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چکیده
مقدمه :محاسبۀ هزینۀ خدمات ارائهشده در بخش سالمت ،اساس استقرار نظام بودجهبندی عملیاتی و تعیین تعرفههای
واقعی است .با توجه به اهمیت نظام آموزش در بخش سالمت و لزوم محاسبۀ بهای تمامشدۀ آن ،هدف اصلی این مقاله،
محاسبۀ بهای تمامشدۀ تحصیل در رشتههای غیربالینی بخش سالمت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
استان فارس بهروش بهایابی بر مبنای فعالیت است.
روش پژوهش :جامعۀ آماری پژوهش شامل رشته-مقاطع غیربالینی در  9دانشکدۀ مستقر در شهر شیراز و  5دانشکدۀ
سایر شهرستانهای استان فارس بود .اطالعات مورد نیاز از نرمافزارهای حسابداری تعهدی ،حقوق و دستمزد و معاونت
آموزشی به نام «سما» ،دانشکدهها نظیر جایگاه دقیق افراد و واحدهای موظف استادان ،فهرست حقالزحمههای
پرداختشده و مصاحبه گردآوری شد.
یافتهها :در رشتههای غیربالینی ،رابطۀ بهای تمامشدۀ تحصیل دانشجو در واحدهای درسی عملی با بهای تمامشدۀ
تحصیل دانشجو در واحدهای درسی نظری مثبت و معنیدار بود .بهای تمامشدۀ تحصیل در مقاطع تحصیلی مختلف نیز
تفاوت معنیداری داشت؛ بهنحوی که مقطع کاردانی با مبلغ حدود  489میلیون ریال کمترین و دکتری تخصصی با مبلغ
حدود 636ر 3میلیون ریال بیشترین میزان از نظر میانگین بهای تمامشده بود .بهای تمامشدۀ تحصیل در دانشکدههای
مختلف نیز تفاوت معنیداری داشت .دانشکدههای علوم و فناوریهای نوین پزشکی ،داروسازی و پزشکی بهترتیب،
بیشترین میزان بهای تمامشدۀ تحصیل دانشجو را داشت؛ افزون بر این با توجه به سهم آموزش (حدود  )%53از کل بهای
تمامشده ،لزوم توجه مسئوالن به آموزش بهمنظور کمکردن بهای تمامشدۀ تحصیل دانشجو مشخص شد.
نتیجهگیری :مسئوالن باید تمرکز خود را بر کنترل و کاهش بهای تمامشدۀ آموزش بهعنوان اصلیترین جزء بهای
تمامشدۀ تحصیل قرار دهند .بنابراین ،هنگام مقایسۀ بهای تمامشدۀ رشته-مقاطع مختلف و نیز برای تخصیص بودجه به
دانشکدهها باید به عواملی نظیر تعداد واحدهای درسی عملی و نظری ،مقطع و دانشکده توجه داشته باشند.
واژههای كلیدی :بهایابی بر مبنای فعالیت ،حسابداری بخش سالمت ،رشتههای غیربالینی.
 .1استاد ممتاز ،گروه حسابداری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران (نویسنده مسئول؛ رایانامهmnamazi@rose.shirazu.ac.ir :؛ دورنگار.)071-36460520 :
 .2دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران (رایانامه.)dr.saharzare.2003@gmail.com :
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مقدمه

راهبردی نیز سودمند است ( .)10از این رو ،بهدلیل تأثیر
معنیدار آن بر بهبود عملکرد ،شمار سازمانهایی که به

بخش سالمت در جهان تحت فشار زیادی در زمینۀ

اجرای روش بهایابی روی میآورند ،رو به افزایش

کنترل هزینهها ،کنترل بودجه و بهبود خدمات خود قرار

است ( .)11کریشنان نیز نشان داد که روش بهایابی بر

دارد .از این رو ،در پاسخ به محدودیتهای مزمن مالی

مبنای فعالیت بهوسیلۀ محاسبۀ صحیح هزینۀ تحصیل هر

از ابزارهای حسابداری مدیریت و نظام بهایابی استفاده

دانشجو و شناسایی فعالیتهای فاقد ارزش افزوده ،به

میکند ( 1و  .)2در دهۀ اخیر حسابداری مدیریت

مؤسسات آموزشی کمك میکند تا عملکرد خود را

بهعنوان ابزار اساسی برای پیگیری کارایی و کنترل

بهبود بخشند .این روش بهایابی میتواند بهعنوان ابزاری

هزینهها ،در بخش سالمت نیز اهمیت یافته است ( )3و

قوی برای حل مشکالت مدیریت دانشگاهها در امور

کنترل اثربخش منابع و فعالیتها ،بهعنوان مسئلهای

آموزشی به کار برده شود (.)12

مهم ،مورد توجه ارکان راهبری هر سازمان قرار گرفته

با توجه به مطالب باال و با درنظرگرفتن اهمیت نظام

است ( .)4مسئوالن دانشگاهها نیز به اهمیت حسابداری

آموزش در بخش سالمت و لزوم محاسبۀ بهای

مدیریت برای ادارۀ دانشگاهها پی بردهاند و بهدلیل

تمامشده ،هدف پژوهش این است که الگوی بهایابی

کاهش منابع مالی موجود ،نیاز روزافزون به داشتن نظام

بر مبنای فعالیت را در رشتههای غیربالینی بخش سالمت

حسابداری بهای تمامشده را احساس کردهاند (.)5

طراحی کند .سعی شده است ،با مطالعۀ پژوهشهای

بنابراین ،موضوع بهای تمامشدۀ تحصیل دانشجو و

پیشین و مصاحبه با صاحبنظران در ستاد دانشگاه علوم

واحد درسی ،چه در پژوهش و چه در عمل ،بسیار مورد

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس و

توجه است (.)6

دانشکدههای آن ،الگوی بهایابی بر مبنای فعالیت برای

در پژوهشهای زیادی به این حقیقت اشاره شده

رشتههای غیربالینی مناسب با ساختار دانشکدههای

است که باید برای دسترسی به اطالعات دقیق و کامل

وزارت بهداشت طراحی شود .اهمیت این پژوهش در

مورد نیاز در تصمیمگیری ،از روش بهایابی بر مبنای

این است که اطالعات علمی مناسبی دربارۀ بهای

فعالیت استفاده کرد ( 7و  .)8این روش بهایابی روابط

تمامشدۀ خدمات آموزشی ،برای کمك به

علّی ایجاد هزینهها و فعالیتهای الزم برای تولید

تصمیمگیری و اجرای بودجهریزی عملیاتی ارائه

محصول یا خدمتی را مشخص میکند که برای سازمان

میدهد .نوآوری آن ،درنظرگرفتن همه دانشکدههای

ارزش اقتصادی ایجاد میکند .در این روش بهجای

زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

یك محرک هزینه ،محرکهای اصلی و مؤثر فعالیتها

درمانی استان فارس در رشتههای غیربالینی در

تعیین میشود ( .)9روش بهایابی بر مبنای فعالیت برای

محاسبات است .این امر موجب شده است که بهای

سطوح بودجهبندی ،تصمیمگیری مالی و تصمیمگیری

تدریس استادان مهمان از سایر دانشکدهها نیز در
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محاسبات لحاظ شود؛ افزون بر این با در نظر گرفتن

 .)15همچنین ،از آنجا که محصول واحدهای خدماتی

هزینههای انجامشده در ستاد دانشگاه و تعیین دقیق

فیزیکی نیست ،تخصیص هزینه در این واحدها

جایگاه افراد سعی شده است ،بهای تمامشدۀ تحصیل

مشکلتر است و در نتیجه انتخاب روش محاسبه بهای

بهطور دقیق محاسبه شود.

تمامشده در واحدهای خدماتی نسبت به سایر واحدها

در ادامه ،ابتدا مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش بیان

اهمیت بیشتری دارد (.)16

میشود و سپس فرضیهها مطرح میشود؛ پس از آن،

روش بهایابی بر مبنای فعالیت شامل محاسبۀ

در قسمت روش پژوهش الگوی محاسبۀ بهای تمامشدۀ

هزینههای هر فعالیت بر اساس منابعی است که برای

تحصیل دانشجو ارائه میشود .در بخش بعد یافتههای

انجام آن فعالیت به کار میرود و تخصیص این هزینهها

حاصل از محاسبۀ بهای تمامشدۀ تحصیل و نیز آزمون

از منابع به اهداف هزینه از قبیل خدمات آموزشی ،بر

فرضیههای پژوهش و سرانجام نتیجهگیری و پیشنهادها

اساس مبنای تخصیص مناسب است ( 17و  .)18استفاده

ذکر شده است.

از این روش برای محاسبه بهای تمامشدۀ دانشجو در
سازمانهای آموزشی ،در مقایسه با روش هزینهیابی

مبانی نظری

سنتی ،منجر به تخصیص صحیحتر هزینهها میشود

محاسبۀ بهای خدمات ارائهشده در بخش سالمت،

( .)16نتایج پژوهشهای انجام شده در زمینه بهایابی در

اساس استقرار نظام بودجهبندی عملیاتی و تعیین

دانشگاهها نشاندهندۀ کاربرد روش بهایابی بر مبنای

تعرفههای واقعی است .نبودن اطالعات علمی مناسب

فعالیت و مزایای آن برای دانشگاههاست ( .)19روش

دربارۀ بهای تمامشدۀ خدمات دولتی ،هرگونه اقدامی

بهایابی بر مبنای فعالیت ،روابط علی ایجاد هزینهها و

در زمینۀ اجرای بودجهبندی عملیاتی در این بخشها را

فعالیتهای الزم برای تولید محصول یا خدمتی را

با شکست مواجه خواهد کرد .بنابراین ،طراحی و

مشخص میکند که برای سازمان ارزش اقتصادی ایجاد

اجرای نظام بهایابی مناسب ضروری بهنظر میرسد

میکند .این روش ،همۀ عوامل اصلی و مؤثر فعالیتها

( .)13در بستههای طرح تحول در آموزش علوم

را تعیین میکند ،مراکز هزینه مربوط به هر عامل فعالیت

پزشکی ،دانشگاهها ملزم به طراحی و توسعۀ سامانهای

را مشخص میکند ،نرخهای مربوط به هزینهها را پیدا

برای محاسبۀ بهای تمامشدۀ تحصیل در رشته-مقاطع

میکند و نرخها را بر اساس منابعی ،جذب محصول

مختلف آموزش عالی سالمت و حمایت از

میکند که برای ایجاد محصول یا خدمت استفاده شده

پژوهشهای مرتبط شدهاند (.)14

است .نمودار شمارۀ  1این روابط را نشان میدهد (.)9

پژوهشهای زیادی به این حقیقت اشاره کردهاند

این روش به مدیران دانشگاهی امکان درک عوامل

که روش بهایابی سنتی نمیتواند اطالعات مورد نیاز

تأثیرگذار بر بهای تمامشدۀ تحصیل دانشجو را فراهم

برای تصمیمگیری مدیران دانشگاهها فراهم کند ( 7و

میکند که در فرایند تصمیمگیری مدیران حائز اهمیت
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هزينهها

فعالیتها

مراكز هزينۀ
فعالیتها
فعالیت

تخصیص هزينهها
به محصوالت

تعیین مبناهای
مناسب

منابع

مرحلۀ اول تخصیص

مرحلۀ دوم تخصیص

تخصیص

تخصیص

نمودار  :1سازوکار عملكرد روش بهایابی بر مبنای فعالیت در تخصیص هزینهها به هدف هزینه (منبع :نمازی ())9

است .برای مثال ،در صورتی که دانشگاه فعالیتهای

آکسفورد بروکس با پیچیدگی الگو به مشکل برخورد

خود را با نگاهی جدید و حساس نسبت به هزینهها

کردند به نحوی که حجم اطالعات تولیدشده مازاد بر

بازنگری کند ،میتواند بهرهوری خود را افزایش دهد

ظرفیت الگوی صفحهگستر موجود شد و مجبور شدند

(.)20

از مشاور برون سازمانی کمك بگیرند .دانشگاه

اجرای روش بهایابی بر مبنای فعالیت در حوزههای

ساوتهمپتون که با الگویی کامل متشکل از 22

مختلف نظیر بخش آموزش ،خدمات ،فناوری ،تجارت

محرک هزینه شروع کرد در پایان تنها با سه محرک

و تولید متفاوت است و مستلزم درنظرگرفتن

هزینه نظام بهایابی خود را نهایی و اجرا کرد (.)7

ویژگیهای خاص هر حوزه در اجرای آن است (.)21

بهمنظور اجرای صحیح روش بهایابی بر مبنای

دانشگاههایی که روش بهایابی بر مبنای فعالیت را

فعالیت ،کوپر و کاپالن ( )22پیشنهاد کردند به منابع

استفاده کردهاند در پیادهسازی آن مشکالتی داشتهاند.

بااهمیت ،منابعی که مصارف آنها به طور بااهمیتی بین

دانشگاه منچستر در مراحل اولیه تصمیم به انتخاب یك

محصوالت یا خدمات مختلف متفاوت است و منابعی

روش ساده متشکل از محرکهای هزینه گرفت.

که الگوی تقاضای آنها با فعالیتهای سنتی یا

دانشگاه ولز ،در طبقهبندی فعالیتها بین پژوهش،

معیارهای حجم مانند دستمزد مستقیم ،زمان فرایند یا

آموزش و سایر خدمات و دانشگاه لیدز متروپولین در

مواد اولیه مطابقت ندارد ،توجه بیشتری شود .اجرای

تخصیص سربار به رشتهها مشکل داشتند .مسئولین

کامل روش بهایابی بر مبنای فعالیت ،به درک افراد
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شاغل در دانشگاه در مورد مزایای این الگو و تغییر

کردند و به این نتیجه رسیدند که این روش منجر به

فرهنگ آنها در مدیریت هزینه وابسته است (.)23

درک بهتر مخازن هزینه و ارائه راهکار در راستای
کاهش هزینهها از طریق شناسایی فعالیتهای بدون

پیشینۀ پژوهش

ارزش افزوده میشود (.)27

پژوهشهای زیادی برای محاسبۀ بهایابی بر مبنای

در ایران نیز برخی از پژوهشهای پیشین به محاسبۀ

فعالیت در دانشگاهها انجام شده است .تاتیکوندا و

بهای تمامشدۀ تحصیل دانشجو بر اساس روش بهایابی بر

تاتیکوندا نشان دادند که با وجود اینکه روش بهایابی بر

مبنای فعالیت پرداختهاند .براتی و همکاران با استفاده از

مبنای فعالیت در بسیاری از شرکتهای تولیدی و

روش بهایابی بر مبنای فعالیت بهای تمامشدۀ تحصیل

خدماتی آمریکا اجرا شده است اما تعداد کمی از

دانشجو در رشتۀ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و

دانشگاهها و دانشکدهها در این کشور این روش را اجرا

خدمات بهداشتی درمانی قم را برای سال  1381محاسبه

کردهاند .با این حال ،دانشگاههایی که روش بهایابی بر

کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که در دورۀ چهار

مبنای فعالیت را پیادهسازی کردهاند اظهار داشتهاند که

سالۀ پژوهش ( ،)1378-1381هزینۀ تحصیل دانشجو در

این روش به آنها در مدیریت مالی دقیقتر و تخصیص

کارشناسی پرستاری برابر با  16/8میلیارد ریال بوده است.

