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 چكیدٌ

ّای خذیذ ّن تِ   هٌاتغ هالی تخؼ عالهت اًذن ٍ تماضا تزای خذهات پشؽىی ًاهحذٍد اعت خذهات ٍ تىٌَلَصی :مقدمٍ

اًذ وِ رؽذ رٍسافشٍى هقزف هٌاتغ عالهت را تِ دًثال دارد. آگاّی اس ًحَُ تدَیشّا ٍ  تاسار رلاتت در ایي تخؼ اضافِ ؽذُ 
ّای تخؼ عالهت ووه وٌذ. لذا ّذف اس هغالؼِ حاضز تزرعی ًحَُ  ى ّشیٌِ تَاًذ تِ تْیٌِ ًوَد  عاس هی تحلیل ًماط ّشیٌِ 

 پزداختِ اعت. 1391وؾَری در ًیوِ اٍل عال  4ؽذگاى عاسهاى تیوِ عالهت در هٌغمِ  اعىي تیوِ   تی تدَیش عی 

ّای هَرد هغالؼِ   ًوًَِتٌذی،   تؼییي ٍ اس رٍػ خَؽِ 2482حدن ًوًَِ تا اعتفادُ اس خذٍل هَرگاى تؼذاد  َا: مًاد ي ريش 

ٍ آسهَى آهاری  21ًغخِ   SPSSافشار  ّا تا اعتفادُ اس ًزم  ؽْزعتاى اًتخاب ٍ تدشیِ دادُ  20پشؽىی در  هزوش پزتَ 26اس 
ANOVA گزفت.  فَرت 

ػلَم  ّای اعىي در تخؼ دٍلتی تَدُ وِ عْن داًؾگاُ  تی  ّای عی  درفذ ّشیٌِ  84ًتایح ًؾاى داد  َاي پصيَش:  یافتٍ

 5/87پشؽىاى هتخقـ تا  تِدرفذ تَد. تیؾتزیي هیشاى تدَیشّا  15درفذ ٍ عْن تخؼ دٍلتی غیزداًؾگاّی  69پشؽىی 
گزٍُ تخققی  10درفذ ًغخ هَرد هغالؼِ تَعظ  2/86درفذ ول ّشیٌِ ّای ًغخ هَرد هغالؼِ تَد.  5/82درفذ ًغخ ٍ 
درفذ ًغخ  7/68درفذ فزاٍاًی ول ًغخ تؼلك داؽت.  5/26اػقاب تا اًذ. تیؾتزیي تدَیش تِ گزٍُ داخلی هغش ٍ  تدَیش ؽذُ

 8/67ّا ٍ  درفذ درخَاعت  2/80اًذ.  درفذ آى ّا تِ فَرت اعپیزال درخَاعت ؽذُ  3/31هَرد هغالؼِ تِ فَرت عادُ ٍ 
ّا را تا   زیي هیشاى ّشیٌِدرفذ تیؾتزیي هیشاى فزاٍاًی ٍ تیؾت 2/43اعىي هغش تا  تی  درفذ ّشیٌِ ًغخ تذٍى وٌتزاعت تَد. عی 

 اعت.  درفذ تِ خَد اختقاؿ دادُ 3/29

هالىیت هزاوش ارائِ وٌٌذُ، ًَع تخقـ، رؽتِ تخققی، تز اعاط ًتایح هغالؼِ حاضز هتغیزّای  گیري:  بحث ي وتیجٍ

 ّا هَثزًذ. ى ّشیٌِ اعىي در هیشا  تی اعىي، تؼذاد اًذام تدَیشی ٍ اًذام اًدام ؽذُ عی   تی اعىي، ًَع عی  تی  رٍػ عی 
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 مقدمٍ

رؽذ ٍ پیؾزفت تىٌَلَصی پشؽكىی در سهكاى حاضكز ووكه     
لاتل تَخْی تِ داًؼ تؾزی در ػزفِ درهاى تیوارّا ًوَدُ 

ٍُ تكز هؼایٌكات تكالیٌی ٍ    اعت. اهكزٍسُ اعثكام هحتكزم ػكال    
ّای پیؾزفتِ پشؽىی را تِ وار گزفتكِ تكا     ولیٌیىی، دعتگاُ

تا ووه خذهات پاراولیٌیىی تِ تؾكخیـ لغؼكی تزعكٌذ ٍ    
هتؼالة تؾخیـ، درهاى هٌاعة را تزای تْثَد تیوكاراى تكِ   

ّای   وار گیزًذ. ٍرٍد ایي تدْیشات تِ ػزفِ پشؽىی ّشیٌِ
شیٌِ سیادی را ًیكش تكز تیوكاراى    سیادی ّن تِ دًثال دارًذ ٍ ّ

ًوایٌذ. گغتزػ رٍس افشٍى خذهات پكاراولیٌیىی    تحویل هی
اعىي در عغح وؾَر ٍ افشایؼ دعتزعكی    تی  خقَفاً عی
 چٌیي رلاتكت در تكاسار هزالثكت    ؽذگاى ٍ ّن  پشؽىاى، تیوِ

اعكىي،    تی  ّای پشؽىی تزای تمام ٍ اداهِ حیات هزاوش عی 
اس عزفی هٌاتغ هكالی   ذ.ًهزتَعِ هَثزّای   در افشایؼ ّشیٌِ

تخقیـ یافتِ تكِ تخكؼ عكالهت هحكذٍدیت دارد ٍ  سم     
ای هذیزیت ؽًَذ وِ تتَاًٌذ   اعت ایي هٌاتغ هحذٍد تِ گًَِ

پاعخگَی ًیاسّا ٍ اًتظارات ًاهحذٍد افزاد خاهؼِ تاؽٌذ. تكِ  
ّویي هٌظَر خزیذ راّثزدی خذهات پشؽىی در لاًَى تزًاهِ 

ّای تیوِ گكز هكَرد    یه الشام تزای عاسهاىپٌدن تِ ػٌَاى 
آگاّی اس ًحَُ تدَیشّكای  تاویذ لاًًَگشار لزار گزفتِ اعت. 

ِ   ّای آى هی  اعىي ٍ ّشیٌِ  تی  عی ریكشی    تَاًذ در تزًاهك
تزای ارائِ ٍ خزیذ راّثزدی ایي خذهت هفیذ ٍالكغ ؽكَد. در   
ایي همالِ وِ تا تَخِ تِ ًیاس عاسهاى تیوِ عكالهت ٍ اػكالم   
فزاخَاى اًدام هغالؼِ در عغح هٌغمِ تَعظ عاسهاى هذوَر 

 ٍ ضكؼیت تدكَیش   اًدام ؽذُ تِ دًثال ایي ّذف ّغتین وكِ 
عاسهاى تیوكِ عكالهت    ؽذگاى ِ اعىي تیو  تی  عیخذهات 

وؾَری در ؽؼ هاّكِ   4ّای آى در هٌغمِ   ایزاى ٍ ّشیٌِ
 را تزرعی ٍ آًالیش ًوایین. هغالؼاتی ًیش لكثالً  1391اٍل عال 

در ایي سهیٌِ اًدام ؽذُ اعت وِ تیؾتز تِ فزاٍاًی ٍ ّشیٌكِ  
 اًذ.   خذهت پزداختِ

ای تا ػٌَاى تزرعی هیشاى گشارؽات  ( در هغالؼ1388ِاًَری)
ًزهال در ًغخ خكذهات پزّشیٌكِ پزتَپشؽكىی تؾخیقكی ٍ     
غیزتْاخوی هَعغات عزف لزارداد عاسهاى در ول وؾَر تِ 

