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  چکیده

 

موضوو  عوال ه بور  نیکنند که ایم یسپر مارستانیاز زمان خود را در ب یتخصص به جهت کسب مهارت، بخش اعظم ارانیدست :مقدمه

ه شود. مطالعه حاضور بویم هامارستانیب ریبا سا سهیدر مقا یآموزش یهامارستانیب یهانهیهز شیباعث افزا از،یمورد ن یانسان یر ین نیمأت
 پرداخت. مارستانیب یهانهیاز هز یمختلف پزشک یهاتخصص در رشته ارانیدست شآموز یهانهیمحاسبه سهم هز

تخصوص در  ارانیاستفاده شوده توسود دسوت یانهیمطالعه اقالم هز نیبود. در ا ی  کاربرد یفیپژ هش حاضر از نو  توص :بررسی روش

شود.  نیویتع ویبا استفاده از د  سونار رانیا یتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک یموزشآ یهامارستانیاز ب یکیدر  1181-89 یلیسال تحص

 یوی  بر اساس سونار الیر ونیلیم 225ا ل مبلغ  یویبر اساس سنار سال کی یتخصص ط اریدست کیآموزش  نیانگیبه طور م ها:یافته

هوا را نهیدرصد از هز 55از  شیب ویه داشت. کارانه در هر د  سناربه همرا نهیمورد مطالعه هز یآموزش مارستانیب یبرا الیر ونیلیم 229د م 
   نیکمتور و،یدر هر د  سونار یهوشی  ب یقانون یپزشک یهارشته بیبعد قرار داشت. به ترت گاهیدر جا یمصرف مبه خود اختصاص داد   لواز

 ها را داشتند.نهیسهم از هز نیشتریب

هر رشته متفا ت است اما بوه جهوت  یبرا شتریب یبه آزمون   خطا ازیبر اساس ن مارستانیبآموزش در  یهانهیهز :یریگجهیو نت بحث

 ارانیبوه دسوت یپزشوک زاتیوتجه نی  همچنو یمواد   لووازم مصورف نهیفرهنگ مصرف به ستیبایم مارستانیب یهانهیدر هز ییجوصرفه
 آموزش داده شود.

 یآموزش مارستانیتخصص، ب اریدست م،یستقم نهیهز ،یابینهیاقتصاد آموزش، هز :یدیکل واژگان
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 مقاله پژوهشی 
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                                                                                                                       و همکاران هیمحمودرضا آل بو

 

 یآموزش مارستانیب کیتخصص در  ارانیآموزش دست یهانهیهز

 مقدمه

ه هر سازمان ب یهاهیاز جمله سرما یانسان یروین

 یمنابع، امکان بارور ریبرخالف سا رایرود زیشمار م

شت به در بخش بهدا یانسان یرویدارد. ن ییو شکوفا

دارد و  یاژهیو گاهیخدمات محور بودن جا لیدل

پزشکان  ها خصوصا  از آن یمندعادالنه و بهره عیتوز

نظام  رانیمد یاهو متخصص از جمله چالش یعموم

مذکور،  یهاغلبه بر چالش یهااز راه یکی(. 1است )

کشورها از  ازیمتخصص بر اساس ن یروهاین تیترب

اهداف نظام  نیتریآموزش است. از اساس قیطر

انسان  کیروشن از  یریارائه تصو ،یآموزش پزشک

ثر در ؤمشارکت م یتوانمند برا یروین تیسالم، ترب

 ارانیکامل و مناسب دست زیتجهارتقاء سالمت جامعه، 

الزم  یهایبه دانش، مهارت و توانمند انیو دانشجو

-2) جامعه است یبهداشت یازهایوردن نآدر جهت بر

متخصص  یروهایتخصص از جمله ن نارای(. دست4

به  یهستند که پس از گذراندن دوره پزشک ازیمورد ن

ادامه  لیسال بسته به رشته، به تحص 7تا  4مدت 

 یهادوره عالوه بر گذراندن دوره نیدهند و در ایم

به  مارستانیاز زمان خود را در ب یبخش اعظم ،یتئور

که است  ازین جهتنیبدپردازند. یکسب مهارت م

به عنوان  رندیقرار بگ یعمل یهاطیدر مح ارانیدست

اتاق  التیاز تسه یجراح یهارشته ارانیمثال دست

مهارت الزم  یاحعمل استفاده نموده تا در اعمال جر

 (.  5 ،6) ندیرا کسب نما

با توجه به  یو دولت یآموزش یهامارستانیب   

از خدمات  یبه ارائه بعض یلیخود تما یهااستیس

 دیخود، مجبور به خر یبعد آموزش لیرند اما به دلندا

و ارائه خدمات مرتبط به آن  زاتیتجه یبرخ

انجام  یآموزش به درست کهیدرصورتگردند. یم

 تیربمدت از منافع تجامعه در بلند قطعا  رد،یپذ

مند خواهد ها و مقاطع مختلف بهرهدر رشته ارانیدست

له کمبود منابع از جم یلیکه به دال یشد اما در صورت

اجازه آزمون و خطا داده  ارانیو تورم، به دست یمال

 یاز طرف هامارستانیها در بحضور آن نشود، مسلما  

 گرید ییها را باال برده و از سومارستانیب یهانهیهز

جامعه خواهد داشت چون  یبرا ییباال تفرص نهیهز

بدون  یانسان یروهاین تیترب وبیمع کلیشاهد س

و  یخدمات سالمت نییپا تیفیک در نتیجهمهارت و 

طور که بود. همان میدر جامعه خواه یکاهش سالمت

است که  ییاز فاکتورها یکیشد آموزش  انیب

 تا  یو نها شیرا افزا یآموزش یهامارستانیب یهانهیهز

( اما با 7-12دهد )یها را کاهش مه سود آنیحاش

 یاروهین تیدر ترب یبخش دولت تیمورأتوجه به م

توان خدمات یبه واسطه آموزش نم از،یمورد ن یانسان

در آموزش  یگذارهیده را حذف نمود چون سرماانیز

مختلف، توسعه  یهانهیدر زم یانسان یروین تیو ترب

 نی. با اداشتکشور را به دنبال خواهد  شرفتیو پ

تمام شده  نهیو هز یاز اطالعات مال یحال آگاه

تواند در یم ینانسا یروین تیآموزش و ترب

 شیو افزا یآموزش رانیمناسب مد یریگمیتصم

رفع  نیو همچن ینظام آموزش یاقتصاد ییکارا

و  مارستانیدر ب ها خصوصا نهیهز شیافزا یهاچالش

 ،13) باشد تهداش ییها نقش بسزاآن یمال نیمأنحوه ت

 یمذکور برا یها(. به جهت کاهش چالش14

 23دانشگاه مطابق ماده  ران،یدر کشور ا هامارستانیب

مستقل، بر اساس  مارستانیدستورالعمل اداره ب

سسه، خدمات ؤها با ممارستانیب نینامه بموافقت

تمام  نهیمورد توافق بر اساس هز یو پژوهش یآموزش

اعتبار خواهد نمود.  نیمأرا ت امنایأت هشده مصوب 

 یکمک آموزش یهانهینحو که بابت هز نیبه ا

و  ابیا ه،یتغذ ،یل خدمات رفاهشام انیدانشجو
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                                                                                                                       و همکاران هیمحمودرضا آل بو
 یآموزش مارستانیب کیتخصص در  ارانیآموزش دست یهانهیهز

