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 :مقدمه
فعالیت ها، درك این  تنوع فعالیت و پیچیدگیبا توجه به اهمیت دسترسی به اطالعات و نقش آن در تصمیم گیري و نیز با عنایت به 

 .اهمیت زیادي دارد هاي سازمانی بر هزینه ها آن میزان تاثیرسنجش  و ها، تغییرات آن ها
تغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهاي تولیدي بیشتر است،  تنوع و میزانبا توجه به اینکه  یت این امر براي واحدهاي خدماتیاهم 

و  مستلزم طراحی بهاي تمام شده خدمات، سنجش تاثیرات آن بر ها و بدیهی است که شناخت این فعالیت. مضاعف می باشد
و هزینه هاي ذیربط آن قیمت تمام شده فعالیت را ها  شناخت فعالیت تا بااست توانمند  هوشمند و یابی ههزینیک سیستم  بکارگیري

 .محاسبه و ارائه نماید
هزینه یابی برمبنا ي " روز به روز در حال گسترش است، سیستم داشته و هزینه یابی که کاربردهاي گوناگون یکی از سیستمهاي 

را نمایان می  آنو بهاي تمام شده  ها محاسبه فعالیتهزینه را در قالب یستم اثرات این س. است A.B.C میا اصطالحا سیست "فعالیت
  .سازد

ارا بوده و بر آن اساس مناسب و ک A.B.C مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت مشاوره ايهاي  در این بررسی، با عنایت به تنوع فعالیت
 .ذیال به اجمال ارائه می شوددانشگاه کاشان محاسبه شده که هزینه  فعالیت هاي مختلف 

 .عالوه بر هزینه یابی ، در زمینه هاي مدیریت بر هزینه ها و نیز بودجه ریزي عملیاتی نیز کاربرد داردA.B.C شایان ذکر است که مدل
د فائده و اثربخش که کار انجام شده با توجه به اینکه تجربه اول دانشگاه می باشد و قطعا داراي نواقصی هم هست بتواند مفی استامید 

 . واقع گردد

 هزینه یابی بر مبناي فعالیت
شناسایی می ، را  بی ارزشکم ارزش و یا  فعالیت هاي  ،شناسایی فعالیت هاي ارزشمند  ضمنروش هزینه یابی بر مبناي فعالیت، 

بکار گیري روش هزینه . راهم می نمایدبین حسابداري و مدیریت ارتباط برقرار نموده و زمینه مدیریت بر هزینه ها را ف  این روش.کند
تواند به کاهش هزینه ها از طریق حذف فعالیت هاي اضافی و غیر سودمند و یافتن راههاي جدید و اقتصادي  فعالیت می مبنايیابی بر 

  .براي انجام فعالیت هاي با ارزش و اثر بخش بیانجامد
میزان و را فراهم می کند دقت در تخصیص هزینه ها یزي بر مبناي عملکرد و زمینه انجام بودجه رفعالیت ،  برمبنايروش هزینه یابی 

 .مشخص می نمایدگیري ،  نتایج به دست آمده را به منظور قضاوت و تصمیم تاثیر

  A.B.Cمزایاي استفاده از مدل 
 .نتایج بدست آمده از این مدل می تواند در خصوص موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد

 ي خدماتخصوصی ساز .1

 مهندسی مجدد و اصالح فرآیند ها .2

 ارزیابی عملکرد .3

 جبران هزینه ها و قیمت گذاري خدمات .4

 تهیه اطالعات مورد نیاز براي شرکت در مناقصه ها .5

 محاسبه مبالغ قابل صرفه جویی براي تصمیم گیري در ادغام دو یا چند فعالیت .6

 مالی تهیه اطالعات مورد نیاز براي ارزیابی عملکرد و پاسخگویی .7

 بهینه سازي مصرف منابع به ویژه در زمان کاهش بودجه .8

 برنامه ریزي براي مخارج آینده براساس تقاضا و حجم فعالیت .9

 اصالح فعالیت ها و همسو ساختن آنها با برنامه راهبردي دانشگاه .10

 پیش بینی بودجه  .11

 تعیین بهاي تمام شده و قیمت گذاري به صورت منطقی و دقیق تر .12
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 و برنامه ریزي و تصمیم گیري کار  واحد سازمانیکنترل عملیات  .13

 حذف فعالیتهاي بدون ارزش افزوده  .14

 فرآیند انجام هزینه یابی بر مبناي فعالیت
، محاسبه قیمت تمام شده طی فرایند زیر انجام می مورد بررسیو با عنایت به ساختار حوزه  ABCبا توجه به اصول و مبانی سیستم 

 : شود

 مرتبط شناسایی حوزه هاي مطالعه و: گام اول

 تفکیک و تبیین فعالیتهاي حوزه هاي مرتبط: گام دوم

 شناسایی فعالیتها: ومگام س

 . شناسایی منابع هزینه اي: گام چهارم

 . انتخاب مبناي تسهیم هزینه جهت تخصیص هزینه ها به فعالیت: گام پنجم

 .محاسبه هزینه به تفکیک فعالیت: گام ششم

  .ي هزینه و تعیین هزینه تمام شده جمع بند: گام هفتم
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 :هزینه یابی اسکان در خوابگاه مراحل
مشاوره مرکز  ،تربیت بدنیمدیریت  ،دانشجوییشامل  مدیریت (معاونت دانشجویی نظر واحد هاي تحت  :شناخت حوزه دانشجویی

 .به شرح نمودار زیر می باشد )ئول دفترحسابداري و عامل مالی و مس ،دانشجویی

 
 نمودار سازمانی)الف

 

 
 

 :نمودار شکست کار ) ب

 
 
 
 

فعالیت هاي خوابگاهی 

مدیریتی  اجاره  
ساختمان امور مالی نظافت و 

خدمات
فضاي سبز و 

محوطه
انتظامی و 
نگهبانی  فرهنگی تامین لوازم 

خوابگاهی
تعمیرات 

اساسی

مشاوره  دانشجویی زمرک بیت بدنیمدیریت تر   مدیریت خدمات دانشجویی 

 معاون مدیر

 درمانگاه دانشجویی

هاي دانشجوییخوابگاه  

دانشجوییمعاونت   

 تغذیه دانشجویی

 ریاست دانشگاه

 حسابداري دانشجویی و عامل مالی معاونت مسئول دفتر

 رفاه دانشجویی
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 :ها تعداد خوابگاه )ج
 مشخصات خوابگاهها): 1(جدول 

 متراژ هر خوابگاه تعداد دانشجو نام خوابگاه ردیف

 2,250 235 )سپیده کاشانی(4بلوك  1

 2,250 233 )وین اعتصامیپر( 5بلوك  2

 2,250 262 هاجر(6بلوك  3

 3,000 323 )بهار(7بلوك  4

 3,300 306 )مریم(8بلوك  5

 1,350 100 امامی 6

 1,600 99 )واحد خواهران(معصومیه 7

 1,110 118 بابا خلیل 8

 2,250 235 )شهریار( 1بلوك  9

 2,250 238 )حسین پور(2بلوك  10

 2,250 242 )نیکلیم کاشا(3بلوك  11

 3,200 253 خوابگاه احمدي روشن 12

 1,200 15 خوابگاه متاهلین 13

 28,260 2,659 جمع

 
دانشجو در  2659بلوك خوابگاهی تشکیل شده و در مجموع  13مجموعه خوابگاه هاي دانشگاه کاشان از ) 1(اساس اطالعات جدول  بر

 .متر مربع می باشد 28260ها  خوابگاههمچنین مجموع متراژ . ساکن هستندخوابگاه ها این 
  
 :نیروهاي تحت پوشش) د

 ها فعال در زمینه امور خوابگاهکلیه پرسنل ): 2(جدول 

 سمت وضعیت استخدام نام نام خانوادگی ردیف

 معاون دانشجویی پیمانی مهدي دکتر شبانی 1

 مدیر دانشجویی پیمانی رضا دکتر قضاوي 2

 تغذیه قرارداد معین اعظم اسالمی 3

 رفاه دانشجویی خرید خدمات مهدي افشان 4

 رفاه دانشجویی قرارداد معین زهره باقري 5

 معاون مدیر دانشجویی رسمی جمیله جاللی 6

 مرکز مشاوره رسمی سید حسین حسینی 7

 رفاه دانشجویی رسمی محمد درمسجدي آرانی 8

 تغذیه قرارداد معین احمدرضا رجب زاده 9

 پزشک دانشگاه پیمانی سوسن رسول زاده 10

 تربیت بدنی قرارداد معین جواد رضا زاده میراب 11

 مسئول دفتر معاون دانشجویی پیمانی حمیدرضا رضایی زارع 12

 تربیت بدنی قرارداد معین علی زارع دوست 13

 مرکز مشاوره خرید خدمات زهرا سروش 14

 تربیت بدنی قرارداد معین عبداله سعادت 15

 تربیت بدنی قرارداد معین مریم حی مقدمصال 16

 حسابداري دانشجویی قرارداد معین مهدي صدیقی 17
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 )2(ادامه جدول 
 سمت وضعیت استخدام نام نام خانوادگی ردیف

 حسابداري دانشجوییمسئول  رسمی حمیدرضا طاهرزاده 18

 مسئول دفتر مدیر دانشجویی رسمی احمد علی فرزاد 19

 مرکز مشاوره خدمات خرید ملوك فیضی 20

 تربیت بدنی قرارداد معین فاطمه کاردان 21

 حسابداري دانشجویی قرارداد معین محمد مزدیان فر 22

 تغذیه قرارداد معین علیرضا مکاري 23

 مرکز مشاوره رسمی علیرضا مالقنبري 24

 تغذیه پیمانی سمیرا ناصري منش 25

 مرکز مشاوره رسمی اعظم السادات نقیبی 26

 رفاه دانشجوییرئیس اداره  پیمانی فاطمه وصالی 27

 تغذیه رسمی حیدرعلی هیزمی آرانی 28

 تربیت بدنیمدیر  خرید خدمات محمد رمضانی 29

 نیروي خدمات شرکتی اکرم آخوندي 30

 نیروي خدمات شرکتی رضا آقا بابایی 31

 8ناظمه بلوك شرکتی اداري مریم سادات اخوان حجازي 32

 نیروي خدمات شرکتی مسعود در پوراسکن 33

 نیروي خدمات شرکتی فخري السادات اسالمبولی 34

 نگهبانی قرارداد معین اعظم اشعریون 35

 نیروي تاسیسات شرکتی مرتضی اقبالی 36

 متصدي خوابگاه قرارداد معین علی اکبر امینی خواه 37

 نیروي تاسیسات شرکتی سید حسین بنی هاشمی 38

 نیروي تاسیسات شرکتی حمد رضام پروار 39

 نیروي خدمات شرکتی صدیقه پیوسته 40

 متصدي ثابت شیفت شب خرید خدمات منصوره توسلی 41

 نیروي خدمات شرکتی معصومه ثابتی 42

 متصدي خوابگاه باباخلیل قرارداد معین مریم چراغ سپهر 43

 7ناظمه بلوك  شرکتی اداري نسترن چراغی 44

 نیروي فضاي سبز شرکتی دناهی چوپانی 45

 متصدي درب نگهبانی قرارداد معین آسیه حاجی قدیري 46

 مسئول خوابگاه برادران رسمی حسین حسنی 47

 5ناظمه بلوك  شرکتی اداري نصیبه سادات حسینی 48

 سرایدار خوابگاه معصومیه قرارداد معین علیرضا حیدري 49

 نیروي تاسیسات شرکتی ..روح ا حیدري 50

 متصدي خوابگاه باباخلیل خرید خدمات سلیمه حیدریان 51

 نیروي تاسیسات شرکتی محمد علی دنیا دیده 52

 نیروي خدمات شرکتی اکرم زارع 53

 متصدي خوابگاه شرکتی اداري سید مجنبی ساداتی نژاد 54

 نیروي خدمات شرکتی رقیه سلطانی 55

 واهرانمسئول خوابگاه خ قرارداد معین فاطمه سلمانی 56

 نیروي خدمات شرکتی حمید سلیمانی 57

 نیروي خدمات شرکتی زهرا شاکریان 58

 نیروي خدمات شرکتی احسان شاه حمزه 59

 ناظمه خوابگاه معصومیه شرکتی اداري زهرا شریفی 60

 نیروي تاسیسات شرکتی هادي شعبانی 61

 6ناظمه بلوك  شرکتی اداري زینب شیخی 62

 نیروي تاسیسات شرکتی مهمعصو صادق زاده 63

 متصدي خوابگاه معصومیه خرید خدمات ملوك صفري 64
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 )2(ادامه جدول 
 سمت وضعیت استخدام نام نام خانوادگی ردیف

 نیروي خدمات شرکتی فاطمه صورتی 65

 نیروي خدمات شرکتی غالمعلی عرب 66

 متصدي خوابگاه قرارداد معین محسن علیخانی 67

 نیروي خدمات رکتیش زهره فرازنده 68

 نیروي فضاي سبز شرکتی علیرضا کدخدایی 69

 متصدي شیفت شب قرارداد معین شیما کریمیان 70

 متصدي خوابگاه قرارداد معین عباس کمالی 71

 متصدي ثابت شیفت صبح خرید خدمات زهرا سادات لطیفی 72

 نیروي خدمات شرکتی فاطمه محمودزاده 73

 نگهبان خوابگاه معصومیه معینقرارداد  سعید کوهکن 74

 نیروي خدمات شرکتی مهدي ماندي 75

 نیروي خدمات شرکتی احمد امانی پور 76

 متصدي شیفت شب قرارداد معین نرجس مسگري 77

 نیروي فضاي سبز شرکتی علی مطهري 78

 نیروي فضاي سبز شرکتی فاطمه معصومی 79

 نیروي خدمات شرکتی فاطمه معصومی ثانی 80

 متصدي خوابگاه خرید خدمات ابوالقاسم مکاري زاده 81

 نیروي خدمات شرکتی مهدي ملتیان 82

 متصدي خوابگاه شرکتی اداري سیدرضا موسوي زاده 83

 نیروي خدمات خوابگاه معصومیه خرید خدمات معصومه مهدي پور 84

 4ناظمه بلوك  شرکتی اداري صفیه نصرالهی 85

 متصدي ثابت شیفت عصر خدماتخرید  فاطمه سادات نقوي 86

 نیروي فضاي سبز شرکتی رضا واحدزاده 87

 متصدي ثابت شیفت صبح خرید خدمات سمیه وطنخواه 88

 نیروي خدمات شرکتی حسن اسکندرپور 89

 نیروي خدمات شرکتی اکرم عابد هنجنی 90

 نیروي خدمات شرکتی سید محمود طباطبایی 91

 
 .هکتار می باشد 4/3برابر با  و محوطه  فضاي سبز خوابگاه هامجموع : و محوطه فضاي سبز) د

 :شناسایی فعالیت هایی که در زمینه خوابگاهی انجام می شود

 : فعالیت هاي زیر نمایان است خوابگاههااداره  فرآیند با عنایت به تشکیالت و بررسی هاي به عمل آمده در
 ثبت نام و اولویت بندي متقاضیان خوابگاه، .1

 امور نظافتیانجام  .2

 انجام امور انتظامی و حفاظتی .3

 انجام فعالیتهاي فرهنگی داخل خوابگاه .4
 در خوابگاهها نواقص جزییرفع مشکالت فنی و  .5
 اانجام امور تعمیرات اساسی ساختمان و تاسیسات خوابگاهه .6
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 انجام امور فضاي سبز و نظافت محوطه .7

 لوازم خوابگاهی تامین .8

 مدیریت و اداره کردن خوابگاه  .9

 تسویه حساب دانشجویان جام امور مالی و ان .10
 

 

 :منابع هزینه اي خوابگاهها
 :گردیده است شناساییاداره اموره خوابگاههاي دانشجویی به شرح زیر آمده منابع هزینه یا اقالم هزینهبا عنایت به بررسی به عمل 

 حقوق و دستمزد .1
 هزینه مدیریت .2
 آب  .3
 برق .4
 گاز .5
 تلفن .6
 اینترنت .7
 مصرفی هزینه مواد شوینده و .8
 هزینه اجاره بها .9

 )مناسبتها -مشاوره  هاي مذهبی –اقامه نماز ( هزینه هاي فرهنگی .10
 هزینه آبیاري .11
 فضاي سبز هزینه اصالح .12
 هزینه دفع آفات و تقویت فضاي سبز .13

 هزینه تجهیزات خوابگاهی .14

 هزینه تعمیرات اساسی .15

 :به تفکیک فعالیت هاي شناسایی شده خوابگاهی محاسبه هزینه هاي

 
 :رات اساسی ساختمان و تاسیساتتعمی

میلیارد ریال بابت  5/1سال یکبار  و معادل  5با عنایت با اینکه تعمیرات اساسی ساختمان و تاسیسات  خوابگاهها  هر  
سط براي محاسبه هزینه سرانه تعمیرات اساسی به متو. می باشدهزینه به نرخ سال جاري ... نقاشی،ایزوالسیون،شوفاژ، تعویض شیرآالت و

 .متراژ اختصاص داده شده به یک دانشجو و همچنین میانگین تعداد دانشجوي ساکن در یک بلوك نیاز می باشد
همانطور که در بخش قبل عنوان گردید در سال . استآمده ) 3(جدول  در  متراژ اختصاص داده شده به یک دانشجومتوسط نحوه محاسبه 

هاي  بناي خوابگاه لذا مجموع متراژ زیر ؛)متر مربع 600 (یان اختصاص داده شده است دانشجوجاري نصف ظرفیت خوابگاه متأهلین به 
باشند لذا متوسط متراژ هر دانشجو  نفر می 2659متر مربع و تعداد کل دانشجویان ساکن خوابگاه  27660اختصاص داده شده به دانشجویان 

 .متر مربع برآورد می گردد 10نزدیک به 
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 ):3(جدول 

 ل خوابگاه هامتراژ ک
 )متر مربع(

متراژ خوابگاه هاي اختصاص داده 
 )متر مربع(شده به دانشجویان

کل دانشجویان ساکن 
 خوابگاه

متوسط متراژ اختصاص داده شده 
 )متر مربع(به هر دانشجو

28260 27660=600-28260 2659 10 

 .ي یک سال برآورد می گردد براریال  1,379,945معادل  )4(هزینه تعمیرات اساسی به شرح جدول شماره 
 )4(جدول شماره 

 هزینه ساالنه تعمیرات اساسی
 )ریال(

ي یک متوسط زیر بنا
 )متر مربع( بلوك

متوسط متراژ اختصاص داده 
 )متر مربع(شده به هر دانشجو

دانشجوي  تعداد متوسط 
 یک بلوكساکن در 

 ساالنهسرانه 
 )ریال(

300,000,000 2174 10 217 1,379,945 

 

 :رژي و ارتباطاتان
میلیون  130هزینه اینترنت بر اساس قرارداد منعقده بین دانشگاه و شرکت ارائه دهنده خدمات براي اینترنت دانشجویان و کارمندان ماهانه 

گرفته و ریال می باشد که بر اساس اطالعات بدست آمده از مرکز رایانه و فناوري مصرف اینترت در یک بازه زمانی بصورت نمونه در نظر 
  .گردیدمحاسبه ) 5(بصورت جدول سهم دانشجویان و کارمندان 

 سهم دانشجویان و کارمندان در مصرف اینترنت): 5(جدول 

 شرح
 میزان مصرف

 )گیگا بایت(
 سهم

 %95 2280 دانشجو

 %5 125 کارمند

 %100 2405 مجموع

 
و از طرفی دانشجویان این امکان را دارند که هم از  مقدور نمی باشداز آنجایی که امکان محاسبه مصرف اینترنت بر اساس مکان استفاده 

 لذا محاسبه مصرف اینترنت مشخصا براي خوابگاه ها امکان پذیر نیستبنابراین  دانشگاه به اینترنت متصل شوند داخلداخل خوابگاه و نیز از 
  .شده استد برآور) 6(طبق جدول  براي یک سالسرانه هر دانشجو بصورت هزینه اینترنت 

 کل دانشجویان هزینه سرانه اینترنت): 6(جدول 
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 *تعداد دانشجو
 هزینه سرانه ماهانه

 )ریال(

 هزینه سرانه سالیانه
 )ریال(

123,249,808 1,478,997,692 6,320 19,502 234,019 

 .گرفتن دانشجویان دانشکده مجازي می باشد تعداد دانشجویان بدون در نظر*                 
آمده است هزینه هاي بدست آمده بر اساس و هزینه سرانه اینترنت هزینه هاي انرژي، تلفن و اینترنت خوابگاه معصومیه ) 7(در جدول 

یه براي هر دانشجو، طبق نتایج بدست آمده هزینه هاي برق، گاز، آب، تلفن خوابگاه معصوم. برآورد گردیده استصادر شده،  قبوض 
در مجموع هزینه مربوطه . می باشدریال  234,019و هزینه اینترنت معادل با ریال 28,266و  317,137، 111,437، 99,507تیبساالنه به تر

 .برآورد گردیده استریال  790,365براي هر دانشجو بطور ساالنه 
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 خوابگاه معصومیه هزینه انرژي و ارتباطات): 7(جدول شماره 

 تعداد روز شرح
 هزینه دوره

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 سرانه دانشجویان
 )ریال(

 99,507 9,851,163 6,369,519 236 برق

 111,437 11,032,245 7,102,952 235 گاز

 317,137 31,396,598 11,096,332 129 آب

 28,266 2,798,333 1,840,000 240 تلفن

 234,019 - - 365 اینترنت
 790,365 لجمع ک

 :تعمیرات جزیی و مواد مصرفی

شده  برآورد) 8(به شرح جدول بر اساس اطالعات اخذ شده  شوینده و مواد مصرفیجزئی در این بخش هزینه هاي مربوط به تعمیرات  
 . ریال می باشد 195879همانطور که مالحظه می شود این هزینه هاي براي هر دانشجو ساالنه . است

 خوابگاه معصومیه تعمیرات جزییهزینه  ):8(جدول شماره 

 شرح
 ماهانه

 )ریال(

 ساالنه
 )ریال(

 سرانه ساالنه هر دانشجو
 )ریال(

 133,333 13,200,000 1,100,000 تعمیرات جزئی

 62,545 6,192,000 516,000 مواد شوینده

 195,879 19,392,000 1,616,000 جمع

 

 :فرهنگیهاي  فعالیت
این . باشدمی  در سال میلیون ریال 180 برابر بابر اساس اطالعات دریافتی از دفتر نهاد مقام معظم رهبري ها  ابگاههاي فرهنگی کل خو هزینه
نفردانشجوي  2659با توجه به اسکان . ، انجام شده استها در خوابگاه ها و بزرگداشت مناسبت دینی ها براي اقامه نماز جماعت، مشاوه هزینه

 .گردد برآورد می ریال براي هر سال 67,695دانشجو  ه سرانه هرها، هزین در کل خوابگاه

 هاي فرهنگیهزینه ): 9(جدول شماره 

 فعالیت
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 سرانه ساالنه
 )ریال(

 33,847 90,000,000 7,500,000 اقامه نماز جماعت

 24,370 64,800,000 5,400,000 مشاوره

 9,477 25,200,000 2,100,000 مناسبت ها

 67,695 180,000,000 15,000,000 جمع

 
 :تجهیزات 

با عنایت به اینکه ثبت اطالعات اموال در خوابگاهها به روز نبود و در عین حال اطالعات اموال تجهیزات خوابگاه معصومیه به روز و در 
هزینه ه می باشد لذا سویعلی الدر اختیار دانشجویان در خوابگاهها  اختیار قرار گرفت و بنا به اظهار مسئول امور خوابگاهها که امکانات

آمده ) 10(جدول  درهاي تجهیزات در خوابگاهها قرار گرفت که شرح جزئیات آن  محاسبه هزینهتجهیزات درخوابگاه معصومیه مبناي 
 .است
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با توجه به طول عمر آنها و با در نظر گرفتن مستقیم  خطیبه منظور محاسبه هزینه استفاده دانشجویان از این تجهیزات از روش استهالك 
 . ارزش اسقاط استفاده شده است

   هزینه استهالك ساالنه =)قیمت تمام شده دارایی  -ارزش اسقاط ( /عمر مفید 
 یعنی قیمت دارایی:قیمت تمام شده 

 یعنی ارزش قراضه ي دارایی در پایان عمر مفید: ارزش اسقاط
 می تواند عملکرد مفید داشته باشدالهایی که دارایی یعنی کل س:عمر مفید

اگر ارزش اسقاط .  میلیون ریال برآورد شده است 288ارزش تجهیزات با توجه به تعداد و ارزش روز هر کاال محاسبه شده که در مجموع 
 .ک سال تحصیلی خواهد بودریال براي ی310,870درصد در نظر گرفته شود هزینه سرانه هر دانشجو در مجموع  1تمامی تجهیزات 

 خوابگاه معصومیه هاي تجهیزاتهزینه ): 10(جدول شماره 

 عمر مفید )ریال( مبلغ تعداد )ریال( فی کاالهاي در اختیار دانشجویان ردیف

هزینه ساالنه 
بر حسب 
 طول عمر

هزینه  سرانه ساالنه بر 
حسب طول عمر بدون 

 )ریال( ارزش اسقاط

هزینه سرانه ساالنه بر 
طول عمر به همراه  حسب

 )ریال( ارزش اسقاط

 733 741 73,333 15 1,100,000 1 1,100,000 پورت 16هاب  1

 850 859 85,000 10 850,000 1 850,000 میز مطالعه صندلی متصل 2

 1,000 1,010 100,000 10 1,000,000 1 1,000,000 اینچ29تلویزیون رنگی پارس 3

 LG 3,300,000 1 3,300,000 10 330,000 3,333 3,300اینچ21تلویزیون رنگی  4

 LG 500,000 7 3,500,000 5 700,000 7,071 7,000اینچ  17مونیتور 5

 97,300 98,283 9,730,000 5 48,650,000 7 6,950,000 کیس کامپیوتر 6

 26,400 26,667 2,640,000 15 39,600,000 12 3,300,000 یخچال 7

 3,000 3,030 300,000 10 3,000,000 1 3,000,000 دستگاه تصفیه آب 8

 1,233 1,246 123,333 15 1,850,000 1 1,850,000 آبسرد کن 9

 6,000 6,061 600,000 5 3,000,000 1 3,000,000 جاروبرقی 10

 800 808 80,000 5 400,000 1 400,000 میکروفون دستی 11

 69,920 70,626 6,992,000 15 104,880,000 48 2,185,000 درب 2کمد فلزي  12

 2,400 2,424 240,000 15 3,600,000 3 1,200,000 کمد تکی لباس 13

 26,400 26,667 2,640,000 15 39,600,000 99 400,000 تخت خواب 14

 5,333 5,387 533,333 15 8,000,000 10 800,000 میز بزرگ 15

 19,200 19,394 1,920,000 5 9,600,000 24 400,000 میز کوچک 16

 16,000 16,162 1,600,000 3 4,800,000 24 200,000 صندلی 17

 24,000 24,242 2,400,000 5 12,000,000 10 1,200,000 اجاق گاز 18

 310,870 314,010 31,087,000  288,730,000 جمع

 :مدیریت 
 .است محاسبه شدهیارانه  )ب وحقوق و مزایا ) الف :بخش 2هاي مدیریت در  در این بخش هزینه

امور خوابگاهی به شرح  هزینه هاي مدیریت، مسئوالن  زبا عنایت به ساختار اداري امور خوابگاهها و با توجه به میزان نقش هریک ا )الف
نحوه تعیین براي محاسبه هزینه سرانه مدیریت الزم است تا درصد وقت گذاري افراد مرتبط تعیین شود که . محاسبه شده است) 12(جدول 

  .آمده است) 11(جدول در آن 
 :فعالیت هاي عمده معاونت دانشجویی

 رفاه دانشجویی 

 خوابگاهی 
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 مشاوره 

 تغذیه 

 تربیت بدنی 

 
 درصد وقت گذاري): 11(جدول شماره 

 فعالیت
عداد فعالیت هاي عمده ت

 حوزه کاري
 سهم خوابگاه

)A( 

 سهم خوابگاه معصومیه

)B( 
 درصد وقت گذاري

)A*B( 

 %0.70   5 )انیدکترشب(معاون دانشجویی

 %0.70   5 )دکترقضاوي(مدیر دانشجویی

 %0.70   5 )خانم جاللی(معاون مدیر

 %4   1 )آقاي خدمتی(رئیس اداره خوابگاهها

 %0.70   5 )آقاي رضایی(مسئول دفتر معاونت

 %6   1 )خانم سلمانی(مسئول خوابگاه خواهران

 
این  و است ریال برآورد شده 232,203با مشخص شدن درصد وقت گذاري افراد براي خوابگاه معصومیه؛ در نهایت هزینه سرانه ساالنه

 .به کل دانشجویان قابل تعمیم است مقدار
 خوابگاه معصومیه هزینه هاي مدیریت): 12(جدول شماره 

 اشخاص ردیف

 درصد

 
 

)A( 

درصدکسر 
 موظفی

 
)B( 

 حکم

 
 

)C( 

حق 
 مسئولیت

 
)D( 

 حقوق و مزایاي سالیانه سایر

 
 

*12+F)C*B+D+E+G(H= 

حقوق و مزایاي 
مرتبط  سالیانه

 با خوابگاه
)H*A( 

سرانه 
 دانشجویی

 
 اضافه کار

)E( 

عیدي و 
 )F( سنوات

بازنشستگی و 
 )G( درمان

1 
 معاون دانشجویی

 )دکترشبانی(
0.70% 29% 26,201,410 11,529,278 0 3,500,000 3,513,207 273,843,226 2,039,149 20,597 

2 
 مدیر دانشجویی

 )دکترقضاوي(
0.70% 50% 35,251,945 7,205,799 0 3,500,000 5,065,966 362,272,850 2,697,632 27,249 

3 
 معاون مدیر

 )خانم جاللی(
0.70% _ 9,658,269 0 2,000,000 3,500,000 1,500,000 161,399,228 1,201,845 12,140 

4 
 ارئیس اداره خوابگاهه

 )آقاي خدمتی(
4% _ 13,311,869 0 2,000,000 3,500,000 1,500,000 205,242,428 7,641,595 77,188 

5 
 مسئول دفتر معاونت

 )آقاي رضایی(
0.70% _ 10,122,037 0 2,000,000 3,500,000 1,500,000 166,964,444 1,243,285 12,558 

6 
 مسئول خوابگاه خواهران

 )خانم سلمانی(
6% _ 7,726,792 0 2,000,000 3,500,000 1,500,000 138,221,504 8,164,635 82,471 

 232,203 22,988,140 جمع

 یارانه ) ب
آمده ) 14(ها در جدول  کند این هزینه بعنوان یارانه پرداخت مینفر ریال براي هر وعده ناهار به ازاي هر  15000باتوجه به آنکه دانشگاه مبلغ 

 .د محاسبه گرددهمانطور که در بخش قبل نیز عنوان گردید در ابتدا الزم است درصد وقت گذاري افرا. است
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 درصد وقت گذاري خوابگاه معصومیه): 13(جدول شماره 

 فعالیت
عداد فعالیت هاي ت

 عمده حوزه کاري
 سهم خوابگاه

)A( 

 سهم خوابگاه معصومیه

)B( 
 درصد وقت گذاري

)A*B( 

 %1   5 معاون دانشجویی

 %1   5 مدیر دانشجویی

 %1   5 معاون مدیر

 %4   1 رئیس اداره خوابگاهها

 %1   5 مسئول دفتر معاونت

   1 مسئول خوابگاه خواهران
6% 

   1 خدمات
4% 

 %2   4 هزینه مدیریت دفتر فنی

 %7   1 هزینه مدیریت فضاي سبز

 %7   1 هزینه نظارتی در بخش قرارداد فضاي سبز

 %1.9   - حسابداري دانشجویی

 %2.2   - حسابداري دانشجویی

میم به کل هزینه سرانه براي خوابگاه معصومیه محاسبه شده است که قابل تع)) 13(طبق جدول (براساس درصد وقت گذاري افراد 
 .محاسبه شده استریال  55,171براي یک سال  یارانه هزینه سرانهبا توجه به اطالعات بدست آمده . دانشجویان می باشد

 هزینه یارانه): 14(جدول شماره 

 درصد شرح
تعداد 
 پرسنل

 میزان یارانه
تعداد روز 

 کاري

 هزینه ساالنه
 )ریال(

هزینه سرانه 
 )ریال( ساالنه

 278 27,477 *220 15,000 1 %0.7 یمعاون دانشجوی

 278 27,477 220 15,000 1 %0.7 مدیر دانشجویی

 278 27,477 220 15,000 1 %0.7 معاون مدیر

 1,388 137,386 220 15,000 1 %3.7 رئیس اداره خوابگاهها

 278 27,477 220 15,000 1 %0.7 مسئول دفتر معاونت

 2,202 217,965 220 15,000 1 %6 مسئول خوابگاه خواهران

 27,755 2,747,725 220 15,000 20 %4 )رسمی، پیمانی،قرارداد معین و خرید خدمات(خدمات 

 38,501 3,811,630 **195 15,000 35 %4 )شرکتی(خدمات 

 619 61,265 220 15,000 1 %1.7 مدیریت دفتر فنی

 2,475 245,059 220 15,000 1 %6.6 مدیریت فضاي سبز

 2,475 245,059 220 15,000 1 %6.6 ش قرارداد فضاي سبزر بخد نظارت

 694 68,693 220 15,000 1 %1.9 حسابداري دانشجویی

 833 82,432 220 15,000 1 %2.2 حسابداري دانشجویی

 55,171 5,461,928 چمع

 بر اساس تعداد روزهاي کاري در طول سال به جز ماه رمضان* 
 نشگاه و پیمانکاربراساس قرارد عقده شده بین دا** 

 .ریال می باشد 306,075در مجموع هزینه هاي سرانه مدیریت ساالنه برابر با 
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 :فضاي سبز
فرض شده، عوامل اجرایی و متر مربع  2250هزینه هاي نگهداري فضاي سبزو نظافت محوطه ذیربط ابتدا در یک نمونه به مساحت 

 آمده است )16(و  )15(ول امحاسبه شده که شرح جزئیات آن در جد به آن قسمتران مدیمقدار زمان رسیدگی هاي مربوطه به نسبت  هزینه
 .و قابل تعمیم استریال برآورد شده  739,860نه ساالنه فضاي سبز معادل سرا یب هزینهبه این ترت

 درصد وقت گذاري): 15(جدول شماره 

 فعالیت
عداد فعالیت هاي عمده ت

 حوزه کاري
 سهم خوابگاه

)A( 

 بگاه معصومیهسهم خوا

)B( 
 درصد وقت گذاري

)A*B( 

 4 هزینه مدیریت دفتر فنی
  1.70% 

 %6.60   1 هزینه مدیریت فضاي سبز

 %6.60   1 هزینه نظارتی در بخش قرارداد فضاي سبز

 
 خوابگاه معصومیه هاي فضاي سبزهزینه ): 16(جدول شماره 

 درصد فعالیت ردیف
 هزینه در ماه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

هزینه در سال مرتبط با 
 )ریال(خوابگاه

 سرانه ساالنه هزینه
 )ریال(

 391,758 38,784,000 96,960,000 0 %40 ...انجام امور آبیاري و وجین و 1

 16,606 1,644,000 1,644,000 0 %100 صالح فضاي سبزانجام ا 2

 12,626 1,250,000 1,250,000 0 %100 هزینه آب مصرفی جهت آبیاري 3

 2,778 275,000 275,000 0 %100 هزینه خرید کود تقویت کننده 4

 5,633 557,658 335,879,288 27,989,941 %1.70 هزینه مدیریت دفتر فنی 5

 13,655 1,351,846 203,555,144 16,962,929 %6.60 اي سبزهزینه مدیریت فض 6

 12,321 1,219,807 183,673,400   %6.60 هزینه نظارتی در بخش قرارداد فضاي سبز 7

 739,860 73,246,115 جمع

 

 :امور مالی
تسویه حساب ،  -3یري وصول اجاره بها پیگ -2محاسبه اجاره بها با توجه به وضعیت دانشجو  -1: امور مالی خوابگاه عمدتا حول سه فعالیت

 .انجام می شود در این فرآیند دو نفر از همکاران حسابداري دانشجویی نقش دارند
ریال  75,799زیر معادل  شرح جدول امور مالی خوابگاهها به فعالیت ها هزینه انجامنسبت میزان وقت گذاري آن و با توجه به مراتب فوق

 .برآورد می شود
 هاي امور مالیهزینه ): 17( جدول شماره

 حکم درصد اشخاص ردیف

 سایر
حقوق و مزایاي 

 سالیانه

حقوق و مزایاي 
سالیانه مرتبط با 

 خوابگاه

سرانه 
 اضافه کار دانشجویی

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان

 38,883 103,389,460 206,778,920 1,500,000 3,500,000 3,000,000 12,439,910 %٥٠ آقاي طاهرزاده ١

 36,916 98,159,304 163,598,840 1,500,000 3,500,000 1,800,000 10,041,570 %٦٠ آقاي مزدیان فر ٢

 75,799 201,548,764 جمع
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 :اجاره

 4از اه لذا در محاسبه هزینه اجاره خوابگ. باشد  با عنایت به اینکه ساختمانهاي خوابگاههاي دانشگاه جزء دارایی هاي دانشگاه می 
 :است شدهاستفاده وش ر

 استهالك: روش اول
( و میانگین فضاي خوابگاه به ازاي هر نفر ساکن  درصد، 5اعمال نرخ استهالك  وارزش فعلی ساختمان هزینه اجاره با در نظر گرفتن 

واقع شده است و براي مالك عات در دسترس خوابگاه معصومیه در این جا بنا به ضرورت و اطال .شده است محاسبه)متر مربع 10
) نفر 160(آنکه نتیجه بدست آمده به کلیه دانشجویان خوابگاهی قابل تعمیم باشد در محاسبات انجام شده از ظرفیت بالقوه خوابگاه 

یک و براي  هزار ریال 250انه یهر دانشجو ماهسرانه هزینه  شود، مالحظه می )18(همانطور که در جدول شماره . استفاده شده است
 .برآورد گردیده است ریالمیلیون  3ال س

 استهالك خوابگاه معصومیه: )18(جدول شماره 

 ارزش بنا ارزش هر مترمربع متراژ بنا
نرخ 

 استهالك

استهالك 
 )ریال( ساالنه

 استهالك
 )ریال( ماهانه

ظرفیت 
 خوابگاه

 سرانه ماهانه
 )ریال(

 ساالنهسرانه 
 )ریال(

1,600 6,000,000 9,600,000,000 0 480,000,000 40,000,000 160 250,000 3,000,000 

 

 رهن و اجاره: روش دوم
( و میانگین فضاي خوابگاه به ازاي هر نفر ساکن  با توجه به مبلغ رهن سالیانه ، هزینه اجاره با در نظر گرفتن ارزش فعلی ساختمان و

 مالك واقع شده است) روزبه( ترس خوابگاه معصومیه در این جا بنا به ضرورت و اطالعات در دس. محاسبه شده است)متر مربع 10
ریال  میلیون 32/4سال هزار ریال براي یک  360در این روش هزینه سرانه  .محاسبه شده است) 19(جدول  به شرحمیزان اجاره بها 

 .برآورد گردیده است
 اجاره بهاي خوابگاه معصومیه: )19(جدول شماره 

 متراژ بنا
ارزش هر 

 )ریال(مترمربع

 ارزش بنا
 )ریال(

 نرخ رهن
 رهن ساالنه

 )ریال(

 نرخ سود
 ماهانه

 اجاره ماهانه
 )ریال(

ظرفیت 
 خوابگاه

 سرانه ماهانه
 )ریال(

 ساالنهسرانه 
 )ریال(

1,600 6,000,000 9,600,000,000 0 1,920,000,000 0 57,600,000 160 360,000 4,320,000 

 اجاره فرضی: روش سوم
و استعالم ازافراد خبره و منطقه ساختمان و  و موقعیت ارزش فعلی، گرفتن  موقعیت و نیز هزینه روز منطقه  هزینه اجاره با در نظر

در این جا بنا به ضرورت و اطالعات در دسترس . محاسبه شده است)متر مربع 10( میانگین فضاي خوابگاه به ازاي هر نفر ساکن 
در این روش اجاره . محاسبه شده است) 20(یزان اجاره بها به شرح جدول مالك واقع شده است م) روزبه( خوابگاه معصومیه 

 216/3براي یک سال و هزار ریال  268ساختمان در منطقه مورد نظر با توجه به متراژ استعالم شده و هزینه اجاره براي هر دانشجو ماهانه 
 . ریال برآورد گردیده است میلیون

 )20(جدول شماره 

 شرح
اجاره ماهیانه 

 )ریال(
 تعداد ساکن متراژ

 سرانه ماهانه
 )ریال(

 ساالنهسرانه 
 )ریال(

 3,216,000 268,000 25 250 6,700,000 نمونه
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 میانگین: روش چهارم

 )21(طبق جدول  بر این اساس هزینه سرانه شده کهدر این روش از میانگین اجاره بهاي محاسبه شده در روش هاي قبل استفاده 
 .ریال برآورد گردیده است  میلیون 512/3یک سالو براي ریال  292,667بصورت ماهیانه 

 
 )21(شماره  جدول

 )ریال(ساالنهسرانه  )ریال(ماهانه

292,667 3,512,000 

 

 )...و نگهبانی، تأسیسات(خدمات 
بتدا کل پرسنل در در ا. نگهبانی، تأسیسات، ناظمه، نظافت و فضاي سبز محاسبه شده است :شامل یدر این بخش هزینه هاي خوابگاه

 5,855محاسبه شده که در مجموع رقمی معادل با ) 22(ها شناسایی شده و هزینه هاي مربوطه بصورت ساالنه طبق جدول مجموعه خوابگاه
 . میلیون ریال بوده است

 )22(جدول شماره 
 )ریال(هزینه سرانه سالیانه  )ریال(هزینه سالیانه  تعداد پرسنل شرح ردیف

 145,887 387,914,400 6 ناظمه 1

 186,180 495,052,238 3 نگهبان 2

 182,324 484,800,000 5 فضاي سبز 3

 656,367 1,745,280,000 18 خدمات 4

 779,528 2,072,766,248 16 متصدي 5

 251,700 669,270,000 7 تأسیسات 6

 2,201,987 5,855,082,886 55 مجموع

 .آمده است) 27(تا ) 23( لوابه تفکیک در جد) 22(ده در جدول در ادامه هریک از هزینه هاي ذکر ش
 

 هزینه ناظمه): 23(جدول 

 نام نام خانوادگی ردیف
 هزینه ساالنه

 )حقوق، عیدي و سایر(

 64,652,400 زهرا شریفی 1

 64,652,400 صفیه نصرالهی 2

 64,652,400 نصیبه سادات حسینی 3

 64,652,400 زینب شیخی 4

 64,652,400 رننست چراغی 5

 64,652,400 مریم سادات اخوان حجازي 6

 387,914,400 جمع
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 هزینه خدمات): 24(جدول 

 نام نام خانوادگی ردیف
 هزینه ساالنه

 )حقوق، عیدي و سایر(

 96,960,000 رقیه سلطانی 1

 96,960,000 اکرم آخوندي 2

 96,960,000 زهرا شاکریان 3

 96,960,000 صدیقه پیوسته 4

 96,960,000 فخري السادات اسالمبولی 5

 96,960,000 اکرم زارع 6

 96,960,000 فاطمه صورتی 7

 96,960,000 فاطمه محمودزاده 8

 96,960,000 زهره فرازنده 9

 96,960,000 فاطمه معصومی ثانی 10

 96,960,000 معصومه ثابتی 11

 96,960,000 معصومه مهدي پور 12

 96,960,000 احسان شاه حمزه 13

 96,960,000 غالمعلی عرب 14

 96,960,000 حمید سلیمانی 15

 96,960,000 مهدي ملتیان 16

 96,960,000 رضا آقا بابایی 17

 96,960,000 مسعود اسکندر پور 18

 1,745,280,000 جمع

 
 

 متصدي و سرایدار): 25(جدول 
 )رحقوق، عیدي و سای(هزینه ساالنه  نام نام خانوادگی ردیف

 178,741,688 مریم چراغ سپهر 1

 81,135,384 سلیمه حیدریان 2

 81,135,384 سمیه وطنخواه 3

 81,135,384 زهرا سادات لطیفی 4

 85,037,796 فاطمه سادات نقوي 5

 99,493,536 منصوره توسلی 6

 182,186,444 شیما کریمیان 7
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 ): 25(جدول ادامه 

 )حقوق، عیدي و سایر(ساالنه هزینه  نام نام خانوادگی ردیف

 175,703,780 نرجس مسگري 8

 81,135,384 ملوك صفري 9

 135,735,380 علیرضا حیدري 10

 167,261,600 علی اکبر امینی خواه 11

 151,672,880 عباس کمالی 12

 145,707,908 محسن علیخانی 13

 143,083,700 ابوالقاسم مکاري زاده 14

 141,800,000 سیدرضا موسوي 15

 141,800,000 سید مجنبی ساداتی نژاد 16

 2,072,766,248 جمع

 
 

 تأسیسات): 26(جدول 

 نام نام خانوادگی ردیف
 هزینه ساالنه

 )حقوق، عیدي و سایر(

 95,610,000 معصومه صادق زاده 1

 95,610,000 هادي شعبانی 2

 95,610,000 سید حسین بنی هاشمی 3

 95,610,000 محمد علی دنیا دیده 4

 95,610,000 مرتضی اقبالی 5

 95,610,000 محمد رضا پروار 6

 95,610,000 ..روح ا حیدري 7

 669,270,000 جمع

 
 نگهبانی): 27(جدول 

 نام نام خانوادگی ردیف
 هزینه ساالنه

 )حقوق، عیدي و سایر(

 170,380,904 اعظم اشعریون 1

 169,422,884 آسیه حاجی قدیري 2

 155,248,450 یدسع کوهکن 3

 495,052,238 جمع

 
 در سال ریال 2,201,987دانشجو رقمی معادل با  براي هر خدماتسرانه هزینه ) نفر 2659(با توجه به تعداد کل دانشجویان ساکن خوابگاه 

 .))28(جدول (برآورد می گردد 



22 

 

 هزینه سرانه خدمات): 28(جدول شماره 
 هزینه ساالنه کل

 )ریال(

جویان ساکن تعداد کل دانش
 خوابگاه

 ساالنهسرانه 
 )ریال(

5,855,082,886 2659 2,201,987 

 
 جمع بندي هزینه ها

سناریو  2براساس  داننشجوي ساکن خوابگاه  ه یکهزینه هاي برآورد شده به تفکیک فعالیت هاي انجام شده، هزینه سران طبقدر پایان 
 .محاسبه شده است

 سناریوي اول -1
لذا هزینه سرانه بصورت . باشد شود که هزینه هاي اجاره خوابگاه وجود ندارد و یا به عبارتی بر عهده دانشگاه نمی می در این سناریو فرض

 .محاسبه شده است) 29(جدول 

 در سناریوي اول ها مجموع هزینه): 29(جدول شماره 

 عتوان فعالیت ردیف
 هزینه سرانه ساالنه

 )ریال(
 سهم

 %0 0 اجاره 1

 %23 1,379,945 تعمیرات اساسی 2

 %36 2,201,987 خدمات 3

 %3 195,879 رفیتعمیرات و مواد مص 4

 %13 790,365 انرژي و ارتباطات 5

 %1 67,695 فرهنگی 6

 %5 310,870 تجهیزات خوابگاهی 7

 %5 306,075 مدیریت 8

 %1 74,084 مالی امور 9

 %12 739,860 فضاي سبز 10

 %100 6,066,759 جمع

 
 .ریال می باشد 6,066,759بدون در نظر گرفتن هزینه اجاره بها، هزینه اسکان یک دانشجو ساالنه برابر با 

 سناریوي دوم -2
لذا هزینه سرانه بصورت جدول . شود یی شده در نظر گرفته میهاي شناسا در این سناریو تمامی هزینه هاي محاسبه شده براي همه فعالیت

 .محاسبه شده است) 30(
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 ها در سناریوي دوم مجموع هزینه): 30(جدول شماره 

 سهم هزینه سرانه ساالنه عتوان فعالیت ردیف

 %37 3,512,000 اجاره 1

 %14 1,379,945 تعمیرات اساسی 2

 %23 2,201,987 خدمات 3

 %2 195,879 تعمیرات و مواد مصرفی 4

 %8 790,365 انرژي و ارتباطات 5

 %1 67,695 فرهنگی 6

 %3 310,870 تجهیزات خوابگاهی 7

 %3 306,075 مدیریت 8

 %1 74,084 مالی امور 9

 %8 739,860 فضاي سبز 10

 %100 9,578,759 جمع

 
 .ریال می باشد 9,578,759هزینه اسکان یک دانشجو ساالنه برابر با  با توجه به محاسبات انجام شده،

 

 :اسکان دانشجو هزینه یابی محدودیت هاي
، در ترس نمی باشد جهت هزینه یابی در دسآن ها اطالعات مورد نیاز  کهنامحسوس و یا در حد نازل  برخی از فعالیت هايمطالعه  در این

 :از جمله اندبرآورد نشده نهایی زینه هاي ه
 هاي انجام شده طی یکسال تحصیلی در زمینه خوابگاهها هزینه مأموریت 

 هاي پشتیبانی بعنوان نمونه مدیریت نیروي انسانی ، مالی و پشتیبانی و هزینه هاي مدیریت مدیران عالی و میانی و مدیریت.. 

  مربوط به فعالیت خوابگاهی... مدیریتی و هزینه هاي پذیرایی در جلسات وبرگزاري جلسات هزینه  

 کارکنان کمک هزینه بیمه تکمیلی 

  خوابگاههاهزینه هاي بیمه آتش سوزي 

 و نیز هزینه هاي رفاهی ساالنه پرسنلیبه  مورديپاداش  پرداخت هزینه هاي مربوط به 

 نظارت بر تاسیسات مدیریت و هزینه 

  نظارت بر خدماتمدیریت و هزینه 

 هزینه مدیریت دفتر نهاد بر فعالیتهاي فرهنگی درون خوابگاه 

 عدم تفکیک هزینه استفاده دانشجویان از اینترنت در سطح خوابگاه و دانشگاه  
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 تربیت بدنی
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 معرفی حوزه مدیریت تربیت بدنی -1

 چارت سازمانی معاونت دانشجویی  -1-1

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ر شکست کارنمودا -1-2

 
 
 
 
 
 

 :شرح کلی فعالیتها -1-3

  امور آموزشی 
 کارگاه آموزشی 
 کالس هاي داوري 
 کالس هاي مربی گري 
  ورزشی –آموزشی 

 همایش هاي علمی ورزشی 

  طرح سنجش سالمت جسمانی(مشاوره ورزشی( 

 ورزش هاي قهرمانی 

 فعالیت

 استخر ورزش هاي همگانی درون خوابگاهی امور مالی خدمات بیرونی امور آموزشی ورزش هاي قهرمانی مدیریت

 مرکز مشاوره دانشجویی مدیریت خدمات دانشجویی

ییمعاونت دانشجو  

 مدیریت تربیت بدنی

 حسابداري امور دانشجویی

 امور آموزشی

 ورزش هاي قهرمانی

ورزش هاي همگانی

 استخر
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 تشکیل تیم هاي ورزشی 
 برگزاري تمرینات تیم هاي مختلف ورزشی 
 هاي ورزشی اعزام تیم 
 میزبانی مسابقات قهرمانی 

 اردوهاي آماده سازي ورزشی 

 جشنواره هاي ورزشی 
 ورزش هاي همگانی 

  اردوهاي تفریحی 

 هاي بومی محلی فعالیت 

  جشنواره ورزشی همگانی 

 درون خوابگاهی 
 همگانی 
  قهرمانی 
 عمومی 

 استخر 

  ه بخش غیر دولتی ارائه می نماید اطالق می گرددخدمات بیرونی در واقع به خدماتی که  تربیت بدنی ب(خدمات بیرونی( 

 امور مالی 

 مدیریت 

 مراکز فعالیت -1-4
  سالن چند منظوره ورزشی پویش 

 سالن چند منظوره ورزشی 

 سایت تیراندازي 

 سالن رشته هاي رزمی 

 سالن پینگ پنگ 

  الجوردي(سالن ورزشی واحد خواهران( 
  آرزه گر(سالن بدنسازي مهر( 

 استخر(مجموعه آبی آینه ( 
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 :کاربري مراکز فعالیت -1-5

 کاربري مراکز فعالیت) : 1(جدول شماره 
 سهم کاربري نام سالن ردیف

 %25 ورزش هاي همگانی سالن چند منظوره ورزشی پویش 1

 %25 امور اموزشی

 %25 ي قهرمانیا ه ورزش

 %25 خدمات بیرونی

 %33 اي همگانیورزش ه )الجوردي(سالن ورزشی واحد خواهران  2

 %33 امور اموزشی

 %33 خدمات بیرونی

 %33 ورزش هاي همگانی )آرزه گر(سالن بدنسازي مهر  3

 %33 امور اموزشی

 %33 خدمات بیرونی

 %50 استخر )استخر(مجموعه آبی آینه 4

 %50 خدمات بیرونی

 
 )دامنه فعالیت(رشته هاي ورزشی موجود -1-6

  فوتسال 
 والیبال 
 بستکبال 
 شنا 
 تنیس روي میز 
 کشتی 
 بد مینتون 
 تکواندو 
 دارت 
  تیراندازي 
 تیروکمان 
 بدن سازي 
 آیروبیک 

 کاراته 
 جامعه هدف -1-7

  دانشجویی 
 کارمندي 
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 هیات علمی 

 متقاضیان استفاده از امکانات ورزشی دانشگاه( سایر( 

 کارکنان مرتبط با مجموعه تربیت بدنی -1-8
 تربیت بدنی نیروي انسانی): 2(جدول شماره

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 سرپرست استخر علی زارع دوست 6 معاون دانشجویی دکتر مهدي شبانی 1

 مسئول دفتر جواد رضا زاده 7 مسئول دفتر حمیدرضا رضایی 2

 سرناجی حمید محتسبی 8 مدیر محمد رمضانی علوي 3

 مسئول حسابداري حمیدرضا طاهرزاده 9 کارشناس فاطمه کاردان 4

 حسابدار محمد مزدیان  فر 10 کارشناس مریم صالحی مقدم 5

 
 مربیان تربیت بدنی) : 3(شمارهجدول 

 رشته ورزشی نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 
 مربیگري

 رشته ورزشی نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 
 مربیگري

 3 فوتسال یمیاکبر عظ 16 3 والیبال ناهید فرخیار 1

 1 شطرنج علی هاشمی طهرانی 17 3 فوتسال سمانه لطیفی 2

 3 بسکتبال علیرضا خوش بیان 18 3 بدمینتون آمنه کندي 3

 3 دوومیدانی نسرین محققی 19 3 والیبال ملیحه گلدار 4

 بین المللی دوومیدانی جواد مقامی نژاد 20 3 فوتسال اکرم علیزاده 5

 3 بسکتبال ضیاء حسن بیگی 21 3 دبالهن آیناز اسفندیاري 6

 2 بدنسازي مجید ابراهیمی 22 2 کاراته معصومه میراب 7

 3 شنا زهره جلوداریان 23 2 تکواندو زهرا جلیلی 8

 3 آمادگی جسمانی الهام باغ شمالی 24 3 دوو میدانی علی معیري 9

 3 تیر اندازي مریم فرنیا 25 3 بدمینتون مجید هوشیار 10

 3 تنیس روي میز مرضیه کریمیان 26 3 تنیس روي میز الفضل مقامیابو 11

 3 بدنسازي برات پور 27 3 والیبال مرتضی حمامی 12

 3 دارت خانم زهرا کاظمی 28 3 تیراندازي محسن ولیان 13

 3 دارت آقاي مهدي رعایایی 29 3 هندبال مهدي دوست 14

 3 کواندوت سهیال عباسی 30 3 تکواندو غالمرضا.. عبدا 15

 
 ناجیان استخر): 4(جدول شماره

 
 
 
 
 
 
 

 نوع قراداد سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 )عقد قرارداد سه ماهه (ناجی گري  سرناجی مهدیه ملک نیا 1

 )عقد قرارداد سه ماهه(ناجی گري ناجی زهرا سحاري 2

 )عقد قرارداد سه ماهه(ناجی گري ناجی سارا سعادتیان 3

 )عقد قرارداد سه ماهه(ناجی گري جینا محمد یزدان پناه 4

 )عقد قرارداد سه ماهه(ناجی گري ناجی سید مهدي فاطمی نیا 5

 )عقد قرار داد در ابتداي هر ترم  ( مربیگري  مربی مجید ابراهیمی 6
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 داوران تربیت بدنی):5(جدول شماره
 رشته ورزشی نام مربی ردیف

 فوتسال بر عظیمیاک 1

 " محمدرضا چهارباغی 2

 " محسن کهنه چی 3

 " محسن بختیاري 4

 " علی اکبر زاده 5

 " حمیدرضا شمس 6

 " سید محمد حسینی 7

 والیبال مهدي اکبر زاده 8

 " فرهاد فرهومند 9

 والیبال شمیا نوبختی 10

 
 نحوه توزیع نیروي انسانی موجود  به تفکیک فعالیت  -1-9

نفر بوده 4تعداد پرسنل تربیت بدنی در مجموع. آمده است) 7و6( شماره ولاعیت پرسنل تربیت بدنی به تفکیک نوع فعالیت در جدوض
 که سهم هرفعالیت از نیروي انسانی موجود به شرح جدول ذیل می باشد

 پرسنل تربیت بدنی به تفکیک نوع فعالیت ) :6(جدول شماره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سهم تعداد یتفعال نام و نام خانوادگی ردیف

 %13 0.4 امور آموزشی مریم صالحی مقدم 1

 %20 0.6 ورزش هاي قهرمانی مریم صالحی مقدم 2

 %23 0.7 ورزش هاي همگانی فاطمه کاردان 3

 %7 0.2 فعالیتهاي درون خوابگاهی فاطمه کاردان 4

 فاطمه کاردان 5
 استخر

0.05 
18% 

 0.5 علی زارع دوست 6

 علی زارع دوست 7
 مات بیرونیخد

0.5 18% 

  0.05 فاطمه کاردان 

 %100 3 جمع

 دکتر مهدي شبانی 1

 مدیریت

25% 
 %14 حمیدرضا رضایی 2
 %100 محمد رمضانی علوي 3
 %100 جواد رضا زاده 4

 حمیدرضا طاهر زاده 1
 امور مالی

10% 
 %10 محمد مزدیان فر 2
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 شناسایی فعالیتها  -1-10
 تمدیری 
 امور مالی 
 امور اموزشی 
 ورزش هاي قهرمانی 
 ورزش هاي همگانی 
 درون خوابگاهی 

  استخر 

  خدمات بیرونی 

 منابع هزینه -1-11
 مدیریت 
  حقوق ومزایا 
 اقالم مصرفی 

  اردوهاي ورزشی 

 مسابقات ورزشی 

 استهالك تجهیزات ورزشی 

 استهالك ساختمان 

  بیمه 

  آب 
 برق 
 گاز 
 کلرمصرفی 

 یارانه غذا 

 هزینه ها به تفکیک فعالیت هاي شناسایی شده محاسبه -2
 هزینه فعالیت مدیریت -2-1
 حقوق و مزایا -2-1-1

اولین فعالیت شناسایی شده در حوزه تربیت بدتی فعابت مدیریت می باشد با توجه  به پرسنل موجود در حوزه مدیریت و نیز درصد 
 .محاسبه شده است) 7( شماره ه شرح جدولوقت گذاري آنان  هزینه هاي حقوق، مزایا و بیمه مدیریت  ب
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 حقوق و مزایا فعالیت مدیریت: )7( شماره جدول

 ردیف
نام و نام 
 خانواددگی

 سمت

درصد 
وقت 
 گذاري

کسر 
 موظفی

 حکم
حق 

 مسئولیت

 سایر
حقوق و 

 مزایاي سالیانه

حقوق و 
مزایاي سالیانه 

 اضافه کار مرتبط
عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 سایر درمان و

1 
دکتر مهدي 

 شبانی

معاون 
 دانشجویی

25% 29% 26,201,410 11,529,278 0 3,500,000 3,513,207 275,190,727 68,797,682 

2 
حمیدرضا 

 رضایی

مسئول 
 دفتر

14% _ 9,131,839 1,550,470 2,800,000 3,500,000 1,612,413 184,636,664 26,376,666 

3 

محمد 
رمضانی 

 علوي

 129,762,420 129,762,420 1,428,757 0 0 3,000,000 6,384,778 _ %100 مدیر

4 
جواد رضا 

 زاده

مسئول 
 دفتر

100% _ 7,201,147 0 182,091 9,800,000 1,463,132 115,956,440 115,956,440 

 340,893,208  جمع

 ریال  می باشد340,893,208برابر با حقوق و مزایا هزینه ساالنه 
 

 هزینه یارانه -2-1-2
هاي یارانه به شرح جدول  با توجه به درصد وقت گذاري و همچنین تعداد روزهاي کاري و مبلغ یارانه به ازاي هر وعده ناهار، هزینه

 . محاسبه شده است) 8(
 هزینه یارانه فعالیت مدیریت: )8( شماره جدول

 نام و نام خانوادگی ردیف

درصد وقت 
 گذاري

میزان 
 یارانه

تعداد روز 
 کاري

 هزینه
 ساالنه

 787,500 210 15,000 %25 دکتر مهدي شبانی 1

 450,000 210 15,000 %14 حمیدرضا رضایی 2

 3,150,000 210 15,000 %100 محمد رمضانی علوي 3

 3,150,000 210 15,000 %100 جواد رضا زاده 4

 7,537,500 جمع

 
 هاي فعالیت مدیریت جمع بندي هزینه -2-1-3

 می باشد)9( شمارهبه شرح جدول ریال  348430708عالیت مدیریت ساالنه برابر با هاي ف در مجموع هزینه
 هاي فعالیت مدیریت هزینهمجموع  : )9( شماره جدول
 هزینه فعالیت ردیف

 340,893,208 مدیریت 1

 7,537,500 یارانه 2

 348,430,708 جمع

 هزینه فعالیت امور مالی -2-2
 حقوق و مزایا  -1 -2-2
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ار ه دحسابداري معاونت فرهنگی و دانشجویی عهد. باشد الیت شناسایی شده در مدیریت تربیت بدنی، انجام امور مالی میدومین فع
درصد وقت گذاري  باشد که بالطبع بخشی از وقت آنان نیز حهت انجام امور مالی تربیت بدنی صرف می گردد امورمالی حوزه می

 .گردد در ادامه هزینه هاي این فعالیت محاسبه می. محاسبه شده است) 10( شماره لپرسنل مرتبط با فعالیت امور مالی در جدو
 حقوق و مزایا فعالیت امور مالی: )10( شماره جدول

 نام و نام خانوادگی ردیف
درصد وقت 

 گذاري
 سایر حق مسئولیت حکم

حقوق و مزایاي 
 سالیانه

حقوق و مزایاي 
 سالیانه مرتبط

 بازنشستگی و درمان نواتعیدي و س اضافه کار 

 21,837,672 218,376,716 1,780,326 3,500,000 2,000,000 1,686,157 12,439,910 %10 حمیدرضا طاهرزاده  1

 13,216,864 132,168,644 1,509,079 9,800,000 1,777,095 0 6,911,213 %10 محمد مزدیان فر 2

 35,054,536           جمع      

 
 نه یارانههزی -2 -2-2

 هاي یارانه به شرح جدول با توجه به درصد وقت گذاري و همچنین تعداد روزهاي کاري و مبلغ یارانه به ازاي هر وعده ناهار، هزینه
  .محاسبه شده است) 11( شماره

 هزینه یارانه فعالیت امور مالی: )11( شماره جدول

 نام و نام خانوادگی ردیف

درصد وقت 
 مبیلغ گذاري

وز تعداد ر
 کاري

هزینه 
 ساالنه

 330,000 220 15,000 %10 حمیدرضا طاهرزاده 1

 330,000 220 15,000 %10 محمد مزدیان فر 2

 660,000 جمع

 
 جمع بندي هزینه فعالیت امور مالی -3 -2-2

 .باشد می)12( شماره جدولبه شرح ریال  35714536هاي فعالیت امور مالی ساالنه برابر با  در مجموع هزینه
 مجموع هزینه هاي فعالیت امور مالی: )12( شماره جدول

 هزینه فعالیت ردیف

 35,054,536 امور مالی 1

 660,000 یارانه 2

 35,714,536 جمع

 
 هزینه فعالیت ورزش هاي قهرمانی -2-3
 حقوق و مزایا -2-3-1

ساالنه مسابقات قهرمانی انجام شده هزینه هاي  با توجه به نیروي انسانی شاغل در بخش ورزش هاي  قهرمانی و حق الزحمه داوران
 می باشد)16( و )15(، )14(، )13( شماره ولاشرح جدبه ریال 104,094,654برابر با حقوق ومزایا 
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 هزینه هاي  حقوق و مزایا فعالیت ورزش هاي قهرمانی) : 13(جدول شماره 

 
 فعالیت ورزش هاي قهرمانی از حقوق و مزایاسهم :) 14(جدول شماره 

 حقوق و مزایاي سالیانه سهم حقوق و مزایاي سالیانه فعالیت

 83952604 %20 419,763,021 امور آموزشی

                       
 

 حق الزحمه داوران  و سایر عوامل اجرایی مسابقات فوتسال دانشجویی:) 15(جدول شماره 

 جمع کل مالیات ایاب و ذهاب مبلغ داوري ادگینام و نام خانو ردیف

 1,309,500 40,500 180000 1170000 محمد رضا چهار باغی 1

 950,600 29400 200000 780000 محسن کهنه چی 2

 5,189,500 160500 250000 5100000 اکبر عظیمی 3

 1,518,050 46950 200000 1365000 محسن بختیاري 4

 717,800 22200 140000 600000 علی اکبر زاده 5

 3,249,500 100500 200000 3150000 حمیدرضا شمس 6

 4,588,100 141900 0 4730000 معین سقا حضرتی 7

 873,000 27000 0 900000 عارف پناهیان 8

 873,000 27000 0 900000 ناصر ساکی 9

 873,000 27000 0 900000 قاسم وشاهی 10

 20,142,050 جمع

            
 هزینه هاي  حقوق و مزایا فعالیت ورزش هاي قهرمانی) : 16(جدول شماره 

 )ریال(مبلغ  شرح هزینه ردیف

 83,952,604 حقوق و مزایا پرسنل ثابت 1

 20,142,050 داوران 2

 104,094,654 جمع

 
  

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
درصد وقت 

 گذاري
 حکم

حق 
 تمسئولی

 سایر

 حقوق و مزایاي سالیانه
حقوق و مزایاي 

 اضافه کار سالیانه مرتبط
عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان

 119394584 119,394,584 1,938,364 9,800,000 283,305 0 6,911,213 %100 کارشناس فاطمه کاردان 1

 113039984 113,039,984 1,486,079 9,800,000 206,040 0 6,911,213 %100 کارشناس مریم صالحی مقدم 2

 علی زارع دوست 3
سرپرست 

 استخر
100% 8,037,514 0 508,326 9,800,000 1,566,866 131,152,472 131152472 

 56175981 56,175,981 1,026,920 0 0 0 5,995,078 %100 سرناجی حمید محتسبی 4

 419763021 419,763,021 جمع
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 اقالم مصرفی -2-3-2
مصرفی نیز  اقالمابقات قهرمانی هزینه شده لذا هزینه هاي در بخش مس 91با توجه به اینکه اغلب مواد مصرفی خریداري شده در سال 

  می باشد) 17( شماره به شرح ذیل
 هزینه هاي  اقالم مصرفی فعالیت ورزش هاي قهرمانی) : 17(جدول شماره 

 هزینه عنوان هزینه ردیف

 108,349,000 اقالم مصرفی -عامل مالی  1

 3,360,000 خرید لباس ورزشی 2

 111,709,000 جمع

 
 استهالك ساختمان  -2-3-3

می باشد و با  %25سالن ها و اماکن ورزشی موجود سهم هزینه استهالك براي فعالیت قهرمانی  يو کاربر) 1(با توجه به جدول شماره 
ورزش سهم هزینه ساالنه استهالك براي در نظر گرفته  شده است  %5توجه به اینکه نرخ استهالك در سال براي ساختمانهاي ورزشی 

 می باشد )18( شماره جدولبه شرح ریال  165000000هاي قهرمانی برابر 
 هزینه هاي  استهالك ساختمان فعالیت ورزش هاي قهرمانی) : 18(جدول شماره 

 ارزش بنا ارزش هر متر مربع )متر(زیربنا نام سالن
نرخ 

 استهالك

سهم فعالیت ورزش هاي 
 قهرمانی

 هزینه ساالنه

 165,000,000 0.25 0.05 13,200,000,000 5,000,000 2,640 رزشی پویشسالن چند منظوره و

 بیمه -2-3-4
 می باشد )19( شماره ریال به شرح جدول 4,640,000هزینه بیمه مسابقات فوتبال معادل

 هزینه بیمه فعالیت ورزش هاي قهرمانی) : 19(جدول شماره 

 
 
 
 جهیزات ورزشیاستهالك ت -2-3-5

ریال برآورد گردیده است از آنجایی که تجهیزات ورزشی 1,475,044,000 ارزش تجهیزات ورزشی موجود در مدیریت تربیت بدنی
منظور  %10می باشد و نرخ استهالك تجهیزات در سال %50کاربري قهرمانی و آموزشی دارد لذا سهم فعالیت قهرمانی از تجهیزات 

 می باشد)20( شماره جدولبه شرح ریال  73752200ه استهالك ساالنه  تجهیزات ورزشی در فعالیت قهرمانیهزین از اینرو شده است
 هزینه هاي استهالك تجهیزات فعالیت ورزش هاي قهرمانی) : 20(جدول شماره 

 هزینه ساالنه نرخ استهالك ارزش تجهیزات سهم نوع فعالیت ردیف

 73752200 %10 737522000 %50 ورزش هاي قهرمانی 1

 73752200 %10 737522000 %50 امور اموزشی 2

 
 

 مسابقات  -2-3-6
 می باشد )21( شماره جدولریال به شرح  55,058,300هزینه مسابقات ورزشی برابر 

 

 4,640,000 بیمه مسابقات فوتبال
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 هزینه هاي مسابقات  فعالیت ورزش هاي قهرمانی) : 21(جدول شماره 
 هزینه عناوین هزینه ردیف

 30,360,000 مسابقات تربیت بدنی 1

 2,940,000 مسابقات  والیبال کارکنان 2

 21,758,300 مسابقات فوتسال اساتید 3

 55,058,300 جمع

 اردوهاي ورزشی  -2-3-7
 می باشد )22( شماره ریال جدول6,451,500هزینه ساالنه اردوهاي ورزشی برابر 

 یهزینه هاي  اردوهاي ورزشی فعالیت ورزش هاي قهرمان) : 22(جدول شماره 
 اردوهاي ورزشی

 هزینه عناوین هزینه ردیف

 6,451,500 اردوهاي ورزشی 3

 6,451,500 جمع

 
 مجموع هزینه هاي فعالیت ورزش هاي قهرمانی  -2-3-8

 .آمده است )23( شماره جدولبه شرح مجموع هزینه هاي محاسبه شده براي فعالیت ورزش هاي قهرمانی 
 فعالیت ورزش هاي قهرمانی مجموع هزینه هاي ) : 23(جدول شماره 

 )ریال(مبلغ  شرح هزینه ردیف

 104,094,654 حقوق و مزایا 1

 111,709,000 اقالم مصرفی 2

 165,000,000 استهالك ساختمان 3

 4,640,000 بیمه مسابقات 4

 73,752,200 استهالك تجهیزات ورزشی 6

 55,058,300 مسابقات 7

 6,451,500 اردوهاي ورزشی 8

 520,705,654 جمع

 
 .می باشدریال  520,705,654هاي محاسبه شده براي فعالیت ورزش هاي قهرمانی معادل  مجموع هزینه

 هزینه فعالیت ورزش هاي همگانی -2-4
 حقوق و مزایا  -2-4-1

به ریال  97,944,705ورزش هاي همگانی برابر در بخش ورزش هاي همگانی هزینه هاي حقوق ومزایا  باتوجه به نیروي انسانی شاغل
 .می باشد )26(و  )25(، )24( شماره جدولشرح 
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 هزینه هاي  حقوق و مزایا فعالیت ورزش هاي همگانی) : 24(جدول شماره 

 
 حقوق و مزایا فعالیت ورزش هاي همگانی سهم ) : 25(جدول شماره 

 و مزایاي سالیانهحقوق  سهم حقوق و مزایاي سالیانه فعالیت

 97944705 %23 419,763,021 ورزشهاي همگانی

 
 هزینه هاي  حقوق و مزایا فعالیت ورزش هاي همگانی) : 26(جدول شماره 

 )ریال(هزینه ساالنه  شرح

 97,944,705 حقوق و مزایا

 
 استهالك  ساختمان -2-4-2

می باشد و با توجه به ارزش بناهاي موجود و نرخ  %50و %50،%25سهم ورزش هاي همگانی از سالن هاي موجود به ترتیب 
 می باشد )27( به شرح شماره ریال جدول324,541,667جمع هزینه ساالنه استهالك برابر  %5استهالك ساالنه 

 هزینه هاي استهالك ساختمان  فعالیت ورزش هاي همگانی) : 27(جدول شماره 

 شرح
 ارزش بنا ارزش هر متر مربع )متر(زیربنا

رخ ن
 استهالك

سهم فعالیت ورزش 
 هاي همگانی

 هزینه ساالنه

 165,000,000 %25 %5 13,200,000,000 5000000 2640 سالن چند منظوره ورزشی پویش

 128,333,333 %33 %5 7,700,000,000 5500000 1400 سالن ورزشی خواهران

 31,208,333 %33 %5 1,872,500,000 3500000 535 سالن بدن سازي مهر

 324,541,667 جمع

 
 مجموع هزینه هاي ورزش هاي همگانی -2-4-3

 .مجموع هزینه هاي محاسبه شده براي فعالیت ورزش هاي همگانی آمده است) 28(شمارهدر جدول 
 مجموع هزینه هاي  فعالیت ورزش هاي همگانی) : 28(جدول شماره 

