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  مقدمه
هاي مهم و اثرگذار در هر كشور محسوب ها و مراكز آموزش عالي يكي از بخشدانشگاه

بديهي است كه تداوم فعاليت . ها تأثير اساسي داردها بر ساير بخششوند كه عملكرد آنمي
اين . مطلوب اين بخش مستلزم ارايه خدمات مناسب آموزشي همراه با هزينه كمتر است

 خصوص كشورهايي كه بخش آموزش غير دولتي در آن فعال است،، بهدر سطح دنياله ئمس
هاي كمتر اهميت بيشتري مطلوب همراه با هزينه دليل وجود رقابت باال در ارايه خدماتهب

هاي اگرچه در كشور ما محاسبه بهاي تمام شده خدمات آموزشي و استفاده از روش .دارد
دليل اهميت اما به. است نشدهمهم تلقي  يعنوان موضوعبهحال يابي در اين بخش تابههزينه

كند، در ها فراهم ميگيريمحاسبه بهاي تمام شده و اطالعاتي كه اين سيستم در تصميم
كه بيشتر طوريبه. هاي متعدد توسعه كشور بر اين موضوع تأكيد زيادي شده استبرنامه
اي تمام شده خدمات خود را محاسبه كنند اند بهها مكلف شدهها از جمله دانشگاهبخش

يابي و كسب هاي محاسبه بهاي تمام شده جهت هزينهبراي اين منظور استفاده از روش]. 2[
يكي از اين . ها در اين بخش بسيار مهم و اساسي استاطالعات صحيح از ساختار هزينه

توليدي و  هايهاي نوين كه قابليت آن جهت محاسبه بهاي تمام شده در بخشروش
 ABCاصطالح يا به "يابي بر مبناي فعاليتهزينه روش"خدماتي به اثبات رسيده است، 

محاسبه ، ضمن هابه فعاليت هاهزينه تخصيص دقيقتواند با شناسايي و اين روش مي. است
در ]. 16][6[گيرندگان فراهم كند ، اطالعات مفيدي را براي تصميمصحيح بهاي تمام شده

هاي مثبت اين روش از آن براي محاسبه بهاي با توجه به توانمندي و قابليتاين پژوهش 
هاي علوم پزشكي هاي مختلف گروه پزشكي در سه سطح مختلف دانشگاهتمام شده رشته

گيرندگان اين بخش ترين نتايج اين پژوهش كه براي تصميممهم. كشور استفاده خواهد شد
  : بسيار مهم خواهد بود عبارت است از

هاي علوم پزشكي در سه سطح با توجه به اينكه در روش پيشنهادي بهاي تمام شده رشته. 1
محاسبه و با يكديگر مقايسه ) دانشگاه علوم پزشكي شيراز، فسا و يزد(مختلف دانشگاهي

كند تا بر اين اساس، علل تفاوت بهاي تمام شده در شوند، اطالعات مفيدي را فراهم ميمي
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ها در اختيار بررسي شده و اطالعات الزم جهت كنترل و كاهش هزينهاين سه دانشگاه 
  .گيرندگان اين بخش قرار داده شودتصميم

با دسترسي به اطالعات بهاي تمام شده مي توان رشته ها و مقاطع تحصيلي كه داراي  .2
اليت هزينه و بهاي تمام شده زيادتري هستند را تجزيه و تحليل كرد و از اين طريق مراكز فع

پرهزينه و علل ايجاد هزينه ها را شناسايي و تصميمات مناسب را براي كاهش اين هزينه ها 
  . اتخاذ نمود تا بر اين اساس بتوان فرآيند كنترل هزينه ها را به نحو مطلوبي اجرا كرد

 خصوصريزي بهريزي و برنامهتواند جهت بودجهاطالعات محاسبه بهاي تمام شده مي.3
كار گرفته شود و همچنين هاي پزشكي بهدر بخش آموزش رشته"ي عملياتيريزبودجه"

هاي آينده فراهم كند تا بر اين اساس بتوان در طول دوره "هاجذب هزينه"مبنايي را براي
ها و مقاطع تحصيلي مختلف با هاي علوم پزشكي را بر حسب گروهعملكرد دانشگاه

 .يكديگر مقايسه كرد

  ي پژوهشپيشينه
استيونز و ايلوت  يابي خدمات آموزشي توسطهزينه زمينهدر ها از اولين مطالعه يكي

دليل نبود اگرچه دستاوردهاي اين فعاليت به. در كشور انگلستان انجام شد )1925(
اما . يابي در محافل علمي چندان مورد توجه واقع نشده استاستانداردهاي مالي و هزينه
گيري جهت تخصيص بودجه به اين مبنايي براي تصميمعنوان دولت انگليس از آن به
دهاي مؤسسات استاندار تدوينكميته ملي  بعد از اين مطالعه،. مؤسسات استفاده كرد

و الك  72)1972(ويتمر ،)1962(يكيسه وسند ،ايوا) 1955(ابلو ،)1935(آمريكا آموزشي
هاي آموزشي هزينه ليلتجزيه و تحشناسايي و از كساني بودند كه در  )1973(وود و فيلدن
عالقمندي طور كلي اما به]. 7[هاي متعددي داشتند ها و پژوهشها مطالعهدر دانشگاه

يابي در بين مراكز آموزشي هزينههاي كارگيري روشنويسندگان و محافل علمي جهت به
 )1994( و نااو )1988(هان هام) 1985(در اين ميان جاررات. گرددبرمي 80به اواسط دهه

بخش هاي يابي و شناسايي هزينههزينهنسبت به ديگران در توسعه و كاربرد مفاهيم 
اين نويسندگان معتقد بودند كه كاربرد مفاهيم حسابداري . داشتندبيشتري سهم  ،آموزش
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 مالي منابع بهينه ريزي، نظارت و تخصيصها را در برنامهتواند آنها ميمديريت در دانشگاه

   ].9[ كمك كند
اولين راهنماي عملي ) CIPFA (مالي و حسابرسي عمومي آمريكا سسهؤم 1988سال در 

در قالب استانداردهاي اوليه ها دانشگاه برايكارگيري سيستم اطالعات مالي را هاجرا و ب
اين راهنما يكسري . كرد هاي آموزشي طراحييابي و محاسبه بهاي تمام شده فعاليتهزينه

