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وزه شده خدمات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ح محاسبه بهاي تمام
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Calculating the Cost of Student Services Through Activity Based 
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Abstract 
Introduction: Today, regarding the role of accurate information, especially financial 
information, and financial decision-making, planning and implementation of a sound costing 
system that can detect, identify and calculate the exact cost of the delivered services is of great 
importance. Our country is not an exception. The importance of applying the correct information 
in decision-making and the need for clarity of costs and revenue sources has received an 
increasing emphasis in recent years in Iran. 
Materials and Methods: In this study, the costs of the Department of Student and Cultural 
Affairs in 2011 were analyzed and total cost of services delivered to the students was calculated. 
The method applied in calculating was Activity Based Costing (ABC). First, each process and 
activity was analyzed. Then the total cost of each activity center was calculated step by step, 
using the right bases. Finally, the per capita cost of each activity center for the students was 
calculated. The calculations were carried out, using Excel software. 
Results: The total cost of the services delivered to the students of Tehran University of Medical 
Sciences was 10,551,353.64 Rials and the total cost of services delivered to the students in 
dormitories of Tehran University of Medical Sciences was 21,705,119.32 Rials. 
Conclusion: Forty percent of the cost of the services was procured by the government and the 
%60 of the cost was without any fund. This leads to the reduction and low quality of the services 
delivered to the students. So a revision of the required budget for this the procurement of the 
deficit is necessary. 
Keywords 
Cost Analysis, Activity-Based Costing, Cost Driver, Based Multiplexing, Students, University 

  

 چکیده

 کارگیري هب طراحی واي،  اطالعات مالی و هزینه ها و خصوصاً گیري جه به نقش اطالعات صحیح در تصمیمامروزه با تو :مقدمه

 دارد و ح بهاي تمام شده خدمات باشد، جایگاه خاصیمحاسبه صحیها و  شناسایی و کشف هزینهکه قادر به  یابی یک سیستم هزینه

یح در کارگیري اطالعات صح هبر اهمیت ب که در چند سال اخیردلیل این هنیز ب ایراندر  .شود می اهمیت آن افزوده  روز بر هروز ب

اهمیت له أمسه به این کید گردیده است، توجهاي مختلف تأ ها و منابع درآمدي بخش سازي هزینه ها و لزوم شفاف گیري تصمیم

پژوهش حاضر با هدف محاسبه بهاي تمام شده خدمت ارائه شده به دانشجو توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی  .زیادي دارد

  .انجام شده است 90دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 

  اصیل مقاله
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و بهاي  شد بررسی 1390ر سالدانشجویی و فرهنگی دهاي صورت گرفته در معاونت  هاین مطالعه هزین در: ها روشمواد و 

یابی بر مبناي  روش مورد استفاده، هزینه .محاسبه گردیده است ،تمام شده خدمت ارائه شده به دانشجو توسط معاونت دانشجویی

ورت گام ص هب هاي تمام شده هر مرکز فعالیت با استفاده از مبناهاي مناسب، ینهزه که در آن پس از آنالیز فرایند و فعالیت، بود فعالیت

 Excel افزار استفاده از نرم محاسبات با .براي دانشجویان محاسبه گردیده است ،سرانه هزینه هر مرکز فعالیت ،به گام محاسبه شده

  .صورت گرفته است

  .ریال محاسبه گردید12465916شده خدمات ارائه شده به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران هاي تمامب :نتایج

ها فاقد اعتبار است که این  هزینه %60مین شده است ونشجو از منابع عمومی توسط دولت تأکل هزینه دا %40 :گیري نتیجه

بازنگري در اعتبار ضرورت این امر . شود کسري به کاهش و افت کمیت وکیفیت خدمات دانشجویی در محورهاي مختلف منجر می

  .سازد یش روشن میبراي معاونت دانشجویی را بیش از پلحاظ شده 

  

 واژگان کلیدي

  ، دانشگاه، دانشجویانهزینه، مبناي تسهیمتسهیم  یابی بر مبناي فعالیت،  تحلیل هزینه، هزینه

    

 مقدمه 

یک  کارگیري هب طراحی واي، لزوم  اطالعات مالی و هزینه به ویژهها و  گیري مروزه با توجه به نقش اطالعات صحیح در تصمیما

جایگاه به دالیل مختلف  محاسبه صحیح بهاي تمام شده خدمات باشد،ها و  شناسایی و کشف هزینهه یابی که قادر ب سیستم هزینه