 هزینه ساالنه شرح هزینه ردیف

 97,944,705 حقوق و مزایا 1

 324,541,667 استهالك 2

 422,486,372 جمع

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

درصد 
وقت 
 گذاري

 حکم
حق 

 مسئولیت

 سایر
 حقوق و مزایاي سالیانه

حقوق و مزایاي 
 سالیانه مرتبط

 اضافه کار

دي و عی
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان

 119394584 119,394,584 1,938,364 9,800,000 283,305 0 6,911,213 %100 کارشناس فاطمه کاردان 1

 113039984 113,039,984 1,486,079 9,800,000 206,040 0 6,911,213 %100 کارشناس مریم صالحی مقدم 2

 131152472 131,152,472 1,566,866 9,800,000 508,326 0 8,037,514 %100 سرپرست استخر علی زارع دوست 3

 56175981 56,175,981 1,026,920 0 0 0 5,995,078 %100 سرناجی حمید محتسبی 4

 419763021 419,763,021 جمع
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 می باشد ریال  422,486,372معادل هاي محاسبه شده براي فعالیت ورزش هاي همگانی مجموع هزینه

 هزینه فعالیت امورآموزشی -2-5
 حقوق و مزایا -2-5-1

 می باشد )31( و )30( )29( شماره با توجه به نیروي انسانی شاغل در بخش آموزشی هزینه هاي حقوق ومزایا به شرح جدول
 

 هزینه هاي  حقوق و مزایا فعالیت امور آموزشی:  )29( شماره جدول

      
 سهم فعالیت امور آموزشی از حقوق و مزایا)30(جدول 

 سهم حقوق و مزایاي سالیانه فعالیت
حقوق و مزایاي 

 سالیانه

 55968403 %13 419,763,021 امور آموزشی

 
 هزینه هاي  حقوق و مزایا فعالیت آموزشی) : 31(جدول شماره 

 هزینه ساالنه شرح هزینه

 55,968,403 پرسنل ثابت

 55,968,403 جمع

 استهالك ساختمان -2-5-2
 %50و %50،%25موزشی از سالن هاي موجود به ترتیب آسهم فعالیتهاي و کاربري سالن هاي ورزشی، ) 1(با توجه به جدول شماره 

به شرح 324,541,667می باشد و با توجه به ارزش بناهاي موجود و نرخ استهالك ساالنه جمع هزینه ساالنه استهالك برابر  ریال 
 می باشد )32( شماره جدول

 هزینه هاي  استهالك ساختمان  فعالیت آموزشی) : 32(جدول شماره 

 شرح
 ارزش بنا ارزش هر متر مربع )متر(زیربنا

خ نر
 استهالك

سهم فعالیت امور 
 آموزشی

 هزینه ساالنه

 165,000,000 %25 %5 13,200,000,000 5,000,000 2640 سالن چند منظوره ورزشی پویش

 128,333,333 %33 %5 7,700,000,000 5,500,000 1400 سالن ورزشی خواهران

 31,208,333 %33 %5 1,872,500,000 3,500,000 535 سالن بدن سازي مهر

 324,541,667 جمع

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

درصد 
وقت 
 گذاري

 حکم
حق 

 مسئولیت

 سایر
 حقوق و مزایاي سالیانه

حقوق و مزایاي 
 سالیانه مرتبط

 اضافه کار

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان

 119394584 119,394,584 1,938,364 9,800,000 283,305 0 6,911,213 %100 کارشناس طمه کاردانفا 1

 113039984 113,039,984 1,486,079 9,800,000 206,040 0 6,911,213 %100 کارشناس مریم صالحی مقدم 2

 131152472 131,152,472 1,566,866 9,800,000 508,326 0 8,037,514 %100 سرپرست استخر علی زارع دوست 3

 56175981 56,175,981 1,026,920 0 0 0 5,995,078 %100 سرناجی حمید محتسبی 4

 419763021 419,763,021 جمع
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 استهالك تجهیزات ورزشی  -2-5-3
ریال برآورد گردیده است از آنجایی که تجهیزات ورزشی  1,475,044,000 ارزش تجهیزات ورزشی موجود در مدیریت تربیت بدنی

منظور  %10ر سالمی باشد و نرخ استهالك تجهیزات د %50کاربري قهرمانی و آموزشی دارد لذا سهم فعالیت قهرمانی از تجهیزات 
 می باشد )33( شماره جدولبه شرح ریال  73752200شده است هزینه استهالك تجهیزات ورزشی در فعالیت آموزشی

 هزینه هاي استهالك تجهیزات ورزشی فعالیت آموزشی) : 33(جدول شماره 

 هزینه ساالنه نرخ استهالك ارزش تجهیزات سهم نوع فعالیت ردیف

 73,752,200 %10 737,522,000 %50 امور اموزشی 1

 
 مجموع هزینه هاي امورآموزشی -2-5-4

 .آمده است )34( شماره جدولبه شرح مجموع هزینه هاي محاسبه شده براي فعالیت آموزشی 
 مجموع هزینه هاي فعالیت آموزشی) : 34(جدول شماره 

 )ریال(مبلغ  شرح هزینه ردیف

 55,968,403 حقوق و مزایا 1

 324,541,667 ماناستهالك ساخت 2

 73,752,200 استهالك تجهیزات  ورزشی 3

 454,262,269 جمع

 می باشدریال 454,262,269هاي محاسبه شده براي فعالیت آموزشی معادل  مجموع هزینه
 هزینه فعالیت درون خوابگاهی -2-6
 حقوق و مزایا -2-6-1

 )35(شماره  به شرح جدولریال  27,984,201برابر اي حقوق ومزایا با توجه به نیروي انسانی شاغل در بخش درون خوابگاهی هزینه ه
 می باشد )37( و )36(

 هزینه هاي  حقوق و مزایا فعالیت درون خوابگاهی) : 35(جدول شماره 

                                                 
 سهم فعالیت درون خوابگاهی حقوق و مزایا) : 36(جدول شماره 

 حقوق و مزایاي سالیانه سهم حقوق و مزایاي سالیانه فعالیت

 27984201 %7 419,763,021 درون خوابگاهی

 
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

درصد 
وقت 
 گذاري

 حکم
حق 

 مسئولیت

 سایر

 حقوق و مزایاي سالیانه
حقوق و مزایاي 

 اضافه کار سالیانه مرتبط
عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان

 119394584 119,394,584 1,938,364 9,800,000 283,305 0 6,911,213 %100 کارشناس فاطمه کاردان 1

 113039984 113,039,984 1,486,079 9,800,000 206,040 0 6,911,213 %100 کارشناس مریم صالحی مقدم 2

 131152472 131,152,472 1,566,866 9,800,000 508,326 0 8,037,514 %100 ست استخرسرپر علی زارع دوست 3

 56175981 56,175,981 1,026,920 0 0 0 5,995,078 %100 سرناجی حمید محتسبی 4

 419763021 419,763,021 جمع
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 هزینه هاي  حقوق و مزایا فعالیت دورن خوابگاهی) : 37(جدول شماره 
 )ریال(مبلغ  شرح هزینه

 27,984,201 حقوق و مزایا

 
 ي درون خوابگاهیمجموع هزینه ها -2-6-2

 .مجموع هزینه هاي محاسبه شده براي فعالیت درون خوابگاهی آمده است) 38( شماره در جدول
 مجموع هزینه هاي فعالیت درون خوابگاهی) : 38(جدول شماره 

 سهم سرانه )ریال(مبلغ  شرح هزینه ردیف

 %100 3997.743058 27,984,201 حقوق و مزایا 1

 %100 3,998 27,984,201 جمع

 .باشد ریال می27,984,201هاي محاسبه شده براي فعالیت درون خوابگاهی معادل مجموع هزینه
 
 هزینه فعالیت استخر -2-7
 حقوق و مزایا -2-7-1

از نیروي انسانی  %18حقوق و مزایاي فعالیت استخر شامل دو بخش پرسنل ثابت استخر وحق الزحمه  ناجیان غریق می باشد
می باشد بنا  %50ربیت بدنی اختصاص به فعالیت استخر دارد همچنین سهم استخراز حق الزحمه ناجیان غریقموجوددر مدیریت ت

 می باشد)43( و )42(، )41(، )40( )39( شمارهبراین هاي هزینه هاي حقوق ومزایا به شرح جدول 
 

 هزینه هاي  حقوق و مزایا فعالیت استخر) : 39(جدول شماره 

 
 حقوق و مزایا سهم استخر:)40(جدول شماره 

 حقوق و مزایاي سالیانه سهم حقوق و مزایاي سالیانه فعالیت ردیف

 76956554 %18 419,763,021 استخر 1

 
  

 سمت دگینام و نام خانوا ردیف
درصد وقت 

 گذاري
 حکم

حق 
 مسئولیت

 سایر
 حقوق و مزایاي سالیانه

حقوق و مزایاي 
 سالیانه مرتبط

 اضافه کار

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان

 119394584 119,394,584 1,938,364 9,800,000 283,305 0 6,911,213 %100 کارشناس فاطمه کاردان 1

 113039984 113,039,984 1,486,079 9,800,000 206,040 0 6,911,213 %100 شناسکار مریم صالحی مقدم 2

 علی زارع دوست 3

سرپرست 
 131152472 131,152,472 1,566,866 9,800,000 508,326 0 8,037,514 %100 استخر

 56175981 56,175,981 1,026,920 0 0 0 5,995,078 %100 سرناجی حمید محتسبی 4

 419763021 419,763,021 جمع



40 

 

 حق الزحمه ناجیان غریق)41(جدول شماره 

 فروردین ماه

 91حق الزحمه  ناجیان غریق سال 

 جمع مبلغ هزینه نام و نام خانودگی ردیف

 3,138,063 حمید محتسبی 1

 2,942,215 مهدیه ملک نیا 2 7,892,348

 1,812,070 زهره جلوداریان 3

اردبیهشت 
 ماه

 جمع مبلغ هزینه  نام و نام خانودگی  ردیف

 6,276,126 حمید محتسبی 1

 4,865,970 مهدیه ملک نیا 2 14,956,980

 3,814,884 زهره جلوداریان 3

 خرداد ماه

 جمع مبلغ هزینه  نام و نام خانودگی  ردیف

 5,491,610 حمید محتسبی 1

 2,546,147 مهدیه ملک نیا 2 9,706,769

 1,669,012 زهره جلوداریان 3

 تیرماه

 جمع مبلغ هزینه  نام و نام خانودگی  ردیف

 7,845,158 حمید محتسبی 1

 6,223,916 مهدیه ملک نیا 2 18,456,191

 4,387,117 زهره جلوداریان 3

 مردادماه

 جمع مبلغ هزینه  نام و نام خانودگی  ردیف

 1,357,945 مهدیه ملک نیا 1
2,502,410 

 1,144,465 زهره جلوداریان 2

 مهر ماه

 جمع مبلغ هزینه  نام و نام خانودگی  ردیف

 4,896,805 زهره جلوداریان 1
10,683,110 

 5,786,305 لک نیامهدیه م 2

 آبان ماه

 جمع مبلغ هزینه  نام و نام خانودگی  ردیف

 4,994,741 زهره جلوداریان 1

17,145,247 
 5,786,305 مهدیه ملک نیا 2

 1,478,600 سید مهدي فاطمی نژاد  

 4,885,601 اشرف سحاري 3

 آذر ماه

 جمع مبلغ هزینه  نام و نام خانودگی  ردیف

 4,407,125 جلوداریانزهره  1

20,052,503 
 5,786,305 مهدیه ملک نیا 2

 4,885,601 اشرف سحاري 3

 4,973,472 سید مهدي فاطمی نژاد 4

 دي ماه

 جمع مبلغ هزینه  نام و نام خانودگی  ردیف

 4,320,389 سید مهدي فاطمی نژاد 1

22,840,923 

 3,794,855 محمد یزدان پناه 2

 5,786,305 لک نیامهدیه م 3

 4,694,009 اشرف سحاري 4

 4,245,365 الهه سعادتیان 5

 124,236,481 جمع کل

 
 هزینه هاي  حقوق و مزایا استخر) : 42(جدول شماره 

 سهم استخر سهم مبلغ حق الزحمه فعالیت

 62118241 %50 124236481 استخر
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 خرهزینه هاي  حقوق و مزایا است) : 43(جدول شماره 
 سهم سرانه )ریال(مبلغ  شرح هزینه ردیف

 %55 5,355 76,956,554 حقوق و مزایا پرسنل ثابت 1

 %45 4322.170923 62,118,241 ناجیان غریق 2

 %100 9,677 139,074,794 جمع

 ریال  می باشد 139,074,794هزینه ساالنه حقوق ومزایاي نیروي انسانی در بخش استخر
 آب مصرفی -2-7-2

ماه فعال می  10در فعالیت استخر شامل هزینه هاي ساالنه آ ب،برق و گاز می باشد از آنجاییکه در طول سال استخر آب مصرفی ههزین
محاسبه  )44( شمارهبه تفکیک به شرح جدول مصرفی  ده ماهه محاسبه شده است  هزینه هاي آب  آبباشد لذا محاسبه هزینه هاي 

 شده است
 فعالیت استخر) آب مصرفی(ه هاي هزین) : 44(جدول شماره 

 هزینه ساالنه ماه هاي فعال )ریال( هزینه ماهانه )ریال(هزینه روزانه  قیمت )متر مکعب(مصرف 

78.5 4840.7643 380,000 11,400,000 10 113,999,999 

 

 برق  -2-7-2
ماه فعال  10از آنجاییکه در طول سال استخر در فعالیت استخر شامل هزینه هاي ساالنه آ ب،برق و گاز می باشد برق مصرفیهزینه 

 )45( شمارهبه تفکیک به شرح جدول  مصرفی می باشد لذا محاسبه هزینه هاي انرژي ده ماهه محاسبه شده است  هزینه هاي برق
  .محاسبه شده است

 فعالیت استخر) قبر(هزینه هاي ) : 45(جدول شماره                                                         

 هزینه ساالنه ماه هاي فعال )ریال( هزینه ماهانه )ریال( هزینه روزانه قیمت )KW(مصرف 

326.40 189.95 62,000 1,860,000 10 18,600,002 

 

 گاز -3-7-2
ماه فعال می  10 هزینه انرژي در فعالیت استخر شامل هزینه هاي ساالنه آ ب،برق و گاز می باشد از آنجاییکه در طول سال استخر

محاسبه شده  )46( شمارهه تفکیک به شرح جدول بباشد لذا محاسبه هزینه هاي انرژي ده ماهه محاسبه شده است  هزینه هاي گاز 
 است

 فعالیت استخر) گاز (هزینه هاي انرژي ) : 46(جدول شماره 

 هزینه ساالنه الماه هاي فع )ریال( هزینه ماهانه )ریال(هزینه روزانه  قیمت )روزانه(مصرف 

1540 1000 1,540,000 46,200,000 10 462,000,000 

 می باشد )47( شماره جدولبه شرح ریال  9910000هزینه ساالنه انرژي سهم استخر برابر 
 فعالیت استخر)آب،برق و گاز(هزینه هاي انرژي ) : 47(جدول شماره 

 سهم استخر هزینه ساالنه مورد هزینه ردیف

 57,000,000 113,999,999 آب 1

 9,300,001 18,600,002 برق 2

 231,000,000 462,000,000 گاز 3

 297,300,001 594,600,001 جمع

 



42 

 

 کلر  -2-7-3
عالیت استخر و خدمات بیرونی هزینه می فبراي دو کیلو در سال می باشد چون کلر مصرفی 600کلر مصرفی استخر جهت کلرزدایی

 شماره جدولبه شرح ریال  14550000می باشد از اینرو هزینه ساالنه کلر مصرفی استخر برابر . 50خر گردد لذا هزینه کلر مصرفی است
 می باشد )48(

 هزینه هاي  کلر مصرفی فعالیت استخر:  )48(جدول شماره 
 سهم استخر هزینه ساالنه ماههاي فعال هزینه  ماهیانه )ریال(قیمت  مصرف ماهیانه ماده مصرفی ردیف

 14,550,000 29,100,000 10 2910000 48500 60 کلر 1

 
 استهالك ساختمان -2-7-4

سهم استخر از استهالك ساختمان و  %5نرخ استهالك ساالنه و کاربري سالن هاي ورزشی موجود و )1(با توجه به جدول شماره 
 است محاسبه شده  )49( شماره جدولبه شرح ریال  4,375,000,000برابر )33( براساس جدول شماره

 
 هزینه هاي  استهالك ساختمان فعالیت استخر) : 49(جدول شماره 

 سهم استخر هزینه ساالنه نرخ استهالك )ریال(ارزش بنا ارزش هر متر مربع )متر(زیربنا شرح

 4,375,000,000 8,750,000,000 %5 175,000,000,000.00 70000000 2500 استخر -مجموعه آبی آینه 

 
 هاي استخر مجموع هزینه -2-7-5
 .مجموع هزینه هاي محاسبه شده براي فعالیت استخر آمده است) 50( شماره در جدول 

 مجموع هزینه هاي فعالیت استخر) : 50(جدول شماره 

 سهم سرانه هزینه ساالنه شرح هزینه ردیف

 %6 3,966 57,000,000 آب 1

 %1 647 9,300,001 برق 2

 %26 16,073 231,000,000 گاز 3

 %16 9,677 139,074,794 وق و مزایاحق 4

 %2 1,012 14,550,000 کلر 5

 %49 30,441 437,500,000 استهالك 6

 %100 61,816 888,424,795 جمع

 

 ریال می باشد888,424,795  هاي محاسبه شده براي فعالیت استخر معادل مجموع هزینه
 

 هزینه فعالیت خدمات بیرونی -2-8
 حقوق و مزایا -2-8-1

از نیروي  %18شامل دو بخش پرسنل ثابت استخر وحق الزحمه  ناجیان غریق می باشد  خدمات بیرونی ق و مزایاي فعالیتحقو
از حق الزحمه ناجیان  خدمات بیرونی دارد همچنین سهم خدمات بیرونی انسانی موجوددر مدیریت تربیت بدنی اختصاص به فعالیت

می  )55( و )54(، )53(، )52(،)51( شمارهبه شرح جدول  خدمات بیرونیي حقوق ومزایا می باشد بنا براین هاي  هزینه ها %50غریق
 باشد
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 هزینه هاي  حقوق و مزایا فعالیت خدمات بیرونی) : 51(جدول شماره 

 
 هزینه هاي  حقوق و مزایا فعالیت خدمات بیرونی) : 52(جدول شماره 

 حقوق و مزایاي سالیانه سهم مزایاي سالیانه حقوق و فعالیت

 76956554 %18 419,763,021 استخر

 
 هزینه هاي  حقوق و مزایا فعالیت خدمات بیرونی) : 53(جدول شماره 

 فروردین ماه

 91حق الزحمه  ناجیان غریق سال 

 جمع مبلغ هزینه نام و نام خانودگی ردیف

 3,138,063 حمید محتسبی 1

 2,942,215 مهدیه ملک نیا 2 7,892,348

 1,812,070 زهره جلوداریان 3

اردبیهشت 
 ماه

 جمع مبلغ هزینه نام و نام خانودگی ردیف

 6,276,126 حمید محتسبی 1

 4,865,970 مهدیه ملک نیا 2 14,956,980

 3,814,884 زهره جلوداریان 3

 خرداد ماه

 جمع مبلغ هزینه نام و نام خانودگی ردیف

 5,491,610 حمید محتسبی 1

 2,546,147 مهدیه ملک نیا 2 9,706,769

 1,669,012 زهره جلوداریان 3

 تیرماه

 جمع مبلغ هزینه نام و نام خانودگی ردیف

 7,845,158 حمید محتسبی 1

 6,223,916 مهدیه ملک نیا 2 18,456,191

 4,387,117 زهره جلوداریان 3

 مردادماه

 جمع مبلغ هزینه و نام خانودگینام  ردیف

 1,357,945 مهدیه ملک نیا 1
2,502,410 

 1,144,465 زهره جلوداریان 2

 مهر ماه

 جمع مبلغ هزینه نام و نام خانودگی ردیف

 4,896,805 زهره جلوداریان 1
10,683,110 

 5,786,305 مهدیه ملک نیا 2

 آبان ماه

 جمع مبلغ هزینه نام و نام خانودگی ردیف

 4,994,741 زهره جلوداریان 1

 5,786,305 مهدیه ملک نیا 2 17,145,247

 1,478,600 سید مهدي فاطمی نژاد 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

درصد 
وقت 
 گذاري

 حکم
حق 

 مسئولیت

 سایر
 حقوق و مزایاي سالیانه

حقوق و مزایاي 
 بطسالیانه مرت

 اضافه کار

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان

 119394584 119,394,584 1,938,364 9,800,000 283,305 0 6,911,213 %100 کارشناس فاطمه کاردان 1

 113039984 113,039,984 1,486,079 9,800,000 206,040 0 6,911,213 %100 کارشناس مریم صالحی مقدم 2

 131152472 131,152,472 1,566,866 9,800,000 508,326 0 8,037,514 %100 رپرست استخرس علی زارع دوست 3

 56175981 56,175,981 1,026,920 0 0 0 5,995,078 %100 سرناجی حمید محتسبی 4

 419763021 419,763,021 جمع
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 4,885,601 اشرف سحاري 3

 آذر ماه

 جمع مبلغ هزینه نام و نام خانودگی ردیف

 4,407,125 زهره جلوداریان 1

20,052,503 
 5,786,305 مهدیه ملک نیا 2

 4,885,601 رف سحارياش 3

 4,973,472 سید مهدي فاطمی نژاد 4

 دي ماه

 جمع مبلغ هزینه نام و نام خانودگی ردیف

 4,320,389 سید مهدي فاطمی نژاد 1

22,840,923 

 3,794,855 محمد یزدان پناه 2

 5,786,305 مهدیه ملک نیا 3

 4,694,009 اشرف سحاري 4

 4,245,365 الهه سعادتیان 5

 124,236,481 جمع کل

 
 خدمات بیرونی هزینه هاي  حقوق و مزایا ا) : 54(جدول شماره 

 سهم استخر سهم مبلغ حق الزحمه فعالیت

 62118241 %50 124236481 استخر

 
 خدمات بیرونیهزینه هاي  حقوق و مزایا ) : 55(جدول شماره 

 سهم سرانه )ریال(مبلغ  شرح هزینه ردیف

 %55 5,355 76,956,554 ایا پرسنل ثابتحقوق و مز 1

 %45 4322.170923 62,118,241 ناجیان غریق 2

 %100 9,677 139,074,794 جمع

 
 ریال  می باشد 139,074,794 خدمات بیرونیهزینه ساالنه حقوق ومزایاي نیروي انسانی در بخش 

 استهالك ساختمان -2-8-2
و  چند منظوره ورزشی پویشاز سالن خدمات بیرونی . 25هاي ورزشی موجود و سهم و کاربري سالن  )1(با توجه به جدول شماره 

 می باشد )56( شماره جدولبه شرح ریال ٧٦٢,٠٤١,٦٦٧استهالك ساالنه هزینه استهالك ساالنه برابر %5نرخ 
 

 هزینه هاي استهالك ساختمان فعالیت خدمات بیرونی) : 56(جدول شماره 

 )متر(زیربنا ساختمان

هر متر ارزش 
 سهم خدمات بیرونی هزینه ساالنه برحسب طول عمر نرخ استهالك ارزش بنا مربع

 165,000,000 660,000,000 0.05 13,200,000,000 5,000,000 2640 سالن چند منظوره ورزشی پویش

 128,333,333 385,000,000 0.05 7,700,000,000 5,500,000 1400 سالن ورزشی خواهران

 31,208,333 93,625,000 0.05 1,872,500,000 3,500,000 535 مهر سالن بدن سازي

 437,500,000 875,000,000 0.05 17,500,000,000 7,000,000 2500 استخر -مجموعه آبی آینه 

 762,041,667 جمع

 
 کلر مصرفی -2-8-3
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عالیت استخر و خدمات بیرونی هزینه می فبراي دو کیلو در سال می باشد چون کلر مصرفی 600کلر مصرفی استخر جهت کلرزدایی  
 شماره جدولبه شرح ریال  14550000می باشد از اینرو هزینه ساالنه کلر مصرفی استخر برابر . 50گردد لذا هزینه کلر مصرفی استخر 

 می باشد )57(
 هزینه هاي کلر مصرفی فعالیت خدمات بیرونی) : 57(جدول شماره 

 سهم استخر هزینه ساالنه ماههاي فعال هزینه  ماهیانه )ریال(قیمت  مصرف ماهیانه ماده مصرفی

 14,550,000 29,100,000 10 2,910,000 48,500 60 کلر

 
 )ب، برق و گازآ(انرژي -2-8-4

ماه فعال می  10هزینه انرژي در فعالیت استخر شامل هزینه هاي ساالنه آ ب،برق و گاز می باشد از آنجاییکه در طول سال استخر 
 شماره به تفکیک به شرح جدول)آب،برق و گاز(لذا محاسبه هزینه هاي انرژي ده ماهه محاسبه شده است  هزینه هاي انرژي  باشد

    زیر محاسبه شده است) 58(
 

 فعالیت خدمات بیرونی)بآ(هزینه هاي انرژي) : 58(جدول شماره 
 هزینه ساالنه اه هاي فعالم )ریال(هزینه ماهانه  )ریال(هزینه روزانه  قیمت )متر مکعب(مصرف 

78.5 4840.7643 380,000 11,400,000 10 113,999,999 

 

 فعالیت خدمات بیرونی)برق(هزینه هاي انرژي) : 59(جدول شماره 

 هزینه ساالنه ماه هاي فعال )ریال(هزینه ماهانه  هزینه روزانه قیمت )KW(مصرف 

326.4 189.951 62,000 1860000 10 18,600,002 

 

 فعالیت خدمات بیرونی)گازهزینه هاي ) : 60(دول شماره ج

 هزینه ساالنه ماه هاي فعال  ماه هاي فعال  هزینه روزانه قیمت  مصرف 

1540 1000 1,540,000 46200000 10 462,000,000 

 

 باشد می )61( شماره جدولبه شرح ریال   9910000سهم خدمات بیرونی برابر ) آب،برق و گاز (هزینه ساالنه انرژي
 فعالیت خدمات بیرونی)ب، برق و گازآ(هزینه هاي انرژي) : 61(جدول شماره 

 سهم خدمات بیرونی هزینه ساالنه مورد هزینه ردیف

 57,000,000 113,999,999 آب 1

 9,300,001 18,600,002 برق 2

 231,000,000 462,000,000 گاز 3

 297,300,001 594,600,001 جمع
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 ع هزینه هاي خدمات بیرونی مجمو -2-8-5
 .مجموع هزینه هاي محاسبه شده براي فعالیت استخر آمده است) 62(در جدول 

 هزینه هاي فعالیت خدمات بیرونی) : 62(جدول شماره 

 سهم سرانه )ریال(مبلغ  شرح هزینه ردیف

 %14.35 9,677 139,074,794 حقوق و مزایا 1

 %60.78 40,992 762,041,667 استهالك ساختمان 2

 %1.16 783 14,550,000 کلر 3

 %4.55 3,066 57,000,000 آب 

 %0.74 500 9,300,001 برق 

 %18.42 12,426 231,000,000 گاز 4

 %100 67,444 1,212,966,462 جمع

 .باشد ریال می915,666,461  هاي محاسبه شده براي فعالیت خدمات بیرونی معادل مجموع هزینه

  اي فعالیت هاي تربیت بدنیمجموع هزینه ه -3
می  )63(يبه شرح جدول شماره ریال  875,824تربیت بدنی برابر از فعالیت هاي گان براساس استفاده کننده هزینه سرانه تربیت بدنی 

  .باشد
 

 مجموع هزینه هاي فعالیت هاي تربیت بدنی) : 63(جدول شماره 
 رانهس تعداد استفاده کنندگان هزینه عنوان فعالیت ردیف

 5,554 62,739 348,430,708 مدیریت 1

 569 62,739 35,714,536 امور مالی 2

 24,924 16,951 422,486,372 ورزش هاي همگانی 3

 101,123 4,492 454,262,269 آموزشی 4

 390,432 1,334 520,705,654 ورزش هاي قهرمانی 5

 3,998 7,000 27,984,201 درون خوابگاهی 6

 61,816 14372 888,424,795 استخر 7

 67,444 18590 1,212,966,462 خدمات بیرونی 8

 655,860 62,739 3,910,974,998 جمع

 
نفر هزینه سرانه یک دانشجو از فعالیت  6320و جعیت دانشجویی در پایان بر اساس هزینه هاي برآورد شده به تفکیک فعالیت هاي انجام شده

 می باشد) 64(ل به شرح جدول شماره ریا1,149,333هاي تربیت بدنی برابر 
 

 مجموع هزینه هاي فعالیت هاي تربیت بدنی) : 64(جدول شماره 
 سرانه تعداد استفاده کنندگان هزینه ساالنه عنوان فعالیت ردیف

 1,149,333 6,320 7,263,784,996 تربیت بدنی 1
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 ضمائم 4-
 جامعه آماري استفاده کنندگان از خدمات تربیت بدنی

 جمع آزاد اساتید کارمند دانشجو نوع فعالیت یفرد

 16951 0 151 1048 15752 همگانی 1

 4492 0 103 959 3430 آموزشی 2

 1334 0 103 445 785 قهرمانی 3

 7000 0 0 0 7000 درون خوابگاهی 4

 14372 0 716 2080 11576 استخر 5

 18590 18590 0 0 0 خدمات بیرونی 6

 62739 18590 1074 4533 38542 جمع

 
 91درآمدهاي تربیت بدنی طی سال 

 )ریال(مبلغ فعالیت ردیف

 1,039,342,500 استخر 1

 50,623,500 بدن سازي 3

 11,655,000 واحد خواهران 4

 46,440,000 سایر 5

 1,148,061,000 جمع
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 نگهداري تأسیسات 
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 :محاسبه بهاي تمام شده نگهداري تأسیسات دانشگاه
 اخت واحد تأسیسات شن -1

 فعالیت مذکور به بخش خصوصی واگذار شده و توسطو  هاي عمرانی فنی و طرحتحت نظارت مدیریت امور تأسیساتی و برقی 
 . شود اداره می شرکت افق تابان بافق

 نمودار سازمانی) الف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 نمودار شکست کار) ب
 
 
 
 
 
 

 هزینهمراکز ) ج
 ه فیزیکدانشکد 

 دانشکده ریاضی 

 دانشکده شیمی 

 دانشکده مهندسی 

 دانشکده مهندسی مکانیک 

 کامپیوتر -دانشکده مهندسی برق 

 ریاست دانشگاه

مرکز رایانه و فناوري  مدیریت برنامه ریزي و توسعه گروه نظارت و ارزیابی  مدیریت فنی و طرح هاي 

 کمیته ها و شوراها

 امور ساختمان

 فضاي سبز

 نگهداري تاسیسات

 عامل مالی دفتر فنی

 معاونت طرح و توسعه

یساتفعالیت هاي نگهداري تأس  

مکانیکیتأسیسات  تأسیسات برقی  مدیریت امور مالی 
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 دانشکده معماري و هنر 

 دانشکده علوم انسانی 

 دانشکده ادبیات و زبانهاي خارجی 

  دانشکده منابع طبیعی 

 پژوهشکده علوم و فناوري نانو 

 پژوهشکده اسانسهاي طبیعی 

 نرژيپژوهشکده ا 

 پردیس خواهران 

  مجموعه آزمایشگاه هاي شیمی واقع در خیابان امام خمینی 
  خانه عطارها 
  مرکز رشد 

 رصدخانه نیاسر 

 هاي برادران  مجموعه خوابگاه 

 هاي خواهران مجموعه خوابگاه 

 مجموعه خوابگاه معصومیه 

 
 تأسیسات  نگهداري کارکنان مرتبط با) د 

 کارکنان مرتبط): 1(جدول 
 سمت ام و نام خانوادگین ردیف

 معاون طرح وتوسعه دکتر حمیدرضا محمدي 1

 مدیر فنی و طرح هاي عمرانی حسین توفیقی 2

 حسابدار مهدي صدیقی 8

 متصدي امور مالی حسین صانعی نژاد 9

 مسئول دفتر سید حسن مصطفوي 10

 انبار دار رضا ابراهیمی 11

 کمک انباردار تقی دادایی 12

 کارشناس تاسیسات رودیانحسین شاه 15

 کارشناس مسئول تاسیسات محمد جواد غفارزاده 16

 کارشناس تاسیسات سید مصطفی یوسف زاده 17

 کاردان فنی تاسیسات مرتضی اقبالی بیدگلی 18

 کارگر فنی تاسیسات محمود امینی تبار 19

 کارگر فنی تاسیسات غالمرضا باغچه اي 20

 رارشد فنی تاسیساتکارگ سید حسین بنی هاشمی 21

 کارگر ارشد فنی تاسیسات محمد رضا پراور 22

 کارگر فنی تاسیسات یوسف پور ظهیر 23

 کارگر فنی تاسیسات محمد تراشی 24

 کارگر فنی تاسیسات مجتبی ترکیان مفرد 25
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 مسئول خدمات فنی حسین تمدنی برزکی 26

 برقکار امیر جوانمرد قصاب 27

 کارگر ارشد فنی تاسیسات ابوالفضل چوپانیان 28

 کارگر فنی تاسیسات مرتضی حسنی 29

 کارگر ارشد فنی تاسیسات حیدري ارمکی... روح ا 30

 کارگر فنی تاسیسات علی حیدریان 31

 جوشکار مهدي خیرالنسایی 32

 کارگر ارشد فنی تاسیسات محمد علی دادایی 33

 کارگر فنی تاسیسات حسین دارا 34

 برقکار یا دیدهمحمد علی دن 35

 مسئول خدمات فنی سعید سعادت 36

 کارگر فنی تاسیسات هادي شعبانی زاد 37

 کارگر فنی تاسیسات معصومه صادق زاده 38

 کارگر ارشد فنی تاسیسات حسین صندوقی 39

 برق کار مجید فرهادي 40

 کارگر فنی تاسیسات محمد قیصري 41

 کارشناس اداري مصطفی کامرتان منش 42

 کارگر فنی تاسیسات هانی کچوئیان فینی 43

 کاردان خدمات فنی الجوردي فرد فینی... روح ا 44

 کارگر فنی تاسیسات مهدي مرادي 45

 کارگر فنی تاسیسات ابوالفضل مرشدي 46

 کارگر ارشد فنی تاسیسات سید مهدي نجاتی فینی 47

 کارشناس خدمات فنی نماینده شرکت 48

 
نفر بوده  31تعداد پرسنل تأسیساتی در مجموع . آمده است) 2(ساتی به تفکیک نوع فعالیت و محل فعالیت در جدول وضعیت پرسنل تأسی

 .نفر در سایر مراکز مشغول به فعالیت هستند 26ها و  نفر در خوابگاه 5که از این تعداد 
 وضعیت پرسنل تأسیساتی: )2(جدول 

 نوع فعالیت
 محل فعالیت

 جمع ت مکانیکیتأسیسا تأسیسات برقی

 5 1/3 9/1 خوابگاه

 26 4/16 6/9 غیر خوابگاه

 جمع
 31 5/19 5/11 تعداد

 % 100 % 63 % 37 سهم

 

نفر در تأسیسات مکانیکی مشغول به  19.5نفر در تأسیسات برقی و  11.5همچنین بر اساس بررسی بعمل آمده و تفکیک نوع فعالیت پرسنل، 
 .فعالیت هستند
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 ی و غیر خوابگاهیتأسیسات برقی خوابگاه سهم): 3(جدول 
 تأسیسات برقی خوابگاهی تأسیسات برقی غیرخوابگاهی تأسیسات برقی کل شرح

 9/1 9.6 5/11 تعداد پرسنل

 %16 %84 %100 سهم

اهی و غیر بر اساس تعداد پرسنل تأسیساتی برقی شاغل در بخش خوابگاهی و غیر خوایگاهی، سهم تأسیسات برقی خوابگ) 3(در جدول  
 .خوابگاهی محاسبه شده است

 خوابگاه مکانیکیسهم تأسیسات ): 4(جدول 
 خوابگاهی مکانیکیتأسیسات  غیرخوابگاهی مکانیکی تأسیسات کل مکانیکی تأسیسات شرح

 1/3 4/16 5/19 تعداد پرسنل

 %16 %84 %100 سهم

در بخش خوابگاهی و غیر خوایگاهی، سهم تأسیسات مکانیکی بر اساس تعداد پرسنل تأسیساتی مکانیکی شاغل ) 4(همچنین در جدول 
 .خوابگاهی و غیر خوابگاهی محاسبه شده است

 شناسایی فعالیت ها -2

 نگهداري تأسیسات برقی 

 نگهداري تأسیسات مکانیکی 

 امور مالی 

 مدیریت 

 اي  منابع هزینه  -3
 حقوق، مزایا و بیمه سهم کارفرما 

 مالیات تکلیفی 

 بیمه مسئولیت 

 ات مجزا خدم 

 اقالم و وسایل مصرفی 

 لباس و کفش کار 

 استهالك 

 ایاب و ذهاب 

 تلفن 
 یارانه غذا 

 مالیات بر ارزش افزوده 

 مدیریت 

 
 محاسبه هزینه ها به تفکیک فعالیت هاي شناسایی شده -4 
 نگهداري تأسیسات برقی -4-1 

 هزینه حقوق و مزایا -4-1-1
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برقی اعم از خوابگاهی و غیر خوابگاهی به  نگهداري تأسیساتکل براي و بیمه سهم کارفرما ابتدا هزینه هاي حقوق و مزایا  ،در این بخش
باشد و  از آنجا که هدف از این مطالعه محاسبه هزینه تمام شده نگهداري تأسیسات دانشگاه کاشان می. محاسبه شده است) 5(شرح جدول 

الزم است تا در اینجا . ها لحاظ شده است یابی اسکان در خوابگاه ش هزینهنگهداري تأسیسات خوابگاهی قبالً در بخهاي  از طرفی هزینه
 .کسر گرددها  خوابگاه شناسایی شده و از این هزینهنگهداري تأسیسات هاي مربوط به  هزینه

 برقی نگهداري تأسیساتهزینه حقوق، مزایا و بیمه کل ): 5(جدول 

 شرح
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 825,690,477 68,807,540 قوقح

 140,060,184 11,671,682 مزایا

 145,075,070 12,089,589 بیمه

 1,110,825,730 92,568,811 جمع

 
در ادامه هزینه نگهداري تأسیسات برقی . باشد ریال می 1,110,825,730هزینه ساالنه محاسبه شده براي کل نگهداري تأسیسات برقی برابر با 

ها، هزینه نگهداري  با اعمال سهم خوابگاه. شود محاسبه می) 3(ساس سهم پرسنل تأسیسات برقی شاغل در خوابگاه طبق جدول خوابگاه بر ا
 .محاسبه شده است) 6(تأسیسات برقی خوابگاه به شرح جدول 

 
 ها برقی خوابگاه نگهداري تأسیساتهزینه حقوق، مزایا و بیمه براي ): 6(جدول 

 شرح
 هزینه ماهانه

 )الری(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 133,175,883 11,097,990 حقوق

 22,590,352 1,882,529 مزایا

 23,399,205 1,949,934 بیمه

 179,165,440 14,930,453 جمع

 
ن مقدار از باشد که با کسر ای ریال می 179,165,440ها برابر با  هزینه ساالنه حقوق، مزایا و بیمه براي نگهداري تأسیسات برقی در خوابگاه

 .محاسبه شده است) 7(ها به شرح جدول  رقم کلی، هزینه حقوق، مزایا و بیمه نگهداري تأسیسات برقی بدون در نظر گرفتن خوابگاه
 

 ها برقی بدون در نظر گرفتن خوابگاه نگهداري تأسیساتهزینه حقوق، مزایا و بیمه براي ): 7(جدول 

 شرح
هزینه ماهانه 

 )ریال(

هزینه ساالنه 
 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

 109,575 692,514,593 57,709,549 حقوق

 18,587 117,469,832 9,789,153 مزایا

 19,253 121,675,865 10,139,655 بیمه

 147,415 931,660,290 77,638,357 جمع
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 ریال می باشد 931,660,290ها برابر با  ابگاهخو نبرقی بدون در نظر گرفت نگهداري تأسیساتبا توجه به محاسبات انجام شده، هزینه ساالنه 
هاي نگهداري تأسیسات ارتباطی به  ذکر این مطلب ضروري است از آنجا که هزینه. باشد ریال می 147,415همچنین هزینه سرانه برابر با  و

نشجویان نیازي نیست و سرانه هزینه سازي دا مقاطع دانشجویان ندارد و براي همه مقاطع یکسان است؛ براي محاسبه هزینه سرانه به معادل
هاي بعدي نیز هزینه سرانه براساس همین تعداد از دانشجویان  در بخش. باشد می) نفر 6320(محاسبه شده براساس تعداد کل دانشجویان 

 .محاسبه شده است
 

 هزینه مالیات تکلیفی -4-1-2
برقی به  نگهداري تأسیساتهزینه مالیات تکلیفی براي کل . باشد می کلیفیاري تأسیسات برقی، مالیات تدومین منبع هزینه براي فعالیت نگهد

 .محاسبه شده است) 8(تفکیک مواردي که مالیات به آنها تعلق گرفته در جدول 
 برقی نگهداري تأسیساتهزینه مالیات تکلیفی براي کل ): 8(جدول 

 شرح
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 30,024,085 2,502,007 ماالیات برحقوق

 4,332,051 361,004 مالیات بر مزایا

 1,120,440 93,370 مالیات بر یارانه

 177,846 14,821 مالیات بر لباس

 177,846 14,821 مالیات برکفش

 137,688 11,474 مالیات بر بیمه مسئولیت

 605,829 50,486 مالیات بر استهالك

 1,614,552 134,546 مالیات بر فعالیت هاي مجزا

 165,226 13,769 مالیات بر ایاب و ذهاب

 165,226 13,769 مالیات بر تلفن

 38,520,790 3,210,066 جمع

درصدي نگهداري تأسیسات برقی  16در ادامه با توجه به سهم . باشد ریال می 38,520,790هاي مالیات تکلیفی ساالنه برابر با  کل هزینه
 .محاسبه شده است) 9(هاي مالیات تکلیفی براي خوابگاه در جدول  ینههز)) 3(طبق جدول (خوابگاه 

 برقی خوابگاه نگهداري تأسیساتهزینه مالیات تکلیفی ): 9(جدول 

 شرح
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 4,842,594 403,550 ماالیات برحقوق

 698,718 58,226 مالیات بر مزایا

 180,716 15,060 مالیات بر یارانه

 28,685 2,390 مالیات بر لباس

 28,685 2,390 مالیات برکفش

 22,208 1,851 مالیات بر بیمه مسئولیت

 97,714 8,143 مالیات بر استهالك

 0 0 *مالیات بر خدمات مجزا

 26,649 2,221 مالیات بر ایاب و ذهاب
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 26,649 2,221 مالیات بر تلفن

 5,952,619 496,052 جمع

 ها برابر با صفر در نظر  شود، لذا مالیات تکلیفی براي خوابگاه ط به خوابگاه نمیخدمات مجزا مربو*                                                                        
 ).رده شده استشر در بخش خدمات مجزا آوتوضیحات بی.(گرفته شده است                                                 

هزینه هاي بیمه تکلیفی براي . باشد ریال می 5,952,619هزینه هاي مالیات تکلیفی براي نگهداري تأسیسات برقی خوابگاه ساالنه برابر با 
 .محاسبه شده است) 10(نگهداري تأسیسات برقی غیر خوابگاهی به شرح جدول 

 
 ها قی بدون در نظر گرفتن خوابگاهبر نگهداري تأسیساتهزینه مالیات تکلیفی ): 10(جدول 

 شرح
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

 3,984 25,181,490 2,098,458 ماالیات برحقوق

 575 3,633,334 302,778 مالیات بر مزایا

 149 939,724 78,310 مالیات بر یارانه

 24 149,161 12,430 مالیات بر لباس

 24 149,161 12,430 برکفشمالیات 

 18 115,481 9,623 مالیات بر بیمه مسئولیت

 80 508,115 42,343 مالیات بر استهالك

 255 1,614,552 134,546 مالیات بر فعالیت هاي مجزا

 22 138,577 11,548 مالیات بر ایاب و ذهاب

 22 138,577 11,548 مالیات بر تلفن

 5,153 32,568,171 2,714,014 جمع

 
 32,568,171ها برابر با  برقی بدون در نظر گرفتن خوابگاه نگهداري تأسیساتبا توجه به اطالعات بدست آمده، هزینه ساالنه مالیات تکلیفی 

 . باشد ریال می 5153هزینه سرانه برابر با  وریال 
 هزینه بیمه مسئولیت -4-1-3

در ابتدا هزینه کل بیمه مسئولیت براي . برقی غیر خوابگاهی محاسبه خواهد شد نگهداري تأسیساتدر این بخش هزینه بیمه مسئولیت براي 
 .محاسبه شده است) 11(طبق جدول  شرکت افق تابان بافقبین دانشگاه و  عقد شدهبرقی براساس قرارداد  نگهداري تأسیسات

 برقی نگهداري تأسیساتهزینه بیمه مسئولیت براي کل ): 11(جدول 
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

370,968 4,451,613 

 

 نگهداري تأسیساتدر ادامه با توجه به سهم . ریال می باشد 4,451,613تأسیسات برقی ساالنه برابر با نگهداري هزینه محاسبه شده براي کل 
برقی خوابگاه به  ري تأسیساتنگهداهزینه ) )3(محاسبات جدول درصد بر اساس  16(برقی  نگهداري تأسیساتبرقی خوابگاهی از کل 

 .محاسبه شده است) 12(شرح جدول 
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 ها برقی خوابگاه نگهداري تأسیساتهزینه بیمه مسئولیت براي ): 12(جدول 
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

59,834 718,002 

 

 نگهداري با کسر هزینه ساالنه. ریال می باشد 718,002ها ساالنه برابر با  تأسیسات برقی خوابگاهنگهداري  بیمه مسئولیت براي هزینه
محاسبه ) 13(به شرح جدول  غیر خوابگاهی تأسیسات برقی نگهداريهزینه ، )11(رقم محاسبه شده در جدول از  ها تأسیسات برقی خوابگاه

 .شده است
 ها گاهبرقی بدون در نظر گرفتن خواب نگهداري تأسیساتهزینه بیمه مسئولیت براي ): 13(جدول 

 هزینه ماهانه
 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

311,134 3,733,611 591 

 
همچنین هزینه  و باشد ریال می 3,733,611ها برابر با  تأسیسات برقی بدون در نظر گرفتن خوابگاه براي نگهداري هزینه ساالنه بیمه مسئولیت

 .باشد ریال می 591سرانه برابر با 
 هزینه اقالم مصرفی -4-1-4

براساس اطالعات بدست آمده از . تأسیسات برقی محاسبه خواهد گردیدنگهداري هاي مربوط به اقالم مصرفی براي  در این بخش هزینه
هاي اقالم مصرفی براي نأسیسات اعم از نگهداري و یا ایجادي تأسیسات  مجموع هزینه 91هاي عمرانی در سال  مدیریت دفتر فنی و طرح

 50الزم به ذکر است طبق اطالعات موجود سهم نگهداري تأسیسات از کل هزینه تأسیسات برابر با . باشد ریال می 8,930,788,998برابر با 
با توجه به موارد ذکر شده هزینه اقالم . باشد درصد می 40نگهداري تأسیسات برابر با کل برقی از  نگهداري تأسیساتدرصد و همچنین سهم 

 .محاسبه شده است) 14(برقی به شرح جدول  نگهداري تأسیساتمصرفی در 
 ها برقی بدون در نظر گرفتن خوابگاه نگهداري تأسیسات هزینه اقالم مصرفی در): 14(جدول 

 شرح
 تعهد شده

 )ریال(

 پرداخت شده
 )ریال(

 مجموع
 )ریال(

سهم نگهداري 
 تأسیسات

سهم نگهداري 
 تأسیسات برقی

هزینه ساالنه نگهداري 
 )ریال(یسات برقیتأس

 هزینه سرانه
 )ریال(

 3,783 23,910,400 %40 %50 119,552,000 119,052,000 500,000 پژوهشکده اسانس

 206,987 1,308,160,189 %40 %50 6,540,800,945 3,950,007,398 2,590,793,547 طرح تعمیرات

 1,985 12,545,770 %40 %50 62,728,850 49,592,650 13,136,200 دانشکده منابع طبیعی

 45,243 285,933,363 %40 %50 1,429,666,815 1,337,268,495 92,398,320 پردیس خواهران

 142 898,000 %40 %50 4,490,000 0 4,490,000 خانه عطارها

 397 2,509,598 %40 %50 12,547,988 0 12,547,988 آزمایشگاه دکتر نعمتی

 18,252 115,353,240 %40 %50 576,766,200 576,766,200 0 سالن کنفرانس

 5,830 36,847,240 %40 %50 184,236,200 184,236,200 0 ساختمان اسالمی

 282,620 1,786,157,800   8,930,788,998 6,216,922,943 2,713,866,055 جمع

 

ریال و هزینه سرانه برابر با  1,786,157,800با ها برابر  تأسیسات برقی بدون در نظر گرفتن خوابگاهنگهداري هزینه ساالنه اقالم مصرفی در  
 .باشد ریال می 282,620
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 هزینه لباس و کفش کار -4-1-5
با توجه به تعداد پرسنل شاغل در . گیرد جفت کفش به پرسنل تأسیساتی تعلق می 2دست لباس کار و  2بر اساس اطالعات اخذ شده ساالنه 

، هزینه هاي لباس و کفش به شرح جدول ))3(جدول ( غیر خوابگاهیتأسیسات برقی  پرسنل و همچنین تعداد) نفر 26(بخش غیر خوابگاهی 
 .محاسبه شده است) 15(
 

 ها برقی بدون در نظر گرفتن خوابگاه نگهداري تأسیساتهزینه لباس و کفش کار پرسنل در ): 15(جدول 

 تعداد پرسنل شرح
تعداد 

 لباس/کفش

 قیمت
 )ریال(

 سهم برقی
 هزینه ساالنه

 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

 763 4,822,581  250,000 2 26 لباس

 763 4,822,581  250,000 2 26 کفش

 1,526 9,645,161 جمع

 
 .ستریال محاسبه شده ا 1526ریال و همچنین هزینه سرانه برابر با  9,645,161هزینه ساالنه لباس و کفش کار برابر با 

 هزینه خدمات مجزا -4-1-6
لذا . شود بصورت مجزا انجام می) 16(ها به شرح جدول  تعدادي از فعالیت بافق دانشگاه و شرکت افق تابان عقد شده بینبر اساس قرارداد 

. نه در نظر گرفته شده استنوان یکی از منابع هزیها در فعالیت نگهداري تأسیسات برقی قرار گرفته و بعها، آن با توجه به ماهیت این فعالیت
تأسیسات برقی بدون در نظر  نگهداري هاي همچنین الزم به ذکر است از آنجاییکه این خدمات در خوابگاه مصداق ندارد بعنوان هزینه

 .شود لحاظ میها  گرفتن خوابگاه
 

 ها تأسیسات برقی بدون در نظر گرفتن خوابگاه نگهداري هزینه خدمات مجزا در): 16(جدول 

 رحش
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

 1,899 12,000,000 1,000,000 سرویس و تعمیر سرد خانه

 3,133 19,800,000 1,650,000 سرویس و تعمیر آسانسور

 949 6,000,000 500,000 کایل کشی فیبر نوري

 2,278 14,400,000 1,200,000 سرویس و تغمیر دزدگیرها

 8,259 52,200,000 4,350,000 جمع

 
 . باشد ریال می 8259ساالنه برابر با  برقی نگهداري تأسیساتبراي  مجزا هزینه سرانه خدمات

 هزینه استهالك -4-1-7
 . واهد شدگیرد محاسبه خ که توسط پرسنل تأسیساتی مورد استفاده قرار می... بخش هزینه استهالك ابزار، تجهیزات و وسایل نقلیه و این در
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 برقی نگهداري تأسیساتهزینه استهالك براي کل ): 17(جدول 
 هزینه استهالك ماهانه

 )ریال(

 هزینه استهالك ساالنه
 )ریال(

1,632,258 19,587,097 

 
 16(خوابگاه با توجه به سهم پرسنل شاغل در . باشد ریال می 19,587,097تأسیسات برقی برابر با نگهداري هزینه ساالنه استهالك براي 

 .محاسبه شده است) 18(هزینه ساالنه استهالك به شرح جدول ) 17(و اعمال آن در جدول ) )3(بر اساس جدول  درصد
 ها برقی خوابگاه نگهداري تأسیساتهزینه استهالك براي ): 18(جدول 

 هزینه ماهانه
 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

263,267 3,159,209 

 
 .باشد ریال می 3,159,209ها برابر با  تأسیسات برقی خوابگاهنگهداري براي  هزینه ساالنه استهالك

 ها برقی بدون در نظر گرفتن خوابگاه نگهداري تأسیساتهزینه استهالك براي ): 19(جدول 
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

1,368,991 16,427,888 2,599 

 
ریال  2,599و  16,427,888ها به ترتیب برابر با  تأسیسات برقی بدون در نظر گرفتن خوابگاهنگهداري رانه استهالك براي هزینه ساالنه و س

 .می باشد
 

 هزینه تلفن -4-1-8
 .محاسبه شده است) 20(تأسیسات برقی به شرح جدول  نگهداري هزینه تلفن براي

 قیبر نگهداري تأسیساتهزینه تلفن براي کل ): 20(جدول 
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

445,161 5,341,935 

 
، )درصد 16(ها  ریال می باشد که با اعمال سهم پرسنل شاغل در خوابگاه 5,341,935ات برقی ساالنه برابر با ستأسینگهداري هزینه تلفن کل 

 .می باشد 861,602برابر با ) 21(هزینه تلفن خوابگاه به شرح جدول 
 ها برقی خوابگاه نگهداري تأسیساتهزینه تلفن براي ): 21( جدول

 هزینه ماهانه
 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

71,800 861,602 
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 ها برقی بدون در نظر گرفتن خوابگاه نگهداري تأسیساتهزینه تلفن براي ): 22(جدول 
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

373,361 4,480,333 709 

 
با . ها بدست آمده است تأسیسات برقی بدون درنظر گرفتن خوابگاه نگهداري ها، هزینه تلفن براي ها از کل هزینه هاي خوابگاه با کسر هزینه

 .باشد ریال می 4,480,333توجه به محاسبات انجام شده هزینه ساالنه تلفن برابر با 
 

 هزینه ایاب و ذهاب -4-1-9
هاي فوق شامل هزینه هاي رفت و آمد پرسنل به واحدهاي  هزینه. هاي ایاب و ذهاب پرسنل محاسبه خواهد شد بخش هزینه در این

 .دانشگاهی و خوابگاهی بیرون از پردیس اصلی دانشگاه می باشد
 تأسیسات برقی نگهداري هزینه ایاب و ذهاب براي کل): 23(جدول 

 هزینه ماهانه
 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )یالر(

445,161 5,341,935 

 
 16(ها  ریال می باشد و در ادامه با توجه به سهم خوابگاه 5,341,935تأسیسات برقی معادل با نگهداري هزینه ایاب و ذهاب براي کل  

 .ها محاسبه شده است ، هزینه فوق براي خوابگاه)23(و اعمال آن در جدول ) درصد
 ها برقی خوابگاه هداري تأسیساتنگهزینه ایاب و ذهاب براي ): 24(جدول 

 هزینه ماهانه
 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

71,800 861,602 

 
 .ریال می باشد 861,602ها ساالنه برابر با  تأسیسات خوابگاهنگهداري هزینه ایاب و ذهاب محاسبه شده براي 

 ها رفتن خوابگاهبرقی بدون در نظر گ نگهداري تأسیسات هزینه ایاب و ذهاب براي ): 25(جدول 
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

373,361 4,480,333 709 

 
 709ریال و هزینه سرانه برابر با  4,480,333ها برابر با  تأسیسات برقی بدون در نظر گرفتن خوابگاه نگهداري هزینه ساالنه ایاب و ذهاب براي

 .باشد ریال می
 

 ینه یارانههز -4-1-10
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ه ریال بعنوان یاران 15000از پرسنل به ازاي هر وعده ناهار مبلغ  یک به هر بافق بین دانشگاه و شرکت افق تابان عقد شدهبر اساس قرارداد 
اس و تعداد روزهاي کاري بر اس)) 2(جدول (برقی غیر خوابگاهی تأسیسات پرسنل  لذا هزینه یارانه با توجه به تعداد. شود پرداخت می

 .محاسبه شده است) 26(قرارداد، به شرح جدول 
 ها برقی بدون در نظر گرفتن خوابگاه نگهداري تأسیساتهزینه یارانه براي ): 26(جدول 

 تعداد پرسنل
 میزان یارانه

 )ریال(
 تعداد روز کاري

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

9.6 15,000 210 30,382,258 4,807 

 
 .ریال می باشد 4807محاسبه شده برابر با  هزینه سرانه

 
 هزینه مالیات بر ارزش افزوده -4-1-11

بیمه  -2حقوق، مزایا و بیمه -1: ها شامل این هزینه. گیرد باشد تعلق می هاي که بر عهده شرکت افق تابان می مالیات بر ارزش افزوده به هزینه
 .باشد یارانه می -9ایاب و ذهاب و  -8تلفن  -7استهالك  -6جزا خدمات م -5لباس و کفش  -4مایات تکلیفی  -3مسئولیت 

براي نگهداري ) فروردین ماه تا دي ماه(  91ماه از سال  10بر اساس اسناد پرداختی موجود در واحد حسایداري، مالیات ارزش افزوده در 
در ادامه با اعمال . حاسبه شده استریال م 166,929,107رقم که با تعمیم آن به کل سال  .بوده استریال  139,107,589تأسیسات برابر با 

غیر  برقی نگهداري تأسیساتسهم اعمال و همچنین از کل نگهداري تأسیسات )) 2(طبق جدول درصد  63( نگهداري تأسیسات برقیسهم 
 .هزینه مالیات محاسبه شده است، ))3(درصد طبق جدول  84(خوابگاهی 

 
 ها خوابگاه نبرقی بدون درنظر گرفت نگهداري تأسیساتزش افزوده براي مالیات بر ار  هزینه):27(جدول 

هزینه مالیات بر ارزش افزوده 
براي نگهداري تأسیسات در 

 91ماه از سال  10

هزینه مالیات بر ارزش افزوده براي 
 91نگهداري تأسیسات در کل سال 

 )ریال(

هزینه مالیات بر ارزش افزوده 
 نگهداري تأسیسات برقی

 )ریال(

هزینه مالیات بر ارزش افزوده 
 تأسیسات برقی غیر خوابگاهی

 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

139,107,589 166,929,107 61,925,314 51,937,360 8,218 
 

 .باشد ریال می 8218با توجه به محاسبات انجام شده هزینه سرانه مالیات برابر با 
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 خوابگاهیغیر رقی ب نگهداري تأسیساتمجموع هزینه هاي  -4-1-12

 .مجموع هزینه هاي محاسبه شده براي فعالیت نگهداري تأسیسات برقی آمده است) 28(در جدول 
 یخوابگاه غیربرقی نگهداري تأسیسات  هاي فعالیت مجموع هزینه): 28(جدول 

 منابع هزینه ردیف
 هزینه ساالنه

 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

 سهم

 %31.87 147,415 931,660,290 حقوق و مزایا 1

 %1.11 5,153 32,568,171 مالیات تکلیفی 2

 %0.13 591 3,733,611 بیمه مسئولیت 3

 %61.09 282,620 1,786,157,800 اقالم مصرفی 4

 %0.33 1,526 9,645,161 لباس و کفش کار 5

 %1.79 8,259 52,200,000 خدمات مجزا 6

 %0.56 2,599 16,427,888 استهالك 7

 %0.15 709 4,480,333 تلفن 8

 %0.15 709 4,480,333 ایاب و ذهاب 9

 %1.04 4,807 30,382,258 یارانه 10

 %1.78 8,218 51,937,360 مالیات بر ارزش افزوده 11

 %100 462,607 2,923,673,204 جمع

 

ریال  2,923,673,204ها ساالنه معادل با  هاي محاسبه شده براي فعالیت نگهداري تأسیسات برقی بدون درنظر گرفتن خوابگاه مجموع هزینه
 .باشد می

 مکانیکینگهداري تأسیسات  -4-2
 هزینه حقوق و مزایا -4-2-1

مکانیکی اعم از خوابگاهی و غیر نگهداري تأسیسات کل حقوق و مزایا و بیمه سهم کارفرما براي در این بخش در ابتدا هزینه هاي 
 . محاسبه شده است) 29(خوابگاهی به شرح جدول 

 مکانیکینگهداري تأسیسات هزینه حقوق، مزایا و بیمه کل ): 29(جدول 

 شرح
 ماهانههزینه 

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 1,400,083,851 116,673,654 حقوق

 237,493,356 19,791,113 مزایا

 50,910,405 4,242,534 بیمه

 1,688,487,612 140,707,301 جمع

 

 نگهداري تأسیساته هزینه در ادام. باشد ریال می 1,688,487,612برابر با  مکانیکینگهداري تأسیسات هزینه ساالنه محاسبه شده براي کل 
 شود محاسبه می)) 4(جدول درصد طبق  16(شاغل در خوابگاه  مکانیکینگهداري تأسیسات پرسنل سهم خوابگاه بر اساس  مکانیکی
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 ها مکانیکی خوابگاه نگهداري تأسیساتهزینه حقوق، مزایا و بیمه براي ): 30(جدول .

 شرح
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 225,819,976 18,818,331 حقوق

 38,305,380 3,192,115 مزایا

 8,211,356 684,280 بیمه

 272,336,712 22,694,726 جمع

 

باشد که با کسر این مقدار  ریال می 272,336,712ها برابر با  هزینه ساالنه حقوق، مزایا و بیمه براي نگهداري تأسیسات مکانیکی در خوابگاه
 .محاسبه شده است) 31(ها به شرح جدول  ینه حقوق، مزایا و بیمه نگهداري تأسیسات مکانیکی بدون در نظر گرفتن خوابگاهاز رقم کلی، هز

 
 ها مکانیکی بدون در نظر گرفتن خوابگاه نگهداري تأسیساتهزینه حقوق، مزایا و بیمه براي ): 31(ول جد

 شرح
هزینه ماهانه 

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 النه سرانههزینه سا
 )ریال(

 185,801 1,174,263,875 97,855,323 حقوق

 31,517 199,187,976 16,598,998 مزایا

 6,756 42,699,049 3,558,254 بیمه

 224,075 1,416,150,900 118,012,575 جمع

 

ریال  1,416,150,900ها برابر با  بگاهبا توجه به محاسبات انجام شده، هزینه ساالنه نگهداري تأسیسات مکانیکی بدون در نظر گرفتن خوا
 . باشد ریال می 224,075باشد، همچنین هزینه سرانه برابر با  می

 هزینه مالیات تکلیفی -4-2-2
هزینه مالیات تکلیفی براي کل نگهداري تأسیسات . باشد دومین منبع هزینه براي فعالیت نگهداري تأسیسات مکانیکی، مالیات تکلیفی می

 .محاسبه شده است) 32(فکیک مواردي که مالیات به آنها تعلق گرفته در جدول مکانیکی به ت
 مکانیکی نگهداري تأسیساتهزینه مالیات تکلیفی براي کل ): 32(جدول 

 هزینه ساالنه هزینه ماهانه شرح

 50,910,405 4,242,534 ماالیات برحقوق

 7,345,653 612,138 مالیات بر مزایا

 1,899,876 158,323 مالیات بر یارانه

 301,566 25,130 مالیات بر لباس

 301,566 25,130 مالیات برکفش

 233,472 19,456 مالیات بر بیمه مسئولیت

 1,027,275 85,606 مالیات بر استهالك

 3,006,396 250,533 مالیات بر فعالیت هاي مجزا

 280,166 23,347 مالیات بر ایاب و ذهاب

 280,166 23,347 مالیات بر تلفن

 65,586,539 5,465,545 جمع
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درصدي نگهداري تأسیسات مکانیکی  16در ادامه با توجه به سهم . باشد ریال می 65,586,539هاي مالیات تکلیفی ساالنه برابر با  کل هزینه
 .محاسبه شده است) 33(هاي مالیات تکلیفی براي خوابگاه در جدول  هزینه)) 4(طبق جدول (خوابگاه 

 مکانیکی خوابگاه نگهداري تأسیساتهزینه مالیات تکلیفی ): 33(جدول 

 شرح
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 8,211,356 684,280 ماالیات برحقوق

 1,184,783 98,732 مالیات بر مزایا

 306,432 25,536 مالیات بر یارانه

 48,640 4,053 مالیات بر لباس

 48,640 4,053 مالیات برکفش

 37,657 3,138 مالیات بر بیمه مسئولیت

 165,690 13,807 مالیات بر استهالك

 484,903 40,409 مالیات بر فعالیت هاي مجزا

 45,188 3,766 مالیات بر ایاب و ذهاب

 45,188 3,766 مالیات بر تلفن

 10,578,474 881,540 جمع

 
هاي بیمه تکلیفی براي  هزینه. باشد ریال می 10,578,474کی خوابگاه ساالنه برابر با هاي مالیات تکلیفی براي نگهداري تأسیسات مکانی هزینه

 .محاسبه شده است) 34(نگهداري تأسیسات مکانیکی غیر خوابگاهی به شرح جدول 
 ها مکانیکی بدون در نظر گرفتن خوابگاه نگهداري تأسیساتهزینه مالیات تکلیفی ): 34(جدول 

 شرح
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

 6,756 42,699,049 3,558,254 ماالیات برحقوق

 975 6,160,870 513,406 مالیات بر مزایا

 252 1,593,445 132,787 مالیات بر یارانه

 40 252,926 21,077 مالیات بر لباس

 40 252,926 21,077 مالیات برکفش

 31 195,815 16,318 مالیات بر بیمه مسئولیت

 136 861,586 71,799 مالیات بر استهالك

 399 2,521,493 210,124 مالیات بر فعالیت هاي مجزا

 37 234,978 19,581 مالیات بر ایاب و ذهاب

 37 234,978 19,581 مالیات بر تلفن

 8,704 55,008,065 4,584,005 جمع

 
ها برابر با  یات تکلیفی نگهداري تأسیسات مکانیکی بدون در نظر گرفتن خوابگاهبا توجه به اطالعات بدست آمده، هزینه ساالنه مال

 . باشد ریال می 8704باشد، همچنین هزینه سرانه برابر با  ریال می 55,008,065
 هزینه بیمه مسئولیت -4-2-3

در ابتدا هزینه کل بیمه مسئولیت . شد غیر خوابگاهی محاسبه خواهد مکانیکی نگهداري تأسیساتدر این بخش هزینه بیمه مسئولیت براي 
 .محاسبه شده است) 35(بین دانشگاه و پیمانکار طبق جدول  عقد شدهبراساس قرارداد  مکانیکی نگهداري تأسیساتبراي 
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 مکانیکی نگهداري تأسیساتهزینه بیمه مسئولیت براي کل ): 35(جدول 

 هزینه ماهانه
 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

629,032 7,548,387 

 

نگهداري در ادامه با توجه به سهم . باشد ریال می 7,548,387ساالنه برابر با  مکانیکی نگهداري تأسیساتهزینه محاسبه شده براي کل 
خوابگاه به شرح جدول  مکانیکی نگهداري تأسیساتهزینه ) درصد 16( مکانیکی نگهداري تأسیساتخوابگاهی از کل  مکانیکی تأسیسات

 .به شده استمحاس) 36(
 ها خوابگاه مکانیکی نگهداري تأسیساتهزینه بیمه مسئولیت براي ): 36(جدول 

 هزینه ماهانه
 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

101,457 1,217,482 

 

 مکانیکی ساتنگهداري تأسیبا کسر هزینه ساالنه . باشد ریال می 1,217,482ها ساالنه برابر با  خوابگاه مکانیکی نگهداري تأسیساتهزینه 
 .محاسبه شده است) 37(به شرح جدول  مکانیکی نگهداري تأسیساتهزینه خالص  نگهداري تأسیسات،خوابگاه از کل 

 ها بدون در نظر گرفتن خوابگاه مکانیکی نگهداري تأسیساتهزینه بیمه مسئولیت براي ): 37(جدول 
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

527,575 6,330,905 1,002 

 
همچنین  .باشد ریال می6,330,905ها برابر با  بدون در نظر گرفتن خوابگاه مکانیکی نگهداري تأسیسات براي بیمه مسئولیتهزینه ساالنه 

 .باشد ریال می 1002هزینه سرانه برابر با 
 

 هزینه اقالم مصرفی -4-2-4
هاي  مجموع هزینه 91در سال  .محاسبه خواهد گردید مکانیکی نگهداري تأسیساترفی براي هاي مربوط به اقالم مص در این بخش هزینه

براساس اطالعات بدست آمده . . باشد ریال می 8,930,788,998اقالم مصرفی براي نأسیسات اعم از نگهداري و یا ایجادي تأسیسات برابر با 
نگهداري درصد و همچنین سهم  50ات از کل هزینه تأسیسات برابر با نگهداري تأسیسسهم هاي عمرانی  از مدیریت دفتر فنی و طرح

نگهداري با توجه به موارد ذکر شده هزینه اقالم مصرفی در . درصد می باشد 60نگهداري تأسیسات برابر با کل از  تأسیسات مکانیکی
 .محاسبه شده است) 38(به شرح جدول  مکانیکی تأسیسات
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 ها مکانیکی بدون در نظر گرفتن خوابگاه نگهداري تأسیساتفی در هزینه اقالم مصر): 38(جدول 

 )ریال(تعهد شده شرح
پرداخت شده 

 )ریال(
 )ریال(مجموع 

سهم نگهداري 
 تأسیسات

هزینه نگهداري 
تأسیسات 
 مکانیکی

هزینه نگهداري 
تأسیسات 

 )ریال(مکانیکی

 هزینه سرانه
 )ریال(

 5,675 35,865,600 %60 %50 119,552,000 119,052,000 500,000 پژوهشکده اسانس

 310,481 1,962,240,284 %60 %50 6,540,800,945 3,950,007,398 2,590,793,547 طرح تعمیرات

 2,978 18,818,655 %60 %50 62,728,850 49,592,650 13,136,200 دانشکده منابع طبیعی

 67,864 428,900,045 %60 %50 1,429,666,815 1,337,268,495 92,398,320 پردیس خواهران

 213 1,347,000 %60 %50 4,490,000 0 4,490,000 خانه عطارها

 596 3,764,396 %60 %50 12,547,988 0 12,547,988 آزمایشگاه دکتر نعمتی

 27,378 173,029,860 %60 %50 576,766,200 576,766,200 0 سالن کنفرانس

 8,745 55,270,860 %60 %50 184,236,200 184,236,200 0 ساختمان اسالمی

 423,930 2,679,236,699   8,930,788,998 6,216,922,943 2,713,866,055 جمع

 
ریال و هزینه سرانه برابر  2,679,236,699ها برابر با  بدون در نظر گرفتن خوابگاه مکانیکیتأسیسات نگهداري هزینه ساالنه اقالم مصرفی در 

 .باشد ریال می 423,930با 
 هزینه لباس و کفش کار -4-2-5

با توجه به . گیرد جفت کفش تعلق می 2دست لباس کار و  2تأسیساتی  به هریک از پرسنل ساالنههاي قبل عنوان شد  همانطور که در بخش
 ،))2(جدول (از کل پرسنل تأسیسات  مکانیکیتأسیسات پرسنل و همچنین تعداد ) نفر 26(تعداد پرسنل شاغل در بخش غیر خوابگاهی 

 .محاسبه شده است) 39(هاي لباس و کفش به شرح جدول  هزینه
 ها مکانیکی بدون در نظر گرفتن خوابگاه نگهداري تأسیساتهزینه لباس و کفش کار پرسنل در ): 39(جدول 

 تعداد پرسنل شرح
تعداد 

 لباس/کفش

 قیمت
 )ریال(

سهم 
 مکانیکی

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

 1,294 8,177,419  250,000 2 26 لباس
 1,294 8,177,419  250,000 2 26 کفش

 2,588 16,354,839 جمع
 

 .ریال محاسبه شده است 2588ریال و همچنین هزینه سرانه برابر با  16,354,839هزینه ساالنه لباس و کفش کار برابر با 
 هزینه خدمات مجزا -4-2-6

. بعنوان یکی از منابع هزینه در نظر گرفته شده است آمده و) 40(خدمات مجزا در نگهداري تأسیسات مکانیکی به شرح جدول لیست 
 .شود و باید هزینه آنها محاسبه گردد ها نیز انجام می همچنین الزم به ذکر است که این خدمات در خوابگاه

 مکانیکی ساتنگهداري تأسیهزینه خدمات مجزا براي کل ): 40(جدول 

 شرح
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 72,000,000 6,000,000 فاضالب

 15,600,000 1,300,000 چربی گیر

 9,600,000 800,000 تعمیر دربهاي سکوریت

 97,200,000 8,100,000 جمع
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 .باشد ریال می 97,200,000برابر با  )ها خوابگاهها و غیر  براي خوابگاه(مکانیکی  نگهداري تأسیساتهزینه خدمات مجزا در مجموع 
 ها خوابگاه نگهداري تأسیسات مکانیکی در هزینه خدمات مجزا براي): 41(جدول 

 شرح
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 11,612,903 967,742 فاضالب

 2,516,129 209,677 چربی گیر

 1,548,387 129,032 تعمیر دربهاي سکوریت

 15,677,419 1,306,452 جمع
 

 .محاسبه شده است) 41(، هزینه خدمات مجزا براي خوابگاه به شرح جدول )40(در جدول ) درصد 16(ها  ل سهم خوابگاهابا اعم
 ها بدون در نظر گرفتن خوابگاه نگهداري تأسیسات مکانیکیهزینه خدمات مجزا در ): 42(جدول 

 شرح
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 نههزینه ساال
 )ریال(

 سرانه
 )ریال(

 9,555 60,387,097 5,032,258 فاضالب

 2,070 13,083,871 1,090,323 چربی گیر

 1,274 8,051,613 670,968 تعمیر دربهاي سکوریت

 12,899 81,522,581 6,793,548 جمع

 
 . باشد ریال می 12,899ساالنه برابر با  ها بدون در نظر گرفتن خوابگاه مکانیکی نگهداري تأسیساتهزینه سرانه خدمات مجزا براي 