هاي مربوط به هر هزينهبندي شناسايي و طبقهآن  يواسطههكه بابزارهايي را معرفي كرد 
بر اساس الگوي منطقي  هاي مشترك رادانشكده و همچنين چگونگي تخصيص هزينه

 ركرت و بپجمله  نتايج اين استانداردها بعدها توسط افراد ديگري از. كردميسازماندهي 
  ].13[كار گرفته شد ام شده بهيابي و بهاي تمهاي هزينهدر طراحي و تدوين روش

ها حسابداري مديريت در بين دانشگاه مفاهيمكارگيري هو ب يابيهاي هزينهروش اثر بخشي
اين دو . ه استدشمورد توجه واقع  )1996("يرويو در كروپر"طور عمده توسط هب

- 1990از سال( ساله 5يك دوره طي  سير كشور انگلدمقطعي  نويسنده با انجام پژوهشي
مورد ها يابي و شناسايي هزينههاي هزينههاي اين كشور را از نظر سيستم، دانشگاه)1995

ها از سيستم از اين دانشگاه% 83نزديك به  نشان داد، نتايج اين مطالعه .دادندمقايسه قرار 
- به. دنبال جايگزيني مناسب براي آن بودندو بهيستند ن راضيخود  حسابداريموجود 

 خود تغيير دادند ويابي سيستم هزينه ها،اين دانشگاهاز % 17بيش از  1993سالكه تا طوري
  ].10[ريزي كردند برنامه 1998تا سال براي تغيير سيستم خود  نيز% 38

بار توسط  در بخش آموزش، اگرچه اين سيستم براي اولين ABCدر رابطه با كاربرد سيستم 
اما با . م شده محصوالت و خدمات مطرح شدبراي محاسبه بهاي تما )1988(كوپر و كاپلن
يكي از  .اندحال از اين سيستم استفاده كردههاي زيادي تابههاي آن، سازمانتوجه به قابليت

رت و در بخش آموزش توسط پABC در زمينه كاربرد سيستم  هاهمطالعاولين 
با اجراي سيستم ا هآن. هاي محلي كشور آمريكا انجام شددر يكي از دانشگاه) 1989(ركب

گيري ناشناخته به اين نتيجه بندي هزينهدر اين دانشگاه ضمن شناسايي و طبقه ABCاوليه 
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-گيرياين اطالعات در تصميمكند كه فراهم تواند اطالعاتي را مياين روش كه رسيدند 

  ].10[است بسيار مفيد  هاي مديران
يابي و محاسبه بهاي براي هزينه ABC هاي متعددي از سيستمدر كشور انگليس نيز دانشگاه

اين  از 1994سال دانشگاه منچستر دراز جمله . تمام شده خدمات خود استفاده كردند
بندي و شناسايي براي طبقه زلو كالج. ها استفاده كردسيستم براي شناسايي دقيق هزينه

در  كهليدز نيز دانشگاه . كار گرفترا بهسيستم خود اين  پژوهشي و هاي آموزشيفعاليت
 ABCاز سيستم  داشت، هاي اساسيلاشكاها آنخصيص هاي سربار و تشناسايي هزينه

-ها بعد از اجراي اين روش به اين نتيجهتمامي اين دانشگاه. استفاده كردبراي اين منظور 

ها مفيد و ها براي آندر شناسايي و كنترل هزينه ABCگيري رسيدند كه اطالعات سيستم 
  ].10[وده است مؤثر ب
ها در جهت شناسايي هزينه ABCاز سيستم  ربيغاسترالياي دانشگاه در  1996درسال  نيومن

ها به هدف هزينهخصيص صحيح تشناسايي و  ،اين مطالعه نشان داد .داد انجام اين دانشگاه
- مي را ايجادفرصت اين  بر افزايش صحت محاسبه بهاي تمام شده خدمات،، عالوههزينه

با ساير دانشگاه اين ها در بين ها و هزينهبين كارآيي فعاليتمقايسه مبناي يك ا تكند 
 CIPFAمؤسسه  وي در اجراي سيستم پيشنهادي از استانداردهاي. كندفراهم ها را دانشگاه

گيري استفاده كرد و با مقايسه نتايج اين مطالعه با نتايج فعاليت انجام شده در انگليس نتيجه
بهاي تمام شده در  ٪60مام شده خدمات آموزشي در اين كشور تقريباً برابر با كرد، بهاي ت

عبارتي بهاي تمام شده آموزش در اين كشور كمتر از كشور به. كشور انگليس است
دليل نياز به امكانات آزمايشگاهي هاي فني و عملياتي بهالبته در رابطه با رشته. انگليس است

  ].12[اين نسبت كمي بيشتر است 
در  ABCهاي انجام شده در سطح دنيا در رابطه با كاربرد سيستمترين مطالهيكي از كامل

كشور استراليا جهت  در 1998در سال يانگ ارنست وبخش آموزش توسط مؤسسه 
اين مؤسسه . يابي و محاسبه بهاي تمام شده انجام شدشناسايي و انتخاب روش مناسب هزينه

ود در سطح دنيا و كسب اطالعات از وضعيت موجود هاي موجپس از بررسي سيستم
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را براي محاسبه بهاي تمام شده  ABC/ABMسيستم  هاي استراليا،آموزش در دانشگاه

گويي اطمينان از كارآيي سيستم مطرح شده و پاسخ براي. كرد آموزش دانشجويان پيشنهاد
بين سه دانشگاه اين كشور ها اين سيستم را در آن آن در تهيه اطالعات مورد نياز مديريت،

-هب 1999رسال تي د-ام آي-آر و دانشگاه كماردودانشگاه  ،تارتسنام دانشگاه چارلز اهب
هاي فني، بازرگاني رشته تحصيلي در گروه 15براي اجراي اين سيستم بيش از . ندتفكار گر

هر كدام ها در ضمن اينكه در اين مطالعه براي تخصيص هزينه. و پزشكي مطالعه شده است
- طوريبه. كار رفته استهاي مورد بررسي از مبناهاي تسهيم متناسب با آن رشته بهاز گروه

