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  مقاله پژوهشی 

  

 رسانی اطالعو  تیریدانشکده مد یتمام شده خدمات آموزش نهیمحاسبه هز

  تیفعال يبر مبنا یابی هزینهکرمان به روش  یپزشک

 
  یزاده عباس گیروش، فرزانه ب کین ی، عل*ي، رضا گودرزینیمحمد تصون غالمحس

  

 

  چکیده

مناسب جهت اطالع از  یابی هزینه ستمیس کی یطراح ،یدر آموزش علوم پزشک يتحول و نوآور يها با توجه به اهداف بستهمقدمه: 

 رسانی اطالعو  تیریدانشکده مد یتمام شده خدمات آموزش نهیمحاسبه هزهدف  با. پژوهش حاضر است يآموزش ضرور يها نهیهز

  .است تیعالف يبر مبنا یابی هزینهکرمان به روش  یپزشک

محاسبه و در سه  نهیفصول هز کیتفک يو بر مبنا 1394-1393 یلیدانشکده در سال تحص يها نهیهز هیمطالعه کل نیدر اها:  روش

تمام شده هر دانشجو بر اساس تعداد دانشجو، مقطع و  نهیهز تیشد و در نهابندي  طبقه یبانیو پشت یمال ،يادار ،یآموزش تیگروه فعال

  .دیمحاسبه گرد تیفعال يبر مبنا یابی هزینهو به روش  یلیتحل يآمار يها و با استفاده از روش یلیرشته تحص

تمام شده آموزش دانشجو در دو  نهیو هز بود یپرسنل يها نهیهمان هز ایفصل اول  يها نهیمربوط به هز ها نهیسهم هز نیتر بیشنتایج: 

 به دست الیر 350/469/159دانشجو  کیتمام شده  متیق ،یسنت یابی هزینه. در روش بود متفاوتکامالً  تیفعال يو بر مبنا یروش سنت

 متیق ،ها تیشدن فعال زیو با توجه به ر تیفعال يبر مبنا یابی هزینهکه در روش  یدر حال شود می را شامل یلیآمد که هر سه مقطع تحص

  .دیمحاسبه گرد الیر 395/445/768 یتخصص يدانشجو تنها در مقطع دکتر کیتمام شده 

انجام شده،  يها تیو محاسبه تمام فعالاي  نهیبر فصول هز هیبا تک تیفعال يبر مبنا یابی هزینهنشان داد که روش  ها افتهیگیري:  نتیجه

بودجه  صینظام سالمت در جهت تخص انگذار سیاست ماتیبه تصم تواند می و است مفید انیتمام شده آموزش دانشجو نهیدر محاسبه هز

  .دینما یانیمنابع کمک شا میو تقس

  

  .رسانی اطالعو  تیریمد انیدانشجو ،یآموزش دانشجو، خدمات آموزش ت،یفعال يبر مبنا یابی هزینههاي کلیدي:  واژه
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 تیریمد قاتیاقتصاد سالمت، مرکز تحق ي، دکتريدکتر رضا گودرزنویسنده مسؤول:  *

کرمان،  یدر سالمت، دانشگاه علوم پزشک یپژوه ندهیارائه خدمات سالمت، پژوهشکده آ

  ).rgoudarzi@yahoo.com. (رانیکرمان، ا

ارائه  تیریمد قاتی، کارشناس ارشد اقتصاد سالمت، مرکز تحقینیتصون غالمحس محمد

کرمان، کرمان،  یدر سالمت، دانشگاه علوم پزشک یپژوه ندهیخدمات سالمت، پژوهشکده آ

روش، کارشناس  کین ی)؛ علmohamad.gholamhoseini@yahoo.com. (رانیا

 رمان،ک یدانشگاه علوم پزشک ،یرسانی پزشک و اطالع تیریدانشکده مد ،یمال تیریارشد مد

 ،یزاده عباس گی)؛ دکتر فرزانه بa.nikravesh5744@gmail.com. (رانیکرمان، ا

. رانیکرمان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یدولت تیریگروه مد اریاستاد ،یبازرگان تیریمد يدکتر

)farzanehbigzadeh@yahoo.com(  

 مقدمه

و  يتکنولوژ نهیکه در زم یشگرف راتییبا توجه به تغ

دهه هشتاد  لیااز او دیجد يها دگاهدی و ها ارائه روش

 يکه برا دندیرس جهینت نای به ها سازمان د،یگرد جادیا

 دیبا انیو ارائه خدمات برتر به مشتر شیخو اتیادامه ح

بقا در  يخود را بهبود بخشند و برا يندهایو فرآ ها وهیش

را به نحو  ها نهیهز ت،یفیمستمر ک شیضمن افزا ربازا

                                                                              
  8/3/98، تاریخ پذیرش: 24/2/98، تاریخ اصالحیه: 23/7/97مقاله:  تاریخ دریافت
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در  يتکنولوژ عیآورند، البته رشد سر نییپا یقابل قبول