 

بر اساس  یو ملزومات کمک آموزش لیذهاب، وسا

مصوب در بودجه ساالنه، سهم  یسرانه آموزش

از آموزش محاسبه و در  مارستانیب یهانهیهز

برنامه  محلنامه لحاظ خواهد شد و از موافقت

 (. 15شود )یپرداخت م مارستانیسسه به بؤآموزش م

 یپزشک انیآموزش دانشجو نهیهز یبررس نهیزم در   

و همکاران در کشور  Vimolketتوان به مطالعه یم

 نهیهز»مطالعه با عنوان  نیاشاره نمود. هدف ا لندیتا

در دانشگاه چاوال النگ  یدکتر پزشک کیآموزش 

 یپزشک انیاز دانشجو کی، محاسبه سرانه هر «کورن

طرح دانشگاه مستقل بود. در  یابر یسازادهیجهت پ

 یبانیپشت ،ییبه بخش اجرا نهیمطالعه مراکز هز نیا

 نیترنهیشد. پرهز میتقس یو واحد آموزش یآموزش

درصد،  25 یشامل گروه پزشک یآموزش یهابخش

 11درصد و گروه اطفال  12 مانیگروه زنان و زا

 یا(. مطالعه16آموزش بود ) یهانهیدرصد از کل هز

ر دانشکده د انیبه محاسبه سرانه دانشجو هک گرید

و همکاران در  Goodwinپرداخت مربوط به  یپزشک

 نیمتحده بود. ااالتیواقع در ا نایرجیدانشگاه و

. گرفت انجام 1994 – 1995 یمطالعه در بازه زمان

 میدر تماس مستق یعلم تأیه یکه اعضا یزمانمدت

 هساعات صرف شد نیبودند و همچن انیبا دانشجو

نظر مد ینیکار بال ین براو کارکنا دیاسات ان،یدانشجو

 یعلم تأیه یمربوط به اعضا یهانهیقرار گرفت. هز

 یهانهیهز ریقابل انتساب و سا یهانهیهز ریو سا

 یساالنه آموزش پزشک نهیبرآورد شد. هز میرمستقیغ

 (.17دالر برآورد شد ) 692269 انیدانشجو

آموزش را  نهیانجام شده در کشور تنها هز مطالعات   

 یهانهیاند و در رابطه با هزشگاه محاسبه نمودهدر دان

است.  امدهین انیبه م یها صحبتمارستانیدر ب یآموزش

 یهانهیهز کیموارد تفک یدر برخ کهنیبا توجه به ا

 نیهمراه است بنابرا یبا دشوار یو درمان یآموزش

 یهانهیبتوان بر اساس آن هز که یزمیتوسل به مکان

محاسبه کرد،  تیبه واقع کیزدن یمذکور را با برآورد

بر  کهنیا گریبرخوردار است. نکته د یادیز تیاز اهم

مصوب وزارت بهداشت،  یدرس یهااساس سرفصل

 ه،یو علوم پا ینیبال یهاسرفصل یاز مواد درس یبرخ

و  شود فیتکل نییتع یدر مراکز درمان یستیالزاما  با

 ،یعلوم پزشک انیاز دانشجو یتوجهبخش قابل

 رندیفرا گ ینیبال یهاطیرا در مح یت آموزشخدما

مرتبط با  یخدمات آموزش یهانهیهز نییتع نیبنابرا

بر  یمبتن یواقع یابینهیهز یعنیها )سرفصل نیا

( ینیبال طیدر مح یاتیعمل یآموزش یهاسرفصل

 رانیمد اریدر اخت ار یمهم یانهیتواند اطالعات هزیم

به طور  قرار دهد. یریگمیجهت تصم یآموزش

نحوه پرداخت به  نهیدر زم یریگمیخالصه، تصم

از  انیمستقل بابت آموزش دانشجو یهامارستانیب

دستورالعمل  23بر اساس ماده  یطرف معاونت آموزش

 یمستقل و جبران خدمات آموزش مارستانیاداره ب

 یابیدست زیو ن یآموزش نتاز طرف معاو یمراکز درمان

حوزه معاونت  آموزش در یاقتصاد ییبه کارا

و انجام  یشواهد علم ازمندیدانشگاه، ن یآموزش

 نیتخم یمنظور برانیباشد. بدیم یمحاسبات اقتصاد

در  ارانیدست یخدمات آموزش نهیسرانه هز

و  یواقع یابینهیهز کردیها با استفاده از رومارستانیب

 ینیبال طیکه در مح یآموزش یهابر اساس سرفصل

 نهیت انجام مطالعه در زمشود، ضروریم یاتیعمل

مشخص  مارستانیآموزش در ب یهانهیبرآورد هز

 نیمطالعه با هدف تخم نیا بیترتنیگردد. بدیم

 کیتخصص به تفک ارانیدست یآموزش یهانهیهز

 یهامارستانیاز ب یکیدر  یو جراح یداخل یهارشته

در  رانیا یتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک یآموزش
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 یآموزش مارستانیب کیتخصص در  ارانیآموزش دست یهانهیهز

