ثؿوِ تؼبلی

دستورالعول هحاسبه ضاخصهای بهرهوری وزارت بهذاضت ،درهاى و آهوزش پسضکی

ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقکی اضایِ کٌٌسُ زٍ ًَع ذسهت هتفبٍت ثِ خبهؼِ اؾت :آهَظـ
ػبلی پعقکی ٍ ضقتِّبی ٍاثؿتِ ثِ آى ٍ ّوچٌیي ثْساقت ٍ زضهبى .ثط ّویي اؾبؼ ،زؾتَضالؼول حبضط
ًیع زاضای زٍ ثرف آهَظـ ٍ ،ثْساؾت ٍ زضهبى ذَاّس ثَز.

بخص اول :آهوزش پسضکی و رضتههای وابسته

ثط اؾبؼ تؼطیف یًَؿکَ ،آهَظـ ػجبضت اؾت اظ "ضٍاثظ خوؼی ؾبظهبى یبفتِ ٍ پبیساض کِ ثِ هٌظَض
یبزگیطی عطاحی ٍ اخطا هیقَز" .ضٍاثظ خوؼی ثِ ضاثغِ ثیي زٍ یب چٌس ًفط کِ ثِ اًتمبل اعالػبت
هیاًدبهس اعالق هیقَز .ؾبظهبى زّی ٍ پبیساضی ًیع ثِ الگَ ٍ ثطًبهِ زاقتي ٍ ًیع ثِ هست زاض ثَزى ایي
ضٍاثظ تبکیس هیکٌس .یبزگیطی کِ هفَْم کلیسی ایي تؼطیف اؾت ًیع ثط تغییط ضفتبض ،اعالػبت ،زاًف،
فْن ٍ ظطفیتّب ثِ نَضت اکتؿبثی زاللت زاضز .زض ایي تؼطیف هیتَاى هفَْم ؾتبًسُ آهَظـ ضا زض
ػجبضت ضٍاثظ خوؼی ؾبظهبى یبفتِ ٍ پبیساض ٍ هفَْم ًتیدِ ٍ زؾتبٍضز ضا زض ػجبضت یبزگیطی هالحظِ
ًوَز.
ذسهبت آهَظـ زٍلتی کِ ٍاخس ّوِ ایي ٍیػگیّب اؾت ضا ثبیس زض ضزیف ذسهبت غیطثبظاضی فطزی
عجمِثٌسی ًوَز .ذسهبت آهَظـ زٍلتی اظ ًَع ذسهبت غیطثبظاضی اؾت ظیطا ثِ نَضت ضایگبى یب ثب
لیوتّبی غیط التهبزی،کِ تٌْب خجطاى کٌٌسُ ثرف کَچکی اظ ّعیٌِ تَلیس اؾت ،ػطضِ هیگطزز .ایي
ذسهبت اظ ًَع ذسهبت فطزی اؾت ظیطا ثِ ػکؽ ذسهبت خوؼی کِ ّوِ خبهؼِ اظ آى ذسهت
ثطذَضزاض هیقًَس ،تَؾظ ذبًَاضّب ثِ نَضت اًفطازی ثِ ههطف هیضؾٌس .ثط اؾبؼ ٍیطایف چْبضم
عجمِثٌسی اؾتبًساضز فؼبلیتّبی التهبزی ) ،(ISIC,Rev.4فؼبلیتّبی تَلیسکٌٌسُ ذسهبت آهَظـ ثب
کس  55ثِ قطح ظیط اضایِ قسُ اؾت:
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 -551آهَظـ پیف زثؿتبًی ٍ زثؿتبًی
 -552آهَظـ هتَؾغِ
 -553آهَظـ ػبلی
 -554ؾبیط آهَظـّب
 -555فؼبلیتّبی پكتیجبًی آهَظـ
فؼبلیتّبیی کِ ثب ٍظبیف ٍ هؿئَلیتّبی ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقکی تغجیك زاضز ،شیل
کس  553زضج قسُ اؾت ثب ایي لیس کِ قبهل ؾبیط ضقتِّبی آهَظقی ثِ خع آهَظـ پعقکی ٍ ضقتِّبی
هطتجظ ثب آى ًرَاّس ثَز.

