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خدمات   و دانشگاه علوم پزشکی ینیربالیغ مقاطع-رشتهدر دانشجو  تحصیل ۀ شدتمام بهای ۀمحاسب

 بر مبنای فعالیت بهایابیبا استفاده از روش  بهداشتی درمانی استان فارس
 

 2سحر زارع و  1دکتر محمد نمازی 

 10/11/1399تاریخ پذیرش:   09/10/1399: یینهااصالح تاریخ   1399/ 22/05تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 
 

 

  ی هاتعرفه  یین و تع  یاتیعمل  یبندشده در بخش سالمت، اساس استقرار نظام بودجهارائه  خدمات  ۀنیهز  ۀمحاسبمقدمه:  

  ،این مقالههدف اصلی    ، ۀ آنشدتمام  بهای  ۀاهمیت نظام آموزش در بخش سالمت و لزوم محاسب  توجه بهبا  است.    یواقع

  ی درمان  یو خدمات بهداشت  یدانشگاه علوم پزشک بخش سالمت در    غیربالینی  هایرشتهدر    تحصیل  ۀشدتمام  بهای  ۀمحاسب

 بر مبنای فعالیت است.  بهایابیروش به استان فارس 

  ۀدانشکد 5و راز ی شمستقر در شهر  ۀدانشکد 9در  غیربالینی   مقاطع-رشتهشامل پژوهش آماری   ۀ جامع:  روش پژوهش

معاونت   و حسابداری تعهدی، حقوق و دستمزد  هایافزارنرماز اطالعات مورد نیاز  .بود های استان فارس شهرستانسایر 

»آموزشی   نام  ونشکدهدا،  « سمابه  افراد  دقیق  جایگاه  نظیر  استادان  ها  موظف  حق  ،واحدهای  های  الزحمهفهرست 

 شد. گردآوریو مصاحبه  شدهپرداخت

رشتهها:  یافته   ۀشدتمام  بهای   باعملی  درسی  واحدهای    در  دانشجو  لی تحص   ۀشدتمام  بهای  رابطۀ  غیربالینی،های  در 

نیز  تحصیل در مقاطع تحصیلی مختلف شدۀ  تمام بهای. بوددار مثبت و معنینظری  درسی واحدهای در دانشجو لی تحص

ین و دکتری تخصصی با مبلغ کمتر  ریالمیلیون    489مقطع کاردانی با مبلغ حدود  نحوی که  به  ؛ داشتداری  تفاوت معنی

های  تحصیل در دانشکده  ۀشدتمام  بهای.  بود  شدهتمام  بهایاز نظر میانگین  میزان  بیشترین    ریال میلیون    3ر636حدود  

  ،ترتیببه   یپزشک  و  ی داروساز  ،پزشکی  ن ی نو  یهایو فناور   های علومدانشکده  .داشت  داریمعنینیز تفاوت  مختلف  

 بهای ( از کل  %53افزون بر این با توجه به سهم آموزش )حدود   ؛تحصیل دانشجو را داشت  ۀشدتمام  بهایمیزان  بیشترین  

 . شدمشخص  دانشجو  ل ی تحص ۀشدتمامی  بهاکردن کم منظوربهبه آموزش  مسئوالنتوجه  لزوم، شدهتمام

  بهایترین جزء  عنوان اصلیبهآموزش    ۀشدتمام  بهایباید تمرکز خود را بر کنترل و کاهش    مسئوالن  گیری:نتیجه

تخصیص بودجه به    برایمختلف و نیز    مقاطع-رشته   ۀشدتمام  بهای  ۀهنگام مقایس  ،بنابراین   .تحصیل قرار دهند  ۀشدتمام

 توجه داشته باشند.عملی و نظری، مقطع و دانشکده   درسی عواملی نظیر تعداد واحدهایها باید به دانشکده
 

    .غیربالینیهای  حسابداری بخش سالمت، رشتهبر مبنای فعالیت،    بهایابیهای كلیدی:  واژه 
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 مقدمه 

 

سالمت ز  بخش  فشار  تحت  جهان    زمینۀ   در   ی ادیدر 

قرار    خود  و بهبود خدمات  ، کنترل بودجههانهیکنترل هز

  یمزمن مال  یهاتیدر پاسخ به محدود  ،رو  ن ی از ا  .دارد

استفاده    بهایابی  نظامو    تیریمد  یحسابدار  ی از ابزارها

مدیریت   اخیر   ۀ دهدر  (.  2و    1)  کندیم حسابداری 

کنترل  به و  کارایی  پیگیری  برای  اساسی  ابزار  عنوان 

و   (3است )  یافتهاهمیت  نیز  در بخش سالمت    ،هاهزینه

فعال  و  منابع  اثربخش  ای  مسئلهعنوان  به   ها،یتکنترل 

گرفته  هر سازمان قرار    یمورد توجه ارکان راهبر  ،مهم

  ی ت حسابداری اهمها نیز به  دانشگاهمسئوالن  .  (4است )

برایریمد پدانشگاه  ۀادار  یت  بهاهبرد  یها  و  ل  ی دلند 

  نظام  داشتن به    روزافزوناز  ی ن  ، موجود  ی کاهش منابع مال

کرد  شدهتمام  بهای  یحسابدار احساس  )اهرا  . (5ند 

و  دانشجو    تحصیل   ۀشد تمام  یبها   موضوعبنابراین،  

ار مورد  ی بس  ، چه در پژوهش و چه در عمل  ،یواحد درس 

 .(6توجه است )

حقیقت    یادیز  ی هاپژوهش در   این    شده   اشاره به 

  و کامل   د برای دسترسی به اطالعات دقیقبایکه  است  

در نیاز  روش    ،گیریتصمیم  مورد  مبنای    بهایابیاز  بر 

روابط    بهایابیاین روش  .  (8و    7)  فعالیت استفاده کرد

ایجاد  علّ فعالیتهزینهی  و  تولید  ها  برای  الزم  های 

که برای سازمان    کند مشخص می  را  یمحصول یا خدمت 

ایجاد   اقتصادی  روشکندمیارزش  این  در  جای  به   . 

ها  و مؤثر فعالیت  های اصلییك محرک هزینه، محرک

برای  بر مبنای فعالیت    بهایابی روش  (.  9)شود  میتعیین  

  ی ری گمی و تصم  یمال  یری گ می تصم   ،یبندسطوح بودجه

تأثیر    دلیلبه  ،از این رو  .(10است )  سودمندنیز    یراهبرد

که به   هاییسازمان  شماربر بهبود عملکرد، آن  دار  یمعن 

روش   می  بهایابیاجرای  افزایش    ،آورندروی  به  رو 

بر    بهایابیروش  نشان داد که  نیز    شنانیکر(.  11)  است

هر    تحصیل  ۀنیهزح  ی صح  ۀ محاسب   ۀ لی وس به  مبنای فعالیت 

و شناسا افزوده  یهاتی فعال  ییدانشجو  ارزش  به    ،فاقد 

م  یآموزش مؤسسات   تا عملکرد خود را  یکمك  کند 

  ی عنوان ابزاربه  تواندیم   بهایابیروش  این  بهبود بخشند.  

مد  برای  یقو مشکالت  امور  دانشگاه  تیریحل  در  ها 

 .(12) کار برده شوده ب آموزشی 

و با درنظرگرفتن اهمیت نظام    باالبا توجه به مطالب  

محاسب  لزوم  و  سالمت  بخش  در    بهای  ۀآموزش 

  بهایابی  الگوی  است که  ین ا  پژوهش   هدف  ،شدهتمام

  بخش سالمت   غیربالینیهای  رشتها در  ر  بر مبنای فعالیت

کند است  .طراحی  شده  های  پژوهش   ۀمطالع  با  ،سعی 

در ستاد دانشگاه علوم    اننظرصاحبمصاحبه با  پیشین و  

بهداشتپزشکی   خدمات  فارس    یدرمان  یو  و  استان 

بر مبنای فعالیت برای    بهایابی   یالگو  ، های آندانشکده

دانشکدهرشته ساختار  با  مناسب  غیربالینی  های  های 

  در   همیت این پژوهشا وزارت بهداشت طراحی شود.  

که   است  علم این    بهای  ۀدربار  یمناسب   ی اطالعات 

به   برای  ، ی آموزش  خدمات  ۀشدتمام کمك 

اجرای  تصمیم و    هئارا  یاتیعمل  یزیربودجهگیری 

های  همه دانشکده  درنظرگرفتن   ،آننوآوری    .دهدیم

  ی و خدمات بهداشت علوم پزشکی  زیرمجموعه دانشگاه  

فارس  یدرمان در  های  رشتهدر    استان  غیربالینی 

است شده  موجب  امر  این  است.  بهای    که  محاسبات 

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

انجامهزینه وهای  دانشگاه  ستاد  در  دقیق    شده  تعیین 

افراد سعی شده است   تحصیل   ۀشدتمام  بهای  ،جایگاه 

 طور دقیق محاسبه شود. به

مبان ابتدا  ادامه،  پ  ینظر  یدر  ب  ۀنی شی و    ان ی پژوهش 

م  هاهی و سپس فرض  شودمی از آن  ؛شودیمطرح    ، پس 

  ۀشدتمام  یبها  ۀمحاسب  یدر قسمت روش پژوهش الگو

ارائهتحصیل     ی هاافتهی. در بخش بعد  شودیم  دانشجو 

آزمون    زی و ن  ۀ تحصیلشدتمام  بهای  ۀحاصل از محاسب

  ها شنهادی و پ  یری گجهی پژوهش و سرانجام نت   یهاهی فرض

 ذکر شده است. 

 

 نظری مبانی
،  سالمت  بخش  در  شدهارائه  خدمات   بهای   ۀمحاسب

بودجه نظام  استقرار  واتی عمل  یبند اساس    نیی تع  ی 

علم  ننبود  است.  یواقع  یهاتعرفه مناسب    یاطالعات 

  ی هرگونه اقدام  ،یخدمات دولت   ۀشدتمام  بهای  ۀدربار

را    هااین بخش   در    یاتیعمل  یبندبودجه  یاجرا  زمینۀ  در

مواجه   شکست  کردبا  و    یطراح  ،ن یبنابرا  .خواهد 

ضرور  بهایابینظام    اجرای مبه  یمناسب    رسدینظر 

بسته .(13) علوم در  آموزش  در  تحول  طرح  های 

  ایه سامان  ۀبه طراحی و توسع   ملزم  هاپزشکی، دانشگاه

  مقاطع-رشتهدر    تحصیل  ۀشدتمام  بهای  ۀمحاسب برای  

از  مختلف   حمایت  و  سالمت  عالی  آموزش 

 (. 14)اند شدهمرتبط   هایپژوهش 

اشاره کردهپژوهش  این حقیقت  به  زیادی  اند های 

بهایابیکه   نمی  روش  نیاز  سنتی  مورد  اطالعات  تواند 

و    7ها فراهم کند )گیری مدیران دانشگاهبرای تصمیم

واحدهای خدماتی    محصولکه    از آنجاهمچنین،  (.  15

واحدها فیزیکی   این  در  هزینه  تخصیص    نیست، 

انتخاب روش محاسبه بهای    در نتیجه  و  تر استمشکل

نسبت به سایر واحدها  خدماتی    شده در واحدهایتمام

 (.16اهمیت بیشتری دارد )

فعالیت مبنای  بر  بهایابی  محاسبۀ    روش  شامل 

فعالیت    هایهزینه منابعهر  اساس  استبر  برا  ی    ی که 

ها  و تخصیص این هزینه  رودیبه کار م  یتانجام آن فعال

خدمات آموزشی،  بر    لی قب  از از منابع به اهداف هزینه  

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

روشاز   بهای    این  محاسبه  در  شدۀ  تمامبرای  دانشجو 

هزینهسازمان روش  با  مقایسه  در  آموزشی،  یابی  های 

صحیح تخصیص  به  منجر  هزینهسنتی،  میتر    شود ها 

های انجام شده در زمینه بهایابی در  نتایج پژوهش   (.16)

نشاندانشگاه کاربرد  ها  مبنای  دهندۀ  بر  بهایابی  روش 

برای دانشگاه  فعالیت مزایای آن  )و  روش (.  19هاست 

هزینه  مبنای  بربهایابی   ایجاد  علی  روابط  و  فعالیت،  ها 

را  فعالیت خدمتی  یا  محصول  تولید  برای  الزم  های 

کند که برای سازمان ارزش اقتصادی ایجاد  مشخص می

ها  مؤثر فعالیت  کند. این روش، همۀ عوامل اصلی ومی

کند، مراکز هزینه مربوط به هر عامل فعالیت  را تعیین می

ها را پیدا  وط به هزینههای مرب کند، نرخرا مشخص می

نرخمی و  را  کند  محصول    برها  جذب  منابعی،  اساس 

کند که برای ایجاد محصول یا خدمت استفاده شده  می

 (. 9)  دهد می  نشاناین روابط را    1شمارۀ    نمودار است.  

روش عوامل    این  درک  امکان  دانشگاهی  مدیران  به 

بهای تمام بر  فراهم    ۀ تحصیل دانشجوشدتأثیرگذار  را 

 حائز اهمیت  مدیران  گیریدر فرایند تصمیمکه  کند  می
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فعالیت  .است دانشگاه  مثال، در صورتی که  های  برای 

هزینه به  نسبت  حساس  و  جدید  نگاهی  با  را  ها  خود 

وری خود را افزایش دهد  تواند بهرهبازنگری کند، می

(20 .) 

های  در حوزه  روش بهایابی بر مبنای فعالیتاجرای  

ی، تجارت  فناور  ،مختلف نظیر بخش آموزش، خدمات

مست  و  است  متفاوت  تولید  درنظرگرفتن و  لزم 

(. 21است )آن    اجرایهای خاص هر حوزه در  ویژگی

روش  دانشگاه که  را  بهایابی  هایی  فعالیت  مبنای  بر 

. اندسازی آن مشکالتی داشتهاند در پیادهاستفاده کرده

دانشگاه منچستر در مراحل اولیه تصمیم به انتخاب یك  

محرکمتشکل  ساده    روش گرفت.  از  هزینه  های 

طبقه در  ولز،  فعالیتدانشگاه  پژوهش،  بندی  بین  ها 

دانشگاه لیدز متروپولین در    وآموزش و سایر خدمات  

رشته به  سربار  داشتتخصیص  مشکل  مسئولین    .ندها 

  به مشکل برخورد   والگآکسفورد بروکس با پیچیدگی  

ند به نحوی که حجم اطالعات تولیدشده مازاد بر کرد

گستر موجود شد و مجبور شدند صفحه  الگوی ظرفیت  

بگیرند  از کمك  سازمانی  برون  دانشگاه مشاور   .