 انجام شد.     1396-97 یلیسال تحص

 
 روش بررسی

پژوهش حاضر از نوع توصیفی و کاربردی بود کهه در 

های آموزشی تحت پوشش دانشگاه یکی از بیمارستان

 429تخههت مصههوب و  4۸6 علهوم پزشههکی ایههران بها

انجهام شهد. بیمارسهتان مهذکور از جملهه تخت فعال 

هایی بود که بیشترین تعداد رشته و همچنین بیمارستان

ههای تخصص را در خود جای داده بود. هزینه دستیار

مستقیم و غیرمستقیم آمهوزش دسهتیاران تخصهص در 

محاسههبه شههد. بیمارسههتان  1396-97سههال تحصههیلی 

رشهته تخصصهی  15منتخب در زمهان مطالعهه دارای 

های زنان و برای آموزش دستیاران تخصص بود. رشته

 -ریهه -قلهب - گهوارش) هایی داخلهیزایمان، رشته

، پزشههکی (غههدد -رومههاتولو ی -خههون - ولههو ینفر

قانونی، ارتوپدی و جراحی دست، جراحهی عمهومی، 

بیهوشی، طب اور انهس و گهوش و حلهق و بینهی در 

بیمارستان مذکور از نظهر هزینهه مهورد بررسهی قهرار 

های مسهتقیم و غیرمسهتقیم آمهوزش در گرفتند. هزینه

و بیمارستان منتخب برای هر رشته بر اساس دو سهناری

یهابی مطالعهه، محاسبه شد. با توجه به رویکرد هزینهه

ای پرداختی توسهط بیمارسهتان در های هزینهتنها آیتم

ای هههای هزینهههمحاسههبات در نظههر گرفتههه شههد. آیههتم

شناسایی شده کارانه، مواد و لوازم مصرفی عمهومی و 

اختصاصی، اسهتهال  و تعمیهر تجهیهزات، اسهتهال  

روی انسهانی، تغذیهه، ساختمان، حقوق و دسهتمزد نیه

ایاب و ذهاب و فضاها و تجهیزات آموزشی را شهامل 

کهه مالکیهت سهاختمان متعلهق بهه شد. با توجه به این

دانشگاه بود بنابراین استهال  ساختمان در محاسهبات 

ای ایهاب و های هزینهدر نظر گرفته نشد همچنین آیتم

ذهاب و حقوق و دسهتمزد نیهروی انسهانی بهه دلیهل 

هها توسهط دانشهگاه در محاسهبات هزینه آنپرداخت 

سهم هزینه آموزش برای هر رشته در ایهن لحاظ نشد. 

بیمارستان آموزشی به صهورت سهرانه محاسهبه شهد. 

 کار گرفته شده به شرح زیر بودند:ه سناریوهای ب

 ای و های هزینههدر سناریوی اول تمامی آیتم

ههها توسههط دسههتیاران از طریههق میههزان اسههتفاده از آن

صاحبه با معاون آموزشی بیمارستان منتخب، رؤسای م

هههای بههالینی، اسههاتید و سرپرسههتاران از طریههق بخههش

مصاحبه با معاون آموزشی بیمارستان منتخب، رؤسای 

های بالینی، اساتید و سرپرستاران شناسهایی شهد بخش

و در فرم محقق ساخته وارد شد. در این فهرم تمهامی 

سال تحصیلی دسهتیاران، های مربوط به نام رشته، داده

تعداد اساتید و دستیاران، تعهداد سهاعات تهدریس در 

ها توسهط بیمارستان، مواد مصرفی و میزان استفاده آن

دستیاران، تجهیهزات مهورد اسهتفاده، میهزان خرابهی و 

هها، فضهاهای آموزشهی، میزان استفاده دستیاران از آن

ی ههاهای غذایی، میزان اسهتفاده از سهالنتعداد وعده

هزینه ههر  کنفرانس، کتابخانه در نظر گرفته شد. نهایتا 

دست آمده در مصاحبه از واحد امور ه کدام از موارد ب

مههالی اخههذ و میههزان سهههم دسههتیاران از هههر کههدام از 

 محاسبه شد.  هاسرفصل

  در سناریوی دوم فرض بر این گرفته شد که

ها جزئهی به دلیل حضور مستمر و دائمی دستیاران، آن

رونهد و از تمهامی بیمارستان به شهمار مهی کارکنان از

ای نظیهر مهواد مصهرفی، تجهیهزات، ههای هزینههآیتم

بهالینی  کارکنهاناستهال  و تعمیرات به انهدازه سهایر 

های برند. بنابراین میزان سهم دستیاران از آیتمسهم می

بهالینی در  کارکنهانها از کل هزینه، به نسبت تعداد آن

 نظر گرفته شد. 

ههای مهورد نیهاز مطالعهه آوری دادهبه منظور جمهع   

پژوهشههگر بههه بیمارسههتان منتخههب مراجعههه نمههود. 
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اطالعات مربوط به هزینه لهوازم مصهرفی بهه تفکیهک 

های مورد مطالعه از واحد انبار دارویی اخذ شد. بخش

سسه مهدد ؤها با کمک ماطالعات مورد نیاز این بخش

ههای شهد. هزینهه آوریبرای سال مورد مطالعه جمهع

مربوط به تعمیهر و نگههداری کلیهه تجهیهزات مهورد 

استفاده توسط دستیاران از واحهد تجهیهزات پزشهکی 

بیمارسههتان اخههذ شههد. هزینههه مربههوط بههه اسههتهال  

آوری شهد. تجهیزات از واحد امهوال بیمارسهتان گهرد

ههها از واحههد حسههابداری اخههذ گردیههد. سههایر هزینههه

ها همچون تعداد هیم هزینههای مورد نیاز برای تسداده

بهالینی در  کارکنهاندستیاران در مقاطع مختلف، تعداد 

هر بخش از واحدهای مدار  پزشهکی و اداری اخهذ 

 شد. 

 

 هایافته

 ریههاسههتهال  و تعم ،یکارانههه، مههواد و لههوازم مصههرف

 میمسهتق یهانهیهز یفضاها و لوازم آموزش زات،یتجه

ها آن نهیکه هزبود  میرمستقیغ نهیسرفصل هز هیو تغذ

شهد. نحهوه محاسهبه یپرداخهت مه مارسهتانیتوسط ب

 مارسهتانیتخصهص در ب ارانیدسهت یانههیهز یهاتمیآ

 باشد:یم لیمنتخب به شرح ذ

 یشنهادیکارانه با توجه به دستورالعمل پ نهیهز :کارانه

شهاغل در  یتخصصه ارانینحوه محاسبه کارانهه دسهت

 رانیها یپزشک دانشگاه علوم یو درمان یمراکز آموزش

 لحاظ شد. 