 
 هزینه استهالك -4-2-7

 .  محاسبه خواهد شد ،گیرد که توسط پرسنل تأسیساتی مورد استفاده قرار می... بخش هزینه استهالك ابزار، تجهیزات و وسایل نقلیه واین در 
 مکانیکی نگهداري تأسیساتهزینه استهالك براي کل ): 43(جدول 

 ك ماهانههزینه استهال
 )ریال(

 هزینه استهالك ساالنه
 )ریال(

2,767,742 33,212,903 

 

 16(با توجه به سهم پرسنل شاغل در خوابگاه . باشد ریال می 33,212,903برابر با  مکانیکی نگهداري تأسیساتهزینه ساالنه استهالك براي 
 .محاسبه شده است) 44( هزینه ساالنه استهالك به شرح جدول) 43(و اعمال آن در جدول ) درصد

 ها خوابگاه مکانیکی هزینه استهالك براي تأسیسات): 44(جدول 
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

446,410 5,356,920 

 
 .باشد ریال می 5,356,920ها برابر با  خوابگاه مکانیکی نگهداري تأسیساتهزینه ساالنه استهالك براي 

 ها بدون در نظر گرفتن خوابگاه مکانیکی نگهداري تأسیساتك براي هزینه استهال): 45(جدول 
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

2,321,332 27,855,983 4,408 
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 4408و  27,855,983ها به ترتیب برابر با  مکانیکی بدون در نظر گرفتن خوابگاه نگهداري تأسیساتهزینه ساالنه و سرانه استهالك براي 

 .باشد میریال 
 هزینه تلفن -4-2-8

 .محاسبه شده است) 45(به شرح جدول  مکانیکی نگهداري تأسیساتهزینه تلفن براي 
 مکانیکی نگهداري تأسیساتهزینه تلفن براي کل ): 46(جدول 

 هزینه ماهانه
 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

754,839 9,058,065 

 
، هزینه )درصد 16(ها  ریال می باشد که با اعمال سهم پرسنل شاغل در خوابگاه 9,058,065ساالنه برابر با  مکانیکی تهزینه تلفن کل تأسیا

 .محاسبه شده است) 47(تلفن خوابگاه به شرح جدول 
 ها خوابگاه مکانیکی نگهداري تأسیساتهزینه تلفن براي ): 47(جدول 

 هزینه ماهانه
 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

121,748 1,460,978 

 

 .می باشد 1,460,978برابر با  ساالنهتلفن خوابگاه هزینه 
 
 

 ها بدون در نظر گرفتن خوابگاه مکانیکی نگهداري تأسیساتهزینه تلفن براي ): 48(جدول 
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

633,091 7,597,086 1,202 

ها بدست آمده  بدون درنظر گرفتن خوابگاه مکانیکی نگهداري تأسیساتها، هزینه تلفن براي  ها از کل هزینه ي خوابگاهها با کسر هزینه
 .باشد ریال می 1202ریال و همچنین هزینه سرانه برابر با  7,597,086با توجه به محاسبات انجام شده هزینه ساالنه تلفن برابر با . است

 هزینه ایاب و ذهاب -4-2-9
هاي رفت و آمد پرسنل به واحدهاي دانشگاهی  هاي فوق شامل هزینه هزینه. هاي ایاب و ذهاب پرسنل محاسبه خواهد شد در این بخش هزینه

 .باشد و خوابگاهی بیرون از پردیس اصلی دانشگاه می
 مکانیکی نگهداري تأسیساتهزینه ایاب و ذهاب براي کل ): 49(جدول 

 هزینه ماهانه
 )ریال(

 ساالنه هزینه
 )ریال(

754,839 9,058,065 

 
 16(ها  اهباشد و در ادامه با توجه به سهم خوابگ ریال می 9,058,065معادل با  مکانیکی نگهداري تأسیساتهزینه ایاب و ذهاب براي کل  

 .ها محاسبه شده است هزینه فوق براي خوابگاه، )درصد
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 ها خوابگاه مکانیکیات تأسیسنگهداري هزینه ایاب و ذهاب براي ): 50(جدول 
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

121,748 1,460,978 

 
 .باشد ریال می 1,460,978ها ساالنه برابر با  خوابگاه مکانیکی نگهداري تأسیساتهزینه ایاب و ذهاب محاسبه شده براي 

 ها ر نظر گرفتن خوابگاهبدون د مکانیکیتأسیسات نگهداري هزینه ایاب و ذهاب براي ): 51(جدول 
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

633,091 7,597,086 1,202 

 

ریال و هزینه سرانه برابر  7,597,086ها برابر با  بدون در نظر گرفتن خوابگاه مکانیکی نگهداري تأسیساتهزینه ساالنه ایاب و ذهاب براي 
 .باشد ریال می 1202با 
 

 هزینه یارانه -4-2-10
هزینه یارانه با توجه به تعدادپرسنل تأسیساتی . پرداخت می شود هریال بعنوان یاران 15000به هر یک از پرسنل به ازاي هر وعده ناهار مبلغ 

 .محاسبه شده است) 52(و تعداد روزهاي کاري بر اساس قرارداد، به شرح جدول )) 2(جدول (غیر خوابگاهی  مکانیکی
 ها بدون در نظر گرفتن خوابگاه مکانیکی نگهداري تأسیساتهزینه یارانه براي ): 52(دول ج

 تعداد پرسنل
 میزان یارانه

 )ریال(
 تعداد روز کاري

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

16.4 15,000 210 51,517,742 8,152 

 .باشد ریال می 8152هزینه سرانه محاسبه شده برابر با 
 
 هزینه مالیات بر ارزش افزوده -4-2-11

ریال  166,929,107برابر با  91همانطور که در مالیات بر ارزش افزوده فعالیت تأسیسات برقی بیان شد هزینه مالیات محاسبه شده در سال 
اعمال و همچنین سات از کل نگهداري تأسی)) 2(طبق جدول درصد  63( نگهداري تأسیسات مکانیکیدر ادامه با اعمال سهم و . باشد می

 .هزینه مالیات محاسبه شده است، ))4(درصد طبق جدول  84(مکانیکی غیر خوابگاهی تأسیسات نگهداري سهم 
 ها خوابگاه نبدون درنظر گرفت مکانیکی نگهداري تأسیساتمالیات بر ارزش افزوده براي   هزینه):53(جدول 

هزینه مالیات بر ارزش افزوده براي 
 91ت در سال نگهداري تأسیسا

 )ریال(

هزینه مالیات بر ارزش افزوده 
نگهداري تأسیسات مکانیکی 

 )ریال(

هزینه مالیات بر ارزش افزوده 
 تأسیسات مکانیکی غیر خوابگاهی

 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

166,929,107 105,003,793 88,067,697 13,935 

 
 .باشد ریال می 13,935رابر با با توجه به محاسبات انجام شده هزینه سرانه مالیات ب 
 

 مکانیکی نگهداري تأسیساتمجموع هزینه هاي  -4-2-12
 .آمده است مکانیکی نگهداري تأسیساتمجموع هزینه هاي محاسبه شده براي فعالیت نگهداري ) 54(در جدول 
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 اه خوابگاه نبدون درنظر گرفت مکانیکی نگهداري تأسیساتهاي فعالیت  مجموع هزینه): 54(جدول 

 منابع هزینه ردیف
 هزینه ساالنه

 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

 سهم

 %31.92 224,075 1,416,150,900 حقوق و مزایا 1

 %1.24 8,704 55,008,065 مالیات تکلیفی 2

 %0.14 1,002 6,330,905 بیمه مسئولیت 3

 %60.38 423,930 2,679,236,699 اقالم مصرفی 4

 %0.37 2,588 16,354,839 لباس و کفش کار 5

 %1.84 12,899 81,522,581 خدمات مجزا 6

 %0.63 4,408 27,855,983 استهالك 7

 %0.17 1,202 7,597,086 تلفن 8

 %0.17 1,202 7,597,086 ایاب و ذهاب 9

 %1.16 8,152 51,517,742 یارانه 10

 %1.98 13,935 88,067,697 مالیات بر ارزش افزوده 11

 %100 702,095 4,437,239,585 جمع

 4,437,239,585ها ساالنه معادل با  درنظر گرفتن خوابگاه مکانیکی بدون نگهداري تأسیساتهاي محاسبه شده براي فعالیت  مجموع هزینه
 .باشد ریال می 702,095ریال و هزینه سرانه معادل با 

 
 امور مالی -4-3

باشد  می مالیهاي عمرانی داراي واحد  دفتر فنی و طرح. باشد سومین فعالیت شناسایی شده در بخش نگهداري تأسیسات، انجام امور مالی می
هاي این فعالیت در ابتدا الزم است تا درصد وقت گذاري پرسنل  هزینه  براي محاسبه .دهد را انجام می حوزه مربوط به همان امور مالیکه 

 .مربوطه براي نگهداري تأسیسات تعیین گردد
 .گردد یت محاسبه میدر ادامه هزینه هاي این فعال. محاسبه شده است) 55(درصد وقت گذاري پرسنل مرتبط با فعالیت امور مالی در جدول 

 امور مالیدرصد وقت گذاري پرسنل مرتبط با فعالیت ): 55(جدول شماره 

 کارکنان

سهم دفتر فنی و 
 هاي عمرانی طرح

)A( 

سهم نگهداري 
 تأسیسات

)B( 

سهم فعالیت غیر 
 خوابگاهی

)C( 

 درصد وقت گذاري
 

)A*B*C( 

 %10.5  % 25 % 50 )آقاي صدیقی(حسابدار 

 %10.5  % 25 % 50 )آقاي صانعی نژاد(متصدي امور مالی 

 %10.5  % 25 % 50 )آقاي کریمیان(کارپرداز 

 %10.5  % 25 % 50 )آقاي ابراهیمی(انباردار 

 %10.5  % 25 % 50 )آقاي دادایی(کمک انباردار

 
 

 حقوق، مزایا و بیمه -4-3-1
محاسبه شده ) 56(هاي حقوق، مزایا و بیمه سهم کارفرما به شرح جدول  با توجه به درصد وقت گذاري محاسبه شده در بخش قبل هزینه

 .است
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 هزینه حقوق، مزایا و بیمه براي فعالیت امور مالی): 56(جدول شماره 

 کارکنان ردیف

 درصد

وقت 
 گذاري

)A( 

 حکم
 )ریال(

 
)B( 

حق 
 مسئولیت

 )ریال(
)C( 

حقوق و مزایاي  )ریال(سایر
 )ریال(سالیانه

G=(B+C+D 
+F)*12+E 

حقوق و مزایاي 
 سالیانه مرتبط

 )ریال(

A*G 

هزینه 
 سرانه

 )ریال(

 اضافه کار
)D( 

عیدي و 
 )E(سنوات

بازنشستگی 
 )F(و درمان

 2,674 16,899,066 161,191,088 1,431,344 9,800,000 2,069,688 567,000 8,547,892 %10.5 )آقاي صدیقی(حسابدار  1

 2,097 13,255,627 126,438,284 1,421,707 9,800,000 864,780 0 7,433,370 %10.5 )آقاي صانعی نژاد(متصدي امور مالی  2

 3,078 19,451,446 185,536,868 1,526,918 3,500,000 2,200,000 1,180,553 10,262,268 %10.5 )آقاي کریمیان(کارپرداز  3

 2,040 12,894,147 122,990,324 1,369,505 9,800,000 291,552 0 7,771,470 %10.5 )آقاي ابراهیمی(انباردار  4

 2,135 13,490,457 128,678,204 1,404,123 9,800,000 1,069,024 0 7,433,370 %10.5 )آقاي دادایی(کمک انباردار 5

 12,024 75,990,742 جمع

 .باشد ریال می 12,024هزینه سرانه محاسبه شده ساالنه برابر با 
 

 هزینه یارانه -4-3-2
) 57(هاي یارانه به شرح جدول  با توجه به درصد وقت گذاري و همچنین تعداد روزهاي کاري و مبلغ یارانه به ازاي هر وعده ناهار، هزینه

 .محاسبه شده است
 

 ي فعالیت امور مالیهزینه یارانه برا): 57(جدول شماره 

 کارکنان ردیف
 درصد

 وقت گذاري

تعداد 
 روز

یارانه هر وعده 
 )ریال(ناهار

هزینه ساالنه 
 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

 55 345,968 15,000 220 %10.5 )آقاي صدیقی(حسابدار  1

 55 345,968 15,000 220 %10.5 )آقاي صانعی نژاد(متصدي امور مالی  2

 55 345,968 15,000 220 %10.5 )ي کریمیانآقا(کارپرداز  3

 55 345,968 15,000 220 %10.5 )آقاي ابراهیمی(انباردار  4

 55 345,968 15,000 220 %10.5 )آقاي دادایی(کمک انباردار 5

 274 1,729,839 جمع

 .تفاوت در مجموع اعداد بعلت رند شدن اعداد است            

 .باشد ریال می 274هزینه سرانه ریال و  1,729,839هزینه ساالنه برابر با 
 

 هاي فعالیت امور مالی جمع بندي هزینه -4-3-3
 .باشد ریال می 12,298ریال و همچنین هزینه سرانه برابر با  77,720,581هاي فعالیت امور مالی ساالنه برابر با  در مجموع هزینه

 هاي فعالیت امور مالی مجموع هزینه): 58(جدول شماره 

 رح هزینهش
 هزینه ساالنه

 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

 سهم

 %98 12,024 75,990,742 حقوق، مزایاو بیمه

 %2 274 1,729,839 یارانه

 %100 12,298 77,720,581 جمع
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 مدیریت -4-4
هاي این فعالیت در ابتدا  نههمانند بخش قبل براي محاسبه هزی. باشد آخرین فعالیت شناسایی شده در بخش نگهداري تأسیسات، مدیریت می

 .الزم است تا درصد وقت گذاري پرسنل مربوطه براي نگهداري تأسیسات تعیین گردد
 .محاسبه شده است) 59(درصد وقت گذاري پرسنل مرتبط با فعالیت مدیریت در جدول 

 مدیریتدرصد وقت گذاري پرسنل مرتبط با فعالیت ): 59(جدول شماره 

 کارکنان

 سهم دفتر فنی و
 هاي عمرانی طرح

)A( 

سهم نگهداري 
 تأسیسات

)B( 

سهم فعالیت غیر 
 خوابگاهی

)C( 

 درصد وقت گذاري
 

)A*B*C( 

 %4.2  % 20 % 25 )آقاي دکتر محمدي(معاون طرح و برنامه

 %4.2  % 20 % 25 )آقاي مرشدي(مسئول دفتر معاونت

 %16.8  % 20 % 100 )آقاي توفیقی(مدیر فنی

 %16.8  % 20 % 100 )آقاي مصطفوي(مسئول دفتر مدیر فنی 

 %84  % 100 - )آقاي غفارزاده(مسئول نگهداري تأسیسات 

 %84  % 100 - )آقاي یوسف زاده(کارشناس ناظر نگهداري تأسیسات 

 %84  % 100 - )آقاي شاهرودیان(ارشناس ناظر نگهداري تأسیسات ک

 حقوق، مزایا و بیمه -4-4-1
محاسبه شده ) 60(با توجه به درصد وقت گذاري محاسبه شده در بخش قبل هزینه هاي حقوق، مزایا و بیمه سهم کارفرما به شرح جدول 

 .است
 

 زایا و بیمه براي فعالیت مدیریتهزینه حقوق، م): 60(جدول شماره 

رد
 یف

 کارکنان

درصد وقت 
 گذاري

)A( 

درصدک
 سر موظفی

)B( 

 حکم
 )ریال(

 
)C( 

 حق مسئولیت
 )ریال(

)D( 

حقوق و مزایاي  )ریال(سایر
 )ریال(سالیانه

H=(B*C+D+E 

+G)*12+F)*A 

 هزینه سرانه
 )ریال(

 اضافه کار
 

)E( 

عیدي و 
 سنوات

)F( 

بازنشستگی و 
 و سایر درمان
)G( 

1 
 معاون طرح و برنامه

 )آقاي دکترمحمدي(
4.2% 50% 26,897,605 11,529,278 0 3,500,000 4,624,200 15,043,406 2,380 

2 
 مسئول دفتر معاونت

 )آقاي مرشدي(
4.2% _ 8,716,942 1,294,674 947,568 9,800,000 1,431,344 6,646,201 1,052 

3 
 مدیر فنی

 )آقاي توفیقی(
16.8% _ 14,698,274 4,511,594 3,500,000 3,500,000 2,063,912 50,454,318 7,983 

4 
 مسئول دفتر مدیر فنی

 )آقاي مصطفوي(
16.8% _ 8,450,086 550,925 698,208 9,800,000 1,431,344 24,048,617 3,805 

5 
 مسئول تأسیسات

 )آقاي غفارزاده(
84% _ 11,356,538 1,696,000 731,780 9,800,000 1,558,339 162,635,774 25,734 

6 
 کارشناس ناظر نگهداري تأسیسات

 )آقاي یوسف زاده(
84% _ 10,041,570 250,000 721,140 9,800,000 1,486,079 134,013,618 21,205 

7 
 کارشناس ناظر نگهداري تأسیسات

 )آقاي شاهرودیان(
84% _ 9,939,401 0 1,600,000 3,500,000 2,408,488 143,314,238 22,676 

 84,835 536,156,172 جمع

 

 .باشد ریال می 84,835هزینه سرانه محاسبه شده ساالنه برابر با 
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 هزینه یارانه -4-4-2
) 61(هاي یارانه به شرح جدول  با توجه به درصد وقت گذاري و همچنین تعداد روزهاي کاري و مبلغ یارانه به ازاي هر وعده ناهار، هزینه

 .باشد ریال می 1533هزینه سرانه محاسبه شده ساالنه برابر با  .است محاسبه شده
 هزینه یارانه براي فعالیت مدیریت): 61(جدول شماره 

 کارکنان ردیف
درصد وقت 

 گذاري
 تعداد روز

یارانه هر وعده 
 )ریال(ناهار

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

 22 138,387 15,000 220 %4.2 )دکترمحمدي(معاون طرح و برنامه 1

 22 138,387 15,000 220 %4.2 )آقاي مرشدي(مسئول دفتر معاونت 2

 88 553,548 15,000 220 %16.8 )آقاي توفیقی(مدیر فنی 3

 88 553,548 15,000 220 %16.8 )آقاي مصطفوي(مسئول دفتر مدیر فنی  4

 438 2,767,742 15,000 220 %83.9 )آقاي غفارزاده(مسئول نگهداري تأسیسات  5

 438 2,767,742 15,000 220 %83.9 )آقاي یوسف زاده(کارشناس ناظر نگهداري تأسیسات  6

 438 2,767,742 15,000 220 %83.9 )آقاي شاهرودیان(کارشناس ناظر نگهداري تأسیسات 7

 1,533 9,687,097 جمع

 هاي فعالیت مدیریت جمع بندي هزینه -4-4-3
 .باشد ریال می 86,368ریال و همچنین هزینه سرانه برابر با  545,843,269عالیت مدیریت ساالنه برابر با هاي ف در مجموع هزینه

 هاي فعالیت مدیریت مجموع هزینه): 62(جدول شماره 

 شرح هزینه
 هزینه ساالنه

 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

 سهم

 %98 84,835 536,156,172 حقوق، مزایاو بیمه

 %2 1,533 9,687,097 یارانه

 %100 86,368 545,843,269 جمع

 جمع بندي -5
 . ها آمده است هزینه هریک از فعالیتمجموع ) 63(در جدول. هاي شناسایی شده به تفکیک محاسبه گردید هاي قبل هزینه فعالیت در بخش

 هاي شناسایی شده هزینه فعالیت): 63(جدول شماره 

 فعالیت ردیف
 هزینه ساالنه

 )ریال(

 سرانههزینه 
 )ریال(

 سهم

 %37 462,607 2,923,673,204 نگهداري تأسیسات برقی 1

 %55 702,095 4,437,239,585 نگهداري تأسیسات مکانیکی 2

 %1 12,298 77,720,581 امور مالی 3

 %7 86,368 545,843,269 مدیریت 4

 %100 1,263,367 7,984,476,639 جمع

 .تفاوت در مجموع اعداد بعلت رند شدن اعداد است                                    

هاي شناسایی شده به خود اختصاص داده  بیشترین هزینه را در بین فعالیتمکانیکی شود فعالیت نگهداري تأسیسات  همانطور که مشاهده می
رین هزینه را به تدرصد کم 1هم هزینه همچنین فعالیت امور مالی با س. درصد می باشد 55بطوریکه سهم هزینه این فعالیت نزدیک به  ؛است

 .خود اختصاص داده است
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 خدمات اداري و پشتیبانی
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 شناخت حوزه
 چارت سازمانی حوزه) الف
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 :نمودار کلی شکست کار) ب

 
 

 
 حوزه ریاست  -1
 شناخت حوزه -1-1

 نمودار شکست کار
 
 
 

 

 
  

 دفتر ریاست

 حوزه ریاست 

 همکاریهاي علمی دبیر خانه روابط عمومی
 حراست 

 نظر سنجی و اطالع رسانی وبگاه تبلیغات و تشریفات
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 ومیدفتر ریاست و روابط عم -1-1-1
 شناحت حوزه -1 -1-1-1

 ریاست و روابط عمومی دفترکارکنان مرتبط با 
 و روابط عمومی ریاست  دفترنیروي انسانی ) 1(جدول شماره 

 ردیف نام و نام خانوادگی سمت

 1 دکتر عباس کتابی ریاست دانشگاه

 2 محمد نیک سرشت مسئول دفتر

 3 مهدي محمد زاده مدیر دفتر ریاست

 4 محمد خداداد عمومی مسئول روابط

 5 امیر حسین کاشانی نژاد کارشناس روابط عمومی

 6 عباسعلی توتونچی کارشناس روابط عمومی

 7 محسن فرشته کارشناس روابط عمومی

 8 مهدي طالبی متصدي روابط عمومی

 9 آمنه تسلیمی کارشناس روابط عمومی
 10 فاطمه رصافیان مسئول دفتر

 11 مهدي سیدي رمسئول سالن آمفی تئات

 12 محمد هاشم زاده طبقی تکنسین سمعی و بصري
 13 شهریار سعیدیان مسئول تاالر فیض

 14 محمد سیدپور کارشناس روابط عمومی
 15 محمد عباسیان مسئول دبیرخانه

 16 منیر السادات قاضی کارشناس
 17 علیرضا صفوي کارشناس

 
 سایی فعالیتهاشنا -2 -1-1-1

  مدیریت 
 مالی امور 
 دفتر رئیس 
  دبیرخانه 
 روابط عمومی 
  تبلیغات و تشریفات 
 نظر سنجی و اطالع رسانی 
 وبگاه 

 سالن آمفی تئاتر 

 منابع هزینهشناسایی  -3 -1-1-1
 حقوق و مزایا 
  مدیریت 
  یارانه 
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  استهالك 
 محاسبه هزینه ها به تفکیک فعالیت  -1-1-1-4

 .استه ذکر شد تفکیک حوزه لذا هزینه فعالیت ها به عمالً وجود ندارداي شناسایی شده از آنجایی امکان تخصیص منابع هزینه به فعالیته
 حقوق و مزایا ) الف

 .محاسبه شده است) 2(هزینه هاي حقوق، مزایا و بیمه به شرح جدول شماره  ،با توجه  به پرسنل موجود در دفتر ریاست و روابط عمومی 
 هزینه هاي حقوق و مزایا):2(جدول شماره 

 حکم سمت نام و نام خانوادگی ردیف
حق 

 مسئولیت

 سایر
حقوق و مزایاي 

 سالیانه
 هزینه سرانه

 اضافه کار
عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی 
 و درمان

 28,806 182,052,248 1,543,813 3,500,000 1,800,000 1,456,000 10079541 مسئول روابط عمومی محمد خداداد 4

 13,333 84,263,976 1,026,920 0 0 0 5,995,078 کارشناس روابط عمومی دامیر حسین کاشانی نژا 5

 27,812 175,774,556 1,642,613 9,800,000 0 500,000 11,688,600 کارشناس روابط عمومی عباسعلی توتونچی 6

 13,333 84,263,976 1,026,920 0 0 0 5,995,078 کارشناس روابط عمومی محسن فرشته 7

 22,422 141,707,024 1,369,505 9,800,000 1,368,276 0 8,254,471 متصدي روابط عمومی مهدي طالبی 8

 13,333 84,263,976 1,026,920 0 0 0 5,995,078 کارشناس روابط عمومی آمنه تسلیمی 9

 28,498 180,104,612 1,369,505 9,800,000 4,783,158 606,017 7,433,371 مسئول دفتر فاطمه رصافیان 10

 21,799 137,768,276 1,440,975 9,800,000 603,912  8,619,136 مسئول سالن آمفی تئاتر مهدي سیدي 11

 20,959 132,460,784 1,331,133 3,500,000 0 0 9,415,599 تکنسین سمعی و بصري محمد هاشم زاده 12

 22,115 139,764,572 1,404,123 9,800,000 1,567,848 0 7,858,410 مسئول تاالر فیض شهریار سعیدیان 13

 28,263 178,619,024 1,558,339 9,800,000 653,375 500,000 11,356,538 کارشناس روابط عمومی محمد سیدپور 14

 28,813 182,098,172 1,450,756 9,800,000 1,800,000 1,555,000 9,552,425 مسئول دبیرخانه محمد عباسیان 15

 25,466 160,943,240 1,486,079 9,800,000 1,339,260 250,000 9,519,931 کارشناس منیر السادات قاضی 16

 13,333 84,263,976 1,026,920 0 0 0 5,995,078 کارشناس علیرضا صفوي 17

 308,283 1,948,348,412 جمع

 می باشدریال 1,948,348,412برابر با حقوق و مزایا هزینه ساالنه 

 مدیریت ) ب
این حوزه دو بخش هزینه هاي مدیریت ریاست دانشگاه و مدیریت دفتر ریاست و روابط عمومی را شامل می در هزینه هاي مدیریت 

هزینه هاي مدیریت نیز به شرح  .گردد به منظور سهولت انجام کار، هزینه مدیریت ریاست دانشگاه در این بخش محاسبه شده است
 می باشد) 3(جدول شماره 

 لیت مدیریتهزینه هاي فعا):3(جدول شماره 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
وقت 
 گذاري

کسر 
 موظفی

 حکم
حق 

 مسئولیت

 سایر
حقوق و مزایاي 

 سالیانه

هزینه 
 اضافه کار سرانه

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان

 108,086 683,105,658 5,670,875 3,500,000 0 14,411,597 40612592 %90 100 ریاست دانشگاه دکتر عباس کتابی 1

 37,012 233,918,780 1,805,791 3,500,000 3,150,000 1,652,774 12,593,000  100 مسئول دفتر محمد نیک سرشت 2

 46,232 292,187,732 1,979,515 3,500,000 3,330,000 4,861,594 13,886,202  100 مدیر دفتر ریاست مهدي محمد زاده 3

 191,330 1,209,212,170 جمع

 می باشدریال  1,209,212,170با مدیریت برابرساالنه  هزینه
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 هزینه یارانه ) پ
 محاسبه شده است) 4(هزینه یارانه براساس تعداد روزهاي کاري و مبلغ یارانه به ازاي هر وعده ناهار، به شرح جدول  

 و روابط عمومی ریاست دفترهزینه یارانه فعالیت ): 4(جدول شماره 

 سمت ادگینام و نام خانو ردیف
درصد وقت 

 گذاري
 هزینه سرانه هزینه ساالنه روز کاري میزانه یارانه

 498 3,150,000 210 15,000 %100 ریاست دانشگاه دکتر عباس کتابی 1

 498 3,150,000 210 15,000 %100 مسئول دفتر محمد نیک سرشت 2

 498 3,150,000 210 15,000 %100 مدیر دفتر ریاست مهدي محمد زاده 3

 498 3,150,000 210 15,000 %100 مسئول روابط عمومی محمد خداداد 4

 498 3,150,000 210 15,000 %100 کارشناس روابط عمومی امیر حسین کاشانی نژاد 5

 498 3,150,000 210 15,000 %100 کارشناس روابط عمومی عباسعلی توتونچی 6

 498 3,150,000 210 15,000 %100 کارشناس روابط عمومی محسن فرشته 7

 498 3,150,000 210 15,000 %100 متصدي روابط عمومی مهدي طالبی 8

 498 3,150,000 210 15,000 %100 کارشناس روابط عمومی آمنه تسلیمی 9

 498 3,150,000 210 15,000 %100 مسئول دفتر فاطمه رصافیان 10

 498 3,150,000 210 15,000 %100 مسئول سالن آمفی تئاتر مهدي سیدي 11

 498 3,150,000 210 15,000 %100 تکنسین سمعی و بصري محمد هاشم زاده طبقی 12

 498 3,150,000 210 15,000 %100 مسئول تاالر فیض شهریار سعیدیان 13

 498 3,150,000 210 15,000 %100 کارشناس روابط عمومی محمد سیدپور 14

 498 3,150,000 210 15,000 %100 مسئول دبیرخانه محمد عباسیان 15

 498 3,150,000 210 15,000 %100 کارشناس منیر السادات قاضی 16

 498 3,150,000 210 15,000 %100 کارشناس علیرضا صفوي 17

 8,473 53,550,000 جمع

 

 و تجهیزاتهزینه استهالك ساختمان ) ت
اختیار دفتر ریاست و روابط عمومی و با توجه به اینکه نرخ  و فضاي کالبدي در) 5(ساختمان بر اساس جدول شماره  هزینه استهالك

می ) 5(ریال به شرح جدول شماره  136,000,000منظور گردیده است سهم هزینه استهالك  ساالنه براي این حوزه برابر با٪5استهالك 
 باشد 

 و روابط عمومی ریاست دفترهزینه استهالك ساختمان ): 5(جدول شماره 

 زیربنا
متر مربع  ارزش هر

 )ریال(
 هزینه سرانه هزینه ساالنه نرخ استهالك ارزش بنا

272 10,000,000 2,720,000,000 0.05 136,000,000 21,519 

 
منظورگردیده است برابر با  ٪10خ استهالك تجهیزات در سالردر این حوزه با توجه به اینکه ن تجهیزات هزینه استهالك

 می باشد) 6(ره ریال به شرح جدول شما144,545,900

 
 و روابط عمومی ریاست تجهیزات دفترهزینه استهالك ): 6(جدول شماره 

 هزینه سرانه هزینه ساالنه نرخ استهالك ارزش تجهیزات نام کاال

 22,871 144,545,900 %10 1,445,459,000 کلیه تجهیزات
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 جمع بندي هزینه هاي حوزه ریاست و روابط عمومی) ث
آمده ) 7(جدول شماره  ریال به شرح 3,491,656,482محاسبه شده براي فعالیت دفتر ریاست و روابط عمومی برابر با   مجموع هزینه هاي

 است 

 و روابط عمومی ریاست مجموع هزینه هاي دفتر): 7(جدول شماره 
 هزینه سرانه هزینه ساالنه عنوان فعالیت ردیف

 308,283 1,948,348,412 حقوق مزایا 1

 8,473 53,550,000 یارانه 2

 191,331 1,209,212,170 مدیریت 3

 21,519 136,000,000 استهالك ساختمان 4

 22,871 144,545,900 استهالك تجهیزات 5

 552,477 3,491,656,482 جمع

 
 مدیریت حراست  -1-1-2

  شناخت حوزه -1-1-2-1

 نمودار شکست کار ) الف
 
 

 
 
 

             نیروي انسانی ) ب
 

 نیروي انسانی مدیریت حراست) : 8(ول  جد
 ردیف نام و نام خانوادگی سمت

 1 دکتر عباس کتابی ریاست دانشگاه

 2 محمد رضا منزوي مدیر حراست

 3 سید مهدي سادتفر مسئول دفتر

 4 سید قاسم خادم برادران -حراست دانشجویی 

 5 سید رضا نبوي حراست پرسنلی

 6 بیحیعلیرضا ذ حراست اسناد و مدارك

 7 فاطمه غالمی برادران -حراست دانشجویی 

 8 وحیده آقابابایی انتظامات خواهران

 9 ساجده مسافرچی انتظامات خواهران

 10 آسیه حاجی قدیري انتظامات خواهران

 11 فاطمه بارونقی انتظامات خواهران

 12 نرگس اخوان انتظامات خواهران
 13 اعظم اشعریون انتظامات خواهران

 حراست اسناد حراست دانشجویی حراست پرسنلی

 مدیریت حراست

 حراست فیزیکی
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 نیروي انسانی انتظامات) : 9(جدول  

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 نگهبان مصطفی زیارتی 26 سرشیفت مصطفی عباس زاده 1

 نگهبان مجتبی حسن پور 27 نگهبان امیرحسین آردیان 2

 نگهبان رضا نیکویی کاشانی 28 نگهبان محمد کریمیان 3

 نگهبان محمود شاهین مهر 29 نگهبان يسید ناصر نبو 4

 نگهبان علیرضا خیر اندیش 30 نگهبان حامد فرجی 5

 نگهبان محمد رضا نیکویی 31 نگهبان سید حمید بخشیان 6

 نگهبان حسن صادقپور 32 نگهبان ابوطالب فرخ تبار 7

 نگهبان مهدي امینی خواه 33 نگهبان محمد فالحیان 8

 نگهبان مهدي قنایی 34 نگهبان غالمرضا لطفی 9

 نگهبان ایمان کریم زاده 35 نگهبان سعید کوهکن 10

 نگهبان حمید رضا توسلی 36 نگهبان حمید داورزاده 11

 نگهبان حسین صدفی 37 سرشیفت حسن خدیوي فر 12

 نگهبان حسن قربانپور 38 نگهبان حسین اسالمی 13

 نگهبان رمضان موالي 39 نگهبان محمدرضا رضایی 14

 نگهبان مجتبی سلمانیان 40 نگهبان حسن جعفري 15

 نگهبان مرتضی جساس 41 نگهبان علی اصغر عباسی 16

 نگهبان کاظمی..  روح ا 42 نگهبان حمید رضا غالمی 17

 نگهبان حسین طحانی 43 نگهبان مهدي خیرخواه 18

 نگهبان غالمرضا سهرابی 44 نگهبان وحید یاورزاده 19

 نگهبان صادق عربی 45 نگهبان غیرتی.. روح ا 20

 نگهبان محمد کاظمیان 46 نگهبان هادي صادقی 21

 نگهبان حسین آرزو 47 نگهبان حسین خیرخواه 22

 نگهبان سرایداري 48 سرشیفت عباسعلی مرادي 23

 نگهبان محمد قانع 49 نگهبان سیدمسلم  فاطمی 24

    نگهبان علی سرنجی 25

 
 هافعالیت  ساییشنا -1-1-2-2

  حراست پرسنلی 
  حراست اسناد 
 حراست فیزیکی 
 حراست دانشجویی 

  شناسایی منابع هزینه -1-1-2-3

  حقوق ومزایا 
 یارانه مدیریت 
  استهالك تجهیزات 
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 هزینه لباس 
  هزینه ابونمان 
  آبونمان 
 پاداش 
  استهالك ساختمان 
 مواد مصرفی 

 
 محاسبه هزینه ها به تفکیک فعالیت -1-1-2-4

 زایا حقوق و م) الف
باتوجه به اینکه نیروي انسانی موجود در مدیریت متشکل از حراست و انتظامات می باشد لذا هزینه حقوق و مزایا به تفکیک محاسبه شده 

 .محاسبه شده است)12(و )  11(و ) 10( هاي ول شمارهاهزینه هاي حقوق، مزایا و بیمه به شرح جدمدیریت، با توجه به پرسنل موجود است 
 

 هزینه حقو ق ومزایاپرسنل حراست): 10(شماره جدول 

ردی
 ف

 حق مسئولیت حکم سمت نام و نام خانوادگی

 سایر
حقوق و مزایاي 

 سالیانه
 هزینه سرانه

 اضافه کار
عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان

 27,819 175,816,460 1,646,513 3,500,000 2,000,000 1,180,553 9,532,639 برادران -حراست دانشجویی  سید قاسم خادم 1

 27,028 170,817,080 1,504,736 3,500,000 2,000,000 1,030,000 9,408,354 حراست پرسنلی سید رضا نبوي 2

 13,333 84,263,976 1,026,920 0 0 0 5,995,078 حراست اسناد و مدارك علیرضا ذبیحی 3

 24,694 156,068,228 1,486,079 9,800,000 933,009 250,000 9,519,931 برادران -حراست دانشجویی  فاطمه غالمی 4

 0 0 0 0  0 0 انتظامات خواهران وحیده آقابابایی 5

 13,333 84,263,976 1,026,920 0 0 0 5,995,078 انتظامات خواهران ساجده مسافرچی 6

 23,356 147,607,484 1,594,437 9,800,000  500,000 9,389,520 انتظامات خواهران آسیه حاجی قدیري 7

 24,306 153,610,880 1,486,079 9,800,000 728,230 250,000 9,519,931 انتظامات خواهران فاطمه بارونقی 8

 22,923 144,872,120 1,486,079 9,800,000 0 250,000 9,519,931 انتظامات خواهران نرگس اخوان 9

 24,632 155,673,884 2,136,226 9,800,000 0 500,000 9,519,931 انتظامات خواهران اعظم اشعریون 10

 201,423 1,272,994,088 جمع

 
 

 هزینه حقو ق ومزایا پرسنل انتظامات): 11(جدول شماره 

ردی
 ف

 حکم سمت نام و نام خانوادگی
حق 

 مسئولیت

 سایر
حقوق و مزایاي 

 سالیانه
 هزینه سرانه

 اضافه کار
عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان

 25,528 161,336,312 1,431,344 9,800,000 2,319,048 1,424,997 7,452,637 مسئوا لنتظامات احمد ابن علی 1

 24,181 152,824,736 1,369,505 9,800,000 2,044,752 250,000 8,254,471 مسئول دفتر امیر ابراهیمی 2

 29,847 188,634,044 1,523,182 9,800,000 4,214,184 911,000 8,254,471 سرشیفت مصطفی عباس زاده 3

 26,731 168,942,728 1,523,182 9,800,000 2,967,384 250,000 8,521,328 نگهبان امیرحسین آردیان 4

 25,879 163,556,912 1,594,296 9,800,000 3,366,360 250,000 7,602,420 نگهبان محمد کریمیان 5

 24,341 153,837,188 1,523,182 9,800,000 2,144,496 250,000 8,085,421 نگهبان سید حمید بخشیان 6

 29,467 186,230,636 1,594,297 9,800,000 4,239,120 250,000 8,619,136 نگهبان ابوطالب فرخ تبار 7

 24,263 153,343,364 1,562,992 9,800,000 2,290,545 250,000 7,858,410 نگهبان محمد فالحیان 8

 22,981 145,237,748 1,594,297 9,800,000 1,670,712 250,000 7,771,470 هباننگ غالمرضا لطفی 9

 25,581 161,673,392 1,564,112 9,800,000 2,294,112 250,000 8,547,892 نگهبان سعید کوهکن 10
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 )11(ادامه جدول 
ردی
 ف

 حکم سمت نام و نام خانوادگی
حق 

 مسئولیت
حقوق و مزایاي  سایر

 سالیانه
 انههزینه سر

 اضافه کار
عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان

 23,440 148,137,704 1,562,992 9,800,000 1,943,680 250,000 7,771,470 نگهبان حمید داورزاده 11

 24,827 156,905,888 1,594,296 9,800,000 1,795,392 250,000 8,619,136 سرشیفت حسن خدیوي فر 12

 27,561 174,184,964 1,523,182 9,800,000 3,840,144 250,000 8,085,421 اننگهب حسین اسالمی 13

 26,319 166,338,908 1,523,182 9,800,000 3,017,256 250,000 8,254,471 نگهبان محمدرضا رضایی 14

 23,265 147,033,128 1,594,296 9,800,000 1,820,328 250,000 7,771,470 نگهبان علی اصغر عباسی 15

 25,123 158,776,868 1,523,182 9,800,000 1,895,136 911,000 8,085,421 نگهبان حمید رضا غالمی 16

 25,799 163,052,552 1,562,992 9,800,000 3,012,704 250,000 7,945,350 نگهبان مهدي خیرخواه 17

 27,073 171,103,376 1,523,182 9,800,000 3,316,488 250,000 8,352,278 نگهبان وحید یاورزاده 18

 26,280 166,088,072 1,431,344 9,800,000 2,892,576 250,000 8,450,086 نگهبان غیرتی.. روح ا 19

 23,488 148,442,660 1,523,182 9,800,000 1,694,952 250,000 8,085,421 نگهبان هادي صادقی 20

 22,290 140,874,512 1,605,406 9,800,000 1,122,120 250,000 7,945,350 نگهبان حسین خیرخواه 21

 28,923 182,791,820 1,594,297 9,800,000 3,291,552 911,000 8,619,136 سرشیفت عباسعلی مرادي 22

 24,211 153,015,872 1,594,296 9,800,000 1,471,224 250,000 8,619,136 نگهبان سیدمسلم  فاطمی 23

 23,117 146,096,828 1,562,991 9,800,000 1,773,608 250,000 7,771,470 نگهبان علی سرنجی 24

 25,325 160,055,036 1,523,182 9,800,000 2,493,600 250,000 8,254,471 نگهبان مصطفی زیارتی 25

 22,340 141,187,688 1,431,344 9,800,000 1,496,160 250,000 7,771,470 نگهبان مجتبی حسن پور 26

 29,532 186,640,952 1,589,470 9,800,000 4,616,240 250,000 8,281,036 گهبانن محمود شاهین مهر 27

 25,875 163,531,808 1,594,300 9,800,000 2,418,792 250,000 8,547,892 نگهبان علیرضا خیر اندیش 28

 26,079 164,819,516 1,546,182 9,800,000 2,867,640 250,000 8,254,471 نگهبان مهدي امینی خواه 29

 24,043 151,952,528 1,523,182 9,800,000 1,720,584 250,000 8,352,278 نگهبان مهدي قنایی 30

 23,482 148,406,444 1,523,182 9,800,000 2,343,984 250,000 7,433,371 نگهبان حمید رضا توسلی 31

 28,628 180,930,680 1,478,779 3,500,000 2,400,000 1,044,654 9,862,457 نگهبان حسین صدفی 32

 28,199 178,216,400 1,720,326 9,800,000 2,549,274 250,000 9,515,100 نگهبان حسن قربانپور 33

 24,969 157,805,480 1,594,296 9,800,000 2,718,024 250,000 7,771,470 نگهبان رمضان موالي 34

 28,292 178,804,196 1,730,741 9,800,000 2,418,792 250,000 9,684,150 نگهبان مجتبی سلمانیان 35

 22,389 141,500,516 1,396,135 9,800,000 1,639,548 250,000 7,689,360 نگهبان مرتضی جساس 36

 26,398 166,836,920 1,594,297 9,800,000 2,942,448 250,000 8,299,665 نگهبان حسین طحانی 37

 26,646 168,402,596 1,594,296 9,800,000 3,117,000 250,000 8,255,587 نگهبان صادق عربی 38

 35,137 222,063,932 1,369,505 9,800,000 6,921,635 974,000 8,423,521 نگهبان سید رضا عزتی 39

 6,646 42,000,000 0 0 0 0 3,500,000 نگهبان حسین آرزو 40

 6,646 42,000,000 0 0 0 0 3,500,000 نگهبان غالمرضا سهرابی 41

 6,646 42,000,000 0 0 0 0 3,500,000 نگهبان عظیمی 42

 6,646 42,000,000 0 0 0 0 3,500,000 نگهبان محمد کاظمیان 43

 6,646 42,000,000 0 0 0 0 3,500,000 نگهبان محمد قانع 44

 1,041,078 6,579,614,904 جمع
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 شرکتی -نیروهاي انتظامات  اداري): 12(جدول شماره 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
حقوق و 
 سنوات

 23(بیمه 
 )درصد

 2(مالیات 
 )درصد

 جمع
 2(سود

 )درصد
 هزینه سرانه هزینه ساالنه

 27,445 173,454,824 2,409,095 12,045,474 2,361,858 1,810,758 7,872,859 نگهبان سید ناصر نبوي 1

 27,345 172,821,823 2,400,303 12,001,515 2,353,238 1,804,149 7,844,128 نگهبان حامد فرجی 2

 27,345 172,821,823 2,400,303 12,001,515 2,353,238 1,804,149 7,844,128 نگهبان حسن جعفري 3

 27,345 172,821,823 2,400,303 12,001,515 2,353,238 1,804,149 7,844,128 نگهبان رضا نیکویی کاشانی 4

 27,345 172,821,823 2,400,303 12,001,515 2,353,238 1,804,149 7,844,128 نگهبان محمد رضا نیکویی 5

 28,704 181,407,693 2,519,551 12,597,756 2,470,148 1,893,780 8,233,828 نگهبان حسن صادقپور 6

 27,345 172,821,823 2,400,303 12,001,515 2,353,238 1,804,149 7,844,128 نگهبان ایمان کریم زاده 7

 27,345 172,821,823 2,400,303 12,001,515 2,353,238 1,804,149 7,844,128 نگهبان ید رضا موسويس 8

 27,345 172,821,823 2,400,303 12,001,515 2,353,238 1,804,149 7,844,128 نگهبان عبدالناصر واشهري 9

 27,345 172,821,823 2,400,303 12,001,515 2,353,238 1,804,149 7,844,128 نگهبان مسعود لقب دوست 10

 27,345 172,821,823 2,400,303 12,001,515 2,353,238 1,804,149 7,844,128 نگهبان کاظمی... روح ا 11

 27,345 172,821,823 2,400,303 12,001,515 2,353,238 1,804,149 7,844,128 نگهبان داود کاظمی 12

 28,704 181,407,693 2,519,551 12,597,756 2,470,148 1,893,780 8,233,828 نگهبان مجتبی ساداتی 13

 358,305 2,264,488,436 جمع

 
 مجموع هزینه هاي حقوق ومزایا)13(جدول شماره 

 هزینه سرانه هزینه ساالنه  حقوق  ردیف

 201,423 1,272,994,088 حراست 1

 1,399,383 8,844,103,340 حفاظت فیزیکی  2

 1,600,807 10,117,097,428 جمع

 
 ریال می باشد 10,117,097,428هزینه حقوق و مزایا مدیریت حراست برابر با 

 نه  هزینه یارا) ب
 محاسبه شده است) 14(هزینه یارانه براساس تعداد روزهاي کاري و مبلغ یارانه به ازاي هر وعده ناهار، به شرح جدول 

 پرسنل حراست ا نههزینه هاي یار) 14(جدول شماره 

 هزینه سرانه هزینه ساالنه وع یارانهن ردیف

 5,981 37,800,000 حراست 1

 29,407 185,850,000 حفاظت فیزیکی 2

 35,388 223,650,000 جمع

      هزینه مدیریت) پ
 می باشد) 15(هزینه هاي مدیریت دراین حوزه به شرح جدول شماره 
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 مجموع هزینه هاي مدیریت): 15(جدول شماره 

 ریال می باشد 514,390,408هزینه ساالنه مدیریت در این حوزه برابر 
 هزینه استهالك   ) ت

به شرح جدول شماره ریال  93,073,390برابر با ٪10ك ساالنه و نرخ استهال موجود در حوزهارزش تجهیزات بھ هزینه استهالك با توجه 
 می باشد) 16(

  
 هزینه هاي استهالك تجهیزات :)16(جدول شماره 

 هزینه سرانه هزینه ساالنه نرخ استهالك ارزش تجهیزات نام حوزه

 10,108 63,884,200 %10 638,842,000 حراست

 4,619 29,189,190 %10 291,891,900 انتظامات

 14,727 93,073,390 %10 930,733,900 جمع

 
به شرح , 32,000,000سهم هزینه استهالك  ساالنه براي این حوزه برابر با ٪5نرخ استهالك مدیریت وفضاي کالبدي در اختیار با توجه 

 می باشد) 17(جدول شماره 
 ساختمانهزینه هاي استهالك  :)17(جدول شماره 

 زیربنا
ارزش هر متر 

 )لریا(مربع 
 هزینه سرانه هزینه ساالنه نرخ استهالك ارزش بنا

64 10,000,000 640,000,000 0.05 32,000,000 5,063 

 هزینه لباس) ث
نفر پرسنل تمام وقت و به  47می شود که با توجه به  اعطاهزینه لباس یکی دیگر از اقالم هزینه در این مدیریت می باشد که ساالنه به پرسنل انتظامات 

 می باشد) 18(ریال به شرح جدول شماره 117,500,000برابر یا  ،ریال 2,500,000هر نفر ازاي 
  

 سمت م خانوادگینام و نا ردیف

درصد 
وقت 
 گذاري

 حکم
حق 

 مسئولیت

 سایر
حقوق و مزایاي 

 سالیانه

هزینه 
 اضافه کار سرانه

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان

 51,409 324,904,220 2,066,809 3,500,000 3,000,000 7,058,268 14,658,608 %100 مدیر حراست محمد رضا منزوي 2

 29,982 189,486,188 1,533,946 9,800,000 3,038,040 826,387 9,575,476 %100 مسئول دفتر سید مهدي سادتفر 3

 81,391 514,390,408 جمع
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 هزینه هاي لباس :)18(جدول شماره 
 هزینه سرانه مجموع هزینه لباس هزینه لباس هر شخص تعداد پرسنل

47 2,500,000 117,500,000 18,592 

 هزینه آبونمان ) ج
 هزینه آبونمان ت که شرکت فرکانس رادیویی هر سه ماه یکبار از طریق قبوض صادره بابت شبکه اخذ می نمایداي اسهزینه آبونمان درواقع هزینه 

 .می باشد )19(جدول شماره  شرح ریال با   680,000برابر
 آبونمان هزینه هاي :)19(جدول شماره 

 هزینه ساالنه هزینه ساالنه هزینه شارژ تعداد شارژ تعداد

15 4 170,000 680,000 108 

 
 هزینه پاداش کارکنان ) چ

 می باشد )20(ریال به شرح جدول شماره 15,000,000هزینه پاداش پرسنل مدیریت با توجه به تعداد نیروي انسانی در بخش حراست و انتظامات برابر 
 هزینه هاي پاداش کارکنان :)20(جدول شماره 

 هزینه سرانه هزینه ساالنه مبلغ تعداد

63 238,095.2 15,000,000 2,373 

 
 

 مواد مصرفی) ح
 می باشد )21(ریال به شرح جدول شماره  7650000هزینه ساالنه  مواد مصرفی برابر با 

 هزینه هاي مواد مصرفی :)21(جدول شماره 
 
 
 مدیریت حراست مجموع هزینه هاي ) د

 می باشد) 22(ریال به شرح جدول شماره  11,121,041,226برابر با  حراست  مجموع هزینه هاي محاسبه شده براي
 مجموع هزینه هاي مدیریت حراست): 22(جدول 

 جدول کل هزینه ها

 هزینه سرانه هزینه ساالنه عنوان فعالیت ردیف

 1,600,807 10,117,097,428 حقوق مزایا 1

 35,388 223,650,000 یارانه 2

 81,391 514,390,408 مدیریت 3

 14,727 93,073,390 استهالك تجهیزات 4

 5,063 32,000,000 استهالك ساختمان 5

 18,592 117,500,000 هزینه لباس 6

 108 680,000 هزینه آبونمان 7

 2,373 15,000,000 پاداش 8

 1,210 7,650,000 مواد مصرفی 9

 1,759,658 11,121,041,226 جمع

 

 هزینه سرانه هزینه ساالنه ارزش تعداد نام کاال

 1,210 7650000 450,000 17 باتري بی سیم
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  همکاریهاي علمی و بین المللیدفتر  -1-1-3
 شناخت حوزه -1-1-3-1

 نمودار شکست کارگروه ) الف
 

 
 

 
 
 

 نیروي انسانی گروه ) ب
 نیروي انسانی گروه همکاري هاي علمی و بین المللی): 23(جدول 

 ردیف نام و نام خانوادگی سمت

 1 یدکتر عباس کتاب ریاست دانشگاه

 2 دکتر جواد صفایی قمی مدیري گروه همکاري هاي علمی

 3 مصطفی باغمیرانی کارشناس
 4 محمد رمضانی کارشناس

 
 شناسایی فعالیتها -1-1-3-2

  همکاریهاي علمی داخلی 
 همکاریهاي علمی بین المللی 

 شناسایی منابع هزینه  -1-1-3-3
  حقوق و مزایا 
  مدیریت 
  یارانه 
 استهالك ساختمان 

 محاسبه هزینه ها به تفکیک فعالیت  -1-1-3-4
 .لذا هزینه فعالیت ها به مجموع ذکر شده است عمالً وجود ندارداز آنجایی امکان تخصیص منابع هزینه به فعالیتهاي شناسایی شده 

 حقوق و مزایا) الف
 .است محاسبه شده))24(هزینه حقوق ومزایا با توجه به پرسنل موجودگروه به شرح جدول شماره 

 هزینه حقوق و مزایا): 24(جدول 

 حکم سمت نام و نام خانوادگی ردیف
حق 

 مسئولیت

 سایر
حقوق و مزایاي 

 سالیانه
 هزینه سرانه

 اضافه کار
عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان

 25,339 160,141,208 1,615,269 3,500,000 0 985,648 10,452,517 کارشناس مصطفی باغمیرانی 1

 35,831 226,451,084 2,118,599 3,500,000 1,350,000 0 15,110,658 کارشناس محمد رمضانی 2

 61,170 386,592,292 جمع

 

 همکاریهاي بین المللی همکاریهاي علمی داخلی

اریهاي علمی و بین المللیهمک  
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 ریال می باشد 386,592,292هزینه حقوق و مزایا سالیانه گروه برابر با 
 مدیریت) ب

 باشد می) 25(به شرح جدول شماره 355,556,761هزینه سالیانه مدیریت گروه برابر با 
 هزینه مدیریت): 25(جدول 

 نام و نام خانواددگی

درصد 
وقت 
 گذاري

کسر 
 موظفی

 حکم
حق 

 مسئولیت

 سایر
حقوق و 

 مزایاي سالیانه

هزینه 
 سرانه

اضافه 
 کار

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان و سایر

 56,259 355,556,761 6721205 3,500,000 0 2736648 48,488,318 %41 %100 دکترجواد صفایی قمی

 یارانه) پ
 محاسبه شده است) 26(هزینه یارانه براساس تعداد روزهاي کاري و مبلغ یارانه به ازاي هر وعده ناهار، به شرح جدول 

 هزینه یارانه): 26(جدول 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
درصد وقت 

 گذاري
 هزینه سرانه هزینه ساالنه روز کاري میزان یارانه

 498 3,150,000 210 15,000 %100 مدیر گروه جواد صفایی قمیدکتر  1

 498 3,150,000 210 15,000 %100 کارشناس مصطفی باغمیرانی 2

 498 3,150,000 210 15,000 %100 کارشناس محمد رمضانی 3

 1,495 9,450,000 جمع

 استهالك تجهیزات ) ت
 ریال می باشد 4,128,000برابر با  ٪10ستهالك سالیانه باتوجه به ارزش تجهیرات موجود در گروه و نیز نرخ ا 
 

 استهالك تجهیزات): 27(جدول 
 هزینه سرانه هزینه ساالنه نرخ استهالك ارزش تجهیزات

41,280,000 10% 4,128,000 653 

 ساختمان  استهالك) ت
شرح جدول شماره  بهریال 11,000,000برابر با   ٪5تهالك سالیانه نرخ اسو  هزینه استهالك ساختمان با توجه به زیربناي فضاي کالبدي در اختیارگروه 
 می باشد ) 27(

 استهالك ساختمان): 27(جدول 

 زیربنا
ارزش هر متر 

 )ریال(مربع 
 هزینه سرانه هزینه ساالنه نرخ استهالك ارزش بنا

22 10,000,000 220,000,000 0.05 11,000,000 1,741 

 
 جمع بندي هزینه ها    ) ث
 می باشد) 28(ریال به شرح جدول شماره 762,599,053برابر با  گروه نظارت و ارزیابی   موع هزینه هاي محاسبه شده برايمج
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 مجموع هزینه هاي همکاریهاي علمی بین المللی): 28(جدول 
 هزینه سرانه هزینه ساالنه هزینهعنوان  ردیف

 61,170 386,592,292 حقوق و مزایا 1

 1,495 9,450,000 یارانه 2

 56,259 355,556,761 مدیریت 3

 1,741 11,000,000 استهالك ساختمان 4

 653 4,128,000 استهالك تجهیزات 5

 120,664 762,599,053 جمع

 
 مدیریت برنامه ریزي و توسعه  -2
 شناخت حوزه -2-1

 مدیریتنمودار شکست کار) الف
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  مدیریت نیروي انسانی ) ب
 

 نیروي انسانی برنامه ریزي و توسعه): 29(جدول 
 ردیف نام و نام خانوادگی سمت

 1 دکتر حمیدرضا محمدي معاونت طرح و توسعه

 2 سید محسن صفوي مدیر برنامه ریزي و توسعه

 3 علیرضا مرشدي مسئول دفتر

 4 اصغر زنجیرزن کارشناس مسئول بودجه

 5 حمیدرضا نجفی پور کارشناس بودجه

 6 ابوذر وفایی ئول برنامه ریزي و توسعهمسکارشناس 

 7 سید هادي بهشتیان کارشناس برنامه ریزي و توسعه

 8 محسن کوهی کارشناس بهره وري و مطالعات

 9 سید عبدالکریم سیادت کارشناس بهره وري و مطالعات

 10 محسن خاکی کارشناس آموزش کارکنان

 11 علی ساعتی کارشناس مسئول جمع اوري  اطالعات

 12 رمضانی علوي... عبدا کارشناس مسئول تشکیالت و اموزش کارکنان
 
 شناسایی فعالیتها -2-2

 مدیریت برنامه ریزي و توسعه

 برنامه ریزي و توسعه

 تشکیالت و وروشها

 بودجه ریزي

 آمار و اطالعات

 مطالعات بهره وري

 آموزش کارکنان
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 برنامه ریزي و توسعه 
 بودجه ریزي 
 تشکیالت و روشها 
 آموزش کارکنان 
 مطالعات بهره وري 
 آمار و اطالعات 

 منابع هزینهشناسایی  -2-3
  حقوق و مزایا 
 یارانه 

  مدیریت 
  دوره هاي آموزشی 

 مطالعاتی  امور 
 استهالك ساختمان 

  استهالك تجهیزات 

 محاسبه هزینه ها به تفکیک فعالیت  -2-4
 .از آنجایی امکان تخصیص منابع هزینه به فعالیتهاي شناسایی شده عمالً وجود ندارد لذا هزینه فعالیت ها به مجموع ذکر شده است

        حقوق و مزایا) الف

 .محاسبه شده است))30(به شرح جدول شماره  مدیریتسنل موجودهزینه حقوق ومزایا با توجه به پر
 هزینه حقوق و مزایا): 30(جدول 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

درصد 
وقت 
 گذاري

 حق مسئولیت حکم

 سایر
حقوق و مزایاي 

 سالیانه
 هزینه سرانه

 اضافه کار
عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان

 36,180 228,656,840 1,875,997 3,500,000 2,350,000 1,416,663 13,120,410 %100 ارشناس مسئول تشکیالت و اموزشک رمضانی علوي... عبدا 1

 31,949 201,918,980 1,655,347 3,500,000 2,150,000 1,200,229 11,529,339 %100 کارشناس مسئول بودجه اصغر زنجیر زن 2

 32,007 202,282,496 1,679,095 3,500,000 2,000,000 1,298,608 11,587,505 %100 کارشناس مسئوآلمار علی ساعتی 3

 25,152 158,957,600 1,766,404 3,500,000 1,000,000 0 12,779,356 %100 کارشناس مطالعات بهره وري محسن کوهی 4

 10,142 64,097,982 1,026,920 0 100,000 0 5,995,078 %100 کارشناس مطالعات بهره وري سید عبدالکریم سیادت 5

 10,142 64,097,982 1,026,920 0 100,000 0 5,995,078 %100 کارشناس اموزش کارکنان محسن خاکی 6

 10,142 64,097,982 1,026,920 0 100,000 0 5,995,078 %100 کارشناس بودجه حمیدنجفی پور 7

 22,831 144,291,689 1,614,048 9,800,000 1,961,973 500,000 10867500 %100 کارشناس مسئول  برنامه ریزي ابوذر وفایی 8

 10,142 64,097,982 1,026,920 0 100,000 0 5,995,078 %100 کارشناسبرنامه ریزي سیدهادي بهشتیان 8

 188,687 1,192,499,533 جمع

 ریال می باشد 1,192,499,533هزینه حقوق و مزایا سالیانه مدیریت برابر با 
 یارانه  ) ب

محاسبه ) 31(مبلغ یارانه به ازاي هر وعده ناهار، به شرح جدول  نیز و،درصد وقت گذاري پرسنل نه یارانه براساس تعداد روزهاي کاريهزی
 شده است
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 هزینه یارانه): 31(جدول 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
درصد وقت 

 گذاري

میزان 
 یارانه

روز 
 کاري

 هزینه ساالنه
هزینه 
 سرانه

 125 787,500 210 15,000 %25 معاونت طرح و توسعه درضا محمديدکتر حمی 1

 498 3,150,000 210 15,000 %100 مدیر برنامه ریزي و وتسعه سید محسن صفوي 2

 174 1,102,500 210 15,000 %35 مسئول دفتر علیرضا مرشدي 3

 498 3,150,000 210 15,000 %100 کارشناس مسئول تشکیالت و اموزش رمضانی علوي... عبدا 4

 498 3,150,000 210 15,000 %100 کارشناس مسئول بودجه اصغر زنجیر زن 5

 498 3,150,000 210 15,000 %100 کارشناس مسئول آمار علی ساعتی 6

 498 3,150,000 210 15,000 %100 کارشناس مطالعات بهره وري محسن کوهی 7

 498 3,150,000 210 15,000 %100 کارشناس مطالعات بهره وري سید عبدالکریم سیادت 8

 498 3,150,000 210 15,000 %100 کارشناس اموزش کارکنان محسن خاکی 9

 498 3,150,000 210 15,000 %100 کارشناس بودجه حمیدنجفی پور 10

 997 6,300,000 210 15,000 %200 کارشناس  مسئول برنامه ریزي ابوذر وفایی 

 498 3,150,000 210 15,000 %100 برنامه ریزيکارشناس  سیدهادي بهشتیان 11

 5,782 36,540,000 جمع

 مدیریت) پ
 می باشد) 32(به شرح جدول شماره 252,925,019برابر با در این حوزه هزینه سالیانه مدیریت 

 هزینه مدیریت): 32(جدول 

 
 دوره هاي آموزشی   )ت

 می باشد)33(ح جدول شماره ریال به شر 49,230,000هزینه سالیانه  برگزاري دوره هاي آموزشی برابر با 
 هزینه دوره هاي آموزشی): 33(جدول 

 هزینه سرانه مبلغ هزینه عنوان دوره ردیف

 949 6,000,000 شگردهاي شناسایی و بهره گیري از نشریات الکترونیکی رایگان 1

 316 2,000,000 آیین تشریفات اداري 2

 229 1,450,000 تهییه صورت هاي مالی 3

 1,867 11,800,000 حریق دوره اطفائ 4

 791 5,000,000 وان نوت 5

 3,165 20,000,000 ارتباط موثر با محیط 6

 158 1,000,000 مالیات بر ارزش افزوده 7

 313 1,980,000 مهارت کارگاهی 8

 7,790 49,230,000 جمع

  

 سمت نام و نام خانواددگی ردیف

درصد 
وقت 
 گذاري

کسر 
 موظفی

 حق مسئولیت حکم

 سایر
حقوق و مزایاي 

 سالیانه مرتبط

هزینه 
 اضافه کار سرانه

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان و سایر

 14,190 89,681,842 4624200 3,500,000 0 11529278 26,897,605 %50 %25 معاون طرح و توسعه دکتر حمیدرضا محمدي 1

 22,846 144,384,116 2,291,968 3,500,000 3,500,000 5,948,375 16719898 0 %100 مدیر سید محسن صفوي 2

 2,984 18,859,061 1431344 9,800,000 947,568 1,294,674 8716942 0 %35 مسئول دفتر علیرضا مرشدي 3

 40,020 252,925,019 جمع
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 امور مطالعاتی ) ث
 می باشد)34(ریال به شرح جدول شماره 85,700,000برابر با  امور مطالعاتی مدیریت هزینه سالیانه 

 هزینه هاي مطالعاتی): 34(جدول 
 هزینه سرانه مبلغ هزینه موضوع ردیف

 111 700,000 محاسبه ضریب ماندگاري 1

 13,449 85,000,000 عوامل پژوهشی افت تحصیلی 2

 13,560 85,700,000 جمع

 
 هزینه استهالك ) ج

به شرح جدول ریال 62,000,000برابر با   ٪5نرخ استهالك سالیانه زیربناي فضاي کالبدي در اختیارمدیریت و هزینه استهالك ساختمان با توجه به 
 می باشد)35(شماره 

 هزینه استهالك ساختمان): 35(جدول 
 هزینه سرانه هزینه ساالنه نرخ استهالك )ریال(ارزش بنا )ریال(ارزش هر متر مربع  زیربنا

124 10,000,000 1,240,000,000 0.05 62,000,000 9,810 

 
به شرح جدول شماره ریال  11536400برابر با  ٪10و نیز نرخ استهالك سالیانه  مدیریتباتوجه به ارزش تجهیرات موجود درهزینه استهالك تجهیزات 

 می باشد )36(
 هزینه استهالك تجهیزات): 36(جدول 

 هزینه سرانه هزینه ساالنه نرخ استهالك ارزش تجهیزات

115364000 0.1 11536400 1825.3797 

 
 جمع بندي هزینه ها -2-5

 می باشد) 37(ریال به شرح جدول شماره 1,690,430,952برابر با  مدیریت برنامه ریزي و توسعه   مجموع هزینه هاي محاسبه شده براي
 جمع بندي هزینه ها): 37(جدول 

 هزینه سرانه هزینه ساالنه عنوان فعالیت ردیف

 40,020 252,925,019 یریتمد 1

 188,687 1,192,499,533 حقوق و مزایا 2

 5,782 36,540,000 یارانه 3

 7,790 49,230,000 دوره هاي اموزشی 4

 13,560 85,700,000 امور مطالعاتی 5

 1,825 11,536,400 استهالك تجهیزات 6

 9,810 62,000,000 استهالك ساختمان 7

 267,473 1,690,430,952 جمع

 
 مدیریت فنی و طرح هاي عمرانی  -3
 
 شناخت حوزه -3-1

 نمودار شکست کار) الف
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  مدیریت نیروي انسانی ) ب
 نیروي انسانی مدیرت فنی و طرح هاي عمرانی): 38(جدول 

 ردیف نام و نام خانوادگی سمت

 1 دکتر حمیدرضا محمدي معاونت طرح و توسعه

 2 علیرضا مرشدي مسئول دفتر

 3 حسین توفیقی دیر فنی و طرح هاي عمرانیم

 4 سید حسن مصطفوي مسئول دفتر

 5 حمیدرضا کریمیان کارپرداز

 6 مهدي صدیقی حسابدار

 7 عبدالحسین صانعی نژاد متصدي امور مالی

 8 سید شهاب الدین بنی طبا کارشناس مسئول ساختمان

 9 سید حسین سادات الحسینی کارشناس ساختمان

 10 محمد رضا جساس ساختمان کارشناس

 11 محمد جواد غفار زاده کارشناس مسئول  تاسیسات

 12 مصطفی یوسف زاده کارشناس تاسیسات
 13 امیر حسین رضوانی کارشناس برق
 14 حسین شاهرودیان کارشناس برق

 16 قراانی نیا کارشناس فضاي سبز
 17 علی محمد بوستان افروز متصدي امور اداري

 
 ناسایی فعالیتهاش -3-2

 ساختمان 
 تاسیسات 
 فضاي سبز 

 شناسایی منابع هزینه  -3-3
  حقوق و مزایا 
 مدیریت 

 یارانه 

 استهالك ساختمان 

  استهالك تجهیزات 

 محاسبه هزینه ها به تفکیک فعالیت  -3-4

 تاسیسات ساختمان

 مدیریت فنی و طرح هاي عمرانی

 فضاي سبز
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 .یت ها به مجموع ذکر شده استلذا هزینه فعال عمالً وجود ندارداز آنجایی امکان تخصیص منابع هزینه به فعالیتهاي شناسایی شده 
 حقوق و مزایا) الف

 .محاسبه شده است))39(به شرح جدول شماره  مدیریتهزینه حقوق ومزایا با توجه به پرسنل موجود
 هزینه حقوق و مزایا): 39(جدول 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
وقت 
گذار

 ي
 حکم

حق 
 مسئولیت

حقوق و  سایر
مزایاي سالیانه 

 مرتبط
 انههزینه سر

 اضافه کار
عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی 
 و درمان

 61,728 162,344,760 1,526,918 3,500,000 2,200,000 1,180,553 10,262,268 %87.5 کارپرداز حمیدرضا کریمیان 1

 53,628 141,042,202 1,431,344 9,800,000 2,069,688 567,000 8,547,892 %87.5 حسابدار مهدي صدیقی 2

 42,066 110,633,499 1,421,707 9,800,000 864,780 0 7,433,370 %87.5 متصدي امور مالی عبدالحسین صانعی نژاد 3

 80,566 211,888,160 1,776,966 3,500,000 1,890,000 1,377,311 12,321,403 %100 کارشناس مسئول ساختمان سید شهاب الدین بنی طبا 4

 78,727 207,052,016 1,761,280 3,500,000 1,710,000 1,160,877 12,330,511 %100 اس ساختمانکارشن سید حسین سادات الحسینی 5

 84,583 222,453,800 2,431,790 3,500,000 1,800,000 1,377,312 12,637,048 %100 کارشناس ساختمان محمد رضا جساس 6

 76,416 200,972,912 1,599,123 3,500,000 1,710,000 1,475,691 11,671,262 %100 کارشناس فضاي سبز محسن قراانی نیا 7

 42,636 112,133,676 1,412,105 9,800,000 930,316 0 7,520,310 %87.5 متصدي امور اداري علی محمد بوستان افروز 8

 48,927 128,678,204 1,404,123 9,800,000 1,069,024 0 7,433,370 %100 مثصدي امور فنی محمد تقی دادایی 9

 569277.27 1497199228 جمع

 ریال می باشد 1497199228هزینه سالیانه حقوق و مزایا مدیریت برابر با 
    یارانه) ب

محاسبه ) 40(هزینه یارانه براساس تعداد روزهاي کاري ،درصد وقت گذاري پرسنل و نیزمبلغ یارانه به ازاي هر وعده ناهار، به شرح جدول 
 شده است

 یارانههزینه ): 40(جدول 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
درصد وقت 

 گذاري
 هزینه سرانه هزینه ساالنه روز کاري میزانه یارانه

 100 630,000 210 15,000 %20 دکتر حمیدرضا محمدي معاونت طرح و توسعه 1

 110 693,000 210 15,000 %22 علیرضا مرشدي مسئول دفتر 2

 498 3,150,000 210 15,000 %100 فیقیحسین تو مدیر فنی و طرح هاي عمرانی 3

 498 3,150,000 210 15,000 %100 سید حسن مصطفوي مسئول دفتر 4

 498 3,150,000 210 15,000 %100 حمیدرضا کریمیان کارپرداز 5

 498 3,150,000 210 15,000 %100 مهدي صدیقی حسابدار 6

 498 3,150,000 210 15,000 %100 عبدالحسین صانعی نژاد متصدي امور مالی 7

 498 3,150,000 210 15,000 %100 سید شهاب الدین بنی طبا کارشناس مسئول ساختمان 8

 498 3,150,000 210 15,000 %100 سید حسین سادات الحسینی کارشناس ساختمان 9

 498 3,150,000 210 15,000 %100 محمد رضا جساس کارشناس ساختمان 10

 498 3,150,000 210 15,000 %100 محمد جواد غفار زاده اتکارشناس مسئول  تاسیس 11

 498 3,150,000 210 15,000 %100 مصطفی یوسف زاده کارشناس تاسیسات 12

 498 3,150,000 210 15,000 %100 امیر حسین رضوانی کارشناس برق 13

 498 3,150,000 210 15,000 %100 حسین شاهرودیان کارشناس برق 14

 498 3,150,000 210 15,000 %100 قراانی نیا ضاي سبزکارشناس ف 15

 498 3,150,000 210 15,000 %100 علی محمد بوستان افروز متصدي امور اداري 16

 7,187 45,423,000 جمع
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   مدیریت) پ
 می باشد) 41(به شرح جدول شماره143,366,756هزینه سالیانه مدیریت برابر با 

 هزینه مدیریت): 41(جدول 

 سمت نام و نام خانوادگی فردی

درصد 
وقت 
 گذاري

کسر 
 موظفی

 حق مسئولیت حکم

 سایر
حقوق و مزایاي 

 سالیانه

حقوق و مزایاي 
 سالیانه مرتبط

هزینه 
 اضافه کار سرانه

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان و سایر

1 
دکتر حمیدرضا 

 محمدي

معاون طرح و 
 توسعه

20% 50% 26,897,605 11,529,278 0 3,500,000 4,624,200 358,727,366 71,745,473 11,352 

 5,434 34,343,989 158,486,336 1431344 9,800,000 947,568 1,294,674 8716942 0 %22 مسئول دفتر علیرضا مرشدي 2

 584,656 3,695,027,360 296,585,360 2,063,912 3,500,000 3,150,000 4,511,594 14698274 0 %100 مدیر حسین توفیقی 3

 22,685 143,366,756 143,366,756 1,431,344 9,800,000 698,208 550,925 8450086 0 %100 مسئول دفتر سید حسن مصطفوي 4

 624,127 3,944,483,578 957165818 جمع

 
 

        استهالك ) ت
به شرح جدول ریال 68,000,000برابر با   ٪5نرخ استهالك سالیانه و هزینه استهالك ساختمان با توجه به زیربناي فضاي کالبدي در اختیارمدیریت 

 می باشد)42(شماره 
 

 هزینه استهالك ساختمان): 42(جدول 

 زیربنا
ارزش هر متر مربع 

 )ریال(
 هزینه سرانه هزینه ساالنه نرخ استهالك ارزش بنا

136 10,000,000 1,360,000,000 0.05 68,000,000 10,759 

به شرح جدول ریال 18,031,747برابر با   ٪10و نیز نرخ استهالك سالیانه  مدیریتباتوجه به ارزش تجهیرات موجود درك تجهیزات هزینه استهال
 می باشد )43(شماره 