 -1-1ستانذه
ثِ هٌظَض هحبؾجِ ثْطٍُضی ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقکی الظم اؾت زض هطحلِ اٍل،
ًوبگطّبی هطثَط ثِ ؾتبًسُ ثط اؾبؼ هؼیبضّبی ظیط تْیِ قَز:
ً -1-1-1وبگطّبی ؾتبًسُ ثبیس ّوِ ذسهبت تَلیس قسُ تَؾظ ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ
پعقکی ،کِ ثِ ثیطٍى اظ ٍظاضتربًِ ػطضِ هیقَز ،ضا قبهل قَز .ثط ایي اؾبؼ ذسهبتی کِ زض
ٍاحس یب ٍاحسّبیی اظ ٍظاضتربًِ تَلیس قسُ ٍ تَؾظ ٍاحس یب ٍاحسّبی زیگط ّوبى ٍظاضتربًِ ثِ
ههطف هیضؾس ،هَضز ًظط ًویثبقس.
ً -2-1-1وبگطّبی هطثَط ثِ ؾتبًسُ ثبیس ثِ تفهیلیتطیي قکل هوکي تْیِ قًَس.
ً -3-1-1وبگطّب ثطای چٌس ؾبل (هثالً اظ  )1330تْیِ قَز.
 -4-1-1ثِ هٌظَض تْیِ ًوبگطّب ثِ لیوت ثبثت الظم اؾت کِ ؾبل پبیِ هكرم قَز .تطخیح آى اؾت
ؾبل پبیِ هتغیط ثَزُ ٍ هحبؾجبت ثِ نَضت ظًدیطُای اًدبم قَز.زض نَضتی کِ اعالػبت ثطای
ایي هٌظَض کفبیت ًکٌس هیتَاى اظ ضٍـ ؾبل پبیِ ثبثت اؾتفبزُ ًوَز .زض ایي قطایظ تَنیِ
هیقَز کِ ّوگبم ثب ؾبل پبیِ آهبضی کكَض ،ؾبل  1330ثِ ػٌَاى ؾبل پبیِ هٌظَض گطزز.
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 -5-1-1ثِ هٌظَض خوغ ظزى ًوبگطّب ،الظم اؾت کِ ّطیک اظ آىّب ثب اؾتفبزُ اظ ّعیٌِ هتٌبظط زض ؾبل
پبیِ هَظٍى قًَس.
 -6-1-1الظم اؾت کِ ًوبگطّب ثب اؾتفبزُ اظ هتغیطّبی کیفی هٌبؾت تؼسیل گطزًس.
ًوبگطّبی ؾتبًسُ ثطای آهَظـ ػبلی هیتَاًس هتغیطّبیی هبًٌس ؾبػتّبی حضَض زض کالؼ زاًكدَیبى
زض ّط یک اظ همبعغ ثِ تفکیک کبضزاًی،کبضقٌبؾی ،کبضقٌبؾی اضقس ٍ زکتطی ٍ ّوچٌیي ثِ تفکیک
اًَاع ضقتِّبی تحهیلی ثبقس .زض نَضت ػسم زؾتطؾی ثِ ؾبػتّبی حضَض ،ثِ ًبگعیط ثبیس اظ تؼساز
زاًكدَیبى اؾتفبزُ قَز .اهب الظم اؾت کِ ثب خوغآٍضی اعالػبت زضثبضُ ؾبػتّبی حضَض ،زلت
ًوبگط هَضز ًظط افعایف یبثس.
ثِ هٌظَض ثطآٍضز ؾتبًسُ پػٍّف هیتَاى اظ ًوبگط تؼساز کتبةّب ٍ همبالت چبح قسُ زض ًكطیبت
ػلوی-پػٍّكی ٍ ًكطیبت ػولی -تطٍیدی (ثب ٍظىّبی هتفبٍت) اؾتفبزُ ًوَز.
ثطای تؼسیل کیفی ًوبگطّبی ؾتبًسُ آهَظـ الظم اؾت کِ ًرؿت فْطؾتی اظ هتغیطّبیی کِ هیتَاًس
ًوبگط کیفیت ثبقس تْیِ گطزز .قبیس هْوتطیي تؼسیل کٌٌسُ کیفی ،هیبًگیي ًوطُ ثط حؿت ًوبگطّب اؾت.
اهب زض ایي ظهیٌِ ثبیس ًکبت خبًجی هَضز تَخِ لطاض گیطز .زض نَضتی کِ ًظبم ًوطُ یب اهتیبظزّی تغییط
کٌس ،هحتوالً ًوطُ ؾبل خبضی ثب ًوطُ ؾبل گصقتِ لبثل همبیؿِ ًرَاّس ثَز کِ زض ًتیدِ تؼسیل کٌٌسُ
کیفی هصکَض ًیبظهٌس ثطضؾی ثیكتط ذَاّس ثَز.
ًوبگطّبی زیگطی ًظیط تؼساز زاًكدَیبى ثِ اظای ّط اؾتبز ٍ ؾطاًِ فضبی آهَظقی ًیع هؼوَالً ثِ ػٌَاى
ًوبگط تؼسیل کٌٌسُ کیفیت هَضز تَخِ لطاض هیگیطًس اهب اظ آًدب کِ ثبیس آىّب ضا ًوبگط کیفیت ًْبزُ
هحؿَة ًوَز ،الظم اؾت تٌْب ثِ ػٌَاى ًوبگطّبی هکول زض ثطضؾی ضًٍس تحَالت ثْطٍُضی زض ًظط
گطفتِ قًَس.
ثِ هٌظَض تؼسیل کیفی ؾتبًسُ پػٍّف ًیع هیتَاى اظ هیعاى هطاخؼِ ثِ کتبةّب ٍ همبالت زض ؾبیط کتبةّب
ٍ همبالت اًتكبض یبفتِ زض زاذل ٍ ذبضج اظ کكَض اؾتفبزُ ًوَز.
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 -2-1نهاده
ًْبزُّبی هتٌبظط ثب ؾتبًسُ ثطای هحبؾجِ ثْطٍُضی ػجبضتٌس اظ کبض ،ؾطهبیِ ٍ ههطف ٍاؾغِ .اظ آًدب کِ
آهبض هَخَزی ؾطهبیِ زض زؾتگبُّبی زٍلتی زض زؾت ًجَزُ ٍ فطایٌس ثطآٍضز آى ًیع ثؿیبض پطّعیٌِ ٍ
ظهبىثط اؾت ،زض ایي زؾتَضالؼولًْ ،بزُّب هٌحهط ثِ ههطف ٍاؾغِ ٍ کبض ذَاّس ثَز .ثب ٍخَز ایي الظم
اؾت کِ ثطآٍضز هَخَزی ؾطهبیِ ثِ قطح هٌسضج زض ثٌس  1-2-1زض ثطًبهِ هحبؾجبتی ٍظاضتربًِ لطاض
گیطز تب قطایظ الظم ثطای هحبؾجِ ثْطٍُضی ػَاهل تَلیس (قبهل هَخَزی ؾطهبیِ) فطاّن گطزز.

.1-2-1

هوجودی سرهایه

هَخَزی ؾطهبیِ ،ؾطهبیِ ثبثت یب ؾطهبیِ فیعیکی انغالحبتی ثطای یک هفَْم ٍاحس ّؿتٌس .ثط اؾبؼ
تؼطیف ،ؾطهبیِ ثبثت ػجبضت اؾت اظ هدوَػِ کبالّبیی ّؿتٌس کِ ػوط هفیس آىّب هؼوَالً ثیف اظ یک
ؾبل ثَزُ ٍ ثِ زفؼبت زض فطایٌس تَلیس هحهَالت زیگط هَضز اؾتفبزُ لطاض هیگیطًس .ثط اؾبؼ اعالػبتی
کِ اظ ؾبذتبض آهبضی زؾتگبُّبی زٍلتی زض زؾت اؾت ،ایي زؾتگبُّب ٍ اظ خولِ ٍظاضت ثْساقت،
زضهبى ٍ آهَظـ پعقکی فبلس ثطآٍضز هَخَزی ؾطهبیِ قبهل ؾبذتوبى ٍ تبؾیؿبت؛ هبقیيآالت ٍ
تدْیعات ٍ ؾبیط کبالّبی ؾطهبیِای ّؿتٌس .اظ ایي ضٍ زض قطایظ کًٌَی ،هحبؾجِ ثْطٍُضی ثط اؾبؼ
قبذم هَخَزی ؾطهبیِ اهکبىپصیط ًویثبقس .ثب ٍخَز ایي ،الظم اؾت کِ هحبؾجبت قبذمّبی
ثْطٍُضی هجتٌی ثط هَخَزی ؾطهبیِ زض اؾطع ٍلت زض زؾتَض کبض ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ
پعقکی لطاض گیطز .اظ آًدب کِ پیفًیبظ تْیِ ایي قبذمّب زؾتطؾی ثِ آهبض چٌس ؾبلِ هَخَزی ؾطهبیِ
اؾت ،ضطٍضی اؾت کِ زؾتگبُ هصکَض ثطًبهِ ذَز ضا ثطای اًدبم ثطآٍضز هَخَزی ؾطهبیِ هطثَط ثِ
ؾتبز ٍظاضتربًِ ٍ ٍاحسّبی ٍاثؿتِ ،ظطف ؾِ هبُ پؽ اظ اثالؽ ایي زؾتَضالؼول زض اذتیبض ؾبظهبى هلی
ثْطٍُضی ایطاى لطاض زّس.
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.2-2-1