با  هساوت که  از مپتون  متشکل  کامل   22  الگویی 

با سه محرک   پایان تنها  محرک هزینه شروع کرد در 

 (.7خود را نهایی و اجرا کرد )بهایابی   نظامهزینه 

صحیح  به اجرای  مبنای  منظور  بر  بهایابی  روش 

کفعالیت و  کوپر  )پال ا،  منابع  22ن  به  کردند  پیشنهاد   )

ها به طور بااهمیتی بین  بااهمیت، منابعی که مصارف آن

منابعی    متفاوت است و  محصوالت یا خدمات مختلف 

آن تقاضای  الگوی  فعالیتکه  با  یا  ها  سنتی  های 

مانند زمان    معیارهای حجم  مستقیم،  یا    فرایند دستمزد 

شود. بیشتری  توجه  ندارد،  مطابقت  اولیه    اجرای  مواد 

فعالیت  بهایابی روش  کامل   مبنای  درک  ،بر  افراد    به 

 ((9منبع: نمازی )) ها به هدف هزینهی فعالیت در تخصیص هزینهمبنا ر: سازوکار عملكرد روش بهایابی ب1نمودار 
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دانشگاه  شاغل  تغییر  و  الگو  این   مزایای  مورد  در  در 

 (.23وابسته است )  ههزین مدیریت ها درآن فرهنگ

 

 پژوهش ۀپیشین

محاسبپژوهش  برای  زیادی  مبنای    ۀهای  بر  بهایابی 

دانشگاه در  است.  فعالیت  شده  انجام  و    کوندایتاتها 

بر   بهایابی روش    نکه ینشان دادند که با وجود ا  کوندایتات

بس  تی فعال   یمبنا شرکت  یاری در  و    یدی تول  یهااز 

است  کایآمر  ی خدمات شده  کم  اما  اجرا  از    ی تعداد 

روش را اجرا    ن ی کشور ا  ن ی ها در اها و دانشکدهدانشگاه

بر   بهایابیکه روش    ییهادانشگاه. با این حال،  اندکرده

اند که  اظهار داشته  اندسازی کردهپیادهرا    ت ی فعال  یمبنا

  ص یو تخص  ترقی دق  یمال  تیریها در مدروش به آن  ن یا

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

ها  در دانشگاه  تی فعال   یبر مبنا   بهایابی کاربرد روش    زی ن

ها حداکثر پژوهش آن  جیکردند. بر اساس نتا  یرا بررس

ها  در دانشگاه  تی فعال  ی بر مبنا   بهایابیروش    یسودمند

م  یزمان نتا  شودیحاصل  از  برا  جیکه    یابیارز  یآن 

گروه ن  ی آموزش  یهاعملکرد  منابع    ص یتخص  زی و 

نشان داد با توجه به کاهش منابع    مای (. ل25استفاده شود )

  یهاروش  ی به اجرا  ازی ن   نیز  ها ها، آندر دانشگاه  یمال

مبنا  بهایابیروش    ری نظ   ترقی دق   بهایابی   تیفعال  ی بر 

نظر   از  که  چرا    ی سنت   بهایابی  یهانظام  ویدارند. 

تمام شده خدمات  یدر مورد بها ییاطالعات قابل اتکا

  تیفعال  ی بر مبنا  بهایابیروش    یالگو  مای . ل کندیارائه نم

)  یهادانشگاه  یبرا  را کرد  ارائه  پرتقال  (.  26کشور 

را در    تی فعال   یبر مبنا  ی ابیروش بها  زی ن  او مهروتر  اسی ال

دانشگاه بحر  یخصوص  یکتابخانه  کشور  اجرا    ن یدر 

ا به  و  ا  دندی رس  جهی نت   ن یکردند  به    ن یکه  منجر  روش 

هز مخازن  بهتر  راستا  نهیدرک  در  راهکار  ارائه    یو 

هز طر  هانهی کاهش    بدون  یهاتیفعال  ییشناسا   قیاز 

   (.27) شودیارزش افزوده م

نیز   ایران  پژوهش   ی برخ در  به محاسب ی ش ی پ   ی ها از    ۀ ن 

بر    بهایابی روش  بر اساس    دانشجو   تحصیل   ۀ شد تمام   ی بها 

فعالیت  استفاده از    با و همکاران    براتی اند.  پرداخته   مبنای 

تمام   ت ی فعال   ی مبنا   بر   ی اب ی بها   روش  تحصیل  بهای  شدۀ 

و   پزشکی  علوم  دانشگاه  پرستاری  رشتۀ  در  دانشجو 

  محاسبه   1381  برای سال خدمات بهداشتی درمانی قم را  

  چهار   ۀ دور که در    داد   نشان ها  آن   پژوهش   ج ی نتا .  کردند 

  در   دانشجو   ل ی تحص (، هزینۀ  1378- 1381پژوهش )   ۀ سال 

است.   بوده  ال ی ر   ارد ی ل ی م   16/ 8با  برابر  ی پرستار  ی کارشناس 

رفاه   ی آموزش   ی ها نه ی هز    و   % 72/ 14  ب، ی ترت به   ز ی ن   ی و 

هز   از   %17/ 5 تشک   ها نه ی کل    (. 28)   دهد ی م   ل ی را 

همکاران   فردآذر ی عباد  از با    و  بهایابی    استفاده    بر روش 

بهای مبنا  فعالیت،  دانشجویان    ۀ شد تمام   ی  در  آموزش 

دانشکد  در  مختلف  تحصیلی  و    ۀ مقاطع  مدیریت 

و خدمات    ی دانشگاه علوم پزشک   از رسانی پزشکی  اطالع 

  1385- 1386  ی ل ی سال تحص   برای را   ران ی ا   ی درمان ی بهداشت 

پژوهش .  کردند محاسبه   نشان  آن   نتایج    بهای که    داد ها 

به   ۀ ارائ   ۀ شد تمام  دانشکده  در  درسی  واحد  طور  یك 

هزین   8ر 902ر 854  متوسط  متوسط  و    ۀ شد تمام   ۀ ریال 

دانشجو  دکتر است ریال    18ر 586ر 807  تحصیل    ی . 

 ( اطالعات  کارشناسی    56ر 566ر 092مدیریت  و  ریال( 

بیشترین    ب ی ترت به نیز    ریال(   7ر 760ر 748مدارک پزشکی ) 

را داشته    تحصیل دانشجو   ه در شد تمام   و کمترین مبلغ بهای 

 ( تمام   . ( 29است  بهای  پژوهشی  در  آموزش  رجبی  شدۀ 
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های علوم  های پزشکی در دانشگاه دانشجویان برخی رشته 

  برای ، یزد و فسا  شیراز پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  

تحصیلی   بهایابی  را    1386- 1387سال  روش    بر ازطریق 

که    داد   نشان ی فعالیت محاسبه کرد. نتایج پژوهش وی  مبنا 

تمام  دانشجو بهای    و   مختلف   های رشته   در   شدۀ آموزش 

  این   دارد.   یکدیگر   با   تفاوت معناداری   دانشگاه،   برحسب 

درسی، تجهیزات   واحدهای  تعداد  به  عمده  طور به  تفاوت 

ترکیب    و (  ی عمل   و   ی نظر ) درسی    واحدهای   آموزشی، 

  ی پژوهش رجب   ن، ی ا   بر   افزون .  دارد   ی بستگ   دانشجو   تعداد 

  آموزش   در   شده تمام   ی بها   % 40  حدود   که   کرد   ثابت 

حوزۀ هزینه ) نگهداری    سطح   ی ها نه ی هز به    دانشجو    های 

  به   بقیه   و (  آموزشی   غیرمستقیم  خدمات  و   دانشگاه   ریاست 

نیروی هزینه ) واحد    سطح   های هزینه  مواد   های    انسانی، 

مربوط  ( آموزشی  مصرفی  ملزومات  و  آزمایشگاه  مصرفی 

بهای   (. 30) است   با روش  نیز  فعالیت،    ی مبنا   بر   ابی عباسی 

تمام  رشته بهای  در  دانشجو  تحصیل  علوم  - شدۀ  مقاطع 

دانشگاه    وی پژوهش    محل انجام   برآورد کرد. انسانی را  

  تحصیلی   برای سال   آباد کتول واحد علی و  آزاد اسالمی  

نشان داد  عباسی    پژوهش نتایج  بوده است.    1387-1386

دلیل تعداد زیاد دانشجو  کارشناسی حسابداری به   ۀ که رشت 

کمترین   بهای از  رشت تمام   مقدار  و  زبان    ۀ شده  کاردانی 

  بهای   بیشترین مقدار   ، دلیل تعداد کم دانشجویان انگلیسی به 

  همکاران بهای   و   حقدوست  (. 31را داشته است )   شده تمام 

  بهداشت  دانشکدۀ  دانشجویان مربوط به   تحصیل  شدۀ تمام 

دانشگاه  درمانی    پزشکی   علوم   در  بهداشتی  خدمات  و 

  برای سال ی فعالیت  مبنا   بر روش بهایابی    اساس   بر کرمان را  

آن   1390 پژوهش  نتایج  که    داد   نشان ها  محاسبه کردند. 

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

هزینۀ   شامل  هزینه  ریال،    18/ 850آموزشی  این  میلیون 

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

میلیون    1/ 463های جاری و نگهداری  میلیون ریال و هزینه 

ریال است. حقدوست و همکاران بیان کردند که تحصیل  

میلیون ریال هزینه دارد    31/ 11طور متوسط  هر دانشجو به 

دانشجو در مقطع تحصیالت  و میانگین هزینۀ تحصیل هر  

از   بیش  است    2/ 5تکمیلی  کارشناسی  دانشجوی  برابر 

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

روش    از   استفاده   واحد علوم و تحقیقات تهران را با اسالمی  

  1391- 1392تحصیلی    برای سال ی فعالیت  مبنا   بر بهایابی  

نتایج  کردند.  آن   برآورد    تأثیر   کنندۀ بیان   ها پژوهش 

  های آموزشی محیط   در   روش   این   ی ر ی کارگ به   چشمگیر 

ی  مبنا   بر روش بهایابی    ی ر ی کارگ به دیگر،  عبارت به .  است 

  آموزشی   خدمات   شده در تمام   بهای   محاسبۀ   فعالیت برای 

  ها آن   تر صحیح   و   دقیق   گذاری و قیمت   مدیریت   موجب 

) می  قاسم 33شود  نیز  (.  همکاران  و    ۀ شد تمام   ۀ ن ی هز پور 

را محاسبه    ی فعالیت مبنا   بر روش بهایابی  تحصیل دانشجو به 

دانشگاه علوم    ی راپزشک ی پ   ۀ در دانشکد کردند. این پژوهش  

های  انجام شده است. یافته   1391  برای سال ن  تهرا   ی پزشک 

تمام   که   داد   نشان ها  آن پژوهش   تحصیل  هزینۀ  شدۀ 

  118ر 312ر 679طور میانگین  دانشجو در مقطع دکتری به 

به  کارشناسی ریال  مقطع  مقدار،  باالترین  در  عنوان  ارشد 

مبلغ   با  دوم  تمام   76ر 714ر 824رتبۀ  هزینۀ  و  شدۀ  ریال 

  42ر 312ر 537تحصیل دانشجو در دورۀ کارشناسی با رقم  

(. رضایی با روش بهایابی  34)   است عنوان کمترین مقدار  به 

فعالیت،  مبنا   بر  به  ارائه    ۀ شد تمام   ی بها ی  خدمات 

علوم    ۀ دانشکد   ی راپزشک ی و پ   ی پزشک   ی ها رشته   ان ی دانشجو 

سال ساوه    ی پزشک  نتایج    1393  برای  کرد.  برآورد  را 
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داد پژوهش وی   از    ۀ ن هزی   از کل   % 90  که   نشان  دانشجو 

  ها نه ی هز   % 10است و    کرده   ن ی دولت تأم   را   ی منابع عموم 

  ی بها نتایج پژوهش رضایی نشان داد که  بدون اعتبار است.  

دانشجو   ۀ شد تمام  به  اعتبارات  محل  از    شتر ی ب   ان ی خدمات 

  پژوهش،   ن ی بوده است. ا   1393سال    در   یی معاونت دانشجو 

بازنگر  لحاظ   ی ضرورت  اعتبار  برا در  معاونت    ی شده 

می را    یی دانشجو  بین    . کند مشخص    مقاطع - رشته در 

مح   ۀ رشت ،  شده بررسی  میزان    ط ی بهداشت    ی بها باالترین 

بهای    نیا و همکاران رحیم   . ( 35را داشته است ) شده  تمام 

خدمات دانشجویی مربوط به دانشگاه علوم  ارائه  شدۀ  تمام 

را    فرهنگی   و   دانشجویی   معاونت   حوزۀ   در   تهران   پزشکی 

آن  پژوهش  کردند.  ب محاسبه  بهایابی  ه ها  ی  مبنا   بر روش 

  داد   نشان بوده است. نتایج پژوهش    1390  برای سال فعالیت  

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

است. این کسری    اعتبار   بدون   ها هزینه   % 60و    است   شده 

  خدمات   وکیفیت   کمیت   افت   و   کاهش   به   بودجه 

  این .  شود می   منجر   مختلف   محورهای   در   دانشجویی 

نشان  اعتبار    در   بازنگری   ضرورت   دهندۀ موضوع، 

  ی کجور (.  36است )   دانشجویی   معاونت   برای   شده لحاظ 

تمام  بهای  همکاران  تحصیل و  دکتری    شدۀ  در  دانشجو 

را برآورد کردند. این پژوهش  ای پزشکی عمومی  حرفه 

انجام شده   1386  برای سال و  پزشکی شیراز    ۀ دانشکد    در 

آن است  پژوهش  نتایج  داد ها  .  تمام   نشان  بهای  شدۀ  که 

مبلغ   پزشکی عمومی،  در رشتۀ    303ر 4تحصیل دانشجو 

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

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

میلیون   14/ 45 مدیریتی   و  میلیون ریال  7/ 4 رفاهی فرهنگی 

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

دانشجو به دانشگاه پرداخت   آموزش  ۀ سران   ۀ عنوان هزین به 

اعتبار شود،  می  تخصیص  در  بازنگری  سازمان    لزوم 

ا  ی ن مزا ی تر مهم (.  37) دهد  نشان می ها را  مدیریت به دانشگاه 

حاضر   پژوهش  قوت  نقاط  با و  مقایسه    ی ها پژوهش   در 

 : است ر  ی ن به شرح ز ی ش ی پ 

شامل  آمار  ۀجامع   - و  است  گسترده  پژوهش  این  ی 

پزشکی  غیربالینیهای  دانشکده علوم  و    دانشگاه 

بنابراین    ؛استفارس  استان    خدمات بهداشتی درمانی

مطالع را    تحصیل  ۀشدتمام  یبهاتطبیقی    ۀامکان 

 . کندمی فراهم 

شده در ستاد  انجام  یهانهی ن به هزیشی پ  ی هادر پژوهش   -

ها  از دانشکده  ی بانی پشت  یبرا  ،یپزشک   علومدانشگاه  

است نشده  بر؛  توجه  در    ل ی دلبه  آن  افزون  آنکه 

حاضر نظر  دانشکده  همهاطالعات    ،پژوهش  در  ها 

م تخص یگرفته  هزیشود  به    یهانهیص  ستاد 

 تر انجام خواهد شد.حی ها صح دانشکده

هیئت  و حقوق استادان  های پیشین کارانه  در پژوهش   -

نیز  حقوق استادان   ۀتفکیك نشده و در محاسب  علمی

بدون و  با سمت  موظفی  واحدهای  توجه    به  سمت 

 نشده است.