 هزینه استهالك تجهیزات): 43(جدول 
 هزینه سرانه هزینه استهالك نرخ استهالك ارزش تجهیزات

180317468 10% 18,031,747 2,853 

 
  جمع بندي هزینه ها -3-5

 می باشد) 44(ریال به شرح جدول شماره 5,573,137,553برابر با  مدیریت فنی و طرح هاي عمرانی   مجموع هزینه هاي محاسبه شده براي
 جمع بندي هزینه ها): 44(جدول 

 هزینه سرانه هزینه ساالنه عنوان فعالیت ردیف

 569,277 1,497,199,228 حقوق و مزایا 1

 7,187 45,423,000 رانهیا 2

 624,127 3,944,483,578 مدیریت 3

 10,759 68,000,000 استهالك ساختمان 4

 2,853 18,031,747 استهالك تجهیزات 5

 1,214,204 5,573,137,553 جمع
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 گروه نظارت و ارزیابی -4
 شناخت حوزه  -4-1

 نمودار شکست کارگروه ) الف
 

 
 
 
 
 

 نیروي انسانی) ب
 گروه ارزیابی عملکردنیروي انسانی ): 45(جدول 

 ردیف نام و نام خانوادگی سمت

 1 حمیدرضا محمديدکتر  طرح و توسعهمعاونت 

 2 عبدالجابر قدرتیانسید دکتر  مدیر گروه

 11 محسن حجازیان کارشناس نظارت و ارزیابی

 
 شناسایی فعالیتها -4-2

 ارزیابی درونی 

 ارزیابی راهبردي 

 ارزیابی عملکرد 

 رزیابی برنامه ا 

 شناسایی منابع هزینه -4-3
  حقوق و مزایا 
 یارانه 

 مدیریت 

 استهالك ساختمان 

  استهالك تجهیزات 

 محاسبه هزینه ها به تفکیک فعالیت  -4-4
 .لذا هزینه فعالیت ها به مجموع ذکر شده است عمالً وجود ندارداز آنجایی امکان تخصیص منابع هزینه به فعالیتهاي شناسایی شده 

 حقوق و مزایا) الف
 .محاسبه شده است))46(به شرح جدول شماره  گروه هزینه حقوق ومزایا با توجه به پرسنل موجود

 هزینه حقوق و مزایا): 46(جدول 

 سمت نام و نام خانوادگی

درصد 
وقت 
 گذاري

 حق مسئولیت حکم

 سایر
حقوق و 

 مزایاي سالیانه
 هزینه سرانه

 اضافه کار
عیدي و 
 سنوات

ازنشستگی ب
 و درمان

 محسن حجازیان
کارشناس نظارت و 

 ارزیابی
100% 10,287,856 943,704 2,019,090 3,500,000 1,552,354 181,136,048 28,661 

 28,661 181,136,048 جمع

 ارزیابی برنامه ارزیابی درونی

 نظارت و ارزیابی

 ارزیابی عملکرد ارزیابی راهبردي
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 ریال می باشد 181,136,048برابر با  گروه هزینه سالیانه حقوق و مزایا 
 یارانه   ) ب

محاسبه ) 47(عداد روزهاي کاري،درصد وقت گذاري پرسنل و نیز مبلغ یارانه به ازاي هر وعده ناهار، به شرح جدول هزینه یارانه براساس ت
 شده است

 هزینه یارانه): 47(جدول 

 مدیریت     )ج
 می باشد) 48(شرح جدول شمارهریال  494,500,891برابر باگروه  مدیریت در سالیانه هزینه

 هزینه مدیریت): 48(جدول 

 سمت نام و نام خانواددگی ردیف

درصد 
وقت 
 گذاري

کسر 
 موظفی

 حق مسئولیت حکم

حقوق و  سایر
مزایاي سالیانه 

 مرتبط

 هزینه سرانه
 اضافه کار

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان و سایر

 14,190 89,681,842 4624200 3,500,000 0 11529278 26,897,605 %50 %25 معاون طرح و توسعه دکتر حمیدرضا محمدي 1

 5,434 34,343,989 1431344 9,800,000 947,568 1,294,674 8716942 0 %22 مسئول  دفتر علیرضا مرشدي 2

 58,619 370,475,060 3,363,654 3,500,000 0 3,891,131 23326470 0 %100 تمدیر گروه نظار دکتر عبدالجابر قدرتیان 3

 78,244 494,500,891 جمع

 
 استهالك )د

به شرح جدول شماره ریال 14,000,000برابر با   ٪5نرخ استهالك سالیانه هزینه استهالك ساختمان با توجه به زیربناي فضاي کالبدي در اختیارگروه و 
 می باشد)49(
 

 استهالك ساختمان): 49(ول جد

 زیربنا
ارزش هر متر 

 )ریال(مربع 
 هزینه سرانه هزینه ساالنه نرخ استهالك ارزش بنا

28 10,000,000 280,000,000 0.05 14,000,000 2,215 

 
به شرح جدول شماره ریال  2,434,000برابر با  ٪10و نیز نرخ استهالك سالیانه  گروهباتوجه به ارزش تجهیرات موجود درهزینه استهالك تجهیزات 

 می باشد )50(
 استهالك تجهیزات): 50(جدول 

 هزینه سرانه هزینه ساالنه نرخ استهالك ارزش تجهیزات

24,340,000 10% 2,434,000 385 

 درصد وقت گذاري سمت نام و نام خانوادگی ردیف
میزان 
 یارانه

روز 
 کاري

 هزینه سرانه هزینه ساالنه

 125 787,500 210 15,000 %25 ح و توسعهمعاونت طر دکتر حمیدرضا محمدي 1

 498 3,150,000 210 15,000 %100 مدیر گروه نظارت دکتر عبدالجابر قدرتیان 2

 498 3,150,000 210 15,000 %100 کارشناس محسن حجازیان 3

 108 682,605 210 15,000 %22 مسئول دفتر علیرضا مرشدي 

 623 3,937,500 جمع
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               جمع بندي هزینه ها -4-5

 می باشد) 51(ریال به شرح جدول شماره 693,574,439برابر با  گروه نظارت و ارزیابی   مجموع هزینه هاي محاسبه شده براي
 جمع بندي هزینه ها): 51(جدول 

 هزینه سرانه هزینه ساالنه عنوان فعالیت ردیف

 78,244 494,500,891 مدیریت 1

 28,661 181,136,048 حقوق و مزایا 2

 623 3,937,500 یارانه 3

 2,215 14,000,000 استهالك ساختمان 4

 385 2,434,000 استهالك تجهیزات 5

 109,743 693,574,439 جمع

 
 مرکز رایانه و اطالع رسانی -5
 شناخت حوزه  -5-1

 نمودار شکست کار) الف
 

 
 
 
 
 
 

 نیروي انسانی) ب
 نیروي انسانی مرکز رایانه و اطالع رسانی): 52(جدول 

 ردیف نام و نام خانوادگی سمت

 1 دکتر حمیدرضا محمدي معاونت طرح و توسعه

 2 دکتر ابولفضل حلوایی س مرکزرئی

 3 شیخیان... ولی ا مسئول دفتر

 4 ابوالفضل خدمتی کارشناس نرم افزار

 5 آقابابایی کارشناس نرم افزار

 6 حسین خداشناس کارشناس مسئول سخت افزار
 7 محمد ناظمی کارشناس سخت افزار

 8 امیر حسین نیکو کار سیستم اتوماسیون

 9 مرضا طهماسبیغال نرم افزار پژوهشی

 10 سیدرضا حمصی مسئول شبکه

 11 محمد حسن ملکیان کارشناس شبکه

 12 سید مهدي مصطفوي الحسینی سیتم اتوماسیون

 13 محمد رضا آدینه کارشناس
 

 شبکه پشتیانی سخت افزار

 مرکز رایانه و اطالع رسانی

وب سایت و اطالع  پشتیبانی  نرم افزار
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 شناسایی فعالیتها -5-2
 پشتیبانی سخت افزار 

 پشتیبانی نرم افزار 

 وب سایت و اطالع رسانی 

  شبکه 

 زینهشناسایی منابع ه -5-3
  حقوق و مزایا 
 مدیریت 

 یارانه 

 اینترنت 

 نرم افزار 

 استهالك ساختمان 

  استهالك تجهیزات 

 محاسبه هزینه ها به تفکیک فعالیت  -5-4
 .لذا هزینه فعالیت ها به مجموع ذکر شده است عمالً وجود ندارداز آنجایی امکان تخصیص منابع هزینه به فعالیتهاي شناسایی شده 

              احقوق و مزای) الف
 .محاسبه شده است))53(به شرح جدول شماره  مرکز  هزینه حقوق ومزایا با توجه به پرسنل موجود

 
 هزینه حقوق و مزایا): 53(جدول 

 حق مسئولیت حکم سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 سایر
حقوق و مزایاي 

 سالیانه
 هزینه سرانه

 عیدي و سنوات اضافه کار
بازنشستگی و 

 رماند

 33,706 213,021,572 1,771,875 3,500,000 2,070,000 1,337,960 12,280,296 ابوالفضل خدمتی کارشناس نرم افزار 1

 46,537 294,115,328 1,971,464 3,500,000 5,557,526 2,606,805 14,082,149 محمد آقابابایی کارشناس نرم افزار 2

 28,037 177,195,188 1,599,208 3,500,000 1,575,000 0 11,300,391 اسحسین خداشن کارشناس مسئول سخت افزار 3

 23,790 150,355,904 1,549,062 3,500,000 1,440,000 0 9,248,930 محمد ناظمی کارشناس سخت افزار 4

 25,214 159,352,388 1,565,866 9,800,000 214,032 250,000 10,432,801 امیر حسین نیکو کار سیستم اتوماسیون 5

 13,523 85,463,976 1,026,920 0 100,000 0 5,995,078 غالمرضا طهماسبی نرم افزار پژوهشی 6

 25,300 159,894,740 1,384,394 3,500,000 1,800,000 1,156,942 8,691,559 سیدرضا حمصی مسئول شبکه 7

 13,523 85,463,976 1,026,920 0 100,000 0 5,995,078 محمد حسن ملکیان کارشناس شبکه 8

 25,243 159,535,460 1,486,079 9,800,000 231,795 250,000 10,510,081 سید مهدي مصطفوي سیتم اتوماسیون 9

 25,845 163,340,732 1,538,889 9,800,000 703,782 250,000 10,302,390 محمد رضا آدینه آموزش و وب سایت 10

 25,799 163,052,552 1,562,992 9,800,000 3,012,704 250,000 7,945,350 مهدي خیرخواه آموزش و وب سایت 11

 286,518 1,810,791,816 جمع

 ریال می باشد 1,810,791,816برابر با  مرکز هزینه سالیانه حقوق و مزایا 
 یارانه) ب

محاسبه شده ) 54(ار، به شرح جدول هزینه یارانه براساس تعداد روزهاي کاري ،درصد وقت گذاري و نیز مبلغ یارانه به ازاي هر وعده ناه
 است
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 هزینه یارانه): 54(جدول 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
درصد وقت 

 گذاري

میزانه 
 یارانه

روز 
 کاري

 هزینه ساالنه
هزینه 
 سرانه

 125 787,500 210 15,000 %25 دکتر حمیدرضا محمدي معاونت طرح و توسعه 1

 110 693,000 210 15,000 %22 علیرضا مرشدي مسئول دفتر 2

 498 3,150,000 210 15,000 %100 دکتر ابولفضل حلوایی رئیس مرکز 3

 498 3,150,000 210 15,000 %100 شیخیان... ولی ا مسئول دفتر 4

 498 3,150,000 210 15,000 %100 ابوالفضل خدمتی کارشناس نرم افزار 5

 498 3,150,000 210 15,000 %100 آقابابایی کارشناس نرم افزار 6

 498 3,150,000 210 15,000 %100 حسین خداشناس مسئول سخت افزار 7

 498 3,150,000 210 15,000 %100 محمد ناظمی کارشناس سخت افزار 8

 498 3,150,000 210 15,000 %100 امیر حسین نیکو کار سیستم اتوماسیون 9

 498 3,150,000 210 15,000 %100 غالمرضا طهماسبی نرم افزار پژوهشی 10

 498 3,150,000 210 15,000 %100 سیدرضا حمصی مسئول شبکه 11

 498 3,150,000 210 15,000 %100 محمد حسن ملکیان کارشناس شبکه 12

 498 3,150,000 210 15,000 %100 سید مهدي مصطفوي سیتم اتوماسیون 13

 498 3,150,000 210 15,000 %100 محمد رضا آدینه آموزش و وب سایت 14

 498 3,150,000 210 15,000 %200 مهدي خیر خواهی آموزش و وب سایت 15

 6,714 42,430,500 جمع

 
             مدیریت )پ

 می باشد) 55(شرح جدول شمارهریال 473,130,189 برابر  مدیریت در مرکز هزینه سالیانه
 هزینه مدیریت): 55(جدول 

 
 اینترنت) ت

ریال به شرح جدول شماره 2,520,000,000برابر با ) دانشجو،کارمند و هیات علمی(هزینه سالیانه استفاده از اینترنت توسط کلیه کاربران 
 می باشد) 56(
 

  

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 درصد
وقت 
 گذاري

کسر 
 موظفی

 حکم
حق 

 مسئولیت

حقوق و  سایر
مزایاي سالیانه 

 مرتبط

 هزینه سرانه
 اضافه کار

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان و سایر

 14,190 89,681,842 4624200 3,500,000 0 11529278 26,897,605 %50 %25 معاون طرح و توسعه دکتر حمیدرضا محمدي 1

 5,434 34,343,989 1431344 9,800,000 947,568 1,294,674 8716942 0 %22 علیرضا مرشدي ترمسئول دف 2

 32,892 207,879,098 4,624,200 3,500,000 0 4,755,827 25505215 %30 %100 دکتر ابولفضل حلوایی رئیس مرکز 3

 22,346 141,225,260 1,421,707 9,800,000 148,248 834,258 8,547,892 0 %100 شیخیان... ولی ا مسئول دفتر 4

 74,862 473,130,189 جمع
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 هزینه اینترنت): 56(جدول 
 هزینه سرانه هزینه ساالنه هزینه ماهانه موضوع ردیف

 دانشجو 1
130,000,000 1,560,000,000 246,835 

 کارمند 2

 151,899 960,000,000 80,000,000 هیئت علمی 3

 398,734 2,520,000,000 210,000,000 جمع

 
     نرم افزار) ث

می ) 57(ریال به شرح جدول شماره  457,724,690برنامه ها برابر با هزینه سالیانه نرم افزار ها ، برنامه هاي و خدمات پشتیبانی نرم افزار ها و
 باشد

 هزینه نرم افزار): 57(جدول 
 هزینه سرانه هزینه ساالنه خدمات پشتیابنی خرید دوره زمانی نام برنامه ردیف

 46,415 293,340,690 97,780,230 0 ماهه4 نرم افزار جامع کتابخانه 1

 2,147 13,568,000 13,568,000 0 یکساله وب سایت دانشگاه 2

 3,190 20,160,000 10,080,000 0 ماهه6 کارگزینی 3

 3,110 19,656,000 9,828,000 0 ماهه6 مزایاحقوق و  4

 9,968 63,000,000 0 63,000,000 * کنترل کاربران 5

6 NOD32 * 18,000,000 0 18,000,000 2,848 

 4,747 30,000,000 0 30,000,000 * سامانه رزو تبیلغات و تشریفات 7

 0 0 0 0  )صدف(سیستم آموزش 8

 0 0 0 0  سامانه پاسخگویی به شکایات 9

 0 0 0 0  سیستم انتخابات الکترونیک 10

 0 0 0 0  سیستم سالمت کارکنان 11

 0 0 0 0  سیستم ثبت نام دانشجویان 12

 0 0 0 0  سیستم پژوهشی دانشگاه 13

 72,425 457,724,690 131,256,230 جمع

 
 هزینه استهالك ) ج

بنا و ارزش از انجایی که مرکز رایانه و اطالع رسانی در دو فضاي مختلف مستقر می باشد لذا در محاسبه هزینه استهالك ساختمان مرکز باتوجه به زیر 
زینه استهالك ساختمان با توجه به زیربناي فضاي ه بنا دردو ساختمان دانشکده علوم سابق و سازمان مرکزي هزینه استهالك محاسبه گردیده است

 می باشد)59(و )58(به شرح جداول شماره ریال 34,000,000برابر با   ٪5نرخ استهالك سالیانه کالبدي در اختیارمرکز و 
 

 استهالك ساختمان در سازمان مرکزي): 58(جدول 

 زیربنا
ارزش هر متر مربع 

 )ریال(
 هزینه سرانه االنههزینه س نرخ استهالك ارزش بنا

18 10,000,000 180,000,000 0.05 9,000,000 1,424 
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 استهالك ساختمان در دانشکده فیزیک): 59(جدول 

 زیربنا
ارزش هر متر مربع 

 )ریال(
 هزینه سرانه هزینه ساالنه نرخ استهالك ارزش بنا

100 5,000,000 500,000,000 0.05 25,000,000 3,956 

به شرح جدول شماره ریال 269,471,550برابر با   ٪10و نیز نرخ استهالك سالیانه مرکزباتوجه به ارزش تجهیرات موجود درجهیزات هزینه استهالك ت
 می باشد )60(

 استهالك تجهیزات): 60(جدول 
 هزینه سرانه هزینه ساالنه نرخ استهالك ارزش تجهیزات

2,694,715,500 10% 269,471,550 42,638 

 
      ندي هزینه هاجمع ب -5-5

 می باشد) 61(ریال به شرح جدول شماره 5,607,548,745برابر با  مرکز رایانه و اطالع رسانی   مجموع هزینه هاي محاسبه شده براي
 

 جمع بندي هزینه ها): 61(جدول 
 هزینه سرانه هزینه ساالنه عنوان فعالیت ردیف

 286,518 1,810,791,816 حقوق و مزایا 1

 6,714 42,430,500 یارانه 2

 74,862 473,130,189 مدیریت 3

 72,425 457,724,690 نرم افزار 4

 398,734 2,520,000,000 اینترنت 5

 5,380 34,000,000 استهالك ساختمان 6

 42,638 269,471,550 استهالك تجهیزات 7

 887,270 5,607,548,745 جمع

 
 
 مدیریت منابع انسانی -6
  شناخت حوزه -6-1

 نمودار شکست کار) الف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدیریت منابع انسانی

ل اداريتحو کار گزینی هیات علمی کار گزینی غیر هیات علمی  نظام پیشنهادها 
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 نیروي انسانی) ب
 نیروي انسانی مدیریت منابع انسانی): 62(جدول 

 ردیف نام و نام خانوادگی سمت

 1 دکتر حسن بخشنده امنیه معاونت اداري و مالی

 2 سید هادي رضوي منابع انسانی رمدی

 3 عباس رئیسی کارگزین هیات علمی

 4 محمد رضا رئوفی  مهر ناس تحول ادريکارش

 5 حسینعلی ترنجی مفرد کارگزین

 6 محسن رسولی کارگزین مسئول هیات علمی

 8 حسن غیرتی کارگزین مسئول غیر هیات علمی

 9 فاطمه اسماعیلی کارگزین مسئول حضور و غیاب

 10 لیال چاپی بایگانی پرسنلی

 11 سید رضاعلوي مسئول دفتر

 
 ایی فعالیتهاشناس -6-2

 جذب 

 صدور احکام 

 انتصاب 

 ارتقاء 

 طبقه بندي مشاغل 

 بازنشستگی

 ارزشیابی کارکنان

 طبقه بندي مشاغل

 حضور و غیاب

 کارگزینی غیر هیت علمی

 جذب

 انتصاب

 صدور احکام

 ارتقاء

 کارگزینی غیر هیت علمی

 فوق العاده  مدیریت  صدور احکام
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 ارزشیابی کارکنان 

 حضور و غیاب 

 فوق العاده مدیریت 

 مدیریت 

 شناسایی منابع هزینه -6-3
  حقوق و مزایا 
 مدیریت 

 یارانه 

 استهالك ساختمان 

  استهالك تجهیزات 

 
 مأموریت هاي اداري

 محاسبه هزینه ها به تفکیک فعالیت  -6-4
 .لذا هزینه فعالیت ها به مجموع ذکر شده است عمالً وجود نداردز آنجایی امکان تخصیص منابع هزینه به فعالیتهاي شناسایی شده ا

 حقوق و مزایا) الف
 .محاسبه شده است) 63(هزینه حقوق ومزایا با توجه به پرسنل موجودمدیریت به شرح جدول شماره 

 
 هزینه حقوق و مزایا): 63(جدول 

 حکم سمت نام و نام خانوادگی ردیف
حق 

 مسئولیت

 سایر
حقوق و مزایاي 

 سالیانه
 هزینه سرانه

 اضافه کار
عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان

 26,389 166,778,636 1,546,186 3,500,000 1,710,000 1,377,000 8,973,367 کارگزین هیات علمی عباس رئیسی 1

 13,333 84,263,976 1,026,920 0 0 0 5,995,078 اس تحول اداريکارشن محمد رضا رئوفی  مهر 2

 37,604 237,656,420 1,843,748 3,500,000 2,601,940 2,082,409 12,984,938 کارگزین حسینعلی ترنجی مفرد 3

 37,330 235,927,472 1,957,327 3,500,000 1,300,000 2,315,535 13,796,094 کارگزین مسئول هیات علمی محسن رسولی 4

 37,814 238,986,080 1,902,220 3,500,000 1,800,000 2,597,000 13,324,620 کارگزین مسئول غیر هیات علمی حسن غیرتی 5

 26,775 169,219,316 1,565,866 9,800,000 508,326 1,430,000 9,780,751 کارگزین مسئول حضور و غیاب فاطمه اسماعیلی 6

 22,321 141,070,064 1,624,633 3,500,000 0 568,622 9,270,917 نلیبایگانی پرس لیال چاپی 7

 201,567 1,273,901,964 جمع

 ریال می باشد1,273,901,964برابر با  مدیریتهزینه سالیانه حقوق و مزایا 
    یارانه) ب

محاسبه ) 64(هر وعده ناهار، به شرح جدول  هزینه یارانه براساس تعداد روزهاي کاري،درصد وقت گذاري پرسنل و نیزمبلغ یارانه به ازاي
 شده است
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 هزینه یارانه): 64(جدول 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
درصد وقت 

 گذاري

میزانه 
 یارانه

 هزینه سرانه هزینه ساالنه روز کاري

 125 787,500 210 15,000 %25 دکتر حسن بخشنده امنیه معاونت اداري و مالی 1

 498 3,150,000 210 15,000 %100 سید هادي رضوي انیمدیریت منابع انس 2

 498 3,150,000 210 15,000 %100 عباس رئیسی کارگزین هیات علمی 3

 498 3,150,000 210 15,000 %100 محمد رضا رئوفی  مهر کارشناس تحول ادري 4

 498 3,150,000 210 15,000 %100 حسینعلی ترنجی مفرد کارگزین 5

 498 3,150,000 210 15,000 %100 محسن رسولی ل هیات علمیکارگزین مسئو 6

 498 3,150,000 210 15,000 %100 حسن غیرتی کارگزین مسئول غیر هیات علمی 7

 498 3,150,000 210 15,000 %100 فاطمه اسماعیلی کارگزین مسئول حضور و غیاب 8

 498 3,150,000 210 15,000 %100 لیال چاپی بایگانی پرسنلی 9

 498 3,150,000 210 15,000 %100 محمد مهدي عسگر نژاد مسئول دفتر 10

 4,610 29,137,500 جمع

 مدیریت) پ
  می باشد) 65(شرح جدول شمارهبه  ریال483,432,45 برابر با  ،مدیریت منابع انسانیهزینه سالیانه مدیریت

 هزینه مدیریت): 65(جدول 

 نام و نام خانوادگی سمت ردیف
وقت 
 گذاري

کسر 
 موظفی

 حق مسئولیت حکم

حقوق و  سایر
مزایاي سالیانه 

 مرتبط

هزینه 
 اضافه کار سرانه

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی 
 و درمان

 19,056 120,434,119 4,398,484 3,500,000 0 11,529,278 29,906,597 %80 %25 دکتر حسن بخشنده امنیه معاونت اداري و مالی 1

 5,724 36,178,508 1369505 350000 2967384 882000 6811447 - %25 خدایی محمد مسئول دفتر 2

 37,422 236,506,064 1,548,762 3,500,000 2,970,000 5,770,000 9,128,410 -  سید هادي رضوي مدیریت منابع انسانی 3

 14,290 90,313,762 1,486,079 9,800,000 1,107,467 1,132,000 10,510,081 - %50 محمد مهدي عسگر نژاد مسئول دفتر 4

 76,492 483,432,453 جمع

                    استهالك ) ت
به شرح جدول ریال 62,000,000برابر با   ٪5نرخ استهالك سالیانه هزینه استهالك ساختمان با توجه به زیربناي فضاي کالبدي در اختیارمدیریت  و 

 می باشد)66(شماره 
 هالك ساختمانهزینه است): 66(جدول 

 زیربنا
ارزش هر متر 

 )ریال(مربع 
 هزینه سرانه هزینه ساالنه نرخ استهالك ارزش بنا

124 10,000,000 1,240,000,000 0.05 62,000,000 9,810 

 
به شرح جدول یال ر18,641,933برابر با   ٪10و نیز نرخ استهالك سالیانه مدیریت  باتوجه به ارزش تجهیرات موجود درهزینه استهالك تجهیزات 

 می باشد )67(شماره 
 هزینه استهالك تجهیزات): 67(جدول 

 هزینه سرانه هزینه استهالك نرخ استهالك ارزش تجهیزات

186,419,333 10% 18,641,933 2,950 
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  مأموریت هاي اداري) ث
 هزینه مأموریتهاي اداري): 68(جدول 

 هزینه سرانه  هزینه ساالنه  عنوان هزینه 

 10,593 66,946,018 وریتهاي ادرايمام

 می باشد) 68(ریال به شرح جدول شماره  66,946,018هزینه ماموریت هاي اداري برابر با 
  جمع بندي هزینه ها -6-5

 می باشد) 69(ریال به شرح جدول شماره 1,540,941,177برابر با  مدیریت منابع انسانی   مجموع هزینه هاي محاسبه شده براي
 جمع بندي هزینه ها): 69(جدول 

 هزینه سرانه هزینه ساالنه عنوان ردیف

 201,567 1,273,901,964 حقوق و مزایا 1

 4,610 29,137,500 یارانه 2

 14,290 90,313,762 مدیریت 3

 9,810 62,000,000 استهالك ساختمان 4

 2,950 18,641,933 استهالك تجهیزات 5

 10,593 66,946,018 ماموریتهاي اداري 6

 243,820 1,540,941,177 جمع

 
 اداره رفاه کارکنان -7
  شناخت حوزه -7-1

 نمودار شکست کار) الف
 
 
 
 
 
 

 نیروي انسانی) ب
 اداره رفاه کارکناننیروي انسانی ): 70(جدول 

 ردیف نام و نام خانوادگی سمت

 1 حسن بابازاده رئیس اداره

 2 محمد آهنگریان کارشناس

 3 علی نجفی انمسئول دفتر تهر

 4 وحید لقب دوست متصدي

 5 عبدالناصر واشهري متصدي

 6 داوود کاظمی متصدي

 شناسایی فعالیتها -7-2

 رفاه کارکنان

 فعالیتهاي رفاهی یارانه  )رستوران( تغذیه وام مراسم ها بیمه اسکان



106 

 

 اسکان 

 مراسم ها 

 رفاهی 

 تغذیه 

 وام 

 یارانه 

 مدیریت 

 شناسایی منابع هزینه -7-3
 حقوق و مزایا 
 یارانه 

 مدیریت 

 استهالك 
 محاسبه هزینه ها به تفکیک فعالیت  -7-4

 .لذا هزینه فعالیت ها به مجموع ذکر شده است عمالً وجود نداردایی امکان تخصیص منابع هزینه به فعالیتهاي شناسایی شده از آنج
 حقوق و مزایا) الف

 .محاسبه شده است)73( و )72( و )71(ول شماره ابه شرح جد اداره رفاه کارکنان  هزینه حقوق ومزایا با توجه به پرسنل موجود
 زینه حقوق و مزایاي کارکنان رسمی و پیمانیه): 71(جدول 

ردی
 ف

 سمت نام و نام خانوادگی

درصد 
وقت 
 گذاري

 حکم
حق 

 مسئولیت

 سایر
حقوق و 

 مزایاي سالیانه

هزینه 
 اضافه کار سرانه

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان

 30,079 190,101,328 1,422,016 3,500,000 2,880,000 965,000 9,428,928 %100 کارشناس اداره رفاه کارکنان محمد آهنگریان 1

 31,382 198,336,752 2,064,229 9,800,000 5,875,680 0 7,771,487 %100 مسئول  دفتر تهران علی نجفی 2

 61,462 388,438,080 جمع

 
 اداري-هزینه حقوق و مزایاي کارکنان شرکتی): 72(جدول 

 وق ماهانهحق گروه سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 سایر
حقوق و 

 مزایاي سالیانه
 هزینه سرانه

 اضافه کار
عیدي و 
 سنوات

+ مسکن + بن 
 اوالد

 14,263 90,140,952 839,700 10,087,200 1798866 4,032,580 4 متصدي وحید لقب دوست 1

 15,821 99,990,312 839,700 10,305,096 2,522,375 4,111,693 6 متصدي عبدالناصر واشهري 2

 15,821 99,990,312 839,700 10,305,096 2,522,375 4,111,693 7 متصدي داوود کاظمی 3

 45,905 290,121,576 جمع

 
 جدول مجموع حقوق و مزایا  کارکنان اداره رفاه): 73(جدول 

 وضعیت همکاري ردیف
حقوق و مزایاي 

 سالیانه
 هزینه سرانه

 61,462 388,438,080 رسمی 1

 45,905 290,121,576 اداري -رکتی ش 2

 107,367 678,559,656 جمع
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 می باشد ریال 678559596 برابر با اداره رفاه کارکنان هزینه سالیانه حقوق و مزایا 
 غذا   یارانه) ب

ه کارکنان اعم از هیات که عبارتست از هزینه ساالنه یارانه غذایی پرداخت شده به کلی: یارانه غذا کل – 1یارانه عذا شامل دو قسم است 
 یارانه غذاي پرسنل حوزه رفاه کارکنان  – 2اداري و متفرقه و   -علمی رسمی، قرارداد کار معین ،شرکتی 

 می باشد) 74(ریال به شرح جدول شماره  969,477,000هزینه یارانه غذا کل برابر با 
 یارانه غذایی کل پرسنل دانشگاه): 74(جدول 

 کنانهزینه یارانه غذا کار

 هزینه سرانه هزینه ماهانه ماه ردیف

 7,415 46,860,000 فروردین 1

 12,112 76,549,000 اردیبهشت 2

 11,613 73,392,000 خرداد 3

 8,483 53,614,000 تیر 4

 6,635 41,932,000 شهریور 5

 19,521 123,375,000 مهر 6

 18,636 117,780,000 ابان 7

 18,002 113,775,000 آذر 8

 15,641 98,850,000 دي 9

 17,186 108,615,000 بهمن 10

 18,154 114,735,000 اسفند 11

 153,398 969,477,000 جمع

 
 می باشد) 75(جدول شماره ریال به شرح  30,310,008هزینه یارانه غذا پرسنل اداره رفاه کارکنان برابر با

 یارانه غذاکارکنان اداره رفاه کارکنان): 75(جدول 
 نه غذایارا

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
یارانه ایام 

 تعطیل
 هزینه سرانه مجموع هزینه هزینه ساالنه روز کاري میزان یارانه

 498 3,150,000 3,150,000 210 15,000 0 معاون اداري ومالی دکتر بخشنده 1

 498 3,150,000 3,150,000 210 15,000 0 مسئول دفتر محمد خدایی 2

 498 3,150,000 3,150,000 210 15,000 0 رئیس اداره رفاه زادهحسن بابا 3

 498 3,150,000 3,150,000 210 15,000 0 کارشناس اداره رفاه محمد آهنگریان 4

 498 3,150,000 3,150,000 210 15,000 0 متصدي دفتر تهران علی نجفی 5

 498 3,150,000 3,150,000 210 15,000 0 متصدي ناصر واشهري 7

 903 5,705,004 3,150,000 210 15,000 2555004 متصدي داوودکاظمی 8

 903 5,705,004 3,150,000 210 15,000 2555004 متصدي مسعود لقب دوست 9

 4,796 30,310,008 جمع
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 مجموع یارا نه غذا): 76(جدول 
 
 
 
 
 

 می باشد) 76(ریال به شرح جدول شماره  999,787,008مجموع یارانه غذا برابر با 
 ها   یارانهسایر )ب

) 77(ایر یارانه به شرح جدول هزینه س سایر یارانه ها عبارتست از مجموع یارانه ها یی که در طول سال به کارکنان دانشگاه اعطا می گردد
 محاسبه شده است

 
 هزینه سایر یارانه): 77(جدول 

 هزینه سرانه مجموع هزینه عنوان ردیف

 273,038 1,725,600,000 یارانه ارزاق 2

 81,978 518,100,000 یارانه سفر 3

 6,566 41,500,000 یارانه مهدکودك 4

 40,746 257,512,500 یارانه لباس 5

 402,328 2,542,712,500 مجموع

 مدیریت) پ
  می باشد) 78(به شرح جدول شمارهریال   215,536,557 برابر با  اداره رفاه کارکنان هزینه سالیانه مدیریت 

 هزینه مدیریت): 78(جدول 

 سمت نام و نام خانواددگی ردیف

درصد 
وقت 
 گذاري

کسر 
 موظفی

 حکم
حق 

 مسئولیت

 سایر
حقوق و 

مزایاي سالیانه 
 طمرتب

هزینه 
 اضافه کار سرانه

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی 
و درمان و 

 سایر

 دکتر حسن بخشنده 1
معاون اداري 

 ومالی
5% 80% 29,906,597 11529278 0 3,500,000 4398484 24,086,824 3,811 

 محمد خدایی 2
 لمسئو

 دفتر 
5% 0 6404372 882,000 2,967,384 9,800,000 1,786,311 7,372,409 1,167 

 حسن با بازاده 3
ریس اداره 

 رفاه
100% 0 9,824,023 2,046,292 1,710,000 3,500,000 1,616,962 184,077,324 29,126 

 34,104 215,536,557 جمع

 
 استهالك ) ت

به شرح ریال 15,500,000برابر با   ٪5نه نرخ استهالك سالیاهزینه استهالك ساختمان با توجه به زیربناي فضاي کالبدي در اختیاراداره رفاه کارکنان و 
  می باشد)79(جدول شماره 

 
 

 هزینه سرانه هزینه ساالنه نوع یارانه ردیف

 153,398 969,477,000 یارانه کل 1

 4,796 30,310,008 یارانه حوزه 2

 158,194 999,787,008 مجع
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 هزینه استهالك ساختمان): 79(جدول 

 زیربنا
ارزش هر متر 

 )ریال(مربع 
 هزینه سرانه هزینه ساالنه نرخ استهالك ارزش بنا

31 10,000,000 310,000,000 0.05 15,500,000 2,453 

به شرح ریال 13,617,900برابر با  ٪10و نیز نرخ استهالك سالیانه اداره رفاه  کارکنان ارزش تجهیرات موجود درباتوجه به هزینه استهالك تجهیزات 
 می باشد )80(جدول شماره 

 هزینه استهالك تجهیزات): 80(جدول 
 هزینه سرانه هزینه استهالك نرخ استهالك ارزش تجهیزات

136,179,000 10% 13,617,900 2,155 

 
 
  بندي هزینه هاجمع  -7-5

 می باشد) 81(ریال به شرح جدول شماره 5,182,610,813برابر با  اداره رفاه کارکنان   مجموع هزینه هاي محاسبه شده براي
 جمع بندي هزینه ها): 81(جدول 

 هزینه سرانه هزینه ساالنه عنوان فعالیت ردیف

 34,104 215,536,557 مدیریت 1

 107,367 678,559,656 حقوق و مزایا 2

 158,194 999,787,008 یارانه غذا 3

 402,328 2,542,712,500 سایر یارانه ها 4

 271,627 1,716,684,200 برنامه هاي رفاهی 5

 2,453 15,500,000 استهالك ساختمان 6

 2,155 13,617,900 استهالك تجهیزات 7

 978,228 6,182,397,821 جمع

 

 اداره امور حقوقی و قراردها -8
  شناخت حوزه -8-1

 نمودار شکست کار) الف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امور حقوقی و قرادادها

 قرارداداها امور حقوقی
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 نیروي انسانی) ب
 اداره امور حقوقی و قراردادهانیروي انسانی ): 82(جدول 

 ردیف نام و نام خانوادگی سمت

 1 حمیدرضا پیوندي رئیس اداره

 2 هومن خرازیان کارشناس

 3 محمد راحمی کارشناس

 
 شناسایی فعالیتها -8-2

 امور حقوقی 

 اردادهاقر 

 مدیریت 

 شناسایی منابع هزینه -8-3
 حقوق و مزایا 
 یارانه 
 استهالك 

 محاسبه هزینه ها به تفکیک فعالیت  -8-4
 .لذا هزینه فعالیت ها به مجموع ذکر شده است عمالً وجود ندارداز آنجایی امکان تخصیص منابع هزینه به فعالیتهاي شناسایی شده 

 حقوق و مزایا) الف
 .محاسبه شده است))83(به شرح جدول شماره  اداره امور حقوقی و قراردادهاایا با توجه به پرسنل موجودهزینه حقوق ومز

 هزینه حقوق و مزایاي کارکنان): 83(جدول 

 حق مسئولیت حکم سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 سایر
حقوق و مزایاي 

 سالیانه
 هزینه سرانه

 اضافه کار
عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان

 13,333 84,263,976 1,026,920 0 0 0 5,995,078 کارشناس هومن خرازیان 1

 26,988 170,567,300 1,822,083 3,500,000 1,700,000 637,729 9,762,463 کارشناس محمدراحمی 2

 40,321 254,831,276 جمع

 ریال می باشد254,831,276برابر با   اداره امور حقوقی و قراردادهاهزینه سالیانه حقوق و مزایا 
   یارانه) ب

) 84(هزینه یارانه براساس تعداد روزهاي کاري و مبلغ یارانه و نیز درصد وقت گذاري پرسنل به ازاي هر وعده ناهار، به شرح جدول 
 محاسبه شده است

 یارانه): 84(جدول 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
درصد وقت 

 گذاري
 هزینه سرانه ه ساالنههزین روز کاري میزان یارانه

 65 409,500 210 15,000 %13 معاونت اداري ومالی دکتر حسن بخشنده 1

 498 3,150,000 210 15,000 %100 رئیس حمیدرضا پیوندي 2

 498 3,150,000 210 15,000 %100 کارشناس هومن خرازیان 3

 498 3,150,000 210 15,000 %100 کارشناس راحمی 4

 997 6,300,000 جمع
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       مدیریت) پ
 می باشد) 85(به شرح جدول شمارهریال  370,753,269 برابر با اداره امور حقوقی و قراردادها هزینه سالیانه مدیریت 

 هزینه مدیریت): 85(جدول 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

درصد 
وقت 
 گذاري

کسر 
 موظفی

 حق مسئولیت حکم

 سایر
حقوق و مزایاي 

 تبطسالیانه مر
 هزینه سرانه

 اضافه کار
عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان

 9,528 60,217,059 4,398,484 3,500,000 0 11,529,278 29,906,597 %80 %13 معاون اداري و مالی دکتر حسن بخشنده 1

 2,862 18,089,254 1369505 350000 2967384 882000 6811447 - %13 مسئول دفتر محمد خدایی 2

 46,273 292,446,956 2,205,923 3,500,000 3,200,000 2,855,108 15,817,882 - %100 رئیس حمیدرضا پیوندي 3

 58,663 370,753,269 جمع

 استهالك ) ت
ریال 10,000,000برابر با  ٪5نرخ استهالك سالیانه هزینه استهالك ساختمان با توجه به زیربناي فضاي کالبدي در اختیار اداره امور حقوقی و قراردادها و 

 می باشد)86(به شرح جدول شماره 
 هزینه استهالك ساختمان): 86(جدول 

 زیربنا
ارزش هر متر 

 )ریال(مربع 
 هزینه سرانه هزینه ساالنه نرخ استهالك ارزش بنا

20 10,000,000 200,000,000 0.05 10,000,000 1,582 

 
ریال 2,680,540برابر با   ٪10و نیز نرخ استهالك سالیانه اداره امور حقوقی و قراردادها  هیرات موجود درباتوجه به ارزش تجهزینه استهالك تجهیزات 

 می باشد )87(به شرح جدول شماره 
 هزینه استهالك تجهیزات): 87(جدول 

 هزینه سرانه هزینه استهالك نرخ استهالك ارزش تجهیزات

26,805,400 10% 2,680,540 424 

  ي هزینه هاجمع بند -8-5
 می باشد) 88(ریال به شرح جدول شماره 644,565,085برابر با  اداره امور حقوقی   مجموع هزینه هاي محاسبه شده براي

 جمع بندي هزینه ها): 88(جدول 
 هزینه سرانه هزینه ساالنه عنوان فعالیت ردیف

 40,321 254,831,276 حقوق و مزایا 1

 997 6,300,000 یارانه 2

 58,663 370,753,269 ریتمدی 3

 1,582 10,000,000 استهالك ساختمان 4

 424 2,680,540 استهالك تجهیزات 5

 101,988 644,565,085 جمع

 
  



112 

 

 مدیریت پشتیبانی -9
  شناخت حوزه -9-1

 نمودار شکست کار) الف
 
 
 
 

 نیروي انسانی) ب
 نیروي انسانی): 89(جدول 

 ردیف نام و نام خانوادگی سمت

 1 دکتر حسن بخشنده امنیه عاونت اداري و مالیم

 2 غالمرضا صفري مدیر امور پشتیبانی

 3 محمد عربی رئیس اداره تدارکات

 4 حسن باغ شیخی کارپرداز

 5 محمدمیزا بیگی صندوق دار–کارپرداز 

 6 حمید شرافتیان کارپرداز

 7 غالمی ارجنگی... نبی ا کارپرداز

 8 حسین کاوه مسئول مخابرات

 9 حسن نخی اپرتور

 10 مهدي پور افشین رئیس اداره امور عمومی

 11 رضا قزاانی مسئول نقلیه

 12 محمد مهدي عسگر نژاد ناظر خدمات
 13 سید رضا قاسم زاده تکنسین مخابرات

 14 علی مهتري اپراتور
 15 مریم حقیقیان تایپیست

 16 سید رضاعلوي مسئول دفتر

 
 هاشناسایی فعالیت -9-2

 تدارکات 

 نقلیه 

 مخابرات 

 امور عمومی 

 شناسایی منابع هزینه -9-3
 حقوق و مزایا 
 یارانه 

 ایاب و ذهاب 

 مدیریت امور پشتیبانی

 نقلیه  مخابرات تدارکات  امور عمومی
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 حمل زباله 
 استهالك 

 محاسبه هزینه ها به تفکیک فعالیت  -9-4
 .ر شده استلذا هزینه فعالیت ها به مجموع ذک عمالً وجود ندارداز آنجایی امکان تخصیص منابع هزینه به فعالیتهاي شناسایی شده 

 حقوق و مزایا) الف
 .محاسبه شده است))90(به شرح جدول شماره  مدیریتهزینه حقوق ومزایا با توجه به پرسنل موجود

 هزینه حقوق و مزایاي کارکنان): 90(جدول 

 حق مسئولیت حکم سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 سایر
حقوق و مزایاي 

 سالیانه
 هزینه سرانه

 اضافه کار

و  عیدي
 سنوات

بازنشستگی 
 و درمان

 27,152 171,600,728 1,452,240 9,800,000 1,678,512 1,973,800 8,378,842 محمد عربی رئیس اداره تدارکات 1

 26,161 165,338,384 1,431,344 9,800,000 3,393,745 566,666 7,569,777 حسن باغ شیخی کارپرداز 2

 25,957 164,046,284 1,421,707 9,800,000 3,007,074 566,666 7,858,410 گیمحمدمیزا بی صندوق دار–کارپرداز  3

 27,030 170,830,688 311,707 9,800,000 4,097,877 1,407,220 7,602,420 حمید شرافتیان کارپرداز 4

 23,008 145,410,644 1,519,663 3,500,000 1,530,000 767,360 8,008,864 غالمی... نبی ا کارپرداز 5

 24,757 156,461,432 1,465,151 3,500,000 1,080,000 1,062,498 9,139,137 حسین کاوه مسئول مخابرات 6

 31,020 196,043,408 1,744,316 3,500,000 1,300,000 1,071,679 11,929,289 حسن نخی اپرتور 7

 34,608 218,724,428 2,044,506 3,500,000 2,610,000 1,850,000 11,430,863 مهدي پور افشین رئیس اداره امور عمومی 8

 26,455 167,194,328 1,390,515 3,500,000 1,620,000 1,082,000 9,548,679 رضا قزاانی مسئول نقلیه 9

 24,074 152,145,488 1,349,014 9,800,000 1,457,760 1,457,760 7,597,590 کامران خسروي ناظر خدمات 10

 28,451 179,811,572 1,512,306 3,500,000 2,100,000 917,006 10,163,319 ا قاسم زادهسید رض تکنسین مخابرات 11

 24,444 154,488,776 1,594,296 9,800,000 1,496,160 250,000 8,716,942 علی مهتري اپراتور 12

 323,116 2,042,096,160 جمع

 یال می باشدر2,042,096,160برابر با   مدیریت هزینه سالیانه حقوق و مزایا 
    یارانه) ب

محاسبه شده ) 91(هزینه یارانه براساس تعداد روزهاي کاري و درصد پاسخگویان و نیز مبلغ یارانه به ازاي هر وعده ناهار، به شرح جدول 
 است

 یارانه): 91(جدول 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
درصد وقت 

 گذاري
 سرانههزینه  هزینه ساالنه روز کاري میزانه یارانه

 125 787,500 210 15,000 %25 دکتر حسن بخشنده امنیه معاونت اداري و مالی 1

 125 787,500 210 15,000 %25 محمدخدایی مسئول دفتر 2

 498 3,150,000 210 15,000 %100 غالمرضا صفري مدیر امور پشتیبانی 3

 498 3,150,000 210 15,000 %100 محمد عربی رئیس اداره تدارکات 4

 498 3,150,000 210 15,000 %100 حسن باغ شیخی کارپرداز 5

 498 3,150,000 210 15,000 %100 محمدمیزا بیگی صندوق دار–کارپرداز  6

 498 3,150,000 210 15,000 %100 حمید شرافتیان کارپرداز 7

 498 3,150,000 210 15,000 %100 غالمی ارجنگی... نبی ا کارپرداز 8

 498 3,150,000 210 15,000 %100 حسین کاوه اتمسئول مخابر 9

 498 3,150,000 210 15,000 %100 حسن نخی اپرتور 10

 498 3,150,000 210 15,000 %100 مهدي پور افشین رئیس اداره امور عمومی 11
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 )91(ادامه جدول 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
درصد وقت 

 گذاري
 هزینه سرانه نههزینه ساال روز کاري میزانه یارانه

 498 3,150,000 210 15,000 %100 رضا قزاانی مسئول نقلیه 12

 498 3,150,000 210 15,000 %100 کامران خسروي ناظر خدمات 13

 498 3,150,000 210 15,000 %100 سید رضا قاسم زاده تکنسین مخابرات 14

 498 3,150,000 210 15,000 %100 علی مهتري اپراتور 15

 249 1,575,000 210 15,000 %50 محمد مهدي عسگر نژاد ول دفترمسئ 16

 6,978 44,100,000 جمع

 
 

                                        مدیریت) پ
 می باشد) 92(به شرح جدول شمارهریال    582,855,783برابر با  ،مدیریت امور پشتیبانیهزینه سالیانه مدیریت

 هزینه مدیریت): 92(جدول 

 سمت نام و نام خانوادگی دیفر
وقت 
 گذاري

کسر 
 موظفی

 حکم
حق 

 مسئولیت

حقوق و  سایر
مزایاي سالیانه 

 مرتبط

 هزینه سرانه
 اضافه کار

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی 
 و درمان

 18,931 119646618.8 4,398,484 350,000 0 11,529,278 29,906,597 %80 %25 دکتر حسن بخشنده امنیه معاونت اداري و مالی 1

 5,724 36178508 1,369,505 350,000 2,967,384 882,000 6,811,447  %25 محمدخدایی مسئول دفتر 2

 53,301 336,864,116 2,197,239 350,000 4,200,000 5,920,222 15,725,382  %100 غالمرضا صفري مدیر امور پشتیبانی 3

 14,267 90,166,540 1,486,079 9,800,000 1,107,465 1,107,465 10,510,081  %50 محمد مهدي عسگر نژاد مسئول دفتر 4

 92,224 582,855,783 جمع

 
 ایاب و ذهاب) ت

جهت ایاب و 91هزینه ایاب و ذهاب در واقع عبارتست از کلیه بپرداختی ها به شرکت هاي طرف قراردادمطابق قرادادهاي منعقده در سال 
 .می باشد) 93(به شرح جدول شماره ریال  4,611,313,701ویان هزینه ساالنه ایاب و ذهاب برابر با ذهاب کارکنان، اساتید و دانشج

 هزینه ایاب و ذهاب): 93(جدول 
 هزینه سرانه هزینه ساالنه نام شرکت ردیف

 54,499 344,435,000 موسسه حمل و نقل میعاد 1

 381,619 2,411,835,000 لوان نور 2

 147,449 931,879,951 شرکت اتوبوسرانی 3

 88,775 561,055,250 اقاي سلمانی 4

 57,296 362,108,500 آژانس دانش 5

 729,638 4,611,313,701 جمع

 
 حمل زباله) ث

 می باشد) 94(ریال به شرح جدول شماره  107,900,000هزینه ساالنه حمل زباله برابر با 
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 هزینه حمل زباله): 94(جدول 
 هزینه سرانه ههزینه سالیان فعالیت

 17,073 107,900,000 حمل زباله

 هزینه اداري و پشتیبانی) ج
 هزینه هاي اداري و پشتیبانی عبارتست از کلیه هزینه هاي اداري و پشتیبانی انجام شده در کلیه حوزه ها و بخشهاي مختف دانشگاه 

 می باشد) 95(دول شماره ریال به شرح ج11,580,165,731 هزینه ساالنه اداري و پشتیبانی برابر با
 هزینه اداري و پشتیبانی): 95(جدول 

 هزینه ساالنه مبلغ ساالنه نام حوزه ردیف

 163,856 1,035,572,988 دفتر ریاست و روابط عمومی 1

 71,609 452,571,338 معاونت طرح و توسعه 2

 20,497 129,542,500 معاونت پژوهشی و فناوري 3

 64,172 405,566,930 نگیمعاونت دانشجویی و فره 4

 994,185 6,283,251,454 سازمان مرکزي 5

 49,800 314,734,700 دفتر نهاد رهبري 6

 2,206 13,940,050 هیئت ممیزه 7

 2,513 15,879,690 کارافرینی 8

 6,625 41,872,680 رصدخانه 9

 47,239 298,550,850 پردیس خواهران 10

 10,370 65,538,980 دانشکده ریاضی 11

 14,353 90,712,094 دانشکده فیزیک 12

 105,102 664,247,435 دانشکده شیمی 13

 95,712 604,900,888 دانشکده علوم انسانی 14

 32,901 207,935,690 دانشکده مهندسی 15

 16,364 103,417,985 دانشکده منابع طبیعی 16

 38,270 241,867,992 دانشکده معماري و هنر 17

 699 4,415,300 ه مجازيدانشکد 18

 62,546 395,289,666 پژوهشکده علوم و فناوري نانو 19

 24,521 154,972,500 پژوهشکده اسانس  هاي طبیعی 20

 1,764 11,148,000 پژوهشکده انرژي 21

 6,999 44,236,021 مرکز پژوهشی فرش 22

 1,832,305 11,580,165,731 جمع

 
                           استهالك ) چ

به شرح جدول ریال 56,500,000برابر با   ٪5نرخ استهالك سالیانه هزینه استهالك ساختمان با توجه به زیربناي فضاي کالبدي در اختیارمدیریت و 
 می باشد)96(شماره 
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 هزینه استهالك ساختمان): 96(جدول 

 زیربنا
ارزش هر متر 

 )ریال(مربع 
 هزینه سرانه ههزینه ساالن نرخ استهالك ارزش بنا

113 10,000,000 1,130,000,000 5 % 56,500,000 8,940 

به شرح ریال 66,717,000برابر با   ٪10و نیز نرخ استهالك سالیانه مدیریت امور پشتیبانی باتوجه به ارزش تجهیرات موجود درهزینه استهالك تجهیزات 
 می باشد )97(جدول شماره 

 اتهزینه استهالك تجهیز): 97(جدول 
 هزینه سرانه هزینه استهالك نرخ استهالك ارزش تجهیزات

667,170,000 10% 66,717,000 10,556 

  جمع بندي هزینه ها -9-5
 می باشد) 98(ریال به شرح جدول شماره 19,287,752,558برابر با  مدیریت امور پشتیبانی   مجموع هزینه هاي محاسبه شده براي

 جمع بندي هزینه ها): 98(جدول 
 هزینه سرانه هزینه ساالنه عنوان فعالیت ردیف

 354,146 2,238,200,343 حقوق و مزایا 1

 6,978 44,100,000 یارانه 2

 92,224 582,855,783 مدیریت 3

 729,638 4,611,313,701 ایاب و ذهاب 4

 17,073 107,900,000 حمل زباله 5

 1,832,305 11,580,165,731 هزینه هاي اداري و پشتیبانی 6

 8,940 56,500,000 استهالك ساختمان 7

 10,556 66,717,000 استهالك تجهیزات 8

 3,041,303 19,287,752,558 جمع

 
 مدیریت امور مالی -10
  شناخت حوزه -10-1

 
 نمودار شکست کار) الف

 
 
 
 

  

 اموال و انبار اعتبارات و تعهدات

 مدیریت مالی

 عاملین مالی رسیدگی به اسناد درآمدها دریافت و پرداخت
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 نیروي انسانی) ب

 مدیریت امور مالینیروي انسانی ): 99(جدول 
 ردیف ادگینام و نام خانو سمت

 1 دکتر حسن بخشنده امنیه معاونت اداري و مالی

 2 علی بیدگلیان مدیري امور مالی

 3 غالمرضا نجفی حسابدار

 4 مصطفی یزدي کارشناس حسابداري

 5 سید مهدي اجتهد کارشناس حسابداري

 6 امیر حسین چارباغی کارشناس حسابداري
 7 سید حسین قاسم زاده مسئول رسیدگی به اسناد –کارشناس حسابداري 

 8 ناصرخانزاده کاشانی مسئول اعتبارات -کارشناس حسابداري

 9 خانم سمیه نخی کارشناس حسابداري

 10 الناز پیونده کارشناس حسابداري

 11 زهرا سادات غفوري حقوق و مزایا -کارشناس حسابداري

 12 ملیحه اربابیان حقوق و مزایا -کارشناس حسابداري

 13 اکبررضایی مقدم مسئول اموال و انبار  -حسابداري کارشناس 
 14 حسن سربند کارشناس حسابداري انبار

 15 کرمانی انبار -کارشناس حسابداري
 16 حسن طحانی مسئول انبار

 17 سید مرتضی سعادتدار انباردار
 18 رضا ابراهیمی انباردار

 19 حسن خانی مسئول دفتر
 20 دیقیمهدي ص عامل مالی دفتر فنی

 21 مصطفی یزدي عامل مالی دانشکده ها
 22 غالمرضا نجفی عامل مالی تدارکات

 23 سیدر ضا انتظام عامل مالی مرکز رشد و پژوهشکده دانشجویی
 24 حسن خداشناس عامل مالی معاونت پژوهشی

 25 حمیدرضا طاهرزاده عامل مالی معاونت هاي دانشجویی و فرهنگی

 
 لیتهاشناسایی فعا -10-2

 اعتبارات و تعهدات 

 رسیدگی به اسناد 

 دریافت و پرداخت 

 درآمدها 

 اموال و انبار 

 عاملین مالی 
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 شناسایی منابع هزینه -10-3
 حقوق و مزایا 
 یارانه 

 پاداش 

 استهالك 
 محاسبه هزینه ها به تفکیک فعالیت  -10-4

 .لذا هزینه فعالیت ها به مجموع ذکر شده است ود نداردعمالً وجاز آنجایی امکان تخصیص منابع هزینه به فعالیتهاي شناسایی شده 
 حقوق و مزایا) الف

 .محاسبه شده است))100(به شرح جدول شماره  مدیریتهزینه حقوق ومزایا با توجه به پرسنل موجود
 هزینه حقوق و مزایاي کارکنان): 100(جدول 

 هزینه سرانه هزینه سالیانه موضوع

 336,517 2,243,093,782 ت امور مالیکارکنان مدیری يحقوق و مزایا

 5,188 32,789,775 مزایاي عاملین مالی

 4,877 30,823,412 مزایاي امناء اموال

 346,583 2,306,706,968 جمع

 ریال می باشد 2,306,706,968برابر با  مدیریت هزینه سالیانه حقوق و مزایا 

    یارانه) ب
 محاسبه شده است) 101(ي و مبلغ یارانه به ازاي هر وعده ناهار، به شرح جدول هزینه یارانه براساس تعداد روزهاي کار

 یارانه): 101(جدول 
 هزینه سرانه هزینه ساالنه نوع یارانه ردیف

 7975 50,400,000 یارانه کارکنان 1

 1,620 10237500 یارانه مدیریت 2

 9595 60,637,500 جمع

 پاداش) پ
 سه نوع پاداش می باشد پاداش پرسنل امور مالی شامل 

 پاداش بستن حسابها 
 پاداش پایان سال 
 پاداش انبار گردانی 

 می باشد)102(ریال به شرح جدول شماره  جدول 143,975,000هزینه پاداش پرسنل امور مالی برابر با  
 پاداش): 102(جدول 

 هزینه سرانه هزینه سالیانه نوع پاداش ردیف

 7983 50,450,000 بستن حساب 1

 1,317 8,325,000 انبار گردانی 2

 13,481 85,200,000 پایان سال 3

 22,781 143,975,000 جمع
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 مدیریت) ت
  می باشد) 103(به شرح جدول شمارهریال 5,066,735,906برابر با،مدیریت امور مالی هزینه سالیانه مدیریت 

 هزینه مدیریت): 103(جدول 

 سمت نام و نام خانواددگی ردیف
 درصد وقت

 گذاري

کسر 
 موظفی

 حق مسئولیت حکم

 سایر
حقوق و مزایاي 

 سالیانه مرتبط

هزینه 
 اضافه کار سرانه

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان و سایر

 19,056 120,434,119 4,398,484 3,500,000 0 11,529,278 29,906,597 %80 %25 معاون اداري و مالی دکتر حسن بخشنده 1

 3,821 24,148,172 1369505 350000 2967384 882000 6811447 - %25 خدایی رمسئول دفت 2

 238,698 1,508,571,198 1,711,726 3,500,000 1,800,000 5,771,594 12,439,910 - %100 مدیر حمیدرضا طاهر زاده 3

 69,722 440,645,980 1,873,060 3,500,000 2,970,000 5,771,594 12,873,255 - %100 مدیر علی بیدگلیان 4

 470,401 2,972,936,437 1,816,681 3,500,000 2,400,000 2,267,505 13,176,298 - %100 مسئول دفتر حسن خانی 5

 801,699 5,066,735,906 جمع

 
                            استهالك ) ث

به شرح جدول ریال 66,000,000برابر با   ٪5نرخ استهالك سالیانه و  هزینه استهالك ساختمان با توجه به زیربناي فضاي کالبدي در اختیارمدیریت
 می باشد)104(شماره 

 هزینه استهالك ساختمان): 104(جدول 

 زیربنا
ارزش هر متر 

 )ریال(مربع 
 هزینه سرانه هزینه ساالنه نرخ استهالك ارزش بنا

132 10,000,000 1,320,000,000 0.05 66,000,000 10,443 

 
به شرح جدول ریال 18,607,210 برابر با   ٪10و نیز نرخ استهالك سالیانه مدیریت باتوجه به ارزش تجهیرات موجود درتهالك تجهیزات هزینه اس

 می باشد )105(شماره 
 هزینه استهالك تجهیزات): 105(جدول 

 هزینه سرانه هزینه استهالك نرخ استهالك ارزش تجهیزات

186,072,100 10% 18,607,210 2,944 

 
  جمع بندي هزینه ها -10-5

 می باشد) 106(ریال به شرح جدول شماره 7,662,662,584برابر با  مدیریت امور مالی   مجموع هزینه هاي محاسبه شده براي
 جمع بندي هزینه ها): 106(جدول 

 هزینه سرانه هزینه ساالنه عنوان فعالیت ردیف

 346,583 2,306,706,968 حقوق و مزایا 1

 9595 60,637,500 رانهیا 2

 801,699 5,066,735,906 مدیریت 3

 22,781 143,975,000 پاداش 4

 10,443 66,000,000 استهالك ساختمان 5

 2,944 18,607,210 استهالك تجهیزات 6

 1,194,044 7,662,662,584 جمع
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  مجموع هزینه هاي خدمات اداري
 جمع بندي هزینه ها): 107(جدول 

 خدمات اداري هزینه یابی کل

 هزینه سرانه هزینه ساالنه نام حوزه ردیف

 552,477 3,491,656,482 دفتر ریاست و روابط عمومی 1

 1,759,632 11,120,871,226 مدیریت حراست 2

 120,664 762,599,053 گروه همکاریهاي علمی و بین المللی 3

 267,473 1,690,430,952 مدیریت برنامه ریزي و توسعه 4

 1,214,204 5,573,137,553 دیریت فنی و طرح هاي عمرانیم 5

 109,743 693,574,439 گروه نظارت و ارزیابی 6

 887,270 5,607,548,745 مرکز رایانه و اطالع رسانی 7

 3,139,780 19,910,127,313 مدیریت امور پشتیبانی 8

 1,194,044 7,662,662,584 مدیریت امور مالی 9

 243,820 1,540,941,177 انسانیمدیریت منابع  10

 978,228 6,182,397,821 اداره رفاه کارکنان 11

 101,988 644,565,085 اداره امور حقوقی و قراردادها 12

 10,569,323 64,880,512,428 جمع

 
 

 هزینه یابی کل خدمات اداري

 هزینه سرانه هزینه ساالنه نام حوزه ردیف

 552,477 3,491,656,482 دفتر ریاست و روابط عمومی 1

 1,759,632 11,120,871,226 مدیریت حراست 2

 120,664 762,599,053 گروه همکاریهاي علمی و بین المللی 3

 267,473 1,690,430,952 مدیریت برنامه ریزي و توسعه 4

 1,214,204 5,573,137,553 مدیریت فنی و طرح هاي عمرانی 5

 109,743 693,574,439 گروه نظارت و ارزیابی 6

 887,270 5,607,548,745 مرکز رایانه و اطالع رسانی 7

 3,139,780 19,910,127,313 مدیریت امور پشتیبانی 8

 1,194,044 7,662,662,584 مدیریت امور مالی 9

 243,820 1,540,941,177 مدیریت منابع انسانی 10

 2,155 13,617,900 اداره رفاه کارکنان 11

 101,988 644,565,085 ر حقوقی و قراردادهااداره امو 12

 9,593,251 58,711,732,507 جمع
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 )نظافت و پذیرایی( خدمات
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 :محاسبه بهاي تمام شده خدمات در دانشگاه
 

 مراحل هزینه یابی -
 شناخت حوزه امور عمومی -1-1

 نمودار سازمانی)الف

براي . گردد ار دارد و بطور مستقیم توسط رئیس اداره امور عمومی مدیریت میقرمعاونت اداري ومالی خدمات دانشگاه تحت نظارت 
 .گردد شرح ذیل ارائه میآشنایی بیشتر با ساختار معاونت اداري و مالی نمودار سازمانی این معاونت به 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ریاست دانشگاه

 مدیریت امور پشتیبانی

 اداره تدارکات و انبارداري 

 اداره امور عمومی

کارکنان اداره امور رفاهی  

ري ومالیامعاونت اد  

 مدیریت منابع انسانی مدیریت امور مالی اداره امور حقوقی و قراردادها

 مسئول دفتر

 خدمات

 مخابرات

 نقلیه
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 نمودار شکست کار) ب
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 مراکز فعالیت) ج
 .نیروي آزاد و یک ناظر نیز وجود دارد 4نماید و عالوه بر آن  اقدام به فعالیت می) 1(ح جدول مرکز به شر 28بخش خدمات در 

 مراکز فعالیت): 1(جدول 
 جمع مشترك خدماتی پذیرایی شرح ردیف

 11 0 11 0 مجموعه خوابگاه هاي خواهران 1

 6 0 6 0 مجموعه خوابگاه برادران 2

 1 1 0 0 خوابگاه معصومیه 3

 1 0 1 0 ااستادسر 4

 0.5 0.5 0 0 مرکز مشاوره 5

 0.5 0.5 0 0 امور عمومی 6

 3 0 2 1 دانشکده علوم انسانی 7

 1 1 0 0 کتابخانه علوم انسانی 8

 4 0 2 2 1سازمان مرکزي فاز  9

 4 0 2 2 2سازمان مرکزي فاز  10

 1 1 0 0 ریاست 11

 1 1 0 0 مدیریت دانشجویی 12

 9 1 3 5 دانشکده علوم 13

 2 1 1 0 اسالمی 14

 2 0 1 1 دانشکده معماري و هنر 15

 3 0 2 1 دانشکده مهندسی 16

 2 1 0 1 دانشکده منابع طبیعی 17

 2 0 1 1 پردیس خواهران 18

 1 1 0 0 مسجد 19

 2 0 1 1 خانه فرهنگ 20

 4 4 0 0 تربیت بدنی 21

 3 1 1 1 کارگاه ها 22

 1 1 0 0 کارگاه فیزیک 23

 1 1 0 0 گاه معماريکار 24

 1 1 0 0 رصدخانه 25

 
 
 

 خدمات

 ریتمدی پذیرایی جابجایی نظافت
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 ):1(ادامه جدول 
 جمع مشترك خدماتی پذیرایی شرح ردیف

 1 1 0 0 مرکز رشد 26

 1 1 0 0 خانه عطارها 27

 1 1 0 0 پژوهشکده اسانس هاي طبیعی قمصر 28

 1 1 0 0 ناظر 29

 4 4 0 0 نیروي آزاد 30
 75 25 34 16 جمع

 
 با بخش خدماتکارکنان مرتبط ) د

 . آمده است) 2(کارکنان اداري و غیر اداري که به نوعی با خدمات دانشگاه در ارتباط هستند در جدول لیست 
 کارکنان مرتبط با بخش خدمات): 2(جدول 

 عنوان شغلی نام و نام خانوادگی ردیف

 معاون اداري ومالی حسن بخشنده دکتر 1

 مدیر پشتیبانی غالمرضا صفري 2

 رئیس اداره امور عمومی ي پورافشینمهد 3

 مسئول دفتر محمد خدایی 4

 کارشناس ناظر خدمات محمد مهدي عسگرنژاد 5

 کارگر خدمات عمومی محمود آخوندي 6

 کارگر خدمات عمومی اکرم آخوندي 7

 کارگر خدمات عمومی رضا آقابابایی 8

 کارگر خدمات عمومی مسعود اسکندرپور 9

 کارگر خدمات عمومی حسن اسکندرپور 10

 کارگر خدمات عمومی فخرالسادات اسالمبولی 11

 سر کارگر خدمات عمومی مجید اسالمی 12

 کارگر خدمات عمومی احمد امانی پور 13

 کارگر خدمات عمومی روح اهللا انارکی 14

 کارگر خدمات عمومی اکرم انصاري 15

 کارگر خدمات عمومی حسین ایجادي 16

 کارگر خدمات عمومی گلیحسینعلی بید 17

 کارگر خدمات عمومی رضا بیدگلیان 18

 کارگر خدمات عمومی محمد پریش 19

 سر کارگر خدمات عمومی مصطفی پورغالمی 20

 کارگر خدمات عمومی صدیقه پیوسته 21

 کارگر خدمات عمومی حمیدرضا ترنجی 22

 کارگر خدمات عمومی معصومه ثابتی 23

 کارگر خدمات عمومی محمد چرخی کاشانی 24

 کارگر خدمات عمومی حسن حدادي 25

 کارگر خدمات عمومی عباس حلوایی 26
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 )2(ادامه جدول 
 عنوان شغلی نام و نام خانوادگی ردیف

 کارگر خدمات عمومی محمد حوض سیري 27

 کارگر خدمات عمومی سعید خبازي 28

 سر کارگر خدمات عمومی علی خدایی 29

 سر کارگر خدمات عمومی واهحمیدرضاخیرخ 30

 کارگر خدمات عمومی علی داروغه 31

 کارگر خدمات عمومی مهدي دژآگاه 32

 کارگر خدمات عمومی ابوالفضل رازقی 33

 کارگر خدمات عمومی احسان رضادخت 34

 کارگر خدمات عمومی میثم رضایی 35

 کارگر خدمات عمومی محمد رضایی 36

 خدمات عمومیکارگر  حمید ریحانی فرد 37

 سر کارگر خدمات عمومی اکرم زارع 38

 کارگر خدمات عمومی هادي ساعتی 39

 کارگر خدمات عمومی داوود ساکنی 40

 کارگر خدمات عمومی خلیل سبزیان 41

 کارگر خدمات عمومی حسین سعیدي یزدلی 42

 کارگر خدمات عمومی رقیه سلطانی 43

 خدمات عمومیکارگر  )جانباز(حمیدرضا سلیمانی  44

 کارگر خدمات عمومی زهرا شاکریان 45

 کارگر خدمات عمومی سعید شاه حمزه 46

 سر کارگر خدمات عمومی رضا شطفی 47

 کارگر خدمات عمومی محمد صبوري 48

 کارگر خدمات عمومی فاطمه صورتی 49

 سر کارگر خدمات عمومی سیدمحمد طباطبایی 50

 عمومیکارگر خدمات  امیرحسین طحان 51

 کارگر خدمات عمومی اکرم عابد هنجنی 52

 کارگر خدمات عمومی علیرضا عرب 53

 کارگر خدمات عمومی غالمعلی عرب 54

 کارگر خدمات عمومی سیدعلی عزتی 55

 سر کارگر خدمات عمومی حسن عسگري آرانی 56

 کارگر خدمات عمومی مهدي علی مندي 57

 ات عمومیسر کارگر خدم احمد غالمرضا زاده 58

 کارگر خدمات عمومی امیرحسین غالمی 59

 کارگر خدمات عمومی سیدحسن فاطمی 60

 کارگر خدمات عمومی زهره فرازنده 61

 کارگر خدمات عمومی حسین فرخ تبار 62

 کارگر خدمات عمومی ابوالفضل کریمیان 63

 کارگر خدمات عمومی محمد گندمکار 64

 میکارگر خدمات عمو حسین گندمی 65

 کارگر خدمات عمومی علی اکبر محمدي 66
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 )2(ادامه جدول 
 عنوان شغلی نام و نام خانوادگی ردیف

 کارگر خدمات عمومی فاطمه محمود زاده 67

 کارگر خدمات عمومی جواد مسکینی 68

 سر کارگر خدمات عمومی غالمحسین مطهري 69

 کارگر خدمات عمومی فاطمه معصومی ثانی 70

 کارگر خدمات عمومی قیمیزهرا م 71

 کارگر خدمات عمومی عباس مکاري 72

 کارگر خدمات عمومی مهدي ملتیان 73

 کارگر خدمات عمومی ملک محمد ملکی 74

 کارگر خدمات عمومی حمزه ملکیان 75

 کارگر خدمات عمومی غالمرضا منصوري 76

 کارگر خدمات عمومی معصومه مهدي پور 77

 ینده شرکتنما جعفريغالمرضا  78

 کارگر خدمات عمومی عباس هاشمی خواه 79

 کارگر خدمات عمومی سعید یونسی 80

 
 :شودهایی که در خدمات انجام می  شناسایی فعالیت -1-2

از آنجایی که امکان تفکیک فعالیت نظافت از فعالیت . فعالیت شناسایی شده است 4 با توجه به نمودار شکست کار در بخش خدمات،
هاي نظافت و جابجایی در  و پرسنل مربوط به فعالیت نظافت، امور مربوط به جابجایی را انجام می دهند لذا فعالیت وجود ندارد جابجایی

هاي زیر نمایان  در حوزه خدمات فعالیتبا توجه به توضیحات ذکر شده، . شود قالب یک فعالیت و تحت عتوان نظافت در نظر گرفته می
 :است 
  نظافت 

  پذیرایی 

 مدیریت 

 

 خدمات اي منابع هزینه  -2
 :شناسایی گردیده است به شرح زیر اي در حوزه خدمات منابع هزینه

 حقوق، مزایا و بیمه سهم کارفرما 

 مواد مصرفی 

 لباس و کفش کار 
 یارانه غذا 

 مالیات بر ارزش افزوده 

 مدیریت 

 محاسبه هزینه هاي خدمات به تفکیک فعالیت هاي شناسایی شده -3
 

 ینه هاي فعالیت نظافتهز -3-1
 

 حقوق،مزایا و بیمه سهم کارفرما  -3-1-1
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مالیات  تأمین اجتماعی، بیمه مسئولیت و هاي جانبی پرسنل همچون بیمه هاي مربوط به حقوق و مزایاي پرسنل و هزینه بخش هزینه این در
و وضعیت  )نفر 75نفر از  5/46(به فعالیت نظافت  پرسنل اختصاص داده شده با توجه به سهم. فعالیت نظافت،  محاسبه شده است تکلیفی
میلیارد ریال  6/4 ساالنه معادل با ها این هزینه. محاسبه شده است) 3(هاي مربوطه در جدول  هزینه.. تعداد فرزند و ،لحاظ پایه شغلیاز  هریک

 . باشد می
 براي فعالیت نظافت.. هزینه هاي حقوق، مزایا و): 3(جدول 

 شرح
 ههزینه ماهان

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 3,357,614,013 279,801,168 حقوق