گشارػ ًوَد وكِ ًغكخ    1388تفىیه اعتاى در خزداد عال 
درفكذ دارای تكا تزیي هیكشاى وكل      56اعكىي تكا    تی  عی 

 93ّای تَؽكْز تكا    گشارؽات ًزهال در وؾَر تَد وِ اعتاى 
 88درفكذ ٍ ایكالم تكا     89تَیزاحوكذ تكا    ٍ  درفذ، وْىیلَیِ 

تی   درفذ دارای تا تزیي هیشاى گشارؽات ًزهال ّغتٌذ عی
درفذ  74در وؾَر تِ  اعىي هغش هیشاى ول گشارؽات ًزهال 

 (.1یاتذ) افشایؼ هی 

( در هغالؼِ وارتزدی هحذٍد خَد تكا ػٌكَاى   1388الْی) فتح
ؽكذگاى ادارُ وكل    تزرعی ٍ آًالیش ًغخ عی تی اعىي تیوِ 

 1388تیوِ خذهات درهاًی اعتاى ایالم عِ هاِّ دٍم عكال  
ًَؽت وِ اس لحاػ هزاخؼِ افزاد تز اعكاط خٌغكیت ّكز دٍ    

اعكىي هزاخؼكِ    تی  ِ یه اًذاسُ تِ هزاوش عی خٌظ تمزیثاً ت
درفذ  3/49درفذ ٍ افزاد هذوز  7/50اًذ. افزاد هًَث  ًوَدُ 

اعىي  تی   اًذ. تیؾتزیي عی هزاخؼِ را تِ خَد اختقاؿ دادُ 
درفذ  8/20عال تا  31-40اًدام ؽذُ هزتَط تِ گزٍُ عٌی 

تاؽذ. ّن چٌیي تا تزیي درفذ تدكَیش هزتكَط تكِ     ول هی 
تاؽكذ. تیؾكتزیي    درفكذ هكی    4/59اعىي هغكش تكا    تی   عی

اعىي تَعظ هتخققكیي داخلكی هغكش ٍ     تی  درخَاعت عی 
ّكذف اس  (. 2درفكذ تدكَیش گزدیكذُ اعكت)     5/23اػقاب تا 

اعكىي تیوكِ     تكی  هغالؼِ حاضز تزرعی ًحكَُ تدكَیش عكی    
وؾَری در ًیوكِ   4ؽذگاى عاسهاى تیوِ عالهت در هٌغمِ  

 اعت.  1391اٍل عال 
 

 َا مًاد ي ريش

ای وكارتزدی اعكت وكِ تَعكظ       همالِ حاضز حافل هغالؼِ
پضٍّؾگزاى در ادارُ ول تیوِ عالهت اعتاى ایالم در ؽكؼ  

اعكىي پكذیزػ     تی  تز رٍی ًغخ عی 1391هاِّ اٍل عال 
ؽذُ تَعظ هزاوش پزتَپشؽىی عزف لكزارداد تكا ادارات وكل    

اهل وؾَری ؽ 4تیوِ عالهت در هحذٍدُ خغزافیایی هٌغمِ 
ّای وزهاًؾاُ، اففْاى، خَسعكتاى، لزعكتاى، ایكالم،      اعتاى

تختیككاری ٍ وْىیلَیككِ ٍ تَیزاحوككذ فككَرت   ٍ  چْارهحككال
اعىي   تی  پذیزفتِ اعت. خاهؼِ آهاری هغالؼِ ولیِ ًغخ عی

ؽذگاى عاسهاى تیوكِ عكالهت در هزاوكش پزتَپشؽكىی       تیوِ
 عكتاى لزارداد، ارائِ ؽذُ تِ ادارات ول تیوِ عكالهت ا   عزف

تختیاری، خَسعكتاى،   ٍ  ّای وزهاًؾاُ، اففْاى، چْارهحال 
تَیزاحوكذ در ؽكؼ هاّكِ اٍل     ٍ  لزعتاى، ایالم ٍ وْىیلَیِ

اعت. تزای تؼییي حدن ًوًَِ اتتكذا آهكار تؼكذاد     1391عال 
ًغخ خاهؼِ آهاری در هحذٍدُ هىاًی هغالؼِ اعتخزاج ؽذ تا 

ػٌَاى حدن  ًغخِ تِ 2482اعتفادُ اس خذٍل هَرگاى تؼذاد 
ًوًَِ تؼییي ٍ عپظ تِ ًغثت تؼذاد ًغخ)تا تَخِ تِ خكذٍل  

، 368هككذوَر( در ّككز اعككتاى عككْویِ هزتَعِ)وزهاًؾككاُ    
 ٍ   ، چْارهحككال337، لزعككتاى373، خَسعككتاى370افككفْاى
 343ٍ ایككالم  346تَیزاحوككذ  ٍ   ، وْىیلَیكك345ِ تختیككاری

     ِ  ّكا آهكار    ًغخِ( تؼییي گزدیكذ. تكِ هٌظكَر اًتخكاب ًوًَك
تفىیىی تؼذاد ًغخ در ّز اعتاى هَرد تزرعی لزار گزفكت ٍ  

ّای هَرد هغالؼكِ اس    تٌذی، ًوًَِ  تا اعتفادُ اس رٍػ خَؽِ
  4ؽْزعتاى در عكغح هٌغمكِ    20هزوش پزتَپشؽىی در  26
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ّكای هكَرد ًظكز      ّكا اس اعكتاى   وؾَری اًتخاب ٍ ًغخ آى
ّای هخكذٍػ    درخَاعت گزدیذ پظ اس ٍفَل ًغخ، ًوًَِ

ّا هٌفه ؽذ تا اعتفادُ اس اعٌاد ٍ هذارن هَخَد  ذاد آىاس تؼ
وؾكَری ٍ هغالؼكِ    4در ادارات ول تیوكِ عكالهت هٌغمكِ    

ّا تَعظ پزعؾگزاى در چه لیغت ثثت   اعٌاد هَخَد، دادُ
ّا وذگذاری ٍ ٍارد رایاًكِ    ٍ پظ اس تاییذ هؾاٍر ػلوی، دادُ

تكا   ٍ SPSS vol.21افكشار    عپظ تا اعتفادُ اس ًزمگزدیذ. 
تدشیكِ ٍ تحلیكل   اعتفادُ اس آسهَى آًالیش ٍاریاًظ یه عزفِ 

 Excelافكشار    ّا فَرت گزفكت ٍ تكا اعكتفادُ اس ًكزم      دادُ

ًوَدارّا ٍ خذاٍل عزاحكی ٍ رعكن ؽكذُ ٍ گكشارػ      2007
 گزدیذ. تایپ  Wordافشار  ًْایی آهادُ ٍ در ًزم

 

 َاي پصيَش  یافتٍ

 7/17تا  40-49ّا ًؾاى داد وِ گزٍُ عٌی   تزرعی دادُ

 درفذ 5/3عال تا  0-9درفذ تیؾتزیي ٍ گزٍُ عٌی 
چٌیي  ووتزیي فزاٍاًی را تِ خَد اختقاؿ دادُ اعت. ّن

درفذ خاهؼِ هَرد هغالؼِ  4/65دٌّذ وِ   ّا ًؾاى هی  دادُ
اًذ. تا تزیي هیاًگیي ّشیٌِ   عال عي داؽتِ 50ووتز اس 

ریال  318535عال تا  60-69اعىي در گزٍُ عٌی   تی  عی
ریال  223562عال تا  0-9ٍ ووتزیي آى در گزٍُ عٌی 

