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چکیده
مقدمه :امروزه با توجه به نقش اطالعات صحیح در تصمیمگیریها و خصوصاً اطالعات مالی ،طراحی و بهکارگیری یک
سیستم هزینهیابی که قادر به شناسایی و محاسبه صحیح بهای تمامشده خدمات باشد ،جایگاه خاصی دارد .شواهد و
نتایج بسیاری نشان دادهاند که سیستمهای سنتی محاسبه بهای تمامشده قادر به ارائه اطالعات صحیح نمیباشند.
مواد و روشها :پژوهش حاضر باهدف محاسبه بهای تمامشده خدمات ارائهشده به دانشجویان رشتههای پزشکی و
پیراپزشکی در سال  93انجام شده است .روش مورداستفاده ،هزینهیابی بر مبنای فعالیت بود که در آن پس از آنالیز
فرایند و فعالیت ،هزینههای تمامشده هر مرکز فعالیت با استفاده از مبناهای مناسب ،بهصورت گامبهگام محاسبهشده و
سرانه هزینه هر مرکز فعالیت ،برای دانشجویان محاسبه گردیده است .محاسبات با استفاده از نرمافزار  Excelبه روش
آمار توصیفی صورت گرفته است.
یافتهها 91 :درصد کل هزینه دانشجو از منابع عمومی توسط دولت تأمینشده است و  11درصد هزینهها بدون اعتبار
است .همچنین بهای تمامشده هر واحد درسی در رشته بهداشت محیط باالترین قیمت را به خود اختصاص داده است.
نتیجهگیری :امکان محاسبه بهای تمامشده خدمات آموزشی با استفاده از سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت در
دانشکده علوم پزشکی ساوه وجود دارد .همچنین بهای تمامشده خدمات ارائهشده به دانشجویان بیشتر از اعتبارات لحاظ
شده در سال  93برای معاونت دانشجویی بوده است .این امر ضرورت بازنگری در اعتبار لحاظ شده برای معاونت
دانشجویی را روشن میسازد .بهای تمامشده هر واحد درسی در رشته بهداشت محیط باالترین قیمت را به خود اختصاص
داده است .با توجه به اینکه هزینههای آموزشی برای هر رشته ثابت است ،بنابراین با افزایش تعداد دانشجویان این
هزینهها به تعداد بیشتری سرشکنشده و بهای تمامشده کاهش مییابد.
کلمات کلیدی :تحلیل هزینه ،هزینهیابی بر مبنای فعالیت ،تسهیم هزینه ،مبنای تسهیم.
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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مقدمه
امروزه با توجه به نقش اطالعات صحیح در تصمیمگیریها و خصوصاً
اطالعات مالی و هزینهای ،طراحی و بهکارگیری یک سیستم هزینهیابی
که قادر به شناسایی و کشف هزینهها و محاسبه صحیح بهای تمامشده
خدمات باشد ،جایگاه خاصی دارد و روزبهروز بر اهمیت آن افزوده
میشود [.]1
در ایران نیز به دلیل اینکه در چند سال اخیر بر اهمیت بهکارگیری
اطالعات صحیح در تصمیمگیریها و لزوم شفافسازی هزینهها و منابع
درآمدی بخشهای مختلف تأکید گردیده است ،توجه به این مسئله
اهمیت زیادی دارد .اگرچه در کشور ما محاسبه بهای تمامشده خدمات
و استفاده از روشهای هزینهیابی تابهحال بهعنوان موضوعی مهم تلقی
نشده است؛ اما به دلیل اهمیت محاسبه بهای تمامشده و اطالعاتی که
این سیستم در تصمیمگیریها فراهم میکند ،در برنامههای متعدد
توسعه کشور بر این موضوع تأکید زیادی شده است .بهطوریکه بیشتر
بخشها ازجمله دانشگاهها مکلف شدهاند بهای تمامشده خدمات خود
را محاسبه کنند [.]2
اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع و
تغییرات در آنها ،نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است [ ]3و
همچنین در دانشکده علوم پزشکی ساوه که سازمانی نوپاست ،مضاعف
است .بدیهی است که شناخت این فعالیتها و سنجش تأثیرات آن بر
هزینههای سازمانی مستلزم طراحی یک سیستم مناسب هزینهیابی در
این زمینه میباشد.
سیستم  ABCیکی از سیستمهای نوین هزینهیابی محصوالت و
خدمات است که میتواند همراه با سیستم هزینهیابی مرحلهای و
سفارش کاال جهت تهیه اطالعات دقیقتر در خصوص هزینهها و
تصمیمگیریها بکار رود [ .]3این سیستم بهکارگیری روشهای مناسب
اثرات حاصل از تغییرات تکنولوژی ،پیچیدگی و ویژگیهای خاص هر
محصول را در محاسبه هزینهها منظور میکند [ .]1برتری این سیستم
نسبت به سایر سیستمهای هزینهیابی ،توانایی شناسایی دقیق هزینهها
و ارائه اطالعات غیرمالی جهت بهبود عملکردها و فعالیتها است .این
توانایی ها باعث شده است که امروزه کاربردهای گوناگون آن در
سیستمهای تولیدی و خدماتی روزبهروز افزایش یابد [.]4
یکی از ویژگیهای مهم هزینهیابی بر مبنای فعالیت که آن را از
سیستمهای سنتی متمایز میکند ،تفکیک و گروهبندی هر سازمان بر
اساس مراکز فعالیت و شناسایی هزینهها بر اساس این مراکز است تا با
بهکارگیری مبناهای تسهیم هزینه ،هزینههای هر مرکز فعالیت را در
محاسبه بهای تمامشده منظور نماید [ .]6این سیستم ،در مقایسه با
سیستمهای هزینهیابی سنتی ،به دلیل استفاده از مکانیسمهای مؤثر در
هزینهیابی و به کارگیری مبناهای تسهیم هزینه متناسب با هر فعالیت،
به راحتی قادر به محاسبه و سنجش تأثیر روشهای نوین در محاسبه
بهای تمامشده خدمات میباشد [.]7
این سیستم با بهکارگیری روشهای مناسب اثرات حاصل از تغییرات
فعالیت ها ،پیچیدگی ،تنوع و ویژگی خاص هر فعالیت را در محاسبه
هزینههای آن برآورد میکند [ . ]9برآیند تمامی مزایای مترتب بر روش
هزینه یابی بر مبنای فعالیت منجر به تعیین هزینه واقعی ،کاراتر نمودن
سیستم و نیز بهرهوری حداکثری از آن میشود و نهایتاً زمینهساز