مبناي تسهيم و در گروه  8مبناي تسهيم در گروه بازرگاني از  15هاي فني از كه در گروه
گفتني است، در اين مطالعه براي تعيين دقيق . كار رفته استمبناي تسهيم به 12پزشكي 

اي تسهيم هزينه از روش رگرسيون چند متغيره و ضريب همبستگي استفاده شده است مبناه
]12 .[  

  شناسي پژوهشروش
     ABCمكانيزم عملكرد سيستم 

و ارايه خدمات هاي الزم جهت بين فعاليتو معلولي علّي  هرابط با ايجاد ABC سيستمدر 
 شود،روش فرض مياين در . شودها مشخص مي، هزينه انجام فعاليتميزان استفاده از منابع

-ها به فعاليتابتدا هزينه ا؛ بنابراينها منابع ركنند و فعاليتمي ها را مصرفخدمات، فعاليت

 منابعها بر مبناي استفاده از هاي تخصيص يافته به فعاليتسپس هزينه د،يابها تخصيص مي
اي است ي بر مبناي فعاليت شيوهيابدرواقع هزينه). 1نمودار (شود ها تخصيص داده ميبه آن

خاطر هايي كه بهعنوان جمع هزينه فعاليتكه بر اساس آن هزينه خدمات يا محصوالت به
  ].6[ آيددست ميهشود، بها انجام ميارايه آن

جديد هزينه،  هايعنوان موضوعها به، فعاليتABCها در سيستم از نظر تخصيص هزينه
هاي سربار بر اساس مبناهاي تعيين شده كه ند و هزينهشومي بنديو طبقه شناسايي
ها يابند، سپس فعاليتمي ها تخصيصشود به فعاليتناميده مي "محرك هزينه" "اصطالحاً

هاي حوزه(ها هاي تخصيص يافته به آنو هزينه هشد هاي هزينه تلقيعنوان حوزهبه
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تخصيص ) هاي آموزشييا دوره واحدهاي درسي ارايه شده و(به هدف نهايي هزينه )هزينه
را به فعاليت مربوط به  هاي مستقيمبر اينكه هزينهعالوه بنابراين در اين سيستم .شودداده مي

 را )هاي سربارهزينه(هاي غير مستقيم دهد، دقت در تخصيص هزينهخود تخصيص مي
  ].4][3[ دهدمي افزايش

كيد بر فرآيند مستمر بهسازي أا با تهريزي هزينه، طرحABCاز نظر فرآيندي در سيستم 
هاي بدون ارزش هاي داراي ارزش افزوده و فعاليتدر اين روش بر شناسايي فعاليت. است

  ].4][3[ شودهاي بدون ارزش افزوده تالش ميشود و براي حذف فعاليتكيد ميأت
  
  

  

  

  ها به هدف هزينهدر تخصيص هزينه ABCسيستم  عملكرد مكانيزم .1نمودار 

  هاي پژوهشفرضيه
ترين سؤال اين پژوهش اين است كه آيا بهاي تمام موضوع مورد مطالعه مهمبا توجه به 

هاي علوم هاي سطح يك، دو و سه از دانشگاهشده آموزش دانشجو در بين دانشگاه
  پزشكي با يكديگر متفاوت است؟

  :هاي زير مطرح و مورد آزمون قرار گرفتبراي اين منظور فرضيه
  ه اولفرضي

هاي سطح يك، دو و سه با يكديگر متفاوت بهاي تمام شده آموزش دانشجو در دانشگاه
  . هستند

H0=M1=M2=M3 
H0≠M1≠M2≠M3 

  ومدفرضيه 

ها بهتخصيص هزينه
   ها هزينه  تمراكز فعالي تعيين مبناي هزينه  هدف هزينه

  مرحله اول تخصيصوم تخصيصمرحله د

   ها فعاليت
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-ها عملي است با رشتههايي كه بيشتر دروس آنبهاي تمام شده آموزش دانشجو در رشته

 .ها نظري است تفاوت معناداري وجود داردهايي كه دروس آن
H0=M1=M2=M3 
H0≠M1≠M2≠M3 

  سوم  فرضيه
هاي كارداني و كارشناسي هاي تحصيالت تكميلي نسبت به دورهبهاي تمام شده در دوره

  .تفاوت معناداري با يكديگر دارند
H0=M1=M2=M3 
H0≠M1≠M2≠M3 

  مراحل اجراي محاسبه بهاي تمام شده آموزش دانشجو 
ر دسترسي به امكانات و تجهيزات هاي علوم پزشكي كشور از نظاز آنجاكه دانشگاه

بنابراين ضروري . آموزشي، تعداد دانشجويان و حجم اعتبارات با يكديگر متفاوت هستند
هاي مختلف است اين خصوصيات نيز در محاسبه بهاي تمام شده آموزش دانشجويان رشته

نتايج هاي مختلف، در نظر گرفته شود تا بر اين اساس ضمن محاسبه بهاي تمام شده رشته
-براي اين منظور با توجه به تقسيم. هاي مختلف با يكديگر مقايسه شودحاصل در دانشگاه

هاي علوم پزشكي كشور را از نظر دسترسي به امكانات بندي وزارت بهداشت كه دانشگاه
به سه سطح مختلف ...ها، تعداد دانشجو، كيفيت آموزشي وو تجهيزات فيزيكي، تعداد رشته

. شودت، در اين مطالعه از همين مبنا براي محاسبه بهاي تمام شده استفاده ميتقسيم كرده اس
، 2هاي سطح، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، از دانشگاه1هاي سطحبنابراين از دانشگاه

، دانشگاه علوم پزشكي فسا انتخاب 3هاي سطحدانشگاه علوم پزشكي يزد و از دانشگاه
آن براي محاسبه بهاي تمام شده آموزش دانشجويان  تا بر حسب روش پيشنهادي از. شدند
  . هاي مختلف پزشكي استفاده شودرشته
هاي درسي پس از تعريف طور كلي در اين پژوهش براي محاسبه بهاي تمام شده رشتهبه

-يابي، فرآيند تخصيص هزينه از باالترين سطح مراكز فعاليت دانشگاهمراكز فعاليت و هزينه

هاي ترين سطح فعاليتشروع و به پايين) هاي حوزه رياستزينهه(هاي علوم پزشكي
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ها در براي تخصيص هزينه. شودانجام مي) هاي درسيهاي مربوط به رشتههزينه(آموزشي
ها ي آن هزينهواسطهشود كه بههر مرحله يك مبناي تسهيم هزينه و هدف هزينه تعريف مي

