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 مقدمه: 

دالر( بوده است که  5232درصد از تولید ناخالص داخلی کشور )معادل  8/5، هزینه های دولتی برای آموزش معادل 5102در سال 

درصددد از هزینه های دولتی را به خود اختصدداد داده اسددتم ایع مبالعه با هدل تزلیه هزینه های  عالیت های آموز ددی  7/08

 نشددددعدداه زددلددور نددز ددددرددی ایددراا انددنددار  ددر ددتدده اسددددتم هددای مقددددتددقدده دادانشددددنددویدداا در بددیدد ددارسددددتدداا 

روش کار: ایع مبالعه نس از اخذ اولویت های معاونت آموز ددی دانشددعاه زلور نز ددری ایراا در راببه با بررسددی هزینه ها و اننار 

 ی بودجه بندی، به مزاسدهه هزینه های مقدتقیخ خدماآ آموز دی دسدتیاراا )ت صدص،  وص ت صص و  لو ی ( در مراکز آموز

نرداختم نس از  ناسایی سر صه های هزینه با روش مصاحهه با ت امی  0231درمانی مقدتقه به تکری  مقاع  تزصیلی در سال 

معاونیع آموز دی دانشدرده ها، مدیراا  روه های آموز دی، معاونیع آموز دی مراکز آموز دی درمانی، ربسای ب   های بالینی و 

ر(، به جهت تعییع سدهخ استکاده دستیاراا از سر صه های هزینه، کارسننی و زمانقننی نک 51مالی، اسداتید و دسدتیاراا )حدود 

ط هری و  یروز ر مزیاننار  ر تم جهت اننار مزاسهاآ از دو سناریو استکاده  دم بی ارستانهای روانپز ری ایراا، رسول اکرر، مب

 نژوه  بودندم

 یا ته ها: 

انشرده  ناوری های نویع نز ری دانشعاه زلور نز ری ایراا،  قط مقب  دکتری زلور از بیع ایع ر دته ها و مقاع  تزصدیلی در د

 ازصاب و نز ری مولرولی و مهندسی با ت اززار به بی ارستاا دا تندم ز ده هزینه آموز ی ایع دانشنویاا مربوط به 

  دکتری ت صددصی ر ته زلور ازصاب هزینه غذا و لوازر مصدر ی دانشدنویاا می  ددم ک تریع هزینه مربوط به دانشدنویاا مقب

توماا برای ی  ترر برآورد  ردیدم بیشتریع هزینه نیز مربوط به دانشنویاا  0،581،111بی ارستاا روانپز ری ایراا بود که حدود 

 توماا برآورد  ردیدم 2،311،111دکتری ت صدددصدددی ر دددتده مهنددسدددی بدا ت در بی ارسدددتاا مبهری می  دددد که حدود 

اآ مزاسهه  ده می تواند جهت بودجه ریزی و برنامه ریزی به خصود بودجه ریزی ز لیاتی در ب   آموزش نتینه  یری: اعالز

 به کار  ر ته  ود و ه چنیع مهنایی را برای تص یخ  یری در مورد هزینه ها در عول دوره های آینده  راهخ کندم

 