 567,946,424 47,328,869 مزایا

 130,500,039 10,875,003 مالیات تکلیفی

 597,489,460 49,790,788 بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما

 8,928,000 744,000 بیمه مسئولیت

 4,662,477,936 388,539,828 جمع

 
 

که  هایی باشد و از طرفی هزینه اشان میا که هدف از این مطالعه محاسبه هزینه تمام شده فعالیت خدمات براي دانشجویان دانشگاه کاز آنج
شناسایی شده  هاي مربوط به خوابگاه الزم است تا هزینهود؛ ش در خوابگاه را نیز شامل می فعالیت نظافتمحاسبه گردید هزینه  )3(جدول در 

لذا عدم . گیرد علت این امر آن است که تمامی دانشجویان ساکن خوابگاه نیستند و این هزینه به آنها تعلق نمی. ا کم شوده ینهاز این هز و
 .شود هزینه سرانه محاسبه شده بیشتر از مقدار واقعی باشد حذف هزینه خدمات خوابگاه باعث می

... هاي حقوق، مزایا و  محاسبه شده و در نهایت هزینه) 4(نه مربوطه در جدول ، هزی )نفر 18(با توجه به پرسنل خدماتی شاغل در خوابگاه 
این عملیات در سایر . محاسبه شده است) 5(مربوط به فعالیت نظافت در سطح دانشگاه بدون در نظر گرفتن خدمات خوابگاهی در جدول 

 .هاي منابع هزینه نیز انجام شده است بخش
 ها خوابگاه فعالیت نظافتبراي .. ایا وهزینه هاي حقوق، مز): 4(جدول 

 شرح
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 1,253,173,260 104,431,105 حقوق

 213,936,768 17,828,064 مزایا

 44,013,301 3,667,775 مالیات تکلیفی

 217,473,874 18,122,823 بیمه تأمین اجتماعی سهم کارفرما

 3,456,000 288,000 بیمه مسئولیت

 1,732,053,204 144,337,767 جمع

 

 .میلیارد ریال محاسبه شده است 7/1هاي مربوط به نظافت خوابگاه ساالنه معادل با  هزینه
 

 ها فعالیت نظافت بدون در نظر گرفتن خوابگاه براي..  ..هزینه هاي حقوق، مزایا و): 5(جدول 

 شرح
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 هزینه ساالنه سرانه
 )ریال(

 332,981 2,104,440,752 175,370,063 حقوق
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 56,014 354,009,656 29,500,805 مزایا

 13,685 86,486,738 7,207,228 مالیات تکلیفی

 60,129 380,015,586 31,667,966 بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما

 866 5,472,000 456,000 بیمه مسئولیت

 463,675 2,930,424,733 244,202,061 جمع

 

ذکر این مطلب ضروري است از .باشد ریال می 2,930,424,733با حذف هزینه مربوط به خوابگاه، هزینه خالص محاسبه شده ساالنه برابر با 
سازي  به معادل آنجا که هزینه خدمات، ارتباطی به مقاطع دانشجویان ندارد و براي همه مقاطع یکسان است؛ براي محاسبه هزینه سرانه

هاي بعدي نیز هزینه سرانه  در بخش. باشد می) نفر 6320(شده براساس تعداد کل دانشجویان دانشجویان نیازي نیست و سرانه هزینه محاسبه 
 .باشد ریال می 463,675هزینه سرانه محاسبه شده برابر با . براساس همین تعداد از دانشجویان محاسبه شده است

 یمواد مصرف -3-1-2
 . آمده است) 6(هزینه مواد مصرفی براي فعالیت نظافت در جدول 

 هزینه هاي اقالم مصرفی براي فعالیت نظافت): 6(جدول 

 *جزء هزینه 
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 287,833,920 23,986,160 ...مواد شوینده، تی، 
 .می باشد پیمانکارتهیه این اقالم به عهده *                                                                                                        

هاي  ر که عنوان شد الزم است تا هزینهباشد و همانطو ریال می 287,833,920هاي ساالنه مواد مصرفی براي فعالیت نظافت برابر با  هزینه
از کل ) نفر 2659(بر اساس سهم دانشجویان خوابگاهی . کم شود) 6(هزینه محاسبه شده در جدول مربوط به خوابگاه شناسایی شده و از 

 .محاسبه شده است) 7(هاي مربوط به خوابگاه به شرح جدول  هزینه ) نفر 6320+2659(دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی 
 ها خوابگاه هزینه هاي اقالم مصرفی براي فعالیت نظافت): 7(جدول 

 )ریال(هزینه ماهانه  جزء هزینه
 هزینه ساالنه

 )ریال( 

 85,237,821 7,103,152 ...مواد شوینده، تی، 

 

هزینه اقالم مصرفی براي نظافت بدون در نظر ) 8(در جدول . باشد ریال می 85,237,821ها ساالنه  هزینه اقالم مصرفی براي نظافت خوابگاه
 .ها محاسبه شده است گرفتن خوابگاه

 ها بدون در نظر گرفتن خوابگاه هزینه هاي اقالم مصرفی براي فعالیت نظافت): 8(ول جد

 شرح
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 سرانههزینه 
 )ریال(

 32,056 202,596,099 16,883,008 ...وایتکس، تی، مواد شوینده 

 
 .محاسبه شده است 32,056رانه برابر با ریال و همچنین هزینه س 202,596,099هزینه ساالنه برابر با 

 هزینه لباس و کفش کار -3-1-3
جفت  35شود و همچنین بر اساس قرارداد عقد شده،  دست لباس کار داده می 2در طول سال به هریک از پرسنل شاغل در بخش نظافت 

باشد که به هنگام شستشوي  اي می ش کار، چکمهاین نکته قابل ذکر است که منظور از کف. گیرد کفش کار به پرسنل بخش نظافت تعلق می
ریال محاسبه شده 14,950,000معادل با ) 9(هاي ساالنه لباس و کفش به شرح جدول  مجموع هزینه. گیرد ها مورد استفاده قرار می ساختمان

 . است
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 براي فعالیت نظافت هاي لباس و کفش کار  مجموع هزینه): 9(جدول 

 تعداد شرح ردیف
 قیمت

 )لریا(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 23,250,000 250,000 93 لباس کار 1

 3,325,000 95,000 35 کفش 2

 26,575,000 جمع

  .هاي لباس و کفش محاسبه شده است ، هزینه)نفر 18(ها  تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه با توجه) 10(در جدول 
 ها خوابگاهدر  ظافتبراي فعالیت نهاي لباس و کفش کار  مجموع هزینه): 10(جدول 

 تعداد شرح ردیف
 قیمت

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 9,000,000 250,000 36 لباس کار 1

 1,330,000 95,000 14 کفش 2

 10,330,000 جمع

 
 

با حذف  الذکر در ادامه هزینه هاي فوق. ریال محاسبه شده است10,330,000ها ساالنه معادل با  ه هاي لباس و کفش در خوابگا هزینه
 . آمده است) 11(هاي خوابگاه به شرح جدول  هزینه

 

 ها بدون در نظر گرفتن خوابگاه براي فعالیت نظافتهاي لباس و کفش کار  مجموع هزینه): 11(جدول 

 تعداد شرح ردیف
 قیمت

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

 2,255 14,250,000 250,000 114 لباس کار 1

 315 1,995,000 95,000 21 شکف 2

 2,570 16,245,000 جمع

 

همچنین سرانه هزینه . باشد ریال می 16,245,000هاي مربوط به خوابگاه ساالنه برابر با  هاي لباس و کفش خدمات به غیر از هزینه هزینه
 .ریال است 2570محاسبه شده برابر با 

 یارانه غذا -3-1-4
براي محاسبه . شود راي کارکنان اداري و غیر اداري که به نوعی با خدمات در ارتباط هستند، محاسبه میدر این بخش هزینه یارانه غذا ب

میزان  معاونت اداري و مالی و از طرفیساختار  بههزینه سرانه مدیریت الزم است تا درصد وقت گذاري افراد مرتبط تعیین شود لذا با توجه 
 .محاسبه شده است ه غذاهاي یاران ، هزینهنقش هریک از مسئوالن

 :هاي عمده معاونت اداري و مالی فعالیت
 منابع انسانی 

 مالی 

 پشتیبانی 

 رفاه کارکنان 

 امور حقوقی و قراردادها 

 هاي مرتبط شورا ها وکمیته 
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 درصد وقت گذاري): 12(جدول شماره 

 فعالیت
تعداد فعالیت هاي 
 عمده حوزه کاري

 سهم پشتیبانی
)A( 

 سهم امور عمومی

)B( 
 م خدماتسه

)C( 

 سهم نظافت
)D( 

 درصد وقت گذاري
)A*B*C*D( 

 %5     6 )آقاي دکتر بخشنده(معاون اداري مالی

 %5     6 )آقاي خدایی(مسئول دفتر معاون

 %27    - 2 )آقاي صفري(مدیر پشتیبانی

 - - 3 )آقاي پور افشین(رئیس اداره امور عمومی
  54% 

 - - 1 )آقاي عسگر نژاد(کارشناس ناظر خدمات
  62% 

 %62   - - 1 )آقاي شاکري(مدیریت شرکت
 .این نسبت براساس تعداد پرسنل تحت نظارت و حجم فعالیت رئیس اداره عمومی و محاسبه شده است *

 .آمده است) 13(جدول  گذاري، هزینه هاي یارانه غذا محاسبه شده و دربا مشخص شدن درصد وقت 
 

 یارانه غذا براي فعالیت نظافت هزینهمجموع ): 13(جدول شماره 

 تعداد پرسنل
درصد وقت 

 گذاري
 تعداد روز تعداد پرسنل

یارانه هر وعده 
 )ریال(ناهار

هزینه ساالنه 
 )ریال(

 149,188 15,000 220 1 %5 معاون اداري و مالی

 149,188 15,000 220 1 %5 مسئول دفتر معاون اداري و مالی

 895,125 15,000 220 1 %27 مدیرپشتیانی

 1,790,250 15,000 220 1 %54 رئیس اداره عمومی

 2,046,000 15,000 220 1 %62 کارشناس ناظر خدمات

 136,012,500 15,000 195 75 %62 پرسنل

 141,042,250 جمع

 
در ادامه الزم . ریال محاسبه شده است 141,042,250ساالنه  )اه و غیر خوابگاهمربوط به فعالیت نظافت خوابگ( مجموع هزینه یارانه غذا

هاي مربوط به خوابگاه با توجه  هاي قبل هزینه همانند بخش. هاي مربوط به خوابگاه شناسایی شده و از مجموع هزینه کم شود است تا هزینه
و همچنین تعداد پرسنل ) نفر 6320+2659(بگاهی و غیرخوابگاهی از مجموع دانشجویان خوا) نفر 2659(به سهم دانشجویان خوابگاهی 

 .محاسبه شده است) 14(هاي یارانه غذا به شرح جدول  ها، هزینه خدماتی شاغل در خوابگاه
 ها یارانه غذا براي فعالیت نظافت در خوابگاه هزینهمجموع ): 14(جدول شماره 

 تعداد پرسنل
وقت  درصد

 گذاري
 وزتعداد ر تعداد پرسنل

یارانه هر وعده 
 )ریال(ناهار

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 44,180 15,000 220 1 *   %1 معاون اداري و مالی

 44,180 15,000 220 1 %1 مسئول دفتر معاون اداري و مالی

 265,078 15,000 220 1 %8 مدیرپشتیانی

 530,156 15,000 220 1 %16 رئیس اداره عمومی

 605,893 15,000 220 1 %18 کارشناس ناظر خدمات

 52,650,000 15,000 195 18 %100 پرسنل

 54,139,487 جمع

  .اند ، سایر درصدهاي وقت گذاري نیز به همین ترتیب محاسبه شده                              :نحوه محاسبه *
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رانه غذا بدون اده است و با حذف این هزینه، هزینه هاي یمحاسبه ش 54,139,487ها ساالنه  هزینه یارانه غذا براي فعالیت نظافت در خوابگاه
 .محاسبه می گردد) 15(در نظر گرفتن خوابگاه به شرح جدول 

 ها یارانه غذا براي فعالیت نظافت بدون در نظر گرفتن خوابگاه هزینهمجموع ): 15(جدول شماره 

 تعداد پرسنل
 هزینه ساالنه

 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

 17 105,008 ي و مالیمعاون ادار

 17 105,008 مسئول دفتر معاون اداري و مالی

 100 630,047 مدیرپشتیانی

 199 1,260,094 رئیس اداره عمومی

 228 1,440,107 کارشناس ناظر خدمات

 13,190 83,362,500 پرسنل

 13,750 86,902,763 جمع

 
 .باشد ریال می 13,750ریال و هزینه سرانه برابر با  86,902,763برابر با ها ساالنه  هزینه یارانه غذا بدون در نظر گرفتن خوابگاه

 
 مالیات بر ارزش افزوده -3-1-5

هاي قبل و  در بخش براي بخش نظافت هاي محاسبه شده باشد لذا با توجه به کلیه هزینه هزینه مالیات بر ارزش افزوده به عهده دانشگاه می
  .محاسبه شده است) 16(ول جد ها به شرح ه بدون در نظر گرفتن خوابگاده، این هزینه درصد مالیات بر ارزش افزو 5اعمال 

 
 ها مالیات بر ارزش افزوده براي فعالیت نظافت بدون در نظر گرفتن خوابگاههزینه ): 16(جدول شماره 

 نرخ مالیات بر ارزش افزوده
بدون در  مربوط به فعالیت نظافتهزینه هاي 

 )ریال(نظر گرفتن خوابگاهها

 مقدار مالیات
 )ریال(

 هزینه سرانه ساالنه
 )ریال(

5% 3,236,168,595 161,808,430 25,603 

 
با رقمی معادل هزینه سرانه ساالنه همچنین و باشد  میریال  161,808,430برابر با ها  مالیات ساالنه بدون در نظر گرفتن خوابگاههزینه 

 .محاسبه شده استریال  25,603
 ع هزینه هاي نظافتمجمو -3-2-6

 ها هاي نظافت بدون در نظر گرفتن خوابگاه مجموع هزینه): 17(جدول شماره 

 شرح ردیف
 ساالنه هزینه

 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

 سهم

 %86.2 463,675 2,930,424,733 حقوق و مزایا 1

 %6.0 32,056 202,596,099 مواد مصرفی 2

 %0.5 2,570 16,245,000 لباس کار 3

 %2.6 13,750 86,902,763 یارانه 4

 %4.8 25,603 161,808,430 مالیات بر ارزش افزوده 7

 %100 537,655 3,397,977,025 جمع
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همچنین هزینه سرانه . ریال می باشد 3,397,977,025ها ساالنه معادل با  مجموع هزینه هاي فعالیت نظافت بدون در نظر گرفتن خوابگاه
 .ریال می باشد 537,655محاسبه شده برابر با 

 پذیرایی -3-2
هاي این  لذا در محاسبه هزینه. ها وجود ندارد فعالیت پذیرایی در خوابگاهدر ابتداي این بخش یادآوري این نکته ضروري به نظر می رسد که 

 .شود ر در نظر گرفته میهاي مربوط به خوابگاه صف هزینه ،فعالیت
 حقوق،مزایا و بیمه سهم کارفرما -3-2-1

فعالیت  مالیات تکلیفی تأمین اجتماعی، بیمه مسئولیت و هاي جانبی پرسنل همچون بیمه هاي مربوط به حقوق و مزایاي پرسنل و هزینه هزینه
با . ریال است 2,857,647,768لیت پذیرایی ساالنه برابر با براي فعا... هاي حقوق، مزایا  مجموع هزینه. آمده است) 18(در جدول  پذیرایی

هاي خوابگاه  بدون هزینه) 18(هاي محاسبه شده در جدول  توان گفت هزینه توجه به آنکه فعالیت پذیرایی در خوابگاه وجود ندارد لذا می
 .می باشد

 براي فعالیت پذیرایی.. هزینه هاي حقوق، مزایا و): 18(جدول 
 هزینه ساالنه سرانه هزینه ساالنه هانههزینه ما شرح

 325,616 2,057,892,459 171,491,038 حقوق

 55,079 348,096,196 29,008,016 مزایا

 12,656 79,983,895 6,665,325 مالیات تکلیفی

 57,944 366,203,218 30,516,935 بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما

 866 5,472,000 456,000 بیمه مسئولیت

 452,159 2,857,647,768 238,137,314 جمع
 

 .ریال می باشد 452,159هزینه سرانه محاسبه شده براي فعالیت پذیرایی برابر با 
 مواد مصرفی -3-2-2

ها وجود ندارد  با توجه به آنکه فعالیت پذیرایی در خوابگاه. آمده است) 19(هزینه مواد مصرفی براي فعالیت پذیرایی به شرح جدول 
 .شود هاي مربوط به این بخش برابر با صفر در نظر گرفته می ههزین

 هزینه هاي اقالم مصرفی براي فعالیت پذیرایی): 19(جدول 

 *جزء هزینه 
 هزینه ماهانه

 )ریال(

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 هزینه سرانه ساالنه
 )ریال(

 15,209 96,118,000 8,009,833 چایی

 10,727 67,792,500 5,649,375 مایع دستسشویی

 551 3,480,000 290,000 مایع ظرفشویی

 98 622,080 51,840 وایتکس

 797 5,040,000 420,000 دستکش

 114 720,000 60,000 اسکاج

 228 1,440,000 120,000 پارچه تنظیف

 137 864,000 72,000 سیم ظرفشویی

 27,860 176,076,580 14,673,048 جمع
 .تهیه این اقالم به عهده اداره تدارکات دانشگاه می باشد*                                                 

ریال  27,860ریال می باشد و همچنین هزینه سرانه برابر با  176,076,580هاي ساالنه مواد مصرفی براي فعالیت پذیرایی برابر با  هزینه
 .محاسبه شده است
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 هزینه لباس و کفش کار -3-2-3
هاي بخش پذیرایی هزینه کفش برابر  گیرد لذا در محاسبه هزینه ه قبالً بیان گردید کفش کار فقط به پرسنل بخش نظافت تعلق میهمانطور ک

 .با صفر می باشد
 براي فعالیت پذیراییهاي لباس و کفش کار  هزینه): 20(جدول 

 قیمت تعداد شرح ردیف
 هزینه ساالنه

 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

 2,255 14,250,000 250,000 57 رلباس کا 1

 0 0 95,000 0 کفش 2

 2,255 14,250,000 جمع
 
 

ریال  2255همچنین سرانه هزینه محاسبه شده معادل با . باشد ریال می 14,250,000هاي لباس براي فعالیت پذیرایی ساالنه برابر با  هزینه
 .باشد می

 یارانه غذا-3-2-4
عنوان گردید در ابتدا الزم است درصد وقت گذاري افراد محاسبه گردد و براساس درصد وقت گذاري هاي قبل نیز  همانطور که در بخش

 . افراد، هزینه ساالنه یارانه غذا محاسبه شود
 درصد وقت گذاري): 21(جدول شماره 

 فعالیت
تعداد فعالیت هاي 
 عمده حوزه کاري

 سهم پشتیبانی
)A( 

 سهم امور عمومی

)B( 
 سهم خدمات

)C( 

 پذیراییسهم 
)D( 

 درصد وقت گذاري
)A*B*C*D( 

 %3     6 )آقاي دکتر بخشنده(معاون اداري مالی

 %3     6 )آقاي خدایی(مسئول دفتر معاون

 %17    - 2 )آقاي صفري(مدیر پشتیبانی

 - - 3 )آقاي پور افشین(رئیس اداره امور عمومی
  33% 

 - - 1 )آقاي عسگر نژاد(کارشناس ناظر خدمات
  38% 

 %38   - - 1 )آقاي شاکري(مدیریت شرکت

 
هزینه محاسبه شده با توجه به آنکه . آمده است) 22(هاي یارانه غذا محاسبه شده و در جدول  گذاري، هزینهبا مشخص شدن درصد وقت 

باشد و سرانه آن براساس کل دانشجویان  باشد هزینه خالص می یارانه برابر با صفر میها از جمله  هاي فعالیت پذیرایی در خوابگاه هزینه
 .محاسبه شده است

 براي فعالیت پذیرایی هزینه یارانه): 22(جدول 

 تعداد روز تعداد پرسنل درصد تعداد پرسنل
یارانه هر وعده 

 )ریال(ناهار

هزینه ساالنه 
 )ریال(

 سرانه

 14 91,438 15,000 220 1 %3 معاون اداري و مالی

 14 91,438 15,000 220 1 %3 مسئول دفتر معاون اداري و مالی

 87 548,625 15,000 220 1 %17 مدیرپشتیانی

 174 1,097,250 15,000 220 1 %33 رئیس اداره عمومی

 198 1,254,000 15,000 220 1 %38 کارشناس ناظر خدمات

 13,190 83,362,500 15,000 195 5/28 %100 پرسنل

 13,678 86,445,250 جمع
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 .ریال می باشد 13,678و هزینه سرانه برابر با  ریال 86,445,250هزینه یارانه غذا ساالنه برابر با 
 مالیات بر ارزش افزوده -3-2-5

براي زوده، این هزینه درصد مالیات بر ارزش اف 5هاي قبل و اعمال  در بخش براي بخش پذیرایی هاي محاسبه شده با توجه به کلیه هزینه
  .محاسبه شده است) 23(ول جد ها به شرح ه بدون در نظر گرفتن خوابگا

 فعالیت پذیراییهزینه مالیات بر ارزش افزوده براي ): 23(جدول شماره 

 نرخ مالیات بر ارزش افزوده
هزینه هاي مربوط به فعالیت نظافت بدون در 

 )ریال(نظر گرفتن خوابگاهها

 مقدار مالیات
 )ریال(

 هزینه سرانه ساالنه
 )ریال(

5% 3,134,419,598 156,720,980 24,798 

 
با رقمی معادل هزینه سرانه ساالنه همچنین و باشد  میریال  156,720,980برابر با ها  مالیات ساالنه بدون در نظر گرفتن خوابگاههزینه 

 .محاسبه شده استریال  24,798
 مجموع هزینه هاي پذیرایی -3-2-6
ریال  520,750همچنین هزینه سرانه محاسبه شده برابر با . باشد ریال می3,291,140,577ساالنه معادل با  پذیراییجموع هزینه هاي فعالیت م

 .باشد می
 هاي پذیرایی مجموع هزینه): 24(جدول شماره 

 شرح ردیف
 هزینه

 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

 سهم

 %87 452,159 2,857,647,768 حقوق و مزایا 1

 %5 27,860 176,076,580 مواد مصرفی 2

 %0.43 2,255 14,250,000 لباس کار 3

 %2.63 13,678 86,445,250 یارانه ناهار 4

 %4.76 24,798 156,720,980 یات بر ارزش افزودهمال 7

 %100 520,750 3,291,140,577 جمع
 

 مدیریت -3-3
فعالیت نظافت و پذیرایی مورد بررسی قرار گرفت ودر  2هاي قبل  فعالیت عمده تعریف گردید و در بخش 3هاي خدمات  در معرفی فعالیت

هاي قبل به منظور محاسبه هزینه یارانه غذا اقدام به محاسبه  همانطور که در بخش .گیرد این بخش فعالیت مدیریت مورد بررسی قرار می
درصد وقت گذاري تمام افرادي که به نوعی به طور مستقیم با خدمات در ارتباط هستند پرداختیم در اینجا نیز الزم است تا با توجه به 

 . درصدهاي وقت گذاري، هزینه فعالیت مدیریت محاسبه گردد
 درصد وقت گذاري): 25(شماره جدول 

 فعالیت
عداد فعالیت هاي ت

 عمده حوزه کاري
 پشتیبانیسهم 
)A( 

 امور عمومیسهم 

)B( 
 خدماتسهم 

)C( 

 درصد وقت گذاري
)A*B*C( 

 %7    6 )بخشنده دکترآقاي (اداري مالیمعاون 

 %7    6 )آقاي خدایی(مسئول دفتر معاون

 %44   - 2 )آقاي صفري(پشتیبانیمدیر 

 %88  - - 3 )پور افشینآقاي (امور عمومیرئیس اداره 

 %100  - - 1 )آقاي عسگر نژاد(کارشناس ناظر خدمات

 %100  - - 1 )آقاي شاکري(مدیریت شرکت
 .این نسبت براساس تعداد پرسنل تحت نظارت و حجم فعالیت رئیس اداره عمومی و محاسبه شده است *
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محاسبه شده و در جدول هاي مدیریت خدمات اعم از خدمات خوابگاهی و غیر خوابگاهی  گذاري، هزینهبا مشخص شدن درصد وقت 
 .آمده است) 26(

 مدیریت  هزینهمجموع ): 26(جدول شماره 

 عنوان شغلی

درصد 
وقت 
 گذاري

)A( 

کسري 
 موظفی

 
)B( 

 حکم
 

 
)C( 

 حق مسئولیت

 
 

)D( 

جمع هزینه ها  سربار
 )ریال(

L=(B*C+D+E+ 

F+G+K)*12+H 

هزینه مدیریت 
مربوط به 

 )ریال(خدمات 
)L*A( 

 بازنشستگی
 

)E( 

 بیمه
 

)F( 

 پس انداز
 

)G( 

عیدي و 
 سنوات

)H( 

 سایر

 
)K( 

 34,189,756 468,888,088 0 3,500,000 68,600 261,099 4,137,385 11,529,278 29,906,597 %76 %7 معاون اداري و مالی

 11,241,127 154,164,032 2,967,384 9,800,000 0 178,631 1,190,874 882,000 6,811,447 - %7 مسئول دفتر معاون

 144,556,176 330,414,116 4,773,628 3,500,000 68,600 261,099 1,867,540 4,546,594 15,725,382 - %44 مدیرپشتیانی

 193,378,875 221,004,428 2,800,000 3,500,000 68,600 0 1,975,906 1,850,000 11,430,863 - %88 رئیس اداره عمومی

 180,627,500 180,627,500 1,107,465 9,800,000 0 193,836 1,292,243 1,132,000 10,510,081 - %100 کارشناس ناظر خدمات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - %100 مدیر شرکت

 563,993,434 1,355,098,164 جمع

 
در ادامه الزم است . استریال محاسبه شده  563,993,434هاي مربوط به خوابگاه و غیر خوابگاه ساالنه  مجموع هزینه مدیریت اعم از هزینه

هاي مدیرت خدمات براي کلیه دانشجویان بدون در نظر  هاي مربوط به خوابگاه شناسایی شده و از مجموع هزینه کم شود تا هزینه تا هزینه
هی از مجموع هاي مدیریت از سهم دانشجویان خوابگا ها از هزینه به منظور محاسبه سهم خوابگاه. هاي خوابگاه محاسبه شود گرفتن هزینه

محاسبه شده ) 27(ها، هزینه مربوطه به شرح جدول  لذا با محاسبه سهم خوابگاه. دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی استفاده شده است
 .است

 ها مربوط به خوابگاه هزینه مدیریت): 27(جدول شماره 

 عنوان شغلی

درصد وقت 
با اعمال  گذاري

 ها سهم خوابگاه
)A( 

کسري 
 موظفی

 
)B( 

 حکم
 

 
)C( 

حق 
 مسئولیت

 
 

)D( 

 سربار
جمع هزینه ها 

 )ریال(
L=(B*C+D+E+ 

F+G+K)*12+H 

هزینه مدیریت 
مربوط به 

 )ریال(خدمات 
)L*A( 

 بازنشستگی
 

)E( 

 بیمه
 

)F( 

 پس انداز
 

)G( 

عیدي و 
 سنوات

)H( 

 سایر

 
)K( 

 10,124,798 468,888,088 0 3,500,000 68,600 261,099 4,137,385 11,529,278 29,906,597 %76 %2* معاون اداري و مالی

 3,328,896 154,164,032 2,967,384 9,800,000 0 178,631 1,190,874 882,000 6,811,447 - %2 مسئول دفتر معاون

 42,808,205 330,414,116 4,773,628 3,500,000 68,600 261,099 1,867,540 4,546,594 15,725,382 - %13 مدیرپشتیانی

 57,266,336 221,004,428 2,800,000 3,500,000 68,600 0 1,975,906 1,850,000 11,430,863 - %26 رئیس اداره عمومی

 53,490,202 180,627,500 1,107,465 9,800,000 0 193,836 1,292,243 1,132,000 10,510,081 - %30 کارشناس ناظر خدمات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - %30 مدیر شرکت

 167,018,436 1,355,098,164 جمع
   .اند ، سایر درصدهاي وقت گذاري نیز به همین ترتیب محاسبه شده                                               :نحوه محاسبه *

 

 .محاسبه شده است) 28(ها، هزینه مدیریت به غیر از خوابگاه در جدول  با مشخص شدن سهم خوابگاه
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 ها مجموع هزینه مدیریت بدون در نظر گرفتن خوابگاه: )28(جدول 

 عنوان شغلی
 هزینه ساالنه

 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

 3,808 24,064,958 معاون اداري و مالی

 1,252 7,912,231 مسئول دفتر معاون اداري و مالی

 16,099 101,747,971 مدیرپشتیانی

 21,537 136,112,539 رئیس اداره عمومی

 20,116 127,137,298 رشناس ناظر خدماتکا

 0 0 مدیر شرکت

 62,812 396,974,998 جمع

 
ت محاسبه شده یهمچنین هزینه سرانه هزینه مدیر. ریال می باشد 396,974,998ها ساالنه برابر با  ت بدون در نظر گرفتن خوابگاهیهزینه مدیر

 .باشد ریال می 62,813برابر با 

 به تفکیک فعالیت جمع بندي هزینه ها -3-4
 .آمده است) 29(در بخش مجموع هزینه هاي محاسبه شده به تفکیک فعالیت در جدول 

 
 به تفکیک فعالیت مجموع هزینه ها): 29(جدول 

 فعالیت
 هزینه ساالنه

 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

 سهم

 %48 537,655 3,397,977,025 نظافت

 %46 520,750 3,291,140,577 پذیرایی

 %6 62,812 396,974,998 یتمدیر

 %100 1,121,217 7,086,092,599 جمع

 
همچنین سهم فعالیت هاي نظافت، . باشد ریال می 1,121,217دهد که سرانه هزینه خدمات ساالنه برابر با   نتایج بدست آمده نشان می

 .می باشد%  6و % 46، % 48ها به ترتیب برابر با  پذیرایی و مدیریت از مجموع هزینه
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 خدمات درمانگاه
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 :محاسبه بهاي تمام شده خدمات درمانگاه
 شناخت حوزه  -1

در (بصورت سه شیفیت  درمانگاه. شود درمانگاه دانشگاه تحت نظارت مدیریت دانشجویی و بوسیله پیمانکار بخش خصوصی اداره می
 .نماید می خدمات ارائه)ساعت 24تمام 

 نمودار سازمانی)الف

  

مشاروره  دانشجویی زمرک  مدیریت خدمات دانشجویی مدیریت تربیت بدنی 

 معاون مدیر

 درمانگاه دانشجویی

هاي دانشجوییخوابگاه  

دانشجوییمعاونت   

 تغذیه دانشجویی

 ریاست دانشگاه

 حسابداري دانشجویی و عامل مالی معاونت مسئول دفتر

انشجوییرفاه د  
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 :نمودار شکست کار ) ب
هاي  ، پانسمان، اعزام بیمار به بیمارستان)آمپول و سرم(خدمات ارائه شده توسط درمانگاه شامل؛ پذیرش، ویزیت، تحویل دارو، تزریقات 

   .سطح شهر در صورت نیاز و ارجاع به پزشک متخصص، آزمایشگاه و مراکز تخصصی درمانی می باشد

 پرسنل مرتبط) ج
نیز  کپزشک عمومی در تمامی ساعات شبانه روز در در مانگاه حضور دارند و یک پزش 3بر اساس اطالعات بدست آمده در حال حاضر 

همچنین در در تمامی ساعات یک پرستار در درمانگاه حضور دارد و طبق . بصورت پاره وقت در در مانگاه مشغول به فعالیت می باشد
 .شب پیمانکار مجاز است تا خدمات پرستاري را توسط همان پزشک عمومی ارائه نماید قرارداد در شیف

 مرتبطکلیه پرسنل ): 1(جدول 

 سمت نام خانوادگی ردیف

 معاون دانشجویی آقاي دکتر شبانی 1

 مدیر دانشجویی آقاي دکتر قضاوي 2

 معاون مدیر دانشجویی خانم جاللی 3

 عاونتمسئول دفتر م آقاي رضایی 4
 مسئول دفتر مدیر آقاي فرزاد 5

 پیمانکار آقاي دکتر خدابخشی 6

 پزشک آقاي دکتر نیازي 7

 پزشک آقاي دکتر ابراهیمی 8

 پزشک آقاي دکتر کاشانی 9

 پزشک آقاي دکتر اربابی 10

 پرستار لوزعی خانم 11

 پرستار کرباسی خانم 12

 پرستار دیگ بري خانم 13

فعالیت درمانگاه دانشجویی

مدیریت  ارجاع به و مراکز 
تخصصی درمانی  پانسمان تزریقات تحویل دارو ویزیت پذیرش
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 خدمات درمانگاه افراد تحت پوشش) د
ها و  ها، سمینارها، کنگره خدمات درمانگاه کلیه ابواب جمعی دانشگاه اعم از دانشجویان، کارکنان، اعضاء هیئت علمی، مهمانان جشنواره

ه از الزم به ذکر است که بر اساس قرارداد عقد شده خدمات درمانگا. میهمانان و افراد تحت پوشش قراردادهاي آموزشی را شامل می شود
 .اول مهر ماه تا اول تیر ماه سال بعد ارائه می شود و در تابستان خدمات درمانی وجود ندارد

 شناسایی فعالیت ها -2

 :با توجه به تشکیالت و بررسی هاي به عمل آمده در فرآیند اداره درمانگاه فعالیت هاي زیر نمایان است 
  هاي سطح شهر در  ، پانسمان، اعزام بیمار به بیمارستان)آمپول و سرم(و، تزریقات پذیرش، ویزیت، تحویل دار:ارائه خدمات درمانی شامل

 صورت نیاز و ارجاع به پزشک متخصص، آزمایشگاه و مراکز تخصصی درمانی 

 مدیریت درمانگاه 

 منابع هزینه اي  -3
 :گردیده است با بررسی به عمل آمده منابع هزینه یا اقالم هزینه اداره درمانگاه به شرح زیر شناسایی

 حقوق و دستمزد 

 مالیات 

 اعزام بیمار 

 استهالك 

 یارانه 

 مدیریت 

 محاسبه هزینه ها به تفکیک فعالیت هاي شناسایی شده -4
 فعالیت خدمات درمانی -4-1
 هزینه حقوق و دستمزد -4-1-1

و دستمزد به پیمانکار پرداخت  هزینه حقوقریال بعنوان  56,260,000بر اساس قرارداد عقد شده مابین دانشگاه و پیمانکار، ماهانه مبلغ 
 .ریال می باشد 506,340,000هزینه حقوق و دستمزد برابر با ) ماه 9(همچنین در طول مدت قرارداد  .شود می

 
 هزینه حقوق و دستمزد): 2(جدول 

 ماهانههزینه 
 )ریال(

 )ماه 9(هزینه در طول مدت قرارداد 
 )ریال(

56,260,000 506,340,000 

 
باشد الزم است تا عملکرد درمانگاه مورد بررسی قرار گرفته و  آنجا که هدف این مطالعه محاسبه هزینه تمام شده خدمات درمانگاه میاز 

 .میزان خدمات ارائه شده به دانشجویان و کارمندان مشخص گردد
 

 ه درمانگاههما 4عملکرد ): 3(جدول 

 ماه
ویزیت 
 کارکنان

ویزیت 
 دانشجو

 خود درمانی اعزام نپانسما تزریقات

 500 12 10 _ 120 30 آبان
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 _ 15 4 91 110 38 آذر

 450 7 7 62 85 25 دي

 310 12 6 36 73 22 بهمن

 420 12 7 63 97 29 میانگین

 
ه تعداد شود بطور میانگین در یک ما همانطور که مشاهده می.آمده است) 3(سال جاري در جدول  ماهتا بهمن  ماه عملکرد درمانگاه از آبان

همچنین بطور میانگین ماهانه . اند نفر بوده 97و  29اند به ترتیب برابر با  کارکنان و دانشجویانی که به درمانگاه مراجعه کرده و ویزیت شده
 . انجام شده است) ارائه دارو به درخواست فرد(عدد خود درمانی  420اعزام و  12پانسمان،  7تزریق، عدد  63

دل سازي شوند تا مجموع خدمات ارائه شده به افراد امحاسبه سرانه خدمات ارائه شده الزم است تا خدمات ارائه شده معدر ادامه به منظور 
بعبارتی ضریب خدمات ارائه شده براي ویزیت افراد برابر با یک در نظر گرفته شده و ضرایب بقیه  .بر اساس استاندارد ویزیت محاسبه شود

 .تعیین شده و در نهایت معادل سازي انجام می شودخدمات به نسبت ضریب ویزیت 
 ضرایب معادل سازي خدمات به استاندارد ویزیت):4(جدول 

 خود درمانی اعزام پانسمان تزریقات دانشجوویزیت  ویزیت کارکنان

1 1 0.8 0.5 0.7 0.3 

 
 ضرایب معادل سازي خدمات به استاندارد ویزیتاعمال ):5(جدول 

 جمع خود درمانی اعزام پانسمان تزریقات دانشجوویزیت  کنانویزیت کار شرح خدمات
 314 126 8 3 50 97 29 میانگین ماهانه

 2822 1134 72 30 454 873 259 ماهه 9

هزینه سرانه حقوق و دستمزد . نفر خدمات درمانی ارائه می گردد 2822به ) ماه 9(با توجه به محاسبات انجام شده در طول مدت قرارداد 
 .ریال محاسبه شده است 179,415با  برابر

 هزینه مالیات تکلیفی -4-1-2

واگذار ) آقاي دکتر خدابخشی( همانطور که عنوان شد درمانگاه دانشگاه به پیمانکار. باشد منبع هزینه بعدي شناسایی شده، هزینه مالیات می
بر اساس اسناد . تکلیفی است که باید بعنوان هزینه لحاظ گردد گیرد و فقط مالیات شده است و هزینه مالیات بر ارزش افزوده بدان تعلق نمی

 .ریال بعنوان مالیات تکلیفی پرداخت می گردد 1,740,000موجود در حسابداري ماهانه 
 

 هزینه مالیات تکلیفی): 6(جدول 
 ماهانههزینه 

 )ریال(

 )ماه 9(هزینه در طول مدت قرارداد 
 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

1,740,000 15,660,000 5,549 

 
 .ریال می باشد 5549ریال و هزینه سرانه برابر با  15,660,000هزینه مالیات تکلیفی در طول مدت قرارداد برابر با 

 استهالك امکانات موجود در مرکز -4-1-3
شناسایی ) 7(به شرح جدول  دکلیه تجهیزات موجو. شود در این بخش هزینه مربوط به استهالك تجهیزات موجود در درمانگاه محاسبه می

 .درصد هزینه استهالك محاسبه شده است 10شده و براساس قیمت هریک ارزش تجهیزات محاسبه شده و در ادامه با اعمال نرخ استهالك 
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ی بدان شایانل ذکر است که در راستاي محاسبه قیمت تمام شده الزم است تا هزینه استهالك ساختمان درمانگاه نیز در نظر گرفته شود ول
 .شود علت که در حاضر امکان محاسبه آن وجود ندارد ، در نظر گرفته نخواهد شد و این مورد از محدودیت هاي این مطالعه محسوب می

نه ریال می باشد و با توجه به تعداد نفراتی که به آنها خدمات درمانی ارائه می شود هزی 6,766,858هزینه استهالك ساالنه برابر با             
 .ریال می باشد 2398سرانه معادل با 

 هزینه استهالك): 7(جدول 

 تعداد شرح کاال ردیف
 قیمت

 )ریال(

 ارزش
 )ریال(

 نرخ استهالك
 هزینه استهالك

 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

 24 68,000 %10 680,000 680,000 1 فشار سنج جیوه اي 1

 39 111,000 %10 1,110,000 555,000 2 اتوسکوپ ریشتر 2

 48 134,667 %10 1,346,667 673,333 2 گوشی پزشکی ژاپنی 3

 117 330,667 %10 3,306,667 1,653,333 2 فشار سنج عقربه اي 4

 18 50,000 %10 500,000 500,000 1 فشار خون بچه گانه 5

 87 245,025 %10 2,450,250 2,450,250 1 امولگاماتور کپسولی 6

 27 75,000 %10 750,000 750,000 1 بنسیلندر گاز دي اکسید کر 7

 19 55,000 %10 550,000 550,000 1 مانومتر دي اکسید کربن 8

 12 33,000 %10 330,000 330,000 1 پاراوان 9

 50 140,000 %10 1,400,000 350,000 4 تخت معاینه 10

 LG 17 1 500,000 500,000 10% 50,000 18مونیتر  11

 27 75,000 %10 750,000 750,000 1 یکتابخانه دکوري چوب 12

 57 160,000 %10 1,600,000 800,000 2 قفسه یکطرفه 13

 43 120,000 %10 1,200,000 600,000 2 میز اداري فلري 14

 66 185,000 %10 1,850,000 1,850,000 1 چاپگر فلزي 15

 27 75,000 %10 750,000 750,000 1 کتابخانه دکوري فلزي 16

 156 440,000 %10 4,400,000 4,400,000 1 عقربه اي ترازو 17

 14 40,000 %10 400,000 200,000 2 گوشی تلفن 18

 7 20,000 %10 200,000 200,000 1 صندلی چوبی 19

 78 220,000 %10 2,200,000 550,000 4 بخاري گازي 20

 35 100,000 %10 1,000,000 1,000,000 1 21تلویزیون رنگی شهاب  21

 35 100,000 %10 1,000,000 1,000,000 1 میز فلزي کوچک 22

 35 100,000 %10 1,000,000 1,000,000 1 یخچال جنرال استیل 23

 106 300,000 %10 3,000,000 3,000,000 1 ترالی تزریقات 24

 39 110,000 %10 1,100,000 1,100,000 1 چاي ساز 25

 159 450,000 %10 4,500,000 2,250,000 2 تختخواب 26

 24 68,000 %10 680,000 680,000 1 فشار سنج جیوه اي 27

 15 42,500 %10 425,000 425,000 1 امبوبک 28

 12 33,000 %10 330,000 330,000 1 تست قند 29

 448 1,265,000 %10 12,650,000 12,650,000 1 دستگاه نوار قلب 30

 23 64,000 %10 640,000 320,000 2 طبقه 2ترالی  31

 280 790,000 %10 7,900,000 7,900,000 1 دستگاه فور 32

 53 150,000 %10 1,500,000 750,000 2 کپسول گاز اکسیژن 33

 2 5,000 %10 50,000 50,000 1 قفسه فلزي 34
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 تعداد شرح کاال ردیف
 قیمت

 )ریال(

 ارزش
 )ریال(

 نرخ استهالك
 هزینه استهالك

 )ریال(

 هزینه سرانه
 )ریال(

 21 60,000 %10 600,000 600,000 1 میز اداري چوبی 35

 2 5,000 %10 50,000 50,000 1 کشو فلزي 4فایل  36

 5 15,000 %10 150,000 150,000 1 گوشی تلفن کارین 37

 171 482,000 %10 4,820,000 4,820,000 1 کامپیوتر 38

 2398 6,766,858 - 67,668,583 57,166,917 53 جمع

 
 اعزام بیمار ینههز -4-1-4

شوند و هزینه  هاي سطح شهر اعزام می برخی از افراد مراجعه کننده به درمانگاه درصورت نیاز و با صالحدید پزشک درمانگاه، به بیمارستان
 .محاسبه شده است) 8(با توجه میانگین تعداد اعزام ماهانه و هزینه آژانس، هزینه اعزام به شرح جدول . باشد انتقال بیمار به عهده دانشگاه می

 هزینه اعزام): 8(جدول 

 میانگین ماهانه تعداد اعزام
 )ماه 9(هزینه در طول مدت قرارداد 

 )ریال(

 هزینه آژانس
 )ریال(

هزینه در طول مدت 
 )ریال(قرارداد 

 هزینه سرانه
 )ریال(

11.5 104 40,000 4,140,000 1467 

 مجموع هزینه هاي فعالیت درمانی -4-1-5
 . باشد ریال می 532,906,858برابر با ) طول دوره ارائه خدمات(نه هاي فعالیت درمانی ساالنه مجموع هزی

 
 مجموع هزینه هاي فعالیت درماتی): 9(جدول 

 شرح
 هزینه ساالنه

 )ریال(

 سرانه
 )ریال(

 سهم

 %95.0 179,415 506,340,000 حقوق و دستمزد

 %2.9 5,549 15,660,000 مالیات تکلیفی

 %1.3 2,398 6,766,858 استهالك

 %0.8 1,467 4,140,000 هزینه اعزام بیمار

 %100 188,828 532,906,858 جمع

 
کمترین  اعزام بیمار همچنین و دارا بوده است هاي فعالیت درمانی بر اساس اطالعات بدست آمده حقوق و دستمزد بیشترین سهم را در هزینه

 .سهم را به خود اختصاص داده است
 

 الیت مدیریتفع -4-2
درصد وقت گذاري فعالیت .تعیین گردد کارکنان مرتبطهزینه هاي این فعالیت در ابتدا الزم است تا درصد وقت گذاري  براي محاسبه

 .محاسبه شده است) 9(به شرح جدولمدیریت 
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 مرتبط کارکناندرصد وقت گذاري ): 10(جدول شماره 

 کارکنان
 سهم مدیریت دانشجویی

)A( 
 اهسهم درمانگ

)B( 

 درصد وقت گذاري
)A*B( 

 %5 **%  20 *% 25 )آقاي دکتر محمدي(معاون دانشجویی

 %5 % 20 % 25 )آقاي مرشدي(مسئول معاون دانشجویی 

 % 20 % 20 % 100 )آقاي دکتر قضاوي(مدیر دانشجویی

 % 20 % 20 % 100 )آقاي فرزادي(مسئول دفتر مدیر دانشجویی 

 % 20 % 20 % 100 )خانم جاللی(معاون مدیر 

 بر اساس اطالعات بدست آمده از معاون مدیر دانشجویی **بر اساس نمودار سازمانی     *                                              
 
 حقوق، مزایا و بیمه -4-2-1

محاسبه شده ) 11(ا به شرح جدول با توجه به درصد وقت گذاري محاسبه شده در بخش قبل هزینه هاي حقوق، مزایا و بیمه سهم کارفرم
الزم به ذکر است که هزینه هاي مربوط به فعالیت مدیریت در یک سال کامل محاسبه شده است به این علت که این هزینه ها در زمان  .است

 .نیز وجود دارد) فصل تابستان(اتمام قرارداد خدمات درمانی 
 
 

 فعالیت مدیریت هزینه حقوق، مزایا و بیمه براي): 11(جدول شماره 

 اشخاص ردیف

درصد 
وقت 
 گذاري

درصدک
 سر موظفی

 حکم
حق 

 مسئولیت

حقوق و  سایر
مزایاي سالیانه 

 )ریال(

حقوق و 
مزایاي سالیانه 

 )ریال(مرتبط 

هزینه سرانه 
 اضافه کار )ریال(

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان و سایر

1 
 معاون دانشجویی

 )دکترشبانی(
5% 29% 26,201,410 11,529,278 0 3,500,000 3,513,207 273,843,226 13,692,161 4,852 

2 
 مسئول دفتر معاون

 )آقاي رضایی(
5% _ 10,122,037 1,550,470 2,500,000 3,500,000 1,612,413 192,919,040 9,645,952 3,418 

3 
 مدیر دانشجویی

 )دکترقضاوي(
20% 50% 35,251,945 7,205,799 0 3,500,000 5,065,966 362,272,850 72,454,570 25,673 

4 
 مسئول دفتر مدیر

 )آقاي فرزاد(
20% _ 9,394,093 964,118 1,500,000 3,500,000 2,195,863 172,148,888 34,429,778 12,200 

5 
 معاون مدي

 )خانم جاللی(ر
20% _ 9,658,269 3,000,000 2,500,000 3,500,000 1,704,376 205,851,740 41,170,348 14,588 

 60,731 171,392,809 جمع

 .ریال می باشد 60,731 ل و همچنین هزینه سرانه برابر باریا 171,392,809هزینه ساالنه حقوق و دستمزد مدیریت برابر 
 
 یارانه -4-2-2

) 12(هاي یارانه به شرح جدول  هبا توجه به درصد وقت گذاري و همچنین تعداد روزهاي کاري و مبلغ یارانه به ازاي هر وعده ناهار، هزین
 .محاسبه شده است
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 هزینه یارانه براي فعالیت مدیریت): 12(جدول شماره 

 درصد اشخاص ردیف
 مبلغ یارانه

 )ریال(
 تعداد روز

 هزینه ساالنه
 )ریال(

 هزینه سرانه
 ریال(

 58 165,000 220 15,000 %5 )دکترشبانی(معاون دانشجویی 1

 58 165,000 220 15,000 %5 )قاي رضاییآ(مسئول دفتر معاونت 2

 234 660,000 220 15,000 %20 )دکترقضاوي(مدیر دانشجویی 3

 234 660,000 220 15,000 %20 )آقاي فرزاد(مسئول دفتر مدیر 4

 234 660,000 220 15,000 %20 )خانم جاللی(معاون مدیر 5

 819 2,310,000 جمع

 .ریال می باشد 819ریال و همچنین هزینه سرانه برابر با  2,310,000هزینه ساالنه یارانه برابر 
 
 مجموع هزینه هاي مدیریت -3 -4-2

 .باشد ریال می 173,702,809مجموع هزینه هاي فعالیت مدیریت ساالنه برابر با 
 

 مدیریتمجموع هزینه هاي فعالیت ): 13(جدول 

 شرح
 ساالنه

 )ریال(

 سرانه
 )ریال(

 سهم
 )ریال(

 %99 60,731 171,392,809 دحقوق و دستمز

 %1 819 2,310,000 یارانه

 %100 61,549 173,702,809 جمع

 
درصد از هزینه ها را به خود اختصاص  99همانطور که مالحظه می شود در هزینه هاي مربوط به فعالیت مدیریت هزینه حقوق و دستمزد 

 .داده است و یارانه سهم ناچیزي در هزینه ها داشته است
 

 مع بنديج -5
ریال و هزینه  188,828هزینه سرانه فعالیت خدمات درمانی برابر با . آمده است) 14(هزینه فعالیت هاي شناسایی شده به تفکیک در جدول 

 .درصد محاسبه شده است 25و  75همچنین سهم هریک از فعالیت ها به ترتیب برابر با . باشد ریال می 61,549سرانه فعالیت مدیریت برابر با 
 هاي شناسایی شدهمجموع هزینه هاي فعالیت ): 14(جدول 

 فعالیت
 ساالنههزینه 

 )ریال(

 سرانههزینه 
 )ریال(

 سهم

 %75 188,828 532,906,858 درمان

 %25 61,549 173,702,809 مدیریت

 %100 250,378 706,609,667 جمع

 محدودیت ها -6
جتاً این یقابل اندازه گیري نبوده است و نت ، تشریفات مناقصه، لوازم مصرفی ادارينرژيهاي ا در این مطالعه برخی از هزینه ها همچون هزینه

 ارتباط همچنین نقش برخی از پرسنل که ممکن است به نوعی با خدمات درمانگاه در. هایی مواجه کرده است مطالعه را با محدودیت
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ان مورد استفاده درمانگاه در نظر گرفته نشده است و الزم است تا این همچنین هزینه مربوط به استهالك ساختم. اند دیده نشده باشد بوده
 .هاي استهالك ساختمانهاي دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد هزینه در مطالعات مربوط به هزینه
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 مشاوره دانشجویی
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 :شناخت حوزه مشاوره) الف
 نمودار سازمانی

چارت سازمانی زیر محل استقرار مرکز مشاوره را در حیطه . دانشجویی می باشد  مرکز مشاوره یکی از واحدهاي تحت نظر معاونت
همان طور که مشاهده می شود، نظر به اهمیت این مرکز، مشاوره دانشجویی به عنوان یک مرکز . معاونت دانشجویی نشان می دهد

ا مستقیماً به معاون محترم دانشجویی ارجاع می مستقل مستقیماً زیر نظر معاونت دانشجویی انجام وظیفه نموده و گزارشات خود ر
 .نماید

 
 
 
 

 :نمودار شکست کار 

فعالیت اساسی و عمده را می توان براي این مرکز نام برد که در نمودار زیر به نمایش  ششبر اساس مطالعات و بررسی هاي انجام شده 
 .گذاشته شده است

 

فعالیت هاي مشاوره

مدیریتی  مور مالیا سخنرانی هاي 
آموزشی

کارگاه هاي 
آموزشی کارت سالمت مشاوره

مشاوره  دانشجویی زمرک  مدیریت خدمات دانشجویی مدیریت تربیت بدنی 

 معاون مدیر

 درمانگاه دانشجویی

هاي دانشجوییخوابگاه  

دانشجوییمعاونت   

 تغذیه دانشجویی

 ریاست دانشگاه

 حسابداري دانشجویی و عامل مالی معاونت مسئول دفتر

 رفاه دانشجویی
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همچنین از دیگر فعالیت هاي عمده این مرکز . رکز صرف مشاوره به دانشجویان نیازمند و متقاضی مشاوره می شودعمده فعالیت این م
 . می باشد هدف تشکیل کارگاه هاي آموزشی در موارد مورد نیاز و تشکیل کالس هاي سخنرانی براي جمعیت

سایی دانشجویان نیازمند به امر مشاوره و دادن خدمات مشاوره که هدف آن شناویژه دانشجویان جدیدالورود کارت سالمت  انجام فرایند
مدیریت و . که با شروع سال تحصیلی قسمتی از وقت این مرکز را به خود اختصاص می دهد استجمله وظایفی ازاي به آنها می باشد 

 .امور مالی نیز ازدیگر فعالیت هاي مرکز براي انجام وظایف خود می باشند

 :مراکز مشاوره در دانشگاه  نمودار  پراکندگی

 

 
 

که فعالیت هاي عمده مشاوره اي در  يمرکز مشاوره به منظور دسترسی آسان تر دانشجویان به مشاوران این مرکز عالوه بر دفتر مرکز
ه نموده است که بر آن صورت می گیرد، در پردیس خواهران دانشگاه، خوابگاه برادران و خوابگاه خواهران اقدام به راه اندازي دفتر مشاور

در جدول ذیل میزان ساعات مشاوره    .اساس برنامه ریزي هاي انجام شده مشاوران مرکز در روزها و ساعات خاص در آن حضور دارند
درصدي بیشترین سهم را در میان  87همانطور که مشهود است مرکز مشاوره با سهم . در هر یک از مراکز نامبرده را نشان می دهد

 .گر در زمینه ارائه خدمات مشاوره اي داردمراکز دی
 

 ساعات حضور مشاوران به تفکیک  مراکز مشاوره دانشگاه): 1(جدول 
 ساعت مشاوره جمع سایر پردیس خواهران خوابگاه خواهران خوابگاه برادران مرکز مشاوره ماه

 100.3 202 2 0 13 0 191 فروردین

 207.5 327 7 0 39 0 295 اردیبهشت

 90.1 175 3 0 35 0 143 خرداد

 31.5 31 6 0 14 0 23 تیر

 35.7 7 5 0 0 0 12 مرداد

 11.3 18 1 0 0 0 19 شهریور

 182.1 213 8 0 40 0 181 مهر

 176.5 228 16 10 46 0 188 آبان

 176.16 219 12 7 46  178 آذر

 136.28 171 15 3 24 0 159 دي

 1150 1591 75 20 257 0 1389 جمع

یک از مراکز از سهم هر 
 ساعات مشاوره

0.87 0 0.16 0.013 0.05 
  

 
  

مراکز مشاوره

خوابگاه خواهران خوابگاه برادران پردیس خواهران دفتر مرکزي
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 :نیروهاي تحت پوشش
مشاوره فعالیت می کنند به دو  زکربا م نیروهایی که مستقیماً. نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم  فعالیت دارند18مشاوره  مرکزدر 

تعداد این افراد با مدنظر .، پیمانی و رسمی فعالیت می کنندنیروهاي تمام وقت که در قالب خرید خدمات، معین  -1صورت می باشند 
نیروهاي پاره وقت که به میزان ساعت کارکرد حقوق دریافت نموده و همچنین به ازاي هر  - 2نفر می باشد  5گرفتن مسئول مشاوره 

 . شدنفر می با 9تعداد این افراد  که کارگاه و یا سخنرانی آموزشی مبلغ معینی دریافت می نماید
که به صورت غیر مستقیم با این حوزه درگیر  هستندی ینیرو 4 همچنین معاون دانشجویی، مسئول دفتر ایشان و حسابداري دانشجویی

 .بوده و قسمتی از وقت خود را به آن اختصاص می دهند
 

 پرسنل مرتبط با حوزه مشاورهلیست ): 2(جدول 

 ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت استخدام نوع ارتباط با مرکز مشاوره

 1 دکتر مهدي شبانی معاون دانشجویی هیئت علمی –پیمانی  مدیریتی -غیر مستقیم 

 2 حمید رضا رضائی زارع مسئول دفتر معاون پیمانی مدیریتی -غیر مستقیم 

 3 حمید رضا طاهر زاده مسئول حسابداري دانشجویی رسمی مالی -غیر مستقیم 

 4 محمد مزدیان فر حسابدار ي دانشجویی ارداد معینقر مالی -غیر مستقیم 

 5 سید حسین حسینی مسئول مرکز مشاوره رسمی مدیریتی -مستقیم 

 6 اعظم سادات نقیبی مشاوره رسمی تمام وقت

 7 علیرضا مالقنبري مشاور رسمی تمام وقت

 8 طاهره لطفی مشاور معین تمام وقت
 9 زهرا سروش مشاور خرید خدمات تمام وقت
 10 اذرسادات پیغمبري مشاور قراردادي پاره وقت
 11 اعظم سادات هاشمی نجات مشاور قراردادي پاره وقت
 12 زهرا زنجانی مشاور قراردادي پاره وقت
 13 فهیمه اکرمیان مشاور قراردادي پاره وقت
 14 راضیه ففیهی مشاور قراردادي پاره وقت
 15 اديسلیمه فیض آب مشاور قراردادي پاره وقت
 16 زینب گندمی مشاور قراردادي پاره وقت
 17 مرضیه جمالی مشاور قراردادي پاره وقت
 18 غالم عباس کوچکی مشاور قراردادي پاره وقت

 

 شناسایی فعالیت هاي مرکز مشاوره دانشگاه ) ب
جزئی البته باید توجه نمود که وظایف . همان طور که قبال اشاره شد، فعالیت هاي مرکز مشاوره به چهار دسته عمده تقسیم می شود 

همچنین دو فعالیت باالدستی نیز براي این  .ذیل این فعالیت هاي عمده صورت می گیرد که در جدول ذیل نشان داده می شود تري
 . مرکز شناسایی شده است که عبارتند از فعالیت مدیرتی و حسابداري که در جاي خود مورد توجه قرار می گیرند

 ):3(جدول 
 نمونه اي از وظایف مرتبط با فعالیت فعالیت

 مشاوره

 ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان متقاضی
 انجام خدمات مددکاري به دانشجویان نیازمند

 ارسال پیامک با مضامین مشاوره اي براي دانشجویان
 انجام خدمات مشاوره اي پیشگیرانه

 دیریت مرکزبه روز رسانی سایت مرکز مشاوره توسط م
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 انجام فعالیت هاي آموزشی در قالب کارگاه هاي آموزشی کارگاه
 انجام فعالیت هاي آموزشی در قالب کارگاه هاي آموزشی سخنرانی

 کارت سالمت

 تشکیل پرونده سالمت روانی براي دانشجویان جدید الورود
 بررسی و مطالعه پرونده هاي سالمت

 مشاوره شناسایی دانشجویان نیازمند به
 دعوت از دانشجویان شناسایی شده نیازمند به مشاوره

 ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان نیازمند
 

 منابع هزینه اي مرکز مشاوره) ج

 :با عنایت به بررسی به عمل آمده منابع هزینه یا اقالم هزینه مرکز مشاوره دانشجویی به شرح زیرشناسایی گردیده است
 حقوق و دستمزد 
 ینه مدیریتهز 
 بروشور، بنر و (هزینه تبلیغات(.... 
 هزینه کارگاه هاي آموزشی 

 هزینه سخنرانی هاي آموزشی 

 حسابداری(هزینه عامل مالی( 

 هزینه یارانه ناهار 

  1آب 
 برق 
 گاز 
 تلفن 
 اینترنت 
 سامانه پیامک 
 کاغذ و ( ملزومات مصرفی(... 

 :عالیت هاي شناسایی شدهمحاسبه هزینه هاي مرکز مشاوره دانشجویی به تفکیک ف) د
به منظور به دست آوردن هزینه سرانه هر دانشجو از مرکز مشاوره و همچنین محاسبه هزینه سرانه دانشجویان استفاده کننده از مرکز 

 . مشاوره به تفکیک، فعالیت هاي عمده این مرکز بر اساس منابع هزینه هاي مرتبط با آن فعالیت محاسبه شده است
تعداد دانشجویان استفاده کننده از فعالیت هاي چهارگانه مرکز بر اساس آمار و اطالعات رسمی   ست براي محاسبه سرانه،شایان ذکر ا

 :مشاوره به شرح جدول ذیل می باشد
 

تعداد کل دانشجویان 
 دانشگاه

تعداد افراد استفاده کننده 
 از فعالیت مشاوره

تعداد افراد شرکت کننده 
 در کارگاه ها

راد شرکت کننده تعداد اف
 در سخنرانی ها

تعداد افراد شرکت کننده 
 در کارت سالمت

6320 1591 1190 1015 1500 
 

                                                             
 

 به صورت تفکیک شده قابل اندازه گیري نیستند در آینده بصورت کلی براي هر یک از مراکز فعالیت محاسبه خواهد شد 14تا  8با توجه به اینکه موارد  - 1

4جدول شماره   
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نفر از مرکز خدمات مشاوره اي گرفته اند که در مجموع  1591قابل مشاهده است در طول سال،  )4(همانطور که در جدول شماره 
دقیق براي ارائه مشاوره به دانشجویان مراجعه کننده  43ازاي هر نفر  به عبارتی به. ساعت وقت مشاوره صرف آن شده است  1150

 .وقت گذاشته شده است
به منظور به دست آوردن تعداد دانشجویان استفاده کننده از خدمات مرکز مشاوره، به دلیل اینکه فعالیت هاي مرکز داراي وزن یکسانی 

مختلف را به میزان آمار اولیه ارائه شده مد نظر گرفت، نیازمند هم سان سازي نبوده و نمی توان تعداد شرکت کنندگان در فعالیت هاي 
 .ارزش تعداد شرکت کنندگان در فعالیت هاي مختلف مرکز و اعمال ضریب براي هر فعالیت می باشیم

یان با مراحعه به مرکز مهم ترین و اصلی ترین فعالیت مرکز مشاوره ارائه خدمات مشاوره می باشد که در طول سال تعدادي از دانشجو
با عنایت به مشخص بودن زمان صرف شده براي هر نفر در دریافت مشاوره ضریب این فعالیت یک در . از این خدمت استفاده می نمایند

جزئیات محاسبه ارزش گذاري  5جدول شماره . نظر گرفته شده و مابقی فعالیت ها براساس آن ارزش گذاري و ضریب داده می شوند
 .هر فعالیت را نشان می دهدبراي 

 
 )5(جدول 

 (D)کارت سالمت (C)سخنرانی ها (B)کارگاه ها (A)مشاوره 

 a( 1591 1190 1015 1500( افراد دریافت کننده خدمات از مرکز مشاوره

 - 34 29 - (b) تعداد جلسات برگزار شده

 1150 68 58 1500 (c)کل ساعات خدمات ارائه شده به دانشجویان

 d=(c*60) 69000 4080 3480 90000زمان فعالیت ها به دقیقهمیزان 

 e=(d/a) 43.4 3.4 3.4 60.0سرانه زمان هر دانشجو از فعالیت هاي مرکز

 Ae) f=(Be/ 1 0.079 0.079 1.4ضریب

 g=(f*a) 1591 94 80 2075تعداد افراد دریافت کننده هر فعالیت

 3841 اورهجمع کل افراد دریافت کننده خدمات از مرکز مش

 
 .نفر می باشد 3841همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده می باشد مجموع افراد دریافت کننده خدمات از فعالیت هاي مشاوره 

 

 هزینه مشاوره -1
در مجموع شش منبع هزینه اي عمده براي . فعالیت مرکز مشاوره ، انجام امور مشاوره اي به دانشجویان می باشد و عمده ترین اولین

 .در ادامه خواهد آمدفعالیت مشاوره شناسایی شده است که شرح آن 
 هزینه حقوق و دستمزد

را  درصد هزینه هاي مربوط به مشاوره 70به طوري که بیش از . حقوق و دستمزد عمده ترین منبع هزینه اي فعالیت مشاوره می باشد
به طور کلی نیروهاي فعال در مرکز مشاوره در قالب دو نوع نیروي تمام وقت و پاره وقت مشغول به . هدحقوق و دستمزد تشکیل می د

 9تعداد نیروهاي پاره وقت . نفر می رسد 5به  2باشد که با احتساب مسئول مرکز نفر می 4تعداد نیروهاي تمام وقت . خدمت هستند
آنالیز هزینه حقوق و دستمزد نیروهاي ثابت و قراردادي در جداول   .می کنند نفر می باشد که به ازاي ساعت کارکرد حقوق دریافت 

 .ذیل آورده می شود
 

                                                             
 

č - تعنایت به اینکه وقت گذاري مسئول مرکز براي مشاوره بسیار ناچیز می باشد کلیه وقت گذاري مسئول مرکز براي مدیریت در نظر گرفته شده اس با. 
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 )پاره وقت(پرداخت عملکرد  یکساله مرکز مشاوره به نیروهاي قرارداري): 6(جدول 

 ماه نام خانوادگی نام ردیف
ساعات 
 کارکرد

 جمع کل سالیانه ماه 1مبلغ  نرخ

 پیغمبري آذرسادات 1

 2,016,000 84,000 24 وردینفر

23,352,000 

 3,360,000 84,000 40 اردیبهشت

 2,940,000 84,000 35 خرداد

 0 84,000 0 تیر

 1,596,000 84,000 19 شهریور

 3,360,000 84,000 40 مهر

 3,360,000 84,000 40 آبان

 3,360,000 84,000 40 آذر

 3,360,000 84,000 40 دي

 اعظم سادات 2
هاشمی 

 نجات

 1,512,000 84,000 18 فروردین

13,188,000 

 1,428,000 84,000 17 اردیبهشت

 0 84,000 0 خرداد

 0 84,000 0 تیر

 0 84,000 0 شهریور

 2,184,000 84,000 26 مهر

 2,856,000 84,000 34 آبان

 2,436,000 84,000 29 آذر

 2,772,000 84,000 33 دي

 زنجانی زهرا 3

 1,512,000 84,000 18 فروردین

15,792,000 

 2,016,000 84,000 24 اردیبهشت

 1,176,000 84,000 14 خرداد

 420,000 84,000 5 تیر

 0 84,000 0 شهریور

 2,604,000 84,000 31 مهر 

 2,940,000 84,000 35 آبان 

 3,360,000 84,000 40 آذر 

 1,764,000 84,000 21 دي

 اکرمیان فهمیه 4

 1,008,000 84,000 12 فروردین

20,244,000 

 3,360,000 84,000 40 اردیبهشت

 3,024,000 84,000 36 خرداد

 1,176,000 84,000 14 تیر

 0 84,000 0 شهریور

 2,688,000 84,000 32 مهر

 2,772,000 84,000 33 آبان

 2,856,000 84,000 34 آذر

 3,360,000 84,000 40 دي

 فقیهی راضیه 5

 1,200,000 48,000 25 فروردین

 1,920,000 48,000 40 اردیبهشت 13,440,000

 1,920,000 48,000 40 خرداد
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 240,000 48,000 5 تیر

 480,000 48,000 10 شهریور

 1,920,000 48,000 40 مهر

 1,920,000 48,000 40 آبان

 1,920,000 48,000 40 آذر

 1,920,000 48,000 40 دي

 فیض آبادي سلیمه 6

 1,428,000 84,000 17 فروردین

22,428,000 

 3,360,000 84,000 40 اردیبهشت

 2,772,000 84,000 33 خرداد

 3,192,000 84,000 38 تیر

 0 84,000 0 شهریور

 2,772,000 84,000 33 مهر

 3,360,000 84,000 40 آبان

 3,024,000 84,000 36 آذر

 2,520,000 84,000 30 دي

 گندمی زینب 7

 756,000 84,000 9 فروردین

17,304,000 

 3,192,000 84,000 38 اردیبهشت

 1,848,000 84,000 22 خرداد

 420,000 84,000 5 تیر

 0 84,000 0 شهریور

 2,688,000 84,000 32 مهر

 3,192,000 84,000 38 آبان

 2,940,000 84,000 35 آذر

 2,268,000 84,000 27 دي

 جمالی مرضیه 8

 1,392,000 48,000 29 فروردین

10,896,000 

 2,304,000 48,000 48 یبهشتارد

 1,632,000 48,000 34 خرداد

 240,000 48,000 5 تیر

 0 48,000 0 شهریور

 1,920,000 48,000 40 مهر

 1,392,000 48,000 29 آبان

 1,296,000 48,000 27 آذر

 720,000 48,000 15 دي

 کوچکی غالمعباس 9

 504,000 84,000 6 فروردین

4,452,000 

 1,176,000 84,000 14 اردیبهشت

 504,000 84,000 6 خرداد

 0 84,000 0 تیر

 0 84,000 0 شهریور

 756,000 84,000 9 مهر

 672,000 84,000 8 آبان

 336,000 84,000 4 آذر

 504,000 84,000 6 دي
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 141,096,000  جمع کل حقوق نیروهاي پاره وقت

 22,325 سرانه به ازاي دانشجویان دانشگاه

 36,734 سرانه به ازاي دانشجویان دریافت کننده خدمات از مرکز مشاوره

 
قابل مالحظه می باشد جمع کل پرداختی حقوق به نیروهاي پاره وقت در طول یک سال  )6(همانطور که در جدول شماره 

نفر می باشد، سرانه فعالیت مشاوره از حقوق و دستمزد  6320به اینکه تعداد دانشجویان دانشگاه  با توجه. ریال می باشد 141096000
تعداد . می باشد   36734ریال و به ازاي تعداد دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره    22325این نیروها به ازاي هر دانشجو 

 .است  3841ع مراجع کنندگان به مرکز مشاوره  در طول سال در مجمو
 
 
 
 
 

 نیروهاي ثابت -مرکز مشاوره 91پرداخت عملکرد  سال  ):7(جدول 

ف
ردی

 

 نام

گی
واد

خان
ام 

ن
می 

خدا
است

ت 
ضعی

و
 

 بازنشستگی عیدي وسنوات اضافه کار مبلغ حکم
بیمه و 
 درمان

 پس انداز
حق 

 مسئولیت
 سایر

جمع کل هزینه 
 سالیانه

سرانه 
هزینه 
حقوق 
کارکنان 

ثابت مرکز 
مشاوره 

ه ازاي ب
هر 

 دانشجو

سرانه هزینه 
حقوق 

کارکنان ثابت 
مرکز مشاوره 

به ازاي  
دانشجویان 

دریافت کننده 
خدمات 
 مشاوره

1 
اعظم 

 سادات
 37979 23082 145878866 0 688,656 68,600 130550 1,082,964 3,500,000 1,500,000 8,394,136 رسمی نقیبی

 52522 31920 201735962 0 0 68,600 130550 1,637,468 3,500,000 1,000,000 13,683,046 رسمی مالقنبري علیرضا 2

 سروش زهرا 3
خرید 

 خدمات
5,500,000 0 0 410,000 880,000 0 0 0 81480000 12892 21213 

 26076 15848 100159088 206262 500,000 0 277,269 0 3,500,000 52,270 7,225,385 معین لطفی طاهره 4

 137791 83743 جمع سرانه

 
نفر می باشد که با عنایت به اینکه مسئول مرکز فعالیت مدیریتی انجام می دهد در بخش هزینه هاي  5تعداد نیروهاي تمام وقت مرکز 

 6نفر در نظر گرفته شده است که در جدول شماره  4مدیریتی به آن پرداخته می شود بنابراین در این قسمت تعداد نیروهاي ثابت 
 .پرداختی به آنها آورده شده است جزئیات حقوق 

با عنایت به اینکه وقت این نیروها عالوه بر مشاوره صرف فعالیت هاي دیگر مرکز نیز می شود براي هر فعالیت سهمی در نظر گرفته 
 .شده است که در جدول زیر به آن اشاره می شود
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 نیروهاي ثابت -مرکز مشاوره 91پرداخت عملکرد  سال  ):8(جدول 

ف
ردی

 

 نام

گی
واد

خان
ام 

ن
می 

خدا
است

ت 
ضعی

و
 

جمع کل 
 هزینه سالیانه

سرانه 
هزینه 
حقوق 
کارکنان 

ثابت مرکز 
مشاوره به 
ازاي هر 
 دانشجو

سرانه هزینه 
حقوق کارکنان 

ثابت مرکز 
مشاوره به ازاي  

دانشجویان 
دریافت کننده 

خدمات 
 مشاوره

سهم 
وقت 

گذاري 
کارکنان 
ثابت 
براي 

فعالیت  
 مشاوره

نه سرانه هزی
حقوق 
پرسنل 

ثابت بابت 
فعالیت 
 مشاوره

سهم هزینه سرانه هزینه 
حقوق و دستمزد براي 

 فعالیت مشاوره

1 
اعظم 
 سادات

 رسمی نقیبی
145878866 23082 

37979 70% 16157 26586 

 52522 31920 %100 52522 31920 201735962 رسمی مالقنبري علیرضا 2

 سروش زهرا 3
خرید 
 12892 81480000 خدمات

21213 80% 10314 16971 

 20861 12678 %80 26076 15848 100159088 معین لطفی طاهره 4

 116939 71070  137791 83743 جمع سرانه

 
شایان ذکر است که بعضی از پرسنل مرکز تنها در یک . سهم هر یک از کارمندان در فعالیت مشاوره ذکر شده است 8در جدول شماره 
دیگر بنابر تقسیم کار انجام شده توسط مدیر مرکز در تمام فعالیت ها درگیر هستند که سهم هریک به تفکیک در این فعالیت و بعضی 

