی  صندوق

HF.۱.۲ 
 ) HF.۱.۱(دولت داخلی 

 ها بانک دانشگاه آزاد ها سایر شرکت

سازمان 

تأمین 

 اجتماعی

سازمان 

خدمات 

 درمانی

 شهرداری

 ) HF.۱.۱.۱(دولت مرکزی  

های  شرکت

تکمیلی   بیمه

 خصوصی

های  شرکت

تکمیلی   بیمه

 دولتی

صدا و 

 سیما

سازمان 

خدمات 

درمانی 

صنعت 

 نفت

سایر 

های  دستگاه

دولت 

 )۲(مرکزی

نیروهای 

 مسلح

های  دانشگاه

علوم 

پزشکی زیر 

مجموعه 

وزارت 

 بهداشت

وزارت 

بهداشت و 

 )۱(درمان

 HF.۳ HF.۲.۵.۳ HF.۲.۵.۲ HF.۲.۵.۱ HF.۲.۴ HF.۲.۳ HF.۲.۲.۲ HF.۲.۲.۱ HF.۱.۲.۲ HF.۱.۲.۱ HF.۱.۱.۳ HF.۱.۱.۱.۶ HF.۱.۱.۱.۵ HF.۱.۱.۱.۴ HF.۱.۱.۱.۳ HF.۱.۱.۱.۲ HF.۱.۱.۱.۱  كدICHA شرح 

۵۶۶,۳۳۵,۱۶۴ ۰ ۲۵,۸۸۹ ۲۰۹,۲۲۴ ۶,۰۲۱,۸۲۰ ۹,۷۳۵ ۱۳۱,۵۳۷,۴۶۴ ۱۷,۸۴۰,۸۸۱ ۲۰,۰۹۴,۷۶۳ ۱۷۵,۴۲۸,۷۶۶ ۸۳,۰۲۰,۸۲۵ ۵۸۹,۴۵۸ ۰ ۵,۲۴۸,۲۷۴ ۲۳,۲۴۴,۸۹۶ ۱۳,۶۰۰,۸۶۰ ۸۷,۷۵۷,۰۹۰ ۱,۷۰۵,۲۱۶ HP.۱ ها بیمارستان 

۹,۵۳۹,۹۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۴,۳۷۰ ۱,۶۰۵,۶۷۴ ۱۲۵ ۲,۵۲۳,۹۰۴ ۰ ۷,۴۱۳ ۰ ۳۴,۶۶۵ ۰ ۴,۶۹۴,۲۱۵ ۴۸۹,۶۲۵ ۰ ۰ HP.۲ فراهم کنندگان خدمات پرستاری و تسهیالت اقامتی 

۳۹۵,۰۶۱,۰۷۹ ۶۸,۷۷۱ ۱۳۸,۴۱۵ ۲۲۰,۲۷۸ ۲,۵۲۹,۷۶۳ ۷۳۲,۱۲۱ ۱۵۰,۴۰۹,۷۰۰ ۲۲,۶۴۱,۲۹۸ ۱۸,۹۴۱,۹۰۹ ۲۵,۰۴۹,۳۷۷ ۴۴,۳۰۵,۷۵۹ ۷۶۳,۲۲۱ ۶۰۷,۸۷۰ ۸,۹۰۹,۵۵۸ ۲۲,۳۱۳,۳۳۲ ۱۰,۵۲۸,۳۹۹ ۷۹,۳۳۵,۱۳۷ ۷,۵۶۶,۱۷۱ HP.۳ فراهم کنندگان خدمات سرپایی 

۲۲۵,۴۵۸,۴۹۰ ۲۷۲ ۰ ۰ ۸,۷۴۵,۷۲۵ ۰ ۱۳۹,۷۹۳,۲۸۳ ۱,۹۱۲,۲۶۸ ۵۲۰,۸۹۹ ۳۵,۵۸۰,۵۷۰ ۲۶,۱۴۷,۳۳۳ ۲۱۲,۸۴۳ ۱۰۴,۲۹۳ ۰ ۳,۴۲۰,۰۹۰ ۷,۷۰۹,۹۳۲ ۰ ۱,۳۱۰,۹۸۲ HP.۴ فروشان کاالهای پزشکی ها و سایر خرده داروخانه 

۳,۹۳۴,۲۰۴ ۳۰,۳۵۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۴۷,۰۰۱ ۰ ۰ ۲,۸۵۱,۶۴۵ ۰ ۵,۲۰۵ ۰ HP.۵ های سالمت عمومی کنندگان و اداره کنندگان برنامه تهیه 

۴۴,۲۵۰,۱۷۹ ۲۲,۹۴۵ ۲۷۵,۲۸۴ ۰ ۶۰۷ ۰ ۰ ۲۴,۴۵۵,۳۴۹ ۲۰۸,۴۲۳ ۵,۱۷۷,۳۷۵ ۷,۴۴۳,۴۵۳ ۰ ۰ ۰ ۶۷,۳۴۰ ۰ ۶,۵۳۹,۰۱۶ ۶۰,۳۸۸ HP.۶ ی سالمت عمومی و بیمه اداره 

۳۹,۹۴۵,۳۹۷ ۰ ۳۸,۲۳۲,۸۵۷ ۰ ۰ ۰ ۵۰۲,۷۴۴ ۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۰۹,۷۱۵ ۰ ۰ ۰ HP.۷  ها فعالیت سایر رشته 

۸۵,۱۲۶,۹۷۱ ۲,۷۰۲ ۱۸,۲۰۳ ۶۶۰,۲۹۷ ۱۳,۲۰۰ ۰ ۷,۰۴۴,۲۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۶۰,۱۶۰ ۱,۵۶۲ ۰ ۸,۷۹۳,۲۱۲ ۰ ۶۰,۸۴۷,۴۷۳ ۷,۱۸۵,۸۸۲ HP.۸ ی خدمات وابسته به سالمت مؤسسات فراهم کننده 

۲,۵۱۳,۷۴۳ ۴,۰۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۰۶۱,۷۵۶ ۰ ۰ ۰ ۴۴۷,۹۰۸ ۰ ۰ ۰ HP.n.s.k 
بندی  فراهم کنندگانی که بر اساس نوع کارکرد طبقه

