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Abstract
Background and purpose: Educational services are highly expensive, so, accurate financial
information could be of great benefit for optimized management of training organizations. Activity-based
costing (ABC) is of particular importance for authorities.
Materials and methods: In this cross-sectional study, the cost of all educational services was
evaluated in the faculty of medicine in Mazandaran University of Medical Sciences, Iran 2015, using the
ABC method. After identifying activity centers, costing, including direct and indirect costs, and
depreciation and construction costs were determined for each activity according to financial documents
obtained from the financial office.
Results: The total cost for each student was found to be more than 300 million Rial in 2015.
Also, the cost of conducting each class per hour and the cost of each unit of the modules were almost 50
million and 800 million Rial, respectively.
Conclusion: Current findings confirmed that medical education is expensive which requires
recruiting effective educational staff and optimized management of financial resources to overcome the
financial burden. The ABC method is an accurate method that could help the authorities to design and
implement a reliable educational financial program.
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چكيده
سابقه و هدف :با توجه به گران بودن خدمات آموزشی ،دااا بیودن اعاتیات حیمال میای ،ز ی ،از اب اامیا م ی
مدزرزت ب انه دا سازمانما آموزش ،ممسوب م،گردد .دا ازن اابطه مماسبه م زنه تمیا شیدب بیر مبنیا فعایایت ABC
) (Activity-based costingاز اممات خاح ،برخواداا م،باشد.
مواد و روشها :ازن مطایعه زک مطایعه مقطع ،بودب که م زنیهما تمیا شیدب دا داکدی دب ک شی  ،داکدیلاب ت یو
ک ش  ،و خدمات ب داشت ،داماک ،مازکداان اا بر مبنا فعایات مواد ااززیاب ،ریراا دادب اسیت .دا ازین اوت ابتیدا مراکی
فعایات شناساز ،و کس از م زنهزاب ،مر مرک فعایات شامل م زنهما مسیتقا م زنیهما غایر مسیتقا و م زنیهما اسیت ا و
م زنهما تمراک ،مربوط به ازن بخش بر اساس اسناد موجود دا حسابداا تعاان و م زنه ب ا تما شدب مر فعایات دا مر
زک از مراک م زنه مماسبه گردزد.
يافتهها :م زنه تما شدب برا آموزت مر داکدجو دا داکد دب ک ش  ،ساا دا سال  4931باش از  933ما اون ازیال
و م زنه تما شدب ج ت برگ اا مر زک ساتت کاس داس به ما ان  03ما اون ازال و م زنه تما شدب مر واحد داسی،
ااائه شدب دا سال  4931تقرزبا  033ما اون ازال م،باشد.
استنتاج :ازن زافتهما بر گران رامت بودن آموزت ک ش  ،تاکاد داشته و دا ازن ااسیتا ماتیوان بیا میدزرزت حیمال دا
جذب کاروما اکساک ،موثر بر مدزرزت ب انه منابع مای ،و مدزرزت بر م زنهما کائل آمدب و با استفادب از اوت م زنیهزیاب ،بیر
مبنا فعایات م،توان دا برکامه از و سااستل اا و عراح ،برکامه مای ،دراق استفادب کمود.
واژه هاي كليدي :م زنه تما شدب بر مبنا فعایات آموزت ک ش  ،داکد دب ک ش  ،ازران