 

 های پژوهشفرضیه

  ۀشدتمام  یبها  ،ن یش ی پ  یهاپژوهش   بر اساس نتایج  

  یی هارشته  وشتر  ی ب  عملی  هایدرس  با  ییهارشته  تحصیل

  ۀشدتمام  بهای  و  است متفاوت  بیشتر  نظری  یهادرس  با

نسبت  یآن نظر هایدرسشتر ی بکه هایی رشته تحصیل

  ۀ فرضی  ،بنابراین   .(34و    30)  کمتر است ها  به سایر رشته

 اول پژوهش به شرح زیر تدوین شد:
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  بهای بین  ،  غیربالینی  مقاطع-رشتهدر    اول:  ۀی فرض

و   درسی  واحدهایدر    تحصیل  ۀسران  ۀشدتمام عملی 

رابطۀ    بر مبنای فعالیت   بهایابیروش  با استفاده از    نظری

 دارد.  داری معنی

داد نشان  رجبی  پژوهش    ۀ شدتمام  بهای  که  نتایج 

در    تحصیل  در  بهمختلف    مقاطعدانشجو  تفاوت  دلیل 

واحدها تجه یدرس   یتعداد  آموزشی ،  تعداد    یزات  و 

یکدیگر  دانشجو   معن با   . (30)  دارد  یداریتفاوت 

 دوم پژوهش به شرح زیر تدوین شد:  ۀفرضی ،ن یبنابرا

در    ۀی فرض   بهای ن  ی ب   غیربالینی  مقاطع-رشته دوم: 

از   با  تحصیل   ۀ سران  ۀشدتمام بر    بهایابیروش    استفاده 

فعالیت تفاوت    ،مبنای  مختلف  تحصیلی  مقاطع  در 

 وجود دارد.  داری معنی

داد،  ن یهمچن نشان  رجبی  پژوهش  در    که  نتایج 

بهدانشکده مختلف  مدیریت های  در  تفاوت  دلیل 

ظرفیت  ،هاهزینه از  استفاده  در  میزان  موجود  های 

انتخاب دانشکده   به  نیز ترجیح دانشجویان  و  دانشکده 

متفاوت    تحصیل   ۀشدتمام  بهایتر،  در شهرهای بزرگ

سوم پژوهش به شرح زیر    ۀفرضی  ،ن یبنابرا  .(30است )

 تدوین شد: 

با    تحصیل  ۀسران  ۀ شدتمام  بهای  ن ی ب  :سوم  ۀی فرض

،  های مختلفدانشکدهدر    مبنای فعالیتبر    بهایابی  روش

 دارد. وجود  داریمعنیتفاوت 

 

 روش پژوهش 

 

و   حاضر   پژوهش  بوده  جهت   کمی  حیث  گیری از 

راهبردی و روش   نظر از  و    ی ا توسعه -ی کاربردپژوهشی  

است.  پیمایشی  سال   ۀدور  پژوهش،  پژوهش  زمانی 

 پژوهش   ی آمار   ۀ جامع  است.   1394- 1395تحصیلی  

 راز ی ش  شهر   ۀ دانشکد   9  غیربالینی   مقاطع - رشته  همه  شامل 

پرستار  ی هادانشکده )  ماما   ی بهداشت،  حضرت   یی و 

پزشک )س(،  پی فاطمه  توان ی راپزشکی ،  علوم  ، یبخش ، 

ه و ی ، تغذ ی ن پزشکی نو   ی ها ی ، علوم و فناور یداروساز 

غذا  مد   ییعلوم  اطالع ی ر ی و  و   5و    ( پزشکی   ی رسانت 

از دانشکد  فارس های  شهرستان سایر    ه   استان 

 یعال  آموزش   داراب، مجتمع   ی راپزشکی پ   ی هادانشکده ) 

ممسن  پرستار ی سالمت  آباده،   ی ،  )س(  زهرا  حضرت 

پرستار   ی راپزشک ی پ  و   (المرد   )س(   البنین ام   یاستهبان 

دانشکده   . است  این  انتخاب  آماری   ۀ جامع  برای ها  دلیل 

ارائه می   غیربالینیهای  رشته این است که   و در   کنند را 

نتایج را   ۀامکان مقایس روش  . این است شهرهای مختلف  

گیری استفاده در پژوهش حاضر از نمونه   کند. فراهم می 

 مقاطع - رشته  همه   تحصیل   ۀ شد تمام   بهای نشده است و  

  محاسبه شده است.  باال های  دانشکده در    غیربالینی

 

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

)   پژوهش  همکاران  و  منظور 38آمیزاواتی  به   اجرای   ( 

دانشگاه   بهایابی روش   ودر  به  با   ها   ساختار  توجه 

 ،های مورد بررسی دانشکده   در   آموزش   بخش   های هزینه 

 مقاطع- رشتهتحصیل دانشجو در  شدۀ  تمام الگوی بهای  

 شد.  طراحی در راستای استفاده از مزایای آن  غیربالینی  

 

 : شناسایی منابع1گام 
بیانگر ساختار کلی دانشگاه علوم    2نمودار شمارۀ  
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

فارس )ستاد( استان بهداشتی درمانی  

 ریاست
معاونت توسعه و مدیریت 

 منابع
 معاونت درمان

 معاونت غذا و دارو
 معاونت بهداشت
 معاونت آموزشی
 معاونت پژوهشی

 معاونت دانشجویی

1 ۀدانشکد 2 ۀدانشکد  هاسایر دانشکده  هابیمارستان  هاشبکه   

 ریاست
 معاونت آموزشی
 معاونت پژوهشی
 معاونت دانشجویی
 معاونت پشتیبانی

1گروه  2گروه   هاسایر گروه   

1رشته  2رشته   هاسایر رشته   

درمانی استان فارس است؛  پزشکی و خدمات بهداشتی

دانشکدههمچنین   کلی  بررسی،  اطالعات  مورد  های 

 است. ارائه شده  1ها در جدول شمارۀ ها و رشتهگروه 

هزینه به  مربوط  انجاماطالعات  در  های  شده 

)بهدانشکده ستاد  و  هزینها  از    ۀجز  مزایا(  و  حقوق 

اعضای  تعهدی«، حقوق و مزایای    افزار حسابداری»نرم 

و علمی  »  هیئت  از  دانشکده  و  ستاد   افزارنرمکارکنان 

دستمزد«،   و  از  حقپرداخت  حقوق  التدریس 

آموزشیحق  های فهرست» معاونت  در    و   التدریس« 

مقاله  هاهزینه و  کتاب  نظیر  پژوهشی  امور  »اسناد  ی  از 

پژوهشی«   اطالعات    ؛شد  گردآوریمعاونت  همچنین 

هر استاد، تعداد   آموزشی نظیر تعداد واحدهای تدریس 

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

  معاونت آموزشی  افزار»نرم بودن واحد از  نظری یا عملی

 شد.  « گردآوریسما

 

 های منابع: شناسایی محرک2گام 
هزینه به  مربوط  اطالعات  ستاد  سطح  در  در  ها 

  نکه یا  ل ی دل درمان و بهداشت به  ،غذا و دارو  یهامعاونت

با بخش آموزش    یسه معاونت ارتباط  ن ی ا  تی فعال   تی ماه

و    هامارستانی بهای درمان و بهداشت )بخش ندارند و به  

م(  هاشبکه ارائه  نظر   کندیخدمت  در  محاسبات  در 

نشد به  .گرفته  پژوهشی  ایران  محاسبۀ  در    ی بهامنظور 

در بخش سالمت انجام نشده بود که    تحصیل  ۀشدتمام

زیرمجموعه  هزینه واحدهای  به  را  ستاد  های 

دانشکدهبیمارستان) شبکهها،  و  دهد؛  ها  تخصیص  ها( 

با  های  محرک  ،لذا مصاحبه  اساس  بر  مناسبی 

معاونتصاحب مختلف  نظران  .  1:  شد  نییتع های 

  به   ص ی تخص :  ییدانشجو  و  ی آموزش  یهامعاونت

  معاونت.  2  ؛انیدانشجو  تعداد  اساس  بر  هادانشکده

  تعداد   اساس  بر  هادانشکده  به  صی تخص :  یپژوهش

 

 های پژوهش( )منبع: یافته  : نمایی كلی از ساختار بخش سالمت در هر استان2نمودار 
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كلنظریعملی

247/525/533اپیدمیولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته10555اپیدمیولوژی1001بهداشت10

36134154اپیدمیولوژی دکتری تخصصی )Ph.D(10556اپیدمیولوژی1001بهداشت10

245/527/533ارگونومیکارشناسی ارشد ناپیوسته10665ارگونومی1002بهداشت10

2413637آموزش بهداشتکارشناسی ارشد ناپیوسته10365آموزش و ارتقای سالمت1003بهداشت10

قاء سالمتدکتری تخصصی )Ph.D(10011آموزش و ارتقای سالمت1003بهداشت10 363/545/549آموزش بهداشت و ارت

245/533/539سالمت سالمندیکارشناسی ارشد ناپیوسته10027آموزش و ارتقای سالمت1003بهداشت10

4834/5105/5140مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی پیوسته10522مهندسی بهداشت حرفه ای1004بهداشت10

24132942مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی ارشد ناپیوسته10525مهندسی بهداشت حرفه ای1004بهداشت10

369/541/551مهندسی بهداشت حرفه ایدکتری تخصصی )Ph.D(10101مهندسی بهداشت حرفه ای1004بهداشت10

24205373مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ناپیوسته10523مهندسی بهداشت حرفه ای1004بهداشت10

4835105140مهندسی بهداشت محیطکارشناسی پیوسته10482مهندسی بهداشت محیط1005بهداشت10

245/530/536مهندسی بهداشت محیط کارشناسی ارشد ناپیوسته10485مهندسی بهداشت محیط1005بهداشت10

24215273مهندسی بهداشت محیطکارشناسی ناپیوسته10483مهندسی بهداشت محیط1005بهداشت10

4828/5111/5140بهداشت عمومیکارشناسی پیوسته10142بهداشت عمومی1006بهداشت10

2426062آموزش جامعه نگر در نظام سالمتکارشناسی ارشد ناپیوسته10017بهداشت عمومی1006بهداشت10

24123042حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلینکارشناسی ارشد ناپیوسته10655حشره شناسی پزشکی1007بهداشت10

4818122140پرستاریکارشناسی پیوسته11442پرستاری1101پرستاری و مامایی حضرت فاطمه 11

2410/53040/5پرستاری مراقبت های ویژه بزرگساالنکارشناسی ارشد ناپیوسته11905پرستاری1101پرستاری و مامایی حضرت فاطمه 11

نکارشناسی ارشد ناپیوسته11025پرستاری1101پرستاری و مامایی حضرت فاطمه 11 249/528/538پرستاری مراقبت های ویژه نوزادا

2472936پرستاری سالمت جامعهکارشناسی ارشد ناپیوسته11027پرستاری1101پرستاری و مامایی حضرت فاطمه 11

پرستاریکارشناسی ارشد ناپیوسته11047پرستاری1101پرستاری و مامایی حضرت فاطمه 11 2416/519/536روان

2415/520/536پرستاری داخلی-جراحیکارشناسی ارشد ناپیوسته11017پرستاری1101پرستاری و مامایی حضرت فاطمه 11

2417/518/536پرستاری کودکانکارشناسی ارشد ناپیوسته11037پرستاری1101پرستاری و مامایی حضرت فاطمه 11

24142236پرستاری سالمندیکارشناسی ارشد ناپیوسته11487پرستاری1101پرستاری و مامایی حضرت فاطمه 11

3014546پرستاری دکتری تخصصی )Ph.D(11446پرستاری1101پرستاری و مامایی حضرت فاطمه 11

4838/25107/75146مامایی کارشناسی پیوسته11472مامایی1102پرستاری و مامایی حضرت فاطمه 11

247/53138/5ماماییکارشناسی ارشد ناپیوسته11475مامایی1102پرستاری و مامایی حضرت فاطمه 11

2428/544/573فوریت های پزشکیکارشناسی ناپیوسته11015فوریت های پزشکی1103پرستاری و مامایی حضرت فاطمه 11

4841/598/5140هوش بریکارشناسی پیوسته11612هوش بری1104پرستاری و مامایی حضرت فاطمه 11

2422/550/573هوش بری کارشناسی ناپیوسته11613هوش بری1104پرستاری و مامایی حضرت فاطمه 11

4844/595/5140اتاق عملکارشناسی پیوسته11462اتاق عمل1105پرستاری و مامایی حضرت فاطمه 11

2421/551/573اتاق عملکارشناسی ناپیوسته11463اتاق عمل1105پرستاری و مامایی حضرت فاطمه 11

247/531/539اتاق عملکارشناسی ارشد ناپیوسته11057اتاق عمل1105پرستاری و مامایی حضرت فاطمه 11

جدول 1: اطالعات رشته مقطع تحصیلی بر حسب طول دوره

رشتهمقطع
طول دوره

)P( به ماه

تعداد واحد شمارۀ

دانشکده
دانشکده

شمارۀ 

گروه
كد رشتهگروه
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كلنظریعملی

8416/25285/75302پزشکیدکتری عمومی12104پزشکی عمومی1200پزشکی12

24151833علوم تشریحی )آناتومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته12585آناتومی )علوم تشریحی(1201پزشکی12

5426/524/551علوم تشریحی )آناتومی(دکتری تخصصی )Ph.D(12586آناتومی )علوم تشریحی(1201پزشکی12

541/558/560اخالق پزشکی دکتری تخصصی )Ph.D(12356اخالق پزشکی1202پزشکی12

246/528/535آمار زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته12545آمارزیستی1203پزشکی12

54153247آمار زیستیدکتری تخصصی )Ph.D(12566آمارزیستی1203پزشکی12

2410/526/537انگل شناسی پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته12595انگل شناسی و قارچ شناسی1204پزشکی12

24132639قارچ شناسی پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته12075انگل شناسی و قارچ شناسی1204پزشکی12

54173350انگل شناسی پزشکیدکتری تخصصی )Ph.D(12596انگل شناسی و قارچ شناسی1204پزشکی12

2452934ایمنی شناسی پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته12155ایمنی شناسی1205پزشکی 12

5414546ایمنی شناسی پزشکیدکتری تخصصی )Ph.D(12156ایمنی شناسی1205پزشکی12

24112738میکروب شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته12135باکتری شناسی و ویروس شناسی1206پزشکی 12

244/534/539ویروس شناسی پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته12097باکتری شناسی و ویروس شناسی1206پزشکی 12

5411/544/556باکتری شناسی پزشکی دکتری تخصصی )Ph.D(12136باکتری شناسی و ویروس شناسی1206پزشکی12

242/534/537بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته12165بیوشیمی1207پزشکی 12

54212950بیوشیمی بالینیدکتری تخصصی )Ph.D(12166بیوشیمی1207پزشکی12

2413334ژنتیك انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته12565ژنتیك پزشکی1208پزشکی 12

5424/529/554فارماکولوژیدکتری تخصصی )Ph.D(12201فارماکولوژی1209پزشکی 12

2453843فیزیك پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته12055فیزیك و مهندسی پزشکی1210پزشکی 12

2412/523/536مهندسی پزشکی )بیوالکتریك(کارشناسی ارشد ناپیوسته12065فیزیك و مهندسی پزشکی1210پزشکی 12

249/525/535فیزیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته12175فیزیولوژی1211پزشکی 12