کارگیري  هبر اهمیت ب که در چند سال اخیردلیل این هنیز ب ما در کشور .گردد روز بر اهمیت آن افزوده می هروز ب دارد و خاصی

کید گردیده است، توجه به این أهاي مختلف ت ها و منابع درآمدي بخش سازي هزینه ها و لزوم شفاف گیري اطالعات صحیح در تصمیم

 یابی برمبناي فعالیت هزینه سیستم ویژه بهیابی و  هاي نوین هزینه کارگیري روش هاز طرف دیگر با ب. اهمیت زیادي داردله أمس

)ABC: Activity Based Costing(ریزي منابع  مدیریت علمی و برنامه توان گردد که به واسطه آن می ، اطالعاتی فراهم  می

 ].1[ در دسترس و استفاده بهینه از منابع سازمانی را در سطح جامعه گسترش داد

بندي هر  تفکیک و گروه، کند می هاي سنتی متمایز که آن را از سیستم، یابی برمبناي فعالیت هزینههاي مهم  یکی از ویژگی

هاي  کارگیري مبناهاي تسهیم هزینه، هزینه هباشد تا با ب ها بر اساس این مراکز می زینهسازمان بر اساس مراکز فعالیت و شناسایی ه

دلیل استفاده  هب ،یابی سنتی هاي هزینه این سیستم، در مقایسه با سیستم .هر مرکز فعالیت را در محاسبه بهاي تمام شده منظور نماید

راحتی قادر به محاسبه و سنجش  هاي تسهیم هزینه متناسب با هر فعالیت، بمبناهکارگیري  هیابی و ب ثر در هزینهؤهاي م مکانیزماز 

  ].2[ باشد هاي نوین در محاسبه بهاي تمام شده خدمات می ثیر روشأت

به قیمت تمام شده تواند در محاس یابی می کارگیري یک سیستم استاندارد هزینه اند که به تحقیقات مختلف در جهان ثابت کرده     

  .شده ارائه خدمت به دانشجو صورت گرفته است در ایران نیز مطالعاتی در زمینه محاسبه قیمت تمام. باشدثر مات مؤکاال و خد

شده آموزش دانشجویان گروه پزشکی  براي محاسبه بهاي تمام یابی برمبناي فعالیت یستم هزینهاي به طراحی س رجبی در مطالعه

و سپس  عنوان شده است یابی بر مبناي فعالیت  ر این پژوهش ابتدا مزایاي سیستم هزینهد.پرداخت) موردي شیراز، فسا و یزد مطالعه(

هاي مختلف پزشکی و پیراپزشکی  ، رشتهیادشدهدر پژوهش . استشده به محاسبه قیمت تمام شده آموزش هر دانشجو پرداخته 

هاي برگزاري  احدهاي درسی ارائه شده، ساعتطور جداگانه هزینه تمام شده بر اساس تعداد و تفکیک شده و براي هر کدام به

  ].3[هاي غیرمستقیم محاسبه گردیده است  و سایر هزینه ادانتاسهاي مورد استفاده، تعداد دانشجویان و  ها، بخش کالس

رسانی پزشکی  شده آموزش دانشجو در دانشکده مدیریت و اطالع اي به محاسبه هزینه تمام آذر و همکاران در مطالعه عبادي

هاي صورت گرفته در دانشکده در  در این مطالعه، هزینه .اند پرداخته یابی بر مبناي فعالیت، روش هزینهدانشگاه علوم پزشکی ایران به 

و در دو سناریوي مختلف، هزینه تمام شده ارائه واحدهاي درسی و تربیت دانشجو در شده است ، تحلیل 86-85سال تحصیلی 

باشد که در آن پس از تجزیه و تحلیل  یابی بر مبناي فعالیت، می روش مورد استفاده هزینه. اند یدههاي آموزشی محاسبه گرد گروه

هاي صورت  بندي شده و هزینه گروه مراکز باالسري، میانی و نهایی، طبقه 3فرایند و فعالیت واحدهاي اداري و آموزشی دانشکده در 
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پس از انجام محاسبات، . اند توزیع گردیده ،تاً بین دانشجویان و واحدهاي درسیگرفته با مبناهاي مناسب بین واحدهاي مختلف و نهای

  ].4[ هزینه ارائه یک واحد درسی و هزینه تربیت یک دانشجو مشخص گردید

در کشور در خصوص محاسبه تمام شده خدمت ارائه شده به دانشجو توسط معاونت دانشجویی، صورت نگرفته  اي گونه مطالعه هیچ