مقدمه
داکدلابما به تنوان زک موسسه آموزش ،ز ی ،از

بخشما م

و تاثارگذاا دا مر کدوا ممسوب
E-mail:akbar_hedayati@yahoo.com

مولف مسئول :اکبر هدایتی زاده عمران -ساا  :کا ومتر  40جادب فرح آباد مجتمع داکدلام ،کاامبر اتظ داکد دب ک ش ،
 .4استادزاا مرک تمقاقات سرعان دستلاب گواات داکدلاب ت و ک ش  ،مازکداان ساا ازران
 .2داکدااا گروب خون شناس ،و سرعان شناس ،مرک تمقاقات سرعان دستلاب گواات داکدلاب ت و ک ش ى مازکداان ساا ازران
 .9ک شک تموم ،داکدلاب ت و ک ش  ،مازکداان ساا ازران
 .1کااشناس ااشد مدزرزت خدمات ب داشت ،داماک ،مرک تمقاقات سرعان دستلاب گواات داکدلاب ت و ک ش  ،مازکداان ساا ازران
 .0کااشناس ااشد حسابداا مرک تمقاقات سرعان دستلاب گواات داکدلاب ت و ک ش  ،مازکداان ساا ازران
تاازخ تصوزب 4931/9/93 :
تاازخ ااجاع ج ت احاحات 4931/4/23:
 تاازخ دازافت 4931/4/40 :
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هزينه يابي بر مبناي فعاليت خدمات آموزشي در دانشکده پزشکي
دانشگاه علوم پزشکي مازندران در سال 4931

هزينه يابي بر مبناي فعاليت خدمات آموزشي

م،دمیید .ازیین مسئ ییه دا سطیل دکایا بیه خیصوص دا

شفافساز م زنهما و منابع داآمد بخشما مخت ف

کدواماز ،که بخش آمیوزت غایر دویتی ،دا آن فعیال

تثکاد گردزیدب اسیت( .)1دا ازین ااسیتا بیا دسترسی ،بیه

اسییت بییه دیاییل وجییود ارابییت بییاا دا ااازییه خییدمات

اعاتات ب یا تمیا شیدب می،تیوان اشیتهمیا و مقیاعع

مط وب اممات باشتر دااد( .)4تم یرد میای ،جی

تمصا  ،که دااا م زنیه و ب یا تمیا شیدب ززیادتر

مدزرزت مر سازمان است و بیه من ییه ابی اا بیرا

مسیتند اا تج زیه و تم ایل کیرد و از ازین عرزیق مراکی

م

کال به امداف کاااز ،اثربخد ،و حرفهجوز ،ممسوب

فعایاییت کرم زنییه و ت ییل ازجییاد م زنییهمییا اا شناسییاز ،و

م،شود( .)2مستندات کدان م،دمد م زنیهمیا آمیوزت

تصمامات مناسب اا برا کیامش ازین م زنیهمیا اتخیا

دااشته ک ش  ،و سازر اشتهما بسااا متنوع بودب و حتی،

کمود تا بر ازن اساس بتوان فرآزند کنترل م زنیهمیا اا بیه

دا زک کدیوا کای از زیک داکدیلاب بیه داکدیلاب دزلیر

کمو مط وب ،اجرا کرد .بنابرازن ازن مطایعه با مدف تعاان

متفاوت است .ازن م زنیه دا ازیران کی تیر ازکدیواما

رامت تما شدب خدمات آموزش ،دا داکدی دب ک شی ،

کادرفته م،باشد اما مقداا آن با توجه بیه داآمید سیراکه

داکدلاب ت و ک ش  ،مازکداان اکجا شد تا شازد چیرا

م  ،کماکان رابل توجه است( .)9دا ازن ااتبیاط بودجیه

اامنماز ،باشد دا تصما گار ما مدزران داکدلاب کیه

از

کا بر حسب امداف و اکتظیااات از کظیر ت نایک

منابع مای ،دا اختااا آک است.

سار تمیوی ،گوکیاگوک ،داشیته کیه شیامل بودجیهازی
متییداول سیینت ،بودجییه ازی
بودجهاز