54202343فیزیولوژیدکتری تخصصی )Ph.D(12176فیزیولوژی1211پزشکی12

1212MPH12018MPHMD-MPH2405151پزشکی 12

2416/523/540تکنولوژی گردش خونکارشناسی ارشد ناپیوسته12117بیهوشی1216پزشکی 12

5414/551/566طب سنتیدکتری تخصصی )Ph.D(12186طب ایرانی1229پزشکی 12

241825/543/5آموزش پزشکی الکترونیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته12385آموزش پزشکی 1234EDCپزشکی 12

4836104140تکنولوژی پرتوشناسی-رادیولوژیکارشناسی پیوسته13292رادیولوژی1301پیراپزشکی13

2418/554/573رادیولوژیکارشناسی ناپیوسته13293رادیولوژی1301پیراپزشکی13

244/535/540رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوییکارشناسی ارشد ناپیوسته13035رادیولوژی1301پیراپزشکی13

ایشگاهی1302پیراپزشکی13 ایشگاهیکارشناسی پیوسته13562علوم آزم 484299141علوم آزم

ایشگاهی1302پیراپزشکی13 ایشگاهی کارشناسی ناپیوسته13563علوم آزم 24254873علوم آزم

ایشگاهی1302پیراپزشکی13 244/584/589زیست فناوری پزشکی )بیوتکتولوژی(کارشناسی ارشد ناپیوسته13045علوم آزم

الیزم پزشکی1303پیراپزشکی13 الیزم پزشکی(کارشناسی ارشد ناپیوسته13485ژورن 24104050سالمت و رسانه )ژورن

484698144فیزیوتراپیکارشناسی پیوسته14432فیزیوتراپی1401علوم توانبخشی 14

2411/523/535فیزیوتراپیکارشناسی ارشد ناپیوسته14435فیزیوتراپی1401علوم توانبخشی 14

24122638فیزیوتراپی ورزش کارشناسی ارشد ناپیوسته14445فیزیوتراپی1401علوم توانبخشی 14

4814546فیزیوتراپی دکتری تخصصی )Ph.D(14436فیزیوتراپی1401علوم توانبخشی 14

انی1402علوم توانبخشی 14 انیکارشناسی پیوسته14602گفتار درم 485091141گفتار درم

انی1403علوم توانبخشی 14 انیکارشناسی پیوسته14642کار درم 4848/592/5141کار درم

جدول 1 )ادامه(

شمارۀ

دانشکده
دانشکده

شمارۀ 

گروه
رشتهمقطعكد رشتهگروه

طول دوره

)P( به ماه

تعداد واحد
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سازی 15 سازی عمومی1500دارو سازیدکتری عمومی15574دارو 7254185239دارو

سازی 15 ی(1501دارو ی )زیست فناوری داروی یدکتری تخصصی )Ph.D(15716بیوتکنولوژی داروی 483/563/567زیست فناوری داروی

سازی 15 سازی بالینی1502دارو سازی بالینی)کلینیکال فارماسی(دکتری تخصصی15113دارو 4875663دارو

سازی 15 ی1503دارو یدکتری تخصصی )Ph.D(15686شیمی داروی 4846266شیمی داروی

سازی 15 4875057فارماسیوتیکسدکتری تخصصی )Ph.D(15706فارماسیوتیکس1504دارو

سازی 15 481/551/553فارماکوگنوزیدکتری تخصصی )Ph.D(15210فارماکوگنوزی1505دارو

سازی 15 243/542/546سم شناسی )فارماکولوژی توکسیکولوژی(کارشناسی ارشد ناپیوسته15001فارماکولوژی توکسیکولوژی )سم شناسی(1506دارو

سازی 15 4827/525/553سم شناسی )فارماکولوژی توکسیکولوژی(دکتری تخصصی )Ph.D(15110فارماکولوژی توکسیکولوژی )سم شناسی(1506دارو

سازی 15 ی1507دارو یدکتری تخصصی )Ph.D(15310نانوفناوری داروی 4837982نانوفناوری داروی

4810/5101/5112زیست فناوری پزشکیدکتری تخصصی )Ph.D(22041زیست فن آوری پزشکی )بیوتکنولوژی پزشکی(2201علوم وفناوری های نوین پزشکی22

486109115پزشکی مولکولی)سلولی مولکولی(دکتری تخصصی )Ph.D(22051پزشکی مولکولی2202علوم وفناوری های نوین پزشکی22

4865056علوم اعصابدکتری تخصصی )Ph.D(22061علوم اعصاب2203علوم وفناوری های نوین پزشکی22

2459499نانوفناوری پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته22017نانوفناوری پزشکی2204علوم وفناوری های نوین پزشکی22

ب25 ایشگاهی2501پیراپزشکی دارا ایشگاهیکارشناسی پیوسته25014علوم آزم 484299141علوم آزم

ب25 2423/550/574فوریت های پزشکیکاردانی25011فوریت های پزشکی2502پیراپزشکی دارا

4830110140علوم تغذیهکارشناسی پیوسته27014تغذیۀ بالینی2701تغذیه و علوم غذایی27

246/528/535علوم تغذیهکارشناسی ارشد ناپیوسته27017تغذیۀ بالینی2701تغذیه و علوم غذایی27

4834346علوم تغذیهدکتری تخصصی )Ph.D(27011تغذیۀ بالینی2701تغذیه و علوم غذایی27

2433033علوم بهداشت درتغذیهکارشناسی ارشد ناپیوسته27027تغذیه جامعه2702تغذیه و علوم غذایی27

245/550/556بهداشت و ایمنی مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته27037بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی2703تغذیه و علوم غذایی27

انیکارشناسی پیوسته28632مدیریت خدمات بهداشتی درمانی2801مدیریت و اطالع رسانی پزشکی28 4819121140مدیریت خدمات بهداشتی درم

انیکارشناسی ارشد ناپیوسته28635مدیریت خدمات بهداشتی درمانی2801مدیریت و اطالع رسانی پزشکی28 2463238مدیریت خدمات بهداشتی درم

انیدکتری تخصصی )Ph.D(28639مدیریت خدمات بهداشتی درمانی2801مدیریت و اطالع رسانی پزشکی28 4852934مدیریت خدمات بهداشتی درم

4831109140فناوری اطالعات سالمتکارشناسی پیوسته28622فناوری اطالعات سالمت2802مدیریت و اطالع رسانی پزشکی28

245/537/543فناوری اطالعات سالمتکارشناسی ارشد ناپیوسته28627فناوری اطالعات سالمت2802مدیریت و اطالع رسانی پزشکی28

247/533/541اقتصاد بهداشتکارشناسی ارشد ناپیوسته28015اقتصاد سالمت2803مدیریت و اطالع رسانی پزشکی28

244/540/545انفورماتیك پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته28657انفورماتیك پزشکی2804مدیریت و اطالع رسانی پزشکی28

2423/550/574فوریت های پزشکی کاردانی32003فوریت های پزشکی3201مجتمع عالی سالمت ممسنی32

2428/544/573فوریت های پزشکیکارشناسی ناپیوسته32015فوریت های پزشکی3201مجتمع عالی سالمت ممسنی32

2416970تکنسین سالمت دهانکاردانی32004تکنسین بهداشت دهان3202مجتمع عالی سالمت ممسنی32

4828/5111/5140بهداشت عمومیکارشناسی پیوسته32014بهداشت3203مجتمع عالی سالمت ممسنی32

4820120140پرستاریکارشناسی پیوسته33014پرستاری3301پرستاری آباده33

ایشگاهی3401پیراپزشکی استهبان34 ایشگاهیکارشناسی پیوسته34014علوم آزم 484299141علوم آزم

4841/598/5140هوش بریکارشناسی پیوسته34034هوش بری3402پیراپزشکی استهبان34

4818/5121/5140اتاق عملکارشناسی پیوسته34024اتاق عمل3403پیراپزشکی استهبان34

4824/5115/5140پرستاریکارشناسی پیوسته35014پرستاری3501پرستاری المرد35

جدول 1 )ادامه(

شمارۀ

دانشکده
دانشکده

شمارۀ 

گروه
رشتهمقطعكد رشتهگروه

طول دوره

)P( به ماه

تعداد واحد
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  است ی . ر 3  ؛ ( % 50)   هیئت علمی   ی اعضا ( و  % 50)   ان ی دانشجو 

  ی واحدها به    ص ی منابع: تخص   ت ی ر ی و معاونت توسعه و مد 

  زان ی م   اساس   بر (  ها دانشکده   و   ها شبکه   ها، مارستان ی ب )   تابعه 

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

با    ، شد   ی مصاحبه سع   برای نظران  (. در انتخاب صاحب % 40) 

هر معاونت مصاحبه شود که    ی باال  رده   مسئوالن و  ان معاون 

 .  اند داشته   نظارت معاونت مربوط    ف ی به وظا 

شده در بخش  های انجام، عمده هزینههادر دانشکده

به   پرداختی  حقوق  به  مربوط  هیئت    اعضایآموزش 

ها  پیگیری سایر هزینه  . و کارکنان دانشکده است  علمی

صرفه اهمیتکمدلیل  بهنیز   به  مقرون  آن  مبلغ  بودن 

در    شدههای انجامهزینه  پژوهش   این   در  ،بنابراین   .نیست

هزینبه  دانشکده هر   قبیل  )از  برق(   ۀ جز حقوق  و  آب 

یبه اینکه    نظر گرفته شد.  ا درجك صورت  به  توجه  با 

بااهمیت  ۀ هزین  آموزش    هزینهترین  حقوق  بخش  در 

روش    صحیحاجرای    و  آنردیابی  منظور  به  ،است

  ۀ طور دقیق مشخص شد و هزینجایگاه افراد به،  بهایابی

به    هیئت علمیاعضای حقوق کارکنان و حق مسئولیت 

 جایگاه مربوط تخصیص یافت.  

با هزینه استادانی که مسئولیتی داشتند،  های حقوق 

توجه به واحد موظف با سمت و بدون سمت تفکیك  

مربوط به سمت استاد از    ۀسهم هزین   بنابراین،   .شده است

به  تدریس   ۀسهم هزین  به جایگاه  تفکیك شد و  ترتیب 

 .  اختصاص یافت شدهو تعداد واحدهای تدریس  هاآن

 

 ها فعالیت: شناسایی  3گام 
 4ها را به  هزینه   معمواًل  بر مبنای فعالیت  بهایابیروش  

. 2  ،واحد   سطح  های هزینه .  1(:  39)   کندمی   تقسیم  سطح

 سطح   های هزینه .  3  ،گروه()   دسته   سطح   های هزینه 

سازمان.   پشتیبانی  سطح  هایهزینه .  4  و  خدمت  پشتیبانی 

محاسب  درسی تحصیل  ۀ شد تمام   ی بها   ۀ برای  واحد   ،

هزینه به  و  شد  تعریف  »واحد«  انجامعنوان  به های  شده 

سطح واحد درسی نظیر   ۀ : هزین شد بندی  شرح زیر طبقه 

استادان    ۀ هزین  گروه   ۀهزین   ، تدریس برای  حقوق  سطح 

منشی   ۀ سمت و هزین  بابت حقوق مدیر گروه   ۀمانند هزین 

هزینه   ۀ هزین   ، گروه  سایر  مانند  دانشکده  های سطح 

بهانجام  آب و   ۀ هزین   مانند   ، جز حقوق شده در دانشکده 

از قبیل   دانشجویانکلیۀ  افراد مرتبط با  حقوق    ۀ برق و هزین 

 و  رئیس   ، منشی حق سمت رئیس   ، های دانشکده معاونت 

شده های انجام های سطح ستاد مانند هزینه هزینه   و  نگهبان

و    بخش   در  دانشگاه  آموزشی،   های معاونت ریاست 

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

 

 ها های فعالیت: شناسایی محرک4گام 

تعداد    بر اساس های سطح ستاد و  سطح دانشکده  هزینه 

دانشکده  نسبت  هزینه   و   دانشجویان  به  گروه  سطح  های 

. برای  یافته است تخصیص  خود  گروه  در    تعداد دانشجویان 

هزین   های هزینه تعیین   ابتدا  درسی،  واحد  هر    ۀ تدریس 

اساس   بر  و سپس  شده  تعیین  درس  کالس  هر  تدریس 

سهم  اند،  تعداد دانشجویانی که در هر کالس حضور داشته 

 . شده است تدریس محاسبه    ۀ هزین هر دانشجو از  

 

 مقطع -هر رشته  شدۀتمام بهای ۀ: محاسب 5گام 

  ۀشدتمام  یبها  ۀ محاسب   یالگو  3  ۀدر نمودار شمار

به  لی تحص دانشجو  است.    کلی  طورهر  شده  ارائه 

میهمان مالحظه  نمودار  این  در  که  بهای  طور  شود، 



                ...                           مقاطع غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی و-شده تحصیل دانشجو در رشتهمحاسبه بهای تمام

 1400، بهار و تابستان 25اول، پیاپی  مجله حسابداری سالمت، سال دهم، شماره        150

بهای    شدۀتمام جزء  دو  از  دانشجو    شدۀ تمامتحصیل 

سربار تشکیل شده است که    شدۀتمامبهای  آموزش و  

 شود. به شیوه زیر محاسبه می

 

 آموزش  شدۀتمامبهای  -الف

های  هزینه در    یان دانشجو آموزش  سهم    ۀ برای محاسب 

شد:  به   غیربالینی های  درس تدریس   عمل  زیر  .  1ترتیب 

هزین  مزایای  هر    ۀ تعیین  و  »حقوق  استاد:  تدریس  واحد 

بابت   استاد  به  حقوق تدریس پرداختی  شامل  مزایای    «  و 

علمی    ، التدریس حق   ۀ اضاف به   سمت   حق   منهای   هیئت 

»تعداد  بر  با   سال   در   درسی   واحدهای   تقسیم    تحصیلی« 

بودن    عملی   یا   نظری   درسی،   مقطع   ضریب   کردن لحاظ 

.  2  ، هر کالس   استادان   تعداد   و   درسی   واحد   نوع   ، درس 

تدریس    ۀ دانشجو در هر کالس: هزین آموزش    ۀ تعیین هزین 

هر واحد تدریس استاد در    ۀ هزین   ضرب حاصل هر کالس ) 

بر تعداد دانشجو در آن  آن  واحد معادل   کالس( تقسیم 

هر درس: میانگین قیمت  آموزش    ۀ . تعیین هزین 3  ، کالس 

های  دانشجو برای هر درس در کالس آموزش    ۀ شد تمام 

  سرفصل   طبق :  رشته  هر   آموزش  ۀ . تعیین هزین 4 و  مختلف 

سال    در   تدریس   ۀ هزین   مقطع، - رشته   هر   های درس 

هزینۀ شد   محاسبه   1394- 1395تحصیلی   بر  افزون   .  