درفذ ّشیٌِ ًغخ هَرد  7/17عال  40-49اعت. گزٍُ عٌی 
 ANOVAهغالؼِ را تِ خَد اختقاؿ دادُ اعت. آسهَى 

ّای اًدام ؽذُ در   داری تیي ّشیٌِ  ًؾاى داد ارتثاط هؼٌی

 (.=p<001/0) ّای هختلف عٌی ٍخَد دارد  گزٍُ

درفذ فزاٍاًكی ًغكخ    3/48دّذ وِ   ّا ًؾاى هی ُ آًالیش داد
 درفذ تكِ خكٌظ هًَكث اختقكاؿ     3/50تِ خٌظ هذوز ٍ 

ّا حاوی اس ػكذم ٍخكَد اخكتالف      دارد. تدشیِ ٍاریاًظ دادُ
ّای اًدام گزفتِ اس ًظز خٌظ هَرد هغالؼِ   دار ّشیٌِ  هؼٌی

ایكي تكذاى هؼٌاعكت وكِ ًكَع       ( 1ٍ)خذٍل ؽوارُ تَدُ اعت
ّای فَرت   رٍی ّشیٌِ هزد تَدى تاثیزی تزیا  خٌظ سى ٍ

 (. P>05گزفتِ ًذاؽتِ اعت)

 
 تِ تفىیه خٌظ 1391وؾَری ًیوِ اٍل عال  4ؽذگاى عاسهاى تیوِ عالهت در هٌغمِ   اعىي تیوِ  تی  . هیاًگیي ّشیٌِ ًغخ عی1خذٍل ؽوارُ 

 

 درفذ اس ول ّشیٌِ خوغ ول ّشیٌِ تِ ریال هیاًگیي ّشیٌِ تِ ریال خٌظ

 %2/49 344414307 287251 ذوزه

 %5/49 347169564 278181 هًَث

 %3/1 9126332 260752 ًاهؾخـ

 %100 700710203 282317 خوغ ول
 
 
 
 
 

درفذ  5/70چٌیي هؾاّذُ ؽذ وِ هزاوش داًؾگاّی تا  ّن
درفذ ووتزیي فزاٍاًی ًغخ  2/4تیؾتزیي ٍ هزاوش خیزیِ تا 

ّا ًؾاى   اًذ. دادُ  ُاعىي را تِ خَد اختقاؿ داد  تی  عی
ّای   درفذ ّشیٌِ 9/84درفذ فزاٍاًی ٍ  4/86دٌّذ وِ   هی

 در تخؼ دٍلتی 4اعىي در هٌغمِ   تی  خذهات عی
)داًؾگاّی ٍ دٍلتی غیزداًؾگاّی( اًدام ؽذُ اعت. 

اعىي در تخؼ خقَفی   تی  تیؾتزیي هیاًگیي ّشیٌِ عی

ؾگاّی غیز داً ریال ٍ ووتزیي آى تِ تخؼ دٍلتی 323183
الىیت هزاوش (. ه2)خذٍل ؽوارُ ریال تؼلك دارد 274895ا ت

ؽذگاى عاسهاى   اعىي تیوِ  تی  ّای عی  در هیاًگیي ّشیٌِ
ٍخَد  ANOVAثیزگذار اعت. آسهَى اتیوِ عالهت ت

ّا را تِ تفىیه هالىیت هزاوش ًؾاى   دار ّشیٌِ  ارتثاط هؼٌی

(.p≤001/0)داد

 

 

تِ تفىیه  1391وؾَری ًیوِ اٍل عال  4ؽذگاى عاسهاى تیوِ عالهت در هٌغمِ  اعىي تیوِ  تی   ِ ًغخ عی. هیاًگیي ّشیٌ 2خذٍل ؽوارُ 
 اعىي تی   هالىیت هزوش عی

 درفذ اس ول ّشیٌِ خوغ ول ّشیٌِ تِ ریال هیاًگیي ّشیٌِ تِ ریال هالىیت هزوش

 %7/10 74978548 323183 خقَفی

 %5/4 31462573 299644 خیزیِ

 %4/69 485960533 277533 داًؾگاّی

دٍلتی غیز 
 داًؾگاّی

274895 108308549 5/15% 
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ًغخ  درفذ 5/87دّذ وِ   ّا ًؾاى هی  دادُخذٍل فَق 
تَعظ پشؽىاى فَق  درفذ 6/11تَعظ هتخققیي، 

 ّن تَعظ پشؽىاى ػوَهی تدَیش ؽذُ درفذ 1تخقـ ٍ 
اعىي تِ پشؽىاى   تی  اًذ. ٍ تیؾتزیي هیاًگیي ّشیٌِ عی 

ریال ٍ ووتزیي آى هزتَط تِ  412473تخقـ تا   فَق
ریال تؼلك دارد. تخقـ  191339پشؽىاى ػوَهی تا 

ثز افتاد ٍ آسهَى َّا ه پشؽىاى ًیش در هیاًگیي ّشیٌِ
ANOVA ّا   دار تیي هیاًگیي ّشیٌِ  ٍخَد ارتثاط هؼٌی

 (.p≤001/0)در تخقـ پشؽىاى هختلف را ًؾاى داد

ت وِ پشؽىاى داخلی هغش ٍ اػقاب عا ّا حاوی  تزرعی دادُ

تیؾتزیي ٍ پشؽىاى گزٍُ خزاحی وَدواى ٍ  درفذ 5/26تا 
ووتزیي هیشاى فزاٍاًی ًغخ را تِ خَد  ففز درفذپَعت تا 

ٍ گزٍُ  درفذ 8/15اًذ پشؽىاى گزٍُ داخلی تا   اختقاؿ دادُ
ENT  در رتثِ دٍم ٍ عَم تدَیش خذهات عیدرفذ  8/14تا 

اعىي تِ   تی  ًذ. تیؾتزیي هیاًگیي ّشیٌِ عیاعىي لزار دار  تی 
ریال ٍ ووتزیي آى هزتَط  546507رؽتِ تخققی اًىَلَصی 

ریال تؼلك دارد. رؽتِ  181510تِ رؽتِ پشؽه ػوَهی تا 
خا ِ ّا اثز خَد را ت  تخققی پشؽىاى ًیش در هیاًگیي ّشیٌِ

ّا در  دار تیي ّشیٌِ  ارتثاط هؼٌی ANOVAگذاؽت ٍ آسهَى 

(.p≤001/0) خققی پشؽىاى را ًؾاى دادرؽتِ ت
 

 
غخ عی.  1وَدار ؽوارُ ً غثیً  یً  ًٍا ل عال  4ؽذگاى عاسهاى تیوِ عالهت در هٌغمِ   اعىي تیوِ  تی  فزا ًیوِ ٍا  ِت تفىیه گزٍُ تخققی 1391وؾَری 

 
 درفكذ  2/86دّكذ وكِ     ّا ًؾكاى هكی    فزاٍاًی تدوؼی دادُ

 10هغالؼكِ تَعكظ   ّشیٌِ ًغخ هَرد  درفذ 4/84فزاٍاًی ٍ 
، خزاحی ENT گزٍُ تخققی داخلی هغش ٍ اػقاب، داخلی،

هغش ٍ اػقاب، خزاحی ػوكَهی، ارتَپكذی، خزاحكی ولیكِ ٍ     
پشؽككه ٍ ػفككًَی فككَرت  هدككاری ادرار، اًىَلككَصی، رٍاى

 (.1)ًوَدار ؽوارُ گزفتِ اعت
 

 

غخ عی 3خذٍل ؽوارُ  یً  ًٍا ل عال  4در هٌغمِ  ؽذگاى عاسهاى تیوِ عالهت  اعىي تیوِ  تی  . فزا ًیوِ ٍا  اعىي تی  ِت تفىیه رٍػ عی  1391وؾَری 