بهتر منابع کمك کرده است ( .)24کوکس و همکاران

هزینههای آموزشی و رفاهی نیز بهترتیب %72/14 ،و

نیز کاربرد روش بهایابی بر مبنای فعالیت در دانشگاهها

 %17/5از کل هزینهها را تشکیل میدهد (.)28

را بررسی کردند .بر اساس نتایج پژوهش آنها حداکثر

عبادیفردآذر و همکاران با استفاده از روش بهایابی بر

سودمندی روش بهایابی بر مبنای فعالیت در دانشگاهها

مبنای فعالیت ،بهای تمامشدۀ آموزش دانشجویان در

زمانی حاصل میشود که از نتایج آن برای ارزیابی

مقاطع تحصیلی مختلف در دانشکدۀ مدیریت و

عملکرد گروههای آموزشی و نیز تخصیص منابع

اطالعرسانی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

استفاده شود ( .)25لیما نشان داد با توجه به کاهش منابع

بهداشتیدرمانی ایران را برای سال تحصیلی 1385-1386

مالی در دانشگاهها ،آنها نیز نیاز به اجرای روشهای

محاسبه کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که بهای

بهایابی دقیقتر نظیر روش بهایابی بر مبنای فعالیت

تمامشدۀ ارائۀ یك واحد درسی در دانشکده بهطور

دارند .چرا که از نظر وی نظامهای بهایابی سنتی

متوسط 854ر902ر 8ریال و متوسط هزینۀ تمامشدۀ

اطالعات قابل اتکایی در مورد بهای تمام شده خدمات

تحصیل دانشجو 807ر586ر 18ریال است .دکتری

ارائه نمیکند .لیما الگوی روش بهایابی بر مبنای فعالیت

مدیریت اطالعات (092ر566ر 56ریال) و کارشناسی

را برای دانشگاههای کشور پرتقال ارائه کرد (.)26

مدارک پزشکی (748ر760ر 7ریال) نیز بهترتیب بیشترین

الیاس و مهروترا نیز روش بهایابی بر مبنای فعالیت را در

و کمترین مبلغ بهای تمامشده در تحصیل دانشجو را داشته

کتابخانه دانشگاهی خصوصی در کشور بحرین اجرا

است ( .)29رجبی در پژوهشی بهای تمامشدۀ آموزش
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دانشجویان برخی رشتههای پزشکی در دانشگاههای علوم

این هزینه شامل هزینۀ آموزشی  18/850میلیون ریال،

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز ،یزد و فسا برای

هزینۀ پژوهشی  1/894میلیون ریال ،هزینۀ اداری 2/519

سال تحصیلی  1386-1387را ازطریق روش بهایابی بر

میلیون ریال و هزینههای جاری و نگهداری  1/463میلیون

مبنای فعالیت محاسبه کرد .نتایج پژوهش وی نشان داد که

ریال است .حقدوست و همکاران بیان کردند که تحصیل

بهای تمامشدۀ آموزش دانشجو در رشتههای مختلف و

هر دانشجو بهطور متوسط  31/11میلیون ریال هزینه دارد

برحسب دانشگاه ،تفاوت معناداری با یکدیگر دارد .این

و میانگین هزینۀ تحصیل هر دانشجو در مقطع تحصیالت

تفاوت بهطور عمده به تعداد واحدهای درسی ،تجهیزات

تکمیلی بیش از  2/5برابر دانشجوی کارشناسی است

آموزشی ،ترکیب واحدهای درسی (نظری و عملی) و

( .)32جلیلی و اشرفی هزینۀ سرانه دانشجو در دانشگاه آزاد

تعداد دانشجو بستگی دارد .افزون بر این ،پژوهش رجبی

اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران را با استفاده از روش

ثابت کرد که حدود  %40بهای تمامشده در آموزش

بهایابی بر مبنای فعالیت برای سال تحصیلی 1391-1392

دانشجو به هزینههای سطح نگهداری (هزینههای حوزۀ

برآورد کردند .نتایج پژوهش آنها بیانکنندۀ تأثیر

ریاست دانشگاه و خدمات غیرمستقیم آموزشی) و بقیه به

چشمگیر بهکارگیری این روش در محیطهای آموزشی

هزینههای سطح واحد (هزینههای نیروی انسانی ،مواد

است .بهعبارتدیگر ،بهکارگیری روش بهایابی بر مبنای

مصرفی آزمایشگاه و ملزومات مصرفی آموزشی) مربوط

فعالیت برای محاسبۀ بهای تمامشده در خدمات آموزشی

است ( .)30عباسی نیز با روش بهایابی بر مبنای فعالیت،

موجب مدیریت و قیمتگذاری دقیق و صحیحتر آنها

بهای تمامشدۀ تحصیل دانشجو در رشته-مقاطع علوم

میشود ( .)33قاسمپور و همکاران نیز هزینۀ تمامشدۀ

انسانی را برآورد کرد .محل انجام پژوهش وی دانشگاه

تحصیل دانشجو بهروش بهایابی بر مبنای فعالیت را محاسبه

آزاد اسالمی و واحد علیآباد کتول برای سال تحصیلی

کردند .این پژوهش در دانشکدۀ پیراپزشکی دانشگاه علوم

 1387-1386بوده است .نتایج پژوهش عباسی نشان داد

پزشکی تهران برای سال  1391انجام شده است .یافتههای

که رشتۀ کارشناسی حسابداری بهدلیل تعداد زیاد دانشجو

پژوهش آنها نشان داد که هزینۀ تمامشدۀ تحصیل

از کمترین مقدار بهای تمامشده و رشتۀ کاردانی زبان

دانشجو در مقطع دکتری بهطور میانگین 679ر312ر118

انگلیسی بهدلیل تعداد کم دانشجویان ،بیشترین مقدار بهای

ریال بهعنوان باالترین مقدار ،مقطع کارشناسیارشد در

تمامشده را داشته است ( .)31حقدوست و همکاران بهای

رتبۀ دوم با مبلغ 824ر714ر 76ریال و هزینۀ تمامشدۀ

تمامشدۀ تحصیل مربوط به دانشجویان دانشکدۀ بهداشت

تحصیل دانشجو در دورۀ کارشناسی با رقم 537ر312ر42

در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

بهعنوان کمترین مقدار است ( .)34رضایی با روش بهایابی

کرمان را بر اساس روش بهایابی بر مبنای فعالیت برای سال

بر مبنای فعالیت ،بهای تمامشدۀ ارائه خدمات به

 1390محاسبه کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که

دانشجویان رشتههای پزشکی و پیراپزشکی دانشکدۀ علوم

هزینۀ کل دانشکده برابر با  24/726میلیون ریال بوده است.

پزشکی ساوه برای سال  1393را برآورد کرد .نتایج
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پژوهش وی نشان داد که  %90از کل هزینۀ دانشجو از

بهعنوان هزینۀ سرانۀ آموزش دانشجو به دانشگاه پرداخت

منابع عمومی را دولت تأمین کرده است و  %10هزینهها

میشود ،لزوم بازنگری در تخصیص اعتبار سازمان

بدون اعتبار است .نتایج پژوهش رضایی نشان داد که بهای

مدیریت به دانشگاهها را نشان میدهد ( .)37مهمترین مزایا

تمامشدۀ خدمات به دانشجویان بیشتر از محل اعتبارات

و نقاط قوت پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهشهای

معاونت دانشجویی در سال  1393بوده است .این پژوهش،

پیشین به شرح زیر است:

ضرورت بازنگری در اعتبار لحاظشده برای معاونت

 -جامعۀ آماری این پژوهش گسترده است و شامل

دانشجویی را مشخص میکند .در بین رشته-مقاطع

دانشکدههای غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی و

بررسیشده ،رشتۀ بهداشت محیط باالترین میزان بهای

خدمات بهداشتی درمانی استان فارس است؛ بنابراین

تمامشده را داشته است ( .)35رحیمنیا و همکاران بهای

امکان مطالعۀ تطبیقی بهای تمامشدۀ تحصیل را

تمامشدۀ ارائه خدمات دانشجویی مربوط به دانشگاه علوم

فراهم میکند.

پزشکی تهران در حوزۀ معاونت دانشجویی و فرهنگی را

 -در پژوهشهای پیشین به هزینههای انجامشده در ستاد

محاسبه کردند .پژوهش آنها بهروش بهایابی بر مبنای

دانشگاه علوم پزشکی ،برای پشتیبانی از دانشکدهها

فعالیت برای سال  1390بوده است .نتایج پژوهش نشان داد

توجه نشده است؛ افزون بر آن بهدلیل آنکه در

که  %40از کل هزینۀ دانشجو از منابع عمومی دولت تأمین

پژوهش حاضر ،اطالعات همه دانشکدهها در نظر

شده است و  %60هزینهها بدون اعتبار است .این کسری

گرفته میشود تخصیص هزینههای ستاد به

بودجه به کاهش و افت کمیت وکیفیت خدمات

دانشکدهها صحیحتر انجام خواهد شد.

دانشجویی در محورهای مختلف منجر میشود .این

 -در پژوهشهای پیشین کارانه و حقوق استادان هیئت

موضوع ،نشاندهندۀ ضرورت بازنگری در اعتبار

علمی تفکیك نشده و در محاسبۀ حقوق استادان نیز

لحاظشده برای معاونت دانشجویی است ( .)36کجوری

به واحدهای موظفی با سمت و بدون سمت توجه

و همکاران بهای تمامشدۀ تحصیل دانشجو در دکتری

نشده است.

حرفهای پزشکی عمومی را برآورد کردند .این پژوهش
در دانشکدۀ پزشکی شیراز و برای سال  1386انجام شده

فرضیههای پژوهش

است .نتایج پژوهش آنها نشان داد که بهای تمامشدۀ

بر اساس نتایج پژوهشهای پیشین ،بهای تمامشدۀ

تحصیل دانشجو در رشتۀ پزشکی عمومی ،مبلغ 4ر303

تحصیل رشتههایی با درسهای عملی بیشتر و رشتههایی

میلیون ریال است .با توجه به این مطلب ،هزینۀ آموزشی

با درسهای نظری بیشتر متفاوت است و بهای تمامشدۀ

 268/3میلیون ریال ،پژوهشی  13/25میلیون ریال،

تحصیل رشتههایی که بیشتر درسهای آن نظری نسبت

فرهنگیرفاهی  7/4میلیون ریال و مدیریتی  14/45میلیون

به سایر رشتهها کمتر است ( 30و  .)34بنابراین ،فرضیۀ

ریال است .ازآنجاکه این مبلغ ،پنج برابر مبلغی است که

اول پژوهش به شرح زیر تدوین شد:
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فرضیۀ اول :در رشته-مقاطع غیربالینی ،بین بهای

پژوهش ،پیمایشی است .دورۀ زمانی پژوهش سال

تمامشدۀ سرانۀ تحصیل در واحدهای درسی عملی و

تحصیلی  1394-1395است .جامعۀ آماری پژوهش

نظری با استفاده از روش بهایابی بر مبنای فعالیت رابطۀ

شامل همه رشته-مقاطع غیربالینی  9دانشکدۀ شهر شیراز

معنیداری دارد.

(دانشکدههای بهداشت ،پرستاری و مامایی حضرت

نتایج پژوهش رجبی نشان داد که بهای تمامشدۀ

فاطمه (س) ،پزشکی ،پیراپزشکی ،علوم توانبخشی،

تحصیل دانشجو در مقاطع مختلف بهدلیل تفاوت در

داروسازی ،علوم و فناوریهای نوین پزشکی ،تغذیه و

تعداد واحدهای درسی ،تجهیزات آموزشی و تعداد

علوم غذایی و مدیریت و اطالعرسانی پزشکی) و 5

دانشجو با یکدیگر تفاوت معنیداری دارد (.)30

دانشکده از سایر شهرستانهای استان فارس

بنابراین ،فرضیۀ دوم پژوهش به شرح زیر تدوین شد:

(دانشکدههای پیراپزشکی داراب ،مجتمع آموزش عالی

فرضیۀ دوم :در رشته-مقاطع غیربالینی بین بهای

سالمت ممسنی ،پرستاری حضرت زهرا (س) آباده،

تمامشدۀ سرانۀ تحصیل با استفاده از روش بهایابی بر

پیراپزشکی استهبان و پرستاری امالبنین (س) المرد)

مبنای فعالیت ،در مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت

است .دلیل انتخاب این دانشکدهها برای جامعۀ آماری

معنیداری وجود دارد.

این است که رشتههای غیربالینی را ارائه میکنند و در

همچنین ،نتایج پژوهش رجبی نشان داد که در

شهرهای مختلف است .این روش امکان مقایسۀ نتایج را

دانشکدههای مختلف بهدلیل تفاوت در مدیریت

فراهم میکند .در پژوهش حاضر از نمونهگیری استفاده

هزینهها ،میزان استفاده از ظرفیتهای موجود در

نشده است و بهای تمامشدۀ تحصیل همه رشته-مقاطع

دانشکده و نیز ترجیح دانشجویان به انتخاب دانشکده

غیربالینی در دانشکدههای باال محاسبه شده است.

در شهرهای بزرگتر ،بهای تمامشدۀ تحصیل متفاوت
است ( .)30بنابراین ،فرضیۀ سوم پژوهش به شرح زیر
تدوین شد:

پیادهسازی نظام بهایابی بر مبنای فعالیت
در این پژوهش با توجه به  5گام ارائه شده در

فرضیۀ سوم :بین بهای تمامشدۀ سرانۀ تحصیل با

پژوهش آمیزاواتی و همکاران ( )38به منظور اجرای

روش بهایابی بر مبنای فعالیت در دانشکدههای مختلف،

روش بهایابی در دانشگاهها و با توجه به ساختار

تفاوت معنیداری وجود دارد.

هزینههای بخش آموزش در دانشکدههای مورد بررسی،
الگوی بهای تمامشدۀ تحصیل دانشجو در رشته-مقاطع

روش پژوهش

غیربالینی در راستای استفاده از مزایای آن طراحی شد.

پژوهش حاضر کمی بوده و از حیث جهتگیری

گام  :1شناسایی منابع

پژوهشی کاربردی-توسعهای و از نظر راهبردی و روش
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گام  :2شناسایی محرکهای منابع

پزشکی و خدمات بهداشتیدرمانی استان فارس است؛

در سطح ستاد اطالعات مربوط به هزینهها در

همچنین اطالعات کلی دانشکدههای مورد بررسی،

معاونتهای غذا و دارو ،درمان و بهداشت بهدلیل اینکه

گروهها و رشتهها در جدول شمارۀ  1ارائه شده است.
اطالعات مربوط به هزینههای انجامشده در

ماهیت فعالیت این سه معاونت ارتباطی با بخش آموزش

دانشکدهها و ستاد (بهجز هزینۀ حقوق و مزایا) از

ندارند و به بخشهای درمان و بهداشت (بیمارستانها و

«نرمافزار حسابداری تعهدی» ،حقوق و مزایای اعضای

شبکهها) خدمت ارائه میکند در محاسبات در نظر

هیئت علمی و کارکنان ستاد و دانشکده از «نرمافزار

گرفته نشد .در ایران پژوهشی بهمنظور محاسبۀ بهای

حقوق و دستمزد» ،پرداخت حقالتدریس از

تمامشدۀ تحصیل در بخش سالمت انجام نشده بود که

«فهرستهای حقالتدریس» در معاونت آموزشی و

هزینههای ستاد را به واحدهای زیرمجموعه

هزینههای امور پژوهشی نظیر کتاب و مقاله از «اسناد

(بیمارستانها ،دانشکدهها و شبکهها) تخصیص دهد؛

معاونت پژوهشی» گردآوری شد؛ همچنین اطالعات

لذا ،محرکهای مناسبی بر اساس مصاحبه با

آموزشی نظیر تعداد واحدهای تدریس هر استاد ،تعداد

صاحبنظران معاونتهای مختلف تعیین شد.1 :

دانشجویان هر کالس ،نوع هر واحد شامل مقطع ،رشته،

معاونتهای آموزشی و دانشجویی :تخصیص به

نظری یا عملیبودن واحد از «نرمافزار معاونت آموزشی

دانشکدهها بر اساس تعداد دانشجویان؛  .2معاونت

سما» گردآوری شد.

