
تحلیل هزینه های فعالیت های آموزشی دانشجویان دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان دانشگاه علوم پزشکی 

 های مستقل حضرت رسول و مرکز آموزشی، درمانی روانپزشکی ایرانایران در بیمارستان

 

دالر( بوده  5232درصاد از وولدد الالل  داایی شوور ممعلد   8/5، هزینه هلی دولتی برای آموزش معلد  5102مقدمه: در سال  

درصااد از هزینه هلی دولتی را به اود ااتصاالد داده اسااکم ایع مبللعه بل هدل وزیده هزینه هلی  عللدک هلی  7/08اسااک شه 

 ساااتقااه دااوااا االه  یور نزیااامی ایراس ااراالر  ر تااه اسااااکم هاالی مآماوزیااای دااواااراویاالس در بادا االرساااتاالس 

روش شلر: دید له مبللعه حلضار بد لرساتلس اسکم ایع مبللعه نا از ااا اولویک هلی معلواک آموزیی دااو له  یور نزیمی ایراس 

لس در مراشز آموزیی در راببه بل بررسای هزینه هل و اارلر بودهه بندی، به مزلسا ه هزینه هلی مساتقدد ادملم آموزیی دااوروی

نردااته اسکم نا از ینلسلیی سر صه هلی هزینه بل روش  0231-37درملای مستقه به وفمدک مقلطع وزصدیی در سل  وزصدیی 

مصلح ه بل و لمی معلوس آموزیی دااومده، مدیراس  روه هلی آموزیی، معلوادع آموزیی مراشز آموزیی درملای، رؤسلی بخش هلی 

و حضارم رسو  مزد   افر( صاورم  ر کم بد لرساتلس هلی روااشزیامی ایراس 05سالودد و دااوارویلس محدود مللی و غدر مللی، ا

یل ته هل: از بدع ایع ریاته هل و مقلطع وزصادیی دااوامده  یور ر تلری و س مک رواس دااو له  یور نزیمی ایراس نژوهش بودادم  

ی وخصصی روااونلسی بللدنی ا زار به بد لرستلس دایتندم مقبع  ق  مقبع شلریانلسای اریاد روااوانلسای س مک و مقبع دشتر

شلریانلسی ارید روااونلسی س مک در بد لرستلس حضرم رسو  اشرر م(( آس دااو له و مقبع دشتری وخصصی روااونلسی بللدنی 

دادم سرااه هزینه دااورویلس در مرشز آموزیی و درملای روااشزیمی ایراس آس دااو له موغو   اراادس دوره هلی مربوطه آموزیی بو

ریل  بودم  3511111ریل  و برای مرشز روااشزیمی ایراس  151111برای یک سال  وزصدیی مدو ورر وزصدیی( در بد لرستلس رسو  

ریل   01211111ریل  برای بد لرستلس رسو  و  0011111ریل  م 27011111هزینه شه وز دیی به بد لرستلس هلی مورد مبللعه 

بزث و اتلیج: به دلده ایع شه دید له مبللعه حلضاار بد لرسااتلس بوده اسااک از لس روااشزیاامی ایراس( مزلساا ه یاادم  رسااتبرای بد ل

مزلسا ه بسدلری از سر صه هلی هزینه ای شه دااو له متز ه می یود صرل ارر یده اسکم   ده هزینه هلی دااورویلس هزینه 

ه الزر اسک دااورویلس ههک وم ده دوره آموزیی اود در بد لرستلس وزک ارر وغایه بوده اساکم   وه بر وعداد موخصی بد لر ش

دایاته و در  رآیند درملای آس هل داده بلیاند، ایع دااوارویلس در موارد دی ری هد اضال ه بر حداعه وعداد موااخ  یده در در 

هل، منلبع ااسلای مورد ادلز بد لرستلس را بل   رآیند درملای بسادلری دی ر از بد لراس می یاوادم حضاور دااورویلس در ایع بد لرستلس

 ش تریع هزینه ولمدع می ا لیندم 

 