 فراهم ها آن يبرا يامکان را تا حد نیابعاد مختلف ا

در  ستیبا می ها سازمان نیاما عالوه بر ا ؛آورد می

، نظر کنند دیتجد شیخو یتیریو مد يحسابدار يها روش

 توانست نمی گرید یسنت يها کیو تکن ها شچون اتکا به رو

 ها سازمان نیآنان را برآورده کند و ا يامروز يازهاین

 شیخو يحسابدار يها ستمیشدند تا در س رناگزی

  ). 1کنند( يبازنگر

 يها کننده آموزش لیکه تکم لیدل نیبد زین یعال آموزش

 یانسان يروین تیترب یبوده و مرکز اصل ییابتدا

 يگریاز هر زمان د شیب ،است کارشناس و متخصص

مداران، جامعه شناسان و  استیمورد توجه س

 یواقع يها نهیهز ییاقتصاددانان بوده است. شناسا

از  یکی ،یعال وزششده به جامعه توسط بخش آم لیتحم

 يها مورد توجه دستگاه ریاخ يها است که در سال یاهداف

  ).2بوده است( ییاجرا

 راتییدر سراسر جهان تغ یعال التیتحص یمال تأمین

در قرن  راتییتغ نیا کهیبه طور ،داشته است یقابل توجه

 يتقاضا برا شی) و بدنبال افزا3(است ریگ چشم 21

کار دانش  يروین دیدر جهت تول یآموزش يها ستمیس

 ها و کنترل آن ها نهیدر نظر گرفتن هز ،یآموخته و علم

  ). 4دا کرده است(یپ يتر بیش تاهمی

وجود دارد  ایدر دن نهیورد هزآبر يبرا یمختلف يها روش

بر  یابی هزینهو  یتمام شده، کارسنج متیکه شامل ق

 Activity(تیبر فعال یمبتن یابی هزینه. است تیفعال يمبنا

Based Costingنهیهز تیریکارآمد مد ي) از ابزارها 

تمام شده  يتواند جهت محاسبه و ارائه بها می است که

فاقد  يها تیفعال ییطرف و کمک به شناسا کیاز  قیدق

به دلیل روش  نیسودمند باشد. ا گریارزش از طرف د

مهم و  يها تیاز جمله در نظر گرفتن فعال ییایمزا

تمام شده، مناسب است  يبها قیارزشمند و محاسبه دق

بر  یابی هزینه ستمیشود. س یسنت يها  روش نیگزیکه جا

 است که یابی هزینه نینو يها ستمیاز س یکی تیفعال يمبنا

موجود  يها ستمیهمراه با س ایتواند به طور مجزا و  می

در جهت فراهم کردن اطالعات مناسب در  یابی هزینه

مهم  يها یژگیاز و یکیاستفاده شود.  ها يگیر تصمیم

حاکم  يو اثرات تکنولوژ یاتیعمل نینو يها دهیتوجه به پد

 يریبا بکارگ نموجود است و تا حد ممک تیبر وضع

جذب خدمات  یاثرات را به طور کم نیمناسب، ا يها روش

  ).5(کند می ارائه شده

 يها روش ریبا سا تیفعال يبر مبنا یابی هزینهمهم  تفاوت

 یتمام شده واقع متیدر کنترل و محاسبه ق ،یابی هزینه

 يها نهیهز صیتخص قیمحصوالت و خدمات از طر

 کیخدمت بر اساس سهم هر  ایسربار به واحد محصول 

با توجه  نی) و همچن7و6است( دیتول ندیدر فرا ها تیاز فعال

 اریروش، بس نیا تیو مقبول تی، مشروعيبه توانمند

  ).8(است گرفته قرار ها مورد توجه و مورد استفاده دولت

 يمشخص برااي  نهیصورت نبود اطالعات هز در

این که منابع با توجه به  صیدر جهت تخص يگیر تصمیم

 ،هستیم نامحدود مواجه يازهایبا کمبود منابع و ن

وجود خواهد آمد. ه ب فراوانی مشکالت و ها چالش

در  ياقتصاد کیتکن کیتمام شده،  نهیهزي  محاسبه

در  رانیبه مد کنندهکمک  ياز ابزارها یکیو  يگیر تصمیم

  ).10و9(است ها نهیهز تر قیدق نییتع

 یابی هزینه يبرا ABCاز روش  یمطالعات مختلف 

 مطالعات نای جمله از اند. استفاده کرده انیدانشجو

آموزش دانشجو در  ي) برا11(يریبه مطالعه خط توان می

 ي) برا2(یزاد تاکستان، رجبآدانشگاه  یمقطع کارشناس

 ي) برا12قاسم پور( ،یگروه پزشک يها آموزش رشته

 یکارشناس ،یکارشناس قطعدانشجو در سه م تیترب

 ایدر سراسر دن نیاشاره نمود. همچن يارشد و دکتر

 ABC )Activity Based از روش یمختلف يها دانشگاه

Costing (ي  تمام شده يبهاي  و محاسبه یابی هزینه يبرا

  ).15تا13اند( خدمات خود استفاده کرده

در  يتحول و نوآور يها بسته استیتوجه به س با

تمام  نهیبر واقعی سازي هز یمبن یآموزش علوم پزشک

 يشده خدمات آموزش عالی سالمت و حرکت در راستا

 نی) و همچن16در عرصه سالمت( یتحقق اقتصاد مقاومت

حاضر ي  مطالعه نه،یزم نیکمبود مطالعات انجام شده در ا

 یشده خدمات آموزش متما نهیبا هدف محاسبه هز

کرمان به روش  یپزشک رسانی اطالعو  تیریدانشکده مد

  انجام شد. تیفعال يبر مبنا یابی هزینه
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  ها روش