پژوهشی :تخصیص به دانشکدهها بر اساس تعداد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان فارس (ستاد)
ریاست
معاونت آموزشی
معاونت پژوهشی
معاونت دانشجویی
معاونت پشتیبانی

دانشکدۀ 1

گروه 1

رشته 1

دانشکدۀ 2

گروه 2

رشته 2

سایر دانشکدهها

ریاست
معاونت توسعه و مدیریت
منابع
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
معاونت بهداشت
معاونت آموزشی
معاونت پژوهشی
معاونت دانشجویی

بیمارستانها

شبکهها

سایر گروهها

سایر رشتهها

نمودار  :2نمایی كلی از ساختار بخش سالمت در هر استان (منبع :یافتههای پژوهش)
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محاسبه بهای تمامشده تحصیل دانشجو در رشته-مقاطع غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی و ...
جدول  :1اطالعات رشتهمقطع تحصیلی بر حسب طول دوره
شمارۀ

دانشکده

دانشکده

شمارۀ
گروه

گروه

كد رشته

رشته

مقطع

تعداد واحد

طول دوره

به ماه ( )Pعملی نظری

كل

10

بهداشت

 1001اپیدمیولوژی

10555

کارشناسی ارشد ناپیوسته

اپیدمیولوژی

24

7/5

25/5

33

10

بهداشت

 1001اپیدمیولوژی

10556

دکتری تخصصی ( )Ph.Dاپیدمیولوژی

36

13

41

54

10

بهداشت

 1002ارگونومی

10665

کارشناسی ارشد ناپیوسته

ارگونومی

24

5/5

27/5

33

10

بهداشت

 1003آموزش و ارتقای سالمت

10365

کارشناسی ارشد ناپیوسته

آموزش بهداشت

24

1

36

37

10

بهداشت

 1003آموزش و ارتقای سالمت

10011

دکتری تخصصی ( )Ph.Dآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

36

3/5

45/5

49

10

بهداشت

 1003آموزش و ارتقای سالمت

10027

کارشناسی ارشد ناپیوسته

سالمت سالمندی

24

5/5

33/5

39

10

بهداشت

 1004مهندسی بهداشت حرفهای

10522

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت حرفهای

48

105/5 34/5

140

10

بهداشت

 1004مهندسی بهداشت حرفهای

10525

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی بهداشت حرفهای

24

13

29

42

10

بهداشت

 1004مهندسی بهداشت حرفهای

10101

دکتری تخصصی ( )Ph.Dمهندسی بهداشت حرفهای

36

9/5

41/5

51

10

بهداشت

 1004مهندسی بهداشت حرفهای

10523

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی بهداشت حرفهای

24

20

53

73

10

بهداشت

 1005مهندسی بهداشت محیط

10482

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت محیط

48

35

105

140

10

بهداشت

 1005مهندسی بهداشت محیط

10485

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی بهداشت محیط

24

5/5

30/5

36

10

بهداشت

 1005مهندسی بهداشت محیط

10483

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی بهداشت محیط

24

21

52

73

10

بهداشت

 1006بهداشت عمومی

10142

کارشناسی پیوسته

بهداشت عمومی

48

111/5 28/5

140

10

بهداشت

 1006بهداشت عمومی

10017

کارشناسی ارشد ناپیوسته

آموزش جامعهنگر در نظام سالمت

24

2

60

62

10

بهداشت

 1007حشرهشناسی پزشکی

10655

کارشناسی ارشد ناپیوسته

حشرهشناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

24

12

30

42

11

پرستاری و مامایی حضرت فاطمه

 1101پرستاری

11442

کارشناسی پیوسته

پرستاری

48

18

122

140

11

پرستاری و مامایی حضرت فاطمه

 1101پرستاری

11905

کارشناسی ارشد ناپیوسته

پرستاری مراقبتهای ویژه بزرگساالن

24

10/5

30

40/5

11

پرستاری و مامایی حضرت فاطمه

 1101پرستاری

11025

کارشناسی ارشد ناپیوسته

پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادا ن

24

9/5

28/5

38

11

پرستاری و مامایی حضرت فاطمه

 1101پرستاری

11027

کارشناسی ارشد ناپیوسته

پرستاری سالمت جامعه

24

7

29

36

11

پرستاری و مامایی حضرت فاطمه

 1101پرستاری

11047

کارشناسی ارشد ناپیوسته

روانپرستاری

24

16/5

19/5

36

11

پرستاری و مامایی حضرت فاطمه

 1101پرستاری

11017

کارشناسی ارشد ناپیوسته

پرستاری داخلی-جراحی

24

15/5

20/5

36

11

پرستاری و مامایی حضرت فاطمه

 1101پرستاری

11037

کارشناسی ارشد ناپیوسته

پرستاری کودکان

24

17/5

18/5

36

11

پرستاری و مامایی حضرت فاطمه

 1101پرستاری

11487

کارشناسی ارشد ناپیوسته

پرستاری سالمندی

24

14

22

36

11

پرستاری و مامایی حضرت فاطمه

 1101پرستاری

11446

دکتری تخصصی ( )Ph.Dپرستاری

30

1

45

46

11

پرستاری و مامایی حضرت فاطمه

 1102مامایی

11472

کارشناسی پیوسته

مامایی

48

107/75 38/25

146

11

پرستاری و مامایی حضرت فاطمه

 1102مامایی

11475

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مامایی

24

7/5

31

38/5

11

پرستاری و مامایی حضرت فاطمه

 1103فوریتهای پزشکی

11015

کارشناسی ناپیوسته

فوریتهای پزشکی

24

28/5

44/5

73

11

پرستاری و مامایی حضرت فاطمه

 1104هوشبری

11612

کارشناسی پیوسته

هوشبری

48

41/5

98/5

140

11

پرستاری و مامایی حضرت فاطمه

 1104هوشبری

11613

کارشناسی ناپیوسته

هوشبری

24

22/5

50/5

73

11

پرستاری و مامایی حضرت فاطمه

 1105اتاق عمل

11462

کارشناسی پیوسته

اتاق عمل

48

44/5

95/5

140

11

پرستاری و مامایی حضرت فاطمه

 1105اتاق عمل

11463

کارشناسی ناپیوسته

اتاق عمل

24

21/5

51/5

73

11

پرستاری و مامایی حضرت فاطمه

 1105اتاق عمل

11057

کارشناسی ارشد ناپیوسته

اتاق عمل

24

7/5

31/5

39

146
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دکتر محمد نمازی و سحر زارع
جدول ( 1ادامه)
شمارۀ

دانشکده

دانشکده

شمارۀ
گروه

كد رشته

گروه

رشته

مقطع

تعداد واحد

طول دوره

به ماه ( )Pعملی نظری

كل

285/75 16/25

302

12

پزشکی

 1200پزشکی عمومی

12104

دکتری عمومی

پزشکی

84

12

پزشکی

 1201آناتومی (علوم تشریحی)

12585

کارشناسی ارشد ناپیوسته

علوم تشریحی (آناتومی)

24

15

18

33

12

پزشکی

 1201آناتومی (علوم تشریحی)

12586

دکتری تخصصی ( )Ph.Dعلوم تشریحی (آناتومی)

54

26/5

24/5

51

12

پزشکی

 1202اخالق پزشکی

12356

دکتری تخصصی ( )Ph.Dاخالق پزشکی

54

1/5

58/5

60

12

پزشکی

 1203آمارزیستی

12545

کارشناسی ارشد ناپیوسته

آمار زیستی

24

6/5

28/5

35

12

پزشکی

 1203آمارزیستی

12566

دکتری تخصصی ( )Ph.Dآمار زیستی

54

15

32

47

12

پزشکی

 1204انگلشناسی و قارچ شناسی

12595

کارشناسی ارشد ناپیوسته

انگلشناسی پزشکی

24

10/5

26/5

37

12

پزشکی

 1204انگلشناسی و قارچ شناسی

12075

کارشناسی ارشد ناپیوسته

قارچ شناسی پزشکی

24

13

26

39

12

پزشکی

 1204انگلشناسی و قارچ شناسی

12596

دکتری تخصصی ( )Ph.Dانگلشناسی پزشکی

54

17

33

50

12

پزشکی

 1205ایمنیشناسی

12155

کارشناسی ارشد ناپیوسته

ایمنیشناسی پزشکی

24

5

29

34

12

پزشکی

 1205ایمنیشناسی

12156

دکتری تخصصی ( )Ph.Dایمنیشناسی پزشکی

54

1

45

46

12

پزشکی

 1206باکتری شناسی و ویروس شناسی

12135

کارشناسی ارشد ناپیوسته

میکروب شناسی

24

11

27

38

12

پزشکی

 1206باکتری شناسی و ویروس شناسی

12097

کارشناسی ارشد ناپیوسته

ویروس شناسی پزشکی

24

4/5

34/5

39

12

پزشکی

 1206باکتری شناسی و ویروس شناسی

12136

دکتری تخصصی ( )Ph.Dباکتری شناسی پزشکی

54

11/5

44/5

56

12

پزشکی

 1207بیوشیمی

12165

کارشناسی ارشد ناپیوسته

بیوشیمی بالینی

24

2/5

34/5

37

12

پزشکی

 1207بیوشیمی

12166

دکتری تخصصی ( )Ph.Dبیوشیمی بالینی

54

21

29

50

12

پزشکی

 1208ژنتیك پزشکی

12565

کارشناسی ارشد ناپیوسته

ژنتیك انسانی

24

1

33

34

12

پزشکی

 1209فارماکولوژی

12201

دکتری تخصصی ( )Ph.Dفارماکولوژی

54

24/5

29/5

54

12

پزشکی

 1210فیزیك و مهندسی پزشکی

12055

کارشناسی ارشد ناپیوسته

فیزیك پزشکی

24

5

38

43

12

پزشکی

 1210فیزیك و مهندسی پزشکی

12065

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی پزشکی (بیوالکتریك)

24

12/5

23/5

36

12

پزشکی

 1211فیزیولوژی

12175

کارشناسی ارشد ناپیوسته

فیزیولوژی

24

9/5

25/5

35

12

پزشکی

 1211فیزیولوژی

12176

دکتری تخصصی ( )Ph.Dفیزیولوژی

54

20

23

43

12

پزشکی

MPH 1212

12018

MPH

MD-MPH

24

0

51

51

12

پزشکی

 1216بیهوشی

12117

کارشناسی ارشد ناپیوسته

تکنولوژی گردش خون

24

16/5

23/5

40

12

پزشکی

 1229طب ایرانی

12186

دکتری تخصصی ( )Ph.Dطب سنتی

54

14/5

51/5

66

12

پزشکی

 1234آموزش پزشکی EDC

12385

کارشناسی ارشد ناپیوسته

آموزش پزشکی الکترونیکی

24

18

25/5

43/5

13

پیراپزشکی

 1301رادیولوژی

13292

کارشناسی پیوسته

تکنولوژی پرتوشناسی-رادیولوژی

48

36

104

140

13

پیراپزشکی

 1301رادیولوژی

13293

کارشناسی ناپیوسته

رادیولوژی

24

18/5

54/5

73

13

پیراپزشکی

 1301رادیولوژی

13035

کارشناسی ارشد ناپیوسته

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

24

4/5

35/5

40

13

پیراپزشکی

 1302علوم آزمایشگاهی

13562

کارشناسی پیوسته

علوم آزمایشگاهی

48

42

99

141

13

پیراپزشکی

 1302علوم آزمایشگاهی

13563

کارشناسی ناپیوسته

علوم آزمایشگاهی

24

25

48

73

13

پیراپزشکی

 1302علوم آزمایشگاهی

13045

کارشناسی ارشد ناپیوسته

زیستفناوری پزشکی (بیوتکتولوژی)

24

4/5

84/5

89

13

پیراپزشکی

 1303ژورن الیزم پزشکی

13485

کارشناسی ارشد ناپیوسته

سالمت و رسانه (ژورن الیزم پزشکی)

24

10

40

50

14

علوم توانبخشی

 1401فیزیوتراپی

14432

کارشناسی پیوسته

فیزیوتراپی

48

46

98

144

14

علوم توانبخشی

 1401فیزیوتراپی

14435

کارشناسی ارشد ناپیوسته

فیزیوتراپی

24

11/5

23/5

35

14

علوم توانبخشی

 1401فیزیوتراپی

14445

کارشناسی ارشد ناپیوسته

فیزیوتراپی ورزش

24

12

26

38

14

علوم توانبخشی

 1401فیزیوتراپی

14436

دکتری تخصصی ( )Ph.Dفیزیوتراپی

48

1

45

46

14

علوم توانبخشی

 1402گفتاردرم انی

14602

کارشناسی پیوسته

گفتاردرم انی

48

50

91

141

14

علوم توانبخشی

 1403کاردرم انی

14642

کارشناسی پیوسته

کاردرم انی

48

48/5

92/5

141
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محاسبه بهای تمامشده تحصیل دانشجو در رشته-مقاطع غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی و ...
جدول ( 1ادامه)
شمارۀ

دانشکده

دانشکده

شمارۀ
گروه

گروه

كد رشته

دارو سازی

طول دوره

به ماه ( )Pعملی نظری

كل

72

54

185

239

48

3/5

63/5

67

48

7

56

63

4

62

66

50

57
53

15

دارو سازی

 1500دارو سازی عمومی

15

دارو سازی

15716
 1501بیوتکنولوژی داروی ی (زیستفناوری داروی ی)

15

دارو سازی

 1502دارو سازی بالینی

15113

دکتری تخصصی

15

دارو سازی

 1503شیمیداروی ی

15686

دکتری تخصصی ( )Ph.Dشیمیداروی ی

48

15

دارو سازی

 1504فارماسیوتیکس

15706

دکتری تخصصی ( )Ph.Dفارماسیوتیکس

48

7

15

دارو سازی

 1505فارماکوگنوزی

15210

دکتری تخصصی ( )Ph.Dفارماکوگنوزی

48

1/5

51/5

15

دارو سازی

 1506فارماکولوژی توکسیکولوژی (سمشناسی)15001

کارشناسی ارشد ناپیوسته

سمشناسی (فارماکولوژی توکسیکولوژی)

24

3/5

42/5

46

15

دارو سازی

 1506فارماکولوژی توکسیکولوژی (سمشناسی)15110

دکتری تخصصی ( )Ph.Dسمشناسی (فارماکولوژی توکسیکولوژی)

48

27/5

25/5

53

15

دارو سازی

 1507نانوفناوری داروی ی

15310

دکتری تخصصی ( )Ph.Dنانوفناوری داروی ی

48

3

79

82

22

علوم وفناوریهای نوین پزشکی

22041
 2201زیستفنآوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)

دکتری تخصصی ( )Ph.Dزیستفناوری پزشکی

48

10/5

101/5

112

22

علوم وفناوریهای نوین پزشکی

 2202پزشکی مولکولی

22051

دکتری تخصصی ( )Ph.Dپزشکی مولکولی(سلولی مولکولی)

48

6

109

115

22

علوم وفناوریهای نوین پزشکی

 2203علوم اعصاب

22061

دکتری تخصصی ( )Ph.Dعلوم اعصاب

48

6

50

56

22

علوم وفناوریهای نوین پزشکی

 2204نانوفناوری پزشکی

22017

کارشناسی ارشد ناپیوسته

نانوفناوری پزشکی

24

5

94

99

25

پیراپزشکی دارا ب

 2501علوم آزمایشگاهی

25014

کارشناسی پیوسته

علوم آزمایشگاهی

48

42

99

141

25

پیراپزشکی دارا ب

 2502فوریتهای پزشکی

25011

کاردانی

فوریتهای پزشکی

24

23/5

50/5

74

27

تغذیه و علوم غذایی

 2701تغذیۀ بالینی

27014

کارشناسی پیوسته

علوم تغذیه

48

30

110

140

27

تغذیه و علوم غذایی

 2701تغذیۀ بالینی

27017

کارشناسی ارشد ناپیوسته

علوم تغذیه

24

6/5

28/5

35

27

تغذیه و علوم غذایی

 2701تغذیۀ بالینی

27011

دکتری تخصصی ( )Ph.Dعلوم تغذیه

48

3

43

46

27

تغذیه و علوم غذایی

 2702تغذیه جامعه

27027

کارشناسی ارشد ناپیوسته

علوم بهداشت درتغذیه

24

3

30

33

27

تغذیه و علوم غذایی

 2703بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

27037

کارشناسی ارشد ناپیوسته

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

24

5/5

50/5

56

28

مدیریت و اطالعرسانی پزشکی

 2801مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

28632

کارشناسی پیوسته

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

48

19

121

140

28

مدیریت و اطالعرسانی پزشکی

 2801مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

28635

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

24

6

32

38

28

مدیریت و اطالعرسانی پزشکی

 2801مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

28639

دکتری تخصصی ( )Ph.Dمدیریت خدمات بهداشتی درمانی

48

5

29

34

28

مدیریت و اطالعرسانی پزشکی

 2802فناوری اطالعات سالمت

28622

کارشناسی پیوسته

فناوری اطالعات سالمت

48

31

109

140

28

مدیریت و اطالعرسانی پزشکی

 2802فناوری اطالعات سالمت

28627

کارشناسی ارشد ناپیوسته

فناوری اطالعات سالمت

24

5/5

37/5

43

28

مدیریت و اطالعرسانی پزشکی

 2803اقتصاد سالمت

28015

کارشناسی ارشد ناپیوسته

اقتصاد بهداشت

24

7/5

33/5

41

28

مدیریت و اطالعرسانی پزشکی

 2804انفورماتیك پزشکی

28657

کارشناسی ارشد ناپیوسته

انفورماتیك پزشکی

24

4/5

40/5

45

32

مجتمع عالی سالمت ممسنی

 3201فوریتهای پزشکی

32003

کاردانی

فوریتهای پزشکی

24

23/5

50/5

74

32

مجتمع عالی سالمت ممسنی

 3201فوریتهای پزشکی

32015

کارشناسی ناپیوسته

فوریتهای پزشکی

24

28/5

44/5

73

32

مجتمع عالی سالمت ممسنی

 3202تکنسین بهداشت دهان

32004

کاردانی

تکنسین سالمت دهان

24

1

69

70

32

مجتمع عالی سالمت ممسنی

 3203بهداشت

32014

کارشناسی پیوسته

بهداشت عمومی

48

28/5

111/5

140

33

پرستاری آباده

 3301پرستاری

33014

کارشناسی پیوسته

پرستاری

48

20

120

140

34

پیراپزشکی استهبان

 3401علوم آزمایشگاهی

34014

کارشناسی پیوسته

علوم آزمایشگاهی

48

42

99

141

34

پیراپزشکی استهبان

 3402هوشبری

34034

کارشناسی پیوسته

هوشبری

48

41/5

98/5

140

34

پیراپزشکی استهبان

 3403اتاق عمل

34024

کارشناسی پیوسته

اتاق عمل

48

18/5

121/5

140

35

پرستاری المرد

 3501پرستاری

35014

کارشناسی پیوسته

پرستاری

48

24/5

115/5

140

148

15574

مقطع
دکتری عمومی

رشته

تعداد واحد

دکتری تخصصی ( )Ph.Dزیستفناوری داروی ی
دارو سازی بالینی(کلینیکال فارماسی)
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دکتر محمد نمازی و سحر زارع

دانشجویان ( )%50و اعضای هیئت علمی ()%50؛  .3ریاست

هزینههای سطح دسته (گروه) .3 ،هزینههای سطح

و معاونت توسعه و مدیریت منابع :تخصیص به واحدهای

پشتیبانی خدمت و  .4هزینههای سطح پشتیبانی سازمان.