هصرف واسطه

ههطف ٍاؾغِ قبهل اضظـ کبالّب ٍ ذسهبتی اؾت کِ زض فطایٌس تَلیس ثِ ههطف هیضؾٌس .ههطف
ٍاؾغِ قبهل ههطف حبهلّبی اًطغی (ثطق ،گبظ ٍ اًَاع ؾَذتّب) ،هَاز ههطفی (اًَاع کبغص ٍ ًَقت
افعاضٍ ،ؾبیلی کِ ػوط هفیس آىّب هؼوَالً کوتط اظ یک ؾبل اؾت ٍ ؾبیط هَاز ٍ هلعٍهبت ههطفی) ٍ ًیع
ثطٍىؾپبضی ذسهبت (هبًٌس ذسهبت لطاضزازی ًظبفت ؾبذتوبى ٍ ًظبیط آى) هیثبقس.
الظم اؾت کِ اضظـ الالم هرتلف ههطف ٍاؾغِ زض ؾغح تفهیل ثبال ٍ هتٌبظط ثب الالم ؾتبًسُ اؾترطاج
قسُ ٍ ثب قبذم لیوت هٌبؾت ثِ لیوت ثبثت تجسیل قًَس .ثبیس تَخِ زاقت کِ قبذم لیوت هَضز
اؾتفبزُ ثبیس حتی االهکبى ثیبًگط تغییطات لیوت للن هَضز اؾتفبزُ زض ٍظاضتربًِ ثبقس .هثالً زض نَضتی کِ
لیوتّبی تطخیحی ثطای ثطق ٍ ؾَذت اػوبل هیقَز ،اؾتفبزُ اظ قبذم لیوت کل حبهلّبی اًطغی،
احتوبالً هیعاى ههطف اًطغی ضا کوتط اظ هیعاى ٍالؼی ثطآٍضز ذَاّس ًوَز.

.3-2-1

نیروی کار

زض هطحلِ اٍل ،الظم اؾت کِ ثبًک اعالػبتی کبهلی اظ کبضکٌبى قبهل نف ٍ ؾتبز ،ثب عجمِثٌسیّبی
هرتلف ثط حؿت ٍیػگیّبی هتٌَع تْیِ قَزّ .وچٌیي الظم اؾت کِ اعالػبت هصکَض ثب ّطیک اظ
الالم ؾتبًسُ کِ لجالً اقبضُ قس ،زض تٌبظط لطاض گطفتِ ٍ عجمِثٌسی هتمبعغ هطثَط ثِ آى ثسؾت آیس .هثالً
ثطای زٍضُ آهَظـ کبضقٌبؾی ،اعالػبت کبزض آهَظقی ٍ پكتیجبًی (ازاضی ٍ اخطایی) ثِ تفکیک ضقتِ
ٍ هیعاى تحهیالت ،ؾبثمِ کبضی ،زضخِ قغلی ٍ ًظبیط آى هَضز ًیبظ ذَاّس ثَز .ثطای ؾبیط زٍضُّب ثِ
تفکیک ضقتِ ًیع الظم اؾت کِ اعالػبت هصکَض خوغآٍضی گطزز .زض نَضت اهکبى ثْتط اؾت کِ
اعالػبت هطثَط ثِ ًیطٍی کبض ،ػالٍُ ثط ایٌکِ ثط اؾبؼ فطز قبغل تْیِ هیقَز ،ثط اؾبؼ ؾبػت کبض
اًدبم قسُ ًیع تْیِ گطزز .تَنیِّبی اؾتبًساضز ثط هحبؾجِ قبذمّبی ثْطٍُضی ثط اؾبؼ ؾبػت کبض
اًدبم قسُ تبکیس زاضًس تب اظ ایي عطیك ثتَاى ؾغح زلت هحبؾجِ قبذمّبی ثْطٍُضی ضا افعایف زاز.
زض هطحلِ ثؼس الظم اؾت کِ خجطاى ذسهبت ّطیک اظ عجمبت هصکَض اؾترطاج قسُ ٍ زض خسٍل زضج
گطزز .اعالػبت خجطاى ذسهبت (قبهل حمَق ٍ هعایبی ًمسی ٍ غیطًمسی ٍ ًیع ؾْویِ تبهیي اختوبػی
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پطزاذتی تَؾظ کبضفطهب ثِ ًیبثت اظ کبضکٌبى) ثِ هٌظَض ٍظى زّی ثِ ّطیک اظ عجمبت کبضکٌبى ٍ زض
ًْبیت تلفیك آىّب ضطٍضی اؾت.

 -3-1ضاخصهای بهرهوری
قبذمّبی ثْطٍُضی قبهل قبذمّبی تک ػبهلی ٍ چٌس ػبهلی اؾت .اظ آًدب کِ زض ایي زؾتَضالؼول
زٍ ًْبزُ ههطف ٍاؾغِ ٍ ًیطٍی کبض هَضز تَخِ لطاض گطفتِ اؾت ،ثٌبثطایي زٍ قبذم ثْطٍُضی تک
ػبهلی لبثل هحبؾجِ ذَاّس ثَز :قبذم ثْطٍُضی ههطف ٍاؾغِ ٍ قبذم ثْطٍُضی کبض .قبذم
ثْطٍُضی چٌس ػبهلی ًیع ًؿجت قبذم ؾتبًسُ ثِ قبذم تطکیجی ههطف ٍاؾغِ ٍ ًیطٍی کبض هیثبقس.
ضاخص بهرهوری هصرف واسطه :اظ تمؿین قبذم ؾتبًسُ ثِ قبذم ههطف ٍاؾغِ ثسؾت هیآیس.
اظ آًدب کِ ػسز قبذم ثسؾت آهسُ زض ؾبل پبیِ  100هیثبقس ،اضلبم ؾبلّبی پؽ اظ آى ًكبًگط هیعاى
تغییط زض ثْطٍُضی ههطف ٍاؾغِ ذَاّس ثَز.
ضاخص بهرهوری نیروی کار :اظ تمؿین قبذم ؾتبًسُ ثِ قبذم ًیطٍی کبض ثسؾت هیآیس .زض ایٌدب
ًیع اضلبم ؾبلّبی غیطپبیِ ثیبًگط هیعاى تغییط زض ثْطٍُضی ًیطٍی کبض هیثبقس.
ضاخص بهرهوری چنذ عاهلی نیروی کار و هصرف واسطه :ثطای ثسؾت آٍضزى ضلن قبذم
ثْطٍُضی چٌس ػبهلی الظم اؾت کِ ػسز قبذم ؾتبًسُ ثط قبذم تطکیجی ًیطٍی کبض ٍ ههطف ٍاؾغِ
تمؿین قَز.اهب پیف اظ آى الظم اؾت کِ قبذم تطکیجی هصکَض هحبؾجِ قَز .ثسیي هٌظَض اظ ؾْن
ّعیٌِای ههطف ٍاؾغِ ٍ ًیطٍی کبض اؾتفبزُ هیگطزز .ثسیي تطتیت کِ قبذم ًیطٍی کبض زض ؾْن
ّعیٌِای آى ٍ قبذم ههطف ٍاؾغِ زض ؾْن ّعیٌِای آى ثِ نَضت خساگبًِ ضطة قسُ ٍ ؾپؽ ثب
یکسیگط خوغ هیقًَس .هٌظَض اظ ؾْن ّعیٌِای ًیطٍی کبض ػجبضتؿت اظ ّعیٌِ خجطاى ذسهبت زض ؾبل
لجل تمؿین ثط خوغ ّعیٌِ خجطاى ذسهبت ٍ ههطف ٍاؾغِ زض ؾبل لجل .ؾْن ّعیٌِای ههطف ٍاؾغِ ًیع
ػجبضتؿت اظ ّعیٌِ ههطف ٍاؾغِ زض ؾبل لجل تمؿین ثط خوغ ّعیٌِ خجطاى ذسهبت ٍ ههطف ٍاؾغِ زض
ؾبل لجل (ّوِ ثِ لیوت خبضی).
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ضاخص بهرهوری انرشی :قبذم ثْطٍُضی اًطغی ػجبضت اؾت اظ ًؿجت قبذم ؾتبًسُ ثِ قبذم
همساضی اًطغی .ثطای هحبؾجِ قبذم ثْطٍُضی اًطغی الظم اؾت کِ ّوِ حبهلّبی اًطغی ثب اؾتفبزُ اظ
هجسلّبی تؼطیف قسُ اؾتبًساضز ،ثط حؿت یک ٍاحس همساضی ًظیط ثكکِ ًفت یب ثی تی یَ ثیبى قسُ ٍ
ؾپؽ هحبؾجِ اًدبم قَز.