 نشده اند

 جمع  ۱۷,۸۲۸,۶۳۸ ۲۳۴,۴۸۳,۹۲۱ ۳۲,۳۲۸,۸۱۷ ۶۷,۰۴۲,۳۵۳ ۱۴,۱۵۷,۸۳۳ ۷۴۸,۳۹۱ ۳,۱۷۲,۶۸۳ ۱۶۲,۹۸۶,۵۴۰ ۲۴۱,۲۳۶,۰۸۷ ۴۲,۲۸۹,۸۹۹ ۶۶,۸۵۰,۰۰۰ ۴۳۰,۸۹۳,۱۴۵ ۹۲۶,۲۲۶ ۱۷,۳۱۱,۱۱۵ ۱,۰۸۹,۸۰۰ ۳۸,۶۹۰,۶۴۹ ۱۲۹,۱۲۳ ۱,۳۷۲,۱۶۵,۲۲۰

 خاص) های بیماریسازمان های وابسته(انتقال خون، صندوق رفاه دانشجویی، سازمان غذا و دارو، بنیاد امور  -اورژانس استان تهران-) ارقام این ستون مربوط به ستادی( وزارت بهداشت)۱(
های خاص، انتقال خون، سـازمان غـذا و دارو و دانشـگاه علـوم بهزیسـتی و توانبخشـی از سـتون سـایر  باشد و مطابق سفارش وزارت بهداشت، اطالعات بنیاد امور بیماری های دولت مرکزی می ) ارقام این ستون مربوط به بنیاد شهید، کمیته امداد، پاستور و سایر دستگاه۲(

  های مربوطه وارد شده است. ها خارج و در ستون دستگاه
  



 ۱۹  ۱۳۹۶های ملی سالمت  گزارش حساب

 
 

 درصد                                    ۱۳۹۶های عاملین تأمین مالی برحسب  فراهم کنندگان خدمات در سال  نهیدرصد هز -۱-۲جدول 

 جمع
دنیای 

 خارج

     HF.۱عمومی دولت HF.۲بخش خصوصی

  عاملین تأمین مالی       

 

 

 ارائه دهنده گان

 HF.۲.۵ها  شرکت

مؤسسات 

غیرانتفاعی در 

خدمت 

 خانوارها

 خانوارها

تکمیلی   های بیمه شرکت

)HF.۲.۲( 

های تأمین اجتماعی  صندوق

HF.۱.۲ 
 ) HF.۱.۱(دولت داخلی 

سایر 

 ها شرکت
 ها بانک دانشگاه آزاد

سازمان 

تأمین 

 اجتماعی

سازمان 

خدمات 

 درمانی

 شهرداری

 ) HF.۱.۱.۱(دولت مرکزی  

های  شرکت

تکمیلی   بیمه

 خصوصی

های  شرکت

تکمیلی   بیمه

 دولتی

 صدا و سیما

سازمان 

خدمات 

درمانی 

 صنعت نفت

سایر 

های  دستگاه

دولت 

 )۲(مرکزی

نیروهای 

 مسلح

های  دانشگاه

علوم پزشکی 

زیر مجموعه 

 وزارت بهداشت

وزارت 

بهداشت و 

 )۱(درمان

HF.۳ HF.۲.۵.۳ HF.۲.۵.۲ HF.۲.۵.۱ HF.۲.۴ HF.۲.۳ HF.۲.۲.۲ HF.۲.۲.۱ HF.۱.۲.۲ HF.۱.۲.۱ HF.۱.۱.۳ HF.۱.۱.۱.۶ HF.۱.۱.۱.۵ HF.۱.۱.۱.۴ HF.۱.۱.۱.۳ HF.۱.۱.۱.۲ HF.۱.۱.۱.۱  كدICHA شرح 

۴۱٫۲۷ - ۰٫۰۷ ۱۹٫۲۰ ۳۴٫۷۹ ۱٫۰۵ ۳۰٫۵۳ ۲۶٫۶۹ ۴۷٫۵۲ ۷۲٫۷۲ ۵۰٫۹۴ ۱۸٫۵۸ - ۳۷٫۰۷ ۳۴٫۶۷ ۴۲٫۰۷ ۳۷٫۴۳ ۹٫۵۶ HP.۱ ها بیمارستان 

۰٫۷۰ - - - - ۱۹٫۹۱ ۰٫۳۷ ۰٫۰۰ ۵٫۹۷ - ۰٫۰۰ - ۴٫۶۳ - ۷٫۰۰ ۱٫۵۱ - - HP.۲  فراهم کنندگان خدمات پرستاری و تسهیالت

 اقامتی

۲۸٫۷۹ - ۰٫۳۶ ۲۰٫۲۱ ۱۴٫۶۱ ۷۹٫۰۴ ۳۴٫۹۱ ۳۳٫۸۷ ۴۴٫۷۹ ۱۰٫۳۸ ۲۷٫۱۸ ۲۴٫۰۶ ۸۱٫۲۲ ۶۲٫۹۳ ۳۳٫۲۸ ۳۲٫۵۷ ۳۳٫۸۳ ۴۲٫۴۴ HP.۳ فراهم کنندگان خدمات سرپایی 

۱۶٫۴۳ - - - ۵۰٫۵۲ - ۳۲٫۴۴ ۲٫۸۶ ۱٫۲۳ ۱۴٫۷۵ ۱۶٫۰۴ ۶٫۷۱ ۱۳٫۹۴ - ۵٫۱۰ ۲۳٫۸۵ - ۷٫۳۵ HP.۴ فروشان کاالهای پزشکی ها و سایر خرده داروخانه 

۰٫۲۹ - - - - - - - - - - ۳۳٫۰۰ - - ۴٫۲۵ - ۰٫۰۰ - HP.۵ های سالمت  کنندگان و اداره کنندگان برنامه تهیه

 عمومی

۳٫۲۲ - ۰٫۷۱ - ۰٫۰۰ - - ۳۶٫۵۸ ۰٫۴۹ ۲٫۱۵ ۴٫۵۷ - - - ۰٫۱۰ - ۲٫۷۹ ۰٫۳۴ HP.۶ سالمت عمومی و بیمهی  اداره 

۲٫۹۱ - ۹۸٫۸۲ - - - ۰٫۱۲ ۰٫۰۰ - - - - - - ۱٫۸۰ - - - HP.۷  ها فعالیت سایر رشته 

۶٫۲۰ - ۰٫۰۵ ۶۰٫۵۹ ۰٫۰۸ - ۱٫۶۳ - - - - ۱۷٫۶۶ ۰٫۲۱ - ۱۳٫۱۲ - ۲۵٫۹۵ ۴۰٫۳۱ HP.۸ ی خدمات وابسته به  مؤسسات فراهم کننده