که به  است ياقتصاد یابیپژوهش حاضر از نوع ارز

 نیا ي. جامعه آماراست شده انجام نگر صورت گذشته

 یکارشناس ،یمقاطع کارشناس انیدانشجو یپژوهش تمام

- 1393 یلیدر سال تحص یتخصص يارشد و دکتر

دانشگاه  یپزشک رسانی اطالعو  تیریدانشکده مد1394

 نفر 291 با برابر ها آن دادکه تع است کرمان یعلوم پزشک

استفاده نشد و گیري  پژوهش از روش نمونه نای در. بود

) ي(سرشمار انیدانشجو یتمام يمدنظر برا يها نهیهز

 يها اطالعات، فرم آوري جمعمورد مطالعه قرار گرفت. ابزار 

 یمال يها از صورت ازیمورد ن يها بود که داده یمخصوص

 رسای و سما افزار نرم ،يتعهد يسابدارح افزار نرمدانشکده، 

 از ها داده لیو تحل هیتجز ي. برادیگرد آوري جمعمستندات 

 يرآما يها آزمون و StatA-14و  ExceL-16 افزار نرم

  استفاده شد. یفیتوص

و  تیفعال يبر مبنا یابی هزینه ستمیس سهیبه مقا 1 شکل

ر طو همانپرداخته است.  یسنت یابی هزینه ستمیس

 کیاز  یسنت یابی هزینه ستمسی در است مشخص شده

از  شود می استفاده ها نهیهز صیتخص يروش مبنا برا

مقاطع مختلف  انیدانشجو نیب یتفاوت چیرو ه نیا

سهم هر دانشجو از  روش نیوجود ندارد. در ا یلیتحص

 و محاسبه ییشناسا یسربار به درست يها نهیهز

به  تیفعال يبر مبنا یابی هزینه ستمی. اما در سشود نمی

و از  دهد می تیسربار اهم جادیدر ا ها تیفعالي  نقش همه

 نهیدر محاسبه هز تیسربار مراکز فعال يها نهیهز یتمام

 .کند می خدمات استفادهي  تمام شده

 

  

  یسنت یابی هزینه ستمیو س تیفعال يبر مبنا یابی هزینهبه روش  نهیهز صیتخص ستمیس سهیمقا :1 شکل

  

  

فصل  7فصل به  4از  نهیفصول هز د،یجدبندي  سمیدر تق

 ،ستا داده شده شیفصل افزا 8به  ریسال اخ یو در ط

بوده و  يجار اتیتنها در بخش عملبندي  میتقس نای البته

بندي  میشامل تقس زیطرح تملک خود ن يها نهیهز

 یتمام دیجد ماتیهستند که بر اساس تصماي  جداگانه

تراز به  کیدر قالب  یستیبا یات دولتمؤسس اتیعمل

 نیارسال گردد، که ا ییزمان امور اقتصاد و داراسا

 یمال کردیرو رییو با تغ 1394سال  ياز ابتدا میتصم

شرح فصول  1. در جدول است قابل اجرا يبه تعهد ينقد

  آورده شده است. کیبه تفک نهیهز

  

  ي سربارها هزینه
  

  سیستم سنتی تخصیص هزینه

   

مواد 

 مستقیم

دستمزد 

 مستقیم

فعالیت کمک  فعالیت آموزشی

 آموزشی

فعالیت 

 پشتیبانی

 قیمت تمام شده

خدمات 

 آموزشی

تخصیص 

 مستقیم

خدمات رایانه و 

 کتابخانه

تخصیص 

 مستقیم

خدمات اداري 

 و مالی

دستمزد  مواد مستقیم

 مستقیم

هزینه 

 سربار

تخصیص 

 مستقیم

تخصیص 

 مستقیم

 تعداد

 دانشجو 

 قیمت تمام شده
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  نهیفصول هز :1 جدول

  فصلشرح ریز   شرح فصل  نام فصل  ردیف

  ... -عیدي و پاداش - محرومیت از مطب -التدریس حق -کار اضافه -حقوق و مزایا  جبران خدمت کارکنان  فصل اول  1

پوشاك لباس  - انواع قراردادها -آب و برق و تلفن-هزینه سوخت -تیتأسیسالوازم  - لوازم و مواد مصرفی  خرید کاال و خدمات  فصل دوم  2

  اقالم مصرفی و سایرهزینه تعمیر و نگه داري  -پرسنل

  سود و کارمزد اوراق بهادار -ها و تسهیالت سود و کارمزد وام  ییهزینه اموال و دارا   فصل سوم  3

  کاالهاي اساسی التفاوتپرداخت مابه-ات دولتی و وابسته به دولتمؤسسها و  کمک زیان به شرکت  یارانه  فصل چهارم  4

  کمک به سایر سطوح -سطوح داخلی و خارجیکمک بالعوض به   ي بالعوضها کمک  فصل پنجم  5

  هاي رفاهی دانشجویان کمک -هاي رفاهی کارکنان کمک -حق بیمه  رفاه اجتماعی  فصل ششم  6

  دیون و تعهدات -اجاره و کرایه  ها سایر هزینه  فصل هفتم  7

  هاي نامشهود استهالك سرمایه -هاي ثابت مشهود استهالك سرمایه  استهالك  فصل هشتم  8

  

ــمراحــل ز ــ  ری ــام جهــت طراح ــب هشــت گ ــه  یدر قال و ب

در دانشـکده   تیـ فعال يبر مبنـا  یابی هزینهروش  يریکارگ

  مورد استفاده قرار گرفت. تیریمد
  

  خدمات ارائه شده يدانشکده بر مبنا کیتفک اول: گام

و  يادار ،یمرحله دانشکده به سـه بخـش، آموزشـ    نیدر ا

  .دیگرد میتقس یبانیپشت
  

  دانشکده یآموزش تیمراکز فعال لیو تحل فیتعر دوم: گام

کـه در قالـب    يضـرور  يهـا  تیـ فعال هیـ مرحلـه کل  نیا در

 ییو شناسا فیتعر د،گردی می ارائه انیخدمات به دانشجو

انتخـاب واحـد،    ان،یدانشـجو  نـام  ثبتمثال،  به طورشدند. 