بخص دوم :بهذاضت و درهاى
ثْساقت ٍ زضهبى قبهل ذسهبت هطثَط ثِ زضهبى ثیوبضیّب یب پیكگیطی اظ ثیوبضیّب ثب اؾتفبزُ اظ
ذسهبت پعقکی اؾت .ثطذی اظ ذسهبت هبًٌس خطاحیّبی پالؾتیک ظیجبیی ،ػلیضغن ایٌکِ اضتجبط
ضٍقٌی ثب ثیوبضی ًساضًس ،زض ظهطُ ثْساقت ٍ زضهبى لطاض هیگیطًس .ثط اؾبؼ ٍیطایف چْبضم عجمِثٌسی
اؾتبًساضز فؼبلیتّبی التهبزی ) ،(ISIC,Rev.4فؼبلیتّبی تَلیسکٌٌسُ ذسهبت ثْساقتی ٍ زضهبًی
قبهل کس  56ثِ قطح ظیط اؾت:
کس  -561ذسهبت ثیوبضؾتبًی
کس  -562ذسهبت پعقکی ٍ زًساًپعقکی
کس  -563ؾبیط ذسهبت ثْساقت اًؿبًی
 -1-2ستانذه
ؾتبًسُ ػجبضت اؾت اظ هحهَل فؼبلیت یب فطایٌس .زض ٍالغ ،هٌبثغ ٍ ًْبزُّب زض فطایٌس تَلیس هَضز اؾتفبزُ
لطاض هیگیطًس تب ؾتبًسُ ضا ایدبز کٌٌس .زض ذسهبت ثْساقتی ٍ زضهبًی ،ػولّبی خطاحی ،آظهبیفّبی
پعقکیٍ ،یعیتّب ٍ هكبٍضُّب ضا هیتَاى اظ خولِ ایي فطایٌسّب ثطقوطز .هؼوَالً ًویتَاى فطایٌسّب ضا
هؼبزل ؾتبًسُ هحؿَة ًوَز ثِ ٍیػُ ظهبًی کِ ذَز ثركی اظ یک زضهبى ثبقٌس .ثب ٍخَز ایي زض ثطذی
هَاضز ،احتوبالً تٌْب ضاُ ؾٌدف ذسهبت ثْساقتی ٍ زضهبًی ذَاٌّس ثَز.
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زض ذسهبت ثْساقتی ٍ زضهبًی اضایِ قسُ تَؾظ ثرف ذهَنی ،ثب تَخِ ثِ ٍخَز لیوت ثبظاض ثطای آى،
اضظـ ؾتبًسُ ثطاثط ثب اضظـ فطٍـ آى یب حبنل ضطة تؼساز زض لیوت اؾت .اهب زض قطایغی کِ ذسهبت
هصکَض ثب لیوتّبی غیطالتهبزی ػطضِ هیقَز ،ثِ خبی لیوت ثبیس اظ ّعیٌِ تَلیس اؾتفبزُ ًوَز.

پطؾف هْن ایي اؾت کِ اؾبؾبً ؾتبًسُ زض ذسهبت ثْساقتی ٍ زضهبًی چیؿت؟ پبؾد ایسُآل زضهبى
کبهل اؾت .ثِ ػجبضت زیگط ،زض ایي حبلت ثبیس ذظ ؾیط ثیوبض اظ لحظِ ٍضٍز ثِ ٍاحس ثْساقتی -زضهبًی
ٍ زیساض ثب پعقک ،آظهبیفّبی پعقکی ،زاضٍ زضهبًی ٍ احیبًبً ػول خطاحی ،پیگیطی قسُ ٍ زضهبى
کبهل اٍ ثِ ػٌَاى ؾتبًسُ هٌظَض قَز .اظ آًدب کِ هطاحل هرتلف ایي ذظ ؾیط زض ٍاحسّبی هرتلف
زضهبًی اًدبم هیقَز ،ضٍقي اؾت کِ ایي گعیٌِ ػلیضغن ثی ًمم ثَزى آى ،ػولی ًیؿت .ضاُ حل
خبیگعیي اؾتفبزُ اظ ایسُ زضهبى زض یک هَؾؿِ ٍ ٍاحس زضهبًی تحت یک ًَع ذسهبت زضهبًی اؾت.