 سالمت

۰٫۱۸ - - - - - - - - - ۱٫۲۶ - - - ۰٫۶۷ - - - HP.n.s.k  فراهم کنندگانی که بر اساس نوع کارکرد

 بندی نشده اند طبقه

 جمع ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ - ۱۰۰

 خاص) های بیماریسازمان های وابسته(انتقال خون، صندوق رفاه دانشجویی، سازمان غذا و دارو، بنیاد امور  -اورژانس استان تهران-) ارقام این ستون مربوط به ستادی( وزارت بهداشت)۱(
های خاص، انتقال خون، سـازمان غـذا و دارو و دانشـگاه علـوم بهزیسـتی و توانبخشـی از سـتون سـایر  باشد و مطابق سفارش وزارت بهداشت، اطالعات بنیاد امور بیماری های دولت مرکزی می ) ارقام این ستون مربوط به بنیاد شهید، کمیته امداد، پاستور و سایر دستگاه۲(

  های مربوطه وارد شده است. ها خارج و در ستون دستگاه

  
  



 ۱۳۹۶سالمت سال  یمل یها گزارش حساب  ۲۰

 درصد                               ۱۳۹۶فراهم کنندگان خدمات سالمت در سال ك از عاملین تأمین مالی در پوشش  یدرصد مشاركت هر -۲-۲جدول 

 جمع
دنیای 

 خارج

   HF.۱عمومی دولت HF.۲بخش خصوصی

  عاملین تأمین مالی             

 

 

 ارائه دهنده گان

 HF.۲.۵ها  شرکت

مؤسسات 

غیرانتفاعی 

در خدمت 

 خانوارها

 خانوارها

تکمیلی   های بیمه شرکت

)HF.۲.۲( 

های تأمین اجتماعی  صندوق

HF.۱.۲ 
 ) HF.۱.۱(دولت داخلی 

 ها بانک دانشگاه آزاد ها سایر شرکت

سازمان 

تأمین 

 اجتماعی

سازمان 

خدمات 

 درمانی

 شهرداری

 ) HF.۱.۱.۱(دولت مرکزی  

های  شرکت

تکمیلی   بیمه

 خصوصی

های  شرکت

تکمیلی   بیمه

 دولتی

 صدا و سیما

سازمان 

خدمات 

درمانی صنعت 

 نفت

سایر 

های  دستگاه

دولت 

 )۲(مرکزی

نیروهای 

 مسلح

های  دانشگاه

علوم پزشکی 

زیر مجموعه 

وزارت 

 بهداشت

وزارت بهداشت و 

 )۱(درمان

 HF.۳ HF.۲.۵.۳ 
HF.۲.۵.

۲ 

HF.۲.۵.

۱ 
HF.۲.۴ HF.۲.۳ HF.۲.۲.۲ HF.۲.۲.۱ 

HF.۱.۲.

۲ 

HF.۱.۲.

۱ 

HF.۱.۱.

۳ 

HF.۱.۱.۱.

۶ 

HF.۱.۱.۱.

۵ 

HF.۱.۱.۱.

۴ 

HF.۱.

۱.۱.۳ 

HF.۱.۱.۱.

۲ 
HF.۱.۱.۱.۱  كدICHA شرح 

۱۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۴ ۱٫۰۶ ۰٫۰۰ ۲۳٫۲۳ ۳٫۱۵ ۳٫۵۵ ۳۰٫۹۸ ۱۴٫۶۶ ۰٫۱۰ ۰٫۰۰ ۰٫۹۳ ۴٫۱۰ ۲٫۴۰ ۱۵٫۵۰ ۰٫۳۰ HP.۱ ها بیمارستان 

۱۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۱٫۹۳ ۱۶٫۸۳ ۰٫۰۰ ۲۶٫۴۶ ۰٫۰۰ ۰٫۰۸ ۰٫۰۰ ۰٫۳۶ ۰٫۰۰ ۴۹٫۲۱ ۵٫۱۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ HP.۲  فراهم کنندگان خدمات پرستاری

 و تسهیالت اقامتی

۱۰۰ ۰٫۰۲ ۰٫۰۴ ۰٫۰۶ ۰٫۶۴ ۰٫۱۹ ۳۸٫۰۷ ۵٫۷۳ ۴٫۷۹ ۶٫۳۴ ۱۱٫۲۱ ۰٫۱۹ ۰٫۱۵ ۲٫۲۶ ۵٫۶۵ ۲٫۶۷ ۲۰٫۰۸ ۱٫۹۲ HP.۳ فراهم کنندگان خدمات سرپایی 

۱۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۳٫۸۸ ۰٫۰۰ ۶۲٫۰۰ ۰٫۸۵ ۰٫۲۳ ۱۵٫۷۸ ۱۱٫۶۰ ۰٫۰۹ ۰٫۰۵ ۰٫۰۰ ۱٫۵۲ ۳٫۴۲ ۰٫۰۰ ۰٫۵۸ HP.۴ فروشان  ها و سایر خرده داروخانه

 کاالهای پزشکی

۱۰۰ ۰٫۷۷ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۲۶٫۶۱ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۷۲٫۴۸ ۰٫۰۰ ۰٫۱۳ ۰٫۰۰ HP.۵ کنندگان و اداره کنندگان  تهیه

 های سالمت عمومی برنامه

۱۰۰ ۰٫۰۵ ۰٫۶۲ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۵۵٫۲۷ ۰٫۴۷ ۱۱٫۷۰ ۱۶٫۸۲ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۱۵ ۰٫۰۰ ۱۴٫۷۸ ۰٫۱۴ HP.۶ ی سالمت عمومی و بیمه اداره 

۱۰۰ ۰٫۰۰ ۹۵٫۷۱ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۱٫۲۶ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۳٫۰۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ HP.۷  ها فعالیت سایر رشته 

۱۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۲ ۰٫۷۸ ۰٫۰۲ ۰٫۰۰ ۸٫۲۸ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۶۶ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۱۰٫۳۳ ۰٫۰۰ ۷۱٫۴۸ ۸٫۴۴ HP.۸ ی خدمات  مؤسسات فراهم کننده

 وابسته به سالمت

۱۰۰ ۰٫۱۶ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۸۲٫۰۲ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۱۷٫۸۲ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ HP.n.s.k  فراهم کنندگانی که بر اساس نوع