اخهذ و  هیاز واحد تغذ ییبسته غذا نهیهز :هیتغذ نهیهز

مختلهف محاسهبه  یهارشته کیبه تفک ارانیدست یبرا

 ییههر بسهته غهذا ه،یشد. بر اساس گزارش واحد تغذ

داشهت.  نههیهز الیهههزار ر 121مذکور  مارستانیدر ب

در روز  ییغذا ییهابر اساس تعداد وعده هیتغذ نهیهز

 محاسبه شد. ارانیدست یبرا

را  هیکه فقط تغذ یدر صورت یبه ذکر است حت الزم   

معهادل  انهیسهال میریدر نظر بگ یانهیهز تمیبه عنوان آ

 یدر صورت وعده ناهار و در صهورت الیر ونیلیم 2۸

 تیهفعال مارسهتانیدر ب کیبه صورت کش ارانیکه دست

اده ناهههار و شههام را اسههتف ییو دو وعههده غههذا نههدینما

 مارسهتانیبهه ب الیر ونیلیم 57معادل  یانهیهز ندینما

 گردد.یم لیتحم

مربهط  بههه زمهطفض ها ههاها و لههطاف   یهههانههیهز   

 زیهو تجه راتیهکهه بابهت تعم ییههانهیهز (:یزمطفش

 نیانجههام و همچنهه یآموزشهه یو فضههاها ونیپههاو

گهروه  نیهپرو کتهور در ا دئویهمربوط به و یهانهیهز

 ونیهلیم 411مهذکور مبله   مارستانیقرار گرفت. در ب

 رد یآموزشه یو فضهاها ونیپهاو راتیبابت تعم الیر

 یبهرا نیشد. همچنه نهیمورد مطالعه هز یلیسال تحص

 یهههاپرو کتههور موجههود در کههالس دئویههو 9تعههداد 

در نظهر  الیهر ونیهلیم 21معهادل  یانههیهز ،یآموزش

ههر  یالمه  مصهرف نهیگرفته شد )قابل ذکر است هز

بهود کهه بها  الیهر ونیهلیم 11و کتور معادل پر دئویو

اسهاس  ربه میساعت و تسه 5111 دیاحتساب عمر مف

 ها در سال محاسبه شد(.زمان استفاده از آن

مربوط به مهواد  یهانهیهز :یمطاد و لطاف  مصرا نهیهز

 یههااز داروخانهه بهه بخهش یارسهال یو لوازم مصرف

 مربوطه در محاسبات در نظر گرفته شد.

اخذ شده  یهانهیهز :زاتیتجه ریاستهالک و تعم نهیهز

مربهوط بهه  نهیمربوط به استهال  از واحد اموال و هز

در  یپزشههک زاتیههاز واحههد تجه یو نگهههدار ریههتعم

 یویمحاسبات لحاظ شد. الزم به ذکر اسهت در سهنار

و  دیاول بههر اسههاس مصههاحبه انجههام گرفتههه بهها اسههات

 هیههکل ارانیتههها، اعههالم شههد کههه دسههبخههش نیمسههئول

 نیهدر ا یدستگاه نشدند و نقش یتخصص باعث خراب

هها دسهتگاه راتیتعم نهیهز بیترتنینداشتند. بد مورد
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 یآموزش مارستانیب کیتخصص در  ارانیآموزش دست یهانهیهز

 دوم لحاظ شد.  یویتنها در سنار

 زاتیتجه نیو همچن یادامه، مواد و لوازم مصرف در   

 یههارشهته کیهتخصهص بهه تفک ارانیدست ازیمورد ن

 ذکر شده است. یتخصص

تخصههص در  ارانیتنههها دسههت :مههاویفنههاو و فا رشههته

 یهههاحضههور داشههتند. اسههتهال  دسههتگاه مارسههتانیب

فتهههال  نهههگ،یتوریالکتروشهههو ، مان ،یسهههونوگراف

مانیتورینگ دوقلو، الکتروکاردیوگراف و انکوباتور بهر 

رشهته در نظهر  نیها یاساس مصاحبه انجام شهده بهرا

 وازماز جملهه له نیگرفته شد. الکل، دسهتکش و بتهاد

بهود. محاسهبات بهر اسهاس  ارانیتوسط دسهت یمصرف

 یویدو سهنار یبهرا نیمهذکور و همچنه یهاسرفصل

مقههاطع مختلههف  نی. بهرفتیشههده انجهام پههذ فیهتعر

 مشاهده نشد. نهیتفاوت هز یلیتحص

 ک،یهزیالکتروشهو  مونهو ف یههادستگاه راتیتعم   

 –چنههد کانالههه، افتالموسههکو   وگرافیالکتروکههارد

متهر،  اکسهی سپهال و ساده الرنگوسکو  اتوسکو ،

و  نههیمعا یگوشه د،یک یسون ،یداپلر رنگ یسونوگراف

 یویدر سنار مانیرشته زنان و زا یانکوباتور نوزاد برا

 دوم نظر گرفته شد.

 - ینفرولهط  -هیر -قلب -هگطارض  یداخل یهارشته

بر اساس مصاحبه صهورت  غدد(: -یروماتطلط  -خطو

و  لیسهاو یاز تمهام یداخل یهارشته ارانیگرفته، دست

 نههیجههت هزنیکردند. بدیبخش استفاده م زاتیتجه

به منظور محاسبات  زاتیلوازم و تجه یاستهال  تمام

گهاز بهه عنهوان  الکهل،ها، در نظر گرفته شد. دستکش

 یههاستمیدر محاسبات لحاظ شد. در س یلوازم مصرف

اطالعههات مربههوط بههه هههر تخصههص بههه  یحسههابدار

جهت محاسهبات صورت جداگانه وجود داشت که به 

 یههاسهال نیمهذکور اسهتفاده شهد. به یهاستمیاز س

 مشاهده نشد. نهیتفاوت هز یلیمختلف تحص

 ک،یهزیالکتروشهو  مونهو ف یههادستگاه راتیتعم   

 –چنههد کانالههه، افتالموسههکو   وگرافیالکتروکههارد

متهر  یساده و پهالس اکسه نگوسکو الری اتوسکو ،

در نظهر دوم  یویجههت سهنار یرشته نفرولهو  یبرا

محاسبه  یبرده برا نام یهاگرفته شد. عالوه بر دستگاه

بخهور  هدستگا راتیتعم ه،یتخصص ر ارانیدست نهیهز

در محاسبات در نظر گرفته شد.  زیاولتراسوند ن یتنفس

ساکشهن  م،یافتالموسکو  مستق یهادستگاه راتیتعم

 نههیمحاسهبه هز یچند کاناله برا وگرافیو الکتروکارد

 در نظر گرفته شد. یخصص روماتولو ت ارانیدست

تنهها دسهتکش و دسهتگاه وود  :یقهانطن یپزشک رشته

شهد کهه بهر اسهاس یاستفاده مه ارانیلم  توسط دست

ههها در محاسههبات شههد. آن نهههیهز ،یاسههناد حسههابدار

منتخهب تنهها بهه  مارستانیرشته مذکور در ب ارانیدست

در  ارانیدست نیکردند. بیم تیفعال یاصورت مشاهده

مشهاهده  نههیمقاطع مختلف رشته مهذکور تفهاوت هز

 نشد.