توضیج    های امور پژوهشی هزینه تدریس برای هر درس،  

که توسط ستاد پرداخت شده بود، نیز   1داده شده در گام  

 شده آموزش در نظر گرفته شد. به عنوان بهای تمام 

 

 سربار  شدۀ تمامبهای  -ب

از مجموع هزینهشدۀ  تمام  بهای های سطوح  سربار 

طور که  همانشود.  گروه، دانشکده و ستاد تشکیل می

گام طور  در  به  سطوح  این  شد  داده  توضیح  قبل  های 

 شود: خالصه شامل موارد زیر می

دارای سمت و   استادان. سطح گروه: حق سمت  1

 ،حقوق و مزایای کارکنان شاغل در گروه

دارای سمت و  استادان  . سطح دانشکده: حق سمت  2

های  معاونت حقوق و و مزایای کارکنان شاغل در ریاست یا  

 های انجام شده در دانشکده، و و نیز سایر هزینه   دانشکده 

ستاد: حق سمت  3 و  استادان  . سطح  دارای سمت 

سایر  و  ستاد  در  شاغل  کارکنان  مزایای  و  و  حقوق 

 . های انجام شده در ستادهزینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

استادانحقوق و مزایای   

 حقوق و مزایای کارکنان

های دانشکدهسایر هزینه  

های ستاد دانشگاههزینه  

 واحد درسی

 ستاد

 دانشکده

 گروه

شدۀ تحصیل دانشجو : الگوی محاسبۀ بهای تمام3نمودار   

 منابع سطوح هزینه
شناسایی محرک 

های مناسبهزینه  

تعداد دانشجویان 

 مربوطه

شدۀکل بهای تمام  

 تحصیل دانشجو

شدۀبهای تمام  

 آموزش

شدۀبهای تمام  

 سربار
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 رتبه مبلغدرصدرتبه مبلغدرصدرتبه مبلغ

01284ر029ر66807%66862ر741ر34529%34481ر287ر277اپیدمیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته100110555

100110556)Ph.D( 48930ر185ر839ر431%50239ر612ر57794%98626ر572ر044ر1اپیدمیولوژیدکتری تخصصی

81632ر649ر675ر531%11230ر467ر47894%70439ر182ر781ارگونومیکارشناسی ارشد ناپیوسته100210665

98459ر994ر011ر571%85857ر710ر43575%12661ر284ر436آموزش بهداشتکارشناسی ارشد ناپیوسته100310365

100310011)Ph.D( قاء سالمتدکتری تخصصی 85316ر403ر815ر312%28634ر566ر69863%56612ر837ر951ر1آموزش بهداشت و ارت

94949ر764ر077ر531%85858ر710ر47575%09253ر054ر502سالمت سالمندیکارشناسی ارشد ناپیوسته100310027

25879ر567ر82840%86746ر603ر18689%39196ر963ر150مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی پیوسته100410522

16487ر529ر47745%71791ر140ر53351%44769ر388ر394مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته100410525

100410101)Ph.D( 19043ر430ر178ر451%07664ر711ر55526%11444ر719ر651مهندسی بهداشت حرفه ایدکتری تخصصی

10997ر509ر55621%93395ر801ر45344%17682ر707ر276مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ناپیوسته100410523

71253ر508ر038ر701%49641ر423ر30723%21678ر085ر315مهندسی بهداشت محیطکارشناسی پیوسته100510482

38862ر512ر37984%53286ر050ر63368%85646ر461ر616مهندسی بهداشت محیطکارشناسی ارشد ناپیوسته100510485

49493ر231ر55654%74887ر711ر45361%74680ر519ر292مهندسی بهداشت محیطکارشناسی ناپیوسته100510483

09875ر730ر81878%96344ر308ر19708%13591ر421ر170بهداشت عمومیکارشناسی پیوسته100610142

967102ر633ر75482%26588ر493ر25360%701102ر140ر122آموزش جامعه نگر در نظام سالمتکارشناسی ارشد ناپیوسته100610017

39629ر242ر930ر561%23724ر789ر079ر441%15932ر453ر850حشره شناسی پزشکی ومبارزه با ناقلینکارشناسی ارشد ناپیوسته100710655

59191ر389ر63665%18077ر554ر37417%41084ر835ر247پرستاریکارشناسی پیوسته110111442

87595ر292ر35647%94899ر768ر65224%92663ر523ر422پرستاری مراقبت های ویژه بزرگساالنکارشناسی ارشد ناپیوسته110111905

نکارشناسی ارشد ناپیوسته110111025 91586ر596ر30755%948100ر768ر70224%96651ر827ر530پرستاری مراقبت های ویژه نوزادا

43852ر634ر053ر211%948101ر768ر79224%48936ر865ر828پرستاری سالمت جامعهکارشناسی ارشد ناپیوسته110111027

پرستاریکارشناسی ارشد ناپیوسته110111047 95876ر656ر26864%948102ر768ر74224%01045ر888ر639روان

337103ر396ر47480%948103ر768ر53224%38983ر627ر255پرستاری داخلی-جراحیکارشناسی ارشد ناپیوسته110111017

93494ر705ر34651%948104ر768ر66224%98662ر936ر426پرستاری کودکانکارشناسی ارشد ناپیوسته110111037

66368ر130ر24927%948105ر768ر76224%71543ر361ر702پرستاری سالمندیکارشناسی ارشد ناپیوسته110111487

110111446)Ph.D( 48754ر430ر029ر271%18696ر961ر73280%30141ر469ر748پرستاریدکتری تخصصی

47840ر397ر251ر341%43074ر433ر66422%04835ر964ر828ماماییکارشناسی پیوسته110211472

163100ر581ر38595%57398ر208ر62227%59072ر372ر368ماماییکارشناسی ارشد ناپیوسته110211475

736108ر708ر64338%181106ر756ر36215%555101ر952ر122فوریت های پزشکیکارشناسی ناپیوسته110311015

40792ر194ر64660%52172ر363ر36424%88686ر830ر235هوش بریکارشناسی پیوسته110411612

57198ر557ر35612%760107ر181ر65212%81165ر375ر400هوش بریکارشناسی ناپیوسته110411613

13670ر209ر47911%02473ر046ر53424%11256ر163ر487اتاق عملکارشناسی پیوسته110511462

582107ر115ر57375%012108ر023ر43212%56994ر092ر163اتاق عملکارشناسی ناپیوسته110511463

96299ر650ر38596%87197ر014ر62228%09171ر636ر368اتاق عملکارشناسی ارشد ناپیوسته110511057

جدول 2: كل بهای تمام شدۀ تحصیل دانشجو )ارقام به ریال(

 بهای تمام شدۀ

آموزش

 بهای تمام شدۀ

سربار

 كل بهای تمام شده

تحصیل یک دانشجو رشتهمقطع
كد 

رشته

شمارۀ

دانشکده

شمارۀ 

گروه

10

11



                ...                           مقاطع غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی و-شده تحصیل دانشجو در رشتهمحاسبه بهای تمام

 1400، بهار و تابستان 25اول، پیاپی  مجله حسابداری سالمت، سال دهم، شماره        152

 رتبه مبلغدرصدرتبه مبلغدرصدرتبه مبلغ

24912ر975ر116ر403%97919ر707ر251ر601%27013ر267ر865ر1پزشکیدکتری عمومی120012104

66046ر082ر099ر531%09556ر951ر47583%56452ر131ر515علوم تشریحی )آناتومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته120112585

120112586)Ph.D( دکتری تخصصی)62615ر414ر890ر452%96518ر889ر313ر551%66215ر524ر576ر1علوم تشریحی )آناتومی

120212356)Ph.D( 5133ر401ر379ر508%3121ر187ر208ر504%2013ر214ر171ر4اخالق پزشکیدکتری تخصصی

37474ر502ر59894%68561ر293ر41531%68973ر208ر363آمار زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته120312545

120312566)Ph.D( 68226ر800ر125ر562%79221ر410ر195ر441%88929ر389ر930آمار زیستیدکتری تخصصی

76158ر533ر020ر531%90059ر877ر47536%86257ر655ر483انگل شناسی پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته120412595

47773ر817ر60894%90060ر877ر40536%57774ر939ر357قارچ شناسی پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته120412075

120412596)Ph.D( 88217ر870ر655ر452%27520ر975ر207ر551%60718ر895ر447ر1انگل شناسی پزشکیدکتری تخصصی

37133ر768ر610ر401%74248ر080ر60646%62927ر687ر964ایمنی شناسی پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته120512155

120512156)Ph.D( 95118ر698ر627ر552%67012ر681ر453ر451%28123ر017ر174ر1ایمنی شناسی پزشکیدکتری تخصصی

97245ر854ر111ر571%03249ر279ر43636%94158ر575ر475میکروب شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته120612135

17635ر500ر416ر451%03250ر279ر55636%14440ر221ر780ویروس شناسی پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته120612097

120612136)Ph.D( 65914ر351ر906ر492%82113ر627ر431ر511%83817ر723ر474ر1باکتری شناسی پزشکیدکتری تخصصی

76438ر605ر296ر461%92055ر712ر54592%84442ر892ر703بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته120712165

120712166)Ph.D( 14119ر000ر610ر512%07017ر604ر333ر491%07121ر396ر276ر1بیوشیمی بالینیدکتری تخصصی

33523ر414ر335ر642%84011ر788ر487ر361%49534ر625ر847ژنتیك انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته120812565

120912201)Ph.D( 9525ر807ر218ر416%9603ر047ر533ر592%9924ر759ر685ر3فارماکولوژیدکتری تخصصی

88161ر219ر50985%73767ر017ر50491%14454ر202ر494فیزیك پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته121012055

21188ر443ر68719%73768ر017ر32491%47487ر425ر228مهندسی پزشکی )بیوالکتریك(کارشناسی ارشد ناپیوسته121012065

50447ر265ر094ر581%08351ر959ر42635%42159ر306ر458فیزیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته121112175

121112176)Ph.D( 99813ر619ر112ر463%93714ر907ر430ر541%06014ر712ر681ر1فیزیولوژیدکتری تخصصی

121212018MPHMD-MPH33252789ر299ر53708%66484ر578ر47375%86376ر720ر

60741ر883ر230ر311%41283ر590ر69381%19533ر293ر849تکنولوژی گردش خونکارشناسی ارشد ناپیوسته121612117

122912186)Ph.D( 66522ر253ر353ر662%87710ر338ر554ر341%78838ر914ر798طب سنتیدکتری تخصصی

64182ر472ر46810%49085ر730ر54369%15160ر742ر440آموزش پزشکی الکترونیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته123412385

78466ر428ر84950%86338ر661ر16801%92197ر766ر148تکنولوژی پرتوشناسی-رادیولوژیکارشناسی پیوسته130113292

001101ر683ر75537%93279ر830ر25400%070100ر852ر136رادیولوژیکارشناسی ناپیوسته130113293

57267ر633ر42946%93280ر830ر58400%64050ر802ر545رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوییکارشناسی ارشد ناپیوسته130113035

ایشگاهیکارشناسی پیوسته130213562 60744ر260ر155ر671%98540ر576ر33771%62170ر683ر383علوم آزم

ایشگاهیکارشناسی ناپیوسته130213563 66496ر531ر62626%49381ر788ر38385%17185ر743ر240علوم آزم

35236ر124ر331ر291%49382ر788ر71385%86028ر335ر945زیست فناوری پزشکی )بیوتکتولوژی(کارشناسی ارشد ناپیوسته130213045

الیزم پزشکی(کارشناسی ارشد ناپیوسته130313485 79720ر183ر502ر162%43678ر450ر84402%2,099,733,36110سالمت و رسانه )ژورن

76057ر650ر021ر611%90652ر964ر39621%85466ر685ر399فیزیوتراپیکارشناسی پیوسته140114432

65269ر617ر39920%82589ر637ر61355%82748ر979ر564فیزیوتراپیکارشناسی ارشد ناپیوسته140114435

شکارشناسی ارشد ناپیوسته140114445 99542ر809ر229ر291%82590ر637ر71355%17031ر172ر874فیزیوتراپی ورز

140114436)Ph.D( 44628ر270ر036ر352%65043ر275ر65711%79619ر994ر324ر1فیزیوتراپیدکتری تخصصی

انیکارشناسی پیوسته140214602 74265ر881ر65957%81453ر834ر35620%92875ر046ر337گفتار درم

انیکارشناسی پیوسته140314642 33678ر607ر73841%40454ر196ر27618%93288ر410ر223کار درم

شمارۀ

دانشکده

شمارۀ 

گروه

كد 

رشته

 بهای تمام شدۀ

سربار رشته مقطع

 بهای تمام شدۀ

آموزش

 كل بهای تمام شده

تحصیل یک دانشجو

14

13

12

جدول 2 )ادامه(
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 153       1400تابستان ، بهار و 25اول، پیاپی  مجله حسابداری سالمت، سال دهم، شماره

 رتبه مبلغدرصدرتبه مبلغدرصدرتبه مبلغ

سازیدکتری عمومی150015574 3879ر955ر413ر323%53723ر788ر106ر681%8499ر166ر307ر2دارو

150115716)Ph.D( یدکتری تخصصی 5787ر792ر287ر384%6699ر166ر613ر621%9096ر625ر674ر2زیست فناوری داروی

سازی بالینی)کلینیکال فارماسی(دکتری تخصصی150215113 50521ر511ر401ر462%14222ر613ر108ر541%36220ر898ر292ر1دارو

150315686)Ph.D( یدکتری تخصصی 02411ر430ر220ر533%0817ر897ر703ر471%94316ر532ر516ر1شیمی داروی

150415706)Ph.D( 00910ر848ر385ر423%18015ر696ر411ر581%82811ر151ر974ر1فارماسیوتیکسدکتری تخصصی

150515210)Ph.D( 3964ر803ر317ر626%0152ر200ر892ر383%3818ر603ر425ر2فارماکوگنوزیدکتری تخصصی

41448ر592ر091ر461%20266ر018ر54499%21247ر574ر592سم شناسی )فارماکولوژی توکسیکولوژی(کارشناسی ارشد ناپیوسته150615001

150615110)Ph.D( دکتری تخصصی)02325ر976ر186ر472%24225ر386ر037ر531%78124ر589ر149ر1سم شناسی )فارماکولوژی توکسیکولوژی

150715310)Ph.D( یدکتری تخصصی 7838ر541ر132ر414%1018ر049ر688ر591%6827ر492ر444ر2نانوفناوری داروی

220122041)Ph.D( 5482ر944ر832ر238%7746ر050ر024ر772%7752ر893ر808ر6زیست فناوری پزشکیدکتری تخصصی

220222051)Ph.D( دکتری تخصصی)7521ر793ر450ر239%6074ر385ر150ر772%1451ر408ر300ر7پزشکی مولکولی)سلولی مولکولی

220322061)Ph.D( 5956ر610ر195ر405%0395ر554ر059ر602%5565ر056ر136ر3علوم اعصابدکتری تخصصی

66127ر154ر072ر482%42526ر707ر52987%23625ر447ر084ر1نانوفناوری پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته220422017

ایشگاهیکارشناسی پیوسته250125014 76334ر069ر522ر901%45216ر815ر362ر101%31195ر254ر159علوم آزم

13290ر062ر97705%33747ر076ر3682%795108ر985ر22فوریت های پزشکیکاردانی250225011

91239ر246ر289ر691%78431ر164ر31887%12864ر082ر402علوم تغذیهکارشناسی پیوسته270127014

05985ر200ر59776%01670ر790ر41458%04477ر410ر317علوم تغذیهکارشناسی ارشد ناپیوسته270127017