 بندی نشده اند کارکرد طبقه

 جمع  ۱٫۳۰ ۱۷٫۰۹ ۲٫۳۶ ۴٫۸۹ ۱٫۰۳ ۰٫۰۵ ۰٫۲۳ ۱۱٫۸۸ ۱۷٫۵۸ ۳٫۰۸ ۴٫۸۷ ۳۱٫۴۰ ۰٫۰۷ ۱٫۲۶ ۰٫۰۸ ۲٫۸۲ ۰٫۰۱ ۱۰۰

 خاص) های بیماریسازمان های وابسته(انتقال خون، صندوق رفاه دانشجویی، سازمان غذا و دارو، بنیاد امور  -اورژانس استان تهران-قام این ستون مربوط به ستادی( وزارت بهداشت)) ار۱(
های مربوطه وارد  ها خارج و در ستون های خاص، انتقال خون، سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از ستون سایر دستگاه باشد و مطابق سفارش وزارت بهداشت، اطالعات بنیاد امور بیماریهای دولت مرکزی می  ) ارقام این ستون مربوط به بنیاد شهید، کمیته امداد، پاستور و سایر دستگاه۲(

  شده است.
  



 ۲۱  ۱۳۹۶های ملی سالمت  گزارش حساب

 
 

  (میلیون ریال)                            ۱۳۹۶(P*F)های ملی سالمت بر حسب نوع فراهم کننده و نوع کارکرد  هزینه -۳جدول 

 جمع

فراهم کنندگانی که بر 

اساس نوع کارکرد 

 بندی نشده اند طبقه

مؤسسات فراهم 

ی خدمات  کننده

 وابسته به سالمت

سایر رشته 

 ها فعالیت

ی سالمت  اداره

 هعمومی و بیم

کنندگان و اداره  تهیه

های سالمت کنندگان برنامه

فروشان  ها و سایر خرده داروخانه

 کاالهای پزشکی

فراهم کنندگان خدمات 

 سرپایی

فراهم کنندگان خدمات 

پرستاری و تسهیالت 

 اقامتی

 ها بیمارستان
 ارائه دهندگان                                 

 کارکردها          

HP.n.s.k HP.۸ HP.۷ HP.۶ HP.۵ HP.۴ HP.۳ HP.۲ HP.۱ کد ICHA شرح 

۸۱۱,۱۵۳,۱۱۵ ۰ ۲۵,۴۰۶,۷۹۹ ۰ ۲۳,۵۳۹ ۰ ۰ ۲۴۵,۳۰۸,۸۱۱ ۰ ۵۴۰,۴۱۳,۹۶۷ HC.۱ خدمات درمانی 

۲,۹۶۷,۰۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۳۱۷,۳۲۰ ۶۲۰,۶۴۷ ۲۹,۰۴۲ HC.۲ خدمات توانبخشی 

۱۰,۸۷۵,۶۸۵ ۰ ۰ ۱,۴۴۷,۱۸۱ ۰ ۰ ۰ ۴۹۵,۰۱۲ ۸,۸۹۷,۱۱۶ ۳۶,۳۷۶ HC.۳ خدمات پرستاری بلند مدت 

۱۲۸,۷۱۷,۹۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۰,۴۸۵,۲۶۴ ۰ ۱۸,۲۳۲,۶۹۳ HC.۴ خدمات جانبی مراقبت پزشکی 

۲۲۹,۰۶۶,۴۹۳ ۰ ۰ ۱۴,۲۰۲ ۴۳,۸۰۱ ۰ ۲۲۵,۴۲۴,۳۷۴ ۳,۵۸۳,۹۸۵ ۱۲۵ ۶ HC.۵  انواع دارو و سایرکاالهای پزشکی توزیع شده به

 بیماران سرپایی

۶۱,۵۹۹,۸۹۳ ۰ ۴۱۲,۵۳۳ ۳۸,۳۶۱,۲۹۱ ۵۴ ۲,۸۴۶,۷۰۵ ۰ ۱۹,۹۷۹,۳۱۱ ۰ ۰ HC.۶ خدمات بهداشت عمومی و پیشگیری 

۴۳,۵۲۹,۰۸۷ ۰ ۰ ۰ ۴۲,۴۳۸,۰۸۹ ۱,۰۴۷,۰۰۱ ۰ ۴۳,۹۹۷ ۰ ۰ HC.۷ ی سالمت مدیریت سالمت و بیمه 

۳,۸۰۹,۵۶۳ ۲,۰۶۱,۷۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۷۴۷,۸۰۷ ۰ ۰ HC.n.s.k  اساس نوع کارکرد مشخص سایر هزینه ها که بر

 نیستند

۱,۲۹۱,۷۱۸,۸۰۲ ۲,۰۶۱,۷۵۶ ۲۵,۸۱۹,۳۳۱ ۳۹,۸۲۲,۶۷۴ ۴۲,۵۰۵,۴۸۳ ۳,۸۹۳,۷۰۶ ۲۲۵,۴۲۴,۳۷۴ ۳۸۳,۹۶۱,۵۰۶ ۹,۵۱۷,۸۸۷ ۵۵۸,۷۱۲,۰۸۴ TCHE ی جاری بهداشت کل هزینه 

۱۳,۶۲۷,۴۰۸ ۰ ۲۰۱,۲۲۲ ۱,۳۹۶ ۱,۴۱۷,۱۳۰ ۳۹,۴۰۵ ۳۴,۱۱۶ ۴,۲۹۱,۹۵۶ ۱۹,۱۰۴ ۷,۶۲۳,۰۸۰ HCR.۱ ی خدمات  ی مؤسسات فراهم کننده تشکیل سرمایه

 سالمت

۱,۳۰۵,۳۴۶,۲۱۰ ۲,۰۶۱,۷۵۶ ۲۶,۰۲۰,۵۵۳ ۳۹,۸۲۴,۰۷۰ ۴۳,۹۲۲,۶۱۳ ۳,۹۳۳,۱۱۱ ۲۲۵,۴۵۸,۴۹۰ ۳۸۸,۲۵۳,۴۶۲ ۹,۵۳۶,۹۹۱ ۵۶۶,۳۳۵,۱۶۴ THE ی سالمت کل هزینه 

۴۲,۷۹۶,۴۵۳ ۰ ۴۲,۷۹۶,۴۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ HCR.۲  سالمتآموزش پزشکی و تعلیم کارکنان 

۵,۱۳۲,۸۴۲ ۰ ۵,۱۳۲,۸۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ HCR.۳ تحقیق و توسعه در زمینه سالمت 