  مختلف  يها نامه معرفیدروس ارائه شده، صدور  فیتعر
  

  یبانیو پشت يادار تیمراکز فعال لیو تحل فیتعر سوم: گام

بـه   میمسـتق ریغ به صورتکه  يمراکز زیمرحله ن نیدر ا 

 يهـا  تیـ و فعال فیتعر ند،نمای نمی خدمت ارائه انیدانشجو

ــا ــا شناس ــگرد ییآنه ــدهادی ــد واح ــابدار ي. همانن  ،يحس

  انبار  ،یامور عموم رخانه،یدب
  

  تیدر مراکز فعال تیفعال لیو تحل هیتجز چهارم: گام

آوردن اطالعـات الزم در   به دسـت  ت،یفعال لیهدف از تحل

منـابع و   ت،یـ هـدف فعال  ت،یـ سـطح فعال  ت،یـ باره نوع فعال

 اســت، هماننــد نحــوه پرداخــت حــق تیــزمــان انجــام فعال

مدعو بـودن اسـتاد    ایاستاد، شاغل  یمرتبه علم س،التدری

  پاره وقت بودن ایتمام وقت بودن و 
  

  تیمراکز فعال يها نهیمحاسبه هز پنجم: گام

 ،ها تیفعال لیو تحل هیمرحله با استفاده از تجز نیدر ا

 يبر اساس استانداردها تیاز مراکز فعال کیهر  يها نهیهز

محاسبه شد و با دادن  تیفعال يبر مبنا یابی هزینهروش 

نسبت به محاسبه  یلیمختلف به هر مقطع تحص بیضرا

  آمد. به عملهر گروه و مرکز اقدام الزم  تیبنا بر فعال نهیهز
  

و  يادار تیمراکز فعال يها نهیهز صیتخص ششم: گام

  یبه مراکز آموزش یبانیپشت

مراکز  ریبه سا يمراکز ادار يها نهیمرحله هز نیدر ا

- جمع يها نهیهز تیاختصاص داده شد تا در نها تیفعال

شود.  میو تسه ییشناسا ت،یشده از هر مرکز فعال يآور

بر  ها نهیهز کیکه ابتدا تفک است صورت نیبد میتسه يمبنا

 ریو غ میو سپس به مستق رفتهیاساس فصل صورت پذ

هر رشته  انیشده و سپس بر تعداد دانشجو میتقس میمستق

. الزم دیگرد میستق یلیهر مقطع تحص بیو براساس ضرا

 يها نهیو هز میاستهالك به روش مستق نهیبه ذکر است هز

 نیشد. در ا میتسه اریدر اخت يفضا يبر مبنا یخدمات

 تیبا توجه به نوع خدمت مراکز فعال میتسه يمطالعه مبنا

 ،یآموزش تیبه عنوان مثال در مراکز فعال شد می نییتع

 ،يادار تیدر مراکز فعال ،یتعداد واحد درس میتسه يمبنا

 تیدر مراکز فعال نیتعداد دانشجو و همچن میتسه يمبنا

  متراژ در نظر گرفته شد. میتسه يمبنا ،یبانیپشت
  

  ها تیمنبع به کل فعال يها نهیهز صیتخص هفتم: گام

 ها تیمنابع مصرف شده به فعال نهیمرحله، هز نیدر ا

در واحد  ها تیمثال، فعال ياختصاص داده شد، برا

  بهدانشجو، امانت دادن کتاب  نام ثبتکتابخانه شامل 

جداگانه محاسبه و سپس، برطبق مجموع  صورت 

  .دشو می تمام شده خدمات محاسبه يبها ،ها تیفعال
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  تمام شده خدمات يمحاسبه بها هشتم: گام

 ییتمام شده خدمات دانشجو يدر مرحله آخر، بها 

مراکز  ریکارکرد سا يموضوع مورد بحث) بر مبنا(

محاسبه قرار گرفت و با سر شکن کردن مورد  تیفعال

هر  يو بر اساس تعداد دانشجو تیفعال کیبه تفک ها نهیهز

استفاده شده  يها آمد. فرمول به عملرشته اقدام الزم 

 ریدر ز ییتمام شده خدمات دانشجو نهیمحاسبه هز يبرا

  داده شده است: شینما
  

TC =∑ (W*Cou/n) + (∑P/n) + (∑Co/n) + (∑F/Sq) 
+ (∑D/n) + (∑EB/n) + (∑U/ Sq) + (∑EE/n) 
 

TCیینها تیکل مرکز فعال نهی= هز  

=W یعلم اتیه دیحقوق و دستمزد اسات  

=Cou رشته و مقطع کیشده به تفک سیتدر یدرس يتعداد واحدها  

=p يحقوق و دستمزد کارکنان ادار  

=Co یمواد و ملزومات مصرف نهیهز  

=F و قراردادها یبانیخدمات پشت نهیهز  

=D ها مروبوط به معاونت يها نهیهز  

=EB استهالك ساختمان نهیهز  

=U آب، برق، گاز، تلفن)(انرژي  يها نهیهز  

=EE يا هیو لوازم سرما زاتیاستهالك تجه نهیهز  

=n رشته و مقطع کیبه تفک انیتعداد دانشجو  

=Sq متراژ  

  نتایج

 و ها گروه کیدانشکده به تفک انیدانشجو یفراوان عیتوز

. در شده است ارائه 2در جدول  یلتحصی مختلف مقاطع

تعداد دانشجو مربوط به گروه  نیتر بیشمطالعه  نیا

تعداد دانشجو مربوط به گروه  نیتر کمو  یمدارك پزشک

دانشکده از دو  يها نهیهز نی. همچناست یپزشک يکتابدار

که توسط  یو اعتبارات یداخل یصیبخش اعتبار تخص

 صیکمک تخص به صورتدانشکده  یرونیب يواحدها

به اختصار به  نجایشده که در ا لیداده شده است، تشک

به  نهیآورده شده است. کل هز یرونیب يها نهیعنوان هز

 105/019/35مبلغ  هک است الیهزار ر 488/711/36 مبلغ

و مبلغ  یداخل يها نهیدرصد را هز 95 ای الیهزار ر

 یرونیب يها نهیدرصد را هز 5 ای الیهزار ر 382/692/1

بندي  میاست. ضمنا در ادامه و پس از تقس دهیشامل گرد

بالغ بر  میمستق يها نهیو محاسبات الزم سهم هز

 میمستقریغ يها نهیو سهم هز الیهزار ر 874/770/27

 نهیمبنا هز نیو بر اساس ا دیگرد الیهزار ر 614/940/8

 يبر مبنا یابی هزینهدانشجو به روش  کیتمام شده 

  آورده شد. دستبه  تیفعال

  