تابعه (بیمارستانها ،شبکهها و دانشکدهها) بر اساس میزان

برای محاسبۀ بهای تمامشدۀ تحصیل ،واحد درسی

اعتبارات واحدها ( ،)%40تعداد واحد ( )%20و کارکنان

بهعنوان «واحد» تعریف شد و هزینههای انجامشده به

( .)%40در انتخاب صاحبنظران برای مصاحبه سعی شد ،با

شرح زیر طبقهبندی شد :هزینۀ سطح واحد درسی نظیر

معاونان و مسئوالن رده باالی هر معاونت مصاحبه شود که

هزینۀ حقوق استادان برای تدریس ،هزینۀ سطح گروه

به وظایف معاونت مربوط نظارت داشتهاند.

مانند هزینۀ حقوق مدیر گروه بابت سمت و هزینۀ منشی

در دانشکدهها ،عمده هزینههای انجامشده در بخش

گروه ،هزینۀ سطح دانشکده مانند سایر هزینههای

آموزش مربوط به حقوق پرداختی به اعضای هیئت

انجامشده در دانشکده بهجز حقوق ،مانند هزینۀ آب و

علمی و کارکنان دانشکده است .پیگیری سایر هزینهها

برق و هزینۀ حقوق افراد مرتبط با کلیۀ دانشجویان از قبیل

نیز بهدلیل کماهمیتبودن مبلغ آن مقرون به صرفه

معاونتهای دانشکده ،حق سمت رئیس ،منشی رئیس و

نیست .بنابراین ،در این پژوهش هزینههای انجامشده در

نگهبان و هزینههای سطح ستاد مانند هزینههای انجامشده

هر دانشکده بهجز حقوق (از قبیل هزینۀ آب و برق)

در بخش ریاست دانشگاه و معاونتهای آموزشی،

بهصورت یكجا در نظر گرفته شد .با توجه به اینکه

پژوهشی ،دانشجویی و توسعه که در گام  2تعیین شد.

هزینۀ حقوق بااهمیتترین هزینه در بخش آموزش
است ،بهمنظور ردیابی آن و اجرای صحیح روش

گام  :4شناسایی محرکهای فعالیتها

بهایابی ،جایگاه افراد بهطور دقیق مشخص شد و هزینۀ

هزینههای سطح ستاد و سطح دانشکده بر اساس تعداد

حقوق کارکنان و حق مسئولیت اعضای هیئت علمی به

دانشجویان دانشکده و هزینههای سطح گروه به نسبت

جایگاه مربوط تخصیص یافت.

تعداد دانشجویان در گروه خود تخصیص یافته است .برای

هزینههای حقوق استادانی که مسئولیتی داشتند ،با

تعیین هزینههای تدریس هر واحد درسی ،ابتدا هزینۀ

توجه به واحد موظف با سمت و بدون سمت تفکیك

تدریس هر کالس درس تعیین شده و سپس بر اساس

شده است .بنابراین ،سهم هزینۀ مربوط به سمت استاد از

تعداد دانشجویانی که در هر کالس حضور داشتهاند ،سهم

سهم هزینۀ تدریس تفکیك شد و بهترتیب به جایگاه

هر دانشجو از هزینۀ تدریس محاسبه شده است.

آنها و تعداد واحدهای تدریسشده اختصاص یافت.

گام  :5محاسبۀ بهای تمامشدۀ هر رشته-مقطع
گام  :3شناسایی فعالیتها

در نمودار شمارۀ  3الگوی محاسبۀ بهای تمامشدۀ

ال هزینهها را به 4
روش بهایابی بر مبنای فعالیت معمو ً

تحصیل هر دانشجو بهطور کلی ارائه شده است.

سطح تقسیم میکند ( .1 :)39هزینههای سطح واحد.2 ،

همانطور که در این نمودار مالحظه میشود ،بهای
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محاسبه بهای تمامشده تحصیل دانشجو در رشته-مقاطع غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی و ...

تمامشدۀ تحصیل دانشجو از دو جزء بهای تمامشدۀ

درسهای هر رشته-مقطع ،هزینۀ تدریس در سال

آموزش و بهای تمامشدۀ سربار تشکیل شده است که

تحصیلی  1394-1395محاسبه شد .افزون بر هزینۀ

به شیوه زیر محاسبه میشود.

تدریس برای هر درس ،هزینههای امور پژوهشی توضیج
داده شده در گام  1که توسط ستاد پرداخت شده بود ،نیز

الف -بهای تمامشدۀ آموزش

به عنوان بهای تمامشده آموزش در نظر گرفته شد.

برای محاسبۀ سهم آموزش دانشجویان در هزینههای
تدریس درسهای غیربالینی بهترتیب زیر عمل شد.1 :

ب -بهای تمامشدۀ سربار

تعیین هزینۀ هر واحد تدریس استاد« :حقوق و مزایای

بهای تمامشدۀ سربار از مجموع هزینههای سطوح

پرداختی به استاد بابت تدریس» شامل حقوق و مزایای

گروه ،دانشکده و ستاد تشکیل میشود .همانطور که

هیئت علمی منهای حق سمت بهاضافۀ حقالتدریس،

در گامهای قبل توضیح داده شد این سطوح به طور

تقسیم بر «تعداد واحدهای درسی در سال تحصیلی» با

خالصه شامل موارد زیر میشود:

لحاظکردن ضریب مقطع درسی ،نظری یا عملی بودن
درس ،نوع واحد درسی و تعداد استادان هر کالس.2 ،

 .1سطح گروه :حق سمت استادان دارای سمت و
حقوق و مزایای کارکنان شاغل در گروه،

تعیین هزینۀ آموزش دانشجو در هر کالس :هزینۀ تدریس

 .2سطح دانشکده :حق سمت استادان دارای سمت و

هر کالس (حاصلضرب هزینۀ هر واحد تدریس استاد در

حقوق و و مزایای کارکنان شاغل در ریاست یا معاونتهای

واحد معادل آن کالس) تقسیم بر تعداد دانشجو در آن

دانشکده و نیز سایر هزینههای انجام شده در دانشکده ،و

کالس .3 ،تعیین هزینۀ آموزش هر درس :میانگین قیمت

 .3سطح ستاد :حق سمت استادان دارای سمت و

تمامشدۀ آموزش دانشجو برای هر درس در کالسهای

حقوق و و مزایای کارکنان شاغل در ستاد و سایر

مختلف و  .4تعیین هزینۀ آموزش هر رشته :طبق سرفصل

هزینههای انجام شده در ستاد.

منابع

شناسایی محرک
هزینههای مناسب

سطوح هزینه

حقوق و مزایای استادان

واحد درسی

حقوق و مزایای کارکنان

گروه

سایر هزینههای دانشکده

دانشکده

هزینههای ستاد دانشگاه

ستاد

تعداد دانشجویان
مربوطه
بهای تمامشدۀ
آموزش
بهای تمامشدۀ

نمودار  :3الگوی محاسبۀ بهای تمامشدۀ تحصیل دانشجو
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سربار

کل بهای تمامشدۀ
تحصیل دانشجو

دکتر محمد نمازی و سحر زارع

جدول  :2كل بهای تمامشدۀ تحصیل دانشجو (ارقام به ریال)
شمارۀ شمارۀ

كد

دانشکده گروه رشته

بهای تمامشدۀ
رشته

مقطع

 10555 1001کارشناسی ارشد ناپیوسته اپیدمیولوژی

344ر287ر81 277

%34

668ر741ر62 529

 10556 1001دکتری تخصصی ( )Ph.Dاپیدمیولوژی

986ر572ر044ر26 1

%57

502ر612ر39 794

489 %43ر185ر839ر30 1

 10665 1002کارشناسی ارشد ناپیوسته ارگونومی

704ر182ر39 781

%47

112ر467ر30 894

816 %53ر649ر675ر32 1

 10365 1003کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش بهداشت

126ر284ر61 436

%43

858ر710ر57 575

984 %57ر994ر011ر59 1

566ر837ر951ر12 1

%69

286ر566ر34 863

853 %31ر403ر815ر16 2

092ر054ر53 502

%47

858ر710ر58 575

949 %53ر764ر077ر49 1

مهندسی بهداشت حرفهای

391ر963ر96 150

%18

867ر603ر46 689

%82

258ر567ر840

79

 10525 1004کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی بهداشت حرفهای

447ر388ر69 394

%53

717ر140ر91 351

%47

164ر529ر745

87

 10101 1004دکتری تخصصی ( )Ph.Dمهندسی بهداشت حرفهای

114ر719ر44 651

%55

076ر711ر64 526

190 %45ر430ر178ر43 1

 10523 1004کارشناسی ناپیوسته

مهندسی بهداشت حرفهای

176ر707ر82 276

%45

933ر801ر95 344

%55

97

 10482 1005کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت محیط

216ر085ر78 315

%30

496ر423ر41 723

712 %70ر508ر038ر53 1

 10485 1005کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط

856ر461ر46 616

%63

532ر050ر86 368

%37

388ر512ر984

62

 10483 1005کارشناسی ناپیوسته

مهندسی بهداشت محیط

746ر519ر80 292

%45

748ر711ر87 361

%55

494ر231ر654

93

 10142 1006کارشناسی پیوسته

بهداشت عمومی

135ر421ر91 170

%19

963ر308ر44 708

%81

098ر730ر878

75

701ر140ر%25 102 122

265ر493ر88 360

%75

967ر633ر102 482

 10027 1003کارشناسی ارشد ناپیوسته سالمت سالمندی
 10522 1004کارشناسی پیوسته

 10017 1006کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش جامعهنگر در نظام سالمت
 10655 1007کارشناسی ارشد ناپیوسته حشرهشناسی پزشکی ومبارزه با ناقلین

012ر029ر807

109ر509ر621

84

159ر453ر32 850

237 %44ر789ر079ر24 1

396 %56ر242ر930ر29 1

410ر835ر84 247

%37

180ر554ر77 417

%63

591ر389ر665

91

 11905 1101کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبتهای ویژه بزرگساالن

926ر523ر63 422

%65

948ر768ر99 224

%35

875ر292ر647

95

 11025 1101کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادا ن

966ر827ر51 530

%70

948ر768ر%30 100 224

915ر596ر755

86

 11027 1101کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمت جامعه

489ر865ر36 828

%79

948ر768ر438 %21 101 224ر634ر053ر52 1
76

 11442 1101کارشناسی پیوسته

11

تحصیل یک دانشجو
سربار
رتبه
مبلغ
رتبه درصد
مبلغ
%66

 10011 1003دکتری تخصصی ( )Ph.Dآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

10

بهای تمامشدۀ

آموزش
رتبه درصد
مبلغ

كل بهای تمام شده

پرستاری

 11047 1101کارشناسی ارشد ناپیوسته روانپرستاری

010ر888ر45 639

%74

948ر768ر%26 102 224

958ر656ر864

 11017 1101کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری داخلی-جراحی

389ر627ر83 255

%53

948ر768ر%47 103 224

337ر396ر103 480

 11037 1101کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری کودکان

986ر936ر62 426

%66

948ر768ر%34 104 224

934ر705ر651

94

 11487 1101کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی

715ر361ر43 702

%76

948ر768ر%24 105 224

663ر130ر927

68

 11446 1101دکتری تخصصی ( )Ph.Dپرستاری

301ر469ر41 748

%73

186ر961ر96 280

487 %27ر430ر029ر54 1

مامایی

048ر964ر35 828

%66

430ر433ر74 422

478 %34ر397ر251ر40 1

 11475 1102کارشناسی ارشد ناپیوسته مامایی

590ر372ر72 368

%62

573ر208ر98 227

%38

163ر581ر100 595

555ر952ر%36 101 122

181ر756ر%64 106 215

736ر708ر108 338

%36

521ر363ر72 424

%64

407ر194ر660

92

760ر181ر%35 107 212

571ر557ر612

98

%47

136ر209ر911

70

 11472 1102کارشناسی پیوسته
 11015 1103کارشناسی ناپیوسته

فوریتهای پزشکی

 11612 1104کارشناسی پیوسته

هوشبری

886ر830ر86 235

 11613 1104کارشناسی ناپیوسته

هوشبری

811ر375ر65 400

%65

 11462 1105کارشناسی پیوسته

اتاق عمل

112ر163ر56 487

%53

024ر046ر73 424

 11463 1105کارشناسی ناپیوسته

اتاق عمل

569ر092ر94 163

%43

012ر023ر%57 108 212

582ر115ر107 375

 11057 1105کارشناسی ارشد ناپیوسته اتاق عمل

091ر636ر71 368

%62

%38

99

871ر014ر97 228
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محاسبه بهای تمامشده تحصیل دانشجو در رشته-مقاطع غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی و ...
جدول ( 2ادامه)
شمارۀ

شمارۀ

دانشکده گروه

12

13

14

كد
رشته

بهای تمامشدۀ

بهای تمامشدۀ
رشته

مقطع

كل بهای تمام شده

آموزش
رتبه درصد
مبلغ

تحصیل یک دانشجو
سربار
رتبه
مبلغ
رتبه درصد
مبلغ

270ر267ر865ر13 1

%60

979ر707ر251ر19 1

%40

249ر975ر116ر12 3

52

%47

56

%53

660ر082ر099ر46 1

662ر524ر576ر15 1

%55

965ر889ر313ر18 1

%45

626ر414ر890ر15 2

201ر214ر171ر4

3

%50

312ر187ر208ر4

1

%50

513ر401ر379ر8

3

689ر208ر363

73

%41

685ر293ر531

61

%59

374ر502ر894

74

889ر389ر930

29

%44

792ر410ر195ر21 1

%56

682ر800ر125ر26 2

1204

 12595کارشناسی ارشد ناپیوسته

انگلشناسی پزشکی

862ر655ر483

57

%47

900ر877ر536

59

%53

761ر533ر020ر58 1

1204

 12075کارشناسی ارشد ناپیوسته

قارچ شناسی پزشکی

577ر939ر357

74

%40

900ر877ر536

60

%60

73

1204

 12596دکتری تخصصی ( )Ph.Dانگلشناسی پزشکی

607ر895ر447ر18 1

%55

275ر975ر207ر20 1

%45

882ر870ر655ر17 2

1205

 12155کارشناسی ارشد ناپیوسته

ایمنیشناسی پزشکی

27

%60

48

%40

371ر768ر610ر33 1

1205

 12156دکتری تخصصی ( )Ph.Dایمنیشناسی پزشکی

281ر017ر174ر23 1

%45

670ر681ر453ر12 1

%55

951ر698ر627ر18 2

1206

 12135کارشناسی ارشد ناپیوسته

میکروب شناسی

941ر575ر475

58

%43

032ر279ر636

49

%57

972ر854ر111ر45 1

1206

 12097کارشناسی ارشد ناپیوسته

ویروس شناسی پزشکی

144ر221ر780

40

%55

032ر279ر636

50

%45

176ر500ر416ر35 1

1206

 12136دکتری تخصصی ( )Ph.Dباکتری شناسی پزشکی

838ر723ر474ر17 1

%51

821ر627ر431ر13 1

%49

659ر351ر906ر14 2

42

%54

55

%46

764ر605ر296ر38 1

%49

070ر604ر333ر17 1

%51

141ر000ر610ر19 2

%36

840ر788ر487ر11 1

%64

335ر414ر335ر23 2

960ر047ر533ر2

3

%41

952ر807ر218ر6

5

67

%50

881ر219ر985

61

68

%68

211ر443ر719

88

51

%58

504ر265ر094ر47 1

%46

998ر619ر112ر13 3

%53

89

607ر883ر230ر41 1

1200

 12104دکتری عمومی

پزشکی

1201

 12585کارشناسی ارشد ناپیوسته

علوم تشریحی (آناتومی)