۳,۹۸۱,۲۱۵ ۰ ۳,۶۵۳,۶۷۲ ۸۲۴ ۳۲۶,۷۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ HCR.۴ نظارت بر مواد غذایی، آب آشامیدنی و نکات بهداشتی

۸,۸۰۰,۴۴۱ ۴۴۷,۹۰۸ ۱,۵۴۳,۸۲۳ ۰ ۰ ۱,۰۹۴ ۰ ۶,۸۰۷,۶۱۷ ۰ ۰ HCR.۵ بهداشت محیط 

۶,۱۰۳,۱۳۱ ۰ ۵,۹۷۹,۶۲۸ ۱۲۰,۵۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۰۰۰ ۰ HCR.۶ ی خدمات اجتماعی بصورت کمک زندگی اداره و تهیه 

۸۴۹ ۰ ۰ ۰ ۸۴۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ HCR.۷ ی مزایای نقدی مربوط به تأمین سالمت اداره و تهیه 

۴,۰۸۰ ۴,۰۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ HCR.n.s.k های سالمت که نوع آن مشخص نیست سایر هزینه 

۱,۳۷۲,۱۶۵,۲۲۰ ۲,۵۱۳,۷۴۳ ۸۵,۱۲۶,۹۷۱ ۳۹,۹۴۵,۳۹۷ ۴۴,۲۵۰,۱۷۹ ۳,۹۳۴,۲۰۴ ۲۲۵,۴۵۸,۴۹۰ ۳۹۵,۰۶۱,۰۷۹ ۹,۵۳۹,۹۹۱ ۵۶۶,۳۳۵,۱۶۴ GHE های عمومی سالمت هزینه 

 
 
  

   



 ۱۳۹۶سالمت سال  یمل یها گزارش حساب  ۲۲

  (درصد)                                        ۱۳۹۶مختلف در سال  یكنندگان خدمات سالمت بابت كاركردها فراهم یها نهیدرصد هز -۱-۳جدول 

 جمع

فراهم کنندگانی که بر 

اساس نوع کارکرد 

 بندی نشده اند طبقه

مؤسسات فراهم 

ی خدمات  کننده

 وابسته به سالمت

سایر رشته 

 ها فعالیت

ی سالمت  اداره

 عمومی و بیمه

کنندگان و اداره  تهیه

های سالمت کنندگان برنامه

فروشان  ها و سایر خرده داروخانه

 پزشکیکاالهای 

فراهم کنندگان خدمات 

 سرپایی

فراهم کنندگان خدمات 

پرستاری و تسهیالت 

 اقامتی

 ها بیمارستان
 ارائه دهندگان                     

 کارکردها          

HP.n.s.k HP.۸ HP.۷ HP.۶ HP.۵ HP.۴ HP.۳ HP.۲ HP.۱ کد ICHA شرح 

۵۹٫۱۱ - ۲۹٫۸۵ - ۰٫۰۵ - - ۶۲٫۰۹ - ۹۵٫۴۲ HC.۱ خدمات درمانی 

۰٫۲۲ - - - - - - ۰٫۵۹ ۶٫۵۱ ۰٫۰۱ HC.۲ خدمات توانبخشی 

۰٫۷۹ - - ۳٫۶۲ - - - ۰٫۱۳ ۹۳٫۲۶ ۰٫۰۱ HC.۳ خدمات پرستاری بلند مدت 

۹٫۳۸ - - - - - - ۲۷٫۹۷ - ۳٫۲۲ HC.۴ خدمات جانبی مراقبت پزشکی 

۱۶٫۶۹ - - ۰٫۰۴ ۰٫۱۰ - ۹۹٫۹۸ ۰٫۹۱ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ HC.۵ و سایرکاالهای پزشکی توزیع شده به  انواع دارو

 بیماران سرپایی

۴٫۴۹ - ۰٫۴۸ ۹۶٫۰۳ ۰٫۰۰ ۷۲٫۳۶ - ۵٫۰۶ - - HC.۶ خدمات بهداشت عمومی و پیشگیری 

۳٫۱۷ - - - ۹۵٫۹۰ ۲۶٫۶۱ - ۰٫۰۱ - - HC.۷ ی سالمت مدیریت سالمت و بیمه 

۰٫۲۸ ۸۲٫۰۲ - - - - - ۰٫۴۴ - - HC.n.s.k نوع کارکرد مشخص  سایر هزینه ها که بر اساس

 نیستند

۹۴٫۱۴ ۸۲٫۰۲ ۳۰٫۳۳ ۹۹٫۶۹ ۹۶٫۰۶ ۹۸٫۹۷ ۹۹٫۹۸ ۹۷٫۱۹ ۹۹٫۷۷ ۹۸٫۶۵ TCHE ی جاری بهداشت کل هزینه 

۰٫۹۹ - ۰٫۲۴ ۰٫۰۰ ۳٫۲۰ ۱٫۰۰ ۰٫۰۲ ۱٫۰۹ ۰٫۲۰ ۱٫۳۵ HCR.۱ ی خدمات  ی مؤسسات فراهم کننده تشکیل سرمایه

 سالمت

۹۵٫۱۳ ۸۲٫۰۲ ۳۰٫۵۷ ۹۹٫۷۰ ۹۹٫۲۶ ۹۹٫۹۷ ۱۰۰٫۰۰ ۹۸٫۲۸ ۹۹٫۹۷ ۱۰۰٫۰۰ THE ی سالمت کل هزینه 

۳٫۱۲ - ۵۰٫۲۷ - - - - - - - HCR.۲ آموزش پزشکی و تعلیم کارکنان سالمت 

۰٫۳۷ - ۶٫۰۳ - - - - - - - HCR.۳ تحقیق و توسعه در زمینه سالمت 

۰٫۲۹ - ۴٫۲۹ ۰٫۰۰ ۰٫۷۴ - - - - - HCR.۴  بهداشتینظارت بر مواد غذایی، آب آشامیدنی و نکات

۰٫۶۴ ۱۷٫۸۲ ۱٫۸۱ - - ۰٫۰۳ - ۱٫۷۲ - - HCR.۵ بهداشت محیط 

۰٫۴۴ - ۷٫۰۲ ۰٫۳۰ - - - - ۰٫۰۳ - HCR.۶ ی خدمات اجتماعی بصورت کمک زندگی اداره و تهیه 

