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 مقدمه: 

که دالر( بوده است  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

 های مسددتقه دانشددعاه  لوش از ددیی ایرا  انیاش ار ته اسددتم دانشددیویا   دانشددیده ی ارسددتاری و مامایی در بینارسددتا  

زلیلی و مقبعی و از نوع کاربردی اسددت که از دیدااه بینارسدتا   به مزاسدد ه روش کار: اژوهش حاضدر ی  مبالعه ی توصدی ی ت

هزینه های مسدتقی  خدما  آموز دی دانشیویا  ارستاری و مامایی در مراکز آموز ی درمانی مستقه به ت یی  مقا ت تزصیلی 

های آموز ی دانشیده ها، معاونیع ارداختم اس از  دناسایی سر صه های هزینه با روش مصاح ه با مدیرا  اروه  0231در سدال 

ن ر(، به جهت تعییع سدده  است اده  51سدواروایزرهای آموز دی، راسدای بهش های بالینی و مالی، اسداتید و دانشدیویا  )حدود 

دانشدیویا  از سدر صه های هزینه، کارسنیی و زمانسنیی انیاش ار تم بینارستانهای  یروزار، حتر  رسول، اک رآبادی، حتر  

 غر،  یروزآبادی، ها دنی نژاد،  دهدای ه ت  تیر، لوالار، مبهری، روانشز دیی ایرا  و   ا یزیانیا  مزیژ اژوهش بودندم لی اصد

یا ته ها: از بیع ایع ر دته ها و مقا ت تزصدیلی در دانشیده ارستاری و مامایی دانشعاه  لوش از یی ایرا ، کار ناسی ارستاری و 

ر بینارستا  را دا تتندماصلی هزینه آموز ی ایع دانشیویا  مربوط به هزینه لوازش مصر ی می کار ناسی مامایی بیشتریع هزینه د

 دم بیشتریع هزینه در بینارستا  حتر  رسول و کنتریع هزینه در بینارستا  لوالارات اق ا تاده بودم هزینه ی سرانه ی  دانشیو 

ریال، 811111ریال، کار ناسی ار د مامایی 0111111ی ریال، کار دناسدی مامای2172111در ر دته ی کار دناسدی ارسدتاری 

ریال، کار ناسی ار د ارستاری 011111جراحی-ریال، کار ناسی ار د ارستاری داخلی552111کار ناسی ار د بهدا ت باروری 

، ریال211111ریال، کار دناسی ار د ارستاری سالنندی 111111ریال، کار دناسدی ار دد ارسدتاری کودکا  301117اورژانس 

ریال، کار ناسی 811111ریال، کار ناسی ار دارستاری مراق ت ویژه نوزادا  052111کار دناسدی ار د ارستاری ستمت جامعه 

ریال، کار ناسی ار د ارستاری توان هشی 111111ارستاری -ریال، کار دناسی ار د روا 178307ار دد ارسدتاری مراق ت ویژه 

 ریددال مددزدداسددددد دده  ددددددم87211ی ریددال و کددار دددددندداسدددددی ار دددددد مدددیددریددت اددرسدددددتددار31111

نتییه ایری: ا ت ا  مزاس ه  ده می تواند جهت بودجه ریزی و برنامه ریزی به خصود بودجه ریزی  نلیاتی در بهش آموزش 

 به کار ار ته  ود و هنچنیع م نایی را برای تصنی  ایری در مورد هزینه ها در  ول دوره های آینده  راه  کندم

 


