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 مقدمه و اهداف مطالعه:

ر های مبتنی ب¬گیری¬های آموزشییی به منروا افزایش شییتافیت و ت ییمی ¬یابی فعالیت¬با توجه به اهمیت انجام مطالعه هزینه

های واقعی ناشی از برگزاای رواه کااآموزی رانشجویان رانشکده پیراپزشکی رانشگاه ¬شیواهد  را مطالعه ااریر به برا یی هزینه

 تان مستقل پرراخته شد.علوم پزشکی ایران را بیماا 

 اوش کاا: 

ز یابی ا¬گرفت. اویکرر هزینههای مستقل صوات ¬را هشیت گام اوش انجام مطالعه تنری  و اجرا شد. مطالعه از منرر بیماا تان

ها واار نشییید. از اویکرر مبتنی بر  رر راو رواه کااآموزی را ر اا اشیییته علوم ¬پایین به باال اتخاذ شییید. نرن تنزیل بر هزینه

مقطع -ها به تتکیک اشته¬های آموزشی ا تتاره شد. یافته¬آزمایشیگاهی  ااریولویی  هوشبری و اتا  عمل برای شنا ایی فعالیت

قطع و بیماا تان گزااش شده م-ها به ازای هر رانشجو و به صوات هزینه کل به تتکیک اشته¬هر بیماا یتان آواره شد. هزینه را

 ا ت.

 یافته ها:

بیماا یتان میی  پووهش بورند. هزینه فعالیت های آموزشیی اشته ااریولویی را بیماا تان شتایییاایان  ش ید اجایی   9تعدار 

  ,12 129 99  901 94, ,49  9,0 404 001 4  922 421 009نوار و اضیرت علی اصرر به ترتی  ¬میفیروزگر  شی ید هاشی

ایال بور. هزینه رواه کااآموز اشیته اتا  عمل را بیماا یتان شتا یییاایان  ش ید مط ری  ش ید اکبرآباری  ش ید  22, 212 ,4

  222 ,,, 420  22, ,42 9,  222 ,22 421  222 944 04اجایی  فیروزگر  شی ید هاشیمی نوار  اضرت علی اصرر به ترتی  

ایال بور. هزینه رواه کاااموزی اشییته علوم آزمایشییگاهی را بیماا ییتان شیی ید  22, ,22 94و  102 ,24 4,2  21, ,9, 090

و  9,2 11, 49  4,2 ,21 22  194 20, 12,پزشییکی به ترتی  ¬نوار  اضییرت علی اصییرر و اوان¬اجایی  شیی ید هاشییمی

بور. ابزاا میا یبه هزینه کااآموزی مبتنی بر  رر راو را ر اا اشیته علوم آزمایشیگاهی  ااریولویی  هوشبری و  ,9, 4,1 422

های هزینه شیامل  رف ل آموزش  پشتیبانی و افاهی  ملزومات م رفی و ¬ها به تتکیک  یرف یل-اتا  عمل تو یعه یافت. هزینه

 ر اام به تت یل آواره شده ا ت. ها را ف ل¬رید. هزینهتج یزات و نگه راشت و ا ت الک میا به گر

 بیث و نتایج: 

های ¬گذاای¬تواند را  یییا ییت¬های پیراپزشییکی می¬های مرتب  با رواه کااآموزی رانشییجویان اشییته¬یابی فعالیت¬هزینه

ت ییمی  مبتنی بر شییواهد  تواند را اتخاذ¬های پووهشییی ریگر می¬آموزشییی موار ا ییتتاره قراا گیرر. تکراا این مطالعه را میی 

 رااوزه آموزش پزشکی ا تتاره شور. 

 