270127011)Ph.D( 36324ر783ر188ر422%03127ر580ر58917%33122ر203ر271ر1علوم تغذیهدکتری تخصصی

64480ر768ر64822%40063ر510ر36527%24479ر258ر295علوم بهداشت درتغذیهکارشناسی ارشد ناپیوسته270227027

53137ر778ر330ر381%14165ر458ر62507%39037ر320ر823بهداشت و ایمنی مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته270327037

انیکارشناسی پیوسته280128632 02851ر887ر061ر821%13033ر804ر18866%89890ر082ر195مدیریت خدمات بهداشتی درم

انیکارشناسی ارشد ناپیوسته280128635 37277ر990ر53847%03871ر334ر47451%33568ر656ر396مدیریت خدمات بهداشتی درم

280128639)Ph.D( انیدکتری تخصصی 35531ر898ر806ر501%07628ر668ر50902%27930ر230ر904مدیریت خدمات بهداشتی درم

69150ر461ر067ر841%78029ر588ر16899%91192ر872ر167فناوری اطالعات سالمتکارشناسی پیوسته280228622

05864ر153ر49961%36369ر726ر51467%69555ر426ر493فناوری اطالعات سالمتکارشناسی ارشد ناپیوسته280228627

71563ر499ر43979%77875ر200ر57418%93749ر298ر561اقتصاد بهداشتکارشناسی ارشد ناپیوسته280328015

08181ر785ر51815%77876ر200ر49418%30367ر584ر397انفورماتیك پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته280428657

874105ر230ر90388%73492ر594ر10350%140106ر636ر37فوریت های پزشکیکاردانی320132003

071104ر180ر90389%73493ر594ر10350%337105ر585ر38فوریت های پزشکیکارشناسی ناپیوسته320132015

059106ر387ر93376%73494ر594ر7350%325107ر792ر25تکنسین سالمت دهانکاردانی320232004

26671ر019ر77908%46845ر189ر23701%79889ر829ر206بهداشت عمومیکارشناسی پیوسته320332014

44183ر642ر88807%43342ر792ر12712%008103ر850ر94پرستاریکارشناسی پیوسته33330133014

ایشگاهیکارشناسی پیوسته340134014 30055ر198ر024ر861%63532ر364ر14878%66598ر833ر145علوم آزم

87056ر286ر022ر841%99035ر311ر16857%88093ر974ر164هوش بریکارشناسی پیوسته340234034

91760ر073ر86998%99036ر311ر14857%92799ر761ر140اتاق عملکارشناسی پیوسته340334024

70872ر068ر92901%91837ر408ر8825%791104ر659ر75پرستاریکارشناسی پیوسته35350135014

28

32

كد 

رشته

جدول 2 )ادامه(

 بهای تمام شدۀ

آموزش

 بهای تمام شدۀ

سربار

 كل بهای تمام شده

تحصیل یک دانشجو رشته مقطع

34

15

22
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شمارۀ

دانشکده

شمارۀ 

گروه
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 رتبه مبلغدرصدرتبه مبلغدرصدرتبه مبلغ

01284ر029ر76807%29177ر476ر24611%72166ر552ر195اپیدمیولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته100110555

100110556)Ph.D( 48930ر185ر839ر651%55035ر812ر192ر351%93911ر372ر646اپیدمیولوژی دکتری تخصصی

81632ر649ر675ر801%81030ر195ر344ر201%00633ر454ر331ارگونومیکارشناسی ارشد ناپیوسته100210665

98459ر994ر011ر971%59443ر836ر3976%389104ر158ر35آموزش بهداشتکارشناسی ارشد ناپیوسته100310365

100310011)Ph.D( قاء سالمتدکتری تخصصی 85316ر403ر815ر872%00514ر246ر450ر132%84825ر157ر365آموزش بهداشت و ارت

94949ر764ر077ر841%81347ر465ر16901%13672ر299ر176سالمت سالمندیکارشناسی ارشد ناپیوسته100310027

25879ر567ر74840%38874ر878ر26621%87161ر688ر218مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی پیوسته100410522

16487ر529ر63745%53692ر178ر37473%62849ر350ر272مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی ارشد ناپیوسته100410525

100410101)Ph.D( 19043ر430ر178ر791%66644ر453ر21925%52454ر976ر252مهندسی بهداشت حرفه ایدکتری تخصصی

10997ر509ر81621%63487ر972ر19505%47691ر536ر115مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ناپیوسته100410523

71253ر508ر038ر721%56058ر654ر28747%15247ر854ر290مهندسی بهداشت محیطکارشناسی پیوسته100510482

38862ر512ر89984%70448ر763ر11877%68495ر748ر106مهندسی بهداشت محیط کارشناسی ارشد ناپیوسته100510485

49493ر231ر69654%63195ر532ر31454%86264ر698ر199مهندسی بهداشت محیطکارشناسی ناپیوسته100510483

09875ر730ر79878%41969ر798ر21694%68069ر931ر183بهداشت عمومیکارشناسی پیوسته100610142

967102ر633ر97482%21493ر902ر3467%753106ر731ر14آموزش جامعه نگر در نظام سالمتکارشناسی ارشد ناپیوسته100610017

39629ر242ر930ر671%44131ر718ر296ر331%95514ر523ر633حشره شناسی پزشکی ومبارزه با ناقلینکارشناسی ارشد ناپیوسته100710655

59191ر389ر77665%63986ر915ر23513%95179ر473ر151پرستاریکارشناسی پیوسته110111442

87595ر292ر76647%80288ر131ر24491%07376ر161ر156پرستاری مراقبت های ویژه بزرگساالنکارشناسی ارشد ناپیوسته110111905

نکارشناسی ارشد ناپیوسته110111025 91586ر596ر73755%38082ر511ر27551%53563ر085ر204پرستاری مراقبت های ویژه نوزادا

43852ر634ر053ر741%23756ر913ر26784%20051ر721ر268پرستاری سالمت جامعهکارشناسی ارشد ناپیوسته110111027

پرستاریکارشناسی ارشد ناپیوسته110111047 95876ر656ر49864%97696ر643ر51426%98220ر012ر438روان

337103ر396ر53480%091105ر262ر47255%24659ر134ر225پرستاری داخلی-جراحیکارشناسی ارشد ناپیوسته110111017

93494ر705ر49651%923103ر334ر51321%01135ر371ر330پرستاری کودکانکارشناسی ارشد ناپیوسته110111037

66368ر130ر59927%87584ر842ر41550%78824ر287ر376پرستاری سالمندیکارشناسی ارشد ناپیوسته110111487

110111446)Ph.D( 48754ر430ر029ر981%70339ر296ر007ر21%783105ر133ر22پرستاری دکتری تخصصی

47840ر397ر251ر721%16446ر149ر28903%31430ر248ر348مامایی کارشناسی پیوسته110211472

163100ر581ر77595%71394ر143ر23456%45082ر437ر139ماماییکارشناسی ارشد ناپیوسته110211475

736108ر708ر60338%866108ر669ر40201%87084ر038ر137فوریت های پزشکیکارشناسی ناپیوسته110311015

40792ر194ر59660%895100ر775ر41388%51250ر418ر271هوش بریکارشناسی پیوسته110411612

57198ر557ر69612%32897ر927ر31421%24367ر630ر190هوش بری کارشناسی ناپیوسته110411613

13670ر209ر61911%25181ر698ر39552%88526ر510ر358اتاق عملکارشناسی پیوسته110511462

582107ر115ر58375%285107ر432ر42219%29677ر683ر155اتاق عملکارشناسی ناپیوسته110511463

96299ر650ر79596%89091ر007ر21474%07289ر643ر122اتاق عملکارشناسی ارشد ناپیوسته110511057

 بهای تمام شدۀ

واحدهای درسی عملی

 بهای تمام شدۀ

واحدهای درسی نظری

 كل بهای تمام شدۀ

تحصیل یک دانشجو

جدول 3: بهای تمام شده به تفکیک بهای تمام شدۀ واحدهای درسی عملی و نظری )ارقام به ریال(

رشتهمقطع كد رشته

11

شمارۀ 

گروه

شمارۀ

دانشکده

10
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 رتبه مبلغدرصدرتبه مبلغدرصدرتبه مبلغ

24912ر975ر116ر973%5609ر934ر008ر33%69094ر040ر108پزشکیدکتری عمومی120012104

66046ر082ر099ر561%68476ر062ر44616%97618ر019ر483علوم تشریحی )آناتومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته120112585

120112586)Ph.D( دکتری تخصصی)62615ر414ر890ر502%99627ر632ر436ر501%6302ر781ر453ر1علوم تشریحی )آناتومی

120212356)Ph.D( 5133ر401ر379ر968%3922ر859ر068ر48%12142ر542ر310اخالق پزشکی دکتری تخصصی

37474ر502ر81894%57364ر591ر19723%80173ر910ر170آمار زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته120312545

120312566)Ph.D( 68226ر800ر125ر682%37226ر465ر446ر321%30910ر335ر679آمار زیستیدکتری تخصصی

76158ر533ر020ر681%01168ر673ر32695%75137ر860ر324انگل شناسی پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته120412595

47773ر817ر62894%64183ر969ر38550%83631ر847ر343قارچ شناسی پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته120412075

120412596)Ph.D( 88217ر870ر655ر592%57724ر704ر579ر411%3045ر166ر076ر1انگل شناسی پزشکیدکتری تخصصی

37133ر768ر610ر891%11028ر949ر432ر111%26171ر819ر177ایمنی شناسی پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته120512155

120512156)Ph.D( 95118ر698ر627ر962%24013ر818ر526ر42%71097ر880ر100ایمنی شناسی پزشکیدکتری تخصصی

97245ر854ر111ر681%54257ر641ر32757%43028ر213ر354میکروب شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته120612135

17635ر500ر416ر761%48237ر649ر078ر241%69332ر850ر337ویروس شناسی پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته120612097

120612136)Ph.D( 65914ر351ر906ر772%13116ر812ر223ر232%5289ر539ر682باکتری شناسی پزشکی دکتری تخصصی

76438ر605ر296ر961%70732ر468ر246ر41%058102ر137ر50بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته120712165

120712166)Ph.D( 14119ر000ر610ر542%88729ر255ر408ر461%2544ر744ر201ر1بیوشیمی بالینیدکتری تخصصی

33523ر414ر335ر962%12615ر890ر246ر42%209100ر524ر88ژنتیك انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته120812565

120912201)Ph.D( 9525ر807ر218ر546%5058ر110ر377ر463%4471ر697ر841ر2فارماکولوژیدکتری تخصصی

88161ر219ر85985%98752ر509ر15837%92480ر709ر147فیزیك پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته121012055

21188ر443ر58719%44198ر937ر42417%77044ر505ر301مهندسی پزشکی )بیوالکتریك(کارشناسی ارشد ناپیوسته121012065

50447ر265ر094ر761%39453ر540ر24836%11052ر725ر257فیزیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته121112175

121112176)Ph.D( 99813ر619ر112ر603%81521ر909ر866ر401%1823ر710ر245ر1فیزیولوژیدکتری تخصصی

121212018MPHMD-MPH10870852789ر299ر100708%52767ر299ر

60741ر883ر230ر801%86841ر742ر20990%73957ر140ر240تکنولوژی گردش خونکارشناسی ارشد ناپیوسته121612117

122912186)Ph.D( 66522ر253ر353ر792%60023ر312ر856ر211%06416ر941ر496طب سنتیدکتری تخصصی

64182ر472ر59810%84790ر703ر41479%79534ر768ر330آموزش پزشکی الکترونیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته123412385

78466ر428ر73950%61770ر936ر27693%16753ر492ر256تکنولوژی پرتوشناسی-رادیولوژیکارشناسی پیوسته130113292

001101ر683ر76537%83299ر052ر24407%16985ر630ر130رادیولوژیکارشناسی ناپیوسته130113293

57267ر633ر87946%31954ر196ر13828%25290ر437ر118رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوییکارشناسی ارشد ناپیوسته130113035

ایشگاهیکارشناسی پیوسته130213562 60744ر260ر155ر721%93055ر207ر28827%67636ر052ر328علوم آزم

ایشگاهی کارشناسی ناپیوسته130213563 66496ر531ر56626%227102ر509ر44353%43748ر022ر273علوم آزم

35236ر124ر331ر921%07433ر882ر224ر81%27896ر242ر106زیست فناوری پزشکی )بیوتکتولوژی(کارشناسی ارشد ناپیوسته130213045

الیزم پزشکی(کارشناسی ارشد ناپیوسته130313485 79720ر183ر502ر742%21222ر721ر856ر261%58512ر462ر645سالمت و رسانه )ژورن

76057ر650ر021ر611%79075ر254ر39619%97021ر395ر402فیزیوتراپیکارشناسی پیوسته140114432

65269ر617ر65920%75478ر702ر35601%89839ر914ر318فیزیوتراپیکارشناسی ارشد ناپیوسته140114435

99542ر809ر229ر601%56360ر775ر40737%43217ر034ر492فیزیوتراپی ورزش کارشناسی ارشد ناپیوسته140114445

140114436)Ph.D( 44628ر270ر036ر982%28619ر548ر988ر21%160103ر722ر47فیزیوتراپی دکتری تخصصی

انیکارشناسی پیوسته140214602 74265ر881ر59957%06380ر850ر41567%67923ر031ر390گفتار درم

انیکارشناسی پیوسته140314642 33678ر607ر62841%99285ر110ر38519%34438ر496ر322کار درم

 بهای تمام شدۀ

واحدهای درسی عملی

 بهای تمام شدۀ

واحدهای درسی نظری

 كل بهای تمام شدۀ

تحصیل یک دانشجو شمارۀ 

گروه
رشتهمقطعكد رشته

جدول 3 )ادامه(

13

14

12

شمارۀ

دانشکده
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 رتبه مبلغدرصدرتبه مبلغدرصدرتبه مبلغ

سازیدکتری عمومی150015574 3879ر955ر413ر753%32512ر519ر569ر252%0617ر436ر844دارو

150115716)Ph.D( یدکتری تخصصی 5787ر792ر287ر924%4417ر501ر935ر83%13729ر291ر352زیست فناوری داروی

سازی بالینی)کلینیکال فارماسی(دکتری تخصصی150215113 50521ر511ر401ر872%34317ر940ر087ر132%16141ر571ر313دارو

150315686)Ph.D( یدکتری تخصصی 02411ر430ر220ر923%35011ر299ر969ر82%67455ر130ر251شیمی داروی

150415706)Ph.D( 00910ر848ر385ر883%22510ر601ر995ر122%78422ر246ر390فارماسیوتیکسدکتری تخصصی

150515210)Ph.D( 3964ر803ر317ر976%7294ر267ر113ر36%66762ر535ر204فارماکوگنوزیدکتری تخصصی

41448ر592ر091ر901%57542ر015ر10979%83993ر576ر112سم شناسی )فارماکولوژی توکسیکولوژی(کارشناسی ارشد ناپیوسته150615001

150615110)Ph.D( دکتری تخصصی)02325ر976ر186ر562%62534ر120ر217ر441%3986ر855ر969سم شناسی )فارماکولوژی توکسیکولوژی