-تر تخصيص ميبه مركز فعاليت سطوح پايينبر اساس مبناهاي تسهيم از هر مركز فعاليت 

-هاي گروهترين سطح مركز فعاليت كه در حوزههاي مربوط به پايينيابد تا در نهايت هزينه

سپس با توجه به استفاده هركدام از . هاي آموزشي در هر دانشكده وجود دارد، تعيين شود
دهاي درسي محاسبه واحدهاي درسي از خدمات هر مركز فعاليت، بهاي تمام شده واح

هاي در دانشگاه ABCكارگيري سيستم هاي گفته شده براي بهبا توجه به توضيح. شودمي
  :علوم پزشكي مورد مطالعه، مراحل زير انجام شد

  بررسي وضعيت سيستم موجود: گام اول
هاي آن نسبت به با توجه به ماهيت خدمات بخش آموزش و غير قابل ملموس بودن فعاليت

حال چندان يابي و محاسبه بهاي تمام شده در اين بخش تابهها، اهميت هزينهخشساير ب
اطالعات مالي مناسب را براي مديران از ابعاد  نيزمورد توجه قرار نگرفته است و اين سيستم 

بنابراين قبل از عمليات اجرايي سيستم پيشنهادي خصوصيات . كندمختلف فراهم نمي
تا ضمن . هاي مورد مطالعه تجزيه و تحليل شده استنشگاهسيستم مالي و حسابداري دا

از جمله . كار گرفته شودها در كاربرد روش پيشنهادي بهشناخت نقاط ضعف، اين ويژگي
  :اين خصوصيات عبارت است از

- هاي علوم پزشكي مانند ساير بخشسيستم حسابداري موجود در بخش آموزش دانشگاه •

ريزي س تبعيت از سيستم حسابداري دولتي و بودجهطور عمده بر اساهاي دولتي به
طور عمده بر مبناي بنابراين اين روش به. طراحي شده است) ريزي سنتيبودجه(افزايشي
هاي تخصيصي طراحي شده است تا در جهت گويي به چگونگي هزينه بودجهپاسخ

  .مديريت مؤثر و كارآمد منابع مالي تخصيص يافته
دليل به) توليدي و يا خدماتي( هاها نسبت به ساير سازمانشگاههاي داناهداف و خروجي •

تحقيقات، آموزش و خدمات ( هانبود معيارهاي كمي جهت سنجش دقيق خروجي
  .طور واضح، قابل سنجش و تفكيك نيستندبه ...)اي ومشاوره
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در بخش آموزش ...) هاي درسي، آزمايشگاه وكالس(هاي بالاستفادهمنابع و ظرفيت •
هاي بال راحتي قابل محاسبه و برآورد نيستند و گاهي حجم ظرفيتها بهبت به ساير بخشنس

  .استفاده در اين بخش بسيار زياد است
هاي توليدي و خدماتي هاي بخش آموزش نسبت به بخشساختار و تركيب هزينه •

هاي مواد ها مربوط به هزينههاي توليدي، حجم عمده هزينهدر بخش. متفاوت است
اي است و در بعضي از موارد حجم هاي كاالهاي سرمايهصرفي، خريد تجهيزات و هزينهم

ها مربوط هاي نيروي انساني بسيار پايين است، اما در بخش آموزش حجم عمده هزينههزينه
ها از طرفي رفتار هزينه. است) استادان و دستياران آموزشي(هاي نيروي انسانيبه هزينه

 ].2[نيز در اين دو بخش متفاوت است ) متغيرهاي ثابت و هزينه(
  هاهاي آموزشي از ساير فعاليتآناليز فعاليت جهت تفكيك فعاليت :گام دوم

هاي آموزشي و درماني هاي علوم پزشكي بين فعاليتاز آنجاكه برخي از خدمات دانشگاه
استفاده  ها بر حسبهاي مشترك اين بخشبنابراين ضروري است كه هزينه. مشترك هستند

براي اين منظور ابتدا با استفاده از روش آناليز فعاليت، . ها از اين خدمات تفكيك شودآن
كارگيري مبناهاي تسهيم، ها مشخص شد، سپس با بهها و خدمات اين بخشنوع فعاليت

عنوان به. هاي آموزشي و غير آموزشي تخصيص داده شدهاي شناسايي شده به فعاليتهزينه
شود؛ هاي آموزشي مربوط ميطور صرف به فعاليتبه "معاونت دانشجويي"ات مثال خدم

هاي آموزشي و بر حسب آوري به فعاليتهاي اين بخش پس از جمعي هزينهرو كليهاز اين
كه خدمات مربوط به "ارزشيابي كاركنان"اما بخش . يابدهر دانشكده تخصيص مي

عنوان يك بخش دهد، بهراه باهم انجام ميكاركنان بخش بهداشت، درمان و آموزش را هم
هاي اين بخش پس از آناليز فعاليت و مشخص بنابراين هزينه. شودمشترك محسوب مي

ها به كند، با استفاده از مبناي تسهيم هزينهشدن حجم خدماتي كه به هر قسمت ارايه مي
  . هاي آموزشي و غير آموزشي تسهيم شدبخش
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  مراكز فعاليت يابي درهزينه: گام سوم
هاي مربوط در اين مرحله با توجه به تفكيك مراكز فعاليت آموزشي از غير آموزشي، هزينه

آوري جمع 86-87به هر كدام از مراكز فعاليت آموزشي بر حسب اطالعات سال تحصيلي
حقوق، اضافه كاري، بيمه و ماليات، (هاي نيروي انسانيها شامل هزينهاين هزينه. شده است

هاي مواد ها، هزينههاي مواد مصرفي مستقيم در آزمايشگاه، هزينه...)وري وهرهحق ب
هاي مربوط به استهالك اموال، و هزينه... هاي اداري، امور دانشجويي ومصرفي در بخش

آوري اطالعات گفتني است، جهت اطمينان از صحت جمع. شودتجهيزات و ساختمان مي
هاي تخصيص به هر دانشكده و آوري شده با بودجهعمالي مورد استفاده، اطالعات جم