 فزاٍاًی ًغثی فزاٍاًی هغلك)%( ؽزح

 اعىي  تی  رٍػ عی

 7/68 (68)1704 عادُ

 3/31 (32)778 اعپیزال

 100 (100)2482 خوغ ول
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اعىي تِ رٍػ عادُ   تی  دّذ وِ عی ّا ًؾاى هی  دادُ
ّشیٌِ ًغخ هَرد  درفذ 8/38ٍ رٍػ اعپیزال  درفذ 2/61

 تی  عی اًذ. هیاًگیي ّشیٌِ  هغالؼِ را تِ خَد اختقاؿ دادُ
 251747ریال ٍ عادُ  359271اعىي تِ رٍػ اعپیزال  

 تی  ًمؼ رٍػ اًدام عی ANOVAریال اعت. آسهَى 
دار تَدى   ّا ًؾاى داد ٍ هؼٌی  اعىي را در هیاًگیي ّشیٌِ 

 (.p≤001/0) َدییذ ًواّا را ت  ارتثاط تیي ّشیٌِ

درفذ درخَاعت ّای ًغخ هَرد هغالؼِ تذٍى  2/80

درفذ آى ّا تا  4درفذ آى ّا تا وٌتزاعت ٍ  8/15وٌتزاعت ٍ 
وتزیي هیاًگیي ّشیٌِ ٍ تذٍى وٌتزاعت درخَاعت ؽذُ اًذ. و

اعىي تذٍى وٌتزاعت   تی  اعىي هزتَط تِ خذهات عی  تی  عی
هزتَط تِ ًغخ خذهات  ریال ٍ تا تزیي آى 238818تا هیاًگیي 

ریال  669333اعىي تا ٍ تذٍى وٌتزاعت تا هثلغ   تی  عی
 تی  ًمؼ ًَع عی ANOVA(. آسهَى 4)خذٍل ؽوارُ اعت

دار   ّا ًؾاى داد ٍ ٍخَد ارتثاط هؼٌی  اعىي را در هیاًگیي ّشیٌِ 

 (.p≤001/0)ییذ ًوَداّا را ت تیي ّشیٌِ

 
تِ تفىیه  1391وؾَری ًیوِ اٍل عال  4ؽذگاى عاسهاى تیوِ عالهت در هٌغمِ  اعىي تیوِ  ی ت . هیاًگیي ّشیٌِ ًغخ عی 4خذٍل ؽوارُ 
 اعىي تی  ًَع ًدام عی 

 درفذ اس ول ّشیٌِ خوغ ول ّشیٌِ تِ ریال هیاًگیي ّشیٌِ تِ ریال اعىي تی ًَع عی

 %6/9 66933299 669333 تا ٍ تذٍى وٌتزاعت

 %6/22 158312790 404892 تاوٌتزاعت

 %8/67 475247261 238818 وٌتزاعت تی

 %0 216853 216853 ًاهؾخـ

 

 2/43اعكىي هغكش تكا      تكی   دّذ وكِ عكی   ّا ًؾاى هی آًالیش دادُ
ووتكزیي هیكشاى    ففز درفكذ تیؾتزیي ٍ اًگؾت دعت تا  درفذ

هكَرد هغالؼكِ را تكِ خكَد       ّای تدَیشی در ًغكخ   فزاٍاًی اًذام
ّ    اختقاؿ دادُ اعكىي    تكی   شیٌكِ عكی  اًذ. ووتكزیي هیكاًگیي 
ریكال ٍ   128777اعىي آرًكح تكا هیكاًگیي      تی  هزتَعِ تِ عی

اعىي گزدى عكیٌِ    تی  تا تزیي آى هزتَط تِ ًغخ خذهات عی
 ANOVAریكال اعكت. آسهكَى     981290ؽىن لگي تا هثلكغ  

ِ   تی  ًمؼ خذهات تدَیشی عی ّكا    اعىي را در هیاًگیي ّشیٌك
ِ   دار ًؾاى داد ٍ ٍخَد ارتثاط هؼٌی  ّكا را تكِ تفىیكه    تیي ّشیٌك

 (.p≤001/0)ییذ ًوَداخذهات تدَیشی ت

 3/81دّذ وِ   ّا ًؾاى هی  ّای حافل اس تزرعی دادُ  یافتِ
 تدَیشّا در ًغخ هَرد هغالؼِ حاٍی یه اًذام تَدُ درفذ

 ففز درفذاًذام اعت وِ  6اًذ ٍ ووتزیي فزاٍاًی هزتَط تِ  
 ANOVAآسهَى ًغخ هَرد هغالؼِ را ؽاهل ؽذُ اعت. 

ّا تِ تفىیه تؼذاد اًذام   دار تیي ّشیٌِ  ٍخَد ارتثاط هؼٌی

 (.p≤001/0) ییذ ًوَدااعىي را ت  تی  تدَیشی عی

ّای اًدام   اعىي  تی  عی درفذ 5/81حالی اعت وِ  ایي در 
اًذام  6اًذ ٍ ووتزیي فزاٍاًی هزتَط تِ   ؽذُ یه اًذام تَدُ

. تِ ایي هفَْم وِ را ؽاهل ؽذُ اعت ففز درفذ اعت وِ
اًذ اها یه اًذام   تدَیشّای چٌذ اًذاهی تَدُ درفذ 2/0همذار 

اًدام ؽذُ اعت تِ ػثارت دیگز اگز دٍ اًذام تَعظ پشؽه در 
اعىي فمظ یه اًذام   تی  ًغخِ تدَیش ؽذُ در هزوش عی

اعىي   تی  اًدام ؽذُ اعت. ووتزیي هیاًگیي ّشیٌِ عی
ریال  228280ام تا هیاًگیي اعىي یه اًذ  تی  هزتَط تِ عی

اعىي چْار   تی  ٍ تا تزیي آى هزتَط تِ ًغخ خذهات عی
ٍخَد  ANOVAریال اعت. آسهَى  978607اًذام تا هثلغ 
 تی  ّا تِ تفىیه تؼذاد اًذام عی  دار تیي ّشیٌِ  ارتثاط هؼٌی

 (.p≤001/0) ییذ ًوَدااعىي اًدام ؽذُ را ت 

تؾخیـ  درفذ 3/65دّذ وِ   ّا ًؾاى هی  تزرعی دادُ
اًذ.   اعىي هَرد هغالؼِ ًزهال تَدُ  تی  ًتایح ًغخ عی
در رتثِ  درفذ 9/2 ٍ عیٌَسیت تا درفذ 2/4اًحزاف تیٌی تا 

   دٍم ٍ عَم لزار دارًذ. تؾخیـ ًْایی در هیاًگیي ّشیٌِ
ؽذگاى عاسهاى تیوِ عالهت   اعىي تیوِ  تی  ّای عی

ارتثاط  ANOVA سهَى(. آ5)خذٍل ؽوارُ ثیزگذار اعتتا
دار ًؾاى   ّا تِ تفىیه تؾخیـ ًْایی را هؼٌی  تیي ّشیٌِ

(.p≤001/0)داد
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تِ تفىیه تؾخیـ  1391وؾَری ًیوِ اٍل عال  4ؽذگاى عاسهاى تیوِ عالهت در هٌغمِ  اعىي تیوِ  تی  . فزاٍاًی ًغخ عی  5خذٍل ؽوارُ 
 ًْایی ٍ تزحغة اعتاى