مدیریت مبتنی بر عملکرد ،بودجهریزی عملیاتی و ارائه شاخصهای
مناسب اقتصادی میگردید [.]9
روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت ( )ABCدر تسهیم سربار به نقش
همه فعالیت ها در ایجاد سربار اهمیت داده و از سربار بودجه شده همه
آنها در محاسبه قیمت تمامشده خدمات و محصوالت استفاده میکند.
ازآنجایی که دانشکده علوم پزشکی سازمانی است که تازه شکلگرفته
است نیازمند پیادهسازی و بهکارگیری چنین سیستمی میباشد [.]11
در این پژوهش سعی خواهد شد تا با بهکارگیری و پیادهسازی سیستم
هزینهیاب ی بر مبنای فعالیت در دانشکده پرستاری و مامایی ،بهای
تمامشده خدمات آموزشی بهصورت صحیح و واقعی محاسبه گردد و
نتایج حاصل از استقرار این سیستم بررسی شود .چراکه نتایج بسیاری
نشان دادهاند که سیستمهای سنتی بهای تمامشده ،قادر به ارائه
اطالعات (بهای تمامشده) صحیح نمیباشند و نمیتوان با اتکا و اعتماد
صرف به آنها به فعالیت پرداخت.
بهطور خالصه مهمترین هدف این تحقیق "محاسبه بهای تمامشده
خدمات آموزشی با استفاده از سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت
( )ABCدر دانشکده علوم پزشکی ساوه" میباشد.

