ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ در دﮐﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺮاي ﮔﺰارﺷﺎت آﻣﺎر ﮐﺎرﮐﺮد و ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮐﺮد در
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 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻤﮑﺎر  :ﻣﺒﻠﻎ درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻤﮑﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران آن
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
ﺟﻤﻊ آزاد  :ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺧﺎرج از ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻪ در ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺿﺮﺑﺪر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ
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

ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻏﯿﺮ روز  :ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﻣﺮوز در روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﮔﺮ در ﻫﺮ
روز ﮔﺰارش ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻏﯿﺮ روز ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺎي ﻫﻤﺎن روز  0اﺳﺖ و از روز ﻫﺎي ﺑﻌﺪ در ﮔﺰارش
روزﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻏﯿﺮ روز ﻣﯿﺨﻮرد و از ﻣﺎﻧﺪه ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻢ ﻣﯿﺸﻮد
ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻘﺪ ﻗﺒﻠﯽ  :ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪي ﮐﻪ در روز ﮔﺰارش ﮔﯿﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه
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
ﮐﻞ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرت  :ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ روز ﺑﺼﻮرت ﮐﺎرت ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
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.
ﮐﻞ درﯾﺎﻓﺘﯽ روز  -ﺑﺎﻧﮏ  :ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق وارﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﻘﺪي و ﻫﻢ ﮐﺎرت