سهت پانسهمان، پنبهه،  دست: یو جراح یارتطپد رشته

 یههارشهته یالکل و دستکش از جمله لهوازم مصهرف

ههها مههورد اسههتفاده توسههط آن زاتیههمههذکور و تجه

 لیهاره در ،یبهراره گه  نه،یمعا لیوسا ،یآرتروسکوپ

و فهوق  یارتوپهد ارانیدسهت نیبه نههیبود. تفهاوت هز

الزم بهه ذکهر  دست مشهاهده نشهد. یتخصص جراح

اتاق  یمذکور از لوازم مصرف یهارشته ارانیاست دست

 کردند.یاستفاده م زیعمل ن

اره  ک،یهزیالکتروشهو  مونهو ف یهادستگاه راتیتعم

 ،یام انههدام تحتههان یپهه یسهه ،یاره برقهه ،یبههرگهه 

پرتابل و چهراغ  کیتیالیساده، چراغ س نگوسکو یالر

دوم در نظهر  یویئورسنت جهت محاسهبات سهنارفلو

 گرفته شد.

تخصهص در رشهته  ارانیدسهت :یعمهطم یجراح رشته
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 یبهرا ازیهمهورد ن زاتیهلوازم و تجه یمذکور از تمام

 زاتیهلهوازم و تجه نیکردنهد. بنهابرایعمل استفاده م

در  یانههیموجود در اتاق عمهل جههت محاسهبات هز

 نظر گرفته شد.

 کروموتهور،یکولپوسهکو ، م یاهدستگاه راتیتعم   

تهک  یابزار جراح ،یکیدرولیتخت اتاق عمل الکتروه

سههاده،  نگوسههکو یالر ،یالکتروکههوتر جراحهه  ،یپهه

 ک،یاسههکالپل، سههنگ شههکن اولتراسههون کیهههارمون

 ،یپرتابههل، ساکشههن موتههوردار جراحهه یوگرافیههراد

 یو متعلقات الپاروسکو ، سه یلوازم جانب اتوم،یکران

 لیههکههاپنوگراف، در ،یفلوروسههکوپ ،یوگرافیههراد آرم

 دوم لحاظ شد.  یویجهت محاسبات در سنار یشار 

ترکههت، کههابنوگراف،  ک،یههبروتی: فایهوشههیب رشههته

بههه عنههوان  EKGپمهه  و  داسههکو ،یگا ن،یآرتههرال

و آنژوکت، دستکش، لولهه تراشهه از جملهه  زاتیتجه

 یهوشهیب ارانیمورد استفاده توسط دسهت یلوازم مصرف

 راتیههبات در نظرگرفتههه شههد. تعمبههود کههه در محاسهه

دوم در نظهر  یویدر سهنار یهوشهیب نیمربوط به ماشه

 گرفته شد.

براساس مصاحبه صهورت گرفتهه  طب اور انس: رشته

دستکش،کاغذ،  ل سهونو، بانهد، آتهل، گه ، سهرنگ، 

 نهگ،یتوریو مان ارانیدسهت یلهوازم مصهرف برلیسرم، و

 یافو دستگاه سونوگر یکیمکان هیمتر، تهو یپالس اکس

مقهاطع  نیب نهیها بود. تفاوت هزآن یمصرف زاتیتجه

 نشد. دهید یاریمختلف دست

 م،یافتالموسههکو  مسههتق یهههادسههتگاه راتیههتعم   

سهاده،  نگوسهکو یچندکاناله، الر وگرافیالکتروکارد

 یالکتروشهو  بها ،یبهرپرتابهل، اره گه  یسونوگراف

متر به جههت انجهام محاسهبات  یو پالس اکس کیزیف

 دوم در نظر گرفته شد. یویردر سنا

استفاده شهده  یلوازم مصرف :ینیگطض و حلق و ب رشته

تخصص عبارت بهود تخصص و فوق ارانیتوسط دست

 ،یسهتوریب  یهپهروب، ت ،یجراحه یهاها و پگاز نخ

پانسهمان، دسهتکش، چسهب،  ور،یشه ،یلیشا یهالوله

هها مورد استفاده توسهط آن زاتیباند، لوله تراشه. تجه

 ت،یآندوسکو ، ساکشن، هدال لیوسا کو ،کروسیم

 نههیبود کهه هز کروسکو یاتوسکو ، اندوسکو ، م

 زاتیههو اسههتهال  و تجه یمربههوط بههه لههوازم مصههرف

ذکهر شهده در محاسهبات لحهاظ  زاتیهمربوط به تجه

 . دیگرد

آمهوزش  یههانههیهز یههاتمیهمربهوط بهه آ نهیهز   

 ههر نیو همچن مارستانیدر ب یبه صورت کل ارانیدست

مختلهف در  یهارشهتهتخصهص در  اریهر دست نهیهز

منتخب در جهداول  یآموزش مارستانیدر ب 1396سال 

 ارائه شده است. 2و  1

مشهخص اسهت بهر  زیهن 1طور که از جهدول همان   

در نظهر گرفتهه شهده، کارانهه  یویاساس هر دو سهنار

را بهه خهود اختصهاا داد و  نههیسهم از هز نیشتریب

مربهوط بهه آمهوزش )کهالس،  یههانههیپس از آن هز

 بیهبهه ترت ی( و لهوازم مصهرفهیهپر کتور، تغذ دئویو

 ها را داشتند. نهیسهم از هز نیشتریب

 یهوشهیقلهب و ب یهااول، رشته یویاساس سنار بر  

 بیها به ترتنهیدرصد از هز 41/7و  71/7با  بیبه ترت

درصههد  32/4بهها  یقههانون یو رشههته پزشههک نیشههتریب

ها را به خود اختصهاا دادنهد. نهیسهم از هز نیکمتر

و  مههانیدوم، رشههته زنههان و زا یویبههر اسههاس سههنار

 نیشهتریب صهددر ۸6/7و  71/9بها  بیهبه ترت یهوشیب

درصهد  31/4بها  یقانون یو رشته پزشک نهیسهم از هز

را بهه خهود اختصهاا دادنهد.  نهیسهم از هز نیکمتر

 اریدسههت یلیسههال تحصهه کیهه نهههیهز نیانگیههم تهها ینها

منتخب معهادل مبله   یآموزش مارستانیب تخصص در

اول و بر اسهاس  یویبر اساس سنار الیر ونیلیم 225
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 یآموزش مارستانیب کیتخصص در  ارانیآموزش دست یهانهیهز

 برآورد شد. الیر ونیلیم 227دوم مبل   یویسنار

 

 

 مربط  به زمطفض دستیاراو در بیمارستاو زمطفشی منتخب یانهیهزهای : زیتم1جدول 

  سرفصل هزینه میزان هزینه کرد  درصد هزینه کرد 

14/3 213ر152ر133    مواد و لوازم مصرفی  

 

1سناریو   

 

 

94/5 154ر312ر236  استهالک تجهیزات     

91/55 1ر536ر333ر333   کارانه 

59/23 151ر111ر193  مربوط به آموزش یهانهیهز    

2ر880ر882ر222 011  جمع کل  

49/5 143ر313ر1661  مواد و لوازم مصرفی     2سناریو    

 41/4 129ر429ر269  ستهالک تجهیزات ا    

52/1 42ر121ر223  تعمیر تجهیزات     

11/51 1ر536ر333ر333   کارانه 

11/93 151ر111ر193  های مربوط به آموزشهزینه    

2ر162ر691ر213 133 جمع کل    

 