زض ًتیدِ ،هفَْم ؾتبًسُ زض ثرف ذسهبت ثْساقتی ٍ زضهبًی ثِ ایي ػجبضت تملیل هییبثس :هطاحل زضهبى
یک ثیوبضی زض یک ٍاحس زضهبًی ذبل.
ثب تَخِ ثِ هغبلت ثبال ،هطاحل ؾٌدف ؾتبًسُ ثِ قطح ظیط ذَاّس ثَز:
 -1-1-2ثب تَخِ ثِ عجمِثٌسی  ،ISICذسهبت ثْساقتی ٍ زضهبًی ثِ ذسهبت ثیوبضؾتبًی (قبهل ذسهبت
ثیوبضؾتبىّبی ػوَهی ،ترههی ،ضٍاًی ٍ ثیوبضؾتبىّبی هطثَط ثِ ؾَء ههطف) ،ذسهبت
هطالجت البهتی (قبهل تؿْیالت پطؾتبضی ،ػمت هبًسگی شٌّی ،ثْساقت ضٍاًی ٍ تؿْیالت
هطالجتی ثطای ؾَء ههطف هَاز) ،تفکیک هیقَز.

 -2-1-2ثِ هٌظَض ثطآٍضز حدن ذسهبت ثْساقتی ٍ زضهبًی اؾتفبزُ اظ ؾیؿتن گطٍُّبی تكریم هطتجظ
 (DRG)1ضطٍضی اؾت .چبضچَة هصکَض ،عجمِثٌسی ذسهبت ثؿتطی هطثَط ثِ ثیوبضؾتبىّب
ضا ثط اؾبؼ انل ّوگٌی ًؿجی ّعیٌِّب اًدبم هیزّس ٍ قبهل ذسهبتی ًظیط ذسهبت پطؾتبضی،
زاضٍ ،ػکؽ ثطزاضی ٍ ذسهبت ّتلیٌگ اؾت .چبضچَة هصکَض قبهل  500تب  1000عجمِ اؾت
ٍ زض هؼوَالً زض فَانل ظهبًی چٌس ؾبلِ تدسیس ًظط هیقَز.

Diagnosis Related Groups-DRGs
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 -3-1-2یکی زیگط اظ ضٍـّبی ثطای ثطآٍضز حدن ؾتبًسُ اؾتفبزُ اظ تؼساز ثیوبضاى هطذم قسُ اظ

ثیوبضؾتبى ثط حؿت ًَع ثیوبضی اؾت .زض ایي نَضت اؾتفبزُ اظ عجمِثٌسی ثیيالوللی ثیوبضیّب
 (IDC)2تَنیِ هیقَز .ػالٍُ ثط آى ثِ هٌظَض حهَل زلت ثیكتط ،ؾغح تفهیل ثیكتط ثط
حؿت قست ثیوبضی ٍ ؾي ثیوبض ٍ ًظبیط آى ًیع تَنیِ هیقَز .اظ آًدب کِ ایي ضٍـ فبلس
ّعیٌِّبی هتٌبظط اؾت هیتَاى اظ ضٍظّبی البهت زض ثیوبضؾتبى ثِ اظای زضهبى ّط ثیوبضی ثِ
ػٌَاى ٍظى زض تلفیك ؾتبًسُّب اؾتفبزُ کطز.
 -4-1-2ثطای ذسهبت ثیوبضؾتبىّب ضٍاًی ًیع هیتَاى اظ ّطیک اظ ضٍـّبی شکط قسُ زض ثبال ،اػن اظ
 DRGیب تؼساز ثیوبضاى تطذیم قسُ ثِ قطحی کِ گصقت اؾتفبزُ ًوَز.
 -5-1-2ثطای تؼسیل کیفی زٍ ضٍـ ٍخَز زاضز )1( :ضٍـ ضوٌی ثب اػوبل حساکثط ؾغح تفهیل ٍ
تفکیک ٍ ( )2ضٍـ نطیح ثب اؾتفبزُ هؿتمین اظ تؼسیل کٌٌسُّبی کیفیت .ضٍـ اٍل زض ّط
نَضت ،حتی اگط اظ ضٍـ زٍم ثِ ػٌَاى ضٍـ تؼسیل اؾتفبزُ قَز ،تَنیِ هیگطزز ظیطا ؾغح
زلت ضا افعایف هیزّس .ثب ٍخَز ایي ،اػوبل ضٍـ نطیح ثب اؾتفبزُ اظ یبفتي ًوبگطّبی کیفیت
ًیع تَنیِ هیقَز .اگط چِ زض ایي ظهیٌِ ثبیس ثِ تدطثیبت ٍ ؾغح اعالػبت هَخَز زض
ٍظاضتربًِ ضخَع کطز ،اهب هیتَاى هثبلّبیی اظ ًوبگطّبی کیفی هطتجظ زضثبضُ اًَاع ثیوبضیّب ٍ
فؼبلیتّبی ثْساقتی ٍ زضهبًی هتٌبظط ثب آى ضا ثِ ایي قطح اضایِ ًوَز .الظم ثِ یبزآٍضی اؾت
کِ ًطخّبی هصکَض ثط اؾبؼ ثیوبضاًی کِ ٍاضز هطاحل زضهبى قسُاًس ثیبى قسُ اؾت :زضهبى
ؾطعبى (ًطخ ظًسُ هبًسى ثیوبضاى زاضای ؾطعبى ؾیٌِ ،ؾطعبى زّبًِ ضحن ٍ ؾطعبى ضٍزُ
ثعضگ) ،زضهبى ثیوبضیّبی حبز (ًطخ تلفبت حولِّبی للجی ،ؾکتِ هغعی ایؿکویک ،ؾکتِ
هغعی ّوَضاغیک) زضهبى ثیوبضیّبی هعهي (ًطخ هطگ ٍ هیط ثیوبضاى آؾویً ،طخ هطاخؼِ
ثیوبضاى ثعضگؿبى آؾوی ثِ ثیوبضؾتبىّب) ،ثیوبضیّبی ٍاگیطزاض (قیَع ثیوبضیّبی ٍاگیطزاض
لبثل پیفگیطی اظ عطیك ٍاکؿیٌبؾیَى).

International Disease Classification-IDC
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 -2-2نهاده
هجبحث هطثَط ثِ ًْبزُ اظ ًظط ًَع ًْبزُ ٍ الگَضیتن هحبؾجبتی زض ثرف ثْساقت ٍ زضهبى هبًٌس ثرف
آهَظـ اؾت اظ ایي ضٍ زض ایٌدب اظ تکطاض آى ذَززاضی هیقَز.
 -3-2ضاخصهای بهرهوری
هجبحث هطثَط ثِ قبذمّبی ثْطٍُضی اظ ًظط ًَع قبذم ٍ الگَضیتن هحبؾجبتی زض ثرف ثْساقت ٍ
زضهبى هبًٌس ثرف آهَظـ اؾت اظ ایي ضٍ زض ایٌدب اظ تکطاض آى ذَززاضی هیقَز.
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پیوست 1