 ؽزح تؾخیـ

 اعتاى
خوغ 
 خَسعتاى لزعتاى اففْاى هاًؾاُوز ایالم ول

چْارهحال ٍ 
 تختیاری

وْىیلَیِ ٍ 
 تَیزاحوذ

 ًزهال
 1620 245 230 208 214 181 219 323 فزاٍاًی هغلك

 3/65 8/70 7/66 8/55 5/63 9/48 5/59 2/94 فزاٍاًی ًغثی

اًحزاف 
 تیٌی

 105 6 2 55 7 19 16 0 فزاٍاًی هغلك

 2/4 7/1 6/0 7/14 1/2 1/5 3/4 0 فزاٍاًی ًغثی

 عیٌَسیت
 72 11 8 12 13 17 11 0 فزاٍاًی هغلك

 9/2 2/3 3/2 2/3 9/3 6/4 3 0 فزاٍاًی ًغثی

 ویغت ولیِ
 46 10 8 5 7 9 7 0 فزاٍاًی هغلك

 9/1 9/2 3/2 3/1 ½ 4/2 9/1 0 فزاٍاًی ًغثی

 لٌفادًَپاتی
 38 10 3 4 3 10 8 0 فزاٍاًی هغلك

 5/1 9/2 9/0 1/1 9/0 7/2 2/2 0 فزاٍاًی ًغثی

تَدُ 
 ّتزٍصى

 34 2 4 6 8 3 9 2 فزاٍاًی هغلك

 4/1 6/0 2/1 6/1 4/2 8/0 4/2 6/0 فزاٍاًی ًغثی

 ؽىغتگی
 33 2 1 4 8 6 11 1 فزاٍاًی هغلك

 3/1 6/0 3/0 1/1 4/2 6/1 3 3/0 فزاٍاًی ًغثی

 عٌگ ولیِ
 30 7 6 6 3 7 0 1 فزاٍاًی هغلك

 2/1 2 7/1 6/1 9/0 9/1 0 3/0 فزاٍاًی ًغثی

 آتزٍفی هغش
 30 2 12 6 2 6 2 0 فزاٍاًی هغلك

 2/1 6/0 5/3 6/1 6/0 6/1 5/0 0 فزاٍاًی ًغثی

ضایؼات 
 تَهَرال

 26 3 3 2 2 10 6 0 فزاٍاًی هغلك

 1 9/0 9/0 5/0 6/0 7/2 6/1 0 فزاٍاًی ًغثی

 عایز
 448 48 68 65 70 102 79 16 فزاٍاًی هغلك

 1/18 8/13 6/19 5/17 6/20 7/27 6/21 6/4 ثیفزاٍاًی ًغ

 خوغ ول
 2482 346 345 373 337 370 368 343 فزاٍاًی هغلك

 100 100 100 100 100 100 100 100 فزاٍاًی ًغثی
 

 
 

 

دٌّذ وِ در اعتاى ایالم تؾخیـ ًْایی   ّا ًؾاى هی  دادُ
اعىي ًزهال گشارػ ؽذُ    تی  ًغخ عی درفذ 94تیؼ اس 

ّای  ر همایغِ تا تؾخیـ ًْایی عایز اعتاىاعت وِ د
وؾَری تا تزیي هیشاى گشارػ ًزهال اعت ایي در  4هٌغمِ 

تؾخیـ  درفذ 49حالی اعت وِ در اعتاى اففْاى لزیة 
)خذٍل اعىي ًزهال گشارػ ؽذُ اعت   تی  ًْایی ًغخ عی

 ایي هغلة ًؾاى دٌّذُ ایي اعت وِ گشارػ ٍ(. 5ؽوارُ 
وؾَر تِ ٍیضُ در  4عىي در هٌغمِ ا  تی  ًَیغی ًغخ عی 

اعتاى ایالم ًیاس تِ تَخِ دارد تا اس ًتایح تْزُ تیؾتزی تزد ٍ 
 اس ّذر رفتي هٌاتغ هالی تخؼ عالهت خلَگیزی ًوَد.

 

 گیري  بحث ي وتیجٍ

 درفذ 7/17عال تا  40-49ًتایح ًؾاى داد وِ گزٍُ عٌی 
ووتزیي  درفذ 5/3عال تا  0-9تیؾتزیي ٍ گزٍُ عٌی 

خاهؼِ هَرد  درفذ 4/65اًی را تِ خَد اختقاؿ دادُ ٍ فزاٍ
اًذ. ًتایح ایي هغالؼِ در   عال عي داؽتِ 50هغالؼِ ووتز اس 

الْی در عال  همایغِ تا هغالؼِ وارتزدی هحذٍدی وِ فتح
اعىي اعتاى ایالم اًدام دادُ ٍ   تی  تز رٍی ًغخ عی 1387

ؽذُ  اعىي اًدام  تی  گشارػ ًوَدُ تَد وِ تیؾتزیي عی
ول ًغخ  درفذ 8/20عال تا  31-40هزتَط تِ گزٍُ عٌی 

دّذ وِ تا تزیي   ّا ًؾاى هی  تاؽذ هتفاٍت اعت. دادُ  هی
عال تا  60-69اعىي در گزٍُ عٌی   تی  هیاًگیي ّشیٌِ عی

  درفذ 7/17عال تا  40-49ریال ٍ گزٍُ عٌی  318535
اعىي هَرد   تی  ّای ًغخ عی  تا تزیي عْن اس ّشیٌِ

ّا   اًذ. تدشیِ ٍاریاًظ دادُ  هغالؼِ را تِ خَد اختقاؿ دادُ
 ّا را هثثت ٍ ٍخَد اختالف هؼٌی  ًمؼ ایي هتغیز در ّشیٌِ

 ییذ ًوَد.ات درفذ 1ّا را در عغح   دار در ّشیٌِ 
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ؽذگاى ًؾاى داد وِ   ًتایح حافل اس تزرعی خٌغیت تیوِ
ٍ فزاٍاًی ًغخ تِ هزداى  درفذ 3/48 وِ رغن ایي  ػلی
ّا   ّشیٌِ درفذ 2/49تِ سًاى اختقاؿ یافتِ ٍ  درفذ 3/50

ًث اتفاق َتَعظ خٌظ ه درفذ 5/49تَعظ خٌظ هذوز ٍ 
افتادُ اعت. تدشیِ ٍاریاًظ ایي هتغیز ًؾاى داد وِ اختالف 

داری تیي هیاًگیي ّشیٌِ ًغخ هَرد هغالؼِ ٍخَد   هؼٌی
ثیزی ًذارد. تِ ایي هؼٌا وِ ًَع خٌظ، سى ٍ یا هزد تَدى تا

ّای فَرت گزفتِ ًذاؽتِ اعت. ًتایح هغالؼِ   رٍی ّشیٌِ تز
در هَرد ایي هتغیز تا ًتایح هغالؼِ وارتزدی هحذٍدی وِ 

  تیوِعی تی اعىي الْی تا ػٌَاى تزرعی ٍ آًالیش ًغخ   فتح
ؽذگاى ادارُ ول تیوِ خذهات درهاًی اعتاى ایالم عِ هاِّ 

 7/50زاد هًَث اف»گشارػ ًوَد وِ اًدام داد ٍ 1388دٍم 
درفذ تار هزاخؼِ را تِ خَد  3/49درفذ ٍ افزاد هذوز 

داؽت ٍ ًؾاى داد وِ هتغیز  تغثیك« اًذ.  اختقاؿ دادُ
 ّا ًذارد.  ثیزی در هیشاى ّشیٌِخٌظ تا

اعىي هَرد   تی  ًتایح هغالؼِ در سهیٌِ ٍاتغتگی هزاوش عی
هغالؼِ تِ تخؼ دٍلتی یا خقَفی حاوی اس ٍخَد اختالف 