1201

 12586دکتری تخصصی ( )Ph.Dعلوم تشریحی (آناتومی)

1202

 12356دکتری تخصصی ( )Ph.Dاخالق پزشکی
آمار زیستی

1203

 12545کارشناسی ارشد ناپیوسته

1203

 12566دکتری تخصصی ( )Ph.Dآمار زیستی

بیوشیمی بالینی

564ر131ر515

629ر687ر964

844ر892ر703

095ر951ر583

742ر080ر646

920ر712ر592

477ر817ر894

1207

 12165کارشناسی ارشد ناپیوسته

1207

 12166دکتری تخصصی ( )Ph.Dبیوشیمی بالینی

071ر396ر276ر21 1

1208

 12565کارشناسی ارشد ناپیوسته

ژنتیك انسانی

495ر625ر847

34

1209

 12201دکتری تخصصی ( )Ph.Dفارماکولوژی

992ر759ر685ر3

4

%59

1210

 12055کارشناسی ارشد ناپیوسته

فیزیك پزشکی

144ر202ر494

54

%50

737ر017ر491

1210

 12065کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی پزشکی (بیوالکتریك)

474ر425ر228

87

%32

737ر017ر491

1211

 12175کارشناسی ارشد ناپیوسته

فیزیولوژی

421ر306ر458

59

%42

083ر959ر635

1211

 12176دکتری تخصصی ( )Ph.Dفیزیولوژی

060ر712ر681ر14 1

%54

937ر907ر430ر14 1

1212

MPH 12018

MD-MPH

863ر720ر332

76

%47

664ر578ر375

84

1216

 12117کارشناسی ارشد ناپیوسته

تکنولوژی گردش خون

195ر293ر849

33

%69

412ر590ر381

83

%31

1229

 12186دکتری تخصصی ( )Ph.Dطب سنتی

788ر914ر798

38

%34

877ر338ر554ر10 1

%66

665ر253ر353ر22 2

1234

 12385کارشناسی ارشد ناپیوسته

آموزش پزشکی الکترونیکی

151ر742ر440

60

%54

490ر730ر369

85

%46

641ر472ر810

82

1301

 13292کارشناسی پیوسته

تکنولوژی پرتوشناسی-رادیولوژی

921ر766ر148

97

%16

863ر661ر801

38

%84

784ر428ر950

66

1301

 13293کارشناسی ناپیوسته

رادیولوژی

070ر852ر136

100

%25

932ر830ر400

79

%75

001ر683ر537

101

1301

 13035کارشناسی ارشد ناپیوسته

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

640ر802ر545

50

%58

932ر830ر400

80

%42

572ر633ر946

67

1302

 13562کارشناسی پیوسته

علوم آزمایشگاهی

621ر683ر383

70

%33

985ر576ر771

40

%67

607ر260ر155ر44 1
96

527ر299ر708

664ر531ر626

1302

 13563کارشناسی ناپیوسته

علوم آزمایشگاهی

171ر743ر240

85

%38

493ر788ر385

81

%62

1302

 13045کارشناسی ارشد ناپیوسته

زیستفناوری پزشکی (بیوتکتولوژی)

860ر335ر945

28

%71

493ر788ر385

82

%29

352ر124ر331ر36 1

1303

 13485کارشناسی ارشد ناپیوسته

سالمت و رسانه (ژورن الیزم پزشکی)

2,099,733,361

10

%84

436ر450ر402

78

%16

797ر183ر502ر20 2

1401

 14432کارشناسی پیوسته

فیزیوتراپی

854ر685ر399

66

%39

906ر964ر621

52

%61

760ر650ر021ر57 1

1401

 14435کارشناسی ارشد ناپیوسته

فیزیوتراپی

827ر979ر564

48

%61

825ر637ر355

89

%39

69

1401

 14445کارشناسی ارشد ناپیوسته

فیزیوتراپی ورز ش

170ر172ر874

31

%71

825ر637ر355

90

%29

995ر809ر229ر42 1

1401

 14436دکتری تخصصی ( )Ph.Dفیزیوتراپی

796ر994ر324ر19 1

%65

650ر275ر711

43

%35

446ر270ر036ر28 2

1402

 14602کارشناسی پیوسته

گفتاردرم انی

928ر046ر337

75

%35

814ر834ر620

53

%65

742ر881ر957

65

1403

 14642کارشناسی پیوسته

کاردرم انی

932ر410ر223

88

%27

404ر196ر618

54

%73

336ر607ر841

78

152
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652ر617ر920

دکتر محمد نمازی و سحر زارع
جدول ( 2ادامه)
شمارۀ

شمارۀ

دانشکده گروه

كد
رشته

بهای تمامشدۀ
مقطع

 15574 1500دکتری عمومی

رشته
دارو سازی

849ر166ر307ر9 2

537 %68ر788ر106ر23 1

387 %32ر955ر413ر3

909ر625ر674ر6 2

669 %62ر166ر613ر9 1

578 %38ر792ر287ر4

7

362ر898ر292ر20 1

142 %54ر613ر108ر22 1

505 %46ر511ر401ر21 2

 15686 1503دکتری تخصصی ( )Ph.Dشیمیداروی ی

943ر532ر516ر16 1

081 %47ر897ر703ر7 1

024 %53ر430ر220ر11 3

 15706 1504دکتری تخصصی ( )Ph.Dفارماسیوتیکس

828ر151ر974ر11 1

180 %58ر696ر411ر15 1

009 %42ر848ر385ر10 3

 15210 1505دکتری تخصصی ( )Ph.Dفارماکوگنوزی

381ر603ر425ر8 2

015 %38ر200ر892ر2 3

4

47

66

414 %46ر592ر091ر48 1

 15110 1506دکتری تخصصی ( )Ph.Dسمشناسی (فارماکولوژی توکسیکولوژی)

781ر589ر149ر24 1

242 %53ر386ر037ر25 1

023 %47ر976ر186ر25 2

 15310 1507دکتری تخصصی ( )Ph.Dنانوفناوری داروی ی

682ر492ر444ر7 2

101 %59ر049ر688ر8 1

783 %41ر541ر132ر4

8

 22041 2201دکتری تخصصی ( )Ph.Dزیستفناوری پزشکی

775ر893ر808ر2 6

774 %77ر050ر024ر6 2

548 %23ر944ر832ر8

2

 22051 2202دکتری تخصصی ( )Ph.Dپزشکی مولکولی(سلولی مولکولی)

145ر408ر300ر1 7

607 %77ر385ر150ر4 2

752 %23ر793ر450ر9

1

 22061 2203دکتری تخصصی ( )Ph.Dعلوم اعصاب

556ر056ر136ر5 3

039 %60ر554ر059ر5 2

595 %40ر610ر195ر5

6

 22017 2204کارشناسی ارشد ناپیوسته

نانوفناوری پزشکی

236ر447ر084ر25 1

26

661 %48ر154ر072ر27 2

 25014 2501کارشناسی پیوسته

علوم آزمایشگاهی

311ر254ر159

95

452 %10ر815ر362ر16 1

763 %90ر069ر522ر34 1

 25011 2502کاردانی

فوریتهای پزشکی

795ر985ر22

108

%3

337ر076ر682

47

%97

90

 27014 2701کارشناسی پیوسته

علوم تغذیه

128ر082ر402

64

%31

784ر164ر887

31

912 %69ر246ر289ر39 1

 27017 2701کارشناسی ارشد ناپیوسته

علوم تغذیه

044ر410ر317

77

%41

016ر790ر458

70

%59

85

331ر203ر271ر22 1

%58

031ر580ر917

27

363 %42ر783ر188ر24 2

 27027 2702کارشناسی ارشد ناپیوسته

علوم بهداشت درتغذیه

244ر258ر295

79

%36

400ر510ر527

63

%64

80

 27037 2703کارشناسی ارشد ناپیوسته

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

390ر320ر823

37

%62

141ر458ر507

65

531 %38ر778ر330ر37 1

 28632 2801کارشناسی پیوسته

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

898ر082ر195

90

%18

130ر804ر866

33

028 %82ر887ر061ر51 1

 28635 2801کارشناسی ارشد ناپیوسته

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

335ر656ر396

68

%47

038ر334ر451

71

%53

77

 28639 2801دکتری تخصصی ( )Ph.Dمدیریت خدمات بهداشتی درمانی

279ر230ر904

30

%50

076ر668ر902

28

355 %50ر898ر806ر31 1

 28622 2802کارشناسی پیوسته

فناوری اطالعات سالمت

911ر872ر167

92

%16

780ر588ر899

29

691 %84ر461ر067ر50 1

 28627 2802کارشناسی ارشد ناپیوسته

فناوری اطالعات سالمت

695ر426ر493

55

%51

363ر726ر467

69

%49

058ر153ر961

64

 28015 2803کارشناسی ارشد ناپیوسته

اقتصاد بهداشت

937ر298ر561

49

%57

778ر200ر418

75

%43

715ر499ر979

63

 28657 2804کارشناسی ارشد ناپیوسته

انفورماتیك پزشکی

303ر584ر397

67

%49

778ر200ر418

76

%51

081ر785ر815

81

 32003 3201کاردانی

فوریتهای پزشکی

140ر636ر37

106

%10

734ر594ر350

92

%90

874ر230ر388

105

 32015 3201کارشناسی ناپیوسته

فوریتهای پزشکی

337ر585ر38

105

%10

734ر594ر350

93

%90

071ر180ر389

104

 32004 3202کاردانی

تکنسین سالمت دهان

325ر792ر25

107

%7

734ر594ر350

94

%93

059ر387ر376

106

 32014 3203کارشناسی پیوسته

بهداشت عمومی

798ر829ر206

89

%23

468ر189ر701

45

%77

266ر019ر908

71

441ر642ر807

83

 15113 1502دکتری تخصصی

 15001 1506کارشناسی ارشد ناپیوسته

22

25

27

28

32

33
34
35

تحصیل یک دانشجو
سربار
رتبه
مبلغ
رتبه درصد
مبلغ
9

 15716 1501دکتری تخصصی ( )Ph.Dزیستفناوری داروی ی

15

بهای تمامشدۀ

آموزش
رتبه درصد
مبلغ

كل بهای تمام شده

دارو سازی بالینی(کلینیکال فارماسی)

سمشناسی (فارماکولوژی توکسیکولوژی)

 27011 2701دکتری تخصصی ( )Ph.Dعلوم تغذیه

212ر574ر592

%54

%52

202ر018ر499

425ر707ر987

396 %62ر803ر317ر6

132ر062ر705
059ر200ر776
644ر768ر822

372ر990ر847

 33014 3301کارشناسی پیوسته

پرستاری

008ر850ر94

103

%12

433ر792ر712

42

%88

 34014 3401کارشناسی پیوسته

علوم آزمایشگاهی

665ر833ر145

98

%14

635ر364ر878

32

300 %86ر198ر024ر55 1

 34034 3402کارشناسی پیوسته

هوشبری

880ر974ر164

93

%16

990ر311ر857

35

870 %84ر286ر022ر56 1

 34024 3403کارشناسی پیوسته

اتاق عمل

927ر761ر140

99

%14

990ر311ر857

36

%86

917ر073ر998

60

 35014 3501کارشناسی پیوسته

پرستاری

791ر659ر75

104

%8

918ر408ر825

37

%92

708ر068ر901

72
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محاسبه بهای تمامشده تحصیل دانشجو در رشته-مقاطع غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی و ...
جدول  :3بهای تمام شده به تفکیک بهای تمامشدۀ واحدهای درسی عملی و نظری (ارقام به ریال)
شمارۀ