 های مختلف در بیمارستاو زمطفشی منتخب: سرانه هزینه هریال( دستیاراو در رشته2جدول 
  2سناریو  0سناریو  تخصصی رشته ردیف

112ر963ر142 زنان و زایمان 1  993/534/224  

211ر211ر249 گوارش 2 232ر113ر114   

263ر322ر263 قلب 9 291ر319ر321   

221ر413ر611 ریه 4 215ر351ر235   

لوژینفرو 5 212ر113ر621  233ر313ر595   

295ر326ر911 خون 6 213ر112ر932   

291ر642ر361 عفونی 1 233ر353ر313   

لوژیروماتو 1 223ر136ر111  235ر156ر196   

249ر962ر411 غدد 3 213ر135ر511   

146ر261ر142 پزشکی قانونی 13 146ر634ر333   

243ر612ر492 ارتوپدی 11 251ر351ر666   

249ر116ر663 جراحی عمومی 12 293ر191ر293   

253ر415ر436 بیهوشی 19 261ر312ر621   

229ر426ر311 طب اورژانس 14 492ر633ر316   

292ر931ر354 گوش و حلق و بینی 15 225ر114ر119   

 

 

 یریگجهینتو  بحث 

تخصص را از  ارانیدست یهانهیحاضر سهم هز مطالعه

 کیه یها برانهیمحاسبه نمود. هز مارستانیب یهانهیهز

که  یانهیهز یهاتمیمحاسبه شد و تنها آ یلیتحص سال

شهد.  شد در نظهر گرفتههیم نهیهز مارستانیاز طرف ب

شهد.  لیهتحل ویها با استفاده از دو سنارنهیهز نیهمچن

دانشهگاه  استیر یهاتیاولو سپژوهش حاضر براسا
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 یآموزش مارستانیب کیتخصص در  ارانیآموزش دست یهانهیهز

 

بهود  یاانجام گرفت و تنها مطالعه رانیا یعلوم پزشک

مختلف را از  یهاتخصص در رشته ارانیکه سهم دست

 یانههیهز یهاتمینمود. آ کیتفک مارستانیب یهانهیهز

شهامل کارانهه، مهواد و  ارانیدسهت یرابه مارستانیدر ب

و  هیهتغذ زات،یهتجه ریاستهال  و تعم ،یلوازم مصرف

مهورد  یمربوط به فضهاها و لهوازم آموزشه یهانهیهز

 یبهود. بررسه مارسهتانیدر ب ارانیاستفاده توسط دسهت

نشههان داد بههر  1396-97 یلیدر سههال تحصهه هانهههیهز

 51از  شیاول و دوم، کارانههه بهها بهه یویاسههاس سههنار

ها را بهه خهود اختصهاا نهیسهم هز نیشتریدرصد ب

مختلف نشهان  یهارشته رها دنهیهز یداده بود. بررس

 رینسهبت بهه سها یشتریب نهیهز یهوشیداد که رشته ب

در  یهها داشهت. مطالعهه حاضهر نشهان داد حتهرشته

 اران،یتوسهط دسهت ههاتیهصورت مشاهده کردن فعال

 یالمه  مصهرف و هیتغذ یهاتمیمربوط به آ یهانهیهز

به طور مسهتمر جههت آمهوزش بهر  دئوپرو کتورهایو

مربهوط بهه  یههانههیگردد اما هزیم لیتحم مارستانیب

 راتیهاسهتهال  و تعم ،یلهوازم مصهرف یههاسرفصل

وابسته به نوع رشهته هسهتند. الزم بهه ذکهر  زاتیتجه

را بهه عنهوان  هیهکهه تنهها تغذ یدر صورت یاست حت

 2۸معهادل  انهیسهال م،یریهدر نظر بگ یانهیسرفصل هز

در صههورت سههرو وعههده ناهههار و در  الیههر ونیههلیم

 مارسهتانیدر ب کیبه صورت کش ارانیدست هک یصورت

ناهار و شام را سهرو  ییو دو وعده غذا ندینما تیفعال

 انهیبه طور سال الیر ونیلیم 57معادل  یانهیهز ند،ینما

 گردد. یم لیتحم مارستانیبر ب اریهر دست یبه ازا

بهار در  نیاوله یمطالعه حاضر بهرا کهنیجهت ا به   

تخصهص  ارانیدسهت یهانهیکشور به محاسبه سهم هز

 یمطالعهات نیپرداخهت بنهابرا مارسهتانیب یهانهیاز هز

از  ینشد اما برخ افتی اتیبا جزئ جینتا سهیجهت مقا

 ریدر سها انیدانشهجو یههانهیمطالعات به محاسبه هز

 اند. مقاطع پرداخته

 ارانیآموزش دسهت نهیهز نیانگیمطالعه حاضر، م در   

و  الیهر ونیلیم 225اول  یویتخصص بر اساس سنار

بهود. بهر  الیهر ونیهلیم 227دوم  یویبر اساس سهنار

 تمهام شهده نههیپور و همکاران هزاساس مطالعه قاسم

در مقطههع  یراپزشههکیدانشههکده پ انیدانشههجو تیههترب

 ،یپزشهک کیهانفورمات یهها)رشهته یتخصصه یدکتر

 یاطالعههههات سههههالمت و همههههاتولو  تیریمههههد

بهه  ال،یهر ونیهلیم 11۸ نیانگی( به طور میشگاهیآزما

ارشهد در  یمقهدار و مقطهع کارشناسه نیعنوان باالتر

تمهام  نههیهز تا یو نها الیر ونیلیم 76دوم با مبل   رتبه

 42بها رقهم  یکارشناسه دانشجو در دوره تیشده ترب

دسهت آمهد. ه قهدار بهم نیبه عنوان کمتر الیر ونیلیم

تمههام شههده دانشههجو در مقطههع  یهههانهههیهز نیشههتریب

در  ،یشهگاهیمربهوط بهه رشهته علهوم آزما یکارشناس

مربهوط بهه رشهته  یارشهد و دکتهر یمقطع کارشناسه

فرد آذر و همکهاران بهه  ی(. عباد1۸بود ) یهماتولو 

در مقههاطع  انیدانشههجو تیههترب یهههانهههیهز یبررسهه

 یپزشهک یرسهانالعو اطه تیریمهد شهکدهمختلف دان

-۸6 یلیدر سهال تحصه رانیها یدانشگاه علوم پزشهک

مطالعه اطالعهات مربهوط بهه  نیپرداختند. در ا 13۸5

و  یصورت گرفته در دانشهکده بررسه یهانهیهز هیکل

 تیهو ترب یدرسه یتمهام شهده ارائهه واحهدها نهیهز

دانشکده محاسبه شهد.  یآموزش یهادانشجو در گروه

 ویمحاسبات بهر اسهاس دو سهنارمطالعه  نیج در اینتا

تمهام  نههیاول هز یویمختلف صهورت گرفهت. سهنار

 یجهار یههانههیشده آموزش دانشجو را بر اساس هز

اسههتهال   نهههیدوم هز یویمحاسههبه کههرد و در سههنار

تمهام  نههیدر محاسبات وارد شهد و هز هیساالنه سرما

 نههیدهنهده هزروش نشهان نیشده به دست آمده در ا

تمهام شهده  نههیمتوسهط هز ج،ینتها بود. بر اساس کل
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                                                                                                                       و همکاران هیمحمودرضا آل بو