روش کار
ازآنجاکه موضوع این پایاننامه ،مربوط به تحقیقات کاربردی میباشد،
جهت به به کارگیری مفاهیم نظری سیستم پیشنهادی ،نیاز به اجرای
آن در یک مطالعه موردی میباشد .در این راستا دانشکده علوم پزشکی
ساوه بهعنوان محل موردمطالعه انتخاب گردید.
درروش هزینهیابی برمبنای فعالیت ،ابتدا فعالیتها شناساییشده ،سپس
هزینههای مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با هر فعالیت برمبنای تسهیم،
محاسبه میگردید.
برای محاسبه بهای تمامشده ،ابتدا فعالیتهای مراکز شناسایی و تعریف
میشوند [ .]11برای شناسایی و تعریف فعالیتها از روشهای مشاهده
و مصاحبه برای جمعآوری اطالعات استفاده خواهد شد .از راه مصاحبه
با افراد باتجربه و مشاهده فعالیتهای در حال انجام ،جدول فعالیتها
طراحی و تهیه خواهد شد .سپس هزینه تمام فعالیتها در مراکز
خدماتی و تولیدی محاسبه می شود .با انجام این کار ،منابع سازمان که
صرف انجام فعالیتها میشوند نیز شناسایی خواهند شد.
بهطورکلی روش انجام این پژوهش در قالب  6مرحله ،تعریف و انجام
میگردید.
مرحله اول :شناخت حوزه
مرحله دوم :شناسایی فعالیتها
مرحله سوم :شناسایی منابع موردنیاز برای انجام هر یک از فعالیتها و
خصوصیات هرکدام از منابع
مرحله چهارم :محاسبه هزینهها به تفکیک فعالیتهای شناساییشده
مرحله پنجم :مجموع هزینهها به تفکیک فعالیت
مرحله ششم :محاسبه بهای تمامشده هدف هزینه
سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت ،با بهکارگیری روشهای مناسب،
اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها ،پیچیدگی ،تنوع و ویژگیهای خاص
هر فعالیت را در محاسبه هزینهها و قیمت تمامشده آن ،منظور میکند.
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در سال  ،93اعتبارات اختصاص دادهشده به معاونت آموزشی دانشکده،
 9496932129ریال بوده است .این اطالعات از "تراز جامع (تفصیل دو)
حسابها -کل" که از تاریخ  1393/11/11تا تاریخ 1393/12/29
گزارشگیری شده است ،بهدستآمده است .با توجه به اظهارات رئیس
دانشکده ،مدیرمالی و مسئول بودجه دانشکده علوم پزشکی ،مبلغ اعتبار
هرسال تخمین زده میشود و تحت عنوان الیحه بودجه تصویب میشود.
با احتساب حقوق کارکنان و اعضای هیئتعلمی دانشکده ،کل مبلغ
اختصاص دادهشده به معاونت آموزشی در سال 16411169313 ،93
ریال بوده است .درنتیجه سرانه هر دانشجو در سال 19421146 ،93
ریال در نظر گرفته میشود.
بهمنظور اختصاص منابع هزینه به هر فعالیت میتوان فعالیتهای
برنامهریزی آموزشی ،خدمات آموزشی و نظارت را تحت عنوان خدمات
آموزشی در نظر گرفت .لذا تمامی فعالیتهای شناساییشده در قالب 2
فعالیت عمده آموزش و خدماتی آموزش طبقهبندی میشود.

ابزار گردآوری دادهها
این پژوهش به دنبال محاسبه بهای تمامشده خدمات ارائهشده به
دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ساوه به روش  ABCاست .در سال
تحصیلی  93در این دانشکده  6رشته تحصیلی موجود بوده است که
عبارتاند از :فوریتهای پزشکی ،پرستاری ،اتاق عمل ،هوشبری،
بهداشت محیط و مامایی.
در این پژوهش از اسناد و مدارك صورتهای مالی دانشکده علوم
پزشکی برای جمعآوری اطالعات مالی استفادهشده است .برای به دست
آوردن حقوق و دستمزد کارکنان و اعضای هیئتعلمی از برنامه حقوق
و دستمزد آذرخش و همچنین اسناد و صورتهای مالی واحد در سال
تحصیلی  1393استفادهشده است .همچنین اطالعات مربوط به دروس
ارائهشده ،تعداد واحدهای ارائهشده و اطالعاتی از این قبیل ،از
کارشناسان آموزش گرفتهشده است.