 .جدول و جداول بعدي  ذکر شده است 
ره ریال و به ازاي دانشجویان استفاده کننده از فعالیت مشاو 71070سرانه هر دانشجو از فعالیت مشاوره ) 8شماره (بر اساس جدول باال

 .ریال می باشد 116939
 یارانه ناهار

 )9(جدول 

ف
ردی

 

 نام

گی
واد

خان
ام 

ن
می 

خدا
است

ت 
ضعی

و
 

 جمع کل هزینه سالیانه یارانه نهار

سرانه هزینه هر 
دانشجو از یارانه ناهار 

 مرکز مشاوره

سرانه هزینه 
دانشجویان 

مراجعه کننده 
به مرکز 

مشاوره از 
 یارانه ناهار

 5,400,000 رسمی نقیبی اعظم سادات 1

21,600,000 3418 5624 
 5,400,000 رسمی مالقنبري علیرضا 2

 5,400,000 خرید خدمات سروش زهرا 3

 5,400,000 معین لطفی طاهره 4

 
که از ریال و به ازاي تعداد دانشجویانی  3418قابل مشاهده است سرانه هزینه ناهار به ازاي هر دانشجو  8شماره همانطور که در جدول 

 . ریال می باشد  5624خدمات مرکز استفاده می کنند  
 .این نکته قابل ذکر است که نیروهاي پاره وقت از یارانه ناهار استفاده نمی کنند

 هزینه تبلیغات
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و تعداد کل دانشجویان   39941500 بر اساس فاکتورهاي موجود در حسابداري دانشجویی مرکز مشاوره جمع کل هزینه تبلیغات
درصد و  30سهم فعالیت مشاوره از تبلیغات . با عنایت به اینکه هزینه تبلیغات بین فعالیت هاي دیگر تقسیم می شود . می باشد 6320

ریال   3120ریال از تبلیغات می باشد که این سرانه به ازاي دانشجویان استفاده کننده از خدمات مشاوره   1896سرانه هر دانشجو 
 .است

 )10(جدول 

ل هزینه جمع ک
 تبلیغات

سهم فعالیت 
 مشاوره از تبلیغات

تعداد دانشجویان 
 دانشگاه

سرانه هر دانشجو از هزینه 
 تبلیغات فعالیت مشاوره

تعداد مراجعه کننده 
 به مرکز مشاوره

سهم سرانه دانشجویان مراجعه 
کننده از هزینه تبلیغات فعالیت 

 مشاوره
 3120 3841 1896 6320 درصد 30 39941500

 
می باشد که این مبلغ  ریال 98709جمع کل هزینه فعالیت مشاوره به ازاي هر دانشجو  11اساس موارد ذکر شده و جدول شماره  بر

 . ریال می باشد  162417به ازاي دانشجویان استفاده کننده از خدمات مرکز مشاوره 
 )11(جدول 

 شرح ردیف

سرانه به ازاي هر 
دانشجو از فعالیت 

 مشاوره

الیت مشاوره به ازاي سرانه فع
دانشجویان دریافت کننده 

 خدمات مشاوره اي

 36734 22325 حقوق و مزایا نیروهاي پاره وقت 1

 116939 71070 حقوق و مزایا نیروهاي ثابت 2

 5624 3418 یارنه ناهار 3

 3120 1896 هزینه تبلیغات 4

 162417 98709 جمع

 

 هزینه فعالیت کارگاه

حقوق و دستمزد نیروهاي ثابت و پاره وقت، تبلیغات و . برگزاري کارگاه هاي آموزشی می باشدهاي مرکز مشاوره   یکی دیگر از فعالیت
 .در ذیل این هزینه ها مورد بررسی قرار می گیرند. پذیرایی از منابع عمده هزینه اي تشکیل کارگاه ها می باشد

 حقوق و دستمزد نیروهاي پاره وقت 

 ق و دستمزد کارگاه هاهزینه حقو): 12(جدول 

 نام ردیف
نام 

 خانوادگی
 ماه

تعداد 
 کارگاه

 جمع هزینه کارگاه نرخ

1 

ات
ساد

آذر
 

ري
غمب

پی
 

 1,400,000 350,000 4 فروردین

 0 350,000 0 اردیبهشت

 0 350,000 0 خرداد

 0 350,000 0 تیر

 0 400,000 0 شهریور

 0 400,000 0 مهر

 0 400,000 0 آبان

 400,000 400,000 1 آذر

 0 400,000 0 دي

2 

ات
ساد

ظم 
اع

ات 
 نج

می
هاش

 

 0 350,000  فروردین

 0 350,000  اردیبهشت

 0 350,000  خرداد
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 0 350,000  تیر

 0 400,000 0 شهریور

 0 400,000 0 مهر

 0 400,000 0 آبان

 1,200,000 400,000 3 آذر

 0 400,000 0 دي

 زنجانی زهرا 3

 0 350,000  فروردین

 0 350,000  اردیبهشت

 0 350,000  خرداد

 0 350,000  تیر

 0 400,000 0 شهریور

 400,000 400,000 1 مهر

 0 400,000 0 آبان

 800,000 400,000 2 آذر

 0 400,000 0 دي

میه 4
فه

یان 
کرم

ا
 

 0 350,000  فروردین

 0 350,000  اردیبهشت

 0 350,000  خرداد

 0 350,000  تیر

 0 400,000 0 شهریور

 0 400,000 0 مهر

 0 400,000 0 آبان

 0 400,000 0 آذر

 0 400,000 0 دي

 فقیهی راضیه 5

 0 350,000 0 فروردین

 0 350,000  اردیبهشت

 0 350,000  خرداد

 0 350,000  تیر

 0 400,000 0 شهریور

 0 400,000 0 مهر

 1,200,000 400,000 3 آبان

 2,800,000 400,000 7 آذر

 0 400,000 0 دي

مه 6
سلی

دي 
 آبا

ض
فی

 

 1,050,000 350,000 3 فروردین

 0 350,000  اردیبهشت

 0 350,000  خرداد

 0 350,000  تیر

 0 400,000 0 شهریور

 0 400,000 0 مهر

 400,000 400,000 1 آبان

 1,600,000 400,000 4 آذر

 0 400,000 0 دي

ب 7
زین

می 
گند

 

 0 350,000  فروردین

 0 350,000  اردیبهشت

 0 350,000  خرداد

 0 350,000  تیر

 0 400,000 0 شهریور
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 0 400,000 0 مهر

 0 400,000 0 آبان

 400,000 400,000 1 آذر

 0 400,000 0 دي

8 

ضیه
مر

الی 
جم

 

 0 350,000  فروردین

 0 350,000  اردیبهشت

 0 350,000  خرداد

 0 350,000  تیر

 0 400,000 0 شهریور

 0 400,000 0 مهر

 0 400,000 0 آبان

 0 400,000 0 آذر

 0 400,000 0 دي

9 

س
عبا

الم
غ

 

کی
وچ

ک
 

 700,000 350,000 2 فروردین

 0 350,000  اردیبهشت

 0 350,000  خرداد

 0 350,000  تیر

 0 400,000 0 شهریور

 0 400,000 0 مهر

 0 400,000 0 آبان

 800,000 400,000 2 آذر

 0 400,000 0 دي

 13,150,000  34 :جمع کل 

 2,081 حقوق پرسنل پاره وقت بابت فعالیت کارگاه هزینه سرانه

هزینه سرانه حقوق پرسنل پاره وقت  به ازاي تعداد مراجعه کنندگان به مرکز 
 مشاوره

3,424 

 
  بر آن بالغحقوق و دستمزد برگزاري هزینه  و کارگاه 34 ،)12(بر اساس اطالعات جدول شماره کل کارگاه هاي برگزار شده 

مراجعه کننده به مرکز به ازاي دانشجویان  وریال   2081 یان دانشگاهدانشجو آن به ازاي کل می باشد که سرانه ریال  13150000
 .می باشد  ریال   3424  مشاوره 

 
 )13(جدول 

 نیروهاي ثابت -مرکز مشاوره 91پرداخت عملکرد  سال 

ف
ردی

 

 نام

گی
واد

خان
ام 

ن
می 

خدا
است

ت 
ضعی

و
 

جمع کل 
 هزینه سالیانه

هزینه حقوق  سرانه
کارکنان ثابت مرکز 
مشاوره به ازاي هر 

 دانشجو

سرانه هزینه حقوق 
کارکنان ثابت مرکز 
مشاوره به ازاي  

دانشجویان دریافت 
 کننده خدمات مشاوره

سهم وقت 
گذاري 

کارکنان ثابت 
براي فعالیت  

 کارگاه

هزینه سرانه 
هر دانشجو 
از فعالیت 

 کارگاه

سهم هزینه سرانه 
 هزینه حقوق و
دستمزد براي 
 فعالیت کارگاه

 3798 2308 %10 37979 23082 145878866 رسمی نقیبی اعظم سادات 1

 0 0 %0 52522 31920 201735962 رسمی مالقنبري علیرضا 2

 2121 1289 %10 21213 12892 81480000 خرید خدمات سروش زهرا 3

 2608 1585 %10 26076 15848 100159088 معین لطفی طاهره 4

 8527 5182 0 137791 83743 جمع سرانه
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 درصد محاسبه شده است که جمع سرانه 10سهم وقت گذاري نیروهاي ثابت براي کارگاه ها  13همچنین بر اساس جدول شماره 
 8527مراجعه کننده به مرکز مشاوره باشد که این رقم به ازاي دانشجویان  ریال می 5182حقوق نیروهاي ثابت به ازاي هر دانشجو 

 . ریال است
 هزینه تبلیغات

 2211درصدي فعالیت کارگاه از هزینه تبلیغات مرکز مشاوره سرانه هر دانشجو بر اساس جدول شماره سیزده  35با عنایت به سهم 
 ریال می باشد 11748ریال و به ازاي دانشجویان مراجعه کننده به مرکز 

 )14(جدول 
سهم فعالیت مشاوره  جمع کل هزینه سرانه

 از تبلیغات
تعداد دانشجویان 

 دانشگاه
سرانه هر دانشجو از 

هزینه تبلیغات 
 کارگاه ها

تعداد مراجعه کننده به 
 مرکز مشاوره

سرانه دانشجویان مراجعه کننده  
به مرکزاز هزینه تبلیغات کارگاه 

 ها
 11748 3841 2211 6320 درصد 35 39941500

 
 هزینه پذیرایی

با عنایت به اینکه . می باشد11781500 بر اساس فاکتورهاي موجود در حسابداري دانشجویی مشاوره جمع کل هزینه پذیرایی مرکز
کارگاه در طول سال  34با عنایت به برگزاري   ها از پذیرایی هزینه پذیرایی بین فعالیت هاي دیگر تقسیم می شود سهم فعالیت کارگاه

 .ریال است  5343  مراجعه کننده به مرکز مشاورهین سرانه به ازاي دانشجویان ریال می باشد که ا1006و سرانه هر دانشجو  درصد 54
 )15(جدول 

 جمع کل هزینه سرانه
سهم فعالیت مشاوره از 

 تبلیغات
تعداد دانشجویان 

 دانشگاه

سرانه هر دانشجو از 
هزینه تبلیغات کارگاه 

 ها

تعداد مراجعه 
کننده به مرکز 

 مشاوره

سرانه دانشجویان مراجعه 
نده به مرکز مشاوره از کن

 هزینه پذیرایی کارگاه
 5343 3841 1006 6320 درصد 54 11781500

 
می باشد که این مبلغ به  ریال 10480جمع کل هزینه فعالیت مشاوره به ازاي هر دانشجو  16شماره بر اساس موارد ذکر شده و جدول 

 . می باشد  ریال 29042ازاي دانشجویان استفاده کننده از خدمات مرکز مشاوره 
 هزینه فعالیت کارگاه: )16(جدول 

 شرح ردیف

هزینه سرانه 
به ازاي هر 

 دانشجو

سرانه بر اساس افراد 
شرکت کننده در 

 کارگاه ها

 3424 2081 حقوق و مزایا نیروهاي پاره وقت 1

 8527 5182 حقوق و مزایا نیروهاي ثابت 2

 11748 2211 هزینه تبلیغات 5

 5343 1006 هزینه پذیرایی 6

 29042 10480 جمع سرانه

 

 هزینه فعالیت سخنرانی

در که . به آن پرداخته خواهد شد برگزاري سخنرانی هاي آموزشی توسط مرکز مشاوره خواهد بود مجالسومین فعالیتی که در این 
 .ادامه به تفکیک منابع هزینه اي به بررسی آن خواهیم پرداخت
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 هزینه حقوق و دستمزد

 )17(جدول 

جمع کل حقوق و دستمزد 
 نیروهاي پاره وقت

تعداد کل دانشجویان 
 دانشگاه

سرانه هزینه فعالیت سخنرانی 
 به ازاي کل دانشجویان

تعداد مراجعه کننده به 
 مرکز مشاوره

سرانه هزینه فعالیت سخنرانی به 
ازاي شرکت کنندگان در جلسات 

 سخنرانی
9,390,000 6320 1486 3841 2445 

 
 
 
 

 حقوق نیروهاي ثابت براي فعالیت سخنرانی): 18(جدول 

ف
ردی

 

 نام

گی
واد

خان
ام 

ن
می 

خدا
است

ت 
ضعی

و
 

جمع کل هزینه 
 سالیانه

سرانه هزینه حقوق 
کارکنان ثابت مرکز 
مشاوره به ازاي هر 

 دانشجو

سرانه هزینه حقوق 
کارکنان ثابت مرکز 
مشاوره به ازاي  

دانشجویان دریافت 
کننده خدمات 

 مشاوره

 سهم وقت
گذاري 

کارکنان ثابت 
براي فعالیت  

 سخنرانی

هزینه 
سرانه هر 
دانشجو از 

فعالیت 
 سخنرانی

سهم هزینه 
سرانه هزینه 
حقوق و 

دستمزد براي 
فعالیت 
 سخنرانی

 3798 2308 %10 37979 23082 145878866 رسمی نقیبی اعظم سادات 1

 0 0 %0 52522 31920 201735962 رسمی مالقنبري علیرضا 2

 2121 1289 %10 21213 12892 81480000 خرید خدمات سروش رازه 3

 2608 1585 %10 26076 15848 100159088 معین لطفی طاهره 4

 8527 5182 0 137791 83743 جمع سرانه

 
ریال و به  1486هزینه  سرانه حقوق و دستمزد نیروهاي پاره وقت  به ازاي کل دانشجویان دانشگاه  18و  17با توجه به جداول شماره 

همچنین این هزینه براي نیروهاي ثابت به ازاي کل دانشجویان . ریال  می باشد 2445ازاي دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره 
 . ریال می باشد 8527ریال و به ازاي دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره  5182

 
 هزینه تبلیغات

 )19(جدول 

جمع کل هزینه 
 سرانه

فعالیت سخنرانی سهم 
 از تبلیغات

تعداد دانشجویان 
 دانشگاه

سرانه هر دانشجو از 
هزینه تبلیغات 
 فعالیت سخنرانی

تعداد مراجعه کننده 
 به مرکز مشاوره

سرانه دانشجویان شرکت کننده در 
 سخنرانی از هزینه تبلیغات

 3640 3841 2211 6320 درصد 35 39941500
 

ریال و به ازاي دانشجویان  2212هزینه سرانه تبلیغات براي فعالیت سخنرانی به ازاي هر دانشجو  19بر اساس اطالعات جدول شماره 
 .ریال میباشد 3640شرکت کننده در سخنرانی 

 هزینه پذیرایی

 )20(جدول 

جمع کل هزینه 
 سرانه

سهم فعالیت سخنرانی از 
 تبلیغات

تعداد دانشجویان 
 دانشگاه

سرانه هر دانشجو از هزینه 
 ات فعالیت سخنرانیتبلیغ

تعداد مراجعه کننده 
 به مرکز مشاوره

سرانه دانشجویان شرکت 
 کننده در سخنرانی

 1412 1015 858 6320 درصد 46 11781500
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ریال  1412ریال و به ازاي دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره  858هزینه پذیرایی به ازاي کل دانشجویان در فعالیت سخنرانی 

 می باشد
می باشد که این مبلغ به  ریال 18329به ازاي هر دانشجو  سخنرانی بر اساس موارد ذکر شده و جدول ذیل جمع کل هزینه فعالیت 

 . ریال می باشد  114130 سخنرانی ازاي دانشجویان استفاده کننده از 
 )21(جدول 

 هزینه فعالیت سخنرانی

 شرح ردیف
هزینه سرانه به ازاي هر 

 دانشجو

بر اساس افراد شرکت کننده سرانه 
 درسخنرانی ها

 2445 1486 حقوق و مزایا نیروهاي پاره وقت 1

 8527 5182 حقوق و مزایا نیروهاي ثابت 2

 3640 2211 هزینه تبلیغات 5

 1412 858 هزینه پذیرایی 6

 16024 9737 جمع سرانه

 

 کارنامه سالمت-4

 .آورده شده است  زیرول ادر جد آنجزئیات مربوط به که کارنامه سالمت می باشند حقوق و دستمزد، تبلیغات، عمده منابع هزینه اي

 هزینه حقوق و دستمزد

 )22(جدول 

 حقوق نیروهاي ثابت براي فعالیت سخنرانی

ف
ردی

 

 نام

گی
واد

خان
ام 

ن
می 

خدا
است

ت 
ضعی

و
 

جمع کل هزینه 
 سالیانه

سرانه هزینه 
حقوق کارکنان 

ثابت مرکز 
مشاوره به ازاي 

 نشجوهر دا

سرانه هزینه حقوق 
کارکنان ثابت مرکز 
مشاوره به ازاي  

دانشجویان دریافت 
کننده خدمات 

 مشاوره

سهم وقت گذاري 
کارکنان ثابت براي 

فعالیت  کارت 
 سالمت

هزینه سرانه هر 
دانشجو از 

فعالیت کارت 
 سالمت

سهم هزینه سرانه 
هزینه حقوق و 
دستمزد براي 
فعالیت کارت 

 سالمت

 3798 2308 %10 37979 23082 145878866 رسمی نقیبی اتاعظم ساد 1

 0 0 %0 52522 31920 201735962 رسمی مالقنبري علیرضا 2

 0 0 %0 21213 12892 81480000 خرید خدمات سروش زهرا 3

 0 0 %0 26076 15848 100159088 معین لطفی طاهره 4

 3798 2308 0 137791 83743 جمع سرانه

 
ریال و به  2308هزینه سرانه حقوق و دستمزد به ازاي کل دانشجویان از فعالیت کارت سالمت  22جدول شماره  بر اساس اطالعات

 .ریال می باشد 3798ازاي مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره 
 هزینه تبلیغات

که بر اساس آن سرانه . اشدریال می ب 292500در مجموع  سالمتبا توجه به مستندات موجود در حسابداري هزینه تبلیغات کارنامه 
جدول زیر جزیئات هزینه هاي کارنامه . ریال می باشد 76ریال و سرانه دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره   46هر دانشجو 

 .سالمت را نشان می دهد
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 )23(جدول 

 هزینه فعالیت کارت سالمت

 شرح ردیف
هزینه سرانه به ازاي 

 هر دانشجو

راد شرکت سرانه بر اساس اف
 کننده درسخنرانی ها

 3798 2308 )نیروهاي ثابت( حقوق و مزایا  1

 76 46 هزینه تبلیغات 2

 3874 2354 جمع سرانه

 
این عدد براي استفاده کنندگان از خدمات مرکز  وریال  2354بر اساس جدول فوق سرانه هر دانشجو از هزینه کارنامه سالمت روانی 

 .ی باشدریال م   3874مشاوره    

 مدیریت

و با توجه به میزان نقش هر یک از مسئوالن، هزینه هاي مدیریت مرکز مشاوره، به شرح جدول  مرکز مشاورهبا عنایت به ساختار اداري 
براي محاسبه هزینه سرانه مدیریت الزم است تا درصد وقت گذاري افراد مرتبط تعیین شود که نحوه . شماره    محاسبه شده است

 . در جدول شماره    آمده است تعیین آن
 :فعالیت هاي عمده معاونت دانشجویی عبارتند از

 رفاه دانشجویی 

 خوابگاهی 

 مشاوره 

 تغذیه 

 تربیت بدنی 

 
 )24(جدول 

 درصد وقت گذاري

 نام فعالیت
تعداد فعالیت هاي عمده 

 حوزه کاري
 درصد وقت گذاري سهم مرکز مشاوره

 %25 1 4 دکتر شبانی معاون دانشجویی

 %25 1 4 رضایی مسئول دفتر معاونت

 %100 1 1 حسینی مسئول مرکز مشاوره

 
در . درصد وقت گذاري مدیران باال دستی مرکز مشاوره و همچنین مسئول مرکز مشاوره را به نمایش گذاشته است 24جدول شماره 

ریال و سرانه بر  57365ساس آن سرانه هر دانشجو شاهد آنالیز هزینه هاي مدیریتی مرکز مشاوره می باشیم که بر ا 25ادامه در جدول 
 ریال می باشد 94389اساس دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره 
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 )25(جدول 

عنوان 
 شغلی

نام و 
نام 
خانواد
 گی

درصد    
وقت 
 گذاري

کسر
ي 
موظ
 فی

 حق مسئولیت حکم

 سربار

جمع هزینه ها 
 )ریال(سالیانه 

هزینه مدیریت 
 مربوط به مرکز

 )مشاوره ریال

سرانه 
هزینه 

مدیریت 
مربوط به 
فعالیت 

هاي مرکز 
ر(مشاوره
 )یال

سرانه هزینه 
مدیریت به 
ازاي تعداد 
مراجعه 

کنندگان به 
 مرکز مشاوره

 بازنشستگی
بیمه 
سهم 
 دانشگاه

 سایر پایان سال اضافه کار

معاون 
ادانشجو

 یی

دکترش
 بانی

25% 29% 26,201,410 11,529,278 3,382,657 130,550 0 3,500,000 0 273,843,220 68,460,805 10,832 17,824 

مسئول 
دفتر 

معاون 
دانشجو

 یی

رضایی 
 زارع

25% 0% 10,122,037 0 1,500,000 0 2,000,000 3,500,000 0 166,964,444 41,741,111 6,605 10,867 

مدیرمر
کز 

 مشاوره

آقاي 
 حسینی

100% 0% 14,396,523 2,449,533 1,691,948 130,550 2,000,000 3,500,000 68,600 252,345,842 252,345,842 39,928 65,698 

 94,389 57,365 362,547,758 693,153,506 جمع

 
 آورده شده است 26سهم یارانه ناهار مدیریت مرتبط با مرکز مشاوره در جدول شماره 

 )26(جدول 

 یارانه ناهار مدیریت

 عنوان شغلی
نام و نام 

 ادگیخانو

 درصد
 وقت گذاري

یارانه نهار 
 ساالنه

 هزینه ساالنه

سرانه هزینه هر 
دانشجو از یارانه 
 ناهار مرکز مشاوره

سرانه هزینه دانشجویان 
مراجعه کننده به مرکز 
 مشاوره از یارانه ناهار

 351 214 1350000 5400000 %25 دکترشبانی معاون ادانشجویی

 351 214 1350000 5400000 %25 رضایی زارع یمسئول دفتر معاون دانشجوی

 1406 854 5400000 5400000 %100 آقاي حسینی مدیرمرکز مشاوره

 2109 1282 8100000 جمع

 
بر اساس اطالعات جدول هزینه سرانه به . قابل مشاهده است 27جمع هزینه هاي مرتبط با فعالیت مدیریت مرکز مشاوره در جدول 

 .ریال می باشد 96498ریال و بر اساس تعداد مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره  58647ازاي هر دانشجو 
 )27(جدول 

 هزینه فعالیت مدیریت

 شرح ردیف

هزینه سرانه 
به ازاي هر 

 دانشجو

سرانه بر اساس 
افراد شرکت کننده 

 درسخنرانی ها

 94389 57365 )نیروهاي ثابت( حقوق و مزایا  1

 2109 1282 یارانه ناهار 2

 96498 58647 جمع سرانه
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 حسابداري

آخرین فعالیت مرتبط با مرکز مشاوره انجام امور حسابداري مرتبط با مرکز مشاوره می  باشد که توسط حسابداري دانشجویی انجام می 
سرانه حقوق و . قابل مشاهده می باشد 26و  25درصد وقت گذاري هر یک از حسابدارن و یارانه ناهار آنها در جدول شماره . شود 

ریال می  9643ریال و براي تعداد مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره  5860دستمزد بر اساس تعداد دانشجویان براي فعالیت حسابداري 
 باشد

 )28(جدول 

عنوان 
 شغلی

نام و نام 
 خانوادگی

درصد 
وقت 
 گذاري

 حکم

 سربار

جمع هزینه ها 
 )ریال(سالیانه 

هزینه حسابداري  
مشاوره مربوط به 
 )ریال

سرانه هر 
دانشجو از 

هزینه 
حسابداري 

مربوط به مرکز 
 )ریال(مشاوره

 
سرانه هزینه مدیریت 
به ازاي تعداد مراجعه 

کنندگان به مرکز 
 مشاوره

بازنشستگی و 
 درمان

 عیدي و سنوات اضافه کار

حسابدار 
 دانشجویی

حمید رضا 
 طاهرزاده

10% 12439910 1,500,000 3000000 3,500,000 206,778,920 20,677,892 3,272 5383 

حسابدار 
 دانشجویی

محمد مزدیان 
 فر

10% 10041570 1,500,000 1800000 3,500,000 163,598,840 16,359,884 2,589 4,259 

 9,643 5,860 37,037,776 370,377,760 جمع

 
ریال می  281ریال و به ازاي مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره  171سرانه یارانه ناهار کارکنان حسابداري نیز براي کل دانشجویان 

 .باشد
 )29(جدول 

 یارانه ناهار حسابداري

 نام و نام خانوادگی عنوان شغلی
درصد وقت 

 گذاري
 هزینه ساالنه یارانه نهار ساالنه

سرانه هزینه هر 
دانشجو از یارانه 

ناهار مرکز 
 مشاوره

سرانه هزینه دانشجویان 
ه به مرکز مراجعه کنند

 مشاوره از یارانه ناهار

 141 85 540000 5400000 %10 حمید رضا طاهرزاده حسابدار دانشجویی

 141 85 540000 5400000 %10 محمد مزدیان فر حسابدار دانشجویی

 281 171 جمع

 
ریال می  9924ز مشاوره ریال و براي دانشجویان مراجعه کننده به مرک 6031جمع هزینه فعالیت حسابداري براي هر دانشجو 

 )30جدول شماره .(باشد
 
 )30(جدول 

 هزینه فعالیت حسابداري

 سرانه بر اساس افراد شرکت کننده درسخنرانی ها هزینه سرانه به ازاي هر دانشجو شرح ردیف

 9643 5860 )نیروهاي ثابت( حقوق و مزایا  1

 281 171 یارانه ناهار 2

 9924 6031 جمع سرانه
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 بندي هزینه جمع ) ه
در پایان بر اساس هزینه هاي برآورد شده به تفکیک فعالیت هاي انجام شده، هزینه سرانه یک دانشجو از مرکز مشاوره ساالنه   

 .ریال می باشد 810574فعالیت هاي مرکز مشاوره ریال و این سرانه بر اساس دانشجویان استفاده کننده از   186094
 )31(جدول 

 یتعنوان فعال ردیف
هزینه سرانه ساالنه به ازاي 

 هر دانشجو
 سهم هزینه سرانه ساالنه دانشجویان استفاده کننده از خدمات مرکز مشاوره سهم

 0.51 162417 0.53 98709 مشاوره 1

 0.012 3874 0.01 2354 کارت سالمت 2

 0.09 29042 0.06 10480 کارگاه هاي آموزشی 3

 0.05 16024 0.05 9737 سخنرانی هاي آموزشی 4

 0.30 96498 0.32 58647 مدیریت 5

 0.03 9924 0.03 6031 حسابداري 6

 %100 317779 %100 186094 جمع سرانه
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 :فضاي سبزهزینه یابی 

 :آشنایی اجمالی با ضرورت ایجاد فضاي سبز و منافع و آسیب هاي احتمالی آن
ا باعث بروز مشکالتی از قبیل هواي آلوده ، آب آلوده ، غذاي ناسالم ،کم تحرکی و اعتیاد زندگی شلوغ اجتماعی و ماشینی ما انسان ه

همچنین عدم .شدید به زندگی ماشینی شده است که نیاز بشر را به فضاي سبز و منابع طبیعی و فضایی آرام وبی دغدغه ببیشتر کرده است
تن با کار هاي یکنواخت در محیط هاي بسته ، انسان را در مقابل بیماري هاي روانی ارتباط مستقیم روزانه انسان با فضاي آزاد ، سرو کار داش

. ناتوان می گرداند ، لذا نیاز روزافزون ما به هواي پاك ، سکوت ، آرامش قلبی ، فضاي سبز و آسمان آبی بیش از پیش احساس می شود
بی محیط آموزش و تعلیم براي دانشجویان و نیز سایر دانشگاهیان پرواضح است که وجود فضاي سبز می تواند نقش بسیار مهمی  در شادا

 .فراهم آورد
 

 :آسیب شناسی فضاي سبز
درجه سانتیگراد بر چمن هاي اسپورت محوطه با توجه به گرماي طاقت فرساي منطقه و ارقام گیاهی برگ  30دماي باالتر از  :دماي زیاد

با جایگزین کردن گیاهان سازگار با آب وهواي گرم و خشک می توان این مشکل را برطرف پهن با نیاز آبی باال ، اثر سوء می گذارد که 
 .کرد

با  .در حالتی که دماي زیر صفر طوالنی شود موجب خسارت می گردد... ارقام نارنج ، پالم ، زیتون میوه اي ، خرزهره و : دماي کم
تفاده از پالستیک در زمستان می توان این آسیب را مرتفع کرد که البته جایگزین کردن گیاهان سازگار با آب و هواي سرد و خشک یا اس

 .محدودیت روش اخیر از بین بردن جلوه و ظاهر گیاهان ونیز عدم صرفه اقتصادي این روش می باشد
 .تضرورت سم پاشی براي چمن ، انواع و اقسام رز و خانواده رز و انواع گل فصلی بیش از سایر گیاهان اس: آفت زدایی

 :چشم انداز توسعه
هکتار در سال بوده است واین عدد ورقم چنانچه با تخصیص اعتبارات حفظ  1.8متوسط روند توسعه ساالنه بخش فضاي سبز در حدود 

 .گردد ، مطلوب خواهد بود
 :درآمد زایی فضاي سبز

ریال میلیون  150,000,000لمستان ساالنه قریب به به طور تخمینی تولید و تکثیر گونه هاي گیاهی در فضاي گلخانه ، نهالستان و ق) الف
 . است که موجب صرفه جویی مالی در خرید انواع نهال ، بذر و قلمه می شود

 .جویی مالی در پی داردریال صرفه  30,000,000تولید نشاي فصلی در دو موقع از سال قریب به ) ب
 .مصرگل محمدي در پژوهشکده اسانس قتن  5تا  3تولید ساالنه ) ج
 

 :هزینه هاي فضاي سبز افزایش عوامل موثر بر 
 ).مانند کاشت چمن زیاد(فضاي سبز بدون توجه به نگهداري آن بیش از حد در  احداث اصرار ) الف

استفاده از طرح هاي پرهزینه مانند طراحی صددرصد چمن ها در یک منطقه و استفاده از ارقام با نیاز آبی و کودي باال و طول عمر ) ب
 .پایین

 .تحمیل نیروهاي غیر مرتبط و غیر متخصص به فضاي سبز )ج
 :استاندارد سرانه فضاي سبز 

 .مترمربع می باشد 25تا  20استاندارد سرانه فضاي سبز شهري اعالم شده از سوي بخش محیط زیست سازمان ملل متحد 
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به عنوان مثال استاندارد اعالم شده از سوي وزارت مسکن  استانداردهاي اعالم شده در کشور ما از سوي مراجع گوناگون ، متفاوت است
مترمربع می باشد این در حالی است که  50تا  30متر مربع ولی طبق نظر کارشناسان سازمان محیط زیست  12تا  7وشهرسازي براي هر نفر 

متاسفانه وضعیت الزم به ذکر است که . باشدمتر مربع می  50تا  25  سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري تهراناین استاندارد از نظر 
است زیرا هر اندازه که جمعیت شهرها بیشتر می شود  فضاي سبز شهرها با جمعیت شهري در کشورمان از رابطه معکوسی برخوردار سرانه

 . سرانه فضاي سبز کاهش می یابد

فاوت است اما آنچه مسلم است اینکه سرانه دانشگاه ها بیش از سرانه به دلیل گوناگونی اقلیمی در ایران سرانه استاندارد دانشگاه ها با هم مت
متر مربع براي هر  53) 6320/336000(سرانه فضاي سبز دانشگاه کاشان با توجه به آخرین فعالیت هاي احداثی اخیر.فضاي سبز شهري است

  "نفر بوده است 6320آخرین آمار  مترمربع و تعداد کل دانشجویان طبق 336000کل مساحت فضاي سبز ".دانشجو می باشد

  :مراحل هزینه یابی فضاي سبز
واحد هاي تحت نظر معاونت طرح وتوسعه شامل مدیریت برنامه ریزي و توسعه ، مدیریت : شناخت حوزه معاونت طرح و توسعه)1

 .دفنی و طرح هاي عمرانی ، مرکز رایانه و فناوري اطالعات و گروه نظارت وارزیابی عملکرد می باش
 نمودار سازمانی) الف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 نمودار شکست کار ) ب
 
 
 
 
 

 فضاي سبز فعالیتهاي

 نظافت  نگهداري آماده سازي وکاشت مدیریت وطراحی

ست دانشگاهریا  

 مدیریت برنامه ریزي و توسعه

 معاونت طرح و توسعه

عملکرد گروه نظارت و ارزیابی مرکز رایانه و فناوري اطالعات  مدیریت فنی و طرح هاي عمرانی 

ها و شوراها کمیته  

 امور ساختمان

 فضاي سبز

 تاسیسات

ل مالی دفتر فنیعام  

  برگزاري مناقصه محدود

 برداشت محصول به روز رسانی تجهیزات و تاسیسات
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 :تعداد عرصه هاي فضاي سبز) ج
 مشخصات فضاهاي سبزموجود) : 1(جدول 

 )مترمربع(مساحت  محدوده فضاي سبز ردیف

 7,040 مهمانسراي اساتید 1

 9,413 دانشکده علوم و پاسیوهاي مربوطه بعالوه محوطه آموزش و پاسیوي مربوطه 2

 10,200 مرکز مشاوره، انتظامات، کتابخانه،انتشارات 3

 8,014 سلف سرویس مرکزي 4

 13,550 مجموعه خوابگاه خواهران و بابا خلیل 5

 15,600 )دانشجویی شامل بهداري و بازارچه(مجموعه خوابگاه برادران و پارك مربوطه 6

 4,964 نهالستان و گلخانه 7

 1,970 کوي اساتید وورزشگاه 8

 4,000 )آزمایشگاه فیزیک(خطوط اکالیپتوسها 9

 4,420 بلوار اصلی دانشگاه 10

 9,230 اداره رفاه _کارگاه مهندسی--مرکز رشد -بلوار کمربندي شرقی  11

 20,320 درختکاري ضلع شرقی دانشگاه 12

 18,100 ختکاري ضلع غربی دانشگاهدر 13

 4,500 دانشکده مهندسی 14

 140 ساختمان مرحوم دکتر ارشدي 15

 3,100 و سرپوشیده) آبنما(آمفی تئاتر رو باز 16

 6,750 موتوري وپاسیوي مربوطه 17

 14,160 )ساختمان مرحوم اسالمی(محوطه کالس ها 18

 6,940 شیمی و پردیس خواهران-آز 19

 17,034 ورودي دانشگاه پارك 20

 3,650 فرهنگ خانه 21

 7,800 ورودي خوابگاهها 22

 8,650 دانشگاه مسجد 23

 5,320 )دانشکده معماري وهنر( 24

 8,200 بلوارهاي انتهایی دانشگاه و میدان آزادگان و خباز خانه 25

 37,700 مرکز اسانس قمصر 26

 9,710 دانشکده ادبیات 27

 2,800 )فیض(ت محوطه اجتماعا 28

 9,500 گلزار شهداي گمنام 29

 6,850 محوطه سازمان مرکزي 30

 1,100 دانشکده منابع کویري 31

 280,725 )متر مربع(مجموع کل فضا 

 55,175 )مترمربع(کل پیاده رو ها

 335,900 مجموع کل فضا

 33.59 مجموع کل فضا به هکتار
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 33.59حوزه تشکیل شده که متراژ آن ها در مجموع  31فضاهاي سبز دانشگاه کاشان از  مجموعه) 1(شماره بر اساس اطالعات جدول 
) واقع در دانشکده منابع کویري و مرکز اسانس قمصر(هکتار از مجموع فضاي سبز ،خارج از دانشگاه  3.9الزم به ذکر است که .هکتار است

 .می باشد

 :پرسنل تحت پوشش فضاي سبز) د
 

 سمت ادگینام ونام خانو ردیف

 جارو کش محوطه و خیابان مرتضی رمضانی 1

 جارو کش محوطه و خیابان علیرضا زیارتی 2

 جارو کش محوطه و خیابان احسان شاطریان 3

 جارو کش محوطه و خیابان کاظم شاطریان 4

 نماینده و کارشناس فضاي سبز محسن اسد زاده 5

 سبزرابط ونماینده کارگرفضاي  آرانی  مهدي صادقی 6

 کارگرفضاي سبز ابوالفضل آخوندي 7

 کارگرفضاي سبز یاسر آخوندي 8

 کارگرفضاي سبز محموداربابی علی آبادي 9

 کارگر فضاي سبز محمد رضا آقابابایی 10

 کارگر فضاي سبز محسن آهنگریان یزدلی 11

 کارگر فضاي سبز سید علیرضا بابایی 12

 کارگر فضاي سبز محمد باغچه مرقی 13

 کارگر فضاي سبز محمد بنده علی مرقی 14

 کارگر فضاي سبز حسنی.... عزت ا 15

 کارگر فضاي سبز عباس حق وردي 16

 کارگر فضاي سبز رضا حیدري 17

 کارگر فضاي سبز حسین خند ه رو 18

 کارگر فضاي سبز حمید رضا دادایی 19

 کارگر فضاي سبز محسن دادایی 20

 سبز کارگر فضاي موسی دادایی 21

 کارگر فضاي سبز میثم دولتخواه 22

 کارگر فضاي سبز محمد رجب زاده 23

 کارگر فضاي سبز محسن رعایایی 24

 کارگر فضاي سبز جعفر رفیعی 25

 کارگر فضاي سبز احمد زاهدي 26

 کارگر فضاي سبز محسن زیارتی 27

 کارگر فضاي سبز مرتضی سلمان 28

 ي سبزکارگر فضا غالمرضا شاکري اصل 29

 کارگر فضاي سبز مجید شاهی راوندي 30

  )2(جدول 
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 کارگر فضاي سبز مهدي شاهی راوندي 31

 کارگر فضاي سبز حسین شبانزاده ویدوجی 32

 کارگر فضاي سبز علیرضا شریفی 33

 کارگر فضاي سبز حسین صادقی 34

 کارگر فضاي سبز غالمعلی صحرادوست 35

 کارگر فضاي سبز سید حسن صفوي 36

 کارگر فضاي سبز لفضل عباسیانابوا 37

 کارگر فضاي سبز احمد عباسیان ورکانی 38

 کارگر فضاي سبز محسن غفاري 39

 کارگر فضاي سبز عباسعلی قربانی پور 40

 کارگر فضاي سبز حسین کریم زاده قمصري 41

 کارگر فضاي سبز محمد مهدي ماشی 42

 کارگر فضاي سبز مهدي محمد زاده آقایی 43

 کارگر فضاي سبز ن محمدي نیکوحسی 44

 کارگر فضاي سبز محمد رضا معینی زاده 45

 کارگر فضاي سبز غالمرضا نوري 46

 

 :شناسایی فعالیت هایی که در زمینه فضاي سبز انجام می شود )2
بز فعالیت هاي ذیل قابل در فرآیند اداره فضاي س) مجري فضاي سبز دانشگاه(با توجه به تشکیالت و قرارداد مربوطه با شرکت فائزون 

 :مشاهده است
 برگزاري مناقصه محدود)1
 مدیریت و طراحی)2
 آماده سازي و کاشت)3
 نگهداري)4
 نظافت )5
 به روز رسانی تجهیزات و تاسیسات)6
 برداشت محصول)7
 :منابع هزینه اي فضاي سبز) 3

 :می باشد با بررسی به عمل آمده مشخص گردید که منابع هزینه فضاي سبز به شرح زیر
  3(حقوق و دستمزد به شرح جدول شماره( 

  4(مالیات بر ارزش افزوده به شرح جدول شماره( 

 هزینه مدیریت 

 هزینه کود ریزي 

 هزینه سم پاشی و محلول پاشی 

  نشاي فصلی 
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 نظافت شامل بارزدن نخاله هاي فضاي سبز 

 امور تاسیسات و سوخت 

  استهالك 

 
 هزینه ساالنه ینه ماهانههز  ٭ سمت نام ونام خانوادگی ردیف

 97,688,796 8,140,733 جارو کش محوطه و خیابان مرتضی رمضانی 1

 97,688,796 8,140,733 جارو کش محوطه و خیابان علیرضا زیارتی 2

 97,688,796 8,140,733 جارو کش محوطه و خیابان احسان شاطریان 3

 97,688,796 8,140,733 جارو کش محوطه و خیابان کاظم شاطریان 4

 97,688,796 8,140,733 نماینده و کارشناس فضاي سبز محسن اسد زاده 5

 97,688,796 8,140,733 رابط ونماینده کارگرفضاي سبز آرانی  مهدي صادقی 6

 97,688,796 8,140,733 کارگرفضاي سبز ابوالفضل آخوندي 7

 97,688,796 8,140,733 کارگرفضاي سبز یاسر آخوندي 8

 97,688,796 8,140,733 کارگرفضاي سبز داربابی علی آباديمحمو 9

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز محمد رضا آقابابایی 10

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز محسن آهنگریان یزدلی 11

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز سید علیرضا بابایی 12

 97,688,796 8,140,733 فضاي سبزکارگر  محمد باغچه مرقی 13

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز محمد بنده علی مرقی 14

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز حسنی.... عزت ا 15

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز عباس حق وردي 16

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز رضا حیدري 17

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز خند ه روحسین  18

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز حمید رضا دادایی 19

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز محسن دادایی 20

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز موسی دادایی 21

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز میثم دولتخواه 22

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز محمد رجب زاده 23

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز محسن رعایایی 24

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز جعفر رفیعی 25

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز احمد زاهدي 26

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز محسن زیارتی 27

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز مرتضی سلمان 28

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز غالمرضا شاکري اصل 29

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز مجید شاهی راوندي 30

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز مهدي شاهی راوندي 31

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز حسین شبانزاده ویدوجی 32

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز علیرضا شریفی 33

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز حسین صادقی 34

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز غالمعلی صحرادوست 35

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز سید حسن صفوي 36

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز بوالفضل عباسیانا 37

  )3(جدول 
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 )3(ادامه جدول 
 هزینه ساالنه هزینه ماهانه  ٭ سمت نام ونام خانوادگی ردیف

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز احمد عباسیان ورکانی 38

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز محسن غفاري 39

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز رعباسعلی قربانی پو 40

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز حسین کریم زاده قمصري 41

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز محمد مهدي ماشی 42

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز مهدي محمد زاده آقایی 43

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز حسین محمدي نیکو 44

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز محمد رضا معینی زاده 45

 97,688,796 8,140,733 کارگر فضاي سبز غالمرضا نوري 46

 4,493,684,616 374,473,718 جمع

 
ر قالب قرارداد فضاي سبز آمده زم به توضیح است؛ افرادي که در هزینه یابی خوابگاه ها در قسمت فضاي سبز مورد بررسی قرار گرفتند دال

این اشخاص عبارتند از خانم ها ناهید چوپانی،فاطمه معصومی . اند که در اینجا از محاسبه مجدد حقوق و دستمزد این افراد صرفنظر می شود
ده شده اندکه کارگر ضمنا افرادي در قالب قرارداد فضاي سبز گنجان. وآقایان علیرضا کدخدایی، محمد علی مطهري و رضا واحدزاده زارع

سلمانیان، عبدالکریم غفاري و ...بنایی محسوب شده و در فضاي سبز نقشی ندارند این افراد عبارتند از آقایان حمید جعفري مقدم ، ماشاءا
 .شود البته این بدان معنا نیست که این افراد مازاد هستند بلکه هزینه این افراد باید در قسمت هاي دیگر دیده. قصابی...روح ا

مالیات بر ارزش افزوده در واقع نوعی هزینه براي مصرف .از دیدگاه اقتصادي، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است
 .کننده نهایی است که باید هر سه ماه یکبار پرداخت شود

 :به طور کلی در نظام مالیاتی کشور چهار نوع مالیات اخذ می گردد
 دمالیات بر درآم 

  مالیات بر ارزش افزوده 

  مالیات تکلیفی 

 مالیات بر اجاره 

کسب می کند بستگی دارد سایر مالیات ها به سود و ) مؤدي(مالیات بر درآمد که مستقیما به میزان سودي که فرد مالیات دهنده  به غیر از
   .دنزیان بستگی نداشته و باید پرداخت شو

  :ش افزودهمعاف از پرداخت مالیات بر ارز کاالهاي

م مصرفی درمانی زلوا، انواع دارو ،زنبور عسل و نوغان ،آبزیان ، در این قانون معافیت هاي مربوط به بخش کشاورزي شامل دام وطیورزنده
 اطالعات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده .بذر و نهال است ،سم، خوراك دام و طیور و انواع کود  ،)حیوانی و گیاهی(و خدمات درمانی

 .آمده است) 4(قرارداد فضاي سبز در جدول شماره 
 

 هزینه مالیات بر ارزش افزوده٭ مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات بر ارزش افزوده مبلغ قرارداد سال

1390 383,037,190 4% 15,321,488 15,321,488 

1391 447,740,292 5% 22,387,015 246,257,161 

 261,578,648 جمع

 .محاسبه شده است 11براي  91براي یکماه و در سال  90وضیح اینکه هزینه مالیات بر ارزش افزوده در سال ت  ٭

)4(جدول   
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انجام می شود سهم حقوق و دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده براي هر کدام از فعالیت ها با  ABCبا عنایت به اینکه هزینه یابی به صورت 
به غیر از فعالیت نظافت که تعداد افراد آن مشخص وقابل محاسبه است  بقیه  ".کن شده استتوجه به حجم آن فعالیت محاسبه و سرش

 "درصدها از مسئول فضاي سبز دانشگاه دریافت شده است 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 :محاسبه هزینه ها بر حسب فعالیت هاي شناسایی شده) 4 
 

 : برگزاري مناقصه محدود) الف
هزینه . با توجه به اینکه نگهداري فضاي سبز از طریق پیمانکاري انجام می شود لذا ساالنه یکبار مناقصه به صورت محدود برگزار می شود

 .برگزاري مناقصه بسیار نازل بوده و به همین دلیل در هزینه خدمات اداري پیش بینی می شود
 :احیفعالیت مدیریت و طر)ب

با توجه به ساختار اداري امور فضاي سبز و نیز میزان نقش هر یک از مدیران ، هزینه هاي مدیریت با در نظر گرفتن میزان تخصیص وقت آن 
همچنین از آنجایی که طراحی فضاي سبز توسط کارشناس مسئول فضاي سبز دانشگاه انجام می شود . ها به فضاي سبز محاسبه گردیده است

  i.لحاظ گردیده است) 5(تمزد و سایر مزایاي نامبرده محاسبه و در هزینه یابی به شرح جدول شمارهحقوق و دس
  

 سهم مالیات بر ارزش افزوده

به روزرسانی تجهیزات 
 وتاسیسات

 ق و دستمزد سهم حقو

 برداشت محصول

 شرح فعالیت

 مدیریت و طراحی

 نگهداري

 آماده سازي وکاشت

 نظافت

 درصد 70

 درصد 0

 درصد 15

 درصد 2

 درصد 3

 درصد10

 درصد 0

 درصد 15

 درصد 70

 درصد10

 درصد 3

 درصد 2

 درصد 0 درصد 0 برگزاري مناقصه محدود
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 عنوان شغلی
نام و نام 
 خانوادگی

درصد 
وقت 
 گذاري

کسري 
 موظفی

 حق مسئولیت حکم

حقوق و مزایاي  سربار
مرتبط با فضاي 

 سبز
 بیمه بازنشستگی

پس 
 انداز

عیدي و 
 سنوات

ایاي حقوق ومز
 سالیانه

 27,364,725 456,078,744 4,020,000 0 0 4,624,200 11,529,278 26,897,605 0.8 %6 دکتر محمدي معاون طرح و توسعه

مدیر فنی و طرح هاي 
 عمرانی

 25,930,536 259,305,360 4,020,000 68,600 261,099 1,734,213 4,511,594 14,698,274 0 %10 مهندس توفیقی

 سبز دانشگاه مسئول فضاي
مهندس قرآنی 

 نیا
100% 0 11,671,262 1,475,691 1,338,024 261,099 0 4,020,000 180,972,912 180,972,912 

مسئول دفتر مدیر فنی 
 وطرح هاي عمرانی

 13,550,826 135,508,260 10,320,000 0 186,697 1,244,647 550,925 8,450,086 0 %10 حسن مصطفوي

 طراحی
مهندس قرآنی 

 نیا
100% 0 _ _ _ _ _ _ _ 0 

 247,818,999 جمع

 
 :فعالیت آماده سازي و کاشت) ج

این مرحله عبارت است از شخم زنی و آماده کردن کرت ها و جوي ها جهت بذر پاشی و انجام امور مربوط به پخش کود دامی و 
امی و مغذي ونیز بذر هاي مناسب به عهده دانشگاه می تامین لوازم ومواد مصرفی به طور کلی شامل انواع کودهاي شیمیایی ،د.شیمیایی

الزم به ذکر است که هزینه توسعه فضاي سبز و فعالیت هاي ذیربط از جمله جدول گذاري .باشدکه هزینه هاي مربوطه به شرح ذیل می باشد
 .در این مطالعه لحاظ نشده و تماما در فعالیت محوطه سازي دیده می شود....، فرش دسترسی ها و 

 

 
  

 عنوان ردیف
میزان مصرف 

 خوابگاهها در سال
 میزان مصرف ساالنه

هزینه (فی
 )واحد

هزینه 
 )ریال(ساالنه

 674,052,692 _ _ _ سهم از حقوق و دستمزد 1

 39,236,797 _ _ _ سهم از مالیات بر ارزش افزوده 2

 90,000,000 450,000 200 10 )تن(کود دامی 2

 24,705,882 10,000 2471 250 )کیلو(کودهاي شیمیایی 3

 9,882,353 200,000 49 5 )کیلو(کود هاي ریز مغذي 4

 9,882,353 250,000 40 4 )لیتر(محلول پاشی 5

 11,858,824 200,000 59 6 )لیتر(سمپاشی 6

 59,294,118 _ _ _ نشاي فصلی بذر هاي گل وگیاه 8

 918,913,019 جمع

 .هکتار بقیه مربوط به دیگر قسمت ها می باشد 30.2کتار آن سهم خوابگاهها و ه 3.4هکتار است که  33.6کل فضاي سبز ٭

 .تن کود دامی بر اساس گفته کارشناس مسئول فضاي سبز بدست آمده است200

 )6(جدول 

 )5(جدول 
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 : فعالیت  نگهداري) د
ی گیاهان و درختچه ها، این هزینه ها عبارت است از آبیاري، سم پاشی، وجین کردن، چمن زدن ، پرچین زدن، پیوند زدن ، شکل ده

 . شستشوي درختان و دیگر فعالیت ها طبق قرارداد می باشد
توضیح اینکه هزینه هاي نگهداري به دلیل فرآیند طوالنی مدت و غیرمقطعی بودن آن بیشترین میزان حقوق و دستمزد و مالیات بر ارزش 

 .شاهده استقابل م) 7(افزوده را به خود اختصاص داده است که در جدول شماره 
 

 عنوان ردیف
میزان مصرف 

 ساالنه

هزینه (فی
 )واحد

 )ریال(هزینه ساالنه

 3,145,579,231 _ _ سهم ازحقوق و دستمزد 1

 183,105,054 _ _ سهم از مالیات بر ارزش افزوده 2

 16,000,000 400,000 40 )عدد(قطعات آبیاري بارانی 3

 5,000,000 1,000 5000 )عدد(قطعات آبیاري قطره اي 4

 3,349,684,285 جمع

ریال صرف هزینه  1,250,000مترمربع ، ساالنه مبلغی معادل  2250در هزینه یابی انجام شده در مورد خوابگاه ها مشخص گردید  که براي 
 .آبیاري می شود

 :فعالیت نظافت) ه
برگ درختان می باشد که با توجه به کرایه هر این هزینه ها شامل نظافت محوطه و جمع آوري ضایعات و نخاله هاي مربوط به شاخ و

در نظر گرفته شده % 10)جاروکشی(سهم از حقوق و دستمزد این فعالیت بر اساس تعداد افراد بخش نظافت.سرویس محاسبه شده است
 .قابل مشاهده است) 8(این اطالعات در جدول شماره . است

 

 عنوان ردیف
میزان مصرف 

 خوابگاهها در سال

ف میزان مصر
 ساالنه

هزینه (فی
 )واحد

 )ریال(هزینه ساالنه

 449,368,462 _ _ _ سهم ازحقوق و دستمزد 1

 26,157,865 _ _ _ سهم از مالیات بر ارزش افزوده 2

 4,842,353 7,000 692 70 )لیتر(سوخت 3

 98,823,529 40,000 2471 250 )سرویس(نظافت  4

 579,192,209 جمع

 
 :تجهیزات و تاسیساتفعالیت به روز رسانی ) و

توضیح این مطلب ضروري است که تهیه تجهیزات به عهده دانشگاه و تعمیرات آن به عهده پیمانکار می باشد با توجه به پایین بودن قیمت 
 .ساله آن ها هزینه تعمیرات ساالنه بسیار ناچیز است 5ماشین آالت و تعویض 

 .استقابل مشاهده ) 9(استهالك ساالنه در جدول شماره 
  

)7(جدول   

)8(جدول   
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 )ریال(مبلغ تعداد )ریال(فی عنوان ردیف
عمر 

 )سال(مفید

استهالك 
هزینه /ساالنه

 ساالنه

 134,810,538 _ _ _ _ سهم از حقوق و دستمزد 1

 7,847,359 _ _ _ _ سهم از مالیات بر ارزش افزوده 2

 29,647,059 _ _ _ _ امور تاسیساتی 3

 8,000,000 5 40,000,000 2 20,000,000 دستگاه چمن زن 4

 2,000,000 5 10,000,000 1 10,000,000 دستگاه شمشادزن 5

 2,000,000 5 10,000,000 1 10,000,000 دستگاه علف چین چمن 6

 2,000,000 5 10,000,000 1 10,000,000 دستگاه سم پاشی موتوري 7

 186,304,957  70,000,000 جمع

 
  :فعالیت برداشت محصول) ز

ریال هزینه  30,000,000تن گل محمدي در پژوهشکده اسانس قمصر سالیانه  5تا  3ر صفحات قبل اشاره شد تولید ساالنه همانطور که د
صرف چیدن گل ها می شود البته با بررسی هاي به عمل آمده مشخص گردید که در هنگام برداشت محصول از افراد خارج از سازمان به 

 .نمایش داده شده است) 10(اطالعات فعالیت مذکور در جدول شماره .دعنوان کارگران روزمزد استفاده می شو
 

 )ریال(هزینه ساالنه عنوان ردیف

 89,873,692 سهم از حقوق و دستمزد 1

 5,231,573 سهم از مالیات بر ارزش افزوده 2

 30,000,000 هزینه چیدن گل محمدي 3

 125,105,265 جمع

 :جمع بندي هزینه ها)5
دانشجو در سال مبلغ  فضاي سبز به ازاي هرآمده و در نتیجه سرانه ) 11(هزینه ها به تفکیک هر بخش در جدول شماره قسمت در این ) الف

 .ریال می باشد 855,541
 

 )ریال(هزینه فعالیت عنوان فعالیت ردیف
سرانه فضاي سبز به ازاي هر 

 )ریال(دانشجو
 سهم هزینه

 %0 0 0 برگزاري مناقصه محدود 1

 %5 39,212 247,818,999 الیت مدیریت و طراحیفع 2

 %17 145,398 918,913,019 فعالیت آماده سازي و کاشت 3

 %62 530,013 3,349,684,285 فعالیت نگهداري 4

 %11 91,644 579,192,209 فعالیت نظافت 5

 %3 29,479 186,304,957 فعالیت به روز رسانی تجهیزات و تاسیسات 6

 %2 19,795 125,105,265 محصول فعالیت برداشت 7

 %100 855,541 5,407,018,733 جمع

 

)9(جدول   

)10(جدول   

)11(جدول   
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 )مترمربع است 335,900کل متراژ فضاي سبز دانشگاه .(می باشد) 12(هزینه فضاي سبز به ازاي هر متر مربع به شرح جدول شماره) ب
 

 
 .می باشد) 14(هزینه فضاي سبز به ازاي هر مترمربع معادلسازي شده به شرح جدول ) ج

فصلی و زینتی و درخت براي هریک  معادلسازي انجام شده بدین شکل است که با توجه به حساسیت انواع گونه ها از قبیل چمن ، گل هاي
در گونه هاي یاد شده براي چمن به دلیل زحمت نگهداري ، حساسیت باال نسبت به آفات و . از آن ها ضریبی در نظر گرفته شده است

تی به دلیل عملیات ، براي انواع گل رز و دیگر گل هاي فصلی و زین 3بیماري هاي فیزیولوژیکی ، آبیاري مداوم و نیاز تغذیه اي باال ضریب 
و براي انواع گونه هاي درخت و درختچه به دلیل  2هرس و نیازهاي تغذیه اي و در عین حال حساسیت کمتر نسبت به چمن ضریب 

کل متراژ . (قابل مشاهده است) 13(در نظر گرفته شده که در جدول شماره  1پایداري و ماندگاري بیشتر نسبت به موارد قبل ضریب 
 ) مترمربع است 342,060ده فضاي سبز معادلسازي ش

اطالعات فوق بر اساس تجارب کارشناس مسئول فضاي سبز دانشگاه و با کمک ایشان استخراج شده است که این اطالعات در رابطه با 
 .محاسبه هزینه هر قسمت از فضاي سبز دانشگاه استفاده خواهد شد

 

 نام محل ردیف

 )ر مربعمت(تفکیک محوطه بر اساس گونه گیاهی

انواع گونه درختی  معادلسازي
 )1ضریب (ودائمی

انواع رز و گل هاي فصلی 
 )2ضریب (بعالوه خزانه تولیدي

 )3ضریب(چمن

 8,690 640 1,200 4,370 مهمانسراي اساتید 1

2 

و )ریاضی،شیمی،فیزیک(دانشکده علوم
پاسیوهاي مربوطه بعالوه محوطه آموزش و 

 پاسیوي مربوطه

6,696 950 280 9,436 

 9,580 30 670 8,150 مرکز مشاوره، انتظامات، کتابخانه،انتشارات 3

 10,214 950 1,050 5,264 سلف سرویس مرکزي 4

 14,050 410 1,820 9,180 مجموعه خوابگاه خواهران و بابا خلیل 5

 هزینه فعالیت عنوان فعالیت ردیف
سرانه فضاي سبز به ازاي هر 

 )ریال(متر مربع
 هزینه سهم

 %0 0 0 برگزاري مناقصه محدود 1

 %5 738 247,818,999 فعالیت مدیریت و طراحی 2

 %17 2,736 918,913,018 فعالیت آماده سازي و کاشت 3

 %62 9,972 3,349,684,285 فعالیت نگهداري 4

 %11 1,724 579,192,209 فعالیت نظافت 5

 %3 555 186,304,957 فعالیت به روز رسانی تجهیزات و تاسیسات 6

 %2 372 125,105,265 فعالیت برداشت محصول 7

 %100 16,097 5,407,018,733 جمع

)12(جدول   

)13(جدول   
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6 
شامل (مجموعه خوابگاه برادران و پارك مربوطه

 )بهداري و بازارچه دانشجویی
9,610 1,590 1,500 17,290 

 6,200 0 1,600 3,000 نهالستان و گلخانه 7

 2,540 200 170 1,600 کوي اساتید وورزشگاه 8

 4,000 0 0 4,000 )آزمایشگاه فیزیک(خطوط اکالیپتوسها 9

 4,650 45 150 4,215 بلوار اصلی دانشگاه 10

11 
کارگاه --مرکز رشد -بلوار کمربندي شرقی 

 اداره رفاه _مهندسی
8,880 0 200 9,480 

 20,320 0 0 20,320 درختکاري ضلع شرقی دانشگاه 12

 18,100 0 0 18,100 درختکاري ضلع غربی دانشگاه 13

 11,700 3,500 250 700 دانشکده مهندسی 14

 300 50 60 30 ساختمان مرحوم دکتر ارشدي 15

 7,770 2,170 330 600 و سرپوشیده) آبنما(آمفی تئاتر رو باز 16

 5,700 0 550 4,600 موتوري وپاسیوي مربوطه 17

 13,120 100 1,660 9,500 )ساختمان مرحوم اسالمی(محوطه کالس ها 18

 9,060 750 820 5,170 شیمی و پردیس خواهران-آز 19

 18,014 750 490 14,784 پارك ورودي دانشگاه 20

 5,660 1,000 180 2,300 خانه فرهنگ 21

 8,216 0 1,050 6,116 ورودي خوابگاهها 22

 10,940 1,200 400 6,540 مسجد دانشگاه 23

 5,190 100 800 3,290 )دانشکده معماري وهنر( 24

25 
بلوارهاي انتهایی دانشگاه و میدان آزادگان و 

 خباز خانه
6,750 600 350 9,000 

 50,010 850 15,380 16,700 مرکز اسانس قمصر 26

 12,890 2,570 550 4,080 دانشکده ادبیات 27

 4,830 1,110 200 1,100 )فیض(محوطه اجتماعا ت 28

 20,770 5,700 870 1,930 گلزار شهداي گمنام 29

 12,420 2,850 770 2,330 محوطه سازمان مرکزي 30

 1,920 400 110 500 دانشکده منابع کویري 31

 342,060 27,705 34,270 190,405 )مترمربع(جمع 

 34 3 3 19 )هکتار(جمع 
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 هزینه فعالیت عنوان فعالیت ردیف
سرانه فضاي سبز به ازاي هر متر 

 )ریال(مربع معادلسازي شده

سهم 
 هزینه

 %0 0 0 برگزاري مناقصه محدود 1

 %5 724 247,818,999 فعالیت مدیریت و طراحی 2

 %17 2,686 918,913,018 فعالیت آماده سازي و کاشت 3

 %62 9,793 3,349,684,285 فعالیت نگهداري 4

 %11 1,693 579,192,209 فعالیت نظافت 5

 %3 545 186,304,957 فعالیت به روز رسانی تجهیزات و تاسیسات 6

 %2 366 125,105,265 فعالیت برداشت محصول 7

 %100 15,807 5,407,018,733 جمع

 
 :محدودیت هاي هزینه یابی انجام شده)6

و هزینه هاي امور مالی وکارپردازي به دلیل ) آب ، برق ، گاز و تلفن(ت ها مانند هزینه انرژي مصرفیدر این مجموعه هزینه برخی فعالی
پراکندگی محیط فضاي سبز واستفاده مشترك با دیگر بخش ها قابل اندازه گیري نبوده و از آن صرفنظر شد هرچند که این هزینه ها در 

برخی مدیران عالی ومیانی که به نوعی با فضاي سبز مرتبط اند و نیز هزینه ماموریت ها ،  ضمنا نقش. فرآیند فعالیت ها مهم به نظر می رسد
 .برگزاري جلسات و هزینه هاي نظارتی که البته جزو هزینه هاي پنهان همه فرآیند ها می باشند محاسبه نشده است

 
  

 )14(جدول 
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 آموزش
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  حوزهشناخت  -1

 عاونتم. باشد واهران، پردیس دانشگاهی و همچنین دانشکده آموزش الکترونیکی میدانشکده، واحد خ 10دانشگاه کاشان متشکل از 

ها و  در این مطالعه تمامی دانشکده. می باشند ها دانشکدهدر  اصلی امور آموزش انبه عنوان متولیهاي آموزشی  و گروهدانشکده  آموزشی

پژوهشکده هاي اسانس (به ذکر است که برخی از مراکز پژوهشی الزم. واحدهاي دانشگاهی و پردیس ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت

داراي دانشجو می باشند ولی هزینه هاي این مرکز در مطالعه اي جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد همچنین دانشکده آموزش هاي ) و نانو

 .مجازي نیز بصورت جداگانه هزینه یابی خواهد شد

 

 نمودار سازمانی) الف 

معاونت آموزشی و معاونت : معاونت تشکیل شده است  2در نمودار سازمانی دانشکده ها مشخص است هر دانشکده از  همانگونه که

در این مطالعه هزینه یابی معاونت آموزشی انجام خواهد شد و هزینه یابی معاونت پژوهشی دانشکده در مطالعات دیگر مورد . پژوهشی

 .بررسی قرار گرفته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریاست دانشکده

 شوراي آموزشی پژوهشی دانشکده

 گروه هاي آموزشی

 معاونت آموزشی معاونت پژوهشی
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 نمودار شکست کار) ب

 

 هزینهمراکز ) ج

ذکر این مطلب ضروري است که  در اینجا. می باشدی دانشگاه هاي پردیسو  ، واحدهاها مراکز هزینه شناسایی شده شامل تمامی دانشکده

الزم به ذکر است که کالس هاي . وجود ندارد برخی از دانشکده ها داراي ساختمان مشترك بوده و  امکان تفکیک کارکنان اداري آنها

 .شود گردد به عبارتی براي این رشته ها بصورت مجزا کالس برگزار نمی پردیس دانشگاهی بصورت مشترك با رشته هاي مرتبط برگزار می

 مراکز هزینه): 1(جدول 

 نام دانشکده ها با توجه به ساختمانهاي مشترك نام دانشکده هاي تفکیک شده ردیف
 علوم انسانی  1

 علوم انسانی
 ادبیات و زبانهاي خارجی 2

 شیمی 3

 فیزیک 4 علوم

 ریاضی 5

 مهندسی  6

 مهندسی مکانیک 7 مهندسی

 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 معماري و هنر معماري و هنر 9

 منابع طبیعی منابع طبیعی 10

 خواهران واحد هرانخوا واحد 11

 - پردیس دانشگاهی 12

 تعداد کارکنان و اعضاي هیئت علمی) د 

همانطور که در بخش قبل عنوان شد کالس هاي . تفکیک آمده است تعداد کارکنان و اعضاي هیئت علمی مراکز هزینه به) 2(در جدول 

مشترك برگزار شده لذا امکان تفکیک کارکنان و اعضاي هیأت علمی براي پردیس دانشگاه یوجود  ،پردیس دانشگاهی با سایر کالس ها

 . همچنین پردیس خواهران بصورت مجزا داراي هیأت علمی نمی باشد. ندارد

ست کارشک  

تهیه برنامه هاي 
آموزشی و اجراي 

خدمات 
 آموزشی

ایجاد دوره ها و  امور نظارتی
 رشته هاي جدید

برگزاري 
 امتحانات

همکاري با 
 سایر حوزه ها

تهیه گزارشات  مدیریت 
 مربوطه
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 ارکنان و اعضاي هیئت علمیتعداد ک): 2(جدول 

 تعداد کارکنان اعضاي هیئت علمی نام دانشکده ردیف
 37 علوم انسانی 1

11 
 25 ادبیات و زبانهاي خارجی  2

 24 شیمی  3

 19 فیزیک  4 18

 24 ریاضی 5

 18 مهندسی  6

 19 مهندسی مکانیک 7 20

 23 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 13 24 معماري و هنر  9

 5 5 منابع طبیعی 10

 7 مشترك خواهران واحد 11

 مشترك مشترك پردیس دانشگاهی 12
 67 218 جمع

 

 وضعیت دانشجویان) ه

این . باشد نفر می 5556برابر با ) 3(دهد تعداد دانشجویان دانشکده ها و پردیس هاي دانشگاه کاشان بر اساس جدول  آمار نشان می

 نفر دانشجوي دوره 3968 ،از این تعداد. مشغول به تحصیل هستند 92-91دانشجویان شامل کسانی هستند که در ترم دوم سال تحصیلی 

 .نفر دانشجوي دوره شبانه می باشند 1588روزانه و 

 وضعیت دانشجویان): 3(جدول 

 دانشکده ردیف

 شبانه روزانه

 جمع
 کارشناسی

کارشناسی 
 ارشد

 کارشناسی جمع دکتري
کارشناسی 

 ارشد
 جمع دکتري

 1102 351 0 94 257 751 19 158 574 علوم انسانی 1

 565 145 1 38 106 420 14 109 297 ادبیات و زبان هاي خارجی 2

 525 131 0 43 88 394 72 82 240 شیمی 3

 317 85 0 18 67 232 26 49 157 فیزیک 4

 455 89 0 18 71 366 22 61 283 ریاضی 5

 548 182 0 33 149 366 16 77 273 مهندسی 6

 533 181 2 40 139 352 43 93 216 مهندسی مکانیک 7

 685 231 0 30 201 454 22 75 357 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 553 140 0 22 118 413 0 64 349 معماري و هنر 9

 70 12 0 12 0 58 12 46 0 منابع طبیعی 10

 137 41 0 3 38 96 0 8 88 واحد خواهران 11

 66 0 0 0 0 66 66 0 0 پردیس دانشگاه کاشان 12

 5556 1588 3 351 1234 3968 312 822 2834 جمع

 92دف در فروردین سطالعات دریافتی از سامانه ا: مأخذ    
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 .ضرایب مقاطع مختلف و دانشکده هاي مختلف براي معادل سازي دانشجویان آمده است) 4(در جدول 

 

 هاي مختلف ظرایب معادل سازي دانشجویان در مقاطع و دانشکده): 4(جدول 

 ضریب مقطع ضریب دانشکده

 1 کارشناسی 1 علوم انسانی

 3 کارشناسی ارشد 1.68 علوم پایه

 5 دکتري 1.85 مهندسی

   2 معماري
   2.20 منابع طبیعی

 

 .معادل سازي شده اند) 4(دانشجویان مقاطع مختلف بر اساس ضرایب جدول ) 5(در جدول 

 )با اعمال معادل سازي مقاطع(وضعیت دانشجویان ): 5(جدول 

 دانشکده ردیف

 شبانه روزانه

 جمع
 کارشناسی

سی کارشنا
 ارشد

 کارشناسی جمع دکتري
کارشناسی 

 ارشد
 جمع دکتري

 1682 539 0 282 257 1143 95 474 574 علوم انسانی 1

 919 225 5 114 106 694 70 327 297 ادبیات و زبان هاي خارجی 2

 1063 217 0 129 88 846 360 246 240 شیمی 3

 555 121 0 54 67 434 130 147 157 فیزیک 4

 701 125 0 54 71 576 110 183 283 ریاضی 5

 832 248 0 99 149 584 80 231 273 مهندسی 6

 979 269 10 120 139 710 215 279 216 مهندسی مکانیک 7

 983 291 0 90 201 692 110 225 357 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 725 184 0 66 118 541 0 192 349 معماري و هنر 9

 234 36 0 36 0 198 60 138 0 منابع طبیعی 10

 159 47 0 9 38 112 0 24 88 واحد خواهران 11

 330 0 0 0 0 330 330 0 0 پردیس دانشگاه کاشان 12

 9162 2302 15 1053 1234 6860 1560 2466 2834 جمع

 

 شناسایی فعالیت ها -2

 .باشدفعالیت هاي شناسایی شده مربوط به گروه هاي آموزشی و معاونت آموزشی دانشکده ها می 

 برنامه ریزي آموزشی: 

 ...ها و تهیه و تنظیم برنامه هاي آموزشی، واحدهاي درسی مورد نیاز و تعیین محل کالسها، آزمایشگاه

 خدمات آموزشی: 
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انتخاب واحد، حذف و اضافه، تنظیم برنامه دروس، امور کالسها، حذف تکدرس، حذف ترم، برگزاري  امتحانات میان ترم و پایان ترم 

برنامه امتحانات، تنظیم برنامه مراقبت، مکان یابی، دریافت لیست نمرات، تطبیق لیست نمرات با صورتجلسات امتحانات، تایید و اعالم  تنظیم(

مرخصی تحصیلی، ثبت و ضبط نمرات و بررسی، تطبیق و تایید نمرات، تمدید کارت ).به موقع نمرات و ارائه آن به مراجع ذیربط

دانشجویان و تنظیم وارائه آنها به مراجع ذیربط و پیگیري ... جام امور مربوط به تقاضاهاي انتقال، مهمان ، انصراف و دانشجویی، نظارت بر ان

نظارت بر انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان انتقالی ، انصرافی و دانش اقدامات الزم و انعکاس نتایج به دانشجویان متقاضی، 

زارش تدریس و حق التدریس اساتید، همکاري در زمینه برگزاري سمینارهاي علمی و آموزشی، پروژه ها و ، تهیه و تنظیم گآموخته

هاي  ها و رشته هاي آموزشی، ایجاد دوره جلسات دفاعیه دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد ودکتري، ارزیابی کمی و کیفی فعالیت

 )کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا(تحصیلی 

  نظري و عملی دانشجویانآموزش 

  تشکیل کالسها، آزمایشگاهها و کارگاهها، تشکیل کالسهاي جبرانی، حضور و غیاب ( نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشی

 . ، نظارت بر تشکیل پرونده دانشجویان)اساتیدو انعکاس به مراجع ذیربط 

 مدیریت 

 اي  منابع هزینه  -3

  حقوق و مزایا کارکنان و اساتید 

 التدریس اساتید مدعو و اعضاي هیئت علمی حق 

 اقالم مصرفی 

 استهالك تجهیزات 

 استهالك ساختمان 

 محاسبه هزینه ها به تفکیک فعالیت هاي شناسایی شده -4 

اي آن  در بخش قبل فعالیت هاي مربوط به آموزش دانشکده ها اعم از گروه هاي آموزشی و آموزش هر دانشکده و همچنین منابع هزینه