  .دانشگاه در هر سال مقايسه شده است
  ها هاي حوزه رياست به معاونتتسهيم هزينه:گام چهارم 

كند و ها را بر اساس سلسله مراتب تفكيك ميابتدا هزينه ABCبا توجه به اينكه سيستم
دهد؛ بنابراين در اين پژوهش صيص ميسپس با استفاده از مبناي تسهيم به هدف هزينه تخ

كارگيري مبناهاي آوري با بههاي آموزشي پس از جمعهاي مربوط به فعاليتنيز هزينه
هاي علوم پزشكي براي با توجه به ساختار دانشگاه. تسهيم به هدف هزينه تخصيص داده شد

ين شد كه هر اي تعيحوزه هزينه 5طور كليمحاسبه بهاي تمام شده در بخش آموزش، به
يابي، تعريف مبناي تسهيم، تعريف هدف هزينه و تخصيص حوزه آن شامل عمليات هزينه

هاي باالترين سطح در بنابراين ابتدا هزينه. آوري شده به هدف هزينه استهاي جمعهزينه
هدف . هاي آن تخصيص داده شددانشگاه علوم پزشكي كه حوزه رياست است؛ به معاونت

 "حجم خدماتي"و مبناي تسهيم هزينه،  "هاي زير مجموعهمعاونت"مرحله هزينه در اين 
اين عمليات در . شودها تخصيص داده مياست كه از حوزه رياست به هر كدام از معاونت

 .نمودار زير نشان داده شده است
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  حوزه رياست: نام حوزه هزينه
  ...، اداره ارزشيابي، حراست، هسته گزينش ورياست، روابط عمومي: تعريف و شناسايي مراكز فعاليت -1
  هاي استهالكو هزينه)هاي نيروي انساني، مواد مصرفيهزينه( هاي جاريهزينه: يابيعمليات هزينه -2
  آموزشي، ( هاي زير مجموعه در راستاي اهداف تعيين شدهارايه خدمت به معاونت: تعيين هدف هزينه -3

  ...دانشجويي و     
  هاي زير مجموعهتعداد نفرات شاغل در هر كدام از معاونت: ناي تسهيم هزينهتعريف مب -4
  .........................هاي زيرمجموعههاي حوزه رياست به معاونتتخصيص هزينه                 هاتسهيم هزينه -5
  

  هاي دانشگاه حوزه معاونت
                                            

  معاونت بهداشت و درمان  معاونت  پشتيباني    معاونت  دانشجويي    معاونت آموزشي                                        

 هاي زيرمجموعههاي حوزه رياست به معاونتتسهيم هزينه. 2نمودار 

  
  هاهاي دانشگاه به دانشكدههاي حوزه معاونتتسهيم هزينه:گام پنجم

. يابدهاي آموزشي تخصيص ميهاي دانشگاه به دانشكدهنه حوزه معاونتدر اين مرحله هزي
هايي است كه از حوزه رياست به ها شامل هزينه جاري، هزينه استهالك و هزينهاين هزينه

هاي زير مجموعه هر بخش"هدف هزينه در اين مرحله، . آن معاونت تسهيم شده است
عنوان مثال خدمات مركز به. متفاوت است و مبناي تسهيم نيز بر حسب هر بخش "معاونت
فقط مربوط به دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكترا   "تحصيالت تكميلي "فعاليت

هاي بنابراين هزينه. كندگونه خدماتي ارايه نميها هيچاست و جهت دانشجويان ساير دوره
در هر دانشكده،  "تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي"اين مركز فعاليت با توجه به مبناي

تعداد "ها هاي سلف سرويس به دانشكدهشود يا مبناي تسهيم هزينهبه آن تسهيم مي
  .مربوط به هر دانشكده است "دانشجويان
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  هاي دانشگاه معاونت: نام حوزه

  معاونت بهداشت ودرمان     معاونت پشتيباني      معاونت دانشجويي    ت آموزشيمعاون:  تعريف مراكز فعاليت -1
  اداره پرسنلي               بهداشت محيط          ها   تحصيالت تكميلي     اداره خوابگاه                                            
  ..............             بودجه و تشكيالت                   آموزشي         اداره نقليه      خدمات                                              
  ...............             اداره حقوقي                           بازآموزي استادان        مركز طبي                                                   

                                                   ...............                     ..............             ..................         ............................      
  هاي تخصيصي از حوزه رياستهاي استهالك و هزينههاي جاري، هزينههزينه: يابيعمليات هزينه -2
     هدف هزينه        نام مركز فعاليت                           هدف هزينه      نام مركز فعاليت: يين هدف هزينهتع -3

  خدمات به دانشجويان      :     هاخدمات به دانشجويان تحصيالت تكميلي     خوابگاه/:تحصيالت تكميلي                      
  خدمات به دانشجويان                      : خدمات به كليه دانشجويان                        اداره نقليه/: زشيخدمات آمو                      
          خدمات به دانشجويان                            :  خدمات به استادان                                   مركز طبي/: بازآموزي استادان                      

      مبناي تسهيم        نام مركز فعاليت            مبناي تسهيم   نام مركز فعاليت: شناسايي مبناي تسهيم هزينه-4
  ها      تعداد دانشجويان                      تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي     خوابگاه/ تحصيالت تكميلي                                

  تعداد دانشجويان                                   تعداد دانشجويان                       اداره نقليه         / خدمات آموزشي                                     
  تعداد دانشجويان           ركز طبي         تعداد استادان                            م/  بازآموزي استادان                                    

        
                                             هاي آموزشيهاي اين مركز فعاليت به دانشكدهتخصيص هزينهتسهيم هزينه                    -5
  

  
  

  ........پرستاري    و     بهداشت       مديريت            سازدارو   دندانپزشكي      پزشكي                  :  هاحوزه  دانشكده
  

  هاهاي زيرمجموعه به دانشكدهها و بخشهاي حوزه معاونتيابي و تسهيم هزينهعمليات هزينه. 3نمودار 
  

ها جهت شناسايي وتعريف درسطح دانشكده آناليزفعاليت: گام ششم
  مراكزفعاليت

ها انجام هاي آموزشي هر رشته در سطح دانشكدهاز فعاليت ايبا توجه به اينكه بخش عمده 
شود؛ بنابراين ضروري است مراكز فعاليت موجود در هر دانشكده شناسايي شده و پس مي