150715310)Ph.D( یدکتری تخصصی 7838ر541ر132ر954%4716ر662ر935ر53%31265ر879ر196نانوفناوری داروی

220122041)Ph.D( 5482ر944ر832ر918%4823ر816ر031ر98%0668ر128ر801زیست فناوری پزشکیدکتری تخصصی

220222051)Ph.D( دکتری تخصصی)7521ر793ر450ر949%8771ر206ر859ر68%87515ر586ر591پزشکی مولکولی)سلولی مولکولی

220322061)Ph.D( 5956ر610ر195ر885%2575ر345ر561ر124%33813ر265ر634علوم اعصابدکتری تخصصی

66127ر154ر072ر942%43420ر004ر947ر61%22688ر150ر125نانوفناوری پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته220422017

ایشگاهیکارشناسی پیوسته250125014 76334ر069ر522ر691%67438ر277ر047ر311%08919ر792ر474علوم آزم

13290ر062ر68705%94889ر969ر32481%18360ر092ر223فوریت های پزشکیکاردانی250225011

91239ر246ر289ر771%81640ر246ر23994%09645ر000ر295علوم تغذیهکارشناسی پیوسته270127014

05985ر200ر76776%48579ر816ر24590%57468ر383ر185علوم تغذیهکارشناسی ارشد ناپیوسته270127017

270127011)Ph.D( 36324ر783ر188ر932%29418ر965ر041ر72%06981ر818ر146علوم تغذیهدکتری تخصصی

64480ر768ر89822%66962ر155ر11732%97498ر612ر90علوم بهداشت درتغذیهکارشناسی ارشد ناپیوسته270227027

53137ر778ر330ر861%03736ر873ر147ر141%49470ر905ر182بهداشت و ایمنی مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته270327037

انیکارشناسی پیوسته280128632 02851ر887ر061ر861%61845ر922ر14907%41078ر964ر153مدیریت خدمات بهداشتی درم

انیکارشناسی ارشد ناپیوسته280128635 37277ر990ر86847%60561ر242ر14733%76892ر747ر114مدیریت خدمات بهداشتی درم

280128639)Ph.D( انیدکتری تخصصی 35531ر898ر806ر841%19425ر032ر516ر161%16246ر866ر290مدیریت خدمات بهداشتی درم

69150ر461ر067ر791%63751ر244ر21842%05458ر217ر225فناوری اطالعات سالمتکارشناسی پیوسته280228622

05864ر153ر91961%88849ر305ر9871%17099ر847ر89فناوری اطالعات سالمتکارشناسی ارشد ناپیوسته280228627

71563ر499ر64979%46973ر871ر36622%24627ر628ر356اقتصاد بهداشتکارشناسی ارشد ناپیوسته280328015

08181ر785ر90815%06863ر258ر10730%013101ر527ر85انفورماتیك پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته280428657

874105ر230ر67388%558104ر462ر33261%31687ر768ر126فوریت های پزشکی کاردانی320132003

071104ر180ر59389%645106ر539ر41231%42675ر640ر157فوریت های پزشکیکارشناسی ناپیوسته320132015

059106ر387ر99376%551101ر042ر1371%508107ر344ر5تکنسین سالمت دهانکاردانی320232004

26671ر019ر73908%31772ر526ر27666%94956ر492ر241بهداشت عمومیکارشناسی پیوسته320332014

44183ر642ر84807%50971ر753ر16677%93286ر888ر129پرستاریکارشناسی پیوسته33330133014

ایشگاهیکارشناسی پیوسته340134014 30055ر198ر024ر701%00565ر654ر30717%29443ر544ر306علوم آزم

87056ر286ر022ر691%83966ر336ر31708%03140ر950ر313هوش بریکارشناسی پیوسته340234034

91760ر073ر86998%85150ر645ر14858%06583ر428ر139اتاق عملکارشناسی پیوسته340334024

70872ر068ر82901%30859ر869ر18740%40074ر199ر160پرستاریکارشناسی پیوسته35350135014

جدول 3 )ادامه(

 بهای تمام شدۀ

واحدهای درسی عملی

 بهای تمام شدۀ

واحدهای درسی نظری

 كل بهای تمام شدۀ

تحصیل یک دانشجو شمارۀ

دانشکده

شمارۀ 

گروه
رشتهمقطعكد رشته

32

34

22

25

27

28

15
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 ها یافته

 

بهای   محاسبۀ  از  حاصل  هر   شدۀتمامنتایج  تحصیل 

بهای  آموزش و  ۀ  شدتمامدانشجو که از مجموع بهای  

 2  شمارۀ  جدولتشکیل شده است، در    سربار  شدۀتمام

و   است  از کل  آورده شده  با    شده،تمامبهای  تخمینی 

عملی و    درسی  واحدهایشدۀ برای  تمامتفکیك بهای  

 .ارائه شده است 3 شمارۀ جدولنیز در نظری 

 
 آمار توصیفی 

در مقاطع    هشدتمام  یبهان  میانگی  4  ۀدر جدول شمار

  منظور به  ، افزون بر این   .مختلف تحصیلی ارائه شده است

و   تحلیل  در  میانگین  هاهزینه  مدیریتکمك    بهای ، 

ب  تحصیلۀ  شدتمام مختلف  مقاطع    بهایتفکیك  ا  در 

واحدهای    ۀشدتمام  بهایآموزش و سربار و    ۀشدتمام

طور که  همان  شده است.محاسبه  نظری و عملی  درسی  

این جدول مالحظه می بهدر  میانگین شود،    بهای  ،طور 

و از    %47  سربار  شدۀتمام  بهایو    53آموزش %  شدۀتمام

 % 20عملی    درسی  واحدهای  ۀشدتمام  بهایسوی دیگر  

بهای  کل    %80نظری  درسی  واحدهای    ۀشدتمامبهایو  

 دهد. تحصیل را تشکیل می شدۀتمام

 

 های پژوهشآزمون فرضیه
آزمون    ها داده توزیع   از  استفاده   -کولوموگروف با 

ارائه   5  بررسی و نتایج آن در جدول شمارۀ  رنوف ی اسم 

سطح   اینکه  به  توجه  با  است.  آزمون   داریمعنی شده 

به دست آمده   0/ 05اسمیرنوف کمتر از    - کولوموگروف 

است، توزیع متغیرهای پژوهش از توزیع غیرنرمال پیروی 

رو، برای مقایسه و بررسی نتایج از آزمون کند. از این می 

 استفاده شد.   والیس و همبستگی اسپیرمن - کروسکال 

 

 

درصدرتبهسرباردرصدرتبهآموزش
واحدهای 

درسی عملی
درصدرتبه

واحدهای 

درسی نظری
رتبهمبلغدرصدرتبه

مبلغ سرانه 

بودجه

تفاوت سرانه بودجه

با بهای تمام شده
MPH1332(727ر929ر551)800ر369ر5276156ر299ر100708%5276ر299ر0708%538%6647ر578ر47375%8635ر720ر

)Ph.D( (206ر512ر934ر2)700ر038ر9061702ر550ر636ر833%8891ر962ر022ر173%0171ر588ر42613%1241ر446ر531ر581%7821ر104ر105ر272دکتری تخصصی

(118ر405ر173ر2)200ر060ر092ر31821ر465ر265ر853%9422ر226ر789ر152%3752ر238ر36476%2582ر248ر179ر641%0602ر217ر086ر22دکتری عمومی

(555ر523ر333)800ر369ر3558156ر893ر76489%6867ر491ر24371%6697ر401ر94118%6026ر088ر6461%7538ر804ر328کاردانی

(912ر276ر838)300ر093ر2124238ر370ر076ر781%3524ر477ر22839%8615ر892ر45236%5245ر943ر55487%6884ر426ر45588کارشناسی ارشد ناپیوسته

(564ر725ر603)200ر037ر7645386ر762ر73989%0135ر714ر27718%7514ر048ر73271%3204ر487ر26731%4446ر275ر22258کارشناسی پیوسته

(853ر069ر363)800ر369ر6537156ر439ر67519%5568ر454ر33349%0976ر985ر59169%0998ر461ر40310%5547ر978ر8208کارشناسی ناپیوسته

7253ر358ر678ر801%0743ر343ر346ر201%6003ر118ر47335%6553ر298ر53796%0703ر060ر108882کل مقاطع

جدول 4: آمار توصیفی )ارقام به ریال(

تعدادمقطع تحصیلی

میانگین بهای تمام شده به تفکیک

بهای تمام شدۀ آموزش و سربار

میانگین بهای تمام شده به تفکیک

بهای تمام شدۀ واحدهای درسی نظری و عملی

میانگین بهای تمام شدۀ

تحصیل یک دانشجو

سرانۀ بودجه برآوردی

برای هر رشته مقطع
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فرضیۀ  بررسی  آزمون    برای  از  پژوهش  اول 

مندرج  شد. با توجه به نتایج استفاده   همبستگی اسپیرمن 

برای   تحصیل   ۀسران  ۀشدتمام  یبها  ،6شمارۀ  جدول  در  

عملی    درسی   واحدهای و  و    ۀ رابطنظری  مثبت 

 دارد. با یکدیگر داری معنی

پژوهش   ۀفرضیبررسی  نتایج   استفاده   دوم  از    با 

کروسکال جدول    ، والیس -آزمون  ارائه    7  ۀشماردر 

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

میزان   تفاوت    لی تحص   ۀسران  ۀشدتمام  ی بهانظر 

  ی بها  زان ی میانگین م  نحوی که به  ؛ داری وجود داردمعنی

مقاطع دکتری تخصصی و  در  تحصیل    ۀسران  ۀشدتمام

   مقاطع بیشتر است.  ۀداری از بقیطور معنیهب عمومی

 

 هاآزمون توزیع داده : 5جدول 

 متغیر Zآماره  P-value نتیجه 

 کل  ۀهزین 684/2 000/0 توزیع غیرنرمال 

 عملی درسی  هایواحد ۀهزین 507/2 000/0 توزیع غیرنرمال 

 نظری های درسی واحد ۀهزین 520/2 000/0 توزیع غیرنرمال 

 

اول ۀآزمون فرضی: 6جدول   

  هزینه نظری هزینه عملی 

 نظری  درسی واحدهای  ۀشدتمام  بهای 1 

 عملی درسی واحدهای  ۀشدتمام  بهای ( 008/0) 255/0 1

 

  : آزمون فرضیه دوم7جدول 

سطح  

داری یمعن  

 ۀآمار

 آزمون 
)ریال(  كمینه )ریال(  بیشینه   )ریال(  انحراف معیار  )ریال( میانگین   مقطع 

000/0 026/71 

 کارشناسی ارشد ناپیوسته 1ر076ر370ر383/212 448ر214ر055/208 2ر 502ر183ر07/797 480ر396ر15/337

 کارشناسی پیوسته  989ر762ر804/763 196ر717ر541/106 1ر 522ر069ر86/762 660ر194ر55/406

 کارشناسی ناپیوسته 519ر439ر440/653 130ر668ر903/686 654ر231ر58/493 338ر708ر53/735

 دکتری تخصصی  3ر636ر550ر019/906 2ر297ر145ر898/913 9ر 450ر793ر09/752 1ر 029ر430ر85/486

 دکتری عمومی  3ر265ر465ر955/317 209ر996ر828/668 3ر 413ر955ر51/386 3ر116ر975ر4/249

 کاردانی 489ر893ر76/354 186ر435ر755/701 705ر062ر61/131 376ر387ر65/058

 708ر299ر37/527 -  708ر299ر37/527 708ر299ر37/527
mph  دوره عالی(

 بهداشت عمومی(
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در مقاطع مختلف با    ل ی تحص   ۀ شد تمام   ی بها میانگین  

مقایسه و نتایج آن در نمودار  فرنی  استفاده از آزمون بون 

است.     4  ۀ شمار  نمودار  ارائه شده  این  حروف مشابه  در 

نبودن معنی   ۀ دهند نشان  همان   تفاوت   دار  که  است.  طور 

مقاطع دکتری    در  ه شد تمام ی بها میانگین   ، شود مشاهده می 

معنی  تفاوت  تخصصی  و  مقاطع  عمومی  دیگر  با  داری 

که مقاطع    در حالی   ؛ را دارد   بها   زان ی م   ن ی باالتر   و داشت  

ناپیوسته   کارشناسی  و  میزان  ین  کمتر کاردانی 

مقاطع دکتری عمومی و    . از طرفی داشت را    شده تمام ی بها 

و    ناپیوسته   طع کارشناسی ارشد ا مق   ، پس از آن تخصصی 

مقاطع کاردانی و کارشناسی  و در آخر    کارشناسی پیوسته 

 کل را دارا بود.    ۀ بیشترین هزین   ، به ترتیب، ناپیوسته 

بررسی   نیز برای  پژوهش  سوم  آزمون   فرضیۀ  از 

ۀ مقایسبا    % 1  ی والیس استفاده شد. سطح خطا- کروسکال 

در    ۀسران  ۀشد تمام   ی بها  ن ی انگی م  مقاطع - رشته تحصیل 

در   روش بهایابی بر مبنای فعالیتاستفاده از    وغیربالینی  

شده   8شمارۀ    جدول در  مختلف    یها دانشکده  ارائه 

جدول  این  در  در سرانه    ۀ شد تمام   ی بها  زانی م  است. 