هفاهین اصلی
 فؼبلیت ) : (Activityفؼبلیت ػجبضت اؾت اظ فطایٌس یب تطکیجی اظ ػولیبت کِ ثِ تَلیس
هدوَػِای اظ هحهَالت هی اًدبهس .زض ذسهبت آهَظقی فؼبلیت ػجبضت اؾت اظ تسضیؽ،
اهتحبى ٍ ًظبیط آىّ .وچٌیي زض ذسهبت ثْساقتی ٍ زضهبًی ،فؼبلیت قبهل ػولّبی خطاحی،
آظهبیفّبی پعقکیٍ ،یعیت ؾطپبیی ،هكبٍضُّبی زضهبًی ٍ ًظبیط آى اؾت.
 ؾتبًسُ ) : (Outputکبالّب ٍ ذسهبت تَلیس قسُ زض یک کبضگبُ کِ زض ذبضج اظ آى لبثل
زؾتطؼ هی ثبقس ضا گَیٌس ثِ ػالٍُ کبالّب ذسهبت تَلیس قسُ ثطای ذَز ههطفی.
 اضظـ ؾتبًسُ ) : (Value of Outputزض ذسهبت غیطثبظاضی ًظیط ذسهبت زٍلتی ػجبضت
اؾت اظ هدوَع ّعیٌِّبی تَلیس قبهل خجطاى ذسهبت ،ههبضف ٍاؾغِ ،ههطف ؾطهبیِّبی
ثبثت ٍ ذبلم ؾبیط هبلیبتّبی ثط تَلیس.
 حدن ؾتبًسُ ) : (Volume of Outputزض ذسهبت غیطثبظاضی ًظیط ذسهبت زٍلتی ػجبضت
اؾت اظ خوغ تؼساز هحهَالت یب ذسهبت تَلیس قسُ پؽ اظ اػوبل ٍظىّبی ّعیٌِای .زض ظهیٌِ
ذسهبت آهَظقی هحهَالت ػجبضت اؾت اظ تؼساز زاًكدَیبى حبضط یب ؾبػت ّبی حضَض ٍ
زض حَظُ ذسهبت ثْساقتی ٍ زضهبًی ػجبضت اؾت اظ تؼساز ػولّبی خطاحی ،تؼساز ٍیعیتّب،
تؼساز هكبٍضّبی پعقکی ٍ ًظبیط آى زض یک ٍاحس زضهبًی هكرم.
 زؾتبٍضز )ّ : (Outcomeسف ٍ ًتبیدی اؾت کِ اظ فؼبلیت اًتظبض هیضٍز .زض فؼبلیتّبی
آهَظقی زؾتبٍضز ػجبضت اؾت اظ اًتمبل زاًف ٍ هْبضت ثِ زاًكدَیبى ٍ زض ذسهبت ثْساقتی ٍ
زضهبًی ػجبضت اؾت اظ ؾالهتی.
ًْ بزُ )ًْ : (Inputبزُ قبهل ػَاهلی ّؿتٌس کِ زض فطایٌس تَلیس ثطای تَلیس هحهَل یب ؾتبًسُ
هَضز اؾتفبزُ لطاض هیگیطًس ًظیط ًیطٍی کبض ،ؾطهبیِ فیعیکی ،اًطغی ،هَاز اٍلیِ ٍ ذسهبت.
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 ههطف ٍاؾغِ ) : (Intermediate Consumptionاضظـ کبالّب ٍ ذسهبت ههطف قسُ
یب تغییط قکل یبفتِ زض فطایٌس تَلیس ضا گَیٌس .ههطف ٍاؾغِ قبهل کبالّبی ؾطهبیِای هَضز
اؾتفبزُ زض فطایٌس تَلیس ًوی قَز.
 ثْطٍُضی ) : (Productivityػجبضت اؾت اظ ًؿجت حدن ؾتبًسُ ثِ حدن ًْبزُ هَضز اؾتفبزُ
زض تَلیسٍ .اغُ حدن ثیبًگط اضظـ پؽ اظ حصف تغییطات لیوتی اؾت.
 ثْطٍُضی ًیطٍی کبض ) : (Labor Productivityػجبضت اؾت اظ ؾتبًسُ ثِ اظای یک ٍاحس
اظ ًْبزُ ًیطٍی کبض.
 ثْطٍُضی اًطغی ) : (Energy Productivityػجبضت اؾت اظ ؾتبًسُ ثِ اظای یک ٍاحس اظ
اًطغی.
 ثْطٍُضی تک ػبهلی ) : (Single Factor Productivityثْطٍُضی تک ػبهلی ػجبضت
اؾت اظ ًؿجت ؾتبًسُ ثِ یکی اظ ًْبزُ ّبی تَلیس .ثْطُ ٍضی تک ػبهلی ضا ثْطٍُضی خعیی ًیع
هیگَیٌس.
 ثْطٍُضی چٌس ػبهلی ) : (Multi-factor Productivityثْطٍُضی چٌس ػبهلی تغییط زض
ؾتبًسُ ضا هطتجظ ثب تغییط چٌس ًْبزُ تَلیس هی ؾٌدس.
 ثْطٍُضی کل ػَاهل تَلیس ) : (Total Factor Productivityهؼوَالً ثِ ػٌَاى هتطازف
ثْطُ ٍضی چٌس ػبهلی ،زض قطایغی کِ ّوِ ًْبزُّبی هَضز اؾتفبزُ زض تَلیس هَضز ًظط ثبقٌس ،ثِ
کبض هی ضٍز.
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پیوست 2
نهادهها ،ستانذهها و دستاوردها در بخص آهوزش وزارت بهذاضت ،درهاى و آهوزش پسضکی

اعالػبت زضثبضُ
هیبًگیي ًوطُ ّب ثِ
هٌظَض تؼسیل کیفی

ًتبیح ٍ زؾتبٍضزّب

زؾتبٍضزّبی غیطهؿتمین

زضآهس ٍالؼی ؾبل ّبی
آتیً ،طخ ضقس تَلیس
ًبذبلم زاذلی ،ؾغح ضفبُ

زؾتبٍضزّبی هؿتمین

ًْبزُّب

ؾتبًسُّب

فطایٌس تَلیس ذسهت ثب تؼسیل

فطایٌس تَلیس ذسهت ثسٍى تؼسیل

نطیح کیفیت

نطیح کیفیت

اًساظُ گیطی زاًف ٍ هْبضت

تؼسیل کیفی ؾتبًسُ= زاًف ٍ

اًتمبل یبفتِ ثط حؿت هیبًگیي

هْبضت اًتمبل یبفتِ ثِ زاًكدَیبى

ًوطُ

ثط حؿت زٍضُ ٍ ضقتِ تحهیلی

تؼساز زاًكدَیبى /ؾبػبت حضَض
زاًكدَیبى ثط حؿت زٍضُ ٍ ثط

تؼساز اؾتبزاى،

حؿت ٍیػگیّبی زیگط ًظیط ضقتِ

ًْبزُّبی ٍاؾغِ ،ؾطهبیِ

تحهیلیآهوزش پسضکی
نهادهها ،ستانذهها و دستاوردها در بخص بهذاضت و درهاى وزارت بهذاضت ،درهاى و
ػوَهی