روش گردآوری دادهها (اطالعات)

شناسایی فعالیتها

این پژوهش توصیفی است و چون با استفاده از روش هزینهیابی برمبنای
فعالیت ( )ABCبهای تمامشده خدمات آموزشی در دانشکده علوم
پزشکی را محاسبه میکند ،در قالب مطالعات کاربردی جای میگیرد.
روش مورداستفاده در این تحقیق میدانی میباشد که روابط بین عوامل
و شرایط الزم را موردمطالعه قرار داده و در عرصه واقعیتهای اجتماعی
به جست جو پرداخته و با بررسی امکان روابط علت و معلول و یافتن
علل ،نتیجه حاصل با روش استقرار بهکل جامعه آماری تعمیم دادهشده
است .علت انتخاب روش تحقیق میدانی این است که بهوسیله آن
دستیابی آسانتر و کمهزینهتر و دقیقتر به پرسشهای متعدد ،تحقیق
انجام میگیرد.

فعالیتهای شناساییشده مربوط به گروههای آموزشی و معاونت
آموزشی دانشکدهها میباشد.
برنامهریزی آموزشی:
تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی ،واحدهای درسی موردنیاز و تعیین
محل کالسها ،آزمایشگاهها و غیره.
خدمات آموزشی:
انتخاب واحد ،حذف و اضافه ،تنظیم برنامه دروس ،امور کالسها ،حذف
تکدرس ،حذفترم ،برگزاری امتحانات میانترم و پایانترم (تنظیم
برنامه امتحانات ،تنظیم برنامه مراقبت ،مکانیابی ،دریافت لیست نمرات،
تطبیق لیست نمرات با صورتجلسات امتحانات ،تأیید و اعالم بهموقع
نمرات و ارائه آن به مراجع ذیربط) .مرخصی تحصیلی ،ثبت و ضبط
نمرات و بررسی ،تطبیق و تأیید نمرات ،تمدید کارت دانشجویی ،نظارت
بر انجام امور مربوط به تقاضاهای انتقال ،مهمان ،انصراف و  ...دانشجویان
و تنظیم و ارائه آنها به مراجع ذیربط و پیگیری اقدامات الزم و انعکاس
نتایج به دانشجویان متقاضی ،نظارت بر انجام امور مربوط به
تسویهحساب دانشجویان انتقالی ،انصرافی و دانشآموخته ،تهیه و تنظیم
گزارش تدریس و حقالتدریس اساتید ،همکاری درزمینهی برگزاری
سمینارهای علمی و آموزشی ،پروژهها و جلسات دفاعیه دانشجویان در
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ،ارزیابی کمی و کیفی فعالیتهای
آموزشی ،ایجاد دورهها و رشتههای تحصیلی (کارشناسی ،کارشناسی
ارشد و دکترا)

یافتهها
شناخت حوزه
دانشکده پرستاری و مامایی که بهعنوان مرکز هزینه در نظر گرفتهشده
است در سال  93دارای  9کارمند و  12هیئتعلمی بوده است .این آمار
از اسناد آموزش دانشکده بهدستآمده است.
آمار بهدستآمده از اسناد آموزش دانشکده نشان میدهد ،تعداد
دانشجویان در دانشکده پرستاری و مامایی برابر با  331نفر میباشد .این
دانشجویان شامل کسانی هستند که درترم اول سال تحصیلی 91-93
مشغول به تحصیل بودهاند .در جدول  1تعداد دانشجویان دانشکده
پرستاری و مامایی به تفکیک رشتهها نشان دادهشده است.

جدول  :1تعداد دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی به تفکیک رشتهها درترم اول سال 91-93
ردیف

کاردانی

رشته

-

-

6

پرستاری

-

122

-

9

اتاق عمل

-

62

-

4

هوشبری

-

31

-

1

بهداشت محیط

-

24

-

2

مامایی

-

-

16

7

جمع

1

فوریتهای پزشکی

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

331
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آموزش نظری و عملی دانشجویان
نظارت بر اجرای برنامههای آموزشی (تشکیل کالسها ،آزمایشگاهها و
هزینۀ سرانۀ خدمات ،تشکیل کالس های جبرانی ،حضوروغیاب اساتید
و انعکاس به مراجع ذیربط) نظارت بر تشکیل پرونده دانشجویان.