ها مشخص يابي و تعيين مبناي تسهيم هزينه، سهم هر رشته از اين هزينهاز عمليات هزينه
هاي زير مجموعه هر دانشكده و بررسي براي اين منظور با آناليز فعاليت در بخش. شود

هاي ها و هزينهواحدهاي درسي مربوط به هر رشته و تجهيزات مورد نياز، درصد فعاليت
ها متناسب با ميزان مربوط به هر رشته در هر دانشكده مشخص شد و بر اين اساس هزينه

حله براي هدف هزينه در اين مر. ها به هر رشته تخصيص داده شداستفاده از فعاليت
موجود درآن دانشكده  "هايهاي درسي و يا رشتهگروه"هاي هر دانشكدهتخصيص هزينه
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هاي درسي هاي دانشكده به گروه، هزينه"درصد ارايه خدمت"است كه با توجه به مبناي 

تعداد "بر اساس  "آموزش و امور ثبت نام "هاي بخشعنوان مثال هزينهبه. تسهيم مي شود
اين عمليات نشان داده ) 4(در نمودار. شودبه هر رشته تسهيم مي "م شدهدانشجوي ثبت نا

  . شده است
  

  ........پزشكي      دندانپزشكي      داروسازي         بهداشت       پرستاري      و            هادانشكده:  نام حوزه
  
  ها آزمايشگاه -4         و تأسيساتفني  -3   پشتيباني و اداري -2    آموزشي -1: تعريف مراكز فعاليت-1

  شناسي                آزمايشگاه خون    آموزش                حسابداري               خدمات فني                                                     
  انتظامات              آزمايشگاه بيوشيمي     كات              كتابخانه               تدار                                                
  ..............................          انبار                     فضاي سبز                    اينترنت                                                             

                                                 ..............................               ....................                       ........               ..............  
  هاي تخصيصي از مرحله قبلهاي استهالك و هزينههاي جاري، هزينههزينه:  يابيعمليات هزينه-2
  ....و   هدف هزينه       ها آزمايشگاه                                هدف هزينه     يآموزش: تعيين هدف هزينه-3

  كالس آزمايشگاه : شناسيارايه خدمات آموزشي به دانشجويان آزمايشگاه خون: آموزش                             
  ................................................................نشجويان    اي به داارايه خدمات كتابخانه: كتابخانه                           
  ............................................................ارايه خدمات متنوع به دانشجويان : امور دانشجويي                           

  مبناي تسهيم               ها آزمايشگاه    تسهيممبناي     آموزشي:شناسايي مبناي تسهيم هزينه-4  
  تعداد دانشجو     /ساعات برگزاري كالس: شناسيتعداد دانشجو ،آزمايشگاه خون/ساعات برگزاري كالس:آموزش                
  .................................................    .................................تعداد دانشجو،  /ساعات برگزاري كالس: كتابخانه                
  ........................................................................................   تعداد دانشجو،        / ساعات استفاده: اينترنت                

  .................................................    ........تعداد دانشجو،  /كالسساعات برگزاري :  امور دانشجويي:     تسهيم هزينه-5
  

  هاي تحصيلي                                                                      حوزه رشته
  

  كارداني اتاق عمل                       كارشتاسي ارشد مامايي       كارداني پرستاري               كارشناسي پرستاري
   

  حوزه واحدهاي درسي
  

  واحدهاي درسي كارداني اتاق عمل                  واحدهاي درسي كارشناسي پرستاري                             
  واحدهاي درسي نظريمركز فعاليت            مركز فعاليت واحدهاي درسي نظري                                        

  مركز فعاليت آزمايشگاه پاتولوژي                                                             مركز فعاليت آزمايشگاه بيوشيمي                                       
  مركز فعاليت آزمايشگاه فيزيولوژي                 مركز فعاليت آزمايشگاه فيزيولوژي                                    

  مركز فعاليت كارورزي اتاق عمل               مركز فعاليت كارورزي بيمارستان                                         
                                     ..........................................................             .......................................................  

  ها و واحدهاي درسيهاي مراكز فعاليت داخلي هر دانشكده به رشتهتسهيم هزينه. 4نمودار 
  شناسايي واحدهاي درسي ارايه شده در هر مركز فعاليت: گام هفتم

بنابراين در اين . ده استبا توجه به اينكه هر رشته از واحدهاي درسي متعددي تشكيل ش
نظري، (مرحله، واحدهاي درسي بر حسب مراكز فعاليت آموزشي هر دانشكده و نوع واحد

تا با . مشخص شده است 88-87، در طول تحصيلي ...)عملي، آزمايشگاهي، كارورزي و
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ها به آن توجه به استفاده هر كدام از اين واحدهاي درسي از خدمات مراكز فعاليت، هزينه
  .اليت تخصيص داده شودفع

  هاي مراكز فعاليت يابي و تفكيك هزينههزينه: گام هشتم
هاي هاي اختصاصي هر كدام از مراكز فعاليت آموزشي شامل هزينهدر اين مرحله هزينه

هاي سطح دسته ، هزينه)هاي استادان، مواد مصرفي آزمايشگاهيهزينه(سطح واحد 
هاي هزينه(هاي سطح نگهداري و هزينه) ماناستهالك تجهيزات آزمايشگاه و ساخت(

تعيين شد تا بر ) تخصيصي از حوزه معاونت آموزشي، دانشجويي و مراكز فعاليت مشترك
حسب هر كدام از واحدهاي درسي ارايه شده در هر گروه درسي بهاي تمام شده آن 

مربوط به  ها به تفكيك مراكز فعاليتتركيب اين هزينه) 1(در جدول شماره. محاسبه شود
  .رشته پزشكي نشان داده شده است

  محاسبه بهاي تمام شده واحدهاي درسي ارايه شده : گام نهم
يابي بر حسب هر كدام از مراكز فعاليت با توجه به اينكه در مراحل قبل عمليات هزينه

در اين مرحله براي محاسبه بهاي تمام شده هر رشته، بر حسب ميزان . آموزشي انجام شد
ها به ده هر كدام از واحدهاي درسي از مراكز فعاليت آموزشي، بخشي از هزينهاستفا