  دانشکده یلیتحص يھا بر اساس رشته انیدانشجو یپراکندگ :2 جدول

 تعداد واحد تعداد دانشجو مقطع تحصیلی هاي دایرر شته هاي آموزشیگروه

 132  20 کارشناسی مدیریت خدمات بهداشت و درمان مدیریت خدمات بهداشت و درمان

 32 43 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمان خدمات بهداشت و درمان مدیریت

 32 37 کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت مدیریت خدمات بهداشت و درمان

 32 17 کارشناسی ارشد ارزیابی فن آوري سالمت مدیریت خدمات بهداشت و درمان

 50 9 دکتري تخصصی درمانمدیریت خدمات بهداشت و  مدیریت خدمات بهداشت و درمان

 48 2 دکتري تخصصی ي سالمتگذار سیاست مدیریت خدمات بهداشت و درمان

 50 4 دکتري تخصصی سالمت در بالیا مدیریت خدمات بهداشت و درمان

 132 21 کارشناسی مدارك پزشکی مدارك پزشکی

 132 86 کارشناسی آوري اطالعات سالمتفن مدارك پزشکی

 32 24 کارشناسی ارشد آوري اطالعات سالمتفن مدارك پزشکی

 32 6 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی مدارك پزشکی

 32 22 کارشناسی ارشد پزشکی رسانی اطالعکتابداري و  کتابداري پزشکی

 736 291 جمع کل
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  فصول کی) دانشکده به تفکیداخل( يها نهیهز

فصول  کیانجام شده جهت دانشکده به تفک يها نهیهز

 کیبه تفک ها نهیهز نیسهم هر واحد از ا نیو همچن نهیهز

است. الزم به ذکر است با توجه به  دهیارائه گرد 3جدول

دانشکده در فصول سوم و  نیا نه،یفصول هز فیتعار

 گونه را متحمل نشده است و هماناي  نهیچهارم و پنجم هز

فصل اول سهم  يها نهیشهود است هزم ریز طالعاتا از که

 نیرا به خود اختصاص داده است و از ب يتر بیش

در قسمت  تیریگروه مد زیمختلف دانشکده ن يواحدها

 سهم را دارد که خود نشان نیتر بیشفصل اول  يها نهیهز

 .است تر بیش يایبا حقوق و مزا تر بیش اعضا تعداد دهنده

است،  يتر بیش نهیرنده هزیکه در برگ یبعد از آن فصل

صورت گرفته  قاتیاز تحق یکه در بعض است فصل ششم

 ییکه نشان از عدم آشنا دهیبا فصل اول ادغام گرد نیشیپ

سبب است  نیبد و دهد می را نهیپژوهشگران با فصول هز

داشته و با  یجنبه پرسنل فصل ششم اکثراً يها نهیکه هز

دو فصل  نیبعد از ا گردد، می امفصل اول ادغ يها نهیهز

فصل  يها نهیمربوط به هز نهیسهم هز نیتر بیش نه،یهز

و انجام خدمات  یکه همان مواد و لوازم مصرف است دوم

فصل هفتم و  يها نهیو هز گردد می را شامل يقرارداد

   .ستا  سهم را به خود اختصاص داده نیتر کمهشتم 

  

  الیدانشکده بر حسب هزار ر نهیجمع کل فصول هز :3 جدول

  جمع کل  فصل هشتم  فصل هفتم  فصل ششم  فصل دوم  فصل اول  نام واحد

  209/385  134/11  500/18  794/7  420/212  360/135  ریاست

  947/553/3  985/38  500/84  466/469  211/238  783/722/2  امور عمومی و اداري

  417/994/16  241/139  800/72  936/996/2  301/228  138/557/13  گروه مدیریت

  097/957/4  725/66  400/42  704/497  821/108  445/241/4  گروه مدارك پزشکی

  395/819/5  487/44  800/20  782/660  793/93  495/999/4  گروه کتابداري

  762/191/1  841/77  250/93  327/120  951/71  392/828  اداره آموزش

  520/949  487/44  200/3  224/114  888/92  720/694  کتابخانه

  791/167/1  671/133  500/58  358/238  180/163  080/574  رایانه

  105/019/35  575/556  950/393  595/105/5  568/209/1  416/753/27  جمع کل

  100  2  1  15  3  79  درصد از کل

  