برکامها
برکامییهاز ی

اف ازدیی ،بودجییه از ی

برمبنا حفر کظا عیرحازی

و بودجییهاز ی

مواد و روش ها

و بودجییهاز ی

می،باشیید .دا ازیین ماییان بودجییهازی

و

دا ازیین مطایعییه مقطعیی ،اعاتییات بییا اسییتفادب از

تم اییات،

ایلو ) ABC (Activity-based costingمماسبه شیدب

تم اییات ،کییه بییر

است .بدزن کمو که کیس از شناسیاز ،و اسیتخرا ااریا

معاااما سنجش تم رد و بیه خصیوص اکیدازبگایر

م زنه ثابت و متغایر کرسین  ،و غایر کرسین  ،مربوعیه دا

م زنییهمییا مییواد کاییاز ممصییول و ااززییاب ،اثربخدیی ،و

مموامییا آمییوزت کییژومش کدییتاباک ،کل داشییت و

کیاااز ،م زنیه بیا اسیتفادب از اب اامیا تج زیه و تم اییل

تمراک ،بیا اسیتفادب از مبنیا تسی ا رامیت تمیا شیدب

بودجه ا تثکاد دااد مواد توجه باشتر ریراا گرفتیه

مماسبه شدب اسیت .ازین اوت می،تواکید بیا شناسیاز ،و

است( .)9امروزب با توجه بیه کقیش اعاتیات حیمال دا

تخصاص دراق م زنیهمیا بیه فعایایتمیا ضیمن مماسیبه

تصما گار ما به وزژب اعاتات مای ،و م زنها

یی و

حمال ب ا تما شدب اعاتات مفاد اا برا تصما

عراح ،و بهکااگار زک ساست م زنهزاب ،که رادا بیه

گارکدگان فرام کند( .)0برا  ABCابتیدا بازید تعرزیف

شناساز ،و کدف م زنهما و مماسبه حمال ب یا تمیا

دراق از مراک فعایات و شناسیاز ،مراکی فعایایت اکجیا

شدب خدمات باشد جازلاب خاح ،داشیته و اوز بیه اوز

گارد .اکتخاب مراک فعایات با توجه به کوع کاا و مدف،

بر اممات آن اف ودب م،گردد و از عرف ،با بهکیااگار

که برا مر بخش اکتخاب شدب مدیخص می،شیود ززیرا

اوتما کوزن م زنهزاب ،و به وزژب ساست م زنهزاب ،بیر

متناسب با کاا کرد و مدف مر مرک م ،توان ممصیول

مبنا فعایات اعاتات ،فرام م،گردد که به واسیطه آن

آن اا مدخص و سپس مبناز ،اا برا مماسبه م زنهما

منابع دا دسترس و

آن تعاان کرد( .)6دا ازن اوت م زنهما شامل م زنهما

استفادب ب انه از منابع میای ،اا دا سیطل جامعیه گسیترت

مستقا به م زنهماز ،اعاق می،شیود کیه ج یت اکجیا

داد .دا کدییوا مییا کا ی دا چنیید سییال اخاییر بییر امماییت

کااما و فعایات مرک م،باشند و بیا حجی کاامیا تغاایر

م،توان مدزرزت ت م ،و برکامهاز

88

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 361مرداد 3131

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 6:20 +0330 on Monday November 19th 2018

م،شوکد که تم رد سازر بخشمیا اا تمیت تیثثار ریراا

بهکااگار اعاتات حمال دا تصما گار ما و یی و

پژوهشی

سياوش مرادي و همکاران

م،کنند و م زنهما غارمستقا که با تغاار حج کیاا و
فعایاتما تغاار کم،کنند و م زنه است ا

و م زنهمیا

تمراک ،م،باشد .م زنه ما مسیتقا خیود شیامل میوااد
حقوق و دسیتم د گیروبمیا آموزشی ،کژومدی،

زک از مراک م زنه با استفادب از کر افی اا اکسیل 2349
مماسبه گردزد.