- يابد و بهاي تمام شده مربوط به هر واحد درسي محاسبه ميواحدهاي درسي تخصيص مي
-هاي مختلف مشترك هستند يا بهاز آنجاكه بعضي از واحدهاي درسي در رشته. شود

بنابراين در . كنندآموزشي مشترك استفاده ميهاي مختلف از مراكز فعاليت عبارتي رشته
شود سپس با اين موارد، ابتدا بهاي تمام شده بر حسب هر مركز فعاليت جداگانه محاسبه مي

توجه تعداد واحد درسي ارايه شده براي هر رشته، بخشي از بهاي تمام شده آن رشته 
جويان رشته پزشكي، براي دانش "شناسيايمني"عنوان مثال آزمايشگاه به. مشخص شود

گروه از دانشجويان از  4حال اگر اين . دندانپزشكي، داروسازي و پرستاري مشترك است
يك آزمايشگاه مشترك استفاده كنند براي محاسبه بهاي تمام شده ابتدا بهاي تمام شده هر 

شود سپس بر حسب استفاده هر رشته از واحد درسي اين آزمايشگاه مشخص مي
اين اطالعات بر . شودي تمام شده واحدهاي درسي آن رشته تعيين ميآزمايشگاه، بها

نشان داده شده  3و 2حسب واحدهاي درسي مربوط به رشته پزشكي در جدول شماره 
در نهايت از مجموع بهاي تمام شده واحدهاي درسي هر رشته بهاي تمام شده . است

  .آموزش دانشجو در آن رشته مشخص شد



  
  )ريال(ي هزينه هزينه يابي بر حسب مراكز فعاليت دروس علوم پايه دانشكده پزشكي مبنا. 1جدول 

  .است  هاي سطح  هيئت ريسه دانشگاه هاي تخصيصي از حوزه معاونت آموزشي، معاونت دانشجويي و هزينههداري شامل هزينههاي سطح نگهزينه××
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مبناي مراكز فعاليت بهاي تمام شده واحدهاي درسي در بخش علوم پايه دانشكده پزشكي برحسب . 2جدول 

 )ريال(هزينه

  سطوح هزينه
  

  مراكز فعاليت

1بهاي تمام شده
بر درسي  دواح

ي هاهزينه حسب
 واحد

بهاي تمام 
واحد درسي 1شده

-هزينه بر حسب
 ي دستهها

بهاي تمام 
واحد درسي 1شده

ي هاهزينه برحسب
  نگهداري

بهاي تمام 
واحد درسي 1شده

 بر حسب كل
  هاهزينه

-مركز فعاليت دروس نظري ايمني
 1408993 6622972 5354186 7956460 شناسي

شگاهيمركز فعاليت دروس آزماي
 2111707 18362904 16461330 23642481 شناسيايمني

-مركز فعاليت دروس نظري ميكروب
 1474822 8378508 7050443 9759325 شناسي

مركز فعاليت دروس آزمايشگاهي
 2210287 27668689 25678344 32764003 شناسيميكروب

-مركز فعاليت دروس نظري انگل
 843645 4778985 4019290 5705996 شناسي

مركز فعاليت دروس آزمايشگاهي
 1881300 17919712 7815170 20492596 شناسيانگل

 1141463 4866103 3838225 6007240مركز فعاليت دروس نظري  آناتومي
مركز فعاليت دروس آزمايشگاهي

 1655121 12930678 11440256 14591347 آناتومي

  
اي اين هاي مورد بررسي نتايج مقايسهه در دانشگاهبا توجه به فرآيند محاسبه بهاي تمام شد

شود، بهاي تمام شده همانطور كه مالحظه مي. ها در جدول زير ارايه شده استدانشگاه
هاي مورد بررسي در سه سطح دانشگاهي با يكديگر متفاوت آموزش دانشجو در رشته

  .است



  
 

 ريال: پزشكي مبناي هزينه گروه هاي مختلفمقايسه بهاي تمام شده آموزش يك دانشجو در رشته. 3جدول 

  
  .هاي مورد بررسي وجود نداردهاي گفته شده در دانشگاه رشته×
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   هاي پژوهشو يافته يجانت
ها و با عنايت به اينكه اين گيريبا توجه به اهميت اطالعات محاسبه بهاي تمام شده در تصميم

  :بيقي در سطح سه دانشگاه انجام شده، نتايج آن به شرح زير استصورت تطمطالعه به
هاي علوم هاي مختلف در دانشگاهيكي از نتايج مهم اين پژوهش محاسبه بهاي تمام شده رشته

از آنجاكه در اين پژوهش براي محاسبه بهاي تمام شده آموزش دانشجو . پزشكي كشور است
خاب شده است، مقايسه بهاي تمام شده در اين سه واحد دانشگاهي از سه سطح مختلف انت

عنوان مثال بهاي به. كندها فراهم ميها اطالعات مفيدي را براي شناسايي و كنترل هزينهدانشگاه
تمام شده آموزش دانشجويان در رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

در دانشگاه علوم ريال و  854/176/141ريال در دانشگاه علوم پزشكي يزد499/172/143
عمل آمده علت هاي بهبر اساس بررسي. ريال محاسبه شده است 240/273/202پزشكي فسا 

عمده افزايش بهاي تمام شده در دانشگاه علوم پزشكي فسا نسبت به دو دانشگاه ديگر تعداد 
شگاه هاي آموزشي در هر دانبا توجه به اينكه بيشتر هزينه. دانشجويان كمتر اين دانشگاه است

ها به تعداد بيشتري سرشكن شده و ثابت است؛ بنابراين با افزايش تعداد دانشجويان اين هزينه
اما از آنجاكه تعداد دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي فسا . يابدبهاي تمام شده كاهش مي

تني گف. نسبت به دو دانشگاه ديگر كمتر است بهاي تمام شده در آن نسبتاً افزايش خواهد يافت
ها نيز مورد آزمون قرار گرفت و بر اين اساس است،  اين موضوع در آزمون مقايسه ميانگين

همانطوركه نتايج پژوهش نيز نشان داد، بهاي تمام شده آموزش . فرضيه صفر رد شده است
البته گفتني . هاي سطوح مختلف با يكديگر تفاوت معناداري دارددانشجو در بين دانشگاه