به منظور اختصاص منابع هزینه . در ادامه الزم است تا منابع هزینه هر فعالیت، تعیین شده و به آن فعالیت اختصاص داده شود. گردید مشخص

لذا  .به هر فعالیت می توان فعالیت هاي برنامه ریزي آموزشی،خدمات آموزشی و نظارت را تحت عنوان خدمات آموزشی در نظر گرفت

 .فعالیت عمده آموزش، خدماتی آموزش و مدیریت طبقه بندي می شود 3اسایی شده در قالب تمامی فعالیت هاي شن

 خدمات آموزشی -4-1

 هزینه حقوق و مزایا -4-1-1
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در ابتدا هزینه هاي کارکنان دانشکده ها به . گردد کارکنان به تفکیک هر دانشکده محاسبه میهزینه هاي حقوق و مزایا  ،در این بخش

 .قرار محاسبه شده استتفکیک محل است

 ریال:واحد                  کارکنان به تفکیک محل استقرار                                                                                                  يمزایا و هزینه حقوق): 6(جدول 

 سایر *عیدي و سنوات اضافه کار حق مسئولیت حکم دانشکده
مجموع هر 

 دانشکده

 2,748,142,262 314,483,062 99,400,000 207,425,952 140,528,208 1,986,305,040 علوم

 1,828,297,307 206,457,955 82,600,000 91,243,764 48,568,752 1,399,426,836 هنر

 1,990,404,166 235,898,628 57,400,000 200,770,770 81,863,712 1,414,471,056 علوم انسانی

 692,640,515 84,492,879 26,600,000 32,466,720 16,920,000 532,160,916 منابع طبیعی

 3,343,689,359 410,446,587 104,300,000 285,891,984 191,228,568 2,351,822,220 مهندسی

 755,357,606 103,466,054 23,100,000 14,442,996 8,100,000 606,248,556 واحد خواهران

 11,358,531,216 1,355,245,166 393,400,000 832,242,186 487,209,240 8,290,434,624 معج

 .سنوات کارمندان رسمی و پیمانی در پایان خدمت پرداخت می شود لذا برای این کارکنان در حال حاضر سنوات در نظر گرفتھ نشده است *        

 

ها  همانطور که عنوان شد کارکنان برخی از دانشکده .می باشدریال  11,358,531,216 هزینه ساالنه محاسبه شده براي کارکنان ساالنه

لذا به منظور محاسبه سهم هر دانشجو، سهم هر دانشکده با توجه به تعداد  ها وجود ندارد؛ مشترك است و امکان تفکیک بین دانشکده

 هاي مختلف در هاي مربوط به دانشکده همچنین هزینه. شود به میدانشجوي آن دانشکده تعیین شده و در نهایت هزینه هر دانشکده محاس

 .شود خواهران با توجه به تعداد دانشجویان هر دانشکده، به دانشکده مربوطه اختصاص داده می واحد

 هاي خارجی از هزینه هاي کارکنان هاي علوم انسانی و ادبیات و زبان سهم دانشکده): 7(جدول 
 مسه تعداد دانشجو دانشکده

 %66 1102 علوم انسانی

 %34 565 یزبانهاي خارج ادبیات و

 

 یک و ریاضی از هزینه هاي کارکنانهاي شیمی، فیز سهم دانشکده): 8(جدول 
 سهم تعداد دانشجو دانشکده
 %40 525 شیمی

 % 25 317 فیزیک

 %35 455 ریاضی

 

 هاي مهندسی، مهندسی مکانیک و مهندسی برق و کامپیوتر از هزینه هاي کارکنان سهم دانشکده): 9(جدول 
 سهم تعداد دانشجو دانشکده
 %31 548 مهندسی

 %30 533 مهندسی مکانیک

 %39 685 مهندسی برق و کامپیوتر
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هاي واحد  هاي هر دانشکده به استثناي هزینه محاسبه گردید، هزینه) 9(و  )8(، )7(ها که در جداول  با توجه با سهم هریک از دانشکده

 .برآورد شده است) 10(خواهران به تفکیک به شرح جدول 

 ریال:دکارکنان مرتبط با آموزش دانشکده ها به استثناي واحد خواهران به تفکیک دانشکده                              واح يمزایا و هزینه حقوق): 10(جدول 

 سایر عیدي و سنوات اضافه کار حق مسئولیت حکم دانشکده ردیف
مجموع هر 

 دانشکده

 1,315,792,076 155,944,984 37,945,291 132,723,088 54,117,463 935,061,250 علوم انسانی 1

 674,612,090 79,953,644 19,454,709 68,047,681 27,746,249 479,409,806 ادبیات و زبان هاي خارجی 2

 1,112,393,745 127,296,536 40,235,158 83,961,931 56,883,045 804,017,075 شیمی 3

 671,673,938 76,862,861 24,294,372 50,697,014 34,346,524 485,473,167 فیزیک 4

 964,074,579 110,323,665 34,870,470 72,767,007 49,298,639 696,814,798 ریاضی 5

 1,037,566,121 127,363,947 32,364,892 88,713,934 59,339,329 729,784,018 مهندسی 6

 1,009,165,588 123,877,707 31,478,992 86,285,633 57,715,077 709,808,179 مهندسی مکانیک 7

 1,296,957,651 159,204,933 40,456,116 110,892,417 74,174,161 912,230,023 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 1,828,297,307 206,457,955 82,600,000 91,243,764 48,568,752 1,399,426,836 اري و هنرمعم 9

 692,640,515 84,492,879 26,600,000 32,466,720 16,920,000 532,160,916 منابع طبیعی 10

 10,603,173,610 1,251,779,112 370,300,000 817,799,190 479,109,240 7,684,186,068 جمع 11

 

 .محاسبه شده است) 11(خواهران در جدول  واحدسهم هر دانشکده از هزینه 

 خواهران واحدهاي مختلف از هزینه هاي کارکنان  سهم دانشکده): 11(جدول 
 سهم تعداد دانشکده ردیف

 %33 45 علوم انسانی 1

 %22 30 ادبیات و زبانهاي خارجی 2

 %28 39 ریاضی 3

 %17 23 مهندسی برق و کامپیوتر 3

 %100 137 جمع
 

 .آمده است) 12(، هزینه هاي هر دانشکده نیز محاسبه شده و در جدول )11(هاي محاسبه شده در جدول  با توجه به سهم دانشکده

 ریال: واحد                                                                                  دانشکده هاي مرتبط با واحد خواهران                          کارکنان هزینه هاي ): 12(جدول 

 اضافه کار حق مسئولیت حکم دانشکده ردیف
عیدي و 
 سنوات

 سایر
مجموع هر 

 دانشکده

 248,110,163 33,985,200 7,587,591 4,744,050 2,660,584 199,132,737 علوم انسانی 1

 165,406,775 22,656,800 5,058,394 3,162,700 1,773,723 132,755,158 ادبیات و زبان هاي خارجی 2

 215,028,808 29,453,840 6,575,912 4,111,510 2,305,839 172,581,706 ریاضی 3

 126,811,861 17,370,213 3,878,102 2,424,737 1,359,854 101,778,955 مهندسی برق و کامپیوتر 4

 755,357,606 103,466,054 23,100,000 14,442,996 8,100,000 606,248,556 جمع

 

 . محاسبه شده است) 10(و ) 12(از مجموع جدول ) 13(در نهایت هزینه هاي هر دانشکده به تفکیک بصورت جدول 
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 ریال: واحد                                                    هزینه هاي مرتبط با کارکنان به تفکیک دانشکده ها                                                                     ): 13(جدول 

 اضافه کار حق مسئولیت حکم دانشکده ردیف
عیدي و 
 سنوات

 سایر
مجموع هر 

 دانشکده

 1,563,902,239 189,930,184 45,532,882 137,467,138 56,778,047 1,134,193,987 علوم انسانی 1

 840,018,865 102,610,444 24,513,103 71,210,381 29,519,972 612,164,964 ادبیات و زبان هاي خارجی 2

 1,112,393,745 127,296,536 40,235,158 83,961,931 56,883,045 804,017,075 شیمی 3

 671,673,938 76,862,861 24,294,372 50,697,014 34,346,524 485,473,167 فیزیک 4

 1,179,103,387 139,777,505 41,446,383 76,878,517 51,604,478 869,396,504 ریاضی 5

 1,037,566,121 127,363,947 32,364,892 88,713,934 59,339,329 729,784,018 مهندسی 6

 1,009,165,588 123,877,707 31,478,992 86,285,633 57,715,077 709,808,179 مهندسی مکانیک 7

 1,423,769,512 176,575,147 44,334,218 113,317,154 75,534,015 1,014,008,978 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 1,828,297,307 206,457,955 82,600,000 91,243,764 48,568,752 1,399,426,836 معماري و هنر 9

 692,640,515 84,492,879 26,600,000 32,466,720 16,920,000 532,160,916 منابع طبیعی 10

 11,358,531,216 1,355,245,166 393,400,000 832,242,186 487,209,240 8,290,434,624 جمع

 

محاسبه ) 14(در ادامه با توجه به تعداد دانشجویان بر اساس معادل سازي هاي انجام شده، هزینه سرانه مرتبط با کارکنان به صورت جدول 

 .شده است

 ریال: واحد                                                  هزینه سرانه مرتبط با کارکنان به تفکیک دانشکده ها    ): 14(جدول 

 دانشکده ردیف
سرانه یک دانشجوي 

 کارشناسی

سرانه یک دانشجوي 
 ارشد

سرانه یک دانشجوي 
 دکتري

 4,512,124 2,707,275 902,425 علوم انسانی 1

 4,352,429 2,611,458 870,486 ادبیات و زبان هاي خارجی 2

 5,232,332 3,139,399 1,046,466 شیمی 3

 6,051,117 3,630,670 1,210,223 فیزیک 4

 7,966,915 4,780,149 1,593,383 ریاضی 5

 6,190,729 3,714,437 1,238,146 مهندسی 6

 4,971,259 2,982,755 994,252 مهندسی مکانیک 7

 6,715,894 4,029,536 1,343,179 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 11,216,548 6,729,929 2,243,310 نرمعماري و ه 9

 14,800,011 8,880,007 2,960,002 منابع طبیعی 10

 6,297,700 3,778,620 1,259,540 میانگین

 

ریال، براي یک  1,259,540 همانگونه که مشاهده شد بطور میانگین هزینه سرانه مرتبط با کارکنان براي یک دانشجوي کارشناسی برابر با

 .ریال می باشد 6,297,700براي یک دانشجوي دکتري برابر با و  3,778,620ناسی ارشد برابر با دانشجوي کارش

 مراقبت امتحاناتهزینه  -4-1-2

برابر  92-91ترم در سال تحصیلی  2هزینه . این هزینه بابت مراقبت امتحانات براساس تعداد ساعات امتحانات محاسبه و پرداخت شده است

 .بوده است ریال 232,350,000با 
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 هزینه هاي مراقبت امتحانات به تفکیک دانشکده): 15(جدول 

 دانشکده ردیف
 جمع

 )ریال(

 48,001,702 علوم انسانی 1

 24,900,621 ادبیات و زبان هاي خارجی 2

 21,971,137 شیمی 3

 13,266,381 فیزیک 4

 20,673,793 ریاضی 5

 23,017,381 مهندسی 6

 22,808,132 مهندسی مکانیک 7

 30,382,943 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 24,398,424 معماري و هنر 9

 2,929,485 منابع طبیعی 10

 232,350,000 جمع

 .باشد می) 16(هزینه سرانه مربوط به مراقبت امتحانات به شرح جدول 

 هزینه سرانه مربوط به مراقبت امتحانات به تفکیک دانشکده): 16(جدول 

 دانشکده ردیف
نه یک دانشجوي سرا

 کارشناسی

سرانه یک دانشجوي 
 کارشناسی ارشد

سرانه یک 
 dدانشجوي دکتر

 138,493 83,096 27,699 علوم انسانی 1

 129,019 77,411 25,804 ادبیات و زبان هاي خارجی 2

 103,345 62,007 20,669 شیمی 3

 119,517 71,710 23,903 فیزیک 4

 139,688 83,813 27,938 ریاضی 5

 137,335 82,401 27,467 مهندسی 6

 112,355 67,413 22,471 مهندسی مکانیک 7

 143,316 85,989 28,663 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 149,684 89,810 29,937 معماري و هنر 9

 62,596 37,557 12,519 منابع طبیعی 10

 128,826 77,295 25,765 میانگین

 استهالكهزینه  -4-1-3

به منظور محاسبه هزینه استفاده از این . می باشد) 17(موال دانشکده ها اعم از تجهیزات آموزشی و اداري به شرح جدول ارزش کلیه ا

 . با توجه به طول عمر آنها و با در نظر گرفتن ارزش اسقاط استفاده شده استخطی مستقیم تجهیزات از روش استهالك 

   هزینه استهالك ساالنه =)راییقیمت تمام شده دا  -ارزش اسقاط ( /عمر مفید 

 یعنی قیمت دارایی:قیمت تمام شده 

 یعنی ارزش قراضه ي دارایی در پایان عمر مفید: ارزش اسقاط

 می تواند عملکرد مفید داشته باشدیعنی کل سالهایی که دارایی :عمر مفید
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اگر نرخ استهالك . میلیون ریال برآورد شده است  51,889ارزش تجهیزات با توجه به تعداد و ارزش هر کاال محاسبه شده که در مجموع  

 .ریال خواهد بود 5,188درصد در نظر گرفته شود هزینه استهالك براي یک سال تحصیلی در مجموع برابر  10تمامی تجهیزات 

 هزینه استهالك): 17(جدول 

 نرخ استهالك هزینه دانشکده ردیف
هزینه ساالنه 

 استهالك

 217,998,787 %10 2,179,987,869 علوم انسانی 1

 115,465,327 %10 1,154,653,274 ادبیات و زبان هاي خارجی 2

 1,066,024,180 %10 10,660,241,804 شیمی 3

 651,022,147 %10 6,510,221,471 فیزیک 4

 938,319,992 %10 9,383,199,921 ریاضی 5

 525,168,794 %10 5,251,687,941 مهندسی 6

 513,149,086 %10 5,131,490,858 مهندسی مکانیک 7

 665,352,334 %10 6,653,523,336 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 457,160,225 %10 4,571,602,250 معماري و هنر 9

 39,289,000 %10 392,890,000 منابع طبیعی 10

 5,188,949,872  51,889,498,724 جمع

 

 .آمده است) 18(هزینه سرانه به شرح جدول 

 ریال: هزینه سرانه استهالك                                                                                         واحد): 18(جدول 

 دانشکده ردیف
سرانه یک دانشجوي 

 کارشناسی

سرانه یک دانشجوي 
 کارشناسی ارشد

سرانه یک 
 دانشجوي دکتر

 628,964 377,378 125,793 علوم انسانی 1

 598,266 358,960 119,653 ادبیات و زبان هاي خارجی 2

 5,014,225 3,008,535 1,002,845 شیمی 3

 5,865,064 3,519,039 1,173,013 فیزیک 4

 6,340,000 3,804,000 1,268,000 ریاضی 5

 3,133,465 1,880,079 626,693 مهندسی 6

 2,527,828 1,516,697 505,566 مهندسی مکانیک 7

 3,138,454 1,883,073 627,691 دسی برق و کامپیوترمهن 8

 2,804,664 1,682,798 560,933 معماري و هنر 9

 839,509 503,705 167,902 منابع طبیعی 10

 2,876,996 1,726,198 575,399 جمع

 

ریال و  125,793نی برابر با براساس نتایج بدست آمده هزینه سرانه استهالك براي دانشجوي مقطع کارشناسی در دانشکده علوم انسا

 .ریال می باشد 575,399بطور میانگین هزینه سرانه یک دانشجوي کارشناسی برابر با  همچنین

 جمع بندي هزینه هاي فعالیت خدمات آموزشی -4-1-4
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 ریال: واحد                                      جمع بندي هزینه هاي فعالیت خدمات آموزشی                                                  ): 19(جدول 

 ردیف
 هزینه

 جمع استهالك مراقبت حقوق و مزایا دانشکده

 1,829,902,728 217,998,787 48,001,702 1,563,902,239 علوم انسانی 1

 980,384,814 115,465,327 24,900,621 840,018,865 ادبیات و زبان هاي خارجی 2

 2,200,389,062 1,066,024,180 21,971,137 1,112,393,745 شیمی 3

 1,335,962,466 651,022,147 13,266,381 671,673,938 فیزیک 4

 2,138,097,172 938,319,992 20,673,793 1,179,103,387 ریاضی 5

 1,585,752,296 525,168,794 23,017,381 1,037,566,121 مهندسی 6

 1,545,122,806 513,149,086 22,808,132 1,009,165,588 مهندسی مکانیک 7

 2,119,504,788 665,352,334 30,382,943 1,423,769,512 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 2,309,855,956 457,160,225 24,398,424 1,828,297,307 معماري و هنر 9

 734,859,000 39,289,000 2,929,485 692,640,515 منابع طبیعی 10

 16,779,831,089 5,188,949,872 232,350,000 11,358,531,216 جمع 

 
 .میلیون ریال می باشد 16,779همانطور که مالحظه می شود مجموع هزینه هاي فعالیت خدمات آموزشی برابر با 

 

 

 ریال: احدسرانه هزینه فعالیت خدمات آموزشی                                                                 و): 20(جدول 

 دانشکده ردیف
سرانه یک دانشجوي 

 کارشناسی

سرانه یک دانشجوي 
 کارشناسی ارشد

سرانه یک دانشجوي 
 دکتري

 5,279,581 3,167,749 1,055,916 علوم انسانی 1

 5,079,714 3,047,828 1,015,943 ادبیات و زبان هاي خارجی 2

 10,349,902 6,209,941 2,069,980 شیمی 3

 12,035,698 7,221,419 2,407,140 فیزیک 4

 14,446,603 8,667,962 2,889,321 ریاضی 5

 9,461,529 5,676,918 1,892,306 مهندسی 6

 7,611,442 4,566,865 1,522,288 مهندسی مکانیک 7

 9,997,664 5,998,598 1,999,533 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 14,170,895 8,502,537 2,834,179 معماري و هنر 9

 15,702,115 9,421,269 3,140,423 منابع طبیعی 10

 9,303,521 5,582,113 1,860,704 میانگین

، 1,860,704بطور میانگین هزینه سرانه فعالیت خدمات آموزشی براي مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري به ترتیب برابر با 

 .ریال می باشد 9,303,521و  5,582,113

 ي و عملی دانشجویان آموزش نظر -4-2 

 هزینه حقوق و مزایا -4-2-1

 .در این بخش هزینه هاي مربوط به اعضاي هیأت علمی محاسبه شده است
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 ریال :اعضاي هیأت علمی به تفکیک دانشکده                                                                               واحد يمزایاهزینه حقوق و ): 21(جدول 

 سایر عیدي حق مسئولیت ماهانه مبلغ حکم دانشکده ردیف
مجموع هزینه هر 

 دانشکده

 16,440,732,246 2,096,275,373 126,000,000 249,032,364 13,969,424,509 علوم انسانی 1

 8,763,164,075 1,109,853,360 73,500,000 121,311,974 7,458,498,741 ادبیات و زبانهاي خارجی 2

 10,809,548,148 1,396,749,893 84,000,000 188,503,668 9,140,294,588 شیمی 3

 8,286,801,575 1,195,217,705 66,500,000 143,539,488 6,881,544,382 فیزیک 4

 9,085,042,856 1,215,832,500 84,000,000 167,750,976 7,617,459,380 ریاضی 5

 6,813,785,951 903,076,301 63,000,000 108,951,672 5,738,757,978 مهندسی 6

 7,708,269,017 1,111,481,539 66,500,000 93,387,144 6,436,900,334 مکانیک 7

 8,993,933,784 1,764,089,808 80,500,000 172,939,140 6,976,404,836 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 7,732,767,755 1,043,964,218 84,000,000 69,175,656 6,535,627,881 معماري و هنر 9

 2,000,009,325 286,955,558 17,500,000 89,928,360 1,605,625,406 منابع طبیعی 10

 86,634,054,733 12,123,496,255 745,500,000 1,404,520,442 72,360,538,035 جمع

 .نان در حال حاضر سنوات در نظر گرفته نشده استسنوات اعضاي هیأت علمی در پایان خدمت پرداخت می شود لذا براي این کارک *        

 

هزینه سرانه مرتبط با اعضاي هیأت علمی به  .ریال می باشد میلیون 86,634هزینه ساالنه محاسبه شده براي اعضاي هیئت علمی ساالنه برابر با 

 .محاسبه شد است) 22(شرح جدول 

 ریال: به تفکیک دانشکده                                       واحد اعضاي هیأت علمی يمزایاهزینه سرانه حقوق و ): 22(جدول 

 دانشکده ردیف
سرانه یک دانشجوي 

 کارشناسی

سرانه یک دانشجوي  
 کارشناسی ارشد

سرانه یک دانشجوي  
 دکتري

 47,434,311 28,460,587 9,486,862 علوم انسانی 1

 45,404,995 27,242,997 9,080,999 ادبیات و زبان هاي خارجی 2

 50,844,535 30,506,721 10,168,907 شیمی 3

 74,655,870 44,793,522 14,931,174 فیزیک 4

 61,385,425 36,831,255 12,277,085 ریاضی 5

 40,655,047 24,393,028 8,131,009 مهندسی 6

 37,971,769 22,783,061 7,594,354 مهندسی مکانیک 7

 42,424,216 25,454,530 8,484,843 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 47,440,293 28,464,176 9,488,059 معماري و هنر 9

 42,735,242 25,641,145 8,547,048 منابع طبیعی 10

 48,033,962 28,820,377 9,606,792 میانگین

ناسی ارشد و دکتري برابر با بطور میانگین هزینه سرانه مرتبط با اعضاي هیأت علمی به ترتیب براي یک دانشجوي کارشناسی، کارش

 .ریال می باشد 48,033,962 ریال و 28,820,377 ریال، 9,606,792

 التدریس اساتید مدعو و هیئت علمیهزینه  -4-2-2

 .محاسبه شده است) 23(هزینه هاي حق التدریس اعضاي هیأت علمی و اساتید مدعو به تفکیک دانشکده بصورت جدول 
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 ریال: دریس به تفکیک دانشکده                                                               واحدهزینه حق الت): 23(جدول 

 هیئت علمی مدعو دانشکده ردیف
مجموع هزینه هر 

 دانشکده

 1,967,640,177 1,131,944,421 835,695,756 علوم انسانی 1

 674,068,939 549,766,588 124,302,351 ادبیات و زبانهاي خارجی 2

 999,461,690 850,255,182 149,206,508 شیمی 3

 797,349,901 624,602,341 172,747,560 فیزیک 4

 895,077,795 509,833,458 385,244,337 ریاضی 5

 580,630,456 260,823,514 319,806,942 مهندسی 6

 736,946,111 640,827,212 96,118,899 مکانیک 7

 508,941,667 302,542,942 206,398,725 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 1,125,581,302 298,239,587 827,341,715 معماري و هنر 9

 98,386,323 73,014,792 25,371,531 منابع طبیعی 10

 8,384,084,359 5,241,850,036 3,142,234,323 جمع

 

محاسبه شده ) 24(هزینه سرانه حق التدریس به شرح جدول  مچنینه. میلیون ریال می باشد 8,384مجموع هزینه حق التدریس ساالنه برابر با 

 .است

 ریال: سرانه هزینه حق التدریس به تفکیک دانشکده                                                              واحد): 24(جدول 

 دانشکده ردیف
سرانه یک دانشجوي 

 کارشناسی

سرانه یک دانشجوي 
 کارشناسی ارشد

رانه یک دانشجوي س
 دکتري

 5,676,977 3,406,186 1,135,395 علوم انسانی 1

 3,492,585 2,095,551 698,517 ادبیات و زبان هاي خارجی 2

 4,701,137 2,820,682 940,227 شیمی 3

 7,183,332 4,309,999 1,436,666 فیزیک 4

 6,047,823 3,628,694 1,209,565 ریاضی 5

 3,464,382 2,078,629 692,876 مهندسی 6

 3,630,276 2,178,166 726,055 مهندسی مکانیک 7

 2,400,668 1,440,401 480,134 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 6,905,407 4,143,244 1,381,081 معماري و هنر 9

 2,102,272 1,261,363 420,454 منابع طبیعی 10

 4,648,528 2,789,117 929,706 میانگین

 

 929,706س به ترتیب براي یک دانشجوي کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري برابر با ین هزینه سرانه مرتبط با حق التدربطور میانگی

  .ریال می باشد 4,648,528و  ریال 2,789,117، ریال

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلیهزینه  -4-2-3
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. نمایی، داوري، مشاوره و نظارت پایان نامه هاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی محاسبه شده استهدر این بخش هزینه هاي مربوط به را

ی بوده است که بابت هزینه پایان نامه به اساتید یهزینه هاي داخلی هزینه ها. ایت هزینه هاي به دو بخش داخلی و خارجی تفکیک شده است

 .خارجی مربوط به اساتید خارج از دانشگاه بوده استداخل دانشگاه پرداخت شده است و همچنین هزینه هاي 

 ریال: واحد                                        هزینه هاي مرتبط با پایان نامه به تفکیک دانشکده                                                                               ): 25(جدول 

 ردیف
 نوع هزینه و مقطع

 دانشکده

 مجموع خارجی داخلی

 جمع دکتري کارشناسی ارشد دکتري کارشناسی ارشد دکتري کارشناسی ارشد

 744,331,530 0 744,331,530 0 7,339,000 0 736,992,530 علوم انسانی 1

 489,613,149 0 489,613,149 0 4,461,000 0 485,152,149 ادبیات و زبان هاي خارجی 2

 1,430,396,130 459,192,654 971,203,476 15,850,000 0 443,342,654 971,203,476 شیمی 3

 730,009,143 64,991,552 665,017,592 6,795,000 0 58,196,552 665,017,592 فیزیک 4

 862,278,380 266,794,396 595,483,985 11,578,500 8,874,000 255,215,896 586,609,985 ریاضی 5

 287,897,816 880,000 287,017,816 880,000 3,695,000 0 283,322,816 مهندسی 6

 709,043,070 2,474,000 706,569,070 2,474,000 4,783,000 0 701,786,070 مهندسی مکانیک 7

 403,170,695 1,210,000 401,960,695 1,210,000 4,058,000 0 397,902,695 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 192,273,517 0 192,273,517 0 3,350,000 0 188,923,517 معماري و هنر 9

 60,306,863 0 60,306,863 0 5,175,000 0 55,131,863 منابع طبیعی 10

 5,909,320,291 795,542,602 5,113,777,690 38,787,500 41,735,000 756,755,102 5,072,042,690 جمع 

 

 .میلیون ریال می باشد 5,909ت تکمیلی برابر با مجموع هزینه هاي مرتبط با پایان نامه دانشجویان تحصیال

 ریال: سرانه هزینه پایان نامه به تفکیک دانشکده                                                              واحد): 26(جدول 

 دانشکده ردیف
سرانه یک دانشجوي 

 کارشناسی

سرانه یک دانشجوي 
 کارشناسی ارشد

سرانه یک دانشجوي 
 دکتري

 0 2,918,947 0 علوم انسانی 1

 0 3,158,795 0 ادبیات و زبان هاي خارجی 2

 6,377,676 7,769,628 0 شیمی 3

 2,499,675 9,925,636 0 فیزیک 4

 12,127,018 7,537,772 0 ریاضی 5

 55,000 2,562,659 0 مهندسی 6

 54,978 4,872,890 0 مهندسی مکانیک 7

 55,000 3,267,973 0 ترمهندسی برق و کامپیو 8

 0 1,657,530 0 معماري و هنر 9

 0 1,039,773 0 منابع طبیعی 10

 3,194,950 4,140,711 0 میانگین

 

 .ریال می باشد 3,194,950و  4,140,711میانگین هزینه سرانه پایان نامه یک دانشجوي ارشد و دکتري براي یک سال به ترتیب برابر با 

 ه فعالیت آموزشجمع بندي هزین -4-2-4
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بر اساس نتایج بدست آمده مجموع هزینه هاي این فعالیت برابر . مجموع هزینه هاي فعالیت آموزش در یک سال آمده است) 27(در جدول 

 .میلیون ریال می باشد 103,456با 

 ریال: واحد                            مجموع هزینه هاي فعالیت آموزش به تفکیک دانشکده                                  ): 27(جدول 

 ردیف
 شرح هزینه
 دانشکده

 جمع پایان نامه حق التدریس حقوق و مزایا

 19,152,703,952 744,331,530 1,967,640,177 16,440,732,246 علوم انسانی 1

 9,926,846,163 489,613,149 674,068,939 8,763,164,075 ادبیات و زبان هاي خارجی 2

 13,239,405,969 1,430,396,130 999,461,690 10,809,548,148 میشی 3

 9,814,160,619 730,009,143 797,349,901 8,286,801,575 فیزیک 4

 10,842,399,031 862,278,380 895,077,795 9,085,042,856 ریاضی 5

 7,682,314,222 287,897,816 580,630,456 6,813,785,951 مهندسی 6

 9,154,258,198 709,043,070 736,946,111 7,708,269,017 انیکمهندسی مک 7

 9,906,046,146 403,170,695 508,941,667 8,993,933,784 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 9,050,622,574 192,273,517 1,125,581,302 7,732,767,755 معماري و هنر 9

 2,158,702,510 60,306,863 98,386,323 2,000,009,325 منابع طبیعی 10

 100,927,459,383 5,909,320,291 8,384,084,359 86,634,054,733 جمع

 

. می باشد% 6و % 8، %86سهم هزینه هاي حقوق و مزایا، حق التدریس و پایان نامه از مجموع هزینه هاي فعالیت آموزش به ترتیب برابر با 

میانگین هزینه سرانه فعالیت آموزش یک . آمده است) 28(شرح جدول  سرانه هزینه هاي فعالیت آموزش در دانشکده هاي مختلف به

 .ریال می باشد 10,536,498دانشجوي کارشناسی برابر با 

 ریال: سرانه هزینه هاي فعالیت آموزش به تفکیک دانشکده                                                    واحد): 28(جدول 
 دانشکده ردیف

شجوي سرانه یک دان
 کارشناسی

سرانه یک دانشجوي 
 کارشناسی ارشد

سرانه یک دانشجوي  
 دکتري

 53,111,288 34,785,720 10,622,258 علوم انسانی 1

 48,897,580 32,497,343 9,779,516 ادبیات و زبان هاي خارجی 2

 61,923,348 41,097,031 11,109,134 شیمی 3

 84,338,878 59,029,157 16,367,840 فیزیک 4

 79,560,266 47,997,721 13,486,650 ریاضی 5

 44,174,430 29,034,317 8,823,886 مهندسی 6

 41,657,023 29,834,117 8,320,409 مهندسی مکانیک 7

 44,879,884 30,162,904 8,964,977 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 54,345,700 34,264,950 10,869,140 معماري و هنر 9

 44,837,514 27,942,282 8,967,503 یمنابع طبیع 10

 55,877,440 35,750,205 10,536,498 میانگین

 مدیریت -4-3

کسر موظفی تقسیم شده  -2حق مسئولیت و -1بخش دو  هزینه هاي مدیریت به. ریت محاسبه شده استیدر این بخش هزینه هاي فعالیت مد

و هزینه هاي کسر موظفی . هریک از افراد بصورت ماهانه پرداخت می شودمنظور از حق مسئولیت هزینه هاي که بابت مسئولیت . است

 .ایجاد شده است ،ذ شدههش ساعت تدریس در قبال مسئولیت اخهزینه هایی است که افراد به علت کا
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 هزار ریال: واحد                                                                                           رؤسا و معاونین آموزشی                                                                         ): 29(جدول 

 عنوان مسئولیت نام خانوادگی ردیف

 حق مسئولیت

 حکم
کسر 
 موظفی

 کل هزینه کسر موظفی

 هزینه مدیریت
 سهم آموزش کل

هزینه کسر 
 موظفی

 سهم آموزش

 110,385 72,338 144,677 %50 289,354 38,047 76,093 رئیس دانشکده معماري و هنر پور دکتر عمرانی 1

 180,189 126,578 126,578 %33 379,735 53,611 53,611 معاون آموزشی دانشکده معماري و هنر دکتر اکبري 2

 233,553 192,047 384,094 %63 614,551 41,505 83,011 رئیس دانشکده علوم انسانی دکتر زراعت 3

 236,326 177,527 177,527 %40 443,818 58,799 58,799 معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی دکتر شاطریان 4

 115,944 79,627 159,254 %40 398,136 36,317 72,634 رئیس دانشکده فیزیک دکتر رمضانی مقدم 5

 268,527 216,645 216,645 %44 487,451 51,882 51,882 معاون آموزشی دانشکده فیزیک دکتر جزي 6

 179,884 142,702 285,405 %56 513,729 37,182 74,364 رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دکتر قربانپور 7

 229,983 178,101 178,101 %40 445,253 51,882 51,882 معاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک دکتر شیخ زاده 8

 176,857 142,269 284,538 %56 512,169 34,588 69,176 کامپیوتر -دسی برق رئیس دانشکده مهن دکتر طاهر 9

 107,989 64,754 129,508 %33 388,524 43,235 86,470 کامپیوتر -معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق  دکتر دیده بان 10

 112,893 78,305 156,611 %50 313,221 34,588 69,176 رئیس دانشکده مهندسی دکتر نعمتی الي 11

 177,649 125,767 125,767 %40 314,417 51,882 51,882 معاون آموزشی دانشکده مهندسی دکتر تحقیقی 12

 233,397 186,919 373,839 %63 598,142 46,477 92,955 رئیس دانشکده شیمی دکتر نعیمی 13

 260,492 205,152 205,152 %44 461,591 55,341 55,341 معاون آموزشی دانشکده شیمی دکتر دهقانی 14

 121,677 88,818 177,637 %40 444,092 32,858 65,717 رئیس دانشکده منابع طبیعی دکتر رنجبر فردوئی 15

 227,792 168,993 168,993 %40 422,482 58,799 58,799 معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی دکتر ولی 16

 98,394 61,213 122,425 %40 306,063 37,182 74,364 رئیس دانشکده ریاضی دکتر تبریزي دوز 17

 175,838 115,309 115,309 %40 288,272 60,529 60,529 معاون آموزشی دانشکده ریاضی دکتر محبی 18

 110,404 73,222 146,444 %40 366,110 37,182 74,364 رئیس دانشکده ادبیات و زبان هاي خارجی دکتر میراحمدي 19

 215,843 163,961 163,961 %40 409,902 51,882 51,882 معاون آموزشی دانشکده ادبیات و زبان هاي خارجی دکتر زارعی 20

 84,784 57,113 114,227 %40 285,567 27,670 55,341 رئیس پردیس خواهران دکتر طاهري 21

 64,662 41,582 83,164 %30 277,213 23,080 46,161 معاون آموزشی و پژوهشی پردیس دکتراخوان حجازي 22

 1,434,430 964,518 8,959,791  4,039,855 2,758,944 3,723,462 

 

 .محاسبه شده است) 30(، هزینه مدیرت به تفکیک دانشکده در جدول )29(با توجه به حق مسئولیت و کسر موظفی افراد بر اساس جدول 

 ریال: واحد                                          هزینه مدیریت                                    ): 30(جدول 

 ردیف
 شرح هزینه
 دانشکده

 هزینه مدیریت هزینه کسر موظفی هزینه حق مسئولیت

 518,967,056 401,992,391 116,974,665 علوم انسانی 1

 358,971,899 258,794,931 100,176,968 ادبیات و زبان هاي خارجی 2

 493,888,889 392,070,953 101,817,936 شیمی 3

 384,470,948 296,271,974 88,198,974 فیزیک 4

 316,774,985 204,617,068 112,157,917 ریاضی 5

 290,541,624 204,072,042 86,469,582 مهندسی 6

 409,867,384 320,803,714 89,063,670 مهندسی مکانیک 7

 309,935,191 223,592,368 86,342,823 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 290,574,561 198,916,803 91,657,758 معماري و هنر 9

 349,469,080 257,811,322 91,657,758 منابع طبیعی 10

 3,723,461,616 2,758,943,565 964,518,051 جمع

 
) 31(هزینه مدیریت به شرح جدول  سرانه .میلیون ریال می باشد 3,723همانطور که مشاهده می شود هزینه فعالیت مدیریت ساالنه برابر با 

 .محاسبه شده است
  



199 

 

 
 هزار ریال: سرانه هزینه مدیریت                                                                                        واحد): 31(جدول 

 دانشکده ردیف
سرانه یک دانشجوي 

 کارشناسی

سرانه یک دانشجوي 
 کارشناسی ارشد

نه یک سرا
 دانشجوي دکتري

 1,497,308 898,385 299,462 علوم انسانی 1

 1,859,958 1,115,975 371,992 ادبیات و زبان هاي خارجی 2

 2,323,090 1,393,854 464,618 شیمی 3

 3,463,702 2,078,221 692,740 فیزیک 4

 2,140,372 1,284,223 428,074 ریاضی 5

 1,733,542 1,040,125 346,708 مهندسی 6

 2,019,051 1,211,431 403,810 مهندسی مکانیک 7

 1,461,958 877,175 292,392 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 1,782,666 1,069,600 356,533 معماري و هنر 9

 7,467,288 4,480,373 1,493,458 منابع طبیعی 10

 2,064,461 1,238,677 412,892 جمع

 
 .ریال می باشد 412,892براي یک دانشجوي کارشناسی برابر با میانگین هزینه سرانه مدیریت 

 مجموع هزینه ها به تفکیک فعالیت -5

سهم فعالیت هاي خدمات آموزشی، آموزش و مدیرت از مجموع . آمده است) 32(هاي فعالیت هاي شناسایی شده در جدول  مجموع هزینه

 .می باشد% 3و % 83، %14هزینه ها به ترتیب برابر با 

 ریال: واحد               مجوع هزینه ها به تفکیک هر فعالیت                                                                                             ): 32(ول جد

 ردیف
 فعالیت

 دانشکده
 جمع مدیریت آموزشی خدمات آموزشی

 21,501,573,735 518,967,056 19,152,703,952 1,829,902,728 علوم انسانی 1

 11,266,202,875 358,971,899 9,926,846,163 980,384,814 ادبیات و زبان هاي خارجی 2

 15,933,683,919 493,888,889 13,239,405,969 2,200,389,062 شیمی 3

 11,534,594,033 384,470,948 9,814,160,619 1,335,962,466 فیزیک 4

 13,297,271,189 316,774,985 10,842,399,031 2,138,097,172 ریاضی 5

 9,558,608,142 290,541,624 7,682,314,222 1,585,752,296 مهندسی 6

 11,109,248,388 409,867,384 9,154,258,198 1,545,122,806 مهندسی مکانیک 7

 12,335,486,125 309,935,191 9,906,046,146 2,119,504,788 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 11,651,053,091 290,574,561 9,050,622,574 2,309,855,956 معماري و هنر 9

 3,243,030,590 349,469,080 2,158,702,510 734,859,000 منابع طبیعی 10

 جمع
 121,430,752,087 3,723,461,616 100,927,459,383 16,779,831,089 مقدار

 %100 %3 %83 %14 درصد
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 .ینه سرانه یک دانشجو براي یک سال در دانشکده هاي مختلف و به تفکیک مقاطع محاسبه شده استهز) 33(در جدول 

 ریال: واحدهزینه سرانه کل                                                                                                               ): 33(جدول 

 دانشکده ردیف
انشجوي سرانه یک د

 کارشناسی

سرانه یک دانشجوي 
 کارشناسی ارشد

سرانه یک دانشجوي  
 دکتر

 59,888,177 38,851,853 11,977,635 علوم انسانی 1

 55,837,252 36,661,146 11,167,450 ادبیات و زبان هاي خارجی 2

 74,596,339 48,700,826 13,643,733 شیمی 3

 99,838,278 68,328,797 19,467,721 فیزیک 4

 96,147,240 57,949,905 16,804,044 ریاضی 5

 55,369,501 35,751,360 11,062,900 مهندسی 6

 51,287,516 35,612,413 10,246,508 مهندسی مکانیک 7

 56,339,507 37,038,677 11,256,901 مهندسی برق و کامپیوتر 8

 70,299,261 43,837,087 14,059,852 معماري و هنر 9

 68,006,917 41,843,924 13,601,383 طبیعی منابع 10

 67,245,422 42,570,994 12,810,094 میانگین

ریال محاسبه شده اسا همچنین این رقم برا ي یک  12,810,094هزینه سرانه آموزش یک دانشجوي کارشناسی بطور میانگین برابر با 

 .ریال می باشد 42,570,994دانشجوي کارشناسی ارشد برابر با 
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 )دانشکده منابع طبیعی: مطالعه موردي(محاسبه قیمت تمام شده یک واحد درسی -6

 محاسبه قیمت تمام شده هر واحد درسی در دانشکده منابع طبیعی): 34(جدول 

 )j(مقطع )i(نام رشته ردیف

تعداد دانشجو 
بدون معادل 

 سازي
)A( 

ضرایب 
معادل 
 سازي

)B( 

تعداد دانشجوي 
هر مقطع با اعمال 

ازي به معادل س
 تفکیک رشته

)C=A*B( 

کل 
دانشجویان 

معادل سازي 
شده به 
 تفکیک رشته

)D=∑Cij( 

سهم هر مقطع از 
دانشجویان معادل 
سازي شده به تفکیک 

 رشته 
)E=Cij/Di( 

سهم هر رشته بر 
اساس تعداد 
دانشجوي معادل 
 سازي شده 

)F=E/234( 

میانگین تعداد واحد 
ارائه شده به هر 

 دانشجو
)G( 

 شته هزینه ر
H=(F* 

)3,243,030,590 
 )ریال(

هزینه رشته به 
 تفکیک مقطع

)K=H*Ei( 
 )ریال(

هزینه سرانه 
 دانشجو

)L=K/A( 
 )ریال(

هزینه هر واحد 
 درسی

)M=L/G( 

 )ریال(

1 
طبیعت گردي 

 )اکوتوریسم(

 0 1 0 کارشناسی

9 

0% 

4% 22 124,731,946 

0 0 0 

 1,889,878 41,577,315 124,731,946 %100 9 3 3 کارشناسی ارشد

PH.D 0 5 0 0% 0 0 0 

2 

مهندسی منابع 
محیط  -طبیعی 

 زیست

 0 1 0 کارشناسی

18 

0% 

8% 25 249,463,892 

0 0 0 

 1,663,093 41,577,315 249,463,892 %100 18 3 6 کارشناسی ارشد

PH.D 0 5 0 0% 0 0 0 

3 

مهندسی منابع 
 -طبیعی 

 مرتعداري

 0 1 0 شناسیکار

18 

0% 

8% 22 249,463,892 

0 0 0 

 1,889,878 41,577,315 249,463,892 %100 18 3 6 کارشناسی ارشد

PH.D 0 5 0 0% 0 0 0 

4 

مهندسی منابع 
بیابان  -طبیعی 

 زدایی

 0 1 0 کارشناسی

63 

0% 

27% 20 873,123,620 

0 0 0 

 2,078,866 41,577,315 873,123,620 %100 63 3 21 کارشناسی ارشد

PH.D 0 5 0 0% 0 0 0 

 بیابان زدایی 5

 0 1 0 کارشناسی

40 

0% 

17% 15 554,364,203 

0 0 0 

 0 0 0 %0 0 3 0 کارشناسی ارشد

PH.D 8 5 40 100% 554,364,203 69,295,525 4,619,702 

6 

مهندسی منابع 
 -طبیعی 

 آبخیزداري

 0 1 0 کارشناسی

66 

0% 

28% 19 914,700,936 

0 0 0 

 2,188,280 41,577,315 914,700,936 %100 66 3 22 کارشناسی ارشد

PH.D 0 5 0 0% 0 0 0 

7 
علوم و مهندسی 

 آبخیزداري

 0 1 0 کارشناسی

20 

0% 

9% 18 277,182,102 

0 0 0 

 0 0 0 %0 0 3 0 کارشناسی ارشد

PH.D 4 5 20 100% 277,182,102 69,295,525 3,849,751 

   3,243,030,590 3,243,030,590  %100  234 234  70 جمع کل
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 ریال: قیمت تمام شده هر  واحد درسی به تفکیک رشته                واح د): 35(جدول 
 هزینه واحد مقطع عنوان رشته

 1,889,878 کارشناسی ارشد )اکوتوریسم(طبیعت گردي 

 1,663,093 کارشناسی ارشد محیط زیست -دسی منابع طبیعی مهن

 1,889,878 کارشناسی ارشد مرتعداري -مهندسی منابع طبیعی 

 2,078,866 کارشناسی ارشد بیابان زدایی -مهندسی منابع طبیعی 

 4,619,702 دکتري بیابان زدایی

 2,188,280 کارشناسی ارشد آبخیزداري -مهندسی منابع طبیعی 

 3,849,751 دکتري م و مهندسی آبخیزداريعلو

باالترین هزینه را در دانشکده منابع ) مقطع دکتري(دهد که هزینه هر واحد درسی در رشته بیابان زدایی نتایج بدست آمده نشان می

 .ریال محاسبه شده است 4,619,702هزینه هر واحد درسی این رشته مبلغ . طبیعی به خود اختصاص داده است

 ودیت هاي تحقیقمحد -7

  با توجه به اینکه سیستم حسابداري موجود در دانشگاه کاشان بر اساس فراهم کردن اطالعات هزینه یابی براي محاسبه بهاي

تمام شده خدمات آموزشی وضع نگردیده است و اطالعات مورد استفاده در محاسبه بهاي تمام شده و کنترل هزینه ها اصوال 

 . شداطالعات گذشته نگر می با

  اطالعات مالی موجود بر حسب مراکز فعالیت و بخشها تفکیک نشده است بنابراین تخصیص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت و

 . نهایتا محاسبه بهاي تمام شده هر فعالیت، بعضاً امکان پذیر نبوده است

  به تدریس هستند و امکان تفکیک برخی از اساتید عضو هیأت علمی پژوهشکده ها نبوده و در این پژوهشکده ها مشغول

 . هزینه حقوق و مزایاي این افراد در هزینه آموزش دانشکده ها و پژوهشکده وجود ندارد

  امکان محاسبه دقیق استهالك تجهیزات ... با توجه به عدم تفکیک اموال دانشکده ها  به بخش آموزشی، پژوهشی، فرهنگی

 .ذیر نمی باشدمورد استفاده در آموزش دانشکده ها امکان پ

  به علت مشترك بودن کالس هاي دانشجویان روزانه و شبانه امکان تفکیک هزینه هاي دانشجویان شبانه و روازنه وجود

 .نداشته است

 در این تحقیق محاسبه نشده نشده است و در هزینه یابی خدمات اداري .. برخی از هزینه ها همچون سوخت، تلفن، اینترنت و
  .واهد گرفتمورد بررسی قرار خ
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 پژوهش
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 شناخت حوزه  -1
 علمی به منظور ساماندهی فعالیت هاي پژوهشی و معاونت دانشگاه کاشان می باشد که 6معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه یکی از 

. کرده است فمعطو تالش خود را به توجه جدي و همه جانبه به پژوهش اعضاي هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی، تمامی
ایجاد ارتباط مؤثر با صنایع و سازمان هاي خارج از دانشگاه در جهت حل مشکالت جامعه و تولید دانش فنی از وظایف دیگر این 

 .معاونت است

 هاي پژوهشی دانشگاه گذاري در زمینه فعالیت معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه با توجه به رسالت اصلی خود که همان سیاست
ها براي نیل به اهداف خود در قالب شوراهایی که اعضاي آن متشکل از  هاي تابع و در چارچوب وظایف آن همکاري مدیریت است،با

 .گیري می کند در زمینه مسائل مطرح شده به همفکري و شور پرداخته و سپس تصمیم اعضاي هیئت علمی دانشگاه اند،
 

 نمودار سازمانی)الف
 

 
نکته قابل ذکر آن است که در این مطالعه مراکز پژوهشی و قطب هاي علمی، مرکز رشد و کارآفرینی و همچین کتابخانه مرکزي وارد 

 .هزینه یابی نشده اند و هزینه یابی این مراکز در مطالعاتی جداگانه در حال انجام می باشد
  

 شوراي پژوهشی و فناوري

 ریاست دانشگاه

 معاونت پژوهشی و فناوري

اطالع رسانی کتابخانه مرکزي و مرکز  مدیریت امورپژوهشی 

پژوهشیاداره اجرایی   

ارتباط با صنعت مدیریت امور فناوري و   مدیریت انتشارات 

معاونت پژوهشیو عامل مالی  حسابداري   

برنامه ریزي پژوهشی اداره    

 امور نشر کتاب و مجالت

 امور آماده سازي و خدمات فنی چاپ

مرکز رشد وکارآفرینی   راکز پژوهشی  و قطب هاي علمی م     
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 :نمودار شکست کار ) ب

 
 پرسنل مرتبط) ج

  اسامی کارکنان ):1(جدول 
 عنوان مسئولیت نام نام خانوادگی ردیف

 معاون پژوهشی مجید دکتر منعم زاده 1

 مدیر پژوهشی مجید دکترسبزپوشان 2

 مدیر فناوري و ارتباطات علمی محسن دکتر بهپور 3

 مدیر انتشارات حسین دکتر قربانپور 4

 معاون پژوهشی دانشکده معماري و هنر حسن عزیزي 5

 معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی محمد یگنج 6

 معاون پژوهشی دانشکده فیزیک بهرام جزي 7

 کامپیوتر - معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق  حسین ابراهیم پور کومله 8

 معاون پژوهشی دانشکده مهندسی علی اکبر عبداهللا زاده 9

 معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک عباس لقمان 10

 معاون پژوهشی دانشکده مهندسی سعید سلطانی محمدي 11

 معاون پژوهشی دانشکده شیمی سعید معصوم 12

 معاون پژوهشی دانشکده علوم طبیعی و منابع زمین عباس ولی 13

 معاون پژوهشی دانشکده ریاضی بهنام بازیگران 14

 معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و زبان هاي خارجی عباس زارعی تجره 15

 معاون آموزشی و پژوهشی پردیس مریم سادات اخوان حجازي 16

 ریاست - ژوهشکده علوم و فناوري نانو  پ مصطفی زاهدیفر 17

 مسئول دفتر حسین توکلی 28

 کارشناس امیرحسین حکیمی 29

 کارشناس مهدي اسالمی 30

 کارشناس محمد کارکنان 31

 کارشناس مصطفی محمدزاده 32

 ارشناسک حسن خداشناس 33

 کارشناس احسان جوادیان 34

 کارشناس معصومه بلوري 35

 کارشناس معصومه یزدي 36

فعالیت ها

مدیریت مالی برگزاري 
همایشها

معرفی 
کارآموز

عقد 
قراردادهاي 

پژوهشی

تأمین منابع 
علمی

سفرهاي 
علمی

تجلیل از 
پژوهشکران

انتشار 
مجالت 

علمی

حمایت از 
نشر کتاب

تخصیی 
پژوهانه
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 شناسایی فعالیت ها -2

 تخصیص پژوهانه 

 قرادداهاي پژوهشی 
 سفر و ماموریت هاي علمی 

  حمایت از نشر کتب 

 حمایت از تولید مقاالت 
 معرفی کارآموز 

 برگزاري همایش ها 

 انتشار مجالت 

 لمیتأمین منابع ع 

 تجلیل از پژوهشگران نمونه 

 امور مالی 

 مدیریت 
 

 منابع هزینه اي  -3
 حقوق و مزایا 

 یارانه 

 پژوهانه 

 هزینه سفر 

 هزینه فرصت مطالعاتی 

 خرید منابع علمی 

 هزینه تشویقی مقاالت 

 هزینه چاپ مقاالت 

 هزینه چاپ و داوري کتب 

  هزینه اجرایی سمینارها 

 اجراي طرح هاي پژوهشی 

 
 ینه ها به تفکیک فعالیت هاي شناسایی شدهمحاسبه هز -4
 تخصیص پژوهانه -4-1
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نکته قابل ذکر آن است مبلغ پژوهانه اي که به دانشجویان دکتري . پژوهانه به اعضاي هیئت علمی و دانشجویان دکتري تعلق می گیرد
میزان پژوهانه اعضاي هیئت علمی بر اساس امتیاز . دگیرد از محل منابع دانشگاه تأمین نمی شود و لذا بار مالی براي دانشگاه ندار تعلق می

 :عمده مواردي که پژوهانه براي آنها هزینه شده است به شرح ذیل است. محاسبه شده براي هر شخص تخصیص داده می شود
 خرید نوت بوك، لب تاپ و تبلت -1
 تجهیزات جانبی کامپیوتر -2
 اینترنت -3
 وسایل و لوازم آزمایشگاهی-4
 لمیسفر ع -5
 چاپ کتاب -6
 تشویقی مقاله -7
 طرح هاي پژوهشی -8

 
 پژوهانه  -4-1-1

 )2(جدول 
 )ریال(مانده )ریال(عملکرد )ریال( اعتبار

3,637,687,500 2,953,671,500 684,016,000 

 
 

 
 هزینه حقوق و دستمزد -4-1-2

 )3(جدول 

 اشخاص ردیف

درصد 
وقت 
 گذاري

 حق مسئولیت حکم

 سایر
حقوق و مزایاي 

 اضافه کار )ریال(سالیانه 
عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان و سایر

 38,396,599 1,806,041 3,500,000 2,700,000 1,278,932 13,121,660 %17 حسن خداشناس 1

 42,929,846 1,558,339 9,800,000 78,405 500,000 11,356,538 %25 احسان جوادیان 2

 45,933,959 1,825,433 3,500,000 562,016 867,707 7,936,667 %33 معصومه بلوري 3

 127,260,404 جمع

 
 یارانههزینه  -4-1-3
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 )4(جدول 
 )ریال(هزینه تعداد روز مبلغ یارانه درصد اشخاص ردیف

 550,000 220 15,000 %17 حسن خداشناس 1

 825,000 220 15,000 %25 احسان جوادیان 2

 1,100,000 220 15,000 %33 معصومه بلوري 3

 2,475,000 جمع

 

 قرادداهاي پژوهشی -4-2
 2قراردادهاي پژوهشی در قالب طرح هاي پژوهشی به . قرارداد طرح پژوهشی منعقد شده است 67در مجموع  1390در سال 

ست ند که با درخواتطرح برون دانشگاهی طرح هایی هس. بخش طرح هاي درون دانشگاهی و برون دانشگاهی تقسیم می شود
هاي که به درخواست سازمان  الزم به ذکر که هزینه طرح مین می گرددتأسایر سازمانها انجام می گیرد و هزینه آن از نیز توسط آنها 

اما طرح هاي درون دانشگاهی بر اساس اولوست هاي  .بهزیستی و فرمانداري کاشان انجام شده از محل پژوهانه تامین شده است
 .تحقیقات تأمین می گرددا بر حسب نیاز انجام می گیرد و هزینه آنها از محل پژوهانه و برنامه پژوهشی خود دانشگاه و ی

 1390عملکرد سال ): 5(جدول 

 تعداد وابستگی طرف قرارداد نوع طرح ردیف

 برون دانشگاهی 1
 15 دولتی

 2 غیر دولتی
 50 دولتی درون دانشگاهی 2

 67 مجموع

 
 
 مزدهزینه حقوق و دست -4-2-1

 )6(جدول 

 اشخاص ردیف
درصد وقت 

 گذاري
 حکم

حق 
 مسئولیت

 سایر
حقوق و مزایاي 

 اضافه کار )ریال(سالیانه 
عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان و سایر

 38,396,599 1,806,041 3,500,000 2,700,000 1,278,932 13,121,660 %17 حسن خدا شناس 1

 42,929,846 1,558,339 9,800,000 78,405 500,000 11,356,538 %25 احسان جوادیان 2

 55,789,497 2,128,843 3,500,000 1,449,923 0 10,076,942 %33 محمد کارکنان 3

 42,131,986 1,026,920 0 0 0 5,995,078 %50 مصطفی محمدزاده 4

 179,247,928 جمع
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 یارانه -4-2-2
 )7(جدول 

 هزینه د روزتعدا مبلغ یارانه درصد اشخاص ردیف

 550,000 220 15,000 %17 حسن خدا شناس 1
 825,000 220 15,000 %25 احسان جوادیان 2

 1,100,000 220 15,000 %33 محمد کارکنان 3

 1,650,000 220 15,000 %50 مصطفی محمدزاده 4

 4,125,000 جمع
 
 هاي اجرایی طرحهزینه  -4-2-3

 )8(جدول 
 مبلغ محل پرداخت نوع طرح

 ون دانشگاهیبر
 6,251,000,000 منابع کارفرما

 109,000,000 پژوهانه

 درون دانشگاهی
 1,869,500,000 تحقیقاتبرنامه 

 671,000,000 پژوهانه

 8,900,500,000 جمع

 
ص پژوهانه لحاظ شده است لذا هزینه هاي یاز آنجایی که هزینه هاي که از محل پژوهانه پرداخت می شود در فعالیت تخص

پرداخت می شود لذا این هزینه ها برابر با  تحقیقات ی است که از محل برنامه هايیجراي طرح شامل هزینه هاا
 .باشد ریال می1,869,500,000

 سفر و مأموریتهاي علمی -4-3
کلیه  سفر و مأموریت هاي علمی شامل. در این بخش هزینه هاي مربوط به سفر و مأموریتهاي علمی مورد بررسی قرار می گیرد

مسافرتهاي دانشجویان و اعضاي هیئت علمی به منظور شرکت در سمینارهاي داخل و خارج از کشور و همچنین فرصت 
 .مطالعاتی دانشجویان و اعضاي هیئت علمی می باشد

 هزینه حقوق و دستمزد -4-3-1
 )9(جدول 

 اشخاص ردیف
درصد وقت 

 گذاري
 حکم

حق 
 مسئولیت

 سایر
حقوق و مزایاي 

 اضافه کار )ریال(سالیانه 
عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان و سایر

 45,933,959 1,825,433 3,500,000 562,016 867,707 7,936,667 %33 معصومه بلوري 1
 38,396,599 1,806,041 3,500,000 2,700,000 1,278,932 13,121,660 %17 حسن خدا شناس 2

 42,929,846 1,558,339 9,800,000 78,405 500,000 11,356,538 %25 احسان جوادیان 3

 127,260,404 جمع
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 یارانههزینه  -4-3-2

 )10(جدول 
 هزینه تعداد روز مبلغ یارانه درصد اشخاص ردیف

 1,100,000 220 15,000 %33 معصومه بلوري 1

 550,000 220 15,000 %17 حسن خدا شناس 2

 825,000 220 15,000 %25 احسان جوادیان 3

 2,475,000 جمع

 
 سفرهزینه کمک  -4-3-3

 )11(جدول 
 اعضاي هیئت علمی دانشجو نوع سفر علمی

 از محل پژوهانه 293,000,000 شرکت در کنفرانس علمی

 200,000,000 40,000,000 فرصت مطالعاتی

 200,000,000 333,000,000 مجموع

 
 .باشد میلیون ریال می 533,000,000می شود، کمک هزینه سفر بابر با  بدون در نظر گرفتن هزینه هایی که از محل پژوهانه پرداخت

 
 حمایت از انتشار کتب -4-4

حمایت و پشتیبانی از چاپ و انتشار کتبی که از سوي اعضاي هیئت علمی دانشگاه کاشان تألیف، تصنیف، ترجمه و یا تصحیح 
تعداد کتب حمایت شده  90ساس اطالعات بدست آمده در سال بر ا. شده است، یکی دیگر از فعالیت هاي شناسایی شده می باشد

 .جلد بوده است 35برابر با 
 90عملکرد سال : )12(جدول 

 تعداد نوع اثر
 30 تألیف

 5 چاپ
 35 مجموع
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 هزینه حقوق و دستمزد -4-4-1
 )13(جدول 

 اشخاص ردیف

درصد 
وقت 
 گذاري

 حکم
حق 

 مسئولیت

حقوق و  سایر
مزایاي سالیانه 

 )ریال(
 اضافه کار

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان و سایر

 212,238,380 1,815,994 3,500,000 1,800,000 1,082,500 12,696,371 %100 امیرحسین حکیمی 1

 84,263,972 1,026,920 0 0 0 5,995,078 %100 اقدس عدالت پور 2

 296,502,352 296,502,352 جمع

 
 نهیاراهزینه  -4-4-2

 )14(جدول 

 هزینه تعداد روز مبلغ یارانه درصد اشخاص ردیف

 3,300,000 220 15,000 %100 امیرحسین حکیمی 1

 3,300,000 220 15,000 %100 اقدس عدالت پور 2

 6,600,000 جمع

 
 داوريهزینه  -4-4-3

 .ه پرداخت می شوداز محل پژوهان این مبلغ. ریال می باشد62,622,000برابر با  90این هزینه در سال 
 چاپهزینه  -4-4-3

 .نیز از محل پژوهانه پرداخت می شوداین مبلغ . ریال می باشد 310,441,450برابر با  90این هزینه در سال 
 
 حمایت از تولید مقاالت -4-5

نمایه هاي معتبر عدد در  234عدد بوده است که از این تعداد  603بر اساس اطالعات بدست آمده تعداد کل مقاالت نوشته شده 
 .المللی به چاپ رسیده است بین

 90عملکرد سال : )15(جدول 
 تعداد شرح ردیف

 234 نمایه معتبر بین المللی 1

 ISC 90علمی پژوهشی  2

 ISC 5علمی ترویجی  3

 206 کنفرانس ملی 4

 51 کنفرانس بین المللی 5

 17 سایر نشریات علمی 6

 603 جمع
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 ستمزدهزینه حقوق و د -4-5-1
 )16(جدول 

 اشخاص ردیف

درصد 
وقت 
 گذاري

 حق مسئولیت حکم

 سایر
حقوق و مزایاي 

 اضافه کار )ریال(سالیانه 
عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان و سایر

 38,396,599 1,806,041 3,500,000 2,700,000 1,278,932 13,121,660 %17 حسن خداشناس 1

 42,929,846 1,558,339 9,800,000 78,405 500,000 11,356,538 %25 احسان جوادیان 2

 81,326,445 جمع

 
 یارانههزینه  -4-5-2

 )17(جدول 
 هزینه تعداد روز مبلغ یارانه درصد اشخاص ردیف

 550,000 220 15,000 %17 حسن خداشناس 1

 825,000 220 15,000 %25 احسان جوادیان 2

 1,375,000 جمع

 
 تشویقی مقاله -4-5-3

ریال براي  664,880,000 90در مجموع در سال . و برنامه تحقیقات پرداخت می شود تشویقی مقاله از محل پژوهانه
الزم بذکر است که در پایان براي جمع بندي هزینه ها مبلغی که از محل پژوهانه پرداخت . تشویق مقاله هزینه شده است

 .ا پژوهانه آورده شده استشده است از کل هزینه ها کم شود زیرا که در هزینه ه
 )18(جدول 

 )ریال(مجموع )ریال(از محل برنامه تحقیقات )ریال(از محل پژوهانه

126,513,000 538,367,000 664,880,000 

 
 چاپ مقاله -4-5-4

 90این هزینه در سال . این هزینه بابت چاپ مقاالت در برخی از مجالتی که هزینه دریافت می کنند پرداخت می شود
 .ریال می باشد 10,118,500رابر با ب
 
 معرفی کار آموز -4-6

دانشجویان متقاضی کارآموزي در ابتدا در سایت مدیریت فناوري ثبت نام کرده و پس تأیید اطالعات به بخش صنعتی 
 .این فعالیت تنها داراي هزینه پرسنل اداري می باشد. مربوط معرفی می گردند
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 هزینه حقوق و دستمزد -4-6-1

 )19(دول ج

 اشخاص
درصد وقت 

 گذاري
 حکم

حق 
 مسئولیت

 سایر
حقوق و مزایاي سالیانه 

 عیدي و سنوات اضافه کار )ریال(
بازنشستگی و 
 درمان و سایر

 55,231,602 2,128,843 3,500,000 1,449,923 0 10,076,942 %33 محمد کارکنان

 
 یارانههزینه  -4-6-2

 )20(جدول 
 هزینه تعداد روز انهمبلغ یار درصد اشخاص

 1,089,000 220 15,000 %33 محمد کارکنان
 
 هاي آموزشی برگزاري همایش هاي علمی و کارگاه -4-7

 .است داشته فعال مشارکت آن برگزاري در یا و شده برگزار پژوهشی معاونت یا و دانشگاه توسط که هایی همایش ها و کارگاه
 90عملکرد سال : )21(جدول 

 سطح برگزاري نوع مشارکت عنوان ردیف

اجرایی -علمی  هاي خورشیدي نانوساختار و سیستم هاي خورشیدي المللی سلول اولین کارگاه  بین 1  سطح استانی 

اجرایی -علمی  بزرگداشت روز معمار 2  سطح استانی 

اجرایی -علمی  نخستین جشنواره ملی گل محمدي ایران در کاشان 3  سطح استانی 

اجرایی -علمی  یده کاشانیبزرگداشت سپ 4  سطح استانی 

 سطح استانی علمی کارگاه آموزشی هیدروژن و پیل سوختی 5

اجرایی -علمی  ACMنویسی  مسابقه ملی برنامه 6  سطح استانی 

اجرایی -علمی  زندگی نو در بافت کهن 7  سطح استانی 

اجرایی -علمی  سومین کنفرانس ملی پیشرفت هاي ابررسانایی 8 ستانیسطح ا   

اجرایی -علمی  اسالمی همایش ترجمان هویت انقالب 9  سطح استانی 

 سطح ملی علمی در ایران همایش ملی جایگاه علوم اسالمی 10

اجرایی -علمی  سمینار خالقیت و ایده پردازي 11  سطح استانی 

 سطح ملی علمی کاشان همایش ملی بحران آب در دشت 12
 سطح ملی علمی ایران تراقچهارمین کنفرانس سوخت و اح 13
اجرایی -علمی  هاي اجتماعی، روانی دانشجویان همایش نقش خانواده در پیشگیري از آسیب 14  سطح استانی 

 سطح ملی علمی ششمین نشست علمی چارتاقی نیاسر 15
اجرایی -علمی  آسیب هاي اجتماعی،روانی دانشجویان همایش خانواده در پیشگیري از 16  سطح ملی 
اجرایی -علمی  المللی بین) اختراع(کارگاه ثبت پتنت  17  سطح ملی 
 سطح ملی علمی طوسی همایش بزرگداشت خواجه نصیرالدین 18
 سطح بین المللی علمی الدین جمشید کاشانی همایش بین المللی میراث غیاث 19

 يمنطقه ا علمی چهارمین جشنواره دستاوردهاي پژوهشی دانشجویی دانشگاه کاشان 20

 منطقه اي علمی روش هاي جستجوي پیشرفته در منابع علمی 21

اجرایی -علمی  کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل 22  منطقه اي 
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 هزینه حقوق و دستمزد -4-7-1

 )22(جدول 

 اشخاص
درصد وقت 

 گذاري
 حکم

حق 
 مسئولیت

 سایر
حقوق و مزایاي سالیانه 

 عیدي و سنوات اضافه کار )ریال(
ستگی و بازنش

 درمان و سایر

 55,231,602 2,128,843 3,500,000 1,449,923 0 10,076,942 %33 محمد کارکنان

 
 یارانههزینه  -4-7-2

 )23(جدول 

 درصد اشخاص
 مبلغ یارانه

 )ریال(
 تعداد روز

 هزینه
 )ریال(

 1,089,000 220 15,000 %33 محمد کارکنان

 
 هزینه هاي اجرایی -4-7-3

برابر با  90این هزینه ها در سال . می باشد... شامل کمک هزینه هاي برگزاري همایش ها، ثبت نام در مسابقات و این هزینه ها 
 .میلیون ریال بوده است 241,850,000

 
 انتشار مجالت -4-8

 .لیست کلیه مجالت دانشگاه به شرح جدول ذیل می باشد
 90عملکرد سال ): 24(جدول 

 عنوان نشریه ردیف

 ت نرممحاسبا 1

 مدیریت انرژي 2
 مطالعات معماري 3
4 Iranian Journal of Mathematical Chemistry 

5 Journal of NanoStructures 
 مطالعات عرفانی 6
 حدیث پژوهی 7
 کاشان شناخت 8

 
 حقوق و دستمزد -4-8-1
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 )25(جدول 

 اشخاص ردیف

درصد 
وقت 
 گذاري

 حکم
حق 

 مسئولیت

 سایر
حقوق و مزایاي 

 اضافه کار )ریال(الیانه مرتبط س
عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان و سایر

 224,178,152 1,879,332 3,500,000 2,000,000 1,140,000 13,370,514 %100 حسین عبدالهی 1

 86,583,436 1,692,868 3,500,000 1,350,000 0 11,096,038 %50 زهره آزادپور 2

 82,242,802 1,565,866 3,500,000 668,850 1,400,000 9,780,751 %50 مرضیه پور بابایی 3

 49,604,086 0 3,500,000 0 0 7,975,681 %50 زهرا شریف فر 4

 442,608,476 جمع

 
 یارانه -4-8-2

 )26(جدول 

 درصد اشخاص ردیف
 مبلغ یارانه

 )ریال(
 تعداد روز

 هزینه
 )ریال(

 3,300,000 220 15,000 %100 حسین عبدالهی 1

 1,650,000 220 15,000 %50 زهره آزادپور 2

 1,650,000 220 15,000 %50 مرضیه پور بابایی 3

 1,650,000 220 15,000 %50 زهرا شریف فر 4

 8,250,000 جمع

 
 داوري -4-8-3

 )27(جدول 
 هزینه عنوان نشریه ردیف

 28,600,000 حدیث پژوهی 3

 
 
 چاپ -4-8-4

 )28(جدول 
 هزینه ریهعنوان نش ردیف

 3,325,000 مدیریت انرژي 1

 22,265,000 مطالعات عرفانی 2

 32,065,000 حدیث پژوهی 3

 3,000,000 نشریه انجمن هاي علمی 4

 60,655,000 جمع
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 کسر موظفی هیئت تحریریه -4-8-5
 )29(جدول 

 نشریه نام خانوادگی ردیف
کسر 
 موظفی

درصد 
 موظفی

 بیمه بازنشستگی حکم
پس 
 انداز

 زینه مرتبطه
 )ریال(

 -Mathematical Chemistry دکتر اشرفی قمرودي 1
NanoStructures 

1.5 19% 51,180,206 6,827,121 261,099 0 131,103,959 

 53,558,747 68,600 261,099 6,262,051 46,966,997 %8 0.75  الماسی 2

 Mathematical Chemistry 1.5 15% 35,559,199 4,731,281 261,099 0 72,992,842 دکتر بازیگران 3

 36,008,937 68,600 261,099 5,885,663 47,798,044 %6 0.5  دکتر زاهدي فر 4

 -Mathematical Chemistry دکتر صلواتی نیاسر 5
NanoStructures 

1 13% 47,391,357 6,361,322 261,099 0 81,020,667 

 84,557,567 68,600 261,099 5,488,311 41,158,416 %15 1.5 مطالعات عرفانی دکتر حیدري 6

 28,822,036 68,600 261,099 5,035,611 37,867,744 %6 0.5 مطالعات عرفانی دکتر راستگوفر 7

 30,413,507 68,600 261,099 5,317,916 39,972,646 %6 0.5 مطالعات عرفانی دکتر روحانی 8

 43,780,320 68,600 261,099 6,831,491 51,212,570 %6 0.5 مطالعات عرفانی دکتر زراعت 9

 36,113,011  261,099 6,353,036 47,555,382 %6 0.5 مطالعات عرفانی دکتر شجري 10

 26,306,644 68,600 261,099 5,112,599 38,402,108 %5 0.5 مطالعات عرفانی دکتر فوالدي 11

 138,421,667 0 261,099 6,069,610 45,577,416 %22 2 مطالعات عرفانی -حدیث پژوهی  دکترقاسمپور راوندي 12

 2,033,761 0 261,099 3,693,028 2,825,078 %3 0.25 شوراي انتشارات دکتر قربانپور آرانی 13

 10,956,296 0 261,099 4,259,959 31,999,927 %3 0.25 شوراي انتشارات دکتربابامیر 15

 776,089,961 جمع

 
 تأمین منابع علمی -4-9

 :روش تهیه شده و در اختیار اساتید و دانشجویان قرار می گیرد 2لمی به منابع ع
 خرید پایگاه علمی -1
 جستجوي در منابع اینترنتی تهیه از طریق -2
 حقوق و دستمزد -4-9-1

 )30(جدول 

 اشخاص
درصد وقت 

 گذاري
 حکم

حق 
 مسئولیت

 سایر
حقوق و مزایاي 

 )ریال(سالیانه 

حقوق و 
مزایاي سالیانه 

 )ریال( مرتبط
 اضافه کار

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان و سایر

 155,767,688 155,767,688 1,486,079 9,800,000 386,325 250,000 10,041,570 %100 مهدي اسالمی
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 یارانه -4-9-2
 )31(جدول 

 درصد اشخاص
 مبلغ یارانه

 )ریال(
 تعداد روز

 هزینه
 )ریال(

 3,300,000 220 15,000 %100 مهدي اسالمی

 
 هزینه سرور -4-9-3

 .بابت هزینه سرور پرداخت می شود میلیون ریال 1ساالنه 
 
 هزینه خرید -4-9-4

 .میلیارد ریال بابت خرید پایگاه هاي علمی پرداخت شده است 5/1نزدیک به  90در سال 
 
 هزینه آموزش -4-9-4

می باشد و در ... زش جستجوي اینترنتی، تهیه دي وي دي، این هزینه ها شامل هزینه هاي برگزاري کارگاه هاي آمو
 .ریال می باشد 50,710,250برابر با  90سال 

 
 از پژوهشگران نمونه تجلیل -4-10
 برنامه هفته پژوهش -4-10-1

میلیون ریال بوده  169,858,000ونه برابر با نمهزینه هاي هفته پژوهش به منظور تجلیل از پژوهشگران  90در سال 
 .تاس