اعت.  درفذ 1ّا در عغح   دار در هیاًگیي ّشیٌِ  هؼٌی
 درفذ 84فزاٍاًی ًغثی تدوؼی ًتایح ًؾاى داد وِ تیؼ اس 

وؾَر در تخؼ  4اعىي در هٌغمِ   تی  ّای ًغخ عی  ّشیٌِ
ّای   داًؾگاُدٍلتی اتفاق افتادُ اعت وِ اس ایي هیشاى عْن 

ٍ تخؼ دٍلتی  درفذ 69ػلَم پشؽىی تیؼ اس 
ّا ًیش در   ّشیٌِ درفذ 16اعت.  درفذ 15غیزداًؾگاّی 

تخؼ خقَفی ٍ خیزیِ اًدام ؽذُ اعت. هغلة فَق 
ّای ػلَم پشؽىی تِ   تیاًگز ایي ًىتِ اعت وِ داًؾگاُ

اعىي در   تی  هیي وٌٌذُ خذهات عیاتزیي ت  ػٌَاى ػوذُ
وؾَر ّغتٌذ تخؼ خقَفی در ایي هٌغمِ  4عغح هٌغمِ 
گیزی ًذاؽتِ اعت ٍ ٌَّس ًتَاًغتِ اعت تِ   رؽذ چؾن

ّای ػلَم پشؽىی هغزح   ػٌَاى رلیة خذی تزای داًؾگاُ
 تی  وٌٌذگاى خذهات عی  ؽَد. تؼاهل ٍ وٌتزل رفتار ارائِ

 ّای عی  اعىي در تخؼ دٍلتی تزای تْیٌِ ًوَدُ ّشیٌِ 
ّای   ّشیٌِ درفذ 84تَاًذ   یاعىي در ایي تخؼ ه  تی 

را تِ عوت راّثزدی  4عاسهاى تیوِ عالهت در هٌغمِ 
 ًوَدى خزیذ خذهات ّذایت ًوایذ. 

ّا در هتغیز تخقـ پشؽىاى تدَیش وٌٌذُ   ًتایح دادُ
اعىي ًؾاى داد وِ تیؾتزیي هیشاى   تی  خذهات عی
ًغخ تِ پشؽىاى هتخقـ  درفذ 5/87تدَیشّا تا 

تخقـ   عت وِ پشؽىاى فَقا حالی دراختقاؿ دارد ایي 
ول  درفذ 5/82اًذ.   تدَیشّا را اًدام دادُ درفذ 6/11

ّای ًغخ هَرد هغالؼِ ًیش تَعظ پشؽىاى هتخقـ   ّشیٌِ
درخَاعت ؽذُ اعت عْن پشؽىاى فَق تخقـ اس ول 

ّا ًیش   اعت. تدشیِ ٍاریاًظ دادُ درفذ 9/16ّا   ّشیٌِ
 هثثت ٍ ٍخَد اختالف هؼٌیّا را   ًمؼ ایي هتغیز در ّشیٌِ

 ییذ ًوَد.ات درفذ 1ّا را در عغح   دار در ّشیٌِ 
اعىي تَعظ پشؽىاى   تی  هحذٍدیت تدَیش خذهات عی

اعىي   تی  )خش در هَارد اٍرصاًظ ٍ فمظ در هَرد عی ػوَهی
هغش( عْن تدَیش پشؽىاى ػوَهی در تدَیشّا را در ًغخ هَرد 

 7/0ِ آًاى را تِ ووتز ٍ عْن ّشیٌ درفذ 1هغالؼِ تِ حذٍد 
ؽذگاى تِ   رعاًذُ اعت. هحذٍدیت دعتزعی تیوِ درفذ

ٍیضُ در تزخی ِ تخقـ در عغح هٌغمِ ت  پشؽىاى فَق
تَاى تِ   ّا وِ تؼذاد آًاى اًگؾت ؽوار اعت را هی اعتاى

  ػٌَاى یىی اس ػَاهل احتوالی هیشاى ون عْن پشؽىاى فَق
 ظز گزفت.اعىي در ً  تی  ّای عی  تخقـ در ّشیٌِ

اعىي   تی  رؽتِ تخققی پشؽىاى تدَیش وٌٌذُ خذهات عی
ّا ٍ فزاٍاًی ًغخ تدَیشی   اس هتغیزّایی اعت وِ در ّشیٌِ

حائش اّویت اعت تِ ّویي هٌظَر هتغیز هذوَر در هغالؼِ 
ّا   حاضز هَرد تزرعی لزار گزفت. فزاٍاًی تدوؼی دادُ

ّشیٌِ  فذدر 4/84فزاٍاًی ٍ  درفذ 2/86دّذ وِ   ًؾاى هی
گزٍُ تخققی داخلی هغش ٍ  10ًغخ هَرد هغالؼِ تَعظ 

، خزاحی هغش ٍ اػقاب، خزاحی ENT اػقاب، داخلی،
ػوَهی، ارتَپذی، خزاحی ولیِ ٍ هداری ادرار، اًىَلَصی، 

پشؽه ٍ ػفًَی فَرت گزفتِ اعت. در ایي هیاى  رٍاى
فزاٍاًی  درفذ 5/26پشؽىاى گزٍُ داخلی هغش ٍ اػقاب تا 

هَرد هغالؼِ روَرددار ّغتٌذ. ًتایح هغالؼِ در ول ًغخ 
هَرد ایي هتغیز تا ًتایح هغالؼِ وارتزدی هحذٍد هؾاتِ لثلی 

عی تی الْی تا ػٌَاى تزرعی ٍ آًالیش ًغخ   وِ تَعظ فتح
ؽذگاى ادارُ ول تیوِ خذهات درهاًی اعتاى   تیوِ اعىي

وِ گشارػ ًوَد تیؾتزیي  1388 عال ایالم عِ هاِّ دٍم
اعىي تَعظ هتخققیي داخلی هغش ٍ   تی  عت عیدرخَا

تدَیش گزدیذُ اعت تغثیك دارد.  درفذ 5/23اػقاب تا 
ّا ًیش   گزٍُ تخققی داخلی هغش ٍ اػقاب در تخؼ ّشیٌِ

ول ّشیٌِ ًغخ هَرد هغالؼِ  درفذ 7/18اعت ٍ  روَرددار
 3/17اعت گزٍُ هتخققیي داخلی تا   را اس آى خَد وزدُ

عاسی در ًغخ هَرد هغالؼِ را تِ خَد   ٌِهمام دٍم ّشی درفذ
ّا ًؾاى داد وِ   اًذ. تدشیِ ٍاریاًظ دادُ  اختقاؿ دادُ
ّا در ایي هتغیز در   داری تیي هیاًگیي ّشیٌِ  اختالف هؼٌی

ٍخَد دارد تِ ایي هؼٌی وِ رؽتِ تخققی  درفذ 1عغح 
 ثیزگذار اعت.اّا ت  در هیشاى ّشیٌِ

اعىي ٍخَد دارد وِ در   تی  ی تزای اًدام عییّا  رٍػ
ثزًذ اس خولِ آى َّای عاسهاى تیوِ عالهت ه  افشایؼ ّشیٌِ

ّا عادُ ٍ اعپیزال ّغتٌذ وِ در ًغخ هَرد هغالؼِ   رٍػ
ّا در ایي هتغیز ًؾاى داد وِ   هؾاّذُ ؽذًذ. ًتایح دادُ
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 3/31ًغخ هَرد هغالؼِ تِ فَرت عادُ ٍ  درفذ 7/68
 اًذ. ّن  خَاعت ؽذُّا تِ فَرت اعپیزال در آى درفذ
اعىي تِ رٍػ عادُ   تی  ول ّشیٌِ عی درفذ 2/61چٌیي 