یکدیگر    ، مختلف   یها دانشکده  معنیبا  داری تفاوت 

که به   ؛ دارد  بها  نحوی  در   ه سران  ۀ شد تمام   ی میانگین 

علومدانشکده  فناوری   های  پزشکی،  هایو   نوین 

 بیشتر است.  ها دانشکده  ۀ از بقی   پزشکی  و   داروسازی

ۀ شدتمام  یبها  ن ی انگ ی م   سهیمقا  5در نمودار شمارۀ  

از آزمون  تحصیل در دانشکده با استفاده  های مختلف 

حروف مشابه  در این نمودار    فرنی ارائه شده است.بون

نبودن  معنی  ۀدهندنشان اساس  است.    تفاوتدار  بر 

علومدانشکده  نمودار،   نینو  ی های فناور  و  های 

پزشک   یداروساز،  پزشکی هزین  یو  باالترین    ۀدارای 

حالی   است؛ کل   هزین  در    های دانشکدهدر  کل    ۀکه 

پرستاریممسن   سالمت   یعالآموزش    مجتمع   و  ی ، 

ین  کمتر  آباده  یو پرستار  )س(  فاطمه   حضرت   ییماما

  و  علوم  هایبا دانشکدهدر مقایسه    . این میزانبودمیزان  

تفاوت    یپزشک   و  یداروساز  ،یپزشک   ن ی نو  یهای فناور

در مقایسه  ها  همچنین دیگر دانشکده  ؛ داری داشتمعنی

گروه و  دارای    هایبا  تفاوت  کمتربیشترین  هزینه  ین 

 . ندداری نداشتمعنی
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 : آزمون فرضیه سوم۸جدول 
 دانشکده  )ریال( میانگین )ریال(  انحراف معیار )ریال(  بیشینه  )ریال(  كمینه

 بهداشت 1ر161ر370ر888/179 611ر962ر706/976 2ر 815ر403ر82/852 482ر633ر63/966

 730ر391ر195/131 246ر189ر344/739 1ر 251ر397ر78/477 338ر708ر53/735
 و مامایی  پرستاری
 )س(  فاطمه  حضرت

 پزشکی  2ر162ر533ر741/060 1ر749ر429ر701/427 8ر 379ر401ر98/512 708ر299ر37/527
 پیراپزشکی 1ر149ر977ر141/968 657ر187ر307/505 2ر 502ر183ر07/797 537ر683ر31/001
 یبخشتوان علوم 1ر167ر972ر542/988 445ر199ر425/285 2ر 036ر270ر39/446 841ر607ر08/336
 داروسازی 3ر382ر050ر202/124 1ر485ر987ر043/148 6ر 317ر803ر93/395 1ر 091ر592ر28/414

 6ر387ر875ر043/889 3ر 435ر441ر95/399 9ر 450ر793ر09/752 2ر 072ر154ر66/660
  هایو فناوری علوم
 پزشکی نوین

 داراب پیراپزشکی  1ر113ر565ر235/947 577ر711ر338/636 1ر 522ر069ر86/762 705ر062ر61/131
 غذایی  و علوم تغذیه 1ر281ر555ر646/501 568ر201ر037/980 2ر 188ر783ر73/362 776ر200ر45/059

 1ر077ر239ر633/328 335ر826ر001/357 1ر 806ر898ر21/355 815ر785ر8/080
و  مدیریت

 پزشکی  رسانی اطالع

 515ر454ر418/317 261ر774ر27/668 908ر019ر68/265 376ر387ر65/058
 عالی آموزش  مجتمع

 ممسنی  سالمت
 آباده پرستاری 807ر642ر24/441  807ر642ر24/441 807ر642ر24/441
 استهبان  پیراپزشکی  1ر014ر853ر747/028 14ر562ر224/532 1ر 024ر198ر59/299 998ر073ر57/916

 901ر068ر22/708  901ر068ر22/708 901ر068ر22/708
 البنینام یپرستار

 )س( المرد
 آزمون  ۀآمار 333/54  داریسطح معنی  000/0
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 ی ریگجهی بحث و نت

 

دستاورد مهم اهمیت   ترین  حاضر  و    ۀ ارائ  ،پژوهش 

محاسب  تمام  ۀالگوی  بخش    لی تحص شدۀ  بهای  در 

به فعالیت  بهایابی روش  سالمت  مبنای  نتایج    است.  بر 

( توصیفی  داد4  ۀشمار  جدولآمار  نشان  مقطع    که  ( 

ین و مقطع کمتر  ریالمیلیون    489حدود  مبلغ  کاردانی با  

تخصصی  ریال میلیون    3ر636حدود    مبلغبا    دکتری 

را   مقدار  میانگین  بیشترین  نظر  داشته    شدهتمامبهایاز 

هزیناست.   سهم  درصد  ترکیب  بررسی  و    ۀبا  سربار 

در    که   شودمشخص مینیز    شدهتمام  بهایاز    آموزش

عمومیمقطع   مقاطع  دکتری  سایر  به   آموزش  ،نسبت 

(. این در  شدهتمام  بهایاز کل    %64)  داردسهم بیشتری  

نسبت به    سربار  هزینۀ  دانیکار  عمقطست که در  ا  حالی

 % 94)  دارد  سهم بیشتری  ،شدهتمام  بهای  ازسایر مقاطع  

بررسی میانگین  نتایج    ، همچنین   .(شدهتمام  بهایاز کل  

جدول   در  سهم    4  ۀشمارکل  که  است  آن  از  حاکی 

  چهار تحصیل    ۀشدتمام  بهاینظری از    درسی  واحدهای

 عملی است.  درسی برابر سهم واحدهای

موارد    عالوه شمارباالبر  جدول  در    ۀبودج  4  ۀ، 

در هر    یلتحص   یهر دانشجو برا  یازادولت به  یپرداخت 

شده    یسهدانشجو مقایك    یلتحص   شدهتمامبهای  مقطع با

همان ماست.  مشاهده  که    شدهتمام  بهای  ،شود   ی طور 

تحصیل پرداختی    ۀاز سران  یشترمقاطع ب  ۀدر همتحصیل  

بودجه در  دانشگاه  ااست  به  نت  یجهنت  ین .    ۀیج مشابه 

( و 36نیا و همکاران )(، رحیم35رضایی )  یهاپژوهش 

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

و دقت    یابدکشور اختصاص    ی هاتوجه به نوع دانشگاه

  یینتع  یبرا  آید. عمل  ه  اعتبارات ب  یصدر تخص  یشتریب

ها و  دانشگاه  به  یدنبا  تحصیل،  ۀ سران  ۀ ین هز  یسهم بر مبنا

جه  تو   یکسان  یآموزش  ظامفعال در ن  یمؤسسات آموزش 

 .کرد

  نشان داد   (6  ۀشمار  جدول)   اول  ۀ نتایج آزمون فرضی 

  یواحدها  در  تحصیل  ۀشدتمام  بهایاز نظر آماری    که

  ی واحدها  در  تحصیل  ۀشدتمام  بهایبا    ینظردرسی  

افزاو    داردداری  معنی  ۀرابط   یعمل  درسی   بهای  ش ی با 

  ۀشدتمام  بهای  ،ینظر  درسی  یواحدها  شدهتمام

نتایج    .ابدییم  ش یافزا  نیز  یعملدرسی    یواحدها

فرضی  است   (7  ۀشمار  جدول)  دوم  ۀآزمون  آن  بیانگر 

آماری  که نظر  مختلف  از  مقاطع    یبها  زانی مدر  ،  بین 

تفاوت    لی تحص  ۀسران  ۀشدتمام   داریمعنیدانشجو 

  ۀشدتمام  ی بهامیانگین میزان    نحوی کهبه  ؛وجود دارد

و  در    لی تحص   ۀسران تخصصی  دکتری  عمومی  مقاطع 

نتایج    ۀ مقایس  .مقاطع بیشتر است  ۀاز بقی  داری معنیطور  هب

شمار می  4  ۀجدول  زمان    دهد،نشان  مدت  افزایش  با 

تخصصی و  تحصیل    ۀشدتمام  بهای  ،آن  ترشدنمقطع 

می مقطع  یابد.  افزایش  در  که  دانشجویانی  کم  تعداد 

  وسیلهتدریس به  ،کنندتحصیل می  یکارشناساز    باالتر

باالتر    استادان علمی  درجه  هزینبا  بر    ۀکه  در  بیشتری 

تحصیالت    ۀدارد و استفاده از واحدهای معادل در دور

می را  بر تکمیلی  تأثیرگذار  عوامل  جمله  از  توان 

در      ۀشد  تمام  ی بهابیشتربودن   مقاطعتحصیل    این 

پژوهش   دانست. نتایج  با  نتیجه  و    حقدوستهای  این 

( قاسم32همکاران  و   )( همکاران  و  مطابقت 34پور   )

فرضی   دارد. آزمون  (  8  ۀشمار  جدول)  سوم  ۀ نتایج 

که  ۀدهندنشان است  در   آن  آماری  نظر  بین    از 
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مختلفدانشکده  ۀسران  ۀشدتمام  یبها  زان ی مدر  ،  های 

تفاوت    لی تحص اینداردوجود    داریمعنیدانشجو   .  

میزان    کهاست  نحوی  به  ۀسران  ۀشدتمام  بهایمیانگین 

علومدانشکدهدر      ل ی تحص   ن ی نو  ی هایفناورو    های 

بیشتر    هادانشکده  ۀاز بقی  یپزشک   و  یداروساز  ،پزشکی

با    ۀنتیج   ؛است فرضیه  )  ۀ نتیج این  رجبی  ( 30پژوهش 

 است.مطابق 

  %53  یطور کلبه  ،4  ۀ با توجه به نتایج جدول شمار

  ۀشدتمام  بهای دانشجو را    یلتحص   ۀشدتمام  بهایاز کل  

و   دانشجو  را    %47آموزش  سربار    ۀ شدتمام  یبهاآن 

( بر 33)  یو اشرف  یلیپژوهش جل  یج. نتادهدیم  یل تشک

نتا نشان  یجخالف  حاضر  مبلغ   یتاهم  ۀدهندپژوهش 

برابر  سربار بر    لی تحص  ۀشدتمام  یبهاکل    در  است. 

م  هاییافتهاساس   نظر  به  حاضر   ، رسدیپژوهش 

و کاهش    ۀعمد  یدبا  مسئوالن به کنترل  را  توجه خود 

کنند  آموزش    ۀشدتمام  بهای عمدهمعطوف    ینترکه 

پژوهش نشان    یج. نتااست  لی تحص   ۀشدتمام  یبها جزء  

تخصصکه    دهدیم رشته  باشدی هرچه    بهای   ،تر 

افزا  ۀشدتمام دستمزد  چراکه    ؛یابدیم  یشآموزش 

آن رتبه  اساس  بر  میاستادان  تعیین  ا  .شودها    ین در 

ورشته توجه  لزوم  مسئوالنیژها  برنام  ۀ   ریزی هبه 

. با شودیمشخص م  ش یاز پ  ش یب  یاندانشجو  یآموزش

  استادان  در مقایسه با  یس التدرحق  استادان  ینکهتوجه به ا

  یشنهاد پ  کننددریافت می  یتریینپا  حقوق   هیئت علمی 

راستا  ، شودیم آموزش    ۀ شدتمام  بهایکاهش    ی در 

از    کمتر  یتحساسو با    صیکمتر تخص   یهادرس  یبرا

مشروط این پیشنهاد    .استفاده شود  یس التدرحق  استادان

 .آموزش حفظ شود  یفیتکه کاست بر آن 

  یبها به    مسئوالن  شود یم  یشنهادپ  این،  وجود  با

ن   ۀشدتمام و  یزسربار  باشند  یژهتوجه    چراکه  ؛داشته 

اصل آموزش  دانشجو  یلتحص   یهدف  و  ،    ی بهااست 

ارزش  ۀشدتمام به    یکمتر  ۀافزود  سربار    بهاینسبت 

آموزش    هایینهآموزش دارد. کاهش در هز  ۀشدتمام

  هیئت علمی  یایحقوق و مزا  ظیرن  ی با توجه به عواملنیز  

.  است  یرپذامکان  یسختتعداد دانشجو در هر رشته به  و

برا  یت اهمبنابراین،     ۀ شدتمام  یبهاکاهش    یتالش 

  مسئوالنراستا به    ین. در اشودیمشخص م  یشتر سربار ب

با استفاده از    ،شودیم  یشنهاد پ  یپزشک  ۀستاد و دانشکد

انسان   یریتمد  ی هاروش و    رسنجی کا   یر نظ  یمنابع 

به  ی،سنج زمان ن  یروی ن  ۀین تعداد  هر    یبرا  یازمورد 

انجام    یبازنگر  یروهان  یدمان قسمت را مشخص و در چ

 .دهند

ا  ین ا  یت اهم تجرب  ینپژوهش  مدارک    ی است که 

در    لی تحص   ۀشدتمام  ی بهامقایسۀ  در خصوص    یمهم

مختلف  غیربالینی   یهارشته   ینتربزرگدر    ،مقاطع 

پزشک  علوم  پژوهشکرد  ارائهکشور    یدانشگاه  این   .  

در بخش    بر مبنای فعالیت  بهایابیروش    اجرای  یهاگام

این روش مشخص    یتا سودمند  نشان دادرا نیز  سالمت 

.  یابدکاهش    روش  ین ا   اجرای و    نظریه  ینب   ۀو فاصل  شود

 یرندگان گ یمو تصم  یرانمد  برایتواند  یاطالعات م  ین ا

سالمت   بودجه،    ینه به  ۀاستفاد  زمینۀ  دربخش  از 

 .به کار رود یوربهره ی ها و ارتقا ینهدر هز ییجوصرفه

 

 ها پیشنهادها و محدودیت 

 

اینکه   به  توجه    ۀشدتمام  ۀن یهز  4  ۀشمار  جدولطبق  با 
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ضرورت    است،  گیریچشم  مبلغ  دانشجو   لی تحص

در   جذب    سازوکارهای   ، دانشجو  گزینشبازنگری 

بهره  آموختگان دانش  انسانی    نیرویاز    حداکثروری  و 

روشن   پیش  از    تعداد جذب    ،بنابراین   .شودمیبیش 

واقعی  باید  دانشجویان   نیاز  به  توجه  بر   .باشد  کشوربا 

آموزش دانشگاه    مسئوالنج پژوهش حاضر،  یاساس نتا

فارس  و خدمات بهداشتی درمانی استان    یعلوم پزشک

بهتریم درک  هر    تحصیل  ۀشدتمام  بهایاز    یتوانند 

درس داشته    یواحد  دانشجو  مقاو  با  و    یبها  ۀسیباشند 

دانشکده  لی تحص   ۀشدتمام مختلف،    یهادر 

ها انجام  نهیمنظور کنترل هزبه  یترحی صح   یری گمیتصم

پزشک  .دهند علوم  دانشگاه  که  آنجا  خدمات    یاز  و 

استان درمانی  بزرگفارس   بهداشتی  دانشگاه  یتر،  ن 

پزشک و    یعلوم  است  کشور  سطح    مقاطع -رشته در 

منظور  توان بهیج پژوهش حاضر میدارد از نتا  یمتنوع 

  در   ، لی تحص  ۀشدتمام  ی بها  ۀ محاسب   ی الگو  ۀارائ

و    ۀمجموع ریز  یهادانشکده درمان  بهداشت،  وزارت 

پزشک کرد  یآموزش  پژوهش  ی ا  یهاافتهی  .استفاده  ن 

ز  ی ن  یدولت  یهار بخش ی ان و سای دانشگاه  برایتواند  یم

با استفاده از  پژوهشگران  شود  پیشنهاد می  .استفاده شود

فعالیت  بهایابیروش   مبنای  این    بر  در  شده  ارائه 

در    ۀشدتمام  بهای   ،پژوهش    مقاطع-رشتهتحصیل 

دانشگاهمختلف   پزشکی  سایر  علوم  محاسبه  های  را 

اطالعات    ؛کنند داشتن  زمینهچراکه  این  سایر    در  در 

الگوبرداری را فراهم کرده    و   ها امکان مقایسهدانشگاه

تصمیم به  بهتر  و  پژوهشگران    شود.میمنجر  گیری  به 

 ینظر  یگسترش مبان  منظوربه  شودیم  یشنهادپ  همچنین 

 . کننداقدام  روش  ین ا یو عمل

توان به  می ،های پژوهش حاضراز جمله محدودیت

هزینه  نداشتن   دسترسی  اطالعات  انجامبه  در  های  شده 

بهداشت کرد  وزارت  دسترس   .اشاره  وجود  به    یبا 

  اطالعات  گردآوریو    دانشگاه  یاردو ا  یمال  یهانظام

فرم حقاز  و های  پژوهشی  معاونت  اسناد  التدریس، 

سما    یآموزش   و  حقوق و دستمزد  های تعهدی،افزارنرم 

مال  یبرخ اطالعات  سربار  یاز  بهکم  و  صورت  ارزش 

تفک   شدهادغام با    بود  نشدنییكو  ممکن  حد  تا  که 

 .  شد ساییسربار مناسب شنا یمروش تسه

 

 تضاد منافع 

 

تضاد   گونه  مقاله  هیچ  این  نویسندگان  برای  منافعی 

 وجود ندارد. 
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