۰٫۰۰ - - - ۰٫۰۰ - - - - - HCR.۷ ی مزایای نقدی مربوط به تأمین سالمت اداره و تهیه 

۰٫۰۰ ۰٫۱۶ - - - - - - - - HCR.n.s.k های سالمت که نوع آن مشخص نیست سایر هزینه 

۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ GHE های عمومی سالمت هزینه 

 
  

   



 ۲۳  ۱۳۹۶های ملی سالمت  گزارش حساب

 
 

  درصد                                                         ۱۳۹۶مختلف در سال  یكنندگان خدمات سالمت در كاركردها ك از فراهمیدرصد هر -۲-۳جدول 

 جمع

فراهم کنندگانی که بر 

اساس نوع کارکرد 

 بندی نشده اند طبقه

مؤسسات فراهم 

ی خدمات  کننده

 وابسته به سالمت

سایر رشته 

 ها فعالیت

ی سالمت  اداره

 عمومی و بیمه

کنندگان و اداره  تهیه

سالمتهای  کنندگان برنامه

فروشان  ها و سایر خرده داروخانه

 کاالهای پزشکی

فراهم کنندگان خدمات 

 سرپایی

فراهم کنندگان خدمات 

پرستاری و تسهیالت 

 اقامتی

 ها بیمارستان
 ارائه دهندگان                           

 کارکردها                 

HP.n.s.k HP.۸ HP.۷ HP.۶ HP.۵ HP.۴ HP.۳ HP.۲ HP.۱ کد ICHA شرح 

۱۰۰ - ۳٫۱۳ - ۰٫۰۰ - - ۳۰٫۲۴ - ۶۶٫۶۲ HC.۱ خدمات درمانی 

۱۰۰ - - - - - - ۷۸٫۱۰ ۲۰٫۹۲ ۰٫۹۸ HC.۲ خدمات توانبخشی 

۱۰۰ - - ۱۳٫۳۱ - - - ۴٫۵۵ ۸۱٫۸۱ ۰٫۳۳ HC.۳ خدمات پرستاری بلند مدت 

۱۰۰ - - - - - - ۸۵٫۸۴ - ۱۴٫۱۶ HC.۴ خدمات جانبی مراقبت پزشکی 

۱۰۰ - - ۰٫۰۱ ۰٫۰۲ - ۹۸٫۴۱ ۱٫۵۶ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ HC.۵  انواع دارو و سایرکاالهای پزشکی توزیع شده به

 بیماران سرپایی

۱۰۰ - ۰٫۶۷ ۶۲٫۲۷ ۰٫۰۰ ۴٫۶۲ - ۳۲٫۴۳ - - HC.۶ خدمات بهداشت عمومی و پیشگیری 

۱۰۰ - - - ۹۷٫۴۹ ۲٫۴۱ - ۰٫۱۰ - - HC.۷ ی سالمت مدیریت سالمت و بیمه 

۱۰۰ ۵۴٫۱۲ - - - - - ۴۵٫۸۸ - - HC.n.s.k  سایر هزینه ها که بر اساس نوع کارکرد مشخص

 نیستند

۱۰۰ ۰٫۱۶ ۲٫۰۰ ۳٫۰۸ ۳٫۲۹ ۰٫۳۰ ۱۷٫۴۵ ۲۹٫۷۲ ۰٫۷۴ ۴۳٫۲۵ TCHE ی جاری بهداشت کل هزینه 

۱۰۰ - ۱٫۴۸ ۰٫۰۱ ۱۰٫۴۰ ۰٫۲۹ ۰٫۲۵ ۳۱٫۵۰ ۰٫۱۴ ۵۵٫۹۴ HCR.۱ ی خدمات  ی مؤسسات فراهم کننده تشکیل سرمایه

 سالمت

۱۰۰ ۰٫۱۶ ۱٫۹۹ ۳٫۰۵ ۳٫۳۶ ۰٫۳۰ ۱۷٫۲۷ ۲۹٫۷۴ ۰٫۷۳ ۴۳٫۳۹ THE ی سالمت کل هزینه 

۱۰۰ - ۱۰۰٫۰۰ - - - - - - - HCR.۲ آموزش پزشکی و تعلیم کارکنان سالمت 

۱۰۰ - ۱۰۰٫۰۰ - - - - - - - HCR.۳ تحقیق و توسعه در زمینه سالمت 

۱۰۰ - ۹۱٫۷۷ ۰٫۰۲ ۸٫۲۱ - - - - - HCR.۴  بر مواد غذایی، آب آشامیدنی و نکات بهداشتینظارت

۱۰۰ ۵٫۰۹ ۱۷٫۵۴ - - ۰٫۰۱ - ۷۷٫۳۶ - - HCR.۵ بهداشت محیط 

۱۰۰ - ۹۷٫۹۸ ۱٫۹۷ - - - - ۰٫۰۵ - HCR.۶ ی خدمات اجتماعی بصورت کمک زندگی اداره و تهیه 

۱۰۰ - - - ۱۰۰٫۰۰ - - - - - HCR.۷ سالمت ی مزایای نقدی مربوط به تأمین اداره و تهیه 

- - - - - - - - - - HCR.n.s.k های سالمت که نوع آن مشخص نیست سایر هزینه 

۱۰۰ ۰٫۱۸ ۶٫۲۰ ۲٫۹۱ ۳٫۲۲ ۰٫۲۹ ۱۶٫۴۳ ۲۸٫۷۹ ۰٫۷۰ ۴۱٫۲۷ GHE های عمومی سالمت هزینه 

  
   



 ۱۳۹۶سالمت سال  یمل یها گزارش حساب  ۲۴

  (میلیون ریال)                         ۱۳۹۶(FS*FA)های ملی سالمت بر حسب نوع منبع تأمین مالی و نوع عاملین تأمین مالی در سال  هزینه -۴جدول 

 جمع

دنیای 

 خارج

 منابع تأمین مالی S.۱وجوه عمومی   وجوه خصوصی

 

 

 عاملین تأمین مالی

S.۲  سایر وجوه عمومیS.۱.۲   وجوه دولت داخلیS.۱.۱ 

 S.۲.۴سایر وجوه خصوصی 
وجوه مؤسسات 

غیرانتفاعی درخدمت 

 اشخاص

 سایر کارفرماوجوه  وجوه خانوار

های  برگشت از دارایی

نگه داشته شده توسط 

 سازمان عمومی

درآمد 

 شهرداری
درآمد دولت مرکزی

 سایر

های نگه  برگشت از دارایی

داشته شده توسط سازمان 

 خصوصی

S.۳ S.۲.۴.۲ S.۲.۴.۱ S.۲.۳ S.۲.۲ S.۲.۱ S.۱.۲.۲ S.۱.۲.۱ S.۱.۱.۲ S.۱.۱.۱ کد ICHA شرح 