منابع هزینهای
حقوق و مزایا کارکنان و اساتید
حقالتدریس اساتید مدعو و اعضای هیئتعلمی
اقالم مصرفی و هزینههای جاری
استهالك تجهیزات
استهالك ساختمان

محاسبه

هزینهها

به

تفکیک

فعالیتهای

شناساییشده
در بخش قبل فعالیتهای مربوط به آموزش و همچنین منابع هزینهای
آن مشخص گردید .در ادامه الزم است تا منابع هزینه هر فعالیت،
تعیینشده و به آن فعالیت اختصاص داده شود .بهمنظور اختصاص منابع
هزینه به هر فعالیت میتوان فعالیتهای برنامهریزی آموزشی ،خدمات
آموزشی و نظارت را تحت عنوان خدمات آموزشی در نظر گرفت .لذا
تمامی فعالیتهای شناساییشده در قالب  2فعالیت عمده آموزش و
خدماتی آموزش طبقهبندی میشود.

خدمات آموزشی
حقوق و مزایا
در این بخش ،هزینه های حقوق و مزایا کارکنان محاسبه میگردد.
هزینهها شامل ،هزینه حقوق ،هزینه اضافهکار ،کسورات کارمند و
کسورات کارفرما در سال  93میباشد .جمع حقوق و دستمزد کارکنان
از برنامه حقوق و دستمزد آذرخش استخراجشده است.
درنهایت هزینه ساالنه محاسبهشده برای کارکنان در سال ،93
 1299123299ریال میباشد همانطور که عنوان شد کارکنان مشترك
است و امکان تفکیک بین رشته وجود ندارد؛ لذا بهمنظور محاسبه سهم
هر دانشجو ،با توجه به تعداد دانشجویان ،هزینه سرانه مرتبط با کارکنان
به تفکیک رشتهها در جدول  2محاسبهشده است.
هزینه اقالم مصرفی و هزینههای جاری
این هزینه شامل هزینههای مصرف موادی است که بهطور مستقیم و یا
غیرمستقیم در رابطه با فعالیتهای آموزشی در هر دانشگاه و یا دانشکده

ایجاد میگردد .هزینههای مواد ازنظر ماهیت و کارکرد آن به هزینههای
مواد مصرفی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشوند.
هزینههای مواد مصرفی مستقیم شامل هزینههایی است که عمدتاً در
آزمایشگاه ها جهت ارائه واحدهای درسی عملی در آموزش دانشجویان
مصرف میگردد و به طورکلی با حجم و ماهیت فعالیتهای آموزشی و
واحدهای درسی دارای ارتباط مستقیم میباشد .دانشکده پرستاری و
مامایی در سال  93فاقد آزمایشگاه بود.
هزینه مواد مصرفی غیرمستقیم عموماً با تعداد واحدهای درسی ارائهشده
ارتباط مستقیمی ندارند بلکه این هزینهها مربوط به مواد عمومی
مصرفی بوده و بیشتر با تعداد افراد شاغل در هر مرکز فعالیت ،حجم
فیزیکی و متراژ هر دانشکده و ...ارتباط دارند؛ مانند هزینههای مربوط
به مواد غذایی مصرفی و یا هزینههای مربوط به لوازم مصرفی واحد
تأسیسات و فنی و یا هزینههای لوازمالتحریر مصرفی .این هزینهها با
توجه به نوع طبقهبندی آن در حسابهای مالی برحسب مراکز فعالیت
در دانشکده در طول دوره مالی موردبررسی شناساییشده و در محاسبه
بهای تمامشده خدمات منظور میگردید .در جدول  3تخصیص اعتبارات
جاری در بهمن  93نشان دادهشده است .برای به دست آوردن میانگین
هزینههای جاری در سال  ،93جمع بهدستآمده را در  12ضرب
میکنیم .با توجه به جدول  3میانگین هزینه اقالم مصرفی و هزینههای
جاری در سال  11173191111 ،93ریال میشود.
در ادامه با توجه به تعداد دانشجویان ،هزینه سرانه مرتبط با هزینههای
جاری را به تفکیک رشتهها ،برای هر دانشجو در جدول  1محاسبه
میکنیم.