  ) دانشکده از محل فصل دومیرونی(ب يها نهیهز

که جهت دانشکده  ،یرونیب يها نهیاز مبلغ کل هز 

 یمعاونت آموزش يها نهیاست، سهم هز افتهیاختصاص 

 یدرصد، معاونت پژوهش 29درصد، معاونت توسعه  8

را شامل  ،درصد 31 ییدرصد و معاونت دانشجو 32

از  یلحاظ شده تمام صیاست که با توجه به تخص دهیگرد

که در قالب جدول اند  دهیاعتبار گرد تأمین وممحل فصل د

 کیدانشکده بعنوان  تیارائه شده است. با توجه به ماه 4

مبلغ را  نیتر کم یآموزش يها نهیسهم هز یواحد آموزش

  است. هدیشامل گرد

  الیدانشکده از محل فصل دوم برحسب هزار ر یرونیب يها نهیهز :4 جدول

 جمع کل درصد از کل
هاي خدماتی و هزینه

 تیتأسیسا

هاي هزینه طرح

 تحقیقاتی

هزینه خرید لوازم 

 آموزشی

هزینه پهناي باند 

 اینترنت
 ي بیرونیها هزینه

 اختصاصی معاونت آموزشی -  525/127 - - 525/127 8

 اختصاصی معاونت پژوهشی - - 000/545 - 000/545 32

 ییاختصاصی معاونت دانشجو - - - 800/523 800/523 31

 اختصاصی معاونت توسعه 432/340 - - 625/155 057/496 29

 جمع کل 432/340 525/127 000/545 425/679 382/692/1 100
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 کیتمام شده آموزش  نهینشان داد که هز ها افتهی

و گروه  یگروه مدارك پزشک ت،یریگروه مد يدانشجو

به  یسنت یابی هزینه ستمیبا روش س یپزشک يکتابدار

هزار  067/679/6 ال،یهزار ر 697/974/15برابر با  بیترت

که با  یبود. در صورت الیهزار ر 407/572/29و  الیر

مقاطع و  يبرا تیفعال يبنابر م یابی هزینهروش 

 به دست یمختلف اعداد متفاوت یلیتحص يھا رشته

درصد  نیتر بیشو  نیتر کم ی). به طور کل5آمد(جدول 

 يها مربوط به رشته بیبه ترت ها نهیسهم از کل هز

 تیریمد یتخصص يو دکتر یمدارك پزشک یکارشناس

  .است

  

  )الیبر حسب هزار ر نهی(هز تیفعال يبر مبنا یابی هزینهبه روش  انیدانشجو هیتمام شده کل نهیهز :5 جدول

  نام گروه / مقطع تحصیلی
جمع هزینه 

  مستقیم

هزینه جمع 

  غیرمستقیم

هزینه غیرمستقیم 

  بیرونی

جمع کل 

  هزینه

درصد هزینه بري از کل 

  هاي دانشکده هزینه

تعداد 

  دانشجو

قیمت تمام شده 

  یک دانشجو

  470/204  20  %11  419/089/4  225/59  656/253  537/776/3  کارشناسی مدیریت

  498/35  21  %2  478/745  187/62  339/266  952/416  کارشناسی مدارك

  498/35  86  %8  912/052/3  671/254  722/090/1  518/707/1  کارشناسی ارزیابی

  401/78  43  %9  261/371/3  801/162  257/697  202/511/2  کارشناسی ارشد مدیریت

  401/78  37  %8  853/900/2  085/140  965/599  802/160/2  کارشناسی ارشد اقتصاد

  401/78  17  %4  824/332/1  363/64  659/275  801/992  کارشناسی ارشد ارزیابی

  517/284  22  %17  389/259/6  294/83  736/356  359/819/5  کارشناسی ارشد کتابداري

  445/768  9  %19  008/916/6  302/451  861/932/1  844/531/4  دکتري تخصصی مدیریت

  445/768  2  %4  890/536/1  289/100  524/429  076/007/1  گذاري دکتري تخصصی سیاست

  445/768  4  %8  781/073/3  578/200  049/859  153/014/2  سالمت در بالیادکتري تخصصی 

  422/114  6  %2  533/686  716/22  291/97  525/566  کارشناسی ارشد انفورماتیک

  422/114  24  %7  134/746/2  866/90  166/389  101/266/2  آوريکارشناسی ارشد فن

  156/126  291  %100  488/711/36  382/692/1  231/248/7  874/770/27  جمع کل

  

  بحث

سهم  ،ها نهیآمده در بخش هز به دست جیبر اساس نتا

 ریغ يها نهیدرصد و سهم هز76 میمستق يها نهیهز

 دهنده که نشان ،است دهیدرصد محاسبه گرد24 میمستق

 ممستقی ریغ يها نهیبر هز میمستق يها نهیسهم هز فزونی

نفر دانشجو و با مبلغ  132با تعداد  تیریگروه مد .است

و گروه  نیتر بیشدرصد  63و  الیهزار ر 039/221/23

  نفر دانشجو و مبلغ  22تنها با  یپزشک يکتابدار

و گروه  نیتر کمدرصد  17و  الیهزار ر 389/259/6

هزار  059/231/7نفر و مبلغ  137با تعداد  یمدارك پزشک

خود ه را ب نهیسهم هز کیکدرصد، به تف 20و  الیر

بر اساس هر  زنی دانشجو هر سرانه اند. اختصاص داده

 جیاست که نتا دهیمحاسبه گرد یلیرشته و مقطع تحص

  ).20تا17و2مشهود است( زنی ها فوق در اکثر پژوهش

همکاران که در دانشگاه علوم  و آذردفر يدر مطالعه عباد

دانشجو در  کیتمام شده  متیانجام شد، ق رانیا یپزشک

و  الیر 092/566/56 مبلغ نیباالتر تیریمد يمقطع دکتر

مبلغ  نیتر کمو  یمدارك پزشک یدر مقطع کارشناس

 دانشجو کیمتوسط  نهیو هز الیر 748/760/7

 نیا جیکه نتا ،)17(دیحاصل گرد الیر 807/586/18

 شیافزا نیسال و همچن 8محاسبات و با توجه به گذشت 

 قیتحق نیا جیدر کل کشور با نتا ریاخ انیسال یتورم ط

  را  تیریگروه مد يدکتر يدانشجو کیتمام شده  متیکه ق

گروه  یکارشناس يدانشجو کیو  الیر 395/445/768

محاسبه نموده به  الیر 982/498/35را  یمدارك پزشک

 دسترسی ها هر چند که در آن سال نیست تیاز واقع دور

صورت  نیبد آوري استفاده از فن نیبه اطالعات و همچن

به محاسبات  تر بیشو قابل استناد نبوده است و  ایمه

 یفعل هايافزار نرمو بدون استفاده از  یدست صورت

  است.  رفتهیانجام پذ
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دانشجو در  تیتمام شده ترب نهیپور و همکاران هز قاسم