۱۷,۸۲۸,۶۳۸ ۰ ۱۶۲,۱۵۴ ۰ ۰ ۱۰,۵۴۴ ۱,۱۷۹,۰۱۱ ۰ ۰ ۰ ۱۶,۴۷۶,۹۲۹ HF.۱.۱.۱.۱ وزارت بهداشت و درمان 

۲۳۴,۴۸۳,۹۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۴,۴۸۳,۹۲۱ HF.۱.۱.۱.۲ دانشگاههای علوم پزشکی زیر مجموعه وزارت بهداشت 

۳۲,۳۲۸,۸۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۵۲۷,۱۲۲ ۱۰,۵۲۷,۱۲۲ ۵۹۲,۵۲۳ ۰ ۰ ۱۰,۶۸۲,۰۵۰ HF.۱.۱.۱.۳ نیروهای مسلح 

۶۷,۰۴۲,۳۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۷,۵۴۹ ۰ ۲۰۰,۴۱۵ ۰ ۰ ۶۶,۷۲۴,۳۸۹ HF.۱.۱.۱.۴ های دولت مرکزی سایر دستگاه 

۱۴,۱۵۷,۸۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۵۵۸,۳۱۶ ۳,۵۹۹,۵۱۷ ۰ ۰ ۰ HF.۱.۱.۱.۵ سازمان خدمات درمانی صنعت نفت 

۷۴۸,۳۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۸۸۵ ۲۳۵,۷۳۷ ۰ ۰ ۰ ۴۹۳,۷۶۸ HF.۱.۱.۱.۶ صدا و سیما 

۳,۱۷۲,۶۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۵۵۴ ۰ ۰ ۲,۶۱۰,۹۶۹ ۵۶۰,۱۶۰ HF.۱.۱.۳ شهرداری 

۱۶۲,۹۸۶,۵۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳,۸۸۳,۳۴۷ ۱۷,۴۷۳,۱۷۹ ۰ ۰ ۰ ۱۲۱,۶۳۰,۰۱۴ HF.۱.۲.۱ سازمان خدمات درمانی 

۲۴۱,۲۳۶,۰۸۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۳,۶۴۳,۳۱۶ ۱۵۳,۰۳۵,۷۸۴ ۰ ۳,۰۱۴,۴۴۴ ۰ ۳۱,۵۴۲,۵۴۲ HF.۱.۲.۲ سازمان تأمین اجتماعی 

۴۲,۲۸۹,۸۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱,۱۴۴,۹۵۰ ۲۱,۱۴۴,۹۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ HF.۲.۲.۱ ی تکمیلی دولتی های بیمه شرکت 

۶۶,۸۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳,۴۲۵,۰۰۰ ۳۳,۴۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ HF.۲.۲.۲ ی تکمیلی خصوصی های بیمه شرکت 

۴۳۰,۸۹۳,۱۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۳۰,۸۹۳,۱۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ HF.۲.۳ مستقیم های پرداخت 

۹۲۶,۲۲۶ ۰ ۵۵۵,۶۶۳ ۳۷ ۳۱۹ ۲۴۷,۸۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۲,۴۰۰ HF.۲.۴ مؤسسات غیر انتفاعی درخدمت خانوارها 

۱۷,۳۱۱,۱۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۶,۸۷۹ ۱۷,۲۰۴,۲۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ HF.۲.۵.۱ ها بانک 

۱,۰۸۹,۸۰۰ ۰ ۱,۰۸۹,۸۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ HF.۲.۵.۲ دانشگاه آزاد 

۳۸,۶۹۰,۶۴۹ ۰ ۳۸,۵۲۶,۲۸۵ ۰ ۰ ۰ ۱۶۴,۳۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ HF.۲.۵.۳ ها سایر شرکت 

۱۲۹,۱۲۳ ۱۲۹,۱۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ HF.۳ دنیای خارج 

 جمع ۴۸۲,۷۱۶,۱۷۴ ۲,۶۱۰,۹۶۹ ۳,۰۱۴,۴۴۴ ۴,۳۹۲,۴۵۵ ۲۶۴,۹۴۹,۲۵۳ ۵۷۴,۰۱۸,۵۴۵ ۳۱۹ ۳۷ ۴۰,۳۳۳,۹۰۲ ۱۲۹,۱۲۳ ۱,۳۷۲,۱۶۵,۲۲۰

  
  

   



 ۲۵  ۱۳۹۶های ملی سالمت  گزارش حساب

 
 

  (درصد)                                       ۱۳۹۶ك از عاملین تأمین مالی از منابع مختلف در سال یسهم هر -۱-۴جدول 

 جمع

دنیای 

 خارج

 منابع تأمین مالی S.۱وجوه عمومی   وجوه خصوصی

 

 

 عاملین تأمین مالی

S.۲  سایر وجوه عمومیS.۱.۲   وجوه دولت داخلیS.۱.۱ 

 S.۲.۴سایر وجوه خصوصی 
وجوه مؤسسات 

غیرانتفاعی درخدمت 

 اشخاص

 سایر وجوه کارفرما وجوه خانوار

های  برگشت از دارایی

نگه داشته شده توسط 

 سازمان عمومی

درآمد 

 شهرداری
درآمد دولت مرکزی

 سایر

های نگه  برگشت از دارایی

داشته شده توسط سازمان 

 خصوصی

S.۳ S.۲.۴.۲ S.۲.۴.۱ S.۲.۳ S.۲.۲ S.۲.۱ S.۱.۲.۲ S.۱.۲.۱ S.۱.۱.۲ S.۱.۱.۱ کد ICHA شرح 

۱٫۳۰ - ۰٫۴۰ - - ۰٫۰۰ ۰٫۴۴ - - - ۳٫۴۱ HF.۱.۱.۱.۱ وزارت بهداشت و درمان 

۱۷٫۰۹ - - - - - - - - - ۴۸٫۵۸ HF.۱.۱.۱.۲ دانشگاههای علوم پزشکی زیر مجموعه وزارت بهداشت 