شمارۀ

دانشکده گروه

10

11

كد رشته

رشته

مقطع

بهای تمامشدۀ

بهای تمامشدۀ

كل بهای تمامشدۀ

واحدهای درسی عملی

واحدهای درسی نظری

تحصیل یک دانشجو

مبلغ

رتبه درصد

مبلغ
291ر476ر611

رتبه درصد
77

%76

مبلغ

رتبه

012ر029ر807

84

1001

 10555کارشناسی ارشد ناپیوسته

اپیدمیولوژی

721ر552ر195

66

%24

1001

 10556دکتری تخصصی ( )Ph.Dاپیدمیولوژی

939ر372ر646

11

550 %35ر812ر192ر35 1

489 %65ر185ر839ر30 1

1002

 10665کارشناسی ارشد ناپیوسته

ارگونومی

006ر454ر331

33

810 %20ر195ر344ر30 1

816 %80ر649ر675ر32 1

1003

 10365کارشناسی ارشد ناپیوسته

آموزش بهداشت

389ر158ر35

104

%3

43

984 %97ر994ر011ر59 1

1003

 10011دکتری تخصصی ( )Ph.Dآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

848ر157ر365

25

005 %13ر246ر450ر14 2

853 %87ر403ر815ر16 2

سالمت سالمندی

136ر299ر176

72

%16

813ر465ر901

47

949 %84ر764ر077ر49 1

871ر688ر218

61

%26

388ر878ر621

74

%74

258ر567ر840

79

628ر350ر272

49

%37

536ر178ر473

92

%63

164ر529ر745

87

54

%21

666ر453ر925

44

190 %79ر430ر178ر43 1

%19

634ر972ر505

87

%81

97

560ر654ر747

58

712 %72ر508ر038ر53 1

704ر763ر877

48

%89

388ر512ر984

62

95

%69

494ر231ر654

93

%79

098ر730ر878

75

%97

967ر633ر482

102

594ر836ر976

1003

 10027کارشناسی ارشد ناپیوسته

1004

 10522کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت حرفهای

1004

 10525کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی بهداشت حرفهای

1004

 10101دکتری تخصصی ( )Ph.Dمهندسی بهداشت حرفهای

524ر976ر252

1004

 10523کارشناسی ناپیوسته

مهندسی بهداشت حرفهای

476ر536ر115

91

1005

 10482کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت محیط

152ر854ر290

47

%28

1005

 10485کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی بهداشت محیط

684ر748ر106

95

%11

1005

 10483کارشناسی ناپیوسته

مهندسی بهداشت محیط

862ر698ر199

64

%31

631ر532ر454

1006

 10142کارشناسی پیوسته

بهداشت عمومی

680ر931ر183

69

%21

419ر798ر694

69

1006

 10017کارشناسی ارشد ناپیوسته

آموزش جامعهنگر در نظام سالمت

753ر731ر14

106

%3

214ر902ر467

93

1007

 10655کارشناسی ارشد ناپیوسته

حشرهشناسی پزشکی ومبارزه با ناقلین

955ر523ر633

14

441 %33ر718ر296ر31 1

396 %67ر242ر930ر29 1

1101

 11442کارشناسی پیوسته

پرستاری

951ر473ر151

79

%23

639ر915ر513

86

%77

591ر389ر665

91

1101

 11905کارشناسی ارشد ناپیوسته

پرستاری مراقبتهای ویژه بزرگساالن

073ر161ر156

76

%24

802ر131ر491

88

%76

875ر292ر647

95

1101

 11025کارشناسی ارشد ناپیوسته

پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادا ن

535ر085ر204

63

%27

380ر511ر551

82

%73

915ر596ر755

86

1101

 11027کارشناسی ارشد ناپیوسته

پرستاری سالمت جامعه

200ر721ر268

51

%26

237ر913ر784

56

438 %74ر634ر053ر52 1

96

109ر509ر621

1101

 11047کارشناسی ارشد ناپیوسته

روانپرستاری

982ر012ر438

20

%51

976ر643ر426

%49

958ر656ر864

76

1101

 11017کارشناسی ارشد ناپیوسته

پرستاری داخلی-جراحی

246ر134ر225

59

%47

091ر262ر%53 105 255

337ر396ر480

103

1101

 11037کارشناسی ارشد ناپیوسته

پرستاری کودکان

011ر371ر330

35

%51

923ر334ر%49 103 321

934ر705ر651

94

1101

 11487کارشناسی ارشد ناپیوسته

پرستاری سالمندی

788ر287ر376

24

%41

%59

663ر130ر927

68

1101

 11446دکتری تخصصی ( )Ph.Dپرستاری

875ر842ر550

84

783ر133ر22

105

%2

703ر296ر007ر39 1

487 %98ر430ر029ر54 1

1102

 11472کارشناسی پیوسته

مامایی

314ر248ر348

30

%28

164ر149ر903

46

478 %72ر397ر251ر40 1

1102

 11475کارشناسی ارشد ناپیوسته

مامایی

450ر437ر139

82

%23

713ر143ر456

94

%77

163ر581ر595

100

1103

 11015کارشناسی ناپیوسته

فوریتهای پزشکی

870ر038ر137

84

%40

866ر669ر%60 108 201

736ر708ر338

108

1104

 11612کارشناسی پیوسته

هوشبری

512ر418ر271

50

%41

895ر775ر%59 100 388

407ر194ر660

92

1104

 11613کارشناسی ناپیوسته

هوشبری

243ر630ر190

67

%31

328ر927ر421

97

%69

571ر557ر612

98

1105

 11462کارشناسی پیوسته

اتاق عمل

885ر510ر358

26

%39

251ر698ر552

81

%61

136ر209ر911

70

1105

 11463کارشناسی ناپیوسته

اتاق عمل

296ر683ر155

77

%42

285ر432ر%58 107 219

582ر115ر375

107

1105

 11057کارشناسی ارشد ناپیوسته

اتاق عمل

072ر643ر122

89

%21

%79

962ر650ر596

99
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890ر007ر474

91

دکتر محمد نمازی و سحر زارع
جدول ( 3ادامه)
شمارۀ

شمارۀ

دانشکده

گروه

12

13

14

كد رشته

رشته

مقطع

بهای تمامشدۀ

بهای تمامشدۀ

كل بهای تمامشدۀ

واحدهای درسی عملی

واحدهای درسی نظری

تحصیل یک دانشجو

مبلغ

رتبه درصد
94

%3

560ر934ر008ر3

9

%44

684ر062ر616

76

660 %56ر082ر099ر46 1

%50

996ر632ر436ر27 1

626 %50ر414ر890ر15 2

392ر859ر068ر8

2

3

573ر591ر723

64

1200

 12104دکتری عمومی

پزشکی
علوم تشریحی (آناتومی)

976ر019ر483

18

630ر781ر453ر1

2

121ر542ر310

42

%4

1201

 12585کارشناسی ارشد ناپیوسته

1201
1202

 12356دکتری تخصصی ( )Ph.Dاخالق پزشکی

رتبه درصد

249 %97ر975ر116ر12 3

690ر040ر108

 12586دکتری تخصصی ( )Ph.Dعلوم تشریحی (آناتومی)

مبلغ

مبلغ

رتبه

513 %96ر401ر379ر8
%81

374ر502ر894

74

1203

 12545کارشناسی ارشد ناپیوسته

آمار زیستی

801ر910ر170

73

%19

1203

 12566دکتری تخصصی ( )Ph.Dآمار زیستی

309ر335ر679

10

%32

372ر465ر446ر26 1

682 %68ر800ر125ر26 2

1204

 12595کارشناسی ارشد ناپیوسته

انگلشناسی پزشکی

751ر860ر324

37

%32

011ر673ر695

68

761 %68ر533ر020ر58 1

1204

 12075کارشناسی ارشد ناپیوسته

قارچ شناسی پزشکی

836ر847ر343

31

%38

641ر969ر550

83

73

1204

 12596دکتری تخصصی ( )Ph.Dانگلشناسی پزشکی

%62

477ر817ر894

304ر166ر076ر1

5

%41

577ر704ر579ر24 1

882 %59ر870ر655ر17 2

1205

 12155کارشناسی ارشد ناپیوسته

ایمنیشناسی پزشکی

261ر819ر177

71

%11

110ر949ر432ر28 1

371 %89ر768ر610ر33 1

1205

 12156دکتری تخصصی ( )Ph.Dایمنیشناسی پزشکی

710ر880ر100

97

%4

240ر818ر526ر13 2

951 %96ر698ر627ر18 2

1206

 12135کارشناسی ارشد ناپیوسته

میکروب شناسی

430ر213ر354

28

%32

57

972 %68ر854ر111ر45 1

1206

 12097کارشناسی ارشد ناپیوسته

ویروس شناسی پزشکی

693ر850ر337

32

%24

482ر649ر078ر37 1

176 %76ر500ر416ر35 1

1206

 12136دکتری تخصصی ( )Ph.Dباکتری شناسی پزشکی

528ر539ر682

9

%23

131ر812ر223ر16 2

659 %77ر351ر906ر14 2

058ر137ر50

102

%4

707ر468ر246ر32 1

764 %96ر605ر296ر38 1

254ر744ر201ر1

4

%46

887ر255ر408ر29 1

141 %54ر000ر610ر19 2

209ر524ر88

100

%4

126ر890ر246ر15 2

335 %96ر414ر335ر23 2

447ر697ر841ر2

1

%46

505ر110ر377ر3

8

5

بیوشیمی بالینی

1207

 12165کارشناسی ارشد ناپیوسته

1207

 12166دکتری تخصصی ( )Ph.Dبیوشیمی بالینی

1208

 12565کارشناسی ارشد ناپیوسته

ژنتیك انسانی

1209

 12201دکتری تخصصی ( )Ph.Dفارماکولوژی

542ر641ر757

952 %54ر807ر218ر6

1210

 12055کارشناسی ارشد ناپیوسته

فیزیك پزشکی

924ر709ر147

80

%15

987ر509ر837

52

%85

881ر219ر985

61

1210

 12065کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی پزشکی (بیوالکتریك)

770ر505ر301

44

%42

441ر937ر417

98

%58

211ر443ر719

88

1211

 12175کارشناسی ارشد ناپیوسته

فیزیولوژی

110ر725ر257

52

%24

394ر540ر836

53

504 %76ر265ر094ر47 1

182ر710ر245ر1

3

815ر909ر866ر21 1

998 %60ر619ر112ر13 3

527ر299ر708

67

%100

89

868ر742ر990

41

607 %80ر883ر230ر41 1
665 %79ر253ر353ر22 2
%59

641ر472ر810

82

1211

 12176دکتری تخصصی ( )Ph.Dفیزیولوژی

1212

MPH 12018

MD-MPH

1216

 12117کارشناسی ارشد ناپیوسته

تکنولوژی گردش خون

1229

 12186دکتری تخصصی ( )Ph.Dطب سنتی

1234

 12385کارشناسی ارشد ناپیوسته

%40

108
739ر140ر240

57

%20

064ر941ر496

16

%21

600ر312ر856ر23 1

آموزش پزشکی الکترونیکی

795ر768ر330

34

%41

847ر703ر479

90

527ر299ر708

1301

 13292کارشناسی پیوسته

تکنولوژی پرتوشناسی-رادیولوژی

167ر492ر256

53

%27

617ر936ر693

70

%73

784ر428ر950

66

1301

 13293کارشناسی ناپیوسته

رادیولوژی

169ر630ر130

85

%24

832ر052ر407

99

%76

001ر683ر537

101

1301

 13035کارشناسی ارشد ناپیوسته

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

252ر437ر118

90

%13

319ر196ر828

54

%87

572ر633ر946

67

1302

 13562کارشناسی پیوسته

علوم آزمایشگاهی

676ر052ر328

36

%28

930ر207ر827

55

607 %72ر260ر155ر44 1

1302

 13563کارشناسی ناپیوسته

علوم آزمایشگاهی

437ر022ر273

48

%44

227ر509ر353

102

96

%56

664ر531ر626

1302

 13045کارشناسی ارشد ناپیوسته

زیستفناوری پزشکی (بیوتکتولوژی)

278ر242ر106

96

%8

074ر882ر224ر33 1

352 %92ر124ر331ر36 1

1303

 13485کارشناسی ارشد ناپیوسته

سالمت و رسانه (ژورن الیزم پزشکی)

585ر462ر645

12

%26

212ر721ر856ر22 1

797 %74ر183ر502ر20 2

1401

 14432کارشناسی پیوسته

فیزیوتراپی

970ر395ر402

21

%39

790ر254ر619

75

760 %61ر650ر021ر57 1

1401

 14435کارشناسی ارشد ناپیوسته

فیزیوتراپی

898ر914ر318

39

%35

754ر702ر601

78

%65

69

1401

 14445کارشناسی ارشد ناپیوسته

فیزیوتراپی ورزش

432ر034ر492

17

%40

563ر775ر737

60

995 %60ر809ر229ر42 1

1401

 14436دکتری تخصصی ( )Ph.Dفیزیوتراپی

160ر722ر47

103

%2

286ر548ر988ر19 1

446 %98ر270ر036ر28 2

1402

 14602کارشناسی پیوسته

گفتاردرم انی

679ر031ر390

23

%41

063ر850ر567

80

%59

742ر881ر957

65

1403

 14642کارشناسی پیوسته

کاردرم انی

344ر496ر322

38

%38

992ر110ر519

85

%62

336ر607ر841

78
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652ر617ر920

155

محاسبه بهای تمامشده تحصیل دانشجو در رشته-مقاطع غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی و ...
جدول ( 3ادامه)
شمارۀ

شمارۀ

دانشکده

گروه

15

22

25

27

28

32

33
34
35

كد رشته

رشته

مقطع

بهای تمامشدۀ

بهای تمامشدۀ

كل بهای تمامشدۀ

واحدهای درسی عملی

واحدهای درسی نظری

تحصیل یک دانشجو

مبلغ

رتبه درصد

مبلغ

رتبه درصد

مبلغ

رتبه

061ر436ر844

7

325 %25ر519ر569ر12 2

387 %75ر955ر413ر3

9

137ر291ر352

29

%8

441ر501ر935ر7 3

578 %92ر792ر287ر4

7

161ر571ر313

41

343 %13ر940ر087ر17 2

505 %87ر511ر401ر21 2

674ر130ر251

55

%8

350ر299ر969ر11 2

024 %92ر430ر220ر11 3

22

225 %12ر601ر995ر10 2

009 %88ر848ر385ر10 3

62

%3

729ر267ر113ر4 6

4

1506

 15001کارشناسی ارشد ناپیوسته

سمشناسی (فارماکولوژی توکسیکولوژی)

839ر576ر112

93

%10

42

414 %90ر592ر091ر48 1

1506

 15110دکتری تخصصی ( )Ph.Dسمشناسی (فارماکولوژی توکسیکولوژی)

398ر855ر969

6

625 %44ر120ر217ر34 1

023 %56ر976ر186ر25 2

1507

 15310دکتری تخصصی ( )Ph.Dنانوفناوری داروی ی

312ر879ر196

65

%5

471ر662ر935ر6 3

783 %95ر541ر132ر4

8

2201

 22041دکتری تخصصی ( )Ph.Dزیستفناوری پزشکی

066ر128ر801

8

%9

482ر816ر031ر3 8

548 %91ر944ر832ر8

2

2202

 22051دکتری تخصصی ( )Ph.Dپزشکی مولکولی(سلولی مولکولی)

875ر586ر591

15

%6

877ر206ر859ر1 8

752 %94ر793ر450ر9

1

2203

 22061دکتری تخصصی ( )Ph.Dعلوم اعصاب

338ر265ر634

13

257 %12ر345ر561ر5 4

595 %88ر610ر195ر5

6

226ر150ر125

88

%6

434ر004ر947ر20 1

661 %94ر154ر072ر27 2

19

674 %31ر277ر047ر38 1

763 %69ر069ر522ر34 1

60

%32

948ر969ر481

89

%68

90

%23

816ر246ر994

40

912 %77ر246ر289ر39 1

%24

485ر816ر590

79

85

دارو سازی

1500

 15574دکتری عمومی

1501

 15716دکتری تخصصی ( )Ph.Dزیستفناوری داروی ی
دارو سازی بالینی(کلینیکال فارماسی)

1502

 15113دکتری تخصصی

1503

 15686دکتری تخصصی ( )Ph.Dشیمیداروی ی

1504

 15706دکتری تخصصی ( )Ph.Dفارماسیوتیکس

784ر246ر390

1505

 15210دکتری تخصصی ( )Ph.Dفارماکوگنوزی

667ر535ر204

2204

 22017کارشناسی ارشد ناپیوسته

نانوفناوری پزشکی

2501

 25014کارشناسی پیوسته

علوم آزمایشگاهی

089ر792ر474

2502

 25011کاردانی

فوریتهای پزشکی

183ر092ر223

2701

 27014کارشناسی پیوسته

علوم تغذیه

096ر000ر295

45

2701

 27017کارشناسی ارشد ناپیوسته

علوم تغذیه

574ر383ر185

68

2701

 27011دکتری تخصصی ( )Ph.Dعلوم تغذیه

575ر015ر979

396 %97ر803ر317ر6

%76

132ر062ر705
059ر200ر776

069ر818ر146

81

%7

294ر965ر041ر18 2

363 %93ر783ر188ر24 2

2702

 27027کارشناسی ارشد ناپیوسته

علوم بهداشت درتغذیه

974ر612ر90

98

%11

62

80

2703

 27037کارشناسی ارشد ناپیوسته

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

494ر905ر182

70

037 %14ر873ر147ر36 1

531 %86ر778ر330ر37 1

2801

 28632کارشناسی پیوسته

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

410ر964ر153

78

%14

618ر922ر907

45

028 %86ر887ر061ر51 1

2801

 28635کارشناسی ارشد ناپیوسته

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

768ر747ر114

92

%14

605ر242ر733

61

77

2801

 28639دکتری تخصصی ( )Ph.Dمدیریت خدمات بهداشتی درمانی

162ر866ر290

46

194 %16ر032ر516ر25 1

355 %84ر898ر806ر31 1

2802

 28622کارشناسی پیوسته

فناوری اطالعات سالمت

054ر217ر225

58

%21

637ر244ر842

51

691 %79ر461ر067ر50 1

2802

 28627کارشناسی ارشد ناپیوسته

فناوری اطالعات سالمت

170ر847ر89

99

%9

888ر305ر871

49

%91

058ر153ر961

64

2803

 28015کارشناسی ارشد ناپیوسته

اقتصاد بهداشت

246ر628ر356

27

%36

469ر871ر622

73

%64

715ر499ر979

63

63

669ر155ر732

%89

%86

644ر768ر822

372ر990ر847

2804

 28657کارشناسی ارشد ناپیوسته

انفورماتیك پزشکی

013ر527ر85

101

%10

068ر258ر730

%90

081ر785ر815

81

3201

 32003کاردانی

فوریتهای پزشکی

316ر768ر126

87

%33

558ر462ر%67 104 261

874ر230ر388

105

3201

 32015کارشناسی ناپیوسته

فوریتهای پزشکی

426ر640ر157

75

%41

645ر539ر%59 106 231

071ر180ر389

104

3202

 32004کاردانی

تکنسین سالمت دهان

508ر344ر5

107

%1

551ر042ر%99 101 371

059ر387ر376

106

3203

 32014کارشناسی پیوسته

بهداشت عمومی

949ر492ر241

56

%27

317ر526ر666

72

%73

266ر019ر908

71

441ر642ر807

83

3301

 33014کارشناسی پیوسته

پرستاری

932ر888ر129

86

%16

509ر753ر677

71

%84

3401

 34014کارشناسی پیوسته

علوم آزمایشگاهی

294ر544ر306

43

%30

005ر654ر717

65

300 %70ر198ر024ر55 1

3402

 34034کارشناسی پیوسته

هوشبری

031ر950ر313

40

%31

839ر336ر708

66

870 %69ر286ر022ر56 1

3403

 34024کارشناسی پیوسته

اتاق عمل

065ر428ر139

83

%14

851ر645ر858

50

%86

917ر073ر998

60

3501

 35014کارشناسی پیوسته

پرستاری

400ر199ر160

74

%18

308ر869ر740

59

%82

708ر068ر901

72

156
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دکتر محمد نمازی و سحر زارع

یافتهها

درسی نظری و عملی محاسبه شده است .همانطور که
در این جدول مالحظه میشود ،بهطور میانگین ،بهای

نتایج حاصل از محاسبۀ بهای تمامشدۀ تحصیل هر

تمامشدۀ آموزش  53%و بهای تمامشدۀ سربار  %47و از

دانشجو که از مجموع بهای تمامشدۀ آموزش و بهای

سوی دیگر بهای تمامشدۀ واحدهای درسی عملی %20

تمامشدۀ سربار تشکیل شده است ،در جدول شمارۀ 2

و بهایتمامشدۀ واحدهای درسی نظری  %80کل بهای

آورده شده است و تخمینی از کل بهای تمامشده ،با

تمامشدۀ تحصیل را تشکیل میدهد.