زاًف ٍ هْبضت ّب اظ ؾبیط هٌبثغ ،ػَاهل اختوبػی -التهبی

ػَاهل هحیغی

ٍ ؾبیط ػَاهل
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نهادهها ،ستانذهها و دستاوردها در بخص بهذاضت و درهاى وزارت بهذاضت ،درهاى و آهوزش پسضکی

اعالػبت زضثبضُ تغیی ط
زض قطایظ ؾالهتی ثِ
هٌظَض اثعاض تؼسیل
کیفی

ًتبیح ٍ زؾتبٍضزّب

زؾتبٍضزّبی غیطهؿتمین

ؾتبًسُّب

زؾتبٍضزّبی هؿتمین

ًْبزُّب

فطایٌس تَلیس ذسهت ثب تؼسیل

فطایٌس تَلیس ذسهت ثسٍى تؼسیل

نطیح کیفیت

نطیح کیفیت

تؼسیل کیفی ؾتبًسُ= زض حبلت
زضآهس ٍالؼی ؾبل ّبی
آتیً ،طخ ضقس تَلیس
ًبذبلم زاذلی ،افعایف
ثْطُ ٍضی ٍ ...

ایسُ آل تؼسیل کیفی تؼساز

گطٍّْبی تكریهی هطتجظ

تغییط زض قطایظ ؾالهتی

زضهبى کبهل ثط حؿت ًَع

( )DRGثطای ثیوبضاى ثؿتطی ٍ

ًؿجت ثِ قطایظ پیف اظ

ثیوبضی ٍ زض ػول تؼسیل کیفی

تؼساز ٍیعیت ّب ثطای ثیوبضاى

زضهبى

ؾتبًسُ ّبی تلفیمی  DRGثب

ؾطپبیی ثِ ػٌَاى تمطیجی ثطای

اؾتفبزُ اظ ًوبگطّبی هٌبؾت

تؼساز زضهبى

تؼساز کبضکٌبى ذسهبت
ثْساقتی ٍ زضهبًی،
ًْبزُّبی ٍاؾغِ (زاضٍ،
اًطغی ٍ  ،)...ؾطهبیِ

هطتجظ

ػَاهل غًتیک ،ؾي ،خٌؿیت ،تحهیالت ،ػَاهل اختوبػی-
ػَاهل هحیغی

التهبیٍ ،ضؼیت ؾکًَت ،ضفتبضّبی هَثط ثط ؾالهت ًظیط
اؾتؼوبل زذبًیبت ،الکل ٍ ًظبیط آى
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پیوست 3
هثال عذدی بر اساس ارقام فرضی

3

ستانذه
ًطخ ضقس ؾتبًسُ تؼسیل
قسٍُ ،ظى زازُ قسُ ثب

تؼساز/ؾبػت حضَض
زاًكدَیبى

ًوبگط کیفیت (هیبًگیي ًوطُ)

تحهیالت

ؾبل

کبضقٌبؾی

تکویلی

ؾتبًسُ تؼسیل قسُ

تحهیالت
کبضقٌبؾی

تکویلی

ّعیٌِّب

تحهیالت
کبضقٌبؾی

تکویلی

ؾْن ّعیٌِای
تحهیالت

تحهیالت
تکویلی

خوغ

کبضقٌبؾی

2000 1388

3000

100

100

2000

3000

20000

50000

70000

کبضقٌبؾی

تکویلی

ضاخص
ستانذه کل
100

2040 1389

3050

102

103

2080

3140

23000

55000

78000

0.01

0.03

104.5

2060 1390

3100

107

105

2202

3252

27000

59000

86000

0.02

0.03

108.9

2070 1391

3200

109

106

2254

3388

30000

67000

97000

0.01

0.03

112.9

2090 1392

3300

112

108

2338

3558

33000

71000

0.01 104000

0.03

118.1

2200 1393

3330

115

111

2524

3689

37000

79000

0.03 116000

0.03

124.0

تَضیح ػوَهی :ؾتَىّبی حبٍی اضلبم ایتبلیک ،اضلبم هحبؾجبتی ٍ ؾبیط ؾتَىّب قبهل اضلبم ثجتی
زضیبفتی اؾت.
اضلبم کبهالً فطضی اؾت ٍ زض ایٌدب تٌْب اضایِ هثبلی ثطای چگًَگی هحبؾجبت هٌتح ثِ قبذمّبی
ثْطٍُضی هَضز ًظط ثَزُ اؾت .ضٍقي اؾت کِ زض زًیبی ٍالؼی ثطای ضؾیسى ثِ ایي خساٍل ثِ اعالػبت
تفهیلی ٍ تفکیکی ،هغبثك ثب تَضیحبت هتي ًیبظ ذَاّس ثَز.
تَضیح زضثبضُ خسٍل ؾتبًسُ:
زض ؾتَى ؾتبًسُ تؼسیل قسُ ،ؾتَى ّبی تؼساز /ؾبػت حضَض زاًكدَیبى ثب اؾتفبزُ اظ هیبًگیي ًوطُ
تؼسیل قسُ اؾت .ضٍـ کبض ثسیي نَضت ثَزُ اؾت کِ ضلن ؾبل لجل زض هدوَع ًطخّبی ضقس تؼساز/
ؾبػت حضَض ٍ هیبًگیي ًوطُ ثِ ػالٍُ یک ،ضطة قسُ اؾت.

 3هثبل ّب ثط اؾبؼ آهَظـ پعقکی تٌظین قسُ اؾت .اهب هٌغك هحبؾجبتی هكبثِ اؾت .ثطای ثرف ذسهبت ثْساقتی ٍ
زضهبًی تٌْب کبفی اؾت کِ ػٌبٍیي ؾتَىّب ثط حؿت ؾتبًسُ (یب ًْبزُ زض خسٍل هطثَط ثِ ًْبزُّب) هطثَط ثِ ایي ذسهبت
ثبظًَیؿی قَز.
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زض ؾتَى ًطخ ضقس ؾتبًسُ تؼسیل قسٍُ ،ظى زازُ قسُ ثب ؾْن ّعیٌِایً ،طخ ضقس ؾتبًسُ تؼسیل قسُ زض
ؾْن ّعیٌِای (ّعیٌِ ّط زٍضُ تحهیلی تمؿین ثط هدوَع ّعیٌِّب) ؾبل لجل ثِ ػٌَاى ؾبل پبیِ زض ضٍـ
ظًدیطُای ،ضطة قسُ اؾت.
زض ؾتَى قبذم ؾتبًسُ کلً ،طخ ّبی ضقس ثسؾت آهسُ ثب یکسیگط خوغ قسُ ٍ پؽ اظ آى ثب ػسز یک
ًیع خوغ قسُ ٍ زض ضلن قبذم ؾبل لجل ضطة قسُ اؾت .ثطای ؾَْلت ،ػسز قبذم ؾبل 100 ،1355
فطو قسُ اؾت.