 

 یآموزش مارستانیب کیتخصص در  ارانیآموزش دست یهانهیهز

و  الیهههزار ر 1۸ر14۸اول  ویدانشجو در سنار تیترب

محاسههبه شههد.  الیهههههزار ر 1۸ر5۸6دوم  ویدر سههنار

تمهام  نههیمطالعه مهذکور نشهان داد هز جینتا نیهمچن

 تیریمههد یدانشههجو در مقطههع دکتههر تیههشههده ترب

 یمدار  پزشهک یمقدار و در رشته کارشناس نیباالتر

مطالعهه  نیبه نهی(. تفاوت هز19مقدار بود ) نیترنییپا

 نیپهور و همکهاران و همچنههحاضهر و مطالعهه قاسههم

تههوان در تفههاوت در یفههرد و همکههاران را مهه یعبههاد

در  یعمله یواحهدها نیو همچنه یابیهنههیهز دگاهید

آمهوزش  یههانهیدانست. مطالعه حاضر هز مارستانیب

در  محاسههبه کههرد و مارسههتانیرا تنههها در ب ارانیدسههت

شهد یمنظهور مه زیهدانشهگاه ن یههانهیکه هز یصورت

برآورد شهده  زانیاز م شتریآموزش ب یهانهیهز مسلما 

 یههاآموزش رشته یهانهیآمد. البته که هزیدست مه ب

براسههاس  یعلههوم پزشههک یهههامختلههف در دانشههگاه

 هر رشته متفهاوت اسهت. خصوصها  یآموزش یازهاین

 شهتریبه منابع ب ازیه نک ینیبال یهادر رشته انیدانشجو

 یههانههیهز به جهت آزمهون و خطها هسهتند مسهلما 

 یهها تئهوررشهته ریخواهند داشت اما سا ازین یشتریب

و حضهور  نترنتیها اآن یآموزش یمحور بوده و فضا

عالوه بهر دروس  ینیبال یهادر دانشگاه است اما رشته

را  یادیزمان ز ستیبایو حضور در دانشگاه م یتئور

کننهد کهه  یسپر مارستانیهت کسب مهارت در ببه ج

 یآموزشه یههانههیهز شیبهر افهزا یلیموضوع دل نیا

 هاست. آن

بههه  یکارانههه )حقههوق پرداختهه مطالعههه حاضههر، در   

را  نههیسهم از هز نیشتری( بمارستانیتوسط ب ارانیدست

بها مطالعهه  ثیهح نیهبه خود اختصهاا داد کهه از ا

در مطالعهه  باشهد.یحقدوست و همکهاران همسهو مه

دانشهجو بهر اسهاس  تیهتمهام شهده ترب متی، قهاآن

بهداشهت  نشهکدهدر دا تیهبهر فعال یمبتنه یابینهیهز

 یههاکرمان محاسهبه شهد. داده یدانشگاه علوم پزشک

در پهنج طبقهه  1391مطالعهه در سهال  نیها ازیمورد ن

 یهههانهههیهز ،یآموزشهه یهههانهههیشههامل هز یانهههیهز

 یادار یههانهیشامل هز یبانیپشت یهانهیهز ،یپژوهش

شهد. بهر  یآورجمع یا/ توسعه نگهداری – یو جار

 24ر726دانشهکده برابهر بها  لکه نههیهز ج،یاساس نتا

 یههانههیدرصهد مربهوط بهه هز 67بود که  الیهزار ر

درصد مربوط بهه  17 ،یحقوق پرداخت هیبر پا یآموزش

 یههانههیدرصد مربهوط بهه هز 9 رات،یها و تعمطرح

بهود.  یپژوهش یهانهیصد مربوط به هزدر ۸و  یجار

و  یدوره دکتر انیها مربوط به دانشجونهیهز نیشتریب

 یارشهد و کارشناسه یکارشناس انیپس از آن دانشجو

هها در نههیاز هز یادیهسهم ز یانسان یروی(. ن21بود )

خهدمات محهور بهودن بهه  لیهبخش بهداشت را به دل

عهه دهد که مطالعات حاضر و مطالیخود اختصاا م

 یموضههوع را هههم بههرا نیههحقدوسههت و همکههاران ا

 دیهتائ ینیبال ریغ یهارشته یو هم برا ینیبال یهارشته

 کردند. 

 نیدر به مهانیطبق مطالعه حاضر گروه زنان و زا بر   

دوم  یویبراسهاس سهنار یمورد بررس یهارشته ریسا

ها را بهه خهود اختصهاا داد. نهیسهم از هز نیشتریب

 نیشهتریاسهت کهه ب ییههاه رشتهرشته مذکور از جمل

کارانهه را دارنهد. بهر اسهاس  نیو همچن یمواد مصرف

، گههروه زنههان و زیههو همکههاران ن Vimolketمطالعههه 

بهود  یبخش آموزش نیترنهیدرصد پر هز 12با  مانیزا

(16 .) 