تفکیك بهای تمامشدۀ برای واحدهای درسی عملی و
نظری نیز در جدول شمارۀ  3ارائه شده است.

آزمون فرضیههای پژوهش
توزیع دادهها با استفاده از آزمون کولوموگروف-

آمار توصیفی

اسمیرنوف بررسی و نتایج آن در جدول شمارۀ  5ارائه

در جدول شمارۀ  4میانگین بهای تمامشده در مقاطع

شده است .با توجه به اینکه سطح معنیداری آزمون

مختلف تحصیلی ارائه شده است .افزون بر این ،بهمنظور

کولوموگروف -اسمیرنوف کمتر از  0/05به دست آمده

کمك در تحلیل و مدیریت هزینهها ،میانگین بهای

است ،توزیع متغیرهای پژوهش از توزیع غیرنرمال پیروی

تمامشدۀ تحصیل در مقاطع مختلف با تفکیك بهای

میکند .از اینرو ،برای مقایسه و بررسی نتایج از آزمون

تمامشدۀ آموزش و سربار و بهای تمامشدۀ واحدهای

کروسکال-والیس و همبستگی اسپیرمن استفاده شد.

جدول  :4آمار توصیفی (ارقام به ریال)
میانگین بهای تمام شده به تفکیک

میانگین بهای تمام شده به تفکیک

بهای تمامشدۀ واحدهای درسی نظری و عملی
بهای تمامشدۀ آموزش و سربار
مقطع تحصیلی تعداد
واحدهای
واحدهای
رتبه درصد
رتبه درصد
آموزش رتبه درصد سربار رتبه درصد
درسی نظری
درسی عملی

MPH

1

863ر720ر332

5

%47

664ر578ر375

میانگین بهای تمامشدۀ

سرانۀ بودجه برآوردی

تحصیل یک دانشجو

برای هر رشتهمقطع
مبلغ سرانه تفاوت سرانه بودجه

مبلغ

رتبه

8

%0

6

%100

527ر299ر708

6

800ر369ر156

1

889 %17ر962ر022ر1 3

%83

906ر550ر636ر3

1

700ر038ر702

)206ر512ر934ر(2

942 %15ر226ر789ر2 2

%85

318ر465ر265ر3

2

200ر060ر092ر1

)118ر405ر173ر(2

686ر491ر371

7

%76

355ر893ر489

8

800ر369ر156

)555ر523ر(333

4

%78

212ر370ر076ر1

4

300ر093ر238

)912ر276ر(838

%73

764ر762ر989

5

200ر037ر386

)564ر725ر(603

653ر439ر519

7

800ر369ر156

)853ر069ر(363

725ر358ر678ر1

3

527ر299ر708

7

%53

دکتری تخصصی (27 )Ph.D

782ر104ر105ر1 2

124 %58ر446ر531ر1 1

%42

017ر588ر613

دکتری عمومی

2

060ر217ر086ر2 2

258 %64ر248ر179ر2 1

%36

375ر238ر476

2

کاردانی

3

753ر804ر28

8

%6

602ر088ر461

6

%94

669ر401ر118

7

%24

کارشناسی ارشد ناپیوسته 45

688ر426ر588

4

%55

524ر943ر487

5

%45

861ر892ر236

5

%22

352ر477ر839

کارشناسی پیوسته

22

444ر275ر258

6

%26

320ر487ر731

4

%73

751ر048ر271

4

%27

013ر714ر718

5

کارشناسی ناپیوسته

8

554ر978ر208

7

%40

099ر461ر310

8

%59

097ر985ر169

6

%33

556ر454ر349

8

%67

کل مقاطع

108

070ر060ر882

3

%53

655ر298ر796

3

%47

600ر118ر335

3

074 %20ر343ر346ر3 1

%80

بودجه

با بهای تمام شده
)727ر929ر(551
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برای بررسی فرضیۀ اول پژوهش از آزمون

آزمون کروسکال-والیس ،در جدول شمارۀ  7ارائه

همبستگی اسپیرمن استفاده شد .با توجه به نتایج مندرج

شده است .بر اساس این جدول ،بین مقاطع مختلف از

در جدول شمارۀ  ،6بهای تمامشدۀ سرانۀ تحصیل برای

نظر میزان بهای تمامشدۀ سرانۀ تحصیل تفاوت

واحدهای درسی نظری و عملی رابطۀ مثبت و

معنیداری وجود دارد؛ بهنحوی که میانگین میزان بهای

معنیداری با یکدیگر دارد.

تمامشدۀ سرانۀ تحصیل در مقاطع دکتری تخصصی و

نتایج بررسی فرضیۀ دوم پژوهش با استفاده از

عمومی بهطور معنیداری از بقیۀ مقاطع بیشتر است.

جدول  :5آزمون توزیع دادهها
متغیر

آماره Z

P-value

نتیجه

هزینۀ کل

2/684

0/000

توزیع غیرنرمال

هزینۀ واحدهای درسی عملی

2/507

0/000

توزیع غیرنرمال

هزینۀ واحدهای درسی نظری

2/520

0/000

توزیع غیرنرمال

جدول  :6آزمون فرضیۀ اول
هزینه نظری
بهای تمامشدۀ واحدهای درسی نظری

1

بهای تمامشدۀ واحدهای درسی عملی

)0/008( 0/255

هزینه عملی

1

جدول  :7آزمون فرضیه دوم
میانگین (ریال)

انحراف معیار (ریال)

بیشینه (ریال)

كمینه (ریال)

مقطع

212/383ر370ر076ر1

208/055ر214ر448

797/07ر183ر502ر2

337/15ر396ر480

کارشناسی پیوسته

763/804ر762ر989

106/541ر717ر196

762/86ر069ر522ر1

406/55ر194ر660

کارشناسی ناپیوسته

653/440ر439ر519

686/903ر668ر130

493/58ر231ر654

735/53ر708ر338

دکتری تخصصی

906/019ر550ر636ر3

913/898ر145ر297ر2

دکتری عمومی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

کاردانی
( mphدوره عالی
بهداشت عمومی)

158

752/09ر793ر450ر486/85 9ر430ر029ر1

317/955ر465ر265ر3

668/828ر996ر209

386/51ر955ر413ر3

249/4ر975ر116ر3

354/76ر893ر489

701/755ر435ر186

131/61ر062ر705

058/65ر387ر376

527/37ر299ر708

-

527/37ر299ر708

527/37ر299ر708
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آمارۀ

سطح

آزمون معنیداری

71/026

0/000
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میانگین بهای تمامشدۀ تحصیل در مقاطع مختلف با

دانشکدههای مختلف ،با یکدیگر تفاوت معنیداری

استفاده از آزمون بونفرنی مقایسه و نتایج آن در نمودار

دارد؛ بهنحوی که میانگین بهای تمامشدۀ سرانه در

شمارۀ  4ارائه شده است .در این نمودار حروف مشابه

دانشکدههای علوم و فناوریهای نوین پزشکی،

نشاندهندۀ معنیدار نبودن تفاوت است .همانطور که

داروسازی و پزشکی از بقیۀ دانشکدهها بیشتر است.

مشاهده میشود ،میانگین بهایتمامشده در مقاطع دکتری

در نمودار شمارۀ  5مقایسه میانگین بهای تمامشدۀ

عمومی و تخصصی تفاوت معنیداری با دیگر مقاطع

تحصیل در دانشکدههای مختلف با استفاده از آزمون

داشت و باالترین میزان بها را دارد؛ در حالی که مقاطع

بونفرنی ارائه شده است .در این نمودار حروف مشابه

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته کمترین میزان

نشاندهندۀ معنیدار نبودن تفاوت است .بر اساس

بهایتمامشده را داشت .از طرفی مقاطع دکتری عمومی و

نمودار ،دانشکدههای علوم و فناوریهای نوین

تخصصی ،پس از آن مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و

پزشکی ،داروسازی و پزشکی دارای باالترین هزینۀ

کارشناسی پیوسته و در آخر مقاطع کاردانی و کارشناسی

کل است؛ در حالی که هزینۀ کل در دانشکدههای

ناپیوسته ،به ترتیب ،بیشترین هزینۀ کل را دارا بود.

مجتمع آموزش عالی سالمت ممسنی ،پرستاری و

برای بررسی فرضیۀ سوم پژوهش نیز از آزمون

مامایی حضرت فاطمه (س) و پرستاری آباده کمترین

کروسکال-والیس استفاده شد .سطح خطای  %1با مقایسۀ

میزان بود .این میزان در مقایسه با دانشکدههای علوم و

میانگین بهای تمامشدۀ سرانۀ تحصیل در رشته-مقاطع

فناوریهای نوین پزشکی ،داروسازی و پزشکی تفاوت

غیربالینی و استفاده از روش بهایابی بر مبنای فعالیت در

معنیداری داشت؛ همچنین دیگر دانشکدهها در مقایسه

دانشکدههای مختلف در جدول شمارۀ  8ارائه شده

با گروههای دارای بیشترین و کمترین هزینه تفاوت

است .در این جدول میزان بهای تمامشدۀ سرانه در

معنیداری نداشتند.

a

1۰۰

a

9۰
۸۰
7۰
b

b

6۰
5۰
4۰

3۰

cb
c

2۰

c

1۰

۰
mph

كاردانی

دكتری

دكتری

كارشناسی

كارشناسی

كارشناسی

عمومی

تخصصی

ناپیوسته

پیوسته

ارشد ناپیوسته

نمودار  :4مقایسۀ میانگین بهای تمامشدۀ سرانۀ تحصیل در مقاطع مختلف
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جدول  :۸آزمون فرضیه سوم
دانشکده
بهداشت
پرستاری و مامایی
حضرت فاطمه (س)
پزشکی
پیراپزشکی
علوم توانبخشی
داروسازی
علوم و فناوریهای
نوین پزشکی
پیراپزشکی داراب
تغذیه و علوم غذایی
مدیریت و
اطالعرسانی پزشکی
مجتمع آموزش عالی
سالمت ممسنی
پرستاری آباده
پیراپزشکی استهبان
پرستاری امالبنین
(س) المرد

میانگین (ریال)
179/888ر370ر161ر1

انحراف معیار (ریال)
976/706ر962ر611

بیشینه (ریال)
852/82ر403ر815ر2

كمینه (ریال)
966/63ر633ر482

131/195ر391ر730
060/741ر533ر162ر2
968/141ر977ر149ر1
988/542ر972ر167ر1
124/202ر050ر382ر3

739/344ر189ر246
427/701ر429ر749ر1
505/307ر187ر657
285/425ر199ر445
148/043ر987ر485ر1

477/78ر397ر251ر1
512/98ر401ر379ر8
797/07ر183ر502ر2
446/39ر270ر036ر2
395/93ر803ر317ر6

735/53ر708ر338
527/37ر299ر708
001/31ر683ر537
336/08ر607ر841
414/28ر592ر091ر1

889/043ر875ر387ر6
947/235ر565ر113ر1
501/646ر555ر281ر1

399/95ر441ر435ر3
636/338ر711ر577
980/037ر201ر568

752/09ر793ر450ر9
762/86ر069ر522ر1
362/73ر783ر188ر2

660/66ر154ر072ر2
131/61ر062ر705
059/45ر200ر776

328/633ر239ر077ر1

357/001ر826ر335

355/21ر898ر806ر1

080/8ر785ر815

317/418ر454ر515
441/24ر642ر807
028/747ر853ر014ر1

668/27ر774ر261

265/68ر019ر908
441/24ر642ر807
299/59ر198ر024ر1

058/65ر387ر376
441/24ر642ر807
916/57ر073ر998

708/22ر068ر901

708/22ر068ر901
0/000

532/224ر562ر14

708/22ر068ر901
54/333

آمارۀ آزمون

سطح معنیداری
a

a
a

ab

ab

ab
ab

ab

ab

ab

ab
b

b
b

نمودار  :5مقایسۀ میانگین بهای تمامشدۀ سرانۀ تحصیل در دانشکدههای مختلف
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۱۰۰
۹۰
۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰
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بحث و نتیجهگیری

بیشتری در تخصیص اعتبارات به عمل آید .برای تعیین
سهم بر مبنای هزینۀ سرانۀ تحصیل ،نباید به دانشگاهها و

مهمترین دستاورد و اهمیت پژوهش حاضر ،ارائۀ

مؤسسات آموزشی فعال در نظام آموزشی یکسان توجه

الگوی محاسبۀ بهای تمامشدۀ تحصیل در بخش

کرد.

سالمت بهروش بهایابی بر مبنای فعالیت است .نتایج

نتایج آزمون فرضیۀ اول (جدول شمارۀ  )6نشان داد

آمار توصیفی (جدول شمارۀ  )4نشان داد که مقطع

که از نظر آماری بهای تمامشدۀ تحصیل در واحدهای

کاردانی با مبلغ حدود  489میلیون ریال کمترین و مقطع

درسی نظری با بهای تمامشدۀ تحصیل در واحدهای

دکتری تخصصی با مبلغ حدود 636ر 3میلیون ریال

درسی عملی رابطۀ معنیداری دارد و با افزایش بهای

بیشترین مقدار را از نظر میانگین بهایتمامشده داشته

تمامشده واحدهای درسی نظری ،بهای تمامشدۀ

است .با بررسی ترکیب درصد سهم هزینۀ سربار و

واحدهای درسی عملی نیز افزایش مییابد .نتایج

آموزش از بهای تمامشده نیز مشخص میشود که در

آزمون فرضیۀ دوم (جدول شمارۀ  )7بیانگر آن است

مقطع دکتری عمومی نسبت به سایر مقاطع ،آموزش

که از نظر آماری بین مقاطع مختلف ،در میزان بهای

سهم بیشتری دارد ( %64از کل بهای تمامشده) .این در

تمامشدۀ سرانۀ تحصیل دانشجو تفاوت معنیداری

حالی است که در مقطع کاردانی هزینۀ سربار نسبت به

وجود دارد؛ بهنحوی که میانگین میزان بهای تمامشدۀ

سایر مقاطع از بهای تمامشده ،سهم بیشتری دارد (%94

سرانۀ تحصیل در مقاطع دکتری تخصصی و عمومی

از کل بهای تمامشده) .همچنین ،نتایج بررسی میانگین

بهطور معنیداری از بقیۀ مقاطع بیشتر است .مقایسۀ نتایج

کل در جدول شمارۀ  4حاکی از آن است که سهم

جدول شمارۀ  4نشان میدهد ،با افزایش مدت زمان

واحدهای درسی نظری از بهای تمامشدۀ تحصیل چهار

مقطع و تخصصیترشدن آن ،بهای تمامشدۀ تحصیل

برابر سهم واحدهای درسی عملی است.