 بیبه ترت یارشد و کارشناس یکارشناس ،يمقاطع دکتر

 و الیر 824/714/76 ال،یر 679/312/118 برابر با

 جی) که با نتا12محاسبه نمودند( الیر 537/312/42

 نیآن ممکن است ا لیندارد. دل یخوان همحاضر ي  مطالعه

را در نظر اي  نهیتمام فصول هز ،باشد که آن مطالعه

 يدانشجو تر بیشتعداد  گرید لیدل نینگرفته است و همچن

 يستاد يها نهیمطالعه مورد بحث و در نظر نگرفتن هز

 تیتمام شده ترب نهیهز شود می باعث نیکه ا است

 نظر به مثال عنوان به( براورد شود يتر کمدانشجو مقدار 

 انیدانشجو انهیسال یلیتحص نهیکه کمک هز رسد می

  است).  دهیطرح لحاظ نگرد نیدر ا يدکتر

 ییدرصد باال یپزشک يدر پژوهش حاضر گروه کتابدار

 را به خود اختصاص داده بود که احتماالً ها نهیاز کل هز

 توان می رشته نیدانشجو در ا تر کمآن را به تعداد  لیدل

 یدانشگاه علوم پزشک زین یرجبي  نسبت داد. در مطالعه

 لیمبلغ را به خود اختصاص داده بود که دل نیتر بیش افس

آن دانشگاه نسبت به دو  يدانشجو تر کمآن را تعداد 

نام برده  زدی یو دانشگاه علوم پزشک رازیدانشگاه ش

  ).2بود(

 يدانشجو کیتمام شده  متیو همکاران ق يریخط

 یدانشگاه آزاد اسالم یدانشکده علوم انسان یکارشناس

درصد 14 یعنی الیر 188/835/7 واحد تاکستان را بالغ بر

) که با توجه به 11را محاسبه نموده است( ها نهیاز کل هز

 یرشته کارشناس انیدرصد دانشجو12 نهیسهم هز

مدارك  یکارشناس انیجودرصد دانش 10و  تیریمد

از لحاظ درصد نسبت به کل تعداد دانشجو در  یپزشک

  . است پژوهش قابل قبول نیا

تمام شده ارائه خدمات به  يو همکاران بها این میرح

 916/456/12نیانگیو م یکل به صورترا  انیدانشجو

پژوهش بالغ  نیکل ا نهی). هز19برآورد نموده است( الیر

 يبها نیانگیبوده که با توجه به م الیر اردیلیم 260بر 

شود تعداد  میگیري  جهیدانشجو، نت کیتمام شده 

نفر محاسبه  189/21بالغ بر شآن پژوه انیدانشجو

 خدمات از دانشجو هر سهم دهنده است که نشان دهیگرد

. با توجه است در آن حوزه یو فرهنگ ییدانشجو معاونت

 يها نهیکه سهم هر دانشجو از هز قیتحق نیا جهیبه نت

محاسبه نموده است، چنانچه  الیر 748/815/5 را یرونیب

آموزش ستاد  حوزهانجام شده در  يها نهیهز ریسا

 منجراي  مشابه جهیبه نت دگردی می محاسبه زین يمرکز

  . شد می

تمام شده  متیدوست و همکاران نسبت به محاسبه ق حق

در دانشکده  تیفعال يابنبر م یابی هزینهدانشجو به روش 

 نیو همچن زمانی لحاظ از کهاند  بهداشت کرمان پرداخته

پژوهش به ترین  کینزد نهیدر نظر گرفتن فصول هز

فصل اول  يها نهیکه البته در پژوهش فوق هز است قیتحق

فصل ششم همانند حق  يها نهیهزاین که  اسطهو ششم بو

از نوع  یلیتحص نهیازدواج و فوت و کمک هز نهیهز مه،یب

فصل اول ادغام نموده و  يها نهیرا با هزاند  بوده یپرسنل

 یکارشناس يدانشجو کیتمام شده  متیاساس ق نیبر هم

 48/54ارشد  یکارشناس ال،یر ونیلیم 75/26بالغ بر 

و ام  الیر ونیلیم 37/70 یصتخص يدکتر ال،یر ونیلیم

). 18بوده است( الیر ونیلیم 23/45 (MPH)اچ یپ

که در اکثر مطالعات مربوط به  يریمتغ نیتر مهم

مربوط به درصد  است مشابه یات آموزشمؤسس

 يها نهیهز رایاست. ز نهیاز کل هز میمستق يها نهیهز

. است دیاسات سیالتدر و حق ایشامل حقوق و مزا میمستق

مطالعه حق دوست و همکاران نشان دهنده اختصاص 

 است میمستق يها نهیبه هز ها نهیدرصد هز 70به  کینزد

 قیتحق نیا میمستق يها نهیدرصد هز 76که با محاسبه 

  مطابقت دارد.

