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 مقدمه: 

مالی د غیر مالی، هرک ساخفار هزیاه ای ارائه خدمات ستم  اس .  -یکی از راهکارهای استفااه  اار از مااع  مددده ظاا  ستتم 

تصمیم گیر تصویر شااف از دضعی  موجوه هاشفه عاشد د این مهم از طریق فراهم سازی اطتعات صدیح  عااعراین ضردری اس  اه،

د قاعل اعفماه عه هس  می اید. یکی از ردش های موجوه هر ّعرآدره هزیاه ها، اسفااه  از ردش هزیاه یاعی عر مباای فعالی  اس . هر 

شد  خدمات عخش راهیولوژی عر اساس ردش هزیاه یاعی عر مباای فعالی  هر  این راستفا ماالعه ااضتر عا هدف مداسبه عهای تما 

 مارسفان فیردزآعاهی اظجا  گرهید.عی

 ردش ها: 

اجرا شد  اس . هاه  های موره ظیاز از طریق مصاابه عا مسئولین  6931ماالعه ااضر از ظوع مقاعی د گذشفه ظگر عوه  اه، هر سال 

اهد  فعالی  های عخش راهیولوژی د عررسی مدارک د هفاتر موجوه هر عخش د داادهای اهاری د عیمارستفان د داادهای يیرع،، م 

پ تتفیباظی جم  آدری گرهید. ستتقي، قیم  تما  شتتد  عخش راهیولوژی عا استتفااه  از ردیکره هزیاه یاعی عر مباای فعالی  د عا عه 

 مداسبه شد. excelاارگیری ظر  افزار 

 یاففه ها: 

ای این پژدهش چهار ظوع خدم  ماموگرافی، ستتی تی استتکن، ستتوظوگرافی د راهیولوژی هر عخش راهیولوژی این  عر استتاس یاففه

 9/02هرصد هزیاه ها مرتب، عا هزیاه های مسفقیم د  9/93عیمارستفان شااسایی گرهیدظد. از مجموع هزیاه های عخش راهیولوژی، 

ریال،  901،699ظهای  قیم  تما  شد  عه ازای هر خدم  سی تی اسکن هرصتد مرتب، عا هزیاه های غیر مستفقیم عرآدره شد. هر 

 ریتتال متتدتتاستتتتبتته شتتتتد. 160،130ریتتال د ستتتتوظتتوگتترافتتی  023،611ریتتال، راهیتتولتتوژی  120،216متتامتتوگتترافتتی 

ظفیجه گیری:  عر استاس یاففه های پژدهش، پی تاهاه می گرهه از طریق عهبوه آموزش هرست  د صتدیح ظیردی اظساظی هر مصرف 

، آموزش هر جه  استفااه  از تجهیزات، اصتتو د عازعیای اقدامات مرتب، عا مدیری  مااع ،  عفوان قیم  تما  شد  خدمات را مااع 

 ااهش هاه.

 