هزینه استهالک
بخش دیگری از هزینههایی که در محاسبه بهای تمامشده باید در نظر
گرفته شود ،هزینههای مربوط به کاالهای سرمایهای است .ازآنجاکه
حجم تجهیزات و امکانات جانبی برای آموزش در بعضی از رشتههای
علوم پزشکی بسیار زیاد و بااهمیت میباشد .بنابراین ضروری است که
این گروه از هزینهها نیز در محاسبه بهای تمامشده منظور شود .بر همین
اساس برای افزایش صحت عملیات هزینهیابی ،عالوه بر هزینههای جاری
هر دانشکده هزینههای اموال و تجهیزات سرمایهای نیز برحسب مراکز
فعالیت مختلف در دانشکده شناساییشده و سپس با توجه به عمر مفید
و ارزش خرید آن ،هزینه استهالك را برحسب یک سال مالی محاسبه و
در بهای تمامشده در نظر گرفته میشود.
هزینه استهالك کلیه اموال دانشکدهها اعم از تجهیزات آموزشی واداری
در جدول  4نشان دادهشده است.

جدول  :6هزینه سرانه هر دانشجو مرتبط با کارکنان به تفکیک رشتهها
رشته

سرانه یک دانشجو (ریال)

1

فوریتهای پزشکی

1919974

ردیف
6

پرستاری

1773912

9

اتاق عمل

3191394

4

هوشبری

6361921

1

بهداشت محیط

9646144

2

مامایی

1711132
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جدول  :9هزینه اقالم مصرفی و هزینههای جاری (برحسب ریال)

جمع

فرهنگی-رفاهی

ردیف

نوع مصرف

آموزش کارشناسی

1

قرارداد نقلیه

161129111

6

قرارداد ماده 22

14111111

14111111

9

قرارداد مشاوره

116113111

116113111

161129111

4

لباس

1

1

1

1

لباس تبصره

1

1

1

2

قرارداد پشتیبانی نرمافزار

66114111

66114111

7

سایر -اردوی شمال

11111111

11111111

8

سایر -اردوی راهیان نور

21111111

21111111

9

سایر (غذا -سوخت -تدارکات)

111111111

111111111

161111111

939147111

379147111

جمع

جدول  :4هزینه سرانه هر دانشجو مرتبط با هزینههای جاری ،به تفکیک رشتهها
رشته

سرانه یک دانشجو (ریال)

1

فوریتهای پزشکی

3119111

ردیف
6

پرستاری

1116799

9

اتاق عمل

2246611

4

هوشبری

1111994

1

بهداشت محیط

4496391

2

مامایی

3111411

جدول  :1هزینه استهالك
ردیف

نوع مکان و یا تجهیزات

هزینه (ریال)

نرخ استهالک

هزینه ساالنه استهالک (ریال)

1

ساختمان دانشکده پرستاری و مامایی

اهدایی است

 1درصد

1

6

اموال و تجهیزات اداری

3174664971

 11درصد

317466497

9

تجهیزات آزمایشگاهی

1

8

جمع

3174664971

ارزش تجهیزات با توجه به تعداد و ارزش هر کاال محاسبه شده که
درمجموع  3174664971ریال برآورد شده است .اگر نرخ استهالك
تمامی تجهیزات  11درصد در نظر گرفته شود هزینه استهالك برای
یک سال تحصیلی درمجموع برابر  317466497ریال خواهد بود.

1
317466497

مجموع هزینه های فعالیت خدمات آموزشی برابر با 11699173974
ریال می باشد.

جمعبندی هزینه فعالیت آموزش نظری و عملی

جمع بندی هزینه های فعالیت خدمات آموزشی

دانشجویان

بر اساس نتایج به دست آمده در مرکز هزینه دانشکده پرستاری و
مامایی حقوق و مزایای کارکنان دانشکده  1299123299ریال،
اقالم مصرفی و هزینه های جاری در سال  11173191111 ،93ریال
و استهالك  317466497ریال می باشد و ازآنجایی که تمامی
امتحانات در ساعت اداری برگزار می شود و از کارمندان خود
دانشکده کمک گرفته می شود دانشکده پرستاری و مامایی هزینه ای
بابت مراقبت امتحانات ندار د و صفر در نظر گرفته می شود .درنتیجه