نیروی کار
ًطخ ضقس قبذم ًیطٍی

قبذم تؼساز/

کبضٍ ،ظى زازُ قسُ ثب ؾْن

ّعیٌِ خجطاى ذسهبت

ؾبػت ًیطٍی کبض
تحهیالت

ؾبل

کبضقٌبؾی

ّعیٌِای
تحهیالت

تحهیالت
کبضقٌبؾی

تکویلی

تکویلی

خوغ

100 1388

100

14000

36000

50000

کبضقٌبؾی

تکویلی

ضاخص
نیروی
کار کل
100

105 1389

106

16215

39325

55540

0.01

0.04

105.7

109 1390

109

19386

42539

61925

0.01

0.02

109.0

113 1391

116

21606

48441

70047

0.01

0.04

115.1

115 1392

120

24090

51866

75956

0.01

0.02

118.4

120 1393

125

27232

57986

85218

0.01

0.03

123.5

تَضیح زضثبضُ خسٍل ًیطٍی کبض:
زض ؾتَىّبی هحبؾجبتی (ایتبلیک) ًطخ ضقس قبذم ًیطٍی کبض ٍظى زازُ قسُ ثب ؾْن ّعیٌِایً ،طخ
ضقس قبذم ًیطٍی کبض ّط همغغ تحهیلی زض ؾْن ّعیٌِای ّوبى همغغ زض ؾبل لجل ضطة قسُ اؾت.
زض ؾتَى قبذم ًیطٍی کبض کلً ،طخّبی ضقس ثسؾت آهسُ ثب یکسیگط خوغ قسُ ٍ پؽ اظ آى ثب ػسز
یک ًیع خوغ قسُ ٍ زض ضلن قبذم ؾبل لجل ضطة قسُ اؾت .ثطای ؾَْلت ،ػسز قبذم ؾبل ،1355
 100فطو قسُ اؾت.
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هصارف واسطه
ًطخ ضقس قبذم ههطف

قبذم ههطف
تحهیالت

ؾبل

کبضقٌبؾی

ؾْن ّعیٌِای

هصرف

ّعیٌِ ههطف ٍاؾغِ

ٍاؾغِ ثِ لیوت ثبثت
تکویلی

ٍاؾغٍِ ،ظى زازُ قسُ ثب

ضاخص

تحهیالت

تحهیالت
کبضقٌبؾی

تکویلی

خوغ

100 1388

100

6000

14000

20000

کبضقٌبؾی

تکویلی

واسطه
کل
100

109 1389

106

6785

15675

22460

0.03

0.04

106.9

112 1390

111

7614

16461

24075

0.01

0.03

111.3

113 1391

118

8394

18559

26953

0.00

0.04

116.4

116 1392

119

8910

19135

28045

0.01

0.01

118.1

30782ػول هیقَز.
ً21014یطٍی کبض
ّ 9768وبًٌس خسٍل
ههبضف ٍاؾغِ:
0.01
زضثبضُ خسٍل123
تَضیح 118
1393

0.02

121.4

هجووع نهادهها
ًطخ ضقس قبذم ًْبزُ ّب،
ٍظى زازُ قسُ ثب ؾْن ّبی

قبذم

ؾبل

قبذم

ههطف

ّعیٌِ خجطاى

ّعیٌِ ههطف

ًیطٍی کبض

ٍاؾغِ

ذسهبت

ٍاؾغِ

ّعیٌِای
خوغ ّعیٌِ ّب

100.0 1388

100.0

50000

20000

70000

ضاخص

ًیطٍی کبض ههطف ٍاؾغِ نهاده کل
100

105.7 1389

106.9

55540

22460

78000

0.04

0.02

106.1

109.0 1390

111.3

61925

24075

86000

0.02

0.01

109.7

115.1 1391

116.4

70047

26953

97000

0.04

0.01

115.5

118.4 1392

118.1

75956

28045

104000

0.02

0.00

118.4

123.5 1393

121.4

85218

30782

116000

0.03

0.01

122.9

تَضیح زضثبضُ خسٍل هدوَع ًْبزُّب:
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ثِ هٌظَض ثسؾت آٍضزى قبذم ًْبزُ کل ًیع اظ ضٍـ ٍظى زّی ثب اؾتفبزُ اظ ؾْن ّعیٌِای (ًیطٍی کبض
ٍ ههطف ٍاؾغِ) اؾتفبزُ هیکٌین .ضٍـ کبض هبًٌس زٍ خسٍل لجلی اؾت.
ضاخصهای بهرهوری
قبذم

ؾبل

قبذم

ثْطٍُضی

ًطخ ضقس

ًطخ ضقس

ثْطٍُضی

چٌسػبهلی

قبذم

قبذم

قبذم

ههطف

کبض ٍ ههطف

ثْطٍُضی

ثْطٍُضی

ثْطٍُی کبض

ٍاؾغِ

ٍاؾغِ

100.0 1388

100.0

100.0

ًطخ ضقس

ثْطٍُضی کبض ههطف ٍاؾغِ

چٌسػبهلی

98.8 1389

97.7

98.5

-1.2

-2.3

-1.5

99.9 1390

97.9

99.3

1.1

0.1

0.8

98.1 1391

96.9

97.7

-1.9

-0.9

-1.6

99.7 1392

100.0

99.7

1.6

3.2

2.1

100.4 1393

102.1

100.9

0.8

2.1

1.1

تَضیح زضثبضُ قبذمّبی ثْطٍُضی:
ّوِ هحبؾجبت خساٍل گصقتِ ،ثب ّسف ضؾیسى ثِ خسٍل قبذمّبی ثْطٍُضی اًدبم قسُ اؾت .زض ایي
خسٍل ،ػسز قبذم ؾتبًسُ کل ثِ تطتیت ثط ػسز قبذم ًیطٍی کبض ٍ ههطف ٍاؾغِ تمؿین ٍ زض ػسز
 100ضطة قسُ اؾت تب قبذم ثْطٍُضی تک ػبهلی ثسؾت آیس .اظ تمؿین ضلن قبذم ؾتبًسُ کل ثط
قبذم ًْبزُ کل ًیع ػسز قبذم ثْطٍُضی چٌس ػبهلی کبض ٍ ههطف ٍاؾغِ ثسؾت هیآیس .ؾِ ؾتَى
آذط ًیع اضلبم هطثَط ثِ ًطخ ضقس قبذمّبی ثْطٍُضی تک ػبهلی ٍ چٌس ػبهلی اؾت.
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