  . است

در بخش معاونت دانشجویی،  خصوصبه یابی صحیح،  ها و طراحی سیستم هزینه بازنگري هزینه توجه به شرایط اقتصادي کشور، با

  .است الزم د، بیش از پیش شو دهد و از بودجه دولت تأمین مالی می می ارائهکه خدماتی را در جهت رفاه دانشجویان 

ها، اطالعاتی را تهیه کند که به واسطه آن  بندي و استانداردسازي فعالیت با دستهتواند  یابی بر مبناي فعالیت می سیستم هزینه

کارگیري آن در سایر  ها و به و با کاهش این ظرفیت ردکهاي بدون استفاده موجود سازمانی را شناسایی  توان منابع و ظرفیت می

ریزي مالی و  واسطه آن بتوان برنامه اطالعاتی را تهیه کند که بهتواند  ها، هزینه ارائه خدمات را کاهش داد و عالوه بر آن، می فعالیت

 روشیریزي تجهیزات نیروي انسانی را به  ریزي ظرفیت مورد نیاز و برنامه ریزي مالی امکانات مورد نیاز، برنامه بندي، برنامه بودجه

  ].5[مناسب و بهینه انجام داد 

  یابی بر مبناي فعالیت روش هزینه

هاي مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با هر فعالیت  سپس هزینه ها شناسایی شده، ابتدا فعالیت ،یابی بر مبناي فعالیت در روش هزینه

هاي مناسب، اثرات حاصل از تغییرات  کارگیري روش هبا ب ،یابی بر مبناي فعالیت هزینهسیستم  ].6[ گردد محاسبه می ،بر مبناي تسهیم

یکی از . کند منظور می ،آنبهاي تمام شده و  ها هزینههاي خاص هر فعالیت را در محاسبه  تنوع و ویژگی ها، پیچیدگی، فعالیت

به ارائه اطالعات غیر مالی  ها و کند، توانایی شناسایی دقیق هزینه می ها متمایز از سایر سیستم هاي این سیستم که آن را ویژگی

  ].7[ استها  افزایش کارآیی فعالیت بهبود عملکرد ومنظور 

  

 ها مواد و روش

جامعه  .بود معرفی یک روش قابل اجرا در بخش معاونت دانشجویی هدف  بامقطعی -پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردي

هاي مربوط به این مطالعه از طریق  داده .به انجام رسید 1390سال تحصیلی بود و در معاونت دانشجویی دانشگاه تهران  ،وهشژپ

و تعریف  ،مرحله 10طور کلی روش انجام این پژوهش در قالب  به .شدآوري  جمع ،شده توسط محقق طراحیاي  هاي هزینه جدول

  .انجام گردید

  تعریف هدف هزینه با توجه به نوع سازمان :مرحله اول 

با که دلیل این بهباشد،  ترین مراحل می، یکی از مهمالیتعیابی برمبناي ف هزینهتعریف و مشخص کردن هدف هزینه در سیستم 

تخصیص هزینه و محاسبه بهاي  در نهایتها و  بندي مراکز فعالیت، آنالیز فعالیت، شناسایی هزینه عملیات طبقه توجه به هدف هزینه،

بهاي تمام شده خدمات دانشجویی در حوزه معاونت دانشجویی تعیین  پژوهش حاضر، هدف هزینه. تمام شده انجام خواهد گرفت

  .باشد می

  مراکز فعالیتدرون  در ها بندي فعالیت و گروه مراکز فعالیتیف تعر :مرحله دوم

 اي از مجموعه ،مراکز فعالیت. یابی است ها و عملیات هزینه فعالیتتحلیل تجزیه و مبناي اصلی  ،شناسایی مراکز فعالیت تعریف و

ها و با استفاده از نمودار  ر اساس بررسیب .شوند می دهیزمان، سابا همها  کنترل فعالیت بهبود و منظور بهها هستند که  فعالیت

مدیریت امور ند از بود فهرست مراکز فعالیت معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران شناسایی شد که عبارت ،سازمانی

مدیریت  مدیریت بهداشت و درمان، العاده، مدیریت امور فرهنگی و فوق مدیریت تربیت بدنی، مدیریت امور خوابگاهی، دانشجویی،