بر اساس نتایج بهدستآمده در مرکز هزینه دانشکده پرستاری و مامایی ،حقوق
و مزایای اعضای هیئتعلمی  4614913126ریال ،حقالتدریس اساتید مدعو
 999961413ریال میباشد و ازآنجاییکه دانشکده پرستاری و مامایی
دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری ندارد ،هزینههای مربوط به راهنمایی و
مشاوره پایاننامه صفر در نظر گرفته میشود .مجموع هزینههای این فعالیت
برابر با  6414977429ریال است.
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اطالعات واحدهای درسی مربوط به هر رشته ،چگونگی محاسبه بهای
تمامشده یک واحد درسی مطرح میگردد.
ستون سوم جدول  6مربوط به میانگین تعداد واحد ارائهشده به هر
دانشجو در دو نیمسال میباشد .با استفاده از اطالعات استخراجشده از
جدول برنامهریزی درسی هر رشته مشخص گردید که به دانشجویان
رشتههای فوریت پزشکی و مامایی در هر ترم  21واحد ارائه میشود؛
اما برای دیگر رشتهها ،میانگین واحدهای ارائهشده در هر ترم
محاسبهشده است.

مجموع هزینهها به تفکیک فعالیت
با توجه به یافتههای باال ،در مرکز فعالیت دانشکده پرستاری و مامایی ،مجموع
هزینههای فعالیت خدمات آموزشی  11699173974ریال و مجموع
هزینههای فعالیت آموزش نظری و عملی دانشجویان 6414977429 ،ریال
میباشد که درمجموع کل هزینههای مرکز فعالیت دانشکده پرستاری و مامایی
 19234341111ریال میشود .سهم فعالیتهای خدمات آموزشی 6141
درصد و آموزش نظری و عملی دانشجویان  3449درصد ،از مجموع هزینهها
میباشد
در تصویر  1هزینه سرانه هر دانشجو به تفکیک رشته در دانشکده
موردمطالعه نشان داد شده است.

نتایج بهدستآمده نشان میدهد که هزینه هر واحد درسی در رشته
بهداشت محیط باالترین هزینه را در دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده علوم پزشکی ساوه به خود اختصاص داده است .همچنین هزینه
هر واحد درسی در رشته پرستاری  732696میباشد که کمترین هزینه
را به خود اختصاص داده است .در تصویر  2هزینه هر واحد درسی
ارائهشده در سال  93برای هر رشته در دانشکده پرستاری و مامایی
نشان دادهشده است.

4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

تصویر  :1هزینه سرانه هر دانشجو به تفکیک رشته در دانشکده

فوریتهای…

پرستاری

اتاقعمل

هوشبری

بهداشتمحیط

محاسبه بهای تمامشده یک واحد درسی

مامایی

پرستاری و مامایی

تصویر  :6هزینه هر واحد درسی ارائهشده در سال  93برای هر رشته

ازآنجاکه هدف اصلی این پژوهش ،محاسبه بهای تمامشده آموزش
برحسب رشتههای مختلف میباشد ،بنابراین در این قسمت با توجه به

در دانشکده پرستاری و مامایی

جدول  :2محاسبه قیمت تمامشده هر واحد درسی در دانشکده پرستاری و مامایی
تعداد

میانگین تعداد واحد ارائهشده به هر دانشجو

هزینه سرانه دانشجو

هزینه هر واحد درسی

ردیف

رشته

دانشجو ()A

(( )Gمجموع دو نیمسال)

(( )Lریال)