را  ارانیدسهت نهیهز ،حاضر به صورت سرانه مطالعه   

 42111) یمحاسبه نمود که با لحهاظ نهرد دالر دولته

به  سال کیدر  یپزشک اریهر دست تیترب نهی(، هزالیر

سهاالنه آمهوزش  نهیدالر بود. هز 5ر411 نیانگیطور م

و  Goodwinبراسههاس مطالعههه  یپزشههک انیدانشههجو
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 (.17دالر محاسههبه شههد ) 692269  لهمکههاران معههاد

و  Franziniسهاله براسهاس مطالعهه  4 یبرنامه پزشک

انشهگاه تگهزاس در د یهمکاران در دانشهکده پزشهک

 ونیهلیم ۸2بهال  بهر  یانههیهز 1994-1995 یهاسال

آمهوزش در مطالعهه  یهانهی(. هز21دالر داشته است )

 رد یپزشهک انیآموزش دانشهجو نهیحاضر کمتر از هز

 یههاکولهومیتفهاوت کر کشورها اسهت. مسهلما  ریسا

در  یعملهه یو نحههوه گذرانههدن واحههدها یآموزشهه

آمهوزش  یههانههیت هزمختلف باعث تفاو یکشورها

 یهاو شو  یتفاوت ارزش پول نیخواهد شد. همچن

آمهوزش در کشهورها  یههانههیبر تفاوت هز یاقتصاد

 است.  رگذاریثأت

دارد.  یبسهتگ یآموزش به عوامل متعدد یهانهیهز   

 نههیافهراد در زم یهیرایگ زانیهعالوه بهر تفهاوت در م

 زانیهم مارسهتان،یمثهل انهدازه ب ییفاکتورهها یریادگی

هها، تعهداد تعداد تخهت جرها،یها، تعداد پروسرشیپذ

 یقراردادهها مارستان،یب تیریعمل، نحوه مد یهااتاق

 زیهن  نمارسهتایدر ب یسپاربرون یو واحدها یمشارکت

 یههانههی. عالوه بهر هزگذارند ریثأدر حوزه آموزش ت

همچهون  ییهانهیها، هزمارستانیدر ب ارانیآشکار دست

 یامههیب نیاز قهوان ارانیدست یآگاهنا لیکسورات به دل

لهوازم  نههیگردد. کسور در زمیم لیتحم مارستانیبر ب

توسهط  یکه تا تعداد مشخصه یمصرف پزشک بارکی

آمهوزش  لیهاما به دل ردیگیبازپرداخت صورت م مهیب

 یبهازپرداخت نیو بنهابرا افتهی شیمصرف آن افزا زانیم

 در نتیجهه شهود.یانجهام نمه مههیها توسهط ببابت آن

 یادیهتها حهد ز نهیزم نیدر ا ارانیدست یآگاه شیافزا

و  نههیاستفاده به نیکسور را کاهش خواهد داد. همچن

 یاز مهواد و لهوازم مصهرف ارانیتوسط دست ازیهنگام ن

را کهاهش  مارستانیب یهانهیهز یادیتواند تا حد زیم

 دهد. 

 دیهمورد مطالعه، مشخص شد عمر مف مارستانیب در   

و  اسهترو به اتمهام  یاهیسرما زاتیها و تجهاهدستگ

مهذکور مسهتهلک شهده  زاتیهتجه ،یآته یهادر سال

. افههتیخواهههد  شیافههزا راتیههتعم نهههیهز نیبنههابرا

در کشهور و  یاقتصهاد یههاشهو  لیهبه دل خصوصا 

از قطعهات  یبرخه هیهممکهن اسهت ته یها حتمیتحر

 یزمانمهدتبهاال،  یههانههیعالوه بهر هز ریتعم تجه

بطلبهد و بهالتبع عهالوه بهر کهاهش درآمهدها،  یالنطو

عهالوه بهر  نی. بنهابراردیقرار گ ریثأتحت ت زیآموزش ن

 زات،یههاز تجه حیدر اسهتفاده صهح ارانیآمهوزش دسهت

از الزامهات  یبنهدتوجه بهه مهوارد مهذکور در بودجهه

 است.    

 

 هاشنهادیپ

مربهوط بهه  یههانهیهز قیدق نیاست جهت تخم الزم

و آشههکار،  میمسههتق یهههانهههیر هزآمههوزش عههالوه بهه

 یانههیهز یهاتمیمحاسبه گردد. آ زیسربار ن یهانهیهز

 یههانههیدر نظر گرفته شده در مطالعه مذکور تنهها هز

 یرا شامل شهد. برخه یمارستانیپرداخت شده توسط ب

بههوده و  ریههمتغمههذکور بههه صههورت  یهههاتمیههاز آ

مربههوط بههه  راتیهههسههتند کههه تعم ینیبشیپرقابههلیغ

 دیههخر نیههها و همچنههونیو پههاو یآموزشهه یهافضهها

. ها اسهتآنجمله  نیاز ا یآموزش ازیمورد ن زاتیتجه

 یههامربوط به آموزش در سال نهیمحاسبه هز نیبنابرا

 یمختلف متفاوت خواهد بود و ممکن اسهت در سهال

 میها باشهنهیهز شیزاشاهد اف گرید یهانسبت به سال

در  زین ینیبشیپ بلرقایغ یهانهیگردد هزیم شنهادیپ و

در نظر گرفته شهود. پرداخهت بودجهه  نهیهز تیریمد

 یههانههینبهودن هز کسانی لیدر هر سال به دل کسانی

را بهها مشههکل مواجههه  هههامارسههتانیب مطمئنهها  انهیسههال

 .  ندینمایم
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  یسپاسگزار

 لیتحت عنوان تحل یقاتیطرح تحق کیحاضر  مطالعه

تخصهص در  رانایدست یآموزش یهاتیفعال یهانهیهز

  رانیها یمستقل دانشهگاه علهوم پزشهک یهامارستانیب

اقتصاد  قاتیدر مرکز تحق 6/9/1397 خیبود که در تار

بهها کههد  رانیهها یسههالمت دانشههگاه علههوم پزشههک

IR.IUMS.REC.1397.925 دیرسهه بیبههه تصههو .

دانشههکده  یمعاونههت آموزشهه کارکنههاناز  سههندگانینو

را در انجهام  کهه مها یو افهراد دیاسات یتمام ،یپزشک

 کمال تشکر را دارند. ،رساندند یاریحاضر  قیتحق

 

  منافع تضاد

 مارسهتانیو ب سهندگانینو نیبه یتضاد منافع گونه یه

 وجود نداشت. یمورد بررس
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Abstract  

 
Background & Objectives: Residents spend much of their time at the hospitals to earn their 

required educational skills and although they act as a kind of human resource in the hospital, 

they increase hospital costs. The present study was designed to calculate the share of 

educational costs of different medical residents in hospitals. 

Methods: In this descriptive and applied study performed in one of the hospitals affiliated to 

Iran University of Medical Sciences, the hospital cost items of education of residents in 

different medical fields during the academic year of 2017-2018 were identified by use of two 

scenarios. 

Results: In short, mean educational cost of one resident in the studied academic year was 

about 5357$ based on the first scenario and about 5404 $ according to the second scenario. 

Based on both scenarios, salaries paid to residents accounted for more than 50% of the costs 

followed by the cost of consumed materials by residents. Forensic Medicine and 

Anesthesiology residency programs had respectively the lowest and highest share of costs in 

both scenarios. 

 

Conclusion: The cost of training in the hospital is different among residency fields based on 

the required tests and errors in each field. But, in order to save hospital costs, the culture of 

optimal use of materials as well as medical equipment should be taught to residents. 

 

Keywords: Education Economics, Costing, Direct Costs, Residents, Teaching hospital. 
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