افزایش مییابد .تعداد کم دانشجویانی که در مقطع

عالوه بر موارد باال ،در جدول شمارۀ  4بودجۀ

باالتر از کارشناسی تحصیل میکنند ،تدریس بهوسیله

پرداختی دولت بهازای هر دانشجو برای تحصیل در هر

استادان با درجه علمی باالتر که هزینۀ بیشتری در بر

مقطع با بهایتمامشده تحصیل یك دانشجو مقایسه شده

دارد و استفاده از واحدهای معادل در دورۀ تحصیالت

است .همانطور که مشاهده می شود ،بهای تمامشده

تکمیلی را میتوان از جمله عوامل تأثیرگذار بر

تحصیل در همۀ مقاطع بیشتر از سرانۀ تحصیل پرداختی

بیشتربودن بهای تمام شدۀ تحصیل در این مقاطع

به دانشگاه در بودجه است .این نتیجه مشابه نتیجۀ

دانست .این نتیجه با نتایج پژوهشهای حقدوست و

پژوهشهای رضایی ( ،)35رحیمنیا و همکاران ( )36و

همکاران ( )32و قاسمپور و همکاران ( )34مطابقت

کجوری و همکاران ( )37است .الزم است ،اعتبارات با

دارد .نتایج آزمون فرضیۀ سوم (جدول شمارۀ )8

توجه به نوع دانشگاههای کشور اختصاص یابد و دقت

نشاندهندۀ آن است که از نظر آماری در بین

مجله حسابداری سالمت ،سال دهم ،شماره اول ،پیاپی  ،25بهار و تابستان 1400

161

محاسبه بهای تمامشده تحصیل دانشجو در رشته-مقاطع غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی و ...

دانشکدههای مختلف ،در میزان بهای تمامشدۀ سرانۀ

با وجود این ،پیشنهاد میشود مسئوالن به بهای

تحصیل دانشجو تفاوت معنیداری وجود دارد .این

تمامشدۀ سربار نیز توجه ویژه داشته باشند؛ چراکه

بهنحوی است که میانگین میزان بهای تمامشدۀ سرانۀ

هدف اصلی تحصیل دانشجو ،آموزش است و بهای

تحصیل در دانشکدههای علوم و فناوریهای نوین

تمامشدۀ سربار ارزش افزودۀ کمتری نسبت به بهای

پزشکی ،داروسازی و پزشکی از بقیۀ دانشکدهها بیشتر

تمامشدۀ آموزش دارد .کاهش در هزینههای آموزش

است؛ نتیجۀ این فرضیه با نتیجۀ پژوهش رجبی ()30

نیز با توجه به عواملی نظیر حقوق و مزایای هیئت علمی

مطابق است.

و تعداد دانشجو در هر رشته بهسختی امکانپذیر است.

با توجه به نتایج جدول شمارۀ  ،4بهطور کلی %53

بنابراین ،اهمیت تالش برای کاهش بهای تمامشدۀ

از کل بهای تمامشدۀ تحصیل دانشجو را بهای تمامشدۀ

سربار بیشتر مشخص میشود .در این راستا به مسئوالن

آموزش دانشجو و  %47آن را بهای تمامشدۀ سربار

ستاد و دانشکدۀ پزشکی پیشنهاد میشود ،با استفاده از

تشکیل میدهد .نتایج پژوهش جلیلی و اشرفی ( )33بر

روشهای مدیریت منابع انسانی نظیر کارسنجی و

خالف نتایج پژوهش حاضر نشاندهندۀ اهمیت مبلغ

زمانسنجی ،تعداد بهینۀ نیروی مورد نیاز برای هر

سربار در برابر کل بهای تمامشدۀ تحصیل است .بر

قسمت را مشخص و در چیدمان نیروها بازنگری انجام

اساس یافتههای پژوهش حاضر به نظر میرسد،

دهند.

مسئوالن باید عمدۀ توجه خود را به کنترل و کاهش

اهمیت این پژوهش این است که مدارک تجربی

بهای تمامشدۀ آموزش معطوف کنند که عمدهترین

مهمی در خصوص مقایسۀ بهای تمامشدۀ تحصیل در

جزء بهای تمامشدۀ تحصیل است .نتایج پژوهش نشان

رشتههای غیربالینی مقاطع مختلف ،در بزرگترین

میدهد که هرچه رشته تخصصیتر باشد ،بهای

دانشگاه علوم پزشکی کشور ارائه کرد .این پژوهش

تمامشدۀ آموزش افزایش مییابد؛ چراکه دستمزد

گامهای اجرای روش بهایابی بر مبنای فعالیت در بخش

استادان بر اساس رتبه آنها تعیین میشود .در این

سالمت را نیز نشان داد تا سودمندی این روش مشخص

رشتهها لزوم توجه ویژۀ مسئوالن به برنامهریزی

شود و فاصلۀ بین نظریه و اجرای این روش کاهش یابد.

آموزشی دانشجویان بیش از پیش مشخص میشود .با

این اطالعات میتواند برای مدیران و تصمیمگیرندگان

توجه به اینکه استادان حقالتدریس در مقایسه با استادان

بخش سالمت در زمینۀ استفادۀ بهینه از بودجه،

هیئت علمی حقوق پایینتری دریافت میکنند پیشنهاد

صرفهجویی در هزینهها و ارتقای بهرهوری به کار رود.

میشود ،در راستای کاهش بهای تمامشدۀ آموزش
برای درسهای کمتر تخصصی و با حساسیت کمتر از

پیشنهادها و محدودیتها

استادان حقالتدریس استفاده شود .این پیشنهاد مشروط
بر آن است که کیفیت آموزش حفظ شود.
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تحصیل دانشجو مبلغ چشمگیری است ،ضرورت

پژوهش ،بهای تمامشدۀ تحصیل در رشته-مقاطع

بازنگری در گزینش دانشجو ،سازوکارهای جذب

مختلف سایر دانشگاههای علوم پزشکی را محاسبه

دانشآموختگان و بهرهوری حداکثر از نیروی انسانی

کنند؛ چراکه داشتن اطالعات در این زمینه در سایر

بیش از پیش روشن میشود .بنابراین ،جذب تعداد

دانشگاهها امکان مقایسه و الگوبرداری را فراهم کرده

دانشجویان باید با توجه به نیاز واقعی کشور باشد .بر

و به تصمیمگیری بهتر منجر میشود .به پژوهشگران

اساس نتایج پژوهش حاضر ،مسئوالن آموزش دانشگاه

همچنین پیشنهاد میشود بهمنظور گسترش مبانی نظری

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

و عملی این روش اقدام کنند.

میتوانند درک بهتری از بهای تمامشدۀ تحصیل هر

از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،میتوان به

واحد درسی و دانشجو داشته باشند و با مقایسۀ بهای

دسترسی نداشتن به اطالعات هزینههای انجامشده در

مختلف،

وزارت بهداشت اشاره کرد .با وجود دسترسی به

تصمیمگیری صحیحتری بهمنظور کنترل هزینهها انجام

نظامهای مالی و اداری دانشگاه و گردآوری اطالعات

دهند .از آنجا که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

از فرمهای حقالتدریس ،اسناد معاونت پژوهشی و

بهداشتی درمانی استان فارس ،بزرگترین دانشگاه

نرمافزارهای تعهدی ،حقوق و دستمزد و آموزشی سما

علوم پزشکی در سطح کشور است و رشته-مقاطع

برخی از اطالعات مالی و سربار کمارزش بهصورت

متنوعی دارد از نتایج پژوهش حاضر میتوان بهمنظور

ادغامشده و تفکیكنشدنی بود که تا حد ممکن با

ارائۀ الگوی محاسبۀ بهای تمامشدۀ تحصیل ،در

روش تسهیم سربار مناسب شناسایی شد.

تمامشدۀ

تحصیل

در

دانشکدههای

دانشکدههای زیرمجموعۀ وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی استفاده کرد .یافتههای این پژوهش

تضاد منافع

میتواند برای دانشگاهیان و سایر بخشهای دولتی نیز
استفاده شود .پیشنهاد میشود پژوهشگران با استفاده از

هیچ گونه تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله

روش بهایابی بر مبنای فعالیت ارائه شده در این

وجود ندارد.

Organization
using
time-driven
activity-based costing and comparison
with the approved tariffs in 2015,
Journal of Health Accounting.
2018;6(1):88-110. Persian.
3 Khajavi Sh, Etemadi Jouryabi M,
Etemadi Jouryabi MM. Investigating
the effect of management accounting

1 Kidwell L, Shih-Jen HK, Blake J,
Wraith P, Roubi R, Richardson W.
New management techniques: An
international comparison. The CPA
Journal. 2002;72(2):63-66.
2 Alamshah SA. Calculating the cost of
laboratory services in Alami Herandi
Clinic of Isfahan Social Security

References

مجله حسابداری سالمت ،سال دهم ،شماره اول ،پیاپی  ،25بهار و تابستان 1400

163

... مقاطع غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی و-محاسبه بهای تمامشده تحصیل دانشجو در رشته

4

5

6

7

8

9

10

11

information on the organizational
performance of public hospitals in
Gilan province, Journal of Health
Accounting. 2018;6(2):67-89. Persian.
Ali Ahmadi S, Rahaie SA. The role of
the implementation of a new financial
system in the improvement of internal
controls in Isfahan University of
Medical Sciences, Journal of Health
Accounting, 2017;5(2):71-90. Persian.
Jarrar NS, Smith M, Dolley C.
Perceptions of preparers and users to
accounting change: A case study in an
Australian University. Managerial
Auditing Journal. 2007;22(1):80‐94
Fielden J, Lockwood G. Planning and
management in universities, Chatto
and Windus for Sussex University
Press. 1973.
Bourn M. A long and winding road:
The evolution of devolution in
universities, In Berry, R. H. (Ed),
Management
Accounting
in
Universities (CIMA, London). 1994.
Zhang YF, Namazi M, Isa CR.
Investigating the empirical effect of
ABC stages on the performance of
companies. Iranian Journal of
Management Studies (IJMS), 2017;
10(1):175-205.
Namazi M. Study of an activity-based
costing system in management
accounting and its behavioral
considerations.
Accounting
and
Auditing Review. 1998&1999;7(26):
71-106. Persian.
Namazi M, Nazemi A. Comparative
evaluation of the informational utility
of activity-based costing systems and
traditional costing systems in
electronic banking. Accounting and
Auditing Review. 2011;19(3):119138. Persian.
Fatma A, Habib A. Contextual factors
impact on the use of new management

12

13

14

15

16

17

18

19

accounting practices: An empirical
analysis in Tunisian context. Journal of
Research in International Business and
Management. 2014;4(3):45-55.
Krishnan A. An application of activity
based costing in higher learning
institution: A local case study.
Contemporary Management Research.
2006;2(2):75-90.
Foroughi D, Haghighi Prapri M,
Rasaeian A. Feasibility study of
implementing
an
activity-based
costing method in the operational
budgeting
of
governmental
organizations
(Case
study:
Governmental
organizations
of
Isfahan province). Journal of Health
Accounting. 2011;1(1):47-62. Persian.
Research
and
Development
Committee.
Transformation
and
innovation plan packages in medical
sciences education based on higher
education programs in the field of
health. Tehran: Deputy Minister of
Education, Ministry of Health,
Treatment and Medical Education.
2015. Persian.
Goddard A, Ooi k. Activity‐based
costing and central overhead cost
allocation in universities: A case study.
Public Money and Management. 1998;
(18):31‐38.
Coskun A, Yilmaz m. (2013). Pricing
desicins in educational institutions: An
activity based approach. ProcediaSocial and Behavioral Sciences. 2013;
106:2112-2118.
Morse WJ, Davis JR, Hartgaves AL.
Management accounting: A strategic
approach. 3rd ed, South-Western
Colledge. 2003.
Hilton RW. Managerial accounting.
International Editions, McGraw-Hill.
1997.
Newton JK. Financial decision-

1400  بهار و تابستان،25  پیاپی، شماره اول، سال دهم،مجله حسابداری سالمت

164

دکتر محمد نمازی و سحر زارع

20

21

22

23

24

25

26

27

165

making and financial control in British
Universities. Unpublished M. Phil.
Thesis, University of Wales, Cardiff.
1997.
Smith VB. More for Less: A new
priority, universal higher education
costs and benefits. American Council
on Education, Washington, D.C. 1971.
Prajapat M. Activity based costing
(ABC)-An effective tool for better
management. MITRC Journal of
Science,
Engineering,
and
Management. 2018;1(1):29-39.
Cooper R, Kaplan R. Measure costs
right: Make the right decisions.
Harvard Business Review Sep-Oct
1988, 1988:96-103, Reprint Number
88503
Tirol-Carmody K, Kardash N, Chang
K, Ecker-Lyster M. Adopting an
activity-based cost management model
at a community college: A case study,
community college. Journal of
Research and Practice, 2019;(43):110.
Tatikonda L, Tatikonda R. Activity
based costing for higher education
institutions. Management Accounting.
2001;2(2):19-27.
Cox SK, Downey GP, Smith GL.
Activity-based costing and higher
education - Can it work?. Kansas State
University Office of Planning and
Analysis, Manhattan, Kansas, 2002:19.
Lima CMF. The applicability of the
principles of activity based costing
system in a higher education
institution.
Economics
and
Management Research Project, 2011;
1(1):57-65.
Elias H, Mehrotra A. Activity based
costing of library services in
universities-A case study of a private
university.
Economics
World.

2018;6(3):165-176.
28 Barati A, Karimi A, Liqvan M. The
cost of training nursing students using
an activity-based costing system
(ABC) at Qom University of Medical
Sciences in 2002. Teb va Tazkiye.
2005;14(57):44-49. Persian.
29 Ebadifard Azar F, Gorj HA, Hadian M,
Mahbub Ahari A. Calculating the cost
of students’ education at different
educational levels in the Management
and Medical Information Faculty of
Iran University of Medical Sciences
using the Activity-Based Costing
(ABC) method in the academic year
2006-2007. Journal of Health
Administration.
2006;9(24):23-28.
Persian.
30 Rajabi A. Activity-Based Costing
(ABC): A new outlook for calculating
the cost of students' education in
different disciplines of the medical
group (Case study: Medical Science
Universities of Shiraz, Fasa and Yazd).
Accounting and Auditing Review.
2012;18(64):35-56. Persian.
31 Abbasi E. Application of activitybased costing in humanities disciplines
at
Islamic
Azad
University.
Management
Accounting.
2012;5(13):113-138. Persian.
32 Haghdoost AA, Amiri Moghadam M,
Lullaby M, Banshi MR, Sabah F, Mehr
Al-Hassani MH. Calculating the cost
of students' education based on
activity-based costing at the Health
Faculty of Kerman University of
Medical Sciences. Journal of Medical
Education and Development of Yazd
University and Medical Sciences.
2014;11(1):22-13. Persian.
33 Jalili A, Ashrafi J. Determining the per
capita cost of students using the
activity-based costing method (Case
study: Tehran Azad University,

1400  بهار و تابستان،25  پیاپی، شماره اول، سال دهم،مجله حسابداری سالمت

... مقاطع غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی و-محاسبه بهای تمامشده تحصیل دانشجو در رشته
Sciences and Research Branch).
Management Accounting. 2015;8(25):
83-99. Persian.
34 Ghasempour S, Rahimniya R,
Rajabnezhad Z, Dargahi H. Estimating
the cost of student’s education using
activity-based
costing
in
the
Paramedical Faculty of Tehran
University of Medical Sciences.
Payavard.
2016;
10(1):104-118.
Persian.
35 Rezaei M. Calculating the cost of
student services through the activitybased costing method (ABC) in the
field of health. Health Research
Journal. 2018;3(3): 146-154. Persian.
36 Rahimniya R, Ram M, Siavashi E,
Ghasempour S, Baruni M, Khakian M,
Fakhrzad N. Calculating the cost of
student services in Tehran University
of Medical Sciences under the
jurisdiction of the Student and Cultural

Faculty using the activity-based
costing
method
in
2011.
Interdisciplinary Journal of Virtual
Learning in Medical Sciences
(IJVLMS), 2014;5(2):8-15. Persian.
37 Kojuri J, Lotfi F, Amini M, Pilevar A,
Esmaeelzadeh Z. Calculating the per
capita cost of training undergraduate
medical students in Shiraz School of
Medicine,
2007.
Strides
in
Development of Medical Education,
2010;7(1):9-16. Persian.
38 Amizawati MA, Sofiah MA, Ruhanita
M, Azlina A. Determination of
educational cost in public university-A
modified activity based approach,
World Journal of Social Sciences,
2012;2(2):34-48.
39 Cooper R, Kaplan RS. Profit priorities
from activity-based costing. Harvard
Business Review. 1991;69(3):130135.

1400  بهار و تابستان،25  پیاپی، شماره اول، سال دهم،مجله حسابداری سالمت

166