()M=L/G

1

فوریتهای پزشکی

14

11

67439339

1699149

6

پرستاری

122

31

21911692

732696

9

اتاق عمل

62

32

19119761

1431967

4

هوشبری

31

39

99399977

2342311

1

بهداشت محیط

24

31

121469119

3474449

2

مامایی

16

11

66171113

1641743
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بحث
هدف اصلی تحقیق حاضر" محاسبه بهای تمامشده خدمات آموزشی با
استفاده از سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت ( )ABCدر دانشگاههای
علوم پزشکی " میباشد.
در دانشکده علوم پزشکی ساوه ،هزینههای خدمات آموزشی بهطور
تقریبی تخمین زده میشود .به همین دلیل است که مبلغ اعتبار
تخصیصیافته به معاونت آموزشی کمتر از هزینه خدمات آموزشی است
که با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت در این پژوهش
محاسبه گردیده است مابقی این اعتبار از درآمد اختصاصی معاونت
درمان دانشکده علوم پزشکی تأمینشده است.
در پژوهش [ ،]12بهای تمامشده خدمت ارائهشده به دانشجویان
 12146916ریال برآورد گردید .در سال  92اعتبارات لحاظ شده برای
معاونت دانشجویی  173446111111ریال بوده است و سرانه اعتبار
در نظر گرفته برای هر دانشجو 9197113 ،محاسبه گردیده است .این
نتایج حاکی از آن است که  61درصد کل هزینه دانشجو از منابع عمومی
توسط دولت تأمینشده است و  11درصد هزینهها بدون اعتبار است
که با پژوهش حاضر همسو میباشد.
در مطالعات آرزو جلیلی و جواد اشرفی که هزینه سرانه دانشجو با
استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت [ ]13محاسبه گردیده
است ،مشاهده میشود که دانشگاه فاقد مبنایی مناسب برای محاسبه
بهای تمامشده هر یک از فعالیتها است که با پژوهش حاضر همسو
میباشد.
در مقاله [ ]11که بهای تمامشده آموزش رشتههای گروه پزشکی در
دانشگاه شیراز را محاسبه کرده است ،هزینههای مورداستفاده در
محاسبه بهای تمامشده ،کمتر از هزینههای واقعی در تراز عملیاتی پایان
دوره آن میباشد .به عبارتی تمامی هزینههایی که در طول سال
موردنظر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایجادشده است در محاسبه
بهای تمامشده آن منظور نگردیده است؛ که این موضوع نشان میدهد
تمامی هزینهها در محاسبه بهای تمامشده مؤثر نبودهاند و نباید برای
این منظور در نظر گرفته شوند .این موضوع نشاندهنده عدم تخصیص
و یا عدم مصرف تمامی بودجههای در نظر گرفتهشده برای این دانشگاه
میباشد که با پژوهش حاضر غیرهمسو میباشد.

در نتایج پژوهش [ ]3نشان دادهشده است که از بین رشتههای تحصیلی
علوم انسانی ،رشته کارشناسی حسابداری تماموقت به دلیل تعداد زیاد
دانشجویان از کمترین قیمت تمامشده و رشته کاردانی زبان انگلیسی
به دلیل تعداد کم دانشجویان از باالترین قیمت تمامشده برخوردار است
که با پژوهش حاضر همسو میباشد.
در نتایج پژوهش [ ]14نشان دادهشده است که بهای تمامشده آموزش
دانشجویان در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا ،به دلیل تعداد
کمتر دانشجو ،از بهای تمامشده آموزش دانشجویان در رشته پزشکی
دانشگاههای علوم پزشکی شیراز و یزد بیشتر است که با پژوهش حاضر
همسو میباشد.

نتيجهگيری
نتایج نشان میدهد ،امکان محاسبه بهای تمامشده خدمات آموزشی با
استفاده از سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت ( )ABCدر دانشکده
علوم پزشکی ساوه وجود دارد .همانطور که نتایج پژوهش نشان
میدهد ،بهای تمامشده خدمات ارائهشده به دانشجویان بیشتر از
اعتبارات لحاظ شده در سال  93برای معاونت دانشجویی بوده است.
این امر ضرورت بازنگری در اعتبار لحاظ شده برای معاونت دانشجویی
را بیش از بیش روشن میسازد .همچنین با پیادهسازی سیستم
هزینه یابی بر مبنای فعالیت در دانشکده علوم پزشکی ساوه ،بهای
تمامشده هر واحد درسی محاسبه گردید .نتایج پیادهسازی حاکی از آن
است که بهای تمامشده هر واحد درسی در رشته بهداشت محیط
باالترین قیمت را به خود اختصاص داده است .با توجه به اینکه
هزینههای آموزشی برای هر رشته ثابت است ،بنابراین با افزایش تعداد
دانشجویان این هزینهها به تعداد بیشتری سرشکنشده و بهای تمامشده
کاهش مییابد؛ اما ازآنجاکه تعداد دانشجویان در رشته بهداشت محیط
نسبت به رشتههای دیگر کمتر است بهای تمامشده در آن نسبتاً افزایش
خواهد یافت.

سپاسگزاری
از کارکنان دانشکده علوم پزشکی ساوه که در این مطالعه همکاری
نمودهاند کمال تشکر و قدردانی به عمل میآید.
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