يافته ها

اداا کدیییتاباک،ض اضیییافه کیییاا آموزشییی -،کژومدییی،

دا ازن مطایعه جمع م زنه ما اکجا شیدب دا سیال

اداا کدییتاباک،ض حییق ایتییدازس و تمییا ورتیی،ض م زنییه

 4931دا داکدیی دب ک شیی  ،داکدییلاب ت ییو ک شیی ،

متفرره :دزون فوت و ازدوا ض حق بامه .ازن م زنهمیا بیا

مازکییداان  102 631 494 002ازییال میی ،باشیید .از ماییان

استفادب از ضیرزب :تعیداد زمیان تعیداد خیدمات ک یاز،

م زنه ما اکجا شدب باشترزن م زنه مربوط بیه م زنیه

ضرب دا زمان استاکدااد حرف شیدب بیرا آن خیدمت

حقوق و م ازا کرسن  ،ات از ماات ت م ،و غار ماات

دا بروکدادما تس ا می،گردکید .م زنیهمیا غارمسیتقا

ت م ،بودب که به ما ان  936343003430ازال م ،باشید

شییامل م زنییهمییا جییاا مصییرف ،اداا کدییتاباک ،غاییر

که معادل  69/00داحد م زنه ما م ،باشد .م چنان ازن

کرسیین  ،آب بییرق گییاز ت فیین کل داشییت مصییرف،

داکد دب تعداد  4031داکدجو دا مقیاعع مخت یف و 213

آزمازدییلاب مصییرف ،آ تیی ،جییاا داکدییجوز ،مییواد

تضو ماات ت می ،داشیته کیه دا ازین سیال  633واحید

فر ما وسیازل میواد

داس ،اا ع 3063 ،ساتت ااائه دادب و بر ازن اسیاس بیه

کااز مر تست و غارب و دا ک ازت م زنهما است ا  :به

عوا متوسط و سرجمع م زنه تما شدب کسیبت بیه زیک

کاامییا و تج ا ی ات

داکدجو  923934910ازال م زنه تمیا شیدب میر واحید

مصرف ،شامل مواد مصرف ،اداا
منظییوا مماسییبه م زنییه اسییت ا

سرمازها مماسبه رامت تما شدب خیدمات م زنیهمیا

داس ،ااائه شدب  132634234ازال و م زنیه تمیا شیدب

سایااکه بازد مماسبه شوکد .کااما سیرمازها

زک ساتت کاس  03134341ازال م،باشد .دا جدول

است ا

شییامل ما ی حییندی ،و کاامییا سییرمازها تج ا ی ات

شییمااب  4مای ان م زنییه مییا فعایاییتمییا دا سییال 4931

ک ش  ،م،باشند .دا ازن رسمت با داشتن رامیت خرزید

دا داکد دب ک شی  ،داکدیلاب ت یو ک شی  ،مازکیداان

اازت اسقاط و عول تمیر مفاید تج ای ات می،تیوان بیه

کدیییان دادب شیییدب اسیییت .ممیییان عیییوا کیییه دا ازییین

سییایااکه کرداخییت .بییرا ازیین منظییوا

جدول آمدب است باشترزن ما ان م زنه دا سیال 4931

گا ما ززر ضروا اسیت .ف رسیت بیرداا از امیوال و

مربوط به حقوق و م ازا اتضا مائت ت م ،م ،باشید.

تج اییی ات ک شییی  ،موجیییود دا مراکییی فعایایییت و

جییدول شییمااب  2مایی ان شییاخصمییا مییواد کظییر از

دازافت اعاتات رامت خرزید سیال خرزید تمیر مفاید

ربال تعداد داکدجو تعداد واحدما داسی ،ااائیه شیدب

و  ...م زنهما تمراک :،شامل م زنیهمیا توسیعه تعمایر و

ما ی ان سییاتت کییاس تد ی ال شییدب تعییداد کااکنییان

تج ا م،باشد.

مات ت م ،ما ان سیاتت کیاا اتضیا مایت ت می،

مماسییبه اسییت ا

ج ت جمعآوا دزتاما فر میاز ،بیا کظیر حیاحبان

تعداد کااکنان غار مات ت می ،و مای ان سیاتت کیاا

تجربه عراح ،گردزد .سپس م زنه ما مربوط به مراک

کااکنان غار مات ت م ،اا کدیان می ،دمید .دا جیدول

م زنییه از عرزییق اسییناد موجییود دا حسییابداا تع یید

شمااب  9م زنه تما شدب کسبت به زک داکدیجو م زنیه

داکد دب ک ش  ،و با استفادب از کر اف اا اوزآمید (کیر

تما شدب مر واحد داس ،ااائه شدب دا سال  31و م زنیه

اف اا میای ،میواد اسیتفادب دا ک ایه داکدیلابمیا ت یو

تما شدب زک ساتت کاس تدی ال شیدب دا سیال 31

ک ش  ،کدوا که مواد تازاد دزوان مماسبات کدوا کا

آمدب است.
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زل م ،باشند:

م،باشد) تعاان و م زنه ب ا تما شدب مر فعایات دا مر

هزينه يابي بر مبناي فعاليت خدمات آموزشي

جدول شماره  :1مای ان م زنیه فعایایت میا دا سیال  31دا داکدی دب

گران رامت بیودن آمیوزت ک شی  ،تاکاید داشیته و دا

ک ش  ،داکدلاب ت و ک ش  ،مازکداان

ااس آن م زنهما کرسن  ،ریراا داشیته و دا ازین ااسیتا

حقوق و م ازا مائت ت م ،اسم،
حقوق و م ازا مائت ت م ،کاماک ،و ضرزب  kو عرح،

105,858,441,119

حقوق وم ازا غارمائت ت م ،اسم،

18,093,904,608

موثر بر مدزرزت ب انه منابع مای ،و مدزرزت بر م زنیهمیا

حقوق وم ازا غارمائت ت م ،کاماک،

2,978,748,788

حقوق وم ازا غارمائت ت م ،ضرزب  kو عرح،

2,353,058,650

کائل آمد .اوت م زنه تما شدب بر مبنیا

3,768,621,535

حقوق وم ازا رراداد تطباق زافته (تبصرب )9

3,766,128,934

به تنوان زیک شیاوب تم ایل ارتصیاد دا دمیه اخایر دا

حق ای حمه اکجا خدمات ررااداد و حقوق و م ازا کااکنان شرکت،

4,285,641,581

م زنه مثموازت و کقل و اکتقال کااکنان

390,447,074

حوزبما مخت ف خدمات ب داشت ،و داماک ،ازیران بیه

م زنه حمل و کقل و ااتباعات

68,175,875

م زنه کل داا و تعمارات سازر دااائ،ما

253,115,000

خدمت گرفته شدب است اگرچه به کااگار ازن شیاوب

م زنه کل داا و تعمارات وسائل اداا

606,436,670

دا حوزب آموزت ک ش

تدرزفات

37,057,100

م زنهما رضائ ،ثبت ،و حقور ،و م زنهما باک ،

35,000

کتازج مطایعه حاضر کدان م،دمد که دا سال  4931باش

حقوق وم ازا ررااداد

چاپ خرزد کدرزات و مطبوتات

478,992,868

آب برق و سوخت و اجااب و کرازه

10,550,000

م زنهما مواد و یواز مصرف شدک ،و آموزش ،و کژومد،

1,492,118,566

 ،چندان کراکگ کبودب است(.)1

ترزن ما ان م زنه مربوط به حقوق و م ازا اتضا مائت

حق بامه

35,110,013,508

کمکما افام ،کاامندان دویت

1,402,850,750

ت م ،و غار ماات ت می ،می ،باشید .گیران بیودن ااائیه

کمکما افام ،داکدجوزان

63,601,072,495

خدمات آموزش ،دا مطایعه حاضیر بیا مطایعیه  Walshو

کمکما افام ،ازثااگران

21,208,000

سازر م زنهما افاب اجتمات،

53,664,000

سازر م زنهما
م زنه است ا

فعایایت ABC

66,423,088,606

ماشان آات و تج ا ات و تاساسات و ساختمان

988770863

اب اا و یواز فن،

132,131

م زنه است ا
م زنه است ا
م زنه است ا
م زنه است ا

وسائط کق اه

14,302,810

اثاثاه و منصوبات

543,280,171

سازر دااائ،ما

2,619,616

جمع

482,694,131,882

مم

اااکش دا زک ااستا م ،باشد(.)1

مطایعات کدان م ،دمد م زنیه سیایااکه تربایت زیک
داکدجو دا مقطع دکترا حرفه ا ک ش  ،تمیوم ،دا
داکدلابما وزرجاناا و تل اس آمرز یا و کای آمیوزت
ک شیی  ،تاز نیید بییه ترتاییب  403 901و  13میی اا داا