 
 امور مالی -4-11
 
 هزینه حقوق و دستمزد -4-11-1

 )32(جدول 

 اشخاص ردیف
درصد وقت 

 گذاري
 حق مسئولیت حکم

 سایر
حقوق و مزایاي 

 اضافه کار )ریال(سالیانه 
عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان و سایر

 38,396,599 1,806,041 3,500,000 2,700,000 1,278,932 13,121,660 %17 حسن خداشناس 1

 84,263,972 1,026,920 0 0 0 5,995,078 %50 مصطفی محمدزاده 2

 122,660,571 جمع
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 یارانههزینه  -4-11-2
 )33(دول ج

 هزینه تعداد روز مبلغ یارانه درصد اشخاص ردیف

 550,000 220 15,000 %17 حسن خداشناس 1

 1,657,500 220 15,000 %50 مصطفی محمدزاده 2

 2,207,500 جمع

 

 مدیریت -4-12
 حقوق و دستمزد -4-12-1

 )34(جدول 

 پست اشخاص ردیف

درصد 
وقت 
 گذاري

درصدکسر 
 موظفی

 هزینه مدیریت حق مسئولیت حقوق و مزایا

 248,036,901 11,529,278 31,991,623 %29 %100 معاون پژوهشی دکتر منعم زاده 1

 268,763,244 771,295 21,625,642 _ %100 مسئول دفتر آقاي توکلی  2

 235,813,260 5,764,639 27,772,932 %50 %100 مدیر پژوهشی دکترسبزپوشان 3

 65,155,983 867,707 13,824,116 _ %33 مسئول دفتر مدیر پژوهشی خانم بلوري 4

 57,602,586 1,278,932 21,127,701 _ %17 دبیر شوراي پژوهشی حسن خداشناس 5

 240,647,508 0 20,053,959 _ %100 مک کارشناش شوراي پژوهشیک معصومه یزدي 6

 357,928,368 6,485,219 42,015,861 %56 %100 مدیر فناوري و ارتباطات علمی دکتر بهپور 7

 99,820,267 0 27,727,852 %30 %100 مدیر انتشارات دکتر قربانپور 8

 129,075,992 4,325,000 19,293,998 %33 %100 معاون پژوهشی دانشکده معماري و هنر عزیزي 9

 170,865,708 4,611,711 24,067,745 %40 %100 معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی دکتر گنجی 10

 268,526,527 4,323,479 40,620,896 %44 %100 معاون پژوهشی دانشکده فیزیک دکتر جزي 11

 161,859,146 4,035,247 23,632,538 %40 %100 کامپیوتر  -سی برق معاون پژوهشی دانشکده مهند دکتر ابراهیم پور کومله 12

 313,714,377 4,035,247 49,742,140 %44 %100 معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک دکتر لقمان 13

 189,357,336 6,449,190 23,326,470 %40 %100 معاون پژوهشی دانشکده مهندسی دکتر سلطانی محمدي 14

 178,585,538 4,611,711 25,676,043 %40 %100 معاون پژوهشی دانشکده شیمی صومدکتر مع 15

 227,792,268 4,899,943 35,206,865 %40 %100 معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دکتر ولی 16

 228,924,775 4,853,385 35,559,199 %40 %100 معاون پژوهشی دانشکده ریاضی دکتر بازیگران 17

 280,147,582 4,323,479 47,555,382 %40 %100 معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و زبان هاي خارجی شجريدکتر  18

 64,662,384 1,923,372 23,101,070 %15 %100 معاون آموزشی و پژوهشی پردیس دکتر اخوان حجازي 19

 3,787,279,751 جمع

 
 

 یارانه -4-12-2
 )35(جدول 
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 هزینه تعداد روز مبلغ یارانه درصد اشخاص ردیف

 3,300,000 220 15,000 %100 آقاي توکلی 1

 1,089,000 220 15,000 %33 خانم بلوري 2

 550,000 220 15,000 %17 حسن خداشناس 3

 3,300,000 220 15,000 %100 معصومه یزدي 4

 11,539,073 جمع

 
 جمع بندي -4-13

 )36(جدول 
 سهم مبلغ شرح ردیف

 %22 3,083,406,904 تخصیص پژوهانه 1

 %14 2,052,872,928 قراردادهاي پژوهشی 2

 %5 662,735,404 سفر و مأموریتهاي علمی 3

 %2 303,102,352 حمایت از انتشار کتب 4

 %4 621,068,445 حمایت از تولید مقاالت 5

 %0 56,320,602 معرفی کارآموز 6

 %3 410,318,491 برگزاري همایش ها 7

 %9 1,316,203,437 انتشار مجالت 8

 %12 1,710,777,938 تأمین منابع علمی 9

 %1 169,858,820 حمایت از پژوهشگران نمونه 10

 %1 124,860,571 مالی 11

 %27 3,798,818,823 مدیریت 12

 %100 14,310,344,715 جمع
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 پژوهشکده اسانس
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  قمصرمعرفی و شناخت حوزه پژوهشکده اسانس هاي طبیعی: 

 .به طور کلی پژوهشکده ها از نظر نوع اداره به سه نوع دولتی، غیردولتی و نیمه دولتی تقسیم می شوند
کیلومتري شهر کاشان واقع  30پژوهشکده اسانس هاي طبیعی قمصر از نوع پژوهشکده هاي نوع اول وابسته به دانشگاه کاشان که در 

پیمانکاران جزء زیر نظر (میلیون ریال به صورت امانی 6مربع و به ازاي هر مترمربع متر  1600با زیر بناي  1384شده است در سال 
 .به بهره برداري رسید 1389آغاز شد و در سال ) مدیریت فنی دانشگاه

 
دانشجوي جدید  7با پذیرش  1391دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نمود و در سال  9اقدام به جذب  1390پژوهشکده اسانس در سال 

 . به کار خود ادامه داد
 :اهم اهداف پژوهشکده عبارتست از

توجه به اسانس تام گل محمدي به عنوان محصول اصلی این صنعت که عالوه بر صنعت عطر و ادکلن در صنایع دیگر از  )1
 .جمله صنایع آرایشی بهداشتی ، دارو سازي و غذایی نیز کاربرد دارد

 .صنعت و تالش در جهت ارتقاء کیفیت آنتوجه به گالب به عنوان محصول فرعی این  )2

 .طراحی و ساخت دستگاه ها وادوات الزم براي استحصال محصوالت گل محمدي و سایر گیاهان اسانس دار )3

 .هدایت ، حمایت و پشتیبانی علمی این صنعت در جهت تولید اسانس تام و گالب با کیفیت باال، معین و یکنواخت )4

 .نس تام وگالب و تهیه برگه آنالیز براي آن هاانجام آنالیز هاي الزم براي اسا )5

 .همکاري در جهت یافتن بازار هاي مصرف جهانی محصوالت گل محمدي و ورود به آن ها )6

 .بنیان نهادن صنعت عطر سازي ایران )7
کانون "ها اخیرا معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري کانون هایی تحت عنوان ارتباط با صنعت بوجود آورده است که یکی از آن

است که مستقال زیر نظر معاونت مذکور عمل می کند و پژوهشکده اسانس هم با آن  "هماهنگی دانش و صنعت گل محمدي و گالب
 . همکاري دارد و در برخی موارد از حمایت هاي مالی آن برخوردار است
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ئت امناي پژوهشکده همان هیئت امنـاي دانشـگاه   هی. پژوهشکده اسانس شامل سه رکن هیئت امنا ، رئیس  و شوراي پژوهشکده می باشد
شـوراي  .ریاسـت پژوهشـکده مسـتقیما زیـر نظـر ریاسـت دانشـگاه انجـام وظیفـه مـی نمایـد           .با شرح وظایف مقرر در اساسنامه مـی باشـد  

 .پژوهشکده تا کنون شکل نگرفته است
 نمودار سازمانی)1

ضیح است که هیچکدام از قسمت هاي مصوب در اساسنامه هنوز شکل نمودار سازمانی پژوهشکده به شرح ذیل می باشد؛ الزم به تو
 .نگرفته و فعال تمامی امور مستقیما زیرنظر ریاست پژوهشکده انجام می شود

  چارت پژوهشکده مطابق با اساسنامه: 
 
 

 
  چارت پژوهشکده در حال حاضر: 

 
 
 
 
  :نمودار شکست کار ) 2

 
 
 

 انتظامات پژوهش آموزش

  فعالیت هاي پژوهشکده اسانس

 مدیریت خدمات ارائه فضاي اقامتی فضاي سبز

 ریاست پژوهشکده

 معاونت پژوهشی معاونت آموزشی و دانشجویی مدیراداري و مالی

 شوراي پژوهشکده

گروه پژوهشی استخراج و شناسایی 
 ترکیبات اسانسی  

گروه پژوهشی طراحی نیمه صنعتی و صنعتی پروسه 
  هاي فراوري اسانس هاي طبیعی

اورزي و اصالح گروه پژوهشی کش
 نژاد گیاهان  اسانسی و دارویی

 ریاست پژوهشکده

 ریاست دانشگاه

مسئول آموزش،مسئول دفتر،مسئول  مسئول اداره عمومی امور آزمایشگاهها
 وهشکدهکتابخانه وسایت پژ
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 :د دانشجویانتعدا) 3
دانشجوي  9دانشجوي دختر و  7دانشجو  در مقطع کارشناسی ارشد شامل  16در حال حاضر پژوهشکده اسانس هاي طبیعی قمصر با 

 )1جدول شماره .(پسر به فعالیت خود ادامه می دهد که البته هنوز هیچکدام از دانشجویان این مرکز فارغ التحصیل نشده اند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :تعداد و ارزش تجهیزات موجود) 4

الزم به ذکر . نمایش داده شده است) 2(لیست کلیه اقالم موجود در پژوهشکده اسانس به همراه قیمت هاي آن ها در جدول شماره 
م با قیمت هاي خرید درج شده اند ضمنا میزان عمرمفید است که به دلیل آنکه موضوع این هزینه یابی ، بهاي تمام شده است ، اکثر اقال

 .و استهالك ساالنه هر قلم از تجهیزات قابل مشاهده است
 

 

 

 استهالك ساالنه عمر مفید مبلغ )ریال(میانگین نرخ تعداد نام ومشخصات کاال ردیف

1 CH1,666,667 30 50,000,000 50,000,000 1 2یکروسکوپ المپیوس 

 1,666,667 30 50,000,000 50,000,000 1 کن بزرگآسیاب خرد  2

 250,000 30 7,500,000 3,750,000 2 )شیکر(دستگاه ارتعاشی 3

 تعداد 1391نشجویان سالدا 1390دانشجویان سال

 2 علی اکبر ایمانی فاطمه بیدرام

 2 یونس شریفی محمدرضا جعفرزاده

 2 مسلم عظیمی زهرا قنبري

 2 محمدرضا عنایت مریم نوروزي

 2 فهیمه آقابابایی میثم نوحی

 2 هادي گودرزوند ناهیده سادات حقیقی

 2 امین مرید زاده نیلوفر فروغی

 1   مریم کریمی

 1   نظریان پور عماد

 16 جمع

)1(جدول   

)2(جدول   
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 141,667 30 4,250,000 4,250,000 1 دستگاه پمپ خال 4

5 PH138,667 30 4,160,000 2,080,000 2 متر دیجیتال 

 buchi 1 38,000,000 38,000,000 30 1,266,667روتاري 6

7 UNB416,667 30 12,500,000 12,500,000 1 دستگاه اون 

8 UFE583,333 30 17,500,000 17,500,000 1 دستگاه اون 

 3,166,667 30 95,000,000 95,000,000 1 دستگاه اسپکتروفتومتر 9

 700,000 30 21,000,000 3,500,000 6 شوف بالن 10

 1,466,667 30 44,000,000 22,000,000 2 ترازوي دیجیتال 11

 UV 1 17,000,000 17,000,000 30 566,667کابینت  12

 4,000,000 30 120,000,000 120,000,000 1 دستگاه کروماتوگرافی 13

 1,260,000 30 37,800,000 37,800,000 1 هود آزمایشگاهی 14

 1,205,000 30 36,150,000 18,075,000 2 اتوکالو 15

 733,333 30 22,000,000 22,000,000 1 انکوباشور 16

 396,667 30 11,900,000 11,900,000 1 فور 17

 3,333,333 30 100,000,000 50,000,000 2 دستگاه اون خالء 18

 270,000 30 8,100,000 4,050,000 2 دستگاه هات پلیت 19

 333,333 30 10,000,000 10,000,000 1 )پمپ آبی(اسپیراتور 20

 249,350 20 4,987,000 4,987,000 1 دیگ گالبگیري 21

 1,666,667 30 50,000,000 50,000,000 1 رفراکتومتر 22

 5,000,000 30 150,000,000 150,000,000 1 پالري متر 23

 5,000,000 30 150,000,000 150,000,000 1 )سانتري فیوژ(EPRدستگاه 24

 70,000 30 2,100,000 2,100,000 1 دستگاه پرس فشاري 25

 500,000 10 5,000,000 5,000,000 1 پمپ آب فشار باال 26

 1,413,333 30 42,400,000 8,480,000 5 دستگاه شوف بالن همزن 27

 8,333,333 30 250,000,000 250,000,000 1 دستگاه تقطیر پیوسته 28

 293,333 30 8,800,000 2,200,000 4 جک آزمایشگاهی  29

 30,000 30 900,000 900,000 1 دستگاه سختی سنج 30

 2,706,667 30 81,200,000 81,200,000 1 دستگاه آب مقطرگیري 31

 100,000 30 3,000,000 1,500,000 2 مینی پی سی 32

 16,941,333 30 508,240,000 254,120,000 2 اسانس گیر 33

 15,000,000 30 450,000,000 150,000,000 3 دستگاه نیروگاه خورشیدي 34

 333,333 30 10,000,000 10,000,000 1 زمایشگاهیمیز آ 35

36 PH233,333 30 7,000,000 7,000,000 1 متردستی 

 )2(جدول ادامه 
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37 Dispenser(.4-2mlit( 1 3,000,000 3,000,000 30 100,000 

38 Dispenser(2-10mlit( 1 3,000,000 3,000,000 30 100,000 

39 Dispenser(10-60mlit( 1 3,000,000 3,000,000 30 100,000 

 Set 2 34,500,000 69,000,000 30 2,300,000دستگاه هموژنایزر مدل 40

 Titramax 1 27,000,000 27,000,000 30 900,000دستگاه شیکر مدل 41

 Unimax 1 31,800,000 31,800,000 30 1,060,000دستگاه شیکر مدل 42

 MR 1 36,200,000 36,200,000 30 1,206,667دستگاه استیرمگنت 43

 19,046,667 30 571,400,000 285,700,000 2 دستگاه تبخیرکن دوار 44

 1,906,667 30 57,200,000 57,200,000 1 چیلر تبخیرکن آزمایشگاهی 45

 6,183,333 30 185,500,000 185,500,000 1 دستگاه سنتز موازي 46

 VAC 1 17,800,000 17,800,000 30 593,333دستگاه سنتز موازي 47

 673,333 30 20,200,000 20,200,000 1 پمپ خالء دستگاه سنتز 48

 1,180,000 30 35,400,000 35,400,000 1 پایه دستگاه روتاري 49

 16,667 30 500,000 500,000 1 پمپ خالء دستگاه تبخیرکن 50

 666,667 30 20,000,000 20,000,000 1 خنک کننده دستگاه تبخیر 51

 666,667 30 20,000,000 20,000,000 1 ریانتنظیم کننده شدت ج 52

 666,667 30 20,000,000 20,000,000 1 دوربین عکاسی 54

 65,000 30 1,950,000 1,950,000 1 لنزژاپنی 55

 250,000 30 7,500,000 750,000 10 بخاري گازي 56

 2,586,433 30 77,593,000 2,503,000 31 یخچال 57

 330,000 30 9,900,000 900,000 11 گوشی تلفن 58

 112,000 30 3,360,000 1,120,000 3 آبگرمکن 59

 11,000,000 10 110,000,000 5,000,000 22 کامپیوتر 60

 1,193,500 10 11,935,000 385,000 31 میز کامپیوتر 61

 8,996,000 5 44,980,000 1,730,000 26 مونیتور 62

 9,200,000 10 92,000,000 1,150,000 80 صندلی گردان 63

 246,667 15 3,700,000 92,500 40 صندلی تابوره 64

 8,973,067 15 134,596,000 5,852,000 23 تلویزیون 65

 186,667 15 2,800,000 700,000 4 میز تلویزیون 66

 13,000,000 15 195,000,000 2,500,000 78 تختخواب چوبی 67

 315,000 30 9,450,000 1,050,000 9 کتابخانه دکوري چوبی 68

 1,422,500 10 14,225,000 2,845,000 5 چاپگر 69

 1,333,333 15 20,000,000 5,000,000 4 پرده نمایش 70
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 3,225,000 20 64,500,000 21,500,000 3 ویدئو پرژکتور 71

 5,819,000 5 29,095,000 1,265,000 23 کنسول 72

 380,000 15 5,700,000 5,700,000 1 منبع تغذیه 73

 2,646,000 20 52,920,000 1,260,000 42 میز کنفرانس 74

 540,000 10 5,400,000 900,000 6 میز اداري 75

 2,760,000 10 27,600,000 4,600,000 6 مبل فلزي 76

 616,500 20 12,330,000 1,370,000 9 فابل کشویی 77

 466,667 15 7,000,000 7,000,000 1 سمپاش استیل 78

 316,000 10 3,160,000 1,580,000 2 دستگاه فکس 79

 1,814,400 5 9,072,000 324,000 28 کپسول آتشنشانی 80

 333,333 15 5,000,000 1,000,000 5 میز مطالعه 81

 1,060,000 10 10,600,000 10,600,000 1 دستگاه کپی 82

 200,000 10 2,000,000 2,000,000 1 آبسرد کن 83

 925,000 20 18,500,000 1,850,000 10 بقفسه کتا 84

 648,333 30 19,450,000 19,450,000 1 دستگاه استابیالیزر 85

 130,000 10 1,300,000 1,300,000 1 دستگاه بارکدخوان لیزري 86

 casio 6 200,000 1,200,000 15 80,000ماشین حساب  87

 1,333,333 15 20,000,000 20,000,000 1 راه بند الکتریکی 88

 1,450,000 20 29,000,000 29,000,000 1 مشعل گازي 89

 95,000 20 1,900,000 950,000 2 رك صوتی شیشه اي 90

 4,200,000 5 21,000,000 1,050,000 20 جاکفشی 91

 200,000 10 2,000,000 1,000,000 2 اجاق گاز 92

 450,000 20 9,000,000 3,000,000 3 هود کن 93

 660,000 20 13,200,000 3,300,000 4 تصفیه آب دستگاه 94

 1,115,000 20 22,300,000 2,230,000 10 میز ناهارخوري 95

 1,270,000 20 25,400,000 635,000 40 صندلی ناهارخوري 96

 26,000 20 520,000 520,000 1 اتو بخار پارس 97

 3,600,000 5 18,000,000 6,000,000 3 قالیچه و فرش ماشینی 98

 20,000 10 200,000 100,000 2 کیبورد 99

 2,080,000 20 41,600,000 2,600,000 16 دراور چوبی 100

 370,000 10 3,700,000 1,850,000 2 اسکنر 101

 708,000 10 7,080,000 1,770,000 4 جارو برقی 102

 644,000 15 9,660,000 1,380,000 7 کمد 103
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 786,667 15 11,800,000 5,900,000 2 کولر آبی 104

 493,333 15 7,400,000 3,700,000 2 ماکرویو 105

 180,000 5 900,000 900,000 1 تریبون 106

 1,060,000 20 21,200,000 21,200,000 1 سوئیچ 107

 1,000,000 20 20,000,000 20,000,000 1 کولر گازي 108

 136,400 25 3,410,000 3,410,000 1 باسکول 109

 308,000 10 3,080,000 3,080,000 1 فاراتل 110

 1,666,667 30 50,000,000 50,000,000 1 انرژي)بخاري(کوره هواي گره 111

 218,000 20 4,360,000 4,360,000 1 دستگاه چوب چیپس کن 112

 224,040,150   4,912,013,000   جمع

 

 فعالیت هاي شناسایی شده در پژوهشکده به شرح ذیل می باشد: 
 آموزش )1
 پژوهش)2
 انتظامات)3
 فضاي سبز)4
 اجاره ساختمان)5
 خدمات)6
 مدیریت)7

 هزینه هاي شناسایی شده در پژوهشکده عبارتند از: 
 حقوق و دستمزد)1

 مواد وملزومات مصرف شدنی )2
 آب ، برق ،گاز وتلفن)3

 ایاب وذهاب و حمل ونقل )4
 یارانه غذا)5
 اداري و پشتیبانی )6

 ایی،نظارت و مشاورههزینه راهنم)7

 اینترنت)8
 حق التدریس)9

 حق التحقیق)10
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 استهالك ساختمان)11

 استهالك تجهیزات)12
 

 مبناي تسهیم هزینه ها به فعالیت ها: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن دستمزد دریافتی در تسهیم هزینه حقوق و دستمزد به فعالیت ها بر اساس درصد وقت گذاري افراد در فعالیت هاي مختلف ونیز میزا
در مورد سایر هزینه ها با بررسی میزان ارتباط آن ها با فعالیت هاي موجود در . آن زمینه بوده است که به طور دقیق محاسبه شده است

ابل ق) 3(پژوهشکده و تخمین میزان همبستگی بین آن ها ، سهم هر فعالیت از هزینه به طور تقریبی مشخص گردیده که در جدول شماره 
 .مشاهده است

  

 حقوق و دستمزد
 مواد مصرف شدنی
 آب ،برق،گاز،تلفن

 ایاب وذهاب وحمل ونقل
 یارانه غذا

 اداري وپشتیبانی
 راهنمایی،نظارت ،مشاوره

 اینترنت
 حق التدریس
 حق التحقیق
 استهالك

 
 

 منبع هزینه
 

 آموزش

 پژوهش

 انتظامات

 فضاي سبز

 ارائه فضاي اقامتی

تخدما  

 مدیریت

 
 
 

 فعالیت ها
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حقوق 
 ودستمزد

موادولوازم 
مصرف 

 شدنی

 آب،برق،گاز،تلفن

ایاب 
وذهاب 
وحمل 

 ونقل

یارانه 
 غذا

هزینه 
هاي 

اداري 
 وپشتیبانی

هزینه 
راهنمایی،نظارت 

 ومشاوره

 اینترنت
حق 

 التدریس

حق 
 التحقیق

استهالك 
ساختمان 
 پژوهشکده

استهالك 
ساختمان 

 ویالها

استهالك 
 تجهیزات

 %23 %0 %40 %5 %100 %40 %25 %28 %30 %25 %28 %50 %14 وزشآم

 %73 %0 %50 %95 %0 %50 %70 %60 %30 %50 %44 %25 %25 پژوهش

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %3 %18 %5 %5 %5 %27 انتظامات

فضاي 
 سبز

20% 8% 15% 5% 18% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ارائه 
فضاي 
 اقامتی

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %3 %1 %5 %2 %7 %8 خدمات

 %4 %0 %10 %0 %0 %10 %5 %4 %3 %10 %6 %5 %6 مدیریت

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 جمع

 

 محاسبه هزینه به تفکیک فعالیت: 
 فعالیت آموزش) الف

 
دانشجو در  20ه موجود در پژوهشکده ، رشته شیمی گرایش شیمی و فرآوري اسانس می باشد که تا کنون در حال حاضر تنها رشت

 .دانش آموخته شده اند) محل سابق پژوهشکده(مقطع کارشناسی ارشد در این رشته از دانشگاه کاشان
حتی المقدور سعی شده که سهم فعالیت منظور از فعالیت آموزش دراین تحقیق جنبه هاي تئوري و نظري رشته مذکور می باشد و  

 .  آموزش از هزینه ها به واقعیت نزدیک باشد
پس از مشخص کردن سهم فعالیت فوق از هزینه ها به نحوي که گفته شد ، در ذیل به محاسبه بهاي تمام شده فعالیت آموزش می 

 .   پردازیم
بلغ حقوق ودستمزد سالیانه مرتبط با پژوهشکده ، سهم فعالیت آموزش از تقسیم مبلغ حقوق و دستمزد مربوط به فعالیت آموزش به کل م

 256,947,123/ 1,859,052,700 =%  14)                                               4جدول شماره.(درصد است بدست می آید 14که همان 
و نیز سهم فعالیت آموزش در این بخش ) 6و 5ماره جداول ش(نحوه محاسبه هزینه استهالك ساالنه ساختمان پژوهشکده و تجهیزات 

تنها فعالیتی که از این هزینه سهم می برد فعالیت فعالیت آموزش از هزینه استهالك ساختمان ویالها سهمی ندارد در واقع .آمده است
 . آمده است) 7(ضمنا سایر هزینه هاي مربوط به فعالیت آموزش و سهم هریک در جدول شماره . ارائه فضاي اقامتی است

)3(جدول   
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 .سهم سایر فعالیت ها نیز در بخش حقوق و دستمزد و استهالك  به همین صورت محاسبه می شود
 

 ردیف
نام ونام 

 خانوادگی
 سمت

درصد 
وقت 
 گذاري

درصدکسر 
 موظفی

 حق مسئولیت حکم

 سایر

حقوق و 
 مزایاي سالیانه

حقوق و 
مزایاي سالیانه 

مرتبط با 
 پژوهشکده

سرانه 
 اضافه کار دانشجویی

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان

1 

دکتر 
عبدالرسول 

ابراهیم 
 آبادي

 1,977,838 59,335,130 296,675,650 7,212,154 3,500,000 0 4,899,943 30,798,018 %40 %20 عضوهیئت علمی

2 
دکتر مریم 

 اخباري
 813,102 24,393,071 81,310,238 5,871,850 3,500,000 0 0 24,493,460 %3 %30 عضوهیئت علمی

3 
اسماء 
 مازوچی

کارشناس 
 آزمایشگاه

30% 0 7,591,794 500,000 81,624 3,500,000 2,142,539 127,291,484 38,187,445 1,272,915 

4 
مریم 
 مبارك

کارشناس 
 آزمایشگاه

30% 0 5,920,000 0 500,000 3,500,000 0 80,540,000 24,162,000 805,400 

5 
سیدمجتبی 

 ناصري

مسئول آموزش 
ومسئول دفتر 

 رئیس

40% 0 9,762,178 637,709 1,300,000 3,500,000 1,822,026 165,762,956 66,305,182 2,210,173 

6 
عباسعلی 
 جعفري

رابط پژوهشکده 
 با دانشگاه

30% 0% 9,237,376 0 338,169 9,800,000 1,986,759 148,547,648 44,564,294 1,485,476 

 8,564,904 256,947,123 900,127,976 19,035,328 27,300,000 2,219,793 6,037,652 87,802,826 جمع

 
 

 استهالك ساختمان پژوهشکده

 متراژ بنا
ارزش هر 

 مترمربع
 ارزش بنا

عمر 
 مفید

 استهالك ساالنه
سهم 

 ) درصد(آموزش

سهم ساالنه 
 ) ریال(آموزش

سرانه 
 دانشجویی

1,600 6,000,000 9,600,000,000 50 192,000,000 40% 76,800,000 2,560,000 

 
 لیست تجهیزات آموزشی موجود در پژوهشکده اسانس قمصر

 استهالك ساالنه عمر مفید مبلغ )ریال(میانگین نرخ تعداد نام ومشخصات کاال ردیف

 666,667 30 20,000,000 20,000,000 1 دوربین عکاسی 1

 250,000 30 7,500,000 750,000 10 بخاري گازي 2

 2,586,433 30 77,593,000 2,503,000 31 یخچال 3

 330,000 30 9,900,000 900,000 11 گوشی تلفن 4

 112,000 30 3,360,000 1,120,000 3 آبگرمکن 5

)4(جدول   

)5(جدول   

)6(جدول   
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 11,000,000 10 110,000,000 5,000,000 22 کامپیوتر 6

 1,193,500 10 11,935,000 385,000 31 میز کامپیوتر 7

 8,996,000 5 44,980,000 1,730,000 26 مونیتور 8

 9,200,000 10 92,000,000 1,150,000 80 صندلی گردان 9

 246,667 15 3,700,000 92,500 40 صندلی تابوره 10

 8,973,067 15 134,596,000 5,852,000 23 تلویزیون 11

 186,667 15 2,800,000 700,000 4 میز تلویزیون 12

 13,000,000 15 195,000,000 2,500,000 78 تختخواب چوبی 13

 1,333,333 15 20,000,000 5,000,000 4 پرده نمایش 14

 3,225,000 20 64,500,000 21,500,000 3 ویدئو پرژکتور 15

 333,333 15 5,000,000 1,000,000 5 میز مطالعه 16

 1,060,000 10 10,600,000 10,600,000 1 دستگاه کپی 17

 925,000 20 18,500,000 1,850,000 10 قفسه کتاب 18

 130,000 10 1,300,000 1,300,000 1 دستگاه بارکدخوان لیزري 19

 casio 6 200,000 1,200,000 15 80,000ماشین حساب  20

 1,333,333 15 20,000,000 20,000,000 1 راه بند الکتریکی 21

 1,450,000 20 29,000,000 29,000,000 1 مشعل گازي 22

 95,000 20 1,900,000 950,000 2 رك صوتی شیشه اي 23

 4,200,000 5 21,000,000 1,050,000 20 جاکفشی 24

 200,000 10 2,000,000 1,000,000 2 اجاق گاز 25

 450,000 20 9,000,000 3,000,000 3 هود کن 26

 660,000 20 13,200,000 3,300,000 4 دستگاه تصفیه آب 27

 1,115,000 20 22,300,000 2,230,000 10 ريمیز ناهارخو 28

 1,104,348 23 25,400,000 635,000 40 صندلی ناهارخوري 29

 26,000 20 520,000 520,000 1 اتو بخار پارس 30

 3,600,000 5 18,000,000 6,000,000 3 قالیچه و فرش ماشینی 31

 20,000 10 200,000 100,000 2 کیبورد 32

 2,080,000 20 41,600,000 2,600,000 16 دراور چوبی 33

 708,000 10 7,080,000 1,770,000 4 جارو برقی 34

 644,000 15 9,660,000 1,380,000 7 کمد 35

 786,667 15 11,800,000 5,900,000 2 کولر آبی 36

 493,333 15 7,400,000 3,700,000 2 ماکرویو 37

 1,630,769 13 21,200,000 21,200,000 1 سوئیچ 38

 )6(جدول ادامه 



232 
 

 466,667 15 7,000,000 7,000,000 1 سمپاش استیل 39

 227,333 15 3,410,000 3,410,000 1 باسکول 40

 85,118,117   1,106,134,000   جمع

 
 
 

 )ریال(مبلغ ساالنه شرح
 سهم آموزش

 سرانه دانشجویی
 مبلغ درصد

 8,564,904 256,947,123 %14 1,859,052,700 حقوق ودستمزد

 970,933 29,128,000 %50 58,256,000 اد ولوازم مصرفیمو

 628,861 18,865,840 %28 67,378,000 آب،برق،گاز،تلفن

 850,500 25,515,000 %25 102,060,000 ایاب وذهاب و حمل ونقل

 462,000 13,860,000 %30 46,200,000 یارانه غذا

 503,931 15,117,928 %28 53,992,600 هزینه هاي اداري وپشتیبانی

هزینه هاي راهنمایی، مشاوره و نظارت پایان نامه 
 هاي دکتري و ارشد

103,266,350 25% 25,816,588 860,553 

 65,740 1,972,205 %40 4,930,513 اینترنت

 993,627 29,808,810 %100 29,808,810 حق التدریس

 96,451 2,893,529 %5 57,870,583 حق التحقیق

 2,560,000 76,800,000 %40 192,000,000 پژوهشکدهاستهالك ساختمان 

 2,837,842 85,135,257 %38 224,040,150 استهالك تجهیزات

 0 0 %0 19,200,000 استهالك ساختمان ویالها

 19,395,343 581,860,280 %21 2,818,055,706 جمع

 
ریال می باشد که سرانه  581,860,280درصد وبه مبلغ  21برابر با  1391سهم فعالیت آموزش از کل هزینه هاي پژوهشکده در سال 

 .        ریال می شود 19,395,343برابر با )  ظرفیت پژوهشکده با امکانات موجود(30دانشجویی این فعالیت با تقسیم مبلغ فوق بر 
                                                           

 :فعالیت پژوهش) ب
رو مقصود از فعالیت پژوهشی جنبه هاي عملی و آزمایشگاهی مربوط به رشته شیمی و فرآوري اسانس بوده و فعالیت در تحقیق پیش 

هایی که دراین زمینه صورت گرفته است عبارتند از اجراي طرح کالن گل محمدي با هدف ارتقاء کیفیت گل هاي موجود زیر نظر 

)7(جدول   
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عنا فلفلی با گرید دارویی ، ساخت دستگاه تقطیر مداوم با مقیاس آزمایشگاهی و معاونت پژوهشی وزارت علوم ، طرح تولید اسانس ن
 .نیمه صنعتی زیر نظر معاونت علم و فناوري ریاست جمهوري و اجراي هفت مورد طرح پژوهشی با استفاده از پژوهانه دانشگاه

و سپس ) 8جدول شماره(ست جدول حقوق ودستمزدبا عنایت به مطالب گفته شده در قسمت مربوط به فعالیت آموزش در اینجا نیز نخ
بهاي تمام شده فعالیت پژوهش ) 11(استهالك ساختمان و تجهیزات آورده شده و سپس در جدول شماره ) 10(و ) 9(جداول شماره 

 465,284,367/  1,859,052,700 =%   25.                                                            بعالوه سرانه دانشجویی آن نمایش داده می شود
 

 
 

 استهالك ساختمان پژوهشکده

 متراژ بنا
ارزش هر 

 مترمربع
 ارزش بنا

عمر 
 مفید

 استهالك ساالنه
سهم 

 ) درصد(پژوهش

سهم ساالنه 
 ) ریال(پژوهش

سرانه 
 دانشجویی

1,600 6,000,000 9,600,000,000 50 192,000,000 50% 96,000,000 3,200,000 

 
  

 ردیف
نام ونام 

 خانوادگی
 سمت

درصد 
وقت 
 گذاري

درصدکسر 
 موظفی

 حکم
حق 

 مسئولیت

 سایر
حقوق و 

 مزایاي سالیانه

حقوق و مزایاي 
سالیانه مرتبط با 

 پژوهشکده

سرانه 
 اضافه کار دانشجویی

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی 
 و درمان

1 

دکتر 
ول عبدالرس

ابراهیم 
 آبادي

 %40 %70 عضوهیئت علمی
30,798,01

8 
4,899,943 0 3,500,000 7,212,154 296,675,650 207,672,955 6,922,432 

2 
دکتر مریم 

 اخباري
 %3 %70 عضوهیئت علمی

24,493,46
0 

0 0 3,500,000 5,871,850 81,310,238 56,917,167 1,897,239 

3 
اسماء 
 مازوچی

کارشناس 
 آزمایشگاه

60% 0 7,591,794 500,000 81,624 3,500,000 2,142,539 127,291,484 76,374,890 2,545,830 

4 
مریم 
 مبارك

کارشناس 
 آزمایشگاه

60% 0 5,920,000 0 500,000 3,500,000 0 80,540,000 48,324,000 1,610,800 

5 
سیدمجتبی 

 ناصري

مسئول آموزش 
ومسئول دفتر 

 رئیس

10% 0 9,762,178 637,709 1,300,000 3,500,000 1,822,026 165,762,956 16,576,296 552,543 

6 
عباسعلی 
 جعفري

رابط پژوهشکده 
 با دانشگاه

40% 0% 9,237,376 0 338,169 9,800,000 1,986,759 148,547,648 59,419,059 1,980,635 

 جمع
87,802,82

6 
6,037,652 2,219,793 27,300,000 19,035,328 900,127,976 465,284,367 15,509,479 

)8(جدول   

)9(جدول   
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 پژوهشی موجود در پژوهشکده اسانس قمصر لیست تجهیزات

 استهالك ساالنه عمر مفید مبلغ )ریال(میانگین نرخ تعداد نام ومشخصات کاال ردیف

1 CH1,666,667 30 50,000,000 50,000,000 1 2یکروسکوپ المپیوس 

 1,666,667 30 50,000,000 50,000,000 1 آسیاب خرد کن بزرگ 2

 250,000 30 7,500,000 3,750,000 2 )شیکر(دستگاه ارتعاشی 3

 141,667 30 4,250,000 4,250,000 1 دستگاه پمپ خال 4

5 PH138,667 30 4,160,000 2,080,000 2 متر دیجیتال 

 buchi 1 38,000,000 38,000,000 30 1,266,667روتاري 6

7 UNB416,667 30 12,500,000 12,500,000 1 دستگاه اون 

8 UFE583,333 30 17,500,000 17,500,000 1 دستگاه اون 

 3,166,667 30 95,000,000 95,000,000 1 دستگاه اسپکتروفتومتر 9

 700,000 30 21,000,000 3,500,000 6 شوف بالن 10

 1,466,667 30 44,000,000 22,000,000 2 ترازوي دیجیتال 11

 UV 1 17,000,000 17,000,000 30 566,667کابینت  12

 4,000,000 30 120,000,000 120,000,000 1 کروماتوگرافی دستگاه 13

 1,260,000 30 37,800,000 37,800,000 1 هود آزمایشگاهی 14

 1,205,000 30 36,150,000 18,075,000 2 اتوکالو 15

 733,333 30 22,000,000 22,000,000 1 انکوباشور 16

 396,667 30 11,900,000 11,900,000 1 فور 17

 3,333,333 30 100,000,000 50,000,000 2 تگاه اون خالءدس 18

 270,000 30 8,100,000 4,050,000 2 دستگاه هات پلیت 19

 333,333 30 10,000,000 10,000,000 1 )پمپ آبی(اسپیراتور 20

 249,350 20 4,987,000 4,987,000 1 دیگ گالبگیري 21

 1,666,667 30 50,000,000 50,000,000 1 رفراکتومتر 22

 5,000,000 30 150,000,000 150,000,000 1 پالري متر 23

 5,000,000 30 150,000,000 150,000,000 1 )سانتري فیوژ(EPRدستگاه 24

 70,000 30 2,100,000 2,100,000 1 دستگاه پرس فشاري 25

 500,000 10 5,000,000 5,000,000 1 پمپ آب فشار باال 26

 1,413,333 30 42,400,000 8,480,000 5 مزندستگاه شوف بالن ه 27

 8,333,333 30 250,000,000 250,000,000 1 دستگاه تقطیر پیوسته 28

 293,333 30 8,800,000 2,200,000 4 جک آزمایشگاهی  29

)10(جدول   

 )10(جدول ادامه 
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 30,000 30 900,000 900,000 1 دستگاه سختی سنج 30

 2,706,667 30 81,200,000 81,200,000 1 دستگاه آب مقطرگیري 31

 100,000 30 3,000,000 1,500,000 2 مینی پی سی 32

 16,941,333 30 508,240,000 254,120,000 2 اسانس گیر 33

 15,000,000 30 450,000,000 150,000,000 3 دستگاه نیروگاه خورشیدي 34

 333,333 30 10,000,000 10,000,000 1 میز آزمایشگاهی 35

36 PH233,333 30 7,000,000 7,000,000 1 متردستی 

37 Dispenser(.4-2mlit( 1 3,000,000 3,000,000 30 100,000 

38 Dispenser(2-10mlit( 1 3,000,000 3,000,000 30 100,000 

39 Dispenser(10-60mlit( 1 3,000,000 3,000,000 30 100,000 

 Set 2 34,500,000 69,000,000 30 2,300,000دستگاه هموژنایزر مدل 40

 Titramax 1 27,000,000 27,000,000 30 900,000دستگاه شیکر مدل 41

 Unimax 1 31,800,000 31,800,000 30 1,060,000دستگاه شیکر مدل 42

 MR 1 36,200,000 36,200,000 30 1,206,667دستگاه استیرمگنت 43

 19,046,667 30 571,400,000 285,700,000 2 دستگاه تبخیرکن دوار 44

 1,906,667 30 57,200,000 57,200,000 1 چیلر تبخیرکن آزمایشگاهی 45

 6,183,333 30 185,500,000 185,500,000 1 دستگاه سنتز موازي 46

 VAC 1 17,800,000 17,800,000 30 593,333دستگاه سنتز موازي 47

 673,333 30 20,200,000 20,200,000 1 پمپ خالء دستگاه سنتز 48

 1,180,000 30 35,400,000 35,400,000 1 اه روتاريپایه دستگ 49

 16,667 30 500,000 500,000 1 پمپ خالء دستگاه تبخیرکن 50

 666,667 30 20,000,000 20,000,000 1 خنک کننده دستگاه تبخیر 51

 666,667 30 20,000,000 20,000,000 1 تنظیم کننده شدت جریان 52

 65,000 30 1,950,000 1,950,000 1 لنزژاپنی 53

 648,333 30 19,450,000 19,450,000 1 دستگاه استابیالیزر 54

 1,666,667 30 50,000,000 50,000,000 1 انرژي)بخاري(کوره هواي گره 55

 218,000 20 4,360,000 4,360,000 1 دستگاه چوب چیپس کن 56

 120,730,683   3,607,247,000   جمع
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 )لریا(مبلغ ساالنه شرح
 سهم پژوهش

 سرانه دانشجویی
 مبلغ درصد

 15,509,479 465,284,367 %25 1,859,052,700 حقوق ودستمزد

 485,467 14,564,000 %25 58,256,000 مواد ولوازم مصرفی

 988,211 29,646,320 %44 67,378,000 آب،برق،گاز،تلفن

 1,701,000 51,030,000 %50 102,060,000 ایاب وذهاب و حمل ونقل

 462,000 13,860,000 %30 46,200,000 یارانه غذا

 1,079,852 32,395,560 %60 53,992,600 هزینه هاي اداري وپشتیبانی

هزینه هاي راهنمایی، مشاوره و نظارت پایان نامه 
 هاي دکتري و ارشد

103,266,350 70% 72,286,445 2,409,548 

 82,175 2,465,257 %50 4,930,513 اینترنت

 0 0 %0 29,808,810 حق التدریس

 1,832,568 54,977,054 %95 57,870,583 حق التحقیق

 3,200,000 96,000,000 %50 192,000,000 استهالك ساختمان پژوهشکده

 4,032,723 120,981,681 %54 224,040,150 استهالك تجهیزات

 0 0 %0 19,200,000 استهالك ساختمان ویالها

 31,783,023 953,490,683 %34 2,818,055,706 جمع

 
ریال می باشد که سرانه  953,490,683درصد وبه مبلغ  34برابر با  1391سهم فعالیت پژوهش از کل هزینه هاي پژوهشکده در سال 

 .ریال می شود 31,783,023برابر با )  ظرفیت پژوهشکده با امکانات موجود(30دانشجویی این فعالیت با تقسیم مبلغ فوق بر 
 

 فعالیت انتظامات) ج
و سپس سهم فعالیت انتظامات از سایر هزینه ها نشان داده خواهد ) 12جدول شماره (ابتدا سهم حقوق ودستمزد تعیین می شود

 )13جدول شماره .(شد
 

27   %= 1,859,052,700  /500,759,484 
  

)11(جدول   



237 
 

 

 ردیف
نام ونام 

 خانوادگی
 سمت

درصد 
وقت 
 گذاري

 حکم
حق 

 مسئولیت

 سایر

و حقوق 
 مزایاي سالیانه

حقوق و 
مزایاي سالیانه 

مرتبط با 
 پژوهشکده

سرانه 
 اضافه کار دانشجویی

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی 
 و درمان

1 
مهدي قنایی 

 قمصري
 4,854,495 145,634,852 145,634,852 1,986,759 9,800,000 1,720,584 150,000 7,462,228 %100 انتظامات

 4,993,841 149,815,244 149,815,244 1,986,759 9,800,000 2,000,000 150,000 7,531,178 %100 انتظامات هایمان کریم زاد 2

3 
حمیدرضاتوسلی 

 قمصري
 4,947,975 148,439,252 148,439,252 1,986,759 9,800,000 2,343,984 150,000 7,072,528 %100 انتظامات

4 
سیدمجتبی 

 ناصري

مسئول 
آموزش 
ر ومسئول دفت

 رئیس

10% 9,762,178 637,709 1,300,000 3,500,000 1,822,026 165,762,956 16,576,296 552,543 

 محسن نیک نژاد 5
مسئول اداره 

 عمومی
20% 6,511,343 802,776 1,371,480 3,500,000 1,622,349 127,195,376 25,439,075 847,969 

6 
عباسعلی 
 جعفري

رابط 
پژوهشکده 
 با دانشگاه

10% 9,237,376 0 338,169 9,800,000 1,986,759 148,547,648 14,854,765 495,159 

 16,691,983 500,759,484 885,395,328 11,391,411 46,200,000 9,074,217 1,890,485 47,576,831 جمع

 
 

 )ریال(مبلغ ساالنه شرح
سرانه  سهم انتظامات

 مبلغ درصد دانشجویی

 16,691,983 500,759,484 %27 1,859,052,700 حقوق ودستمزد

 97,093 2,912,800 %5 58,256,000 مواد ولوازم مصرفی

 112,297 3,368,900 %5 67,378,000 آب،برق،گاز،تلفن

 170,100 5,103,000 %5 102,060,000 ایاب وذهاب و حمل ونقل

 277,200 8,316,000 %18 46,200,000 یارانه غذا

 53,993 1,619,778 %3 53,992,600 هزینه هاي اداري وپشتیبانی

هزینه هاي راهنمایی، مشاوره و نظارت پایان نامه 
 هاي دکتري و ارشد

103,266,350 0% 0 0 

 0 0 %0 4,930,513 اینترنت

 0 0 %0 29,808,810 حق التدریس

 0 0 %0 57,870,583 حق التحقیق

)12(جدول   

)13(جدول   
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 0 0 %0 192,000,000 استهالك ساختمان پژوهشکده

 0 0 %0 224,040,150 هیزاتاستهالك تج

 0 0 %0 19,200,000 استهالك ساختمان ویالها

 17,402,665 522,079,962 %19 2,818,055,706 جمع

 
 19برابر با  1391قابل مشاهده است سهم فعالیت انتظامات از کل هزینه هاي پژوهشکده در سال ) 13(همانگونه که در جدول شماره

ظرفیت پژوهشکده با امکانات ( 30ریال می باشد که سرانه دانشجویی این فعالیت با تقسیم مبلغ فوق بر  522,079,962درصد وبه مبلغ 
 .ریال می شود 17,402,665برابر با )  موجود

 
 

 : فعالیت فضاي سبز) د
داده خواهد و سپس سهم فعالیت فضاي سبز از سایر هزینه ها نشان ) 14جدول شماره (ابتدا سهم حقوق ودستمزد تعیین می شود

 )15جدول شماره .(شد
 

20   %= 1,859,052,700  /364,901,063 
 

 ردیف
نام ونام 

 خانوادگی
 سمت

درصد 
وقت 
 گذاري

درصدکسر 
 موظفی

 حکم
حق 

 مسئولیت

 سایر

حقوق و 
 مزایاي سالیانه

حقوق و 
مزایاي سالیانه 

مرتبط با 
 پژوهشکده

سرانه 
 اضافه کار دانشجویی

عیدي و 
 سنوات

نشستگی باز
 و درمان

1 
حسین 

 کریم زاده
 3,232,000 96,960,000 96,960,000 0 0 0 0 8,080,000 0 %100 فضاي سبز

2 
جعفر 
 رفیعی

 3,232,000 96,960,000 96,960,000 0 0 0 0 8,080,000 0 %100 فضاي سبز

3 
میثم 

 دولتخواه
 3,232,000 96,960,000 96,960,000 0 0 0 0 8,080,000 0 %100 فضاي سبز

4 
سیدمجتبی 

 ناصري

مسئول آموزش 
ومسئول دفتر 

 رئیس

5% 0 9,762,178 637,709 1,300,000 3,500,000 1,822,026 165,762,956 8,288,148 276,272 

5 
محسن 
 نیک نژاد

مسئول اداره 
 عمومی

40% 0 6,511,343 802,776 1,371,480 3,500,000 1,622,349 127,195,376 50,878,150 1,695,938 

6 
عباسعلی 
 جعفري

رابط پژوهشکده 
 با دانشگاه

10% 0 9,237,376 0 338,169 9,800,000 1,986,759 148,547,648 14,854,765 495,159 

 12,163,369 364,901,063 732,385,980 5,431,134 16,800,000 3,009,649 1,440,485 49,750,897 جمع

 

)14(جدول   
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 )ریال(مبلغ ساالنه شرح
انه سر سهم فضاي سبز

 مبلغ درصد دانشجویی

 12,163,369 364,901,063 %20 1,859,052,700 حقوق ودستمزد

 155,349 4,660,480 %8 58,256,000 مواد ولوازم مصرفی

 336,890 10,106,700 %15 67,378,000 آب،برق،گاز،تلفن

 170,100 5,103,000 %5 102,060,000 ایاب وذهاب و حمل ونقل

 277,200 8,316,000 %18 46,200,000 یارانه غذا

 35,995 1,079,852 %2 53,992,600 هزینه هاي اداري وپشتیبانی

هزینه هاي راهنمایی، مشاوره و نظارت پایان نامه 
 هاي دکتري و ارشد

103,266,350 0% 0 0 

 0 0 %0 4,930,513 اینترنت

 0 0 %0 29,808,810 حق التدریس

 0 0 %0 57,870,583 حق التحقیق

 0 0 %0 192,000,000 استهالك ساختمان پژوهشکده

 0 0 %0 224,040,150 استهالك تجهیزات

 0 0 %0 19,200,000 استهالك ساختمان ویالها

 13,138,903 394,167,095 %14 2,818,055,706 جمع

 
 14برابر با  1391هشکده در سال قابل مشاهده است سهم فعالیت فضاي سبز از کل هزینه هاي پژو) 15(همانگونه که در جدول شماره

ظرفیت پژوهشکده با امکانات ( 30ریال می باشد که سرانه دانشجویی این فعالیت با تقسیم مبلغ فوق بر  394,167,095درصد وبه مبلغ 
 .ریال می شود 13,138,903برابر با )  موجود

 

 فعالیت ارائه فضاي اقامتی ) ه
که هزینه استهالك ساالنه از  ، استهالك ساختمان دو دستگاه ویالي موجود در پژوهشکده است تنها هزینه قابل انتساب یه فعالیت فوق

الزم به ذکر است که در این روش از ظرفیت ) 16جدول شماره. (تقسیم ارزش ریالی ویالها به عمر مفید برآوردي بدست آمده است
 ) 17جدول شماره.(به سرانه استفاده گردیده استنفر براي محاس 30بالقوه پژوهشکده براي جذب دانشجو یعنی تعداد 

  

)15(جدول   
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 استهالك ساختمان ویالها

روش 
 اول

متراژ بنا 
 80هرکدام(ها

 )مترمربع

ارزش هر 
 )ریال(مترمربع

 ارزش بنا
عمر 

 )سال(مفید

استهالك 
 ساالنه

ظرفیت 
 )نفر(پژوهشکده

سرانه 
دانشجویی 

 ساالانه

160 6,000,000 960,000,000 50 19,200,000 30 640,000 

 
 

 )ریال(مبلغ ساالنه شرح
سرانه  سهم فضاي اقامتی

 مبلغ درصد دانشجویی

 0 0 %0 1,859,052,700 حقوق ودستمزد

 0 0 %0 58,256,000 مواد ولوازم مصرفی

 0 0 %0 67,378,000 آب،برق،گاز،تلفن

 0 0 %0 102,060,000 ایاب وذهاب و حمل ونقل

 0 0 %0 46,200,000 یارانه غذا

 0 0 %0 53,992,600 هزینه هاي اداري وپشتیبانی

هزینه هاي راهنمایی، مشاوره و نظارت پایان نامه 
 هاي دکتري و ارشد

103,266,350 0% 0 0 

 0 0 %0 4,930,513 اینترنت

 0 0 %0 29,808,810 حق التدریس

 0 0 %0 57,870,583 حق التحقیق

 0 0 %0 192,000,000 استهالك ساختمان پژوهشکده

 0 0 %0 224,040,150 استهالك تجهیزات

 640,000 19,200,000 %100 19,200,000 استهالك ساختمان ویالها

 640,000 19,200,000 %0.7 2,818,055,706 جمع

 
برابر با  1391قابل مشاهده است سهم فعالیت ارائه فضاي اقامتی از کل هزینه هاي پژوهشکده در سال ) 17(همانطور که در جدول شماره

ظرفیت ( 30ریال می باشد که سرانه دانشجویی این فعالیت با تقسیم مبلغ فوق بر  394,167,095و به مبلغ ) هفت دهم درصد% (7/0
 .ریال می شود 13,138,903برابر با )  پژوهشکده با امکانات موجود

 
 فعالیت خدمات) و

)16(جدول  

)17(جدول  
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و سپس سهم فعالیت فضاي سبز از سایر هزینه ها نشان داده ) 18دول شماره ج(در اینجا نیز ابتدا سهم حقوق ودستمزد تعیین می شود
 )19جدول شماره .(خواهد شد

9   %= 1,859,052,700  /158,261,525 

 

 ردیف
نام ونام 

 خانوادگی
 سمت

درصد 
وقت 
 گذاري

 حکم
حق 

 مسئولیت

 سایر

حقوق و 
 مزایاي سالیانه

حقوق و 
مزایاي سالیانه 

مرتبط با 
 پژوهشکده

نه سرا
 اضافه کار دانشجویی

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی 
 و درمان

 3,232,000 96,960,000 96,960,000 0 0 0 0 8,080,000 %100 خدمات حسین فرخ تبار 1

2 
سیدمجتبی 

 ناصري

مسئول آموزش 
ومسئول دفتر 

 رئیس

5% 9,762,178 637,709 1,300,000 3,500,000 1,822,026 165,762,956 8,288,148 276,272 

 محسن نیک نژاد 3
مسئول اداره 

 عمومی
30% 6,511,343 802,776 1,371,480 3,500,000 1,622,349 127,195,376 38,158,613 1,271,954 

 عباسعلی جعفري 4
رابط پژوهشکده 

 با دانشگاه
10% 9,237,376 0 338,169 9,800,000 1,986,759 148,547,648 14,854,765 495,159 

 5,275,384 158,261,525 538,465,980 5,431,134 16,800,000 3,009,649 1,440,485 33,590,897 جمع

 
 
 

 )ریال(مبلغ ساالنه شرح
 سهم خدمات

 مبلغ درصد

 158,261,525 %9 1,859,052,700 حقوق ودستمزد

 4,077,920 %7 58,256,000 مواد ولوازم مصرفی

 1,347,560 %2 67,378,000 آب،برق،گاز،تلفن

 5,103,000 %5 102,060,000 ایاب وذهاب و حمل ونقل

 462,000 %1 46,200,000 یارانه غذا

 1,619,778 %3 53,992,600 هزینه هاي اداري وپشتیبانی

هزینه هاي راهنمایی، مشاوره و نظارت پایان نامه 
 هاي دکتري و ارشد

103,266,350 0% 0 

 0 %0 4,930,513 اینترنت

 0 %0 29,808,810 حق التدریس

 0 %0 57,870,583 حق التحقیق

)18(جدول  

)19(جدول  
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 0 %0 192,000,000 استهالك ساختمان پژوهشکده

 0 %0 224,040,150 استهالك تجهیزات

 0 %0 19,200,000 استهالك ساختمان ویالها

 170,871,783 %6 2,818,055,706 جمع

 
درصد 6برابر با  1391مات از کل هزینه هاي پژوهشکده در سال قابل مشاهده است سهم فعالیت خد) 19(همانگونه که در جدول شماره

)  ظرفیت پژوهشکده با امکانات موجود( 30ریال می باشد که سرانه دانشجویی این فعالیت با تقسیم مبلغ فوق بر  161,576,520وبه مبلغ 
 .ریال می شود 5,385,884برابر با 

 
 فعالیت مدیریت ) ز

 
و سپس سهم فعالیت مدیریت از سایر هزینه ها نشان داده ) 20جدول شماره (قوق ودستمزد تعیین می شودطبق روال گذشته ابتدا سهم ح

 )21جدول شماره .(خواهد شد

6   %= 1,859,052,700  /112,899,138 

 
 

 ردیف
نام ونام 

 خانوادگی
 سمت

درصد وقت 
 گذاري

درصدکسر 
 موظفی

 حکم
حق 

 مسئولیت

 سایر

حقوق و 
 مزایاي سالیانه

 حقوق و
مزایاي سالیانه 

مرتبط با 
 پژوهشکده

سرانه 
 اضافه کار دانشجویی

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی 
 و درمان

1 

دکتر 
عبدالرسول 

حقیر ابراهیم 
 آبادي

رئیس 
 پژوهشکده

10% 40% 30,798,018 4,899,943 0 3,500,000 7,212,154 296,675,650 29,667,565 988,919 

2 
اسماء 
 مازوچی

س کارشنا
 آزمایشگاه

10% 0 7,591,794 500,000 81,624 3,500,000 2,142,539 127,291,484 12,729,148 424,305 

 مریم مبارك 3
کارشناس 
 آزمایشگاه

10% 0 5,920,000 0 500,000 3,500,000 0 80,540,000 8,054,000 268,467 

4 
سیدمجتبی 

 ناصري

مسئول 
آموزش 

ومسئول دفتر 
 رئیس

30% 0 9,762,178 637,709 1,300,000 3,500,000 1,822,026 165,762,956 49,728,887 1,657,630 

5 
محسن نیک 

 نژاد

مسئول اداره 
 عمومی

10% 0 6,511,343 802,776 1,371,480 3,500,000 1,622,349 127,195,376 12,719,538 423,985 

 3,763,305 112,899,138 296,675,650 7,212,154 3,500,000 0 4,899,943 30,798,018 جمع

)20(جدول  

)21(جدول  
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 )ریال(مبلغ ساالنه شرح
سرانه  سهم مدیریت

 مبلغ درصد دانشجویی

 3,763,305 112,899,138 %6 1,859,052,700 حقوق ودستمزد

 97,093 2,912,800 %5 58,256,000 مواد ولوازم مصرفی

 134,756 4,042,680 %6 67,378,000 آب،برق،گاز،تلفن

 340,200 10,206,000 %10 102,060,000 لایاب وذهاب و حمل ونق

 46,200 1,386,000 %3 46,200,000 یارانه غذا

 71,990 2,159,704 %4 53,992,600 هزینه هاي اداري وپشتیبانی

هزینه هاي راهنمایی، مشاوره و نظارت پایان نامه 
 هاي دکتري و ارشد

103,266,350 5% 5,163,318 172,111 

 16,435 493,051 %10 4,930,513 اینترنت

 0 0 %0 29,808,810 حق التدریس

 0 0 %0 57,870,583 حق التحقیق

 640,000 19,200,000 %10 192,000,000 استهالك ساختمان پژوهشکده

 597,440 17,923,212 %8 224,040,150 استهالك تجهیزات

 0 0 %0 19,200,000 استهالك ساختمان ویالها

 5,879,530 176,385,903 %6 2,818,055,706 جمع

 
درصد 6برابر با  1391مشاهده می شود سهم فعالیت مدیریت از کل هزینه هاي پژوهشکده در سال ) 21(همانگونه که در جدول شماره

 ) ظرفیت پژوهشکده با امکانات موجود( 30ریال می باشد که سرانه دانشجویی این فعالیت با تقسیم مبلغ فوق بر  176,385,903وبه مبلغ 
 .ریال می شود 5,879,530برابر با 

 
 

 جمع بندي و تعیین بهاي تمام شده پژوهشکده اسانس 
 .آمده است) 22(با مشخص شدن هزینه هر فعالیت به جمع بندي هزینه ها می پردازیم که در جدول شماره 

 
 
 
 

 سرانه ساالنه دانشجویی هزینه فعالیت  عنوان فعالیت  ردیف
سهم هرفعالیت ازکل 

 ها هزینه

)22(جدول  
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 %21 19,395,343 581,860,280 آموزش 1

 %34 31,783,023 953,490,683 پژوهش 2

 %19 17,402,665 522,079,962 انتظامات 3

 %14 13,138,903 394,167,095 فضاي سبز 4

 %1 640,000 19,200,000 ارائه فضاي اقامتی 5

 %6 5,695,726 170,871,783 خدمات 6

 %6 5,879,530 176,385,903 مدیریت 7

 %100 93,935,190 2,818,055,706 جمع جمع

 
 94میلیون ریال و هزینه سرانه هردانشجو در آنجا برابر با  2818برابر با  1391طبق محاسبه بعمل آمده هزینه پژوهشکده اسانس در سال 

 .میلیون ریال می باشد
مترمربع می باشد که براي مقاصد مختلف از جمله  600متراژ  پژوهشکده اسانس هاي طبیعی قمصر داراي یک دستگاه ساختمان سوله به

نگهداري بعضی لوازم وتجهیزات از آن استفاده می شودکه در تحقیق حاضر هزینه استهالك ساختمان مذکور به هیچ فعالیتی اختصاص 
درصدي می باشد 50رح هاي ضمن اینکه در مجموعه پژوهشکده ، خوابگاه دانشجویی راهب احداث شده که از محل ط. نیافته است

مترمربع واعتباري  910این ساختمان با زیربناي . که نیمی از اعتبار آن توسط خیر و نیم دیگر بوسیله وزارت علوم تامین گردیده است
ن به عنوان نکته قابل ذکر اینکه این ساختمان هم اکنو.به بهره برداري رسید 1390آغاز و در سال  1388میلیون ریال در سال5460بالغ بر

محل اسکان دانشجویان دو . میلیون ریال داشته است 100درآمدي بالغ بر  1391اقامتگاه میهمانان نوروزي و تابستانی است و در سال 
مبلغ اجاره مذکور ماهانه . باب منزل مسکونی در داخل شهر قمصر است که اجاره آن نیز در جهت هزینه یابی در نظر گرفته نشده است

 .   ون ریال استمیلی 5/6
در پایان خاطر نشان می سازد که پژوهشکده اسانس ضمن اینکه یک مکان علمی و پژوهشی است در آینده اي نزدیک منافع و عواید 

از جمله تولید اسانس هاي طبیعی که هم اکنون نیز در بازارهاي داخلی وخارجی به فروش می . قابل توجهی نیز براي آن متصور است
 .... .دستگاه هاي مدرن مخصوص گالبگیري ،تقطیر و اسانس گیري ورسد ، ساخت 

ضمنا بسیاري از اعتبارات مربوط به کشت و بهره برداري گل محمدي با پیگیري هاي دکتر حقیرابراهیم آبادي از محل جهاد کشاورزي 
که در ابتداي هزینه یابی به آن اشاره  و دیگر سازمان هاي وابسته به دولت از جمله کانون هماهنگی دانش وصنعت گل محمدي وگالب

 .شد تامین شده و از آن محل هزینه اي متوجه دانشگاه نبوده است
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 پژوهشکده انرژي
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 شناخت حوزه  -1

به منظور تحقق بخشی از رسالت و وظایف پژوهشی دانشگاه کاشان و نیز کمک به رفع نیازهاي پژوهشی در زمینه انرژي و سرمایه 
یهاي عظیم دولت جمهوري اسالمی ایران در زمینه انرژي و نظر به بحران انرژي در سطح جهانی و با توجه به استعدادهاي منطقه گذار

در راستاي اهداف تصریح شده در قانون اساسی  ،1386در زمینه انرژي و نیز ظرفیت هاي موجود در دانشگاه، پژوهشکده انرژي در سال 
 .ه برنامه چهارم توسعه و برنامه پیشنهادي براي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تاسیس شده استو سند چشم انداز بیست سال

 
 :اهم اهداف پژوهشکده عبارتست از

 تالش در جهت افزایش توان و اطالعات علمی و کاربردي منطقه در زمینه انرژي   -1
   حمایت از ایجاد و توسعه فناوري در زمینه مهندسی تولید انرژي  -2

  ارائه راهکارهاي علمی و عملی در جهت بهینه سازي مصرف انرژي در صنایع مختلف  -3

  بهره گیري از پیشرفتهاي نوین علمی و تحقیقاتی به منظور ارتقاء سطح بهره وري انرژي در کشور  -4

  تالش در جهت تجاري سازي نتایج تحقیقات انرژي -5

  راکز صنعتی مربوط به انرژي در منطقهتوسعه پل ارتباطی میان پژوهشکده و م -6

  تالش در جهت شناسایی و ارتباط با مراکز و موسسات مشابه داخلی و خارجی -7
 

 نمودار سازمانی) الف

 
  

 ریاست پژوهشکده

 مدیر امورمالی و اداري معاونت پژوهشی

گروه پژوهشی انتقال 
 انرژي

گروه پژوهشی انرژي و محیط 
 زیست

گروه پژوهشی بهینه سازي 
 مصرف انرژي هاي تجدیدپذیر

گروه پژوهشی محاسبات 
 و فناوري اطالعات

 شوراي پژوهشکده
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 نمودار شکست کار) ب

 
 

 کارکنان ) پ
 .قاي عباس معین فر می باشددر حال حاضر تنها کارشناس پژوهشکده آ

 
 اعضاي هیئت علمی تمام وقت) ت

 .دکتر علیرضا رحیمی عضو هیئت علمی بصورت تمام وقت بوده است 92-91در سال تحصیلی 
 

 رشته ها) ث

 شکست کار

 مدیریت 
نجام خدمات مشاوره ا

علمی و فنی در 
 ارتباط با با انرژي

انجام پژوهشهاي بنیادي، 
کاربردي یا توسعه اي 

 در زمینه انرژي

برگزاري سمینارها، 
دوره هاي تحقیقاتی و 
 کارگاه هاي آموزشی

 اطالع رسانی مدیریتفعالیت  پژوهشیفعالیت  مشاورهفعالیت 

معرفی فعالتیت هاي 
طریق پژوهشکده از 

 ...نشریه و

 
 حمایت از پایان نامه

ترجمه، تالیف وتهیه 
کتب، نشریات و 

 مقاالت علمی

تعریف، تدوین و 
بررسی طرح هاي 

 پژوهشی
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 .هیچ رشته اي در پژوهکشده وجود نداشته و بالطبع دانشجو پذیرش نشده است 92-91در سال تحصیلی 
 

 اعضاي شوراي پژوهشی)چ
 اعضاي شوراي پژوهشی): 1(ول جد

 رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی دیف

 فیزیک حسین ارباب 1

 مهندسی شیمی عبداهللا ایران خواه 2

 مهندسی کامپیوتر سید مرتضی بابامیر 3

 مهندسی برق ابوالفضل حلوایی 4

 مهندسی مکانیک حسین خراسانی زاده 5

 مهندسی مکانیک قنبر علی شیخ زاده 6

 مهندسی برق حمید رضا محمدي 7

 مهندسی مکانیک مهدي محمدي مهر 8

 مهندسی مکانیک سید عبدالمهدي هاشمی 9

 
 1391عملکرد پژوهشکده در سال )ح

 برگزاري کارگاه آموزشی 
 برگزاري کارگاه آموزشی ممیزي انرژي در بخش ساختمان با حمایت شرکت بهینه سازي انرژي و با هزینه آنها .1
 گاه آموزشی پیل سوختی با حمایت دانشگاهبرگزاري کار .2

 طرح هاي تحقیقاتی 

 نصب سلول هاي خورشیدي .1
 CCHPراه اندازي نیروگاه  .2
 نصب و راه اندازي آبگرم کن هاي خورشدي .3
 نانوایی خورشیدي بصورت ازمایشگاهی .4

 شناسایی فعالیت ها -2

  پژوهشیفعالیت هاي 

  مشاورهفعالیت هاي 

 فعالیت هاي اطالع رسانی 

 مدیریت 
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 شناسایی منابع هزینه -3

 حقوق و مزایا کارکنان و اعضاي هیئت علمی 

 حق مسئولیت مدیریت 

 هزینه کسر موظفی مدیریت 

  برگزاري کنفرانس ها و کارگاه هاي آموزشیهزینه 

 پروژهاي تحقیقاتی 

 استهالك 

 هزینه هاي اداري و پشتیبانی 

 محاسبه هزینه ها به تفکیک فعالیت هاي شناسایی شده -4

در ادامه الزم است تا منابع هزینه هر فعالیت، . اي آن مشخص گردید و همچنین منابع هزینه پژوهشکدهخش قبل فعالیت هاي مربوط در ب
 . تعیین شده و به آن فعالیت اختصاص داده شود

 فعالیت پژوهشی -4-1
 هزینه حقوق و مزایا -4-1-1

 ریال: واحد                                                               هزینه حقوق و مزایا                        ): 2(جدول 
 جمع سایر عیدي اضافه کار حق مسئولیت حکم سمت نام

 321,172,448 3,363,654 350,000 0 0 23,371,550 هیئت علمی دکتر علیرضا رحیمی

 151,870,748 1,538,889 9,800,000 400,000 250,000 9,650,340 کارشناس عباس معین فر

 473,043,196 جمع

 .ریال می باشد 473,043,196هزینه حقوق و مزایاي ساالنه برابر با 
 یارانه -4-1-2

 ریال: هزینه یارانه                                                              واحد): 3(جدول 
 هزینه یارانه تعداد روز کاري نام

 3,300,000 15,000 220 میدکتر علیرضا رحی

 3,300,000 15,000 220 عباس معین فر

 6,600,000 جمع

ریال  6,600,000و همچنین مبلغ یارانه براي هر وعده ناهار، هزینه یارانه محاسبه شده برابر با  91با توجه به تعداد روزهاي کاري درسال 
 .در سال می باشد
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 انجام طرح هاي تحقیقاتی -4-1-3
 ریال: هزینه انجام طرح هاي تحقیقاتی                                                            واحد): 4(جدول 

 عنوان طرح
 سازمان حمایت کننده

معاونت علمی و  فناوري 
 ریاست جمهوري

شرکت بهینه سازي 
 مصرف سوخت

 دانشگاه

 *15,000,000 0 0 نانوایی خورشیدي

 0 0 2,000,000,000 نصب صفحات خورشیدي

 CCHP 0تکمیل نیروگاه 
با حمایت مالی این 

 شرکت
0 

 0 نصب آبگرمکن هاي خورشیدي
آبگرمکن  20تحویل 

 خورشیدي
0 

طراحی و ساخت سیستم تولید همزمان 
 برق و حرارت در مقیاس کوچک

7,000,000,000 
0 

0 

 .از محل پژوهانه تأمین شده است *                                                                     

 هزینه هاي برگزاري کارگاه هاي آموزشی -4-1-4
یکی از کارگاه ها با هزینه دانشگاه کاشان برگزار شده است که عمده هزینه آن . برگزار شده است 91دو کارگاه آموزشی در سال 

 .مربوط به پذیرایی می باشد
 ریال: گاه هاي آموزشی                        واحدهزینه هاي برگزاري کار): 5(جدول 

 هزینه انجام شده از طرف دانشگاه سازمان برگزار کننده هزینه کل

 0 مصرف سوختشرکت بهینه سازي  ممیزي انرژي در بخش ساختمان

 2,000,000 دانشگاه کاشان پیل سوختی

 هزینه هاي استهالك تجهیزات -4-1-5

جهیرات موجود در پژوهشکده در راستاي فعالیت هاي پژوهشی استفاده می شود لذا هزینه هاي مربوط به نکه عمده تآبا توجه به 
 .استهالك در این بخش آورده شده است

 ریال: هزینه استهالك تجهیزات                                       واحد): 6(جدول 
 هزینه استهالك نرخ استهالك ارزش تجهیزات

26,780,000 10% 2,678,000 

 .ریال می باشد 2,678,000هزینه استهالك محاسبه شده ساالنه برابر با 
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 جمع بندي هزینه هاي فعالیت پژوهشی -4-1-6
 ریال: جمع بندي هزینه هاي فعالیت پژوهشی                            واحد): 7(جدول 
 هزینه شرح ردیف

 473,043,196 حقوق و مزایا 1

 6,600,000 یارانه 2

 0 طرح هاي تحقیقاتی 3

 2,000,000 برگزاري کارگاه 4

 2,678,000 استهالك 5

 484,321,196 جمع

 
 فعالیت مشاوره -4-2

انجام نشده است و صحبت هاي اولیه جهت عقد قرارداد به منظور مشاوره و ممیزي در حال حاضر هیچگونه اقدامی در زمینه مشاوره 
 .نایزه و گالوانیزه انجام شده استن پا، سیمان کویر کاشان، هاموهاي سای انرژي با شرکت

 
 فعالیت اطالع رسانی -4-3

فعالیت هاي پژوهشکده از طریق وب سایت پژوهشکده که بروي سرور اصلی دانشگاه قرار دارد، انجام می شود و هزینه هاي وب سایت 
منظور محاسبه هزینه خدمات اداري و پشتیبانی انجام شده ، محاسبه شده دانشگاه و سایت هاي زیر مجموعه آن در مطالعه دیگري که به 

 .است
 
 فعالیت مدیریت -4-4

کسر موظفی تقسیم  -2حق مسئولیت و -1هزینه هاي مدیریت به دو بخش . در این بخش هزینه هاي فعالیت مدیریت محاسبه شده است
و هزینه هاي کسر . هریک از افراد بصورت ماهانه پرداخت می شود منظور از حق مسئولیت هزینه هاي که بابت مسئولیت. شده است

 .موظفی هزینه هایی است که افراد به علت کاهش ساعت تدریس در قبال مسئولیت اخذ شده، ایجاد شده است
 

 ریال: واحد                                هزینه مدیریت                                                                                 ): 8(جدول 

 حق مسئولیت نام سمت
درصد کسر 

 موظفی
 حکم

هزینه کسري 
 موظفی

 هزینه مدیریت

 277,178,995 220,342,539 495,770,712 %44 56,836,456 دکتر گالبی رئیس

  .ریال می باشد 277,178,995 هزینه هاي محاسبه شده براي فعالیت مدیریت برابر با
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 هزینه ها به تفکیک فعالیت  -5

 ریال: هزینه ها به تفکیک فعالیت                   واحد): 9(جدول 

 سهم هزینه ساالنه شرح فعالیت

 %64 484,321,196 فعالیت پژوهشی

 %0 0 فعالیت مشاوره

 %0 0 فعالیت اطالع رسانی

 %36 277,178,995 مدیریت

 %100 761,500,191 جمع

 
ر که مشاهده می شود فعالیت پژوهش که