تِ رٍػ اعپیزال اًدام ؽذُ اعت. تدشیِ  درفذ 8/38
ّا ًمؼ ایي هتغیز را هثثت ٍ ٍخَد اختالف   ٍاریاًظ دادُ

ًؾاى  درفذ 1ّا را در عغح   دار در هیاًگیي ّشیٌِ هؼٌی
 . (3)خذٍل ؽوارُ داد

  تی  ّای عی  ثز در تؼزفَِت ًیش اس ػَاهل هاعتفادُ اس وٌتزاع
ّای تیوِ عالهت   رعذ در ّشیٌِ  اعىي اعت وِ تِ ًظز هی
ّا در هَرد ایي هتغیز در ًغخ   ًمؼ داؽتِ تاؽذ. ًتایح دادُ

 درفذ 2/80هَرد هغالؼِ تیاًگز ایي هغلة اعت وِ 
 8/15ّای ًغخ هَرد هغالؼِ تذٍى وٌتزاعت ٍ   درخَاعت

ّا تا ٍ تذٍى وٌتزاعت  آى درفذ 4ا وٌتزاعت ٍ ّا ت آى درفذ
ّشیٌِ ًغخ هَرد  درفذ 8/67اًذ. ّویي عَر   درخَاعت ؽذُ

اعىي تذٍى وٌتزاعت تَدُ   تی  هغالؼِ هزتَط تِ خذهات عی
اعىي تا   تی  ّشیٌِ ًغخ هزتَط تِ خذهات عی درفذ 6/22

وٌتزاعت ٍ تمیِ ّشیٌِ تِ ًغخ تدَیشی تا ٍ تذٍى وٌتزاعت 
رغن فزاٍاًی تا ی ًغخ تذٍى   اؿ یافتِ اعت. ػلیاختق

ّا ووتز اعت. ػلت ایي   ّا اس ّشیٌِ وٌتزاعت عْن آى
تَاى در تؼزفِ ایي خذهات خغتدَ وزد چَى   اختالف را هی

اعىي تذٍى وٌتزاعت ووتز اس عایز   تی  وِ ّشیٌِ خذهات عی
 ًیش حاوی ّا  اعىي اعت. تدشیِ ٍاریاًظ دادُ  تی  اًَاع عی
ّا تِ تفىیه ًَع   دار تَدى اختالف هیاًگیي ّشیٌِ  اس هؼٌی
 اعت. درفذ 1اعىي در عغح   تی  عی

ّا ًیش  اعىي هتٌَع ّغتٌذ ٍ تؼزفِ آى  تی  خذهات عی
 ایي تِ ػٌَاى یىی اس هتغیزّایی وِ هی تز هتفاٍت اعت تٌا

وٌذ ی عاسهاى تیوِ عالهت ًمؼ آفزیٌی ّا  تَاًذ در ّشیٌِ 
د هغالؼِ لزار گزفت. ًتایح حافلِ ًؾاى داد وِ هغزح ٍ هَر

تیؾتزیي هیشاى فزاٍاًی  درفذ 2/43اعىي هغش تا   تی  عی
چٌیي تیؾتزیي  هَرد هغالؼِ ّن  ّای تدَیشی در ًغخ  اًذام

  را تِ خَد اختقاؿ دادُ درفذ 3/29ّا تا   هیشاى ّشیٌِ
 درفذ، 6/11اعىي ؽىن ٍ لگي ًیش تا   تی  اعت. عی
ّا در رتثِ دٍم   ّشیٌِ درفذ 5/20ًغخ تا اختقاؿ فزاٍاًی 

ّا ًمؼ خذهات   لزار گزفتِ اعت. تدشیِ ٍاریاًظ دادُ
ّا ًؾاى داد ٍ   اعىي را در هیاًگیي ّشیٌِ  تی  تدَیشی عی

 ییذ ًوَد.اّا را ت  دار تَدى اختالف تیي هیاًگیي ّشیٌِ  هؼٌی
 

  وتایج

خ هَرد تدَیشّا در ًغ درفذ 3/81دّذ وِ   ًؾاى هی
ّای   ّشیٌِ درفذ 7/65اًذ ٍ   هغالؼِ حاٍی یه اًذام تَدُ

اعىي ًیش هزتَط تِ تدَیشّای یه اًذام در ًغخ   تی  عی

ّای حاوی اس   هغالؼِ تَدُ اعت. تدشیِ ٍاریاًظ دادُ هَرد
ّا تِ تفىیه اًذام   دار تَدى اختالف هیاًگیي ّشیٌِ  هؼٌی

 تدَیشی اعت.
س هدوَع اًذام تدَیشی پشؽىاى اس تؼذاد اًذام اًدام ؽذُ ا

هتغیزّایی تَد وِ هَرد تزرعی لزار گزفت. تدزتیات واری 
هدزیاى ٍ ًتایح هغالؼِ وارتزدی هحذٍد وِ تز رٍی ًغخ 

MRI ِؽذگاى تیوِ عالهت اعتاى ایالم تَعظ ًقزی   تیو
ٍ ّوىاراى اًدام ؽذُ تَد حىایت اس اختالف در تؼذاد اًذام 

م ؽذُ دارد. ایي اتفاق تِ د یلی هاًٌذ تدَیشی ٍ اًذام اًدا
اعىي،   تی  ؽذگاى، اؽتثاُ عَْی هزاوش عی  خَاعت تیوِ
ّای خذهت در تزخی هٌاعك هوىي اعت پیؼ   هحذٍدیت

آیذ تِ ّویي دلیل تِ ػٌَاى یه هتغیز هَرد هغالؼِ لزار 
ًغخ هَرد هغالؼِ  درفذ 3/81گزفت. ًتایح ًؾاى داد وِ در 

در ًغخ  درفذ 5/81حالی وِ  ُ تَد دریه اًذام تدَیش ؽذ
دٍ اًذام تدَیشی  درفذ 7/16یه اًذام اًدام ؽذُ تَد در 

 8/1دٍ اًذام اًدام ؽذُ اعت ٍ اس هدوَع  درفذ 6/16
 آى درفذ 6/1ًغخ وِ دارای عِ اًذام تدَیشی تَدًذ  درفذ

ّا ًیش   ّا عِ اًذام اًدام ؽذُ اعت. همایغِ هیاًگیي ّشیٌِ
ّای   ّای تدَیشی تا اًذام  اختالف در اًذامحىایت اس ٍخَد 

 درفذ 7/65ّای یه اًذام اس   اًدام ؽذُ دارد عْن ّشیٌِ
ّای اًدام   در اًذام درفذ 4/66ّای تدَیشی تِ   در اًذام

ّای دٍ اًذام اس   ؽذُ افشایؼ یافتِ در حالی وِ عْن ّشیٌِ
 در اًذام درفذ 6/28ّای تدَیشی تِ   در اًذام درفذ 7/28
 ANOVAّای اًدام ؽذُ واّؼ یافتِ اعت. آسهَى  

اعىي اًدام ؽذُ را در هیاًگیي   تی  ًمؼ تؼذاد اًذام عی
دار تَدى اختالف تیي هیاًگیي   ّا ًؾاى داد ٍ هؼٌی  ّشیٌِ
 ییذ ًوَد.اّا را ت  ّشیٌِ

در هغالؼِ حاضز هتغیز تؾخیـ ًْایی تِ هٌظَر تزرعی 
اعىي هَرد تزرعی   تی  ًَیغی هزاوش عی  ویفیت گشارػ