جدول شماره  :2شاخص ما مراک م زنه ا داکد دب ک ش ،

است( )9که دا مر سیه میواد از داکدیلاب ت یو ک شی ،

شرح

مقداا

تعداد داکدجو

1507

مازکداان باش تر است و شازد ت یت آن ب یرب گایر از

تعداد واحد داس ،ااائه شدب دا سال 31

609

ما ان ساتت کاس تد ال شدب دا سال 31

9560

ززرساخت ما آموزش ،کادرفته تر و عبعا گیران تیر دا

تعداد کااکنان مات ت م،

240

ما ان ساتت کاا اتضا مات ت م،

422080

کدییواما کادییرفته باشیید .مطایعییه تطباقیی ،اجبیی ،دا

تعداد کااکنان غار مات ت م،

95

ما ان ساتت کاا کااکنان غار مات ت م،

180640

خصیوص ب یا تمیا شیدب آمیوزت اشیته میا گییروب
ک ش  ،دا داکدلاب ما شاراز فسا و ز د کیه کتیازج آن

جدول شماره  :3م زنه تما شدب فعایات ما

اکجا شدب دا

داکد دب ک ش  ،دا سال 4931

دا سییال  4933منتدییر شیید کدییان داد ب ییا

تمییا شییدب

آموزت داکدجو دا اشته ما مخت ف ت و ک شی  ،دا

شرح م زنه تما شدب

م زنه

م زنه تما شدب کسبت به زک داکدجو

ازال320301348

م زنه تما شدب مر واحد داس ،ااائه شدب دا سال 31

792601201

داکدیلابمییا مخت یف تفییاوت معنی،داا بییا ز ییدزلر

م زنه تما شدب زک ساتت کاس تد ال شدب دا سال 31

50491017

داشتند که ازن تفاوت به عوا تمدب بستل ،به تج ای ات

بحث

آموزش ،ترکایب واحیدما داس (کظیر و تم ی )،و
تعداد داکدیجو داشیت .می چنیان ازین مطایعیه کدیان داد

مطایعه حاضر از معدود مطایعات حوات گرفتیه دا

ررزب بیه  13داحید ب یا تمیا شیدب بیه خیدمات غایر

حوزب آموزت ک ش  ،است که ب ا تما شدب خدمات

مستقا آموزش ،تخصاص زافته بود( .)0یذا اکجا مطایعیه

آموزش ،اا دا داکد دب ک ش  ،داکدلاب ت یو ک شی ،

ا تطباق ،از ازن دست که م زنیه زیاب ،آموزشی ،اا دا

مازکداان مواد ااززاب ،رراا دادب است .ازین زافتیه میا بیر

سیازر داکدی دبمیا وابسییته بیه داکدیلاب ت یو ک شی ،
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شرح م زنه