 ایو  یانسان يروین نهیمشابه، هز يها پژوهش ریسا در

سهم  نیتر بیشفصل اول و ششم  يها نهیهمان هز

  اند. را به خود اختصاص داده ها نهیهز

 نهیهز تیریپژوهش نشان داد که در گروه مد يها افتهی

 برابر با یدانشجو با روش سنت کیتمام شده 

که براساس روش  یدر صورت الیهزار ر 697/974/15

 ،یمقاطع کارشناس يبرا تیفعال يبر مبنا یابی هزینه

برابر با  بیبه ترت یتخصص يارشد و دکتر یکارشناس

 الیر 445/768 و الیر رهزا 401/78 ال،یهزار ر 470/204

 و همکاران و) Coskun( کسکان جیبا نتا افتهی نیبود. ا

). در مطالعه 22و21دارد( یخوان هم) Naidoo( نایدو
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 یلیمقاطع تحص نهیو همکاران هز )Coskun( کسکان

بر  یابی هزینهو  یسنت یابی هزینهمختلف به دو روش 

را  يگیر چشمتفاوت  ج،یمحاسبه شد که نتا تیفعال يمبنا

 نایدو). در مطالعه 21نشان داد( ردو روش مذکو نیب

)Naidoo( بر  یابی هزینهروش  سهیو مقا یبه بررس

 نهیهز تیریمد يبرا یو روش سنت تیفعال يمبنا

پرداخته شد.  یجنوب يقایدر آفر یخصوص يها دانشگاه

 یخصوص يها مطالعه ذکر شده است که دانشگاه نیدر ا

 یابی هزینه ستمیس ازمندین یدولت یمال تأمینعدم به دلیل 

 نیچرا که تنها با ا هستند تیفعال يبر مبنا یابی هزینه نینو

خود را  يهمتا یدولت يها توان رقابت با دانشگاه ستمیس

  ).22دارند(

کامل به  یبود که دسترس نیمطالعه ا نیقوت ا نقطه

که در اکثر  یمقدور بود در حال ازیمورد ن یاطالعات مال

 یبه بخش یعدم دسترسبه دلیل انجام شده  يها پژوهش

. از امدین به دست يقو جینتا ،یاز اطالعات مال

 یبه عدم اطالعات کاف توان می مطالعه يها تیمحدود

در  يتحول و نوآور يها تهاز بس یکارمندان حوزه مال

 يمکاراشاره کرد که باعث عدم ه یآموزش علوم پزشک

  .شد مطالعه شدن بر زمان و ها آن

  

  گیري نتیجه

با  تیفعال يیابی بر مبنا روش هزینه دادنشان  ها افتهی

انجام  هاي تیو محاسبه تمام فعالاي  نهیبر فصول هز هیتک

 انیتمام شده آموزش دانشجو نهیشده، در محاسبه هز

طرح  يها استیس يپژوهش در راستا نیا است. مفید

تمام شده  نهیهز سازي یبر واقع یتحول آموزش مبن

خدمات آموزش عالی سالمت گام برداشته است و به 

هدف بلند مدت آن که حرکت در راستاي تحقق اقتصاد 

 يکمک خواهد کرد. مبنا ،است مقاومتی در عرصه سالمت

 يمبنا یلیپرداخت سرانه تحص يراتعداد دانشجو ب

از  یروش، براورد درست نیکه با ا چرا نیست یمناسب

در مورد  يگیر تصمیمو  ردگی نمی صورت ها نهیهز

به بخش  یخدمات آموزش يو واگذار ریزي بودجه

 دچار ها دانشگاه سازي الملل بین نیو همچن یخصوص

با  شود می هی. لذا به پژوهشگران توصشود می مشکل

و  تیفعال يبر مبنا یابی هزینهدرست از روش  گیري بهره

در جهت بر طرف اي  نهیفصول هز یدر نظر گرفتن تمام

 ها دانشکده و ها دانشگاه ریدر سا یاطالعات نمودن شکاف

 کمک ینظام آموزش انگیر تصمیمو  انگذار سیاست به

  .ندنمای

  

  قدردانی

بدین وسیله از تمامی پرسنل اداري و آموزشی دانشکده 

پزشکی رسانی پزشکی دانشگاه علوم  مدیریت و اطالع

کرمان که در جمع آوري اطالعات همکاري و مساعدت 

  اند، تشکر و قدردانی می گردد. نموده
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Calculating the final cost of the educational services of Kerman school 
of Management and Information Sciences through activity-based 

costing 
 

Mohammad Tasavon Gholamhoseini1, Reza Goudarzi2, Ali Nikravesh3, Farzaneh Beig Zade 
Abassi4 

 
Abstract 
 
Introduction: Considering the goals of development packages and innovations in medical education, it 
seems indispensable to develop an appropriate costing system to inform the cost of education. The purpose 
of this study was to calculate the final cost of the educational services in the School of Management and 
Information Sciences through activity-based costing method. 
Methods: In this study, all college expenses were classified in the academic years 2014-2015 based on the 
breakdown of the cost of the chapters and clustered into three groups of educational, administrative, 
financial and supportive activities. Finally, the cost of each student was calculated based on the number of 
students, the level and field of study using the Stata software version 14 and as well as using analytical 
statistical methods and by activity-based costing method. 
Results: The results show that the highest cost was related to the costs of the first chapter (i.e., personnel 
costs) and the cost of training the student in the two conventional and activity-based costing methods was 
completely different. In fact, in the conventional method, the education cost of one student was 159,469,350 
Rials, which included all three levels of education, while in the activity-based costing approach, and due to 
the decline in activities, the cost of a student was calculated 768,445,395 Rials only for Ph.D. level. 
Conclusion: The findings showed that the activity-based costing can be done based on the cost chapters and 
the calculation of all activities which in turn appeared effective in the calculation of the cost of training the 
students and can be applied to decisions of the health system policy makers to allocate the budget and share 
resources. 
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