
  

  در  بکاررفته در دکمه جمع براي گزارشات آمار کارکرد و لیست کارکردعناوین 

  برنامه آزمایشگاه راهکار

  بیمه : مبلغ سهم سازمان در بیمه گر پایه

  بیمار : مبلغ سهم بیمار در بیمه گر پایه

  بیمه مکمل : مبلغ سهم سازمان در بیمه مکمل

  پرداختی : مبلغ کل پرداختی بیماران

  مانده : مبلغ بدهی بیماران 

  تخفیف : مبلغ تخفیف وارد شده براي بیماران در صفحه پذیرش یا صندوق

کاهش فرانشیز : مبلغ درصد تخفیف که در تعریف قراردادها تعریف میشود جهت تخفیف به بیماران آن 

  قرارداد

تخفیف که در آزمایشگاههاي همکار تعریف میشود براي بیماران آن تخفیف آزمایشگاه همکار : مبلغ درصد 

  درخواست

  جمع رند : مبلغ رند شده بیماران 

جمع کل درآمد : مجموع مبالغ جمع دولتی و هزینه و جمع آزاد منهاي مجموع تخفیفهاي وارد شده براي 

  بیماران در سطر تخفیف

  هزینه : مبلغ مابه التفاوت دولتی و خصوصی

  زاد : مجموع مبالغ تستهاي خارج از تعهد بیمه که در پذیرش با عالمت ضربدر مشخص شده اندجمع آ

  پرداختی روز : کل مبلغی که بیماران در روز پذیرش خود پرداخت کرده اند

  پرداختی با کارت : کل مبلغی که بیماران توسط کارت پرداخت کرده اند



ز در روزهاي بعد از پذیرش خود پرداخت داشته اند. اگر در هر پرداختی غیر روز : کل مبلغی که بیماران امرو

است و از روز هاي بعد در گزارش  0روز گزارش بگیریم پرداختی غیر روز براي پذیرش هاي همان روز 

  روزهاي قبل پرداختی غیر روز میخورد و از مانده بیماران کم میشود

ري توسط بیماران پذیرش شده قبلی پرداخت شده تسویه نقد قبلی : کل مبلغ نقدي که در روز گزارش گی

  است

تسویه قبلی با کارت : کل مبلغی که در روز گزارش گیري توسط بیماران پذیرش شده قبلی بصورت پرداخت 

  با کارت پرداخت شده است.

  کل دریافتی نقدي : کل مبلغ نقدي که در این روز به صندوق پرداخت شده است

  بلغی که در این روز بصورت کارت به صندوق پرداخت شده استکل دریافتی با کارت : کل م

جمع کل کارکرد روز : مجموع مبالغ جمع دولتی  و جمع آزاد و هزینه (کل مبلغی که امروز مرکز کارکرده 

  است)

تسویه قبلی با کارت / نقد: مجموع مبالغی که توسط بیماران پذیرش هاي قبلی در این تاریخ پرداخت شده 

  است.

  بانک : مجموع مبالغی که در این تاریخ به صندوق واریز شده است هم نقدي و هم کارت  -ریافتی روز کل د

  

  

  