مب غ به ازال
170,091,655,564

شازد بتوان با مدزرزت حمال دا جذب کاروما اکسیاک،

پژوهشی

سياوش مرادي و همکاران

اخییتاف ب ییا تمییا شییدب آموزشیی ،اا دا گییروبمییا

اوستاز ،کاکاف ،بودب و م،تواکد کافات ااائه خدمات اا

مخت یف آموزشیی ،بیه داسییت ،بییه تصیوزر ب دیید .کتییازج

متاثر سازد( .)43جاوزد و مم ااان دا سیال  4932ضیمن

مطایعه مقطع ،راس کیوا و مم یااان بیا تنیوان بیرآواد

اکجا زک مطایعه مقطع ،به مقازسیه م زنیهزیاب ،سینت ،و

م زنییه تمییا شییدب ترباییت داکدییجو بییه اوت  ABCدا

م زنهزاب ،مبتن ،بر فعایات دا بامااسیتان کاشیاک ،ت یران

داکد دب کاراک شی  ،داکدیلاب ت یو ک شی  ،ت یران دا

کرداختند و کدان دادکد که شاوب  ABCدا مقازسه با شاوب

سییال  4934کدییان داد کییه م زنییه تمییا شییدب دا مقطییع

سنت ،با برآواد دراقتر از م

زنهما ممراب م،باشید(.)44

دکتر به عوا مااکلان  440ما اون ازال دا مقطع ااشد

تاوب برگستردگ ،بهکااگار م

 16ما اون ازال و دا مقطع کااشناسی 12 ،ما ایون ازیال

دا حوزبما ب داشت ،و داماک ،ازران م،توان به استفادب

بودب است( )0یذا دا مقازسه با مطایعه حاضر م زنه تمیا

از ازن شاوب دا برآواد م زنهما خدمات داکدجوز ،کا

شدب داکدجو دکترا حرفه ا ک ش  ،به عوا متوسط

اشااب کرد .احا کاا و مم ااان دا مطایعها مقطع ،دا

خا  ،باشتر از اشیته میا کاراک شی  ،حتی ،دا مقطیع

سال  4933به مماسبه ب ا تما شدب خدمات داکدجوز،

تمصاات ت ما  ،م،باشید کیه ازین موضیوع رطعیا بیه

داکدلاب ت و ک ش  ،ت ران دا حیوزب معاوکیت داکدیجوز،

تفاوت دا مامات اشته ما و م زنه بر بودن آموزتمیا

فرمنل ،به اوت  ABCکرداختند .کتازج ازن مطایعه کدان

بایان ،دا مقطع دکترا حرفها مرتبط م ،باشد .استفادب

داد که تن ا دا خصوص  13داحد ادزفما بودجها

از تم ال م زنه به شاوب  ABCدا آموزت ت و ک شی ،

داکدجوز ،توسط دویت تخصاص حوات گرفته است و

دا ازران چندان متداول کم ،باشد و اغ ب مطایعات اکجا

ازن مسئ ه به کافات کازان ااائه خدمات داکدجوز ،منجر

زنهزاب ،به شاوب ABC

شدب دا ازن خصوص به حوزبما مخت ف ااائه خدمات

شدب است( .)42از م

ب داشت ،و داماک ،بر م،گردد که دا ززر بیه تعیداد از

که بیه شیاوب  ABCبیر می،گیردد زمیاکبر بیودن فرآزنید

آن ما اشااب خوامد شید .دا حیوزب ب داشیت ب یادا و

جمعآوا و تجماع اعاتات و کا کاف ،کبیودن دادبمیا

مم ااان دا زک مطایعه مواد به م زنهزیاب ،مبتنی ،بیر

و کراکندگ ،دادبما و کای مدیخص کبیودن تقسیا بنید

فعایات دا زک مرک ب داشت وابسته بیه داکدیلاب ت یو

خاص اج ا  ABCم ،باشد.

ک ش  ،ت ران دا سیال  4903کرداختنید .دا ازین مطایعیه

ترزن ممدودزتما ازین مطایعیه

ب،شک  ABCاز دراقترزن شاوبما برآواد ب یا

ب ا تما شدب  03کوع خیدمت دا حیوزب مراربیتمیا

تما شیدب اکیواع خیدمات دا حیوزب ب داشیت و دامیان

اویاه مواد مماسبه و تم ایل ریراا گرفیت( .)3می چنیان

است که می ،تواکید برکامیه ازی ان و سااسیتل ااان اا دا

زاا و مم یااان دا سیال  4939بیه مطایعیه م زنیهزیاب،

عراحی ،برکامییه مییای ،دراییق زییاازلر باشیید .دا ازیین بییان

مبتن ،بر فعایات دا شب ه ب داشت کردستان کرداختنید و

برآواد م زنهما بخش آموزت از ضروازات است کیه

ضیمن بیرآواد م زنیه میا مسیتقا و غارمسیتقا کدییان

معااسف ک تیر بیدان کرداختیه شیدب اسیت .ییذا اکجیا

دادکد که باش از  16داحد م زنهمیا مربیوط بیه اجیرا

مطایعه مدابه دا دزلر داکد دبما مرتبط و مقازسیه دا

برکامه ک شک خاکوادب اوستاز ،م،باشد و دا آخر کتاجه

سطوح مخت ف داکد دبما وابسته به داکدلابما ت و

گرفتنیید کییه بودجییه سییایااکه تخصییاص زافتییه دا حییوزب

ک ش  ،ج ت مدزرزت بر م زنهما کادن اد م،گردد.
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