  .راهنمایی و مشاوره دانشجویی و مدیریت ایثارگران

  کننده خدمات تعیین مراکز باالسري و ارائه :مرحله سوم

 یادو کلیه مراکز فعالیت  کرد میطور غیرمستقیم ارائه خدمت  که به بودمعاونت دانشجویی  ،در پژوهش حاضر، مراکز باالسري

   .کردمیشده در مرحله دوم را پشتیبانی 

  ها و خصوصیات هر کدام از منابع از فعالیت یک شناسایی منابع مورد نیاز براي انجام هر :چهارمحله مر

نیروي انسانی، لوازم مصرفی، ساختمان و ( تعریف شده و یا خروجی سیستم، منابع  در این مرحله با توجه به هدف هزینه

  .یدمشخص گردت مراکز فعالی از یک مورد نیاز براي انجام هر )تجهیزات، انرژي
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  تعریف و شناسایی محرك منابع :پنجممرحله 

. کند را بر حسب هر کدام از منابع مشخص می ها عاملی است که ارتباط بین منابع مصرف شده و فعالیت، منظور از محرك منابع

توان  می ،تفاده از محرك منابعباشد و با اس یا تعداد فعالیت می ،حجم ،کننده رابطه علّی بین منابع مصرف شده تعیین ،محرك منابع

  ].8[ نسبت دادهزینه حجم منابع استفاده شده را به 

  یابی در مراکز فعالیت عملیات هزینه :ششممرحله 

هزینه منابع مورد نیاز براي انجام  ،در این مرحله در مرحله چهارم ، براي انجام هر فعالیت تعیین شده با توجه به منابع مورد نیاز

طور جداگانه توسط معاونت  هاي مربوط به هر کانون هزینه، به که کلیه هزینهدر این مطالعه با توجه به این. شداسایی ها شن فعالیت

 .هاي مستقیم در نظر گرفته شدند هایی مانند هزینه انرژي، جزء هزینه ، هزینه بود دانشجویی محاسبه شده

  راکز فعالیتبر حسب م هاي هزینه تعریف و شناسایی محرك :تمفمرحله ه

دهند با این تفاوت که محرك هزینه عامل ارتباط دهنده  هاي منابع را انجام می عملیات مشابه محرك هاي هزینه دقیقاً محرك

  . ]9[ باشد هاي ایجاد شده در مراکز هزینه و هدف هزینه می بین هزینه

در پژوهش مورد  هزینهمحرك  ت و براي انتخابها با توجه به هدف هزینه اس دهنده تقاضا براي فعالیت نشان ،هزینهمحرك 

  :ول زیر در نظر گرفته شدصا، نظر

  . هایی استفاده شود که با نوع فعالیت مطابقت داشته باشد هاي فعالیت از محرك: قاعده اول

جا که محرك هزینه از آن. ارتباط داشته باشد ،شود هایی که مصرف می طور واقعی با فعالیت ههاي هزینه باید ب محرك: قاعده دوم

ها  باید هزینه منابعی که براي انجام فعالیت ،کند، بنابراین محرك هزینه انتخاب شده ها نقش اصلی را ایفا می در تخصیص هزینه

  .شود را تعیین کند مصرف می

 ه بتوان با استفاده ازانتخاب محرك هزینه باید طوري باشد ک. طور بهینه انتخاب شود ههاي هزینه باید ب تعداد محرك: قاعده سوم

که عالوه بر این از طرف دیگر انتخاب زیاد مبناهاي هزینه. تخصیص داد ،به هدف هزینه تا حد زیادي هاي سربار را آن هزینه

  .کارآیی مدل خواهد شد نداشتنباعث  کند، آوري اطالعات را با مشکل مواجه می جمع

 از مبناهاي فعالیت معموالً. ها گردد ود که باعث بهبود عملکرد فعالیتهاي هزینه باید طوري انتخاب ش محرك: قاعده چهارم

باید ، شود ها استفاده می براي تسهیم هزینه کهاي  هاي هزینه بنابراین محرك. شود عنوان معیارهاي سنجش عملکرد استفاده می هب

  .ها شود باعث بهبود عملکرد فعالیت

 هزینه هاي محرك .سیستم وجود داشته باشد ها درشود که معیار سنجش هزینه آن اي استفاده هاي هزینه از محرك: قاعده پنجم

گردد هایی انتخاب  محركباید  بنابراین .کنند استفاده می ،از معیارهاي سنجش هزینه متفاوت معموالً ،هاها بر حسب نوع آن فعالیت