ّا ًؾاى داد وِ تؾخیـ ًْایی در   لزار گزفت ًتایح دادُ
ؽذگاى عاسهاى   اعىي تیوِ  تی  ّای عی  هیاًگیي ّشیٌِ
اختالف  ANOVAثیزگذار اعت. آسهَى اتیوِ عالهت ت

دار ًؾاى داد. تٌَع تؾخیـ   ّا را هؼٌی  تیي هیاًگیي ّشیٌِ
ي ًؾاى اس دلت اعى  تی  ًْایی حافل اس گشارػ ًغخ عی

ًَع  87اعىي دارد ٍخَد   تی  ًَیغی هزاوش عی  در گشارػ
ًتایح  درفذ 3/65رغن ًزهال تَدى   تؾخیـ هختلف ػلی

 اعىي هَرد هغالؼِ اختالف ویفیت گشارػ  تی  ًغخ عی
 اعىي را ًیش ًؾاى داد. ایي در حالی  تی  ًَیغی در هزوش عی 
رعی هیشاى تز»ىای تا ػٌَا عت وِ اًَری در هغالؼِا

گشارؽات ًزهال در ًغخ خذهات پزّشیٌِ پزتَپشؽىی 
عغات عزف لزارداد عاسهاى در َتؾخیقی ٍ غیزتْاخوی ه
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گشارػ « 1388 عال ول وؾَر تِ تفىیه اعتاى در خزداد
دارای تا تزیي  درفذ 56اعىي تا   تی  ًوَد وِ ًغخ عی

 درفذ 74اعىي هغش تا   تی  هیشاى ول گشارؽات ًزهال ٍ عی
یشاى ول گشارؽات ًزهال در وؾَر تَد. همایغِ ًتایح ًؾاى ه

اعىي   تی  گشارؽات ًزهال در ًغخ عی درفذ 3/9اس رؽذ 
  تی  ًغخِ( ًغخ هَرد هغالؼِ عی 1071)درفذ 2/43دارد. 

دارای  (درفذ 3/87ًغخِ هؼادل) 940اعىي هغش تَدًذ. وِ 
زدی ًتیدِ ًزهال ّغتٌذ وِ در همایغِ تا ًتایح هغالؼِ وارت

عی تی تزرعی ٍ آًالیش ًغخ »الْی تا ػٌَاى هحذٍد فتح
ؽذگاى ادارُ ول تیوِ خذهات درهاًی اعتاى   تیوِ اعىي

وِ تا تزیي درفذ تدَیش « 1388 عال ایالم عِ هاِّ دٍم
را گشارػ ًوَد  درفذ 4/59اعىي هغش تا   تی  هزتَط تِ عی

لؼِ دّذ. همایغِ ًتایح هغا  را ًؾاى هی درفذ 2/16واّؼ 
اًَری در سهیٌِ هیشاى ًتیدِ ًزهال   حاضز تا ًتایح هغالؼِ

 دّذ.  رؽذ ًؾاى هی درفذ 3/13اعىي هغش    تی  عی
 

 پیشىُادات

تخؼ خقَفی ٌَّس در عغح هٌغمِ تِ رلیة خذی تزای 
ّا اًحقار  تخؼ دٍلتی تثذیل ًؾذُ اعت ٍ در تزخی اعتاى

خذهت  خذهات در تخؼ دٍلتی اهىاى رلاتت را تزای تْثَد
ؽَد ٍسارت تْذاؽت، درهاى ٍ   اس تیي تزدُ اعت. پیؾٌْاد هی

آهَسػ پشؽىی حوایت  سم را اس تخؼ خقَفی در سهیٌِ 

اعىي تِ ػول آٍرد تا اهىاى ًظارت   تی  ِ خذهات عیئراا
 ِ خذهات فزاّن ؽَد.ئتیؾتز ٍ تْتز تز ارا

اعىي هَرد   تی  ًتایح ًغخ عی درفذ 3/65ًزهال تَدى 
ًَیغی در عغح   دّذ وِ ویفیت گشارػ  ًؾاى هیهغالؼِ 

ّا   ؽَد داًؾگاُ  هٌغمِ ًیاس تِ تَخِ تیؾتز دارد پیؾٌْاد هی
تزای تا  تزدى ویفیت در ایي سهیٌِ هذاخالت  سم را اس 
عزیك اًدوي رادیَلَصی ٍ ٍسارت تْذاؽت درهاى ٍ آهَسػ 

 پشؽىی ٍ وویتِ ػلوی تخققی تِ ػول آٍرًذ.

گزٍُ  10ًغخ هَرد هغالؼِ تَعظ  فذدر 2/86تیؼ اس 
، خزاحی هغش ENT تخققی داخلی هغش ٍ اػقاب، داخلی،

ٍ اػقاب، خزاحی ػوَهی، ارتَپذی، خزاحی ولیِ ٍ هداری 
اًذ.   پشؽه ٍ ػفًَی تدَیش ؽذُ ادرار، اًىَلَصی، رٍاى

ّای هزتَعِ   ّا اس عزیك گزٍُ  ؽَد داًؾگاُ  پیؾٌْاد هی
ایي ن تیؾتزی را تز اػضای ًظارت هغتمین ٍ غیزهغتمی

گزٍُ تخققی هزتَعِ اػوال ٍ تؼاهل تیؾتزی اس ًظز 
 رعاًی در هَرد ًتایح تدَیشّای آًاى تِ ػول آٍرًذ.  اعالع

 

 سپاسگساري

اس هذیزاى ول ٍ رٍعای ادارُ رعیذگی تِ اعٌاد پشؽىی 
ادارت ول تیوِ عالهت ایالم، وزهاًؾاُ، لزعتاى، چْارهحال 

َیِ ٍ تَیز احوذ، خَسعتاى ٍ اففْاى وِ ٍ تختیاری، وْىیل
در عی هزاحل تحمیك تا هحممیي ّوىاری ًوَدًذ تمذیز ٍ 

 تؾىز هی ًوایین.
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Abstract 

Introduction: Financial resources in sector 

of health are limited and demands to 

medical services are unlimited, also new 

services and technologies have been added 

to competition market that was leads to 

growing in use of health resources. 

Awareness from prescription and analysis 

of costly points can help to optimize the 

costs of health care.  
 

Materials & methods: The present article 

examines the way of CT scans prescription 

in insured health insurance organization in 

zone 4 of country in the first half of 2012. 

Sample size was appointed by Morgan table 

and cluster method was used. Samples were 

selected from 26 medical radiation centers 

in 20 cities and data was analyzed by using 

SPSS software version 21.  
 

Findings: The result of present study 

illustrated that 84% of CT scan costs were 

in governmental part that share of medical 

universities was 69% and share of other 

non-academic governmental part was 15%. 

Most rates of prescriptions given to 

specialists with 87.5% prescriptions and 

82.5% of total cost of prescriptions were 

studied. 86.2% of prescriptions were 

prescribed by 10 specialists. Most of 

prescriptions were belonged to neurology 

group with frequency equal 26.5% of total 

prescriptions. 68.7% of prescriptions have 

been requested simply and 31.3 % of them 

have a spiral request. 80.2% requests and 

67.8% of prescriptions cost were without 

contrast. Brain CT scan have allocated the 

most frequency (43.2%) and costs (29.3%). 
 
Discussion & Conclusion: Acquisition of 

manufacturer centers variables, type of 

professions, specialty, CT scan method, 

type of C T scan, the number of prescribed 

limb and the number of limb which CT 

scan have been done on it are effective in 

costs.  

 

Keywords: CT scan, Cost, Province, Zone 

4, Health insurance. 
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