
 بررسی چالش های نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

 مقدمه:

یکی از اهداف اصلیی مدییی  یمارستلنر ج ب، ج هداداسو ب یردهدس تلرزو همیبو اهیلرهی تلریینه ب درسسمد ات  ب یکی از دیمدو 

ترل  02ب پمردس تلرزو هار  پیدات  عردنهه ب درسسمد ات   هارینر یدد از ذ،ت   تیین ب ماانیین عوامل تحقق این هدفج طیاحی

دتلللنوساددال بدید طیح درساهه یر عهوا  طیح  3131از ابیاو طیح تود ذیداهی یمالرستلللنر  هر ح طیح درساههرج دس ابایل مایمرس 

اس ذی    هدف این طیح تدممن چردش هرو تللمیللن  مبنهی یی عایکیدج یر اصللاحرز زیرد ب س ن هوا ط طیح  بیی موسد یرزیمهی  ی

 پللیداتلل  مللبللنللهللی یللی عللاللیللکللید ب اسا لله ساهللکللرسهللرو س للن مللواهللن س  دس تللللاللی تللاللیا  مللی یللرتللللد 

 سبش هر:

ییاو بان سبسو اطاعرز اتنفردس ذیدید  مشرسد   3131سبش تحقمق یه تموس دمفی یود ب از مصرحبه هماه ترتنرس یر نه دس ترل  

بهش مشلنال یی منصصلصلمن ب مدییا  میادم سموزتی دسمرهی تای تایا  یودهد  هاوهه ذمیو یه سبش هد اهد دههدذر  دس این پژ

هفی موسد مصللرحبه  یاس ذی نهد  یه مصللرحبه تللوهدذر  اطامهر  دادس تللد ده  32اهجر  ذی   ب تر اتللبرد دادس هر ادامه یر    تدداد 

 یمللل موعلللوعی ییاو تحیمللل دادس هللر اتلللنفللردس ذیدیللد اطلاعللرز سهلاللر ملحیمللرهلله یللر ی تواهللد مللرهللد  از سبش تح

 یر نه هر: 

موعود  7دس این مطرددهج یی اترس تحیمل موعوعیج دب موعود اصیی ترمل: ابماو داتیی یمارستنر  ب ابماو ترسبی یمارستنر  ب 

 تکهودوژو اطاعرز ب زیی یود  عللدب ییهرمه پیدات  مبنهی یی عایکیدج دابود داهش ب تصصللطج دابود مشللرسد  درسدهر ج عللدب

دبدنی صوسز می  استبرطرزج  واهمن ب مقیسازج تلیای  ا نصلردو هرمطیو  یصش عاومی ب تلیای  بیژس او ده دس یمارستللنر  هرو

 ذی  ج یه دت  سمد

 هنمجه ذمیو:

ین هد  ییاو ایجرد اهنریج این مطردده چردش هرو عایمرتی ییهرمه پیدات  مبنهی یی عایکید دس میادم سموزتی پمتکی سا هشر  می د

پیبژس مو ق تی ب موثیتیج چردش هرو تللهرتللریی تللدس ب ساس حل هرو پمشللهاردو دس این مطردده یرید یر د   ییستللی ب موسد توبه 

 مدییا  پیبژس  یاس ذمید 

 