  ].3[ وجود داشته باشدسازمان  در هااي آن هزینهاطالعات که 

هاي خود معاونت دانشجویی ثبت شده است،  هاي خود ساختمان معاونت دانشجویی در سر فصل هزینه که هزینهبه این با توجه

و به هر  ندشدتسهیم  ،)تعداد کارمندان( بر اساس مبناي تسهیم ،هاي باالسري در نظر گرفته شدند عنوان هزینه هها که ب این هزینه

  .کانون هزینه اضافه گردید

  هاي غیر مستقیم به هدف هزینه  عملیات تخصیص هزینه: هشتم مرحله

   :ها عبارتند از هزینه

ها مواد اولیه و حقوق و  ترین این هزینه مشخص .که ارتباط مستقیم با تولید دارند هستند هایی هزینه :هزینه مستقیم .1

  .استدستمزد 

در تولید محصول نقش اصلی را ، باشند میبراي تولید محصول الزم  دکه هرچن هستندهایی  هزینه :هزینه غیرمستقیم .2

  ].11[باشد  ، هزینه انرژي میها ترین این هزینه مشخص .ندارند

هاي غیر  با در نظر گرفتن هدف هزینه، هزینه نیستهاي مستقیم  هزینه تنهاهاي مربوط به هر هدف هزینه  که هزینهبا توجه به این

هاي مربوط به هر هدف هزینه  تا بر این اساس کل هزینه ه شدبه هدف هزینه اختصاص داد ،منابع مستقیم بر حسب محرك

  . مشخص گردید
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  محاسبه بهاي تمام شده هدف هزینه :همنمرحله 

هاي تخصیص داده شده به  در این مرحله با توجه به هدف هزینه، حجم و میزان آن در طول دوره مورد بررسی و همچنین هزینه

ها بر تعداد و تقسیم آن ها در پژوهش حاضر با جمع زدن  تمامی هزینه .شداهداف هزینه، بهاي تمام شده آن محاسبه  هر کدام از

  .دیهزینه خدمات ارائه شده به هر دانشجو محاسبه گرد دانشجویان،

کل هزینه مدیریت راهنمایی و +کل هزینه مدیریت بهداشت ودرمان + کل هزینه مدیریت تربیت بدنی+کل هزینه مدیریت  امور دانشجویی 

 A=کل هزینه مدیریت امور خوابگاه + کل هزینه مدیریت ایثارگران+ دانشجویی

 B=تعدادانشجویان

 C=کل هزینه مدیریت امور خوابگاه 

 D=تعداد دانشجویان ساکن در خوابگاه

 A/B=در حوزه معاونت دانشجوییارائه شده به دانشجو بهاي تمام شده خدمات دانشجویی 

  C/D =بهاي تمام شده خدمات دانشجویی ساکن در خوابگاه در حوزه معاونت دانشجویی

 E=90ویی در سال کل اعتبار معاونت دانشج

  E/B=90سرانه اعتبار لحاظ شده براي دانشجو در سال 

 F=کل هزینه مدیریت دانشجویی

  F/B=یسرانه هزینه خدمات دانشجویی ارائه شده به دانشجو در حوزه مدیریت دانشجوی

  G=کل هزینه مدیریت تربیت بدنی

  G/B=سرانه هزینه خدمات دانشجویی ارائه شده به دانشجو در حوزه مدیریت تربیت بدنی

  H=کل هزینه مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

  H/B=سرانه هزینه خدمات دانشجویی ارائه شده به دانشجو در حوزه مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

  I=شت ودرمانکل هزینه مدیریت بهدا

  I/B=سرانه هزینه خدمات دانشجویی ارائه شده به دانشجو در حوزه مدیریت بهداشت ودرمان

  J=کل هزینه مدیریت راهنمایی و مشاوره دانشجویی

  J/B=سرانه هزینه خدمات دانشجویی ارائه شده به دانشجو در حوزه مدیریت راهنمایی و مشاوره دانشجویی 

  .محاسبه بهاي تمام شده خدمات دانشجویی در حوزه معاونت دانشجویی طراحی گردید برايار افز همچنین الگوریتم و نرم

  

 ها یافته

و کمترین هزینه مربوط به مدیریت ) ریال 100068107113( شترین هزینه مرکز فعالیت مربوط به مدیریت امور دانشجوییبی

