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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: دید اه مبالعه حاضدر بی ارسدتاا استم ایع مبالعه نا از اخا اولویت های معاونت آموز ی دانشعاه زلور نز ری ایراا 

راکز آموز ی در راببه با بررسدی هزینه ها و اننار بودهه بندی، به مزاسد ه هزینه های مقدتقید خدمام آموز ی دانشنویاا در م

نرداخته استم نا از  ناسایی سر صه های هزینه با روش  0231-37درمانی مقتقه به تفریک مقاطع تزصیلی در سال تزصیلی 

مصاح ه با ت امی معاوا آموز ی دانشرده، مدیراا  روه های آموز ی، معاونیع آموز ی مراکز آموز ی درمانی، رؤسای بخش های 

و حضدرم رسول مزی   نفر( صدورم  ر تم بی ارسدتاا های روانشز دری ایراا 05دانشدنویاا )حدود  مالی و غیر مالی، اسداتید و

 نژوهش بودندم 

 یا ته ها: 

از بیع ایع ر ته ها و مقاطع تزصیلی دانشرده زلور ر تاری و سالمت رواا دانشعاه زلور نز ری ایراا  ق  مقبع کار ناسی ار د 

ی روانشناسی بالینی اززار به بی ارستاا دا تندم مقبع کار ناسی ار د روانشناسی روانشدناسدی سدالمت و مقبع دکتری تخصدصد

سدالمت در بی ارسدتاا حضرم رسول اکرر ) ( آا دانشعاه و مقبع دکتری تخصصی روانشناسی بالینی در مرکز آموز ی و درمانی 

رانه هزینه دانشنویاا برای یک سال تزصیلی روانشز دری ایراا آا دانشدعاه مشد ول  اراندا دوره های مربوطه آموز ی بودندم س

ریال بودم هزینه که تز یلی به  3511111ریال و برای مرکز روانشز ری ایراا  151111)دو ترر تزصدیلی( در بی ارسدتاا رسدول 

اا ریال برای بی ارسددت 01211111ریال برای بی ارسددتاا رسددول و  0011111ریال ) 27011111بی ارسددتاا های مورد مبالعه 

 روانشز ری ایراا( مزاس ه  دم 

 بزث و نتایج: 

به دلیه ایع که دید اه مبالعه حاضدر بی ارسدتاا بوده اسدت از مزاس ه بقیاری از سر صه های هزینه ای که دانشعاه متز ه می 

ر است  دود صدرل ن ر  دده اسدتم ز ده هزینه های دانشدنویاا هزینه ت ایه بوده اسدتم زالوه بر تعداد مشدخصی بی ار که الز

دانشنویاا ههت تر یه دوره آموز ی خود در بی ارستاا تزت ن ر دا ته و در  رآیند درمانی آا ها دخیه با ند، ایع دانشنویاا 

در موارد دیعری هد اضا ه بر حداقه تعداد مشخص  ده در یر  رآیند درمانی بقیاری دیعر از بی اراا می  وندم حضور دانشنویاا 

 منابع انقانی مورد نیاز بی ارستاا را با ک تریع هزینه تامیع می ن ایندم در ایع بی ارستاا ها، 

 