۲٫۳۶ - - - - ۱٫۸۳ ۳٫۹۷ ۱۳٫۴۹ - - ۲٫۲۱ HF.۱.۱.۱.۳ نیروهای مسلح 

۴٫۸۹ - - - - ۰٫۰۲ - ۴٫۵۶ - - ۱۳٫۸۲ HF.۱.۱.۱.۴ های دولت مرکزی سایر دستگاه 

۱٫۰۳ - - - - - ۳٫۹۹ ۸۱٫۹۵ - - - HF.۱.۱.۱.۵ سازمان خدمات درمانی صنعت نفت 

۰٫۰۵ - - - - ۰٫۰۰ ۰٫۰۹ - - - ۰٫۱۰ HF.۱.۱.۱.۶ صدا و سیما 

۰٫۲۳ - - - - - ۰٫۰۰ - - ۱۰۰٫۰۰ ۰٫۱۲ HF.۱.۱.۳ شهرداری 

۱۱٫۸۸ - - - - ۴٫۱۶ ۶٫۵۹ - - - ۲۵٫۲۰ HF.۱.۲.۱ سازمان خدمات درمانی 

۱۷٫۵۸ - - - - ۹٫۳۵ ۵۷٫۷۶ - ۱۰۰٫۰۰ - ۶٫۵۳ HF.۱.۲.۲ سازمان تأمین اجتماعی 

۳٫۰۸ - - - - ۳٫۶۸ ۷٫۹۸ - - - - HF.۲.۲.۱ ی تکمیلی دولتی های بیمه شرکت 

۴٫۸۷ - - - - ۵٫۸۲ ۱۲٫۶۲ - - - - HF.۲.۲.۲ ی تکمیلی خصوصی های بیمه شرکت 

۳۱٫۴۰ - - - - ۷۵٫۰۷ - - - - - HF.۲.۳ مستقیم های پرداخت 

۰٫۰۷ - ۱٫۳۸ ۱۰۰٫۰۰ ۱۰۰٫۰۰ ۰٫۰۴ - - - - ۰٫۰۳ HF.۲.۴ مؤسسات غیر انتفاعی درخدمت خانوارها 

۱٫۲۶ - - - - ۰٫۰۲ ۶٫۴۹ - - - - HF.۲.۵.۱ ها بانک 

۰٫۰۸ - ۲٫۷۰ - - - - - - - - HF.۲.۵.۲ دانشگاه آزاد 

۲٫۸۲ - ۹۵٫۵۲ - - - ۰٫۰۶ - - - - HF.۲.۵.۳ ها سایر شرکت 

۰٫۰۱ - - - - - - - - - - HF.۳ دنیای خارج 

 جمع ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ - ۱۰۰

  
   



 ۱۳۹۶سالمت سال  یمل یها گزارش حساب  ۲۶

  درصد                          ۱۳۹۶عاملین تأمین مالی در سال  ینه هایدر پوشش هز یك از منابع مالیسهم هر  - ۲-۴جدول 

 جمع

دنیای 

 خارج

 منابع تأمین مالی S.۱وجوه عمومی   وجوه خصوصی

 

 

 عاملین تأمین مالی

S.۲  سایر وجوه عمومیS.۱.۲   وجوه دولت داخلیS.۱.۱ 

 S.۲.۴سایر وجوه خصوصی 
وجوه مؤسسات 

غیرانتفاعی درخدمت 

 اشخاص

 سایر وجوه کارفرما وجوه خانوار

های  برگشت از دارایی

نگه داشته شده توسط 

 سازمان عمومی

درآمد 

 شهرداری
درآمد دولت مرکزی

 سایر

های نگه  برگشت از دارایی

داشته شده توسط سازمان 

 خصوصی

S.۳ S.۲.۴.۲ S.۲.۴.۱ S.۲.۳ S.۲.۲ S.۲.۱ S.۱.۲.۲ S.۱.۲.۱ S.۱.۱.۲ S.۱.۱.۱ کد ICHA شرح 

۱۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۹۱ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۶ ۶٫۶۱ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۹۲٫۴۲ HF.۱.۱.۱.۱ وزارت بهداشت و درمان 

۱۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۱۰۰٫۰۰ HF.۱.۱.۱.۲ دانشگاههای علوم پزشکی زیر مجموعه وزارت بهداشت 

۱۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۳۲٫۵۶ ۳۲٫۵۶ ۱٫۸۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۳۳٫۰۴ HF.۱.۱.۱.۳ نیروهای مسلح 

۱۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۱۸ ۰٫۰۰ ۰٫۳۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۹۹٫۵۳ HF.۱.۱.۱.۴ های دولت مرکزی سایر دستگاه 

۱۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۷۴٫۵۸ ۲۵٫۴۲ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ HF.۱.۱.۱.۵ سازمان خدمات درمانی صنعت نفت 

۱۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۲٫۵۲ ۳۱٫۵۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۶۵٫۹۸ HF.۱.۱.۱.۶ صدا و سیما 

۱۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۵ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۸۲٫۳۰ ۱۷٫۶۶ HF.۱.۱.۳ شهرداری 

۱۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۱۴٫۶۵ ۱۰٫۷۲ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۷۴٫۶۳ HF.۱.۲.۱ سازمان خدمات درمانی 

۱۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۲۲٫۲۴ ۶۳٫۴۴ ۰٫۰۰ ۱٫۲۵ ۰٫۰۰ ۱۳٫۰۸ HF.۱.۲.۲ سازمان تأمین اجتماعی 

۱۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۵۰٫۰۰ ۵۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ HF.۲.۲.۱ ی تکمیلی دولتی های بیمه شرکت 

۱۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۵۰٫۰۰ ۵۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ HF.۲.۲.۲ ی تکمیلی خصوصی های بیمه شرکت 

۱۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۱۰۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ HF.۲.۳ مستقیم های پرداخت 

۱۰۰ ۰٫۰۰ ۵۹٫۹۹ ۰٫۰۰ ۰٫۰۳ ۲۶٫۷۵ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۱۳٫۲۱ HF.۲.۴ مؤسسات غیر انتفاعی درخدمت خانوارها 

۱۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۶۲ ۹۹٫۳۸ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ HF.۲.۵.۱ ها بانک 

۱۰۰ ۰٫۰۰ ۱۰۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ HF.۲.۵.۲ دانشگاه آزاد 

۱۰۰ ۰٫۰۰ ۹۹٫۵۸ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۴۲ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ HF.۲.۵.۳ ها سایر شرکت 

۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ HF.۳ دنیای خارج 

 جمع ۳۵٫۱۸ ۰٫۱۹ ۰٫۲۲ ۰٫۳۲ ۱۹٫۳۱ ۴۱٫۸۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۲٫۹۴ ۰٫۰۱ ۱۰۰

 