بیشترین سرانه خدمات ارائه شده به دانشجو به تفکیک مراکز  .)1جدول (بود ) ریال 13779461189( راهنمایی و مشاوره دانشجویی

و کمترین سرانه خدمات ارائه شده به دانشجو به تفکیک مراکز فعالیت  )ریال11153766(فعالیت مربوط به مدیریت امور خوابگاهی 

در هر مرکز فعالیت مربوط به هزینه  بیشترین هزینه). 2جدول (بود ) ریال 650803( مربوط به مدیریت راهنمایی و مشاوره دانشجویی

با ). 3جدول (بود الملل  ط به دانشکده بینمربوط به خدمت ارائه شده به دانشجو مربو، بیشترین سرانه هزینه ).1نمودار (بود قراردادها 

دانشگاه علوم  شده در مرحله نهم روش پژوهش، بهاي تمام شده خدمات ارائه شده به کلیه دانشجویانیاد توجه به روش محاسبه

  .شدریال محاسبه 916/465/12پزشکی تهران، 

  هاي فعالیت معاونت دانشجویی میزان هزینه کانون: 1جدول 

  کانون هزینه

ت امور 
مدیری

ی
جوی

ش
دان

ت امور   
مدیری

ی
خوابگاه

ت   
مدیری

ی
ت بدن

تربی
  

ت 
مدیری

ی و 
فرهنگ

ق برنامه
فو

ت   
مدیری

ت 
ش

بهدا

ن
ودرما

ت   
مدیری

ی و 
راهنمای

شاوره 
م

ج
ش

دان
ی

وی
ت   

مدیری

ن
ایثارگرا

  

ع
جم

  

لیست هزینه ها به 

  تفکیک کانون هزینه

 39714437998 1931495847 2712848242 3156084790 3562183960 5114319908 17628818529 5608686724  حقوق ودستمزد

اضافه -کارانه-حق ماموریت

  کمک هزینه -کار
1772496777 5872237393 1582033972 1116236863 3/977453473 3/816375468 3/636677180 12773511128 

 2439202984 71/32020285 71/29800285 71/33011285 431259071 1359548785 7/472364485 71/81198785  حمل و نقل و ارتباطات

 7634476024 86/19470402 86/19355402 86/30246902 137783903 9/495066333 6714399670 218153408.9  نگهداري و تعمیرات

چاپ و خرید نشریات و 

مطبوعات و تصویر برداري و 

  تبلیغات و تشریفات

29/51350407 1204400257 2708479230 1006457167 3/108254407 29/16330407 1037475657 6132747534 
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 7/113926285 43/12955071 43/12955071 43/12955071 4/12955071 43/12955071 43/12955071 14/36195857  هزینه هاي حقوقی و بانکی

 6601463000 14/36195857 14/35581857 14/35581857 1/43068857 1/101525857 6312139857 14/37368857  آب و برق و سوخت

 38214971821 3/161211028 29/58917278 29/74733769 270044180 5386679517 3484879659 28778506388  مواد مصرفی

 46230000 714/6604285 714/6604285 714/6604285 71/6604285 714/6604285 714/6604285 714/6604285  ه مطالعاتیهزین

 3693931878 94032000 94032000 94032000 94032000 94032000 3129739878 94032000  اجاره و کرایه

 85883315007 8918324488 8865396857 8979096857 8865396857 10393919309 12615392932 27245787707  قرارداد ها

 12882174336 7/793915147 7/731046788 1598710922 1022533787 4352507944 3511906642 7/871553105  سایر هزینه ها

-موجودي دارو(موجودي ها

قطعات -ملزومات اداري

مواد - لوازم تاسیساتی-یدکی

  )لوازم ساختمانی-غذایی

32927013428 2695924794 2472426939 206266431 27703303.86 9/104421863 25783303.86 38459540063 

 4756515800 147188600 58065000 39615000 171315000 1778387400 2112179800 449765000  انبار اموال

- پزشکی(لوازم و تجهیزات

سرمایشی و -مخابراتی-رایانه

  )گرمایشی واداري

71/22468035  71/78805775 7/356770035 7/21618035 71/20338035 71/20338035 71/20338035 540675990 

  

  حق انشعاب آب
14/24622857 14/27081857 14/24622857 1/24622857 14/24622857 14/24622857 14/24622857 174819000 

 2878920420 6/172769488 6/172769488 6/172769488 172769489 172769488/ 6 6/172769488 1842303489  کمک رفاهی دانشجویان