هاي سطح سه با سطوح يك و خصوص در بين دانشگاهاي از اين تفاوت بههاست، بخش عمد
- به. هاي سطح سه استهاي موجود در دانشگاهدو مربوط به عدم استفاده كامل از ظرفيت

اند و امكانات و ها در نقاط محروم كشور واقع شدهعبارتي از آنجاكه اكثر اين دانشگاه
هاي طور كامل از ظرفيتبه. ي دانشگاهي وجود نداردزيربناهاي جانبي براي توسعه فضاها

ضمن اينكه بيشتر دانشجويان در فرآيند انتخاب . شودها استفاده نميايجاد شده در اين دانشگاه
هاي سطوح يك و دو هاي بعد از دانشگاهها را در اولويتدهند كه اين دانشگاهرشته ترجيح مي

هاي توليدي هاي آموزشي نسبت به فعاليتاهيت فعاليتگفتني است، با توجه به م. قرار دهند
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- چون ايجاد و توسعه دانشگاه. هاي جذب نشده در اين بخش زياد واضح نيستندشناسايي هزينه

ها نبوده ها ظرفيتهاي مختلف فقط بر اساس استفاده كامل از آنهاي علوم پزشكي در استان
ها تابع عوامل متعدد نجش به دانشگاهاست و از طرفي تخصيص دانشجو از طرف سازمان س

بنابراين در . طور عمده بدون توجه به ظرفيت ايجاد شده در هر دانشگاه استديگري و به
توان همانند هاي جذب نشده بايد جانب احتياط را رعايت كرد و نميبررسي علل هزينه

كار ي تمام شده خدمات بهطور دقيق محاسبه و در تحليل بهاها بههاي توليدي اين هزينهفعاليت
  .گرفت

كارداني ( هاهاي تحصيالت تكميلي نسبت به ساير دورهدر رابطه با تفاوت بهاي تمام شده دوره
دليل اينكه تعداد دانشجويان اين مقطع كمتر هستند، به) و كارشناسي و دكتراي عمومي

. ع بيشتر خواهد شدرفت بهاي تمام شده آموزش دانشجو در اين مقاطهمانطوركه انتظار مي
هاي هاي تحصيالت تكميلي با دورهنتايج آزمون اين فرضيه نيز نشان داد، بهاي تمام شده دوره

هاي تحصيالت تكميلي، چون در دوره. تر تفاوت معناداري با يكديگر دارندسطوح پايين
زات ظرفيت تحصيل دانشجويان نسبت به مقاطع ديگر كمتر است و از طرفي امكانات و تجهي

ها نيز نسبت به بنابراين افزايش بهاي تمام شده در اين دوره. تخصصي بيشتري مورد نياز است
  . مقاطع تحصيلي منطقي خواهد بود

هاي سطح واحد، سطح دسته و سطح نگهداري در محاسبه بهاي تمام شده تعيين سهم هزينه
ا توجه به اهميت ب. آموزش دانشجويان نيز يكي ديگر از دستاوردهاي اين پژوهش است

هاي جاري هاي سطح واحد شامل هزينههاي مديران، هزينهگيريها در تصميمتفكيك هزينه
هاي سطح دسته شامل ، هزينه)هزينه استادان و مواد آزمايشگاهي مصرفي( واحدهاي درسي

هاي مختلف هاي نيروي انساني بخشهزينه(هاي تخصيصي از هر دانشكده به هر رشته هزينه
هاي تخصيصي از هاي سطح نگهداري شامل هزينهو هزينه) هاي عمومينشكده و هزينهدا

هاي آموزشي، دانشجويي، پشتيباني و حوزه رياست دانشگاه به هر دانشكده ودر نهايت معاونت
هاي سطح واحد در عنوان مثال بهاي تمام شده هر دانشجو با توجه به هزينهبه. هر رشته است

ريال، در دانشگاه علوم پزشكي يزد  141/014/123گاه علوم پزشكي شيرازرشته پزشكي دانش
كه در حالي. ريال است 482/982/138ريال و در دانشگاه علوم پزشكي فسا  834/311/92
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هاي تخصيصي از هزينه(هاي سطح واحد و نگهداريبهاي تمام شده اين رشته با توجه به هزينه
ترتيب براي دانشگاه علوم پزشكي شيراز  به) م پزشكيهاي دانشگاه علودانشكده و معاونت

ريال و در دانشگاه علوم پزشكي 180/939/126ريال، دانشگاه علوم پزشكي 285/430/138
از بهاي تمام شده % 40شود، نزديك بهمالحظه مي. ريال محاسبه شده است310/655/194فسا 

هايي است كه ارتباط مستقيمي خشهاي تخصيصي از طرف ساير بدر هر رشته، مربوط به هزينه
هاي عنوان هزينهاصطالح بههاي جانبي و غيرآموزشي يا بهعنوان بخشبا آموزش ندارند و به

كه بر اساس مطالعه انجام شده توسط مؤسسه در حالي. شوندسطح نگهداري محسوب مي
% 15ي حداكثر هاي سطح نگهدارهاي كشور استراليا، سهم هزينهارنست و يانگ در دانشگاه

هاي دهد، در دانشگاهاين موضوع نشان مي]. 12[هاي تشكيل شده در هر رشته بوده است هزينه
هاي بال استفاده زيادي هاي سطح كشور ظرفيتطور كلي دربيشتر دانشگاهمورد بررسي و به

- مي هاها موجب افزايش اين دسته از هزينهوجود دارد كه عدم استفاده كامل از اين ظرفيت

  . شود
هايي كه بيشتر دروس آنان عملي است با همچنين نتايج پژوهش نشان داد، بهاي تمام شده رشته

البته اين . صورت نظري است، تفاوت وجود داردطور عمده بههايي كه دروس آن بهرشته
 عنوان مثال بهايبه. چندان معنادار نيستند% 99معنادار است اما در سطح % 90تفاوت در سطح 

تمام شده رشته كارشناس مديريت بيمارستاني كه بيشتر دروس آن نظري است در مقايسه با 
صورت آزمايشگاهي است، كمتر اي از دروس آن بهها كه بخش عمدهرشته مبارزه با بيماري

  .است
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