 263940859267 14071079536 13779461189 15391814306 18165147814 36412648933 66052600375 100068107113  جمع

  

  سرانه هزینه مربوط به خدمات ارائه شده به دانشجو به تفکیک مراکز فعالیت: 2جدول 

  )باشد واحد ریال می(ده به دانشجو به تفکیک مراکز فعالیت سرانه هزینه مربوط به خدمات ارائه ش

 4726213  مدیریت امور دانشجویی

 11153766  مدیریت امور خوابگاهی

 1719768  مدیریت تربیت بدنی

 857939  مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

 726954  درمان مدیریت بهداشت و

 650803  مدیریت راهنمایی و مشاوره دانشجویی

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .آورده شده است درصد هر هزینه به کل هزینه ،دراین نمودار :1نمودار 

  

  هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران شده به تفکیک دانشجویان دانشکده سرانه هزینه مربوط به خدمت ارائه: 3جدول 

  الملل دانشکده بین  ها سایر دانشکده  تاريدانشکده پرس  دانشکده داروسازي  دانشکده دندانپزشکی  دانشکده پیرا پزشکی  دانشکده پزشکی

30744422  114013330  276377863  190433520  148198124  48607893  366076088  
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  يریگ جهینتبحث و 

به دست آمده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط برقرار کند و  نتایج و منابع مصرف تواند بین سیستم سنتی حسابداري، نمی 

ک از یهاي دستگاه در هر اکثر مدیران نیز به همین دیدگاه عادت دارند و تنها به جمع هزینه. پردازد ها می ري هزینهتنها به جمع آو

موجب تقویت دیدگاه این گونه  ،کنند و سیستم حسابداري نیز که در همین جهت شکل گرفته است اي توجه می هاي مواد هزینه طبقه

ي گیر گیري مخارج برحسب منابع، به اندازه به جاي اندازه اید دیدگاه خود را تغییر دهند وحسابداران و مدیران ب. شود مدیران می

زمانی که اطالعات حسابداري نه تنها از منظر منابع صرف . روي آورند) پیامدها( دست آمده ها و نتایج به ها برحسب خروجی هزینه

 ها، و هزینه واحد خروجی ها، هزینه فرایندهاي درون فعالیت ه فعالیتدست آمده یعنی هزین ها و نتایج به شده بلکه از منظر خروجی

 شتگیري در اختیار خواهند دا مبناي معتبرتري براي تصمیم قرارگیرد، ، در اختیار مدیران ها و هزینه نتایج حاصل از خروجی) محصول(

]11[.  

اعتبارات لحاظ شده  92درسال  .یال برآورد گردیدر12456916بهاي تمام شده خدمت ارائه شده به دانشجویان ،در پژوهش حاضر

محاسبه گردیده  8197043، ریال بوده است و سرانه اعتبار در نظر گرفته براي هردانشجو 173556000000براي معاونت دانشجویی 

ها  درصد هزینه 60درصد کل هزینه دانشجو از منابع عمومی توسط دولت تامین شده است و 40 ست کها نتایج حاکی از آناین  .است

 امراین  گردد و ر میاعتبار است که این کسري به کاهش و افت کمیت وکیفیت خدمات دانشجویی در محورهاي مختلف منج بدون

 .سازد بازنگري در اعتبار لحاظ شده براي معاونت دانشجویی را بیش از بیش روشن میضرورت 

سب و دقیق در مورد برخی عناصر هزینه که موجب برآورد تقریبی توان به نبود اطالعات منا هاي پژوهش می از محدودیت

  .کرداشاره  ،گردید ها می هزینه

امکان مقایسه بهاي تمام شده خدمت در این پژوهش با  ،در این زمینه صورت نگرفته است مشابهی که پژوهش با توجه به این

ی و اي دیگر دانشگاه از جمله معاونت آموزشه ش در حوزههوشود این پژ پیشنهاد میدر نتیجه  .هاي دیگر وجود ندارد پژوهش

هاي  سنجی از دانشجویان در ارتباط با کیفیت و کمیت خدمات حوزه گردد با رضایت همچنین پیشنهاد می. پژوهشی نیز صورت گیرد

در امر تخصیص گیري  تصمیممختلف دانشگاه و مقایسه نتایج آن با بهاي برآورد شده براي هر حوزه دانشگاه مبناي معتبرتري براي 

  .ولین مربوطه قرار گیردبودجه در اختیار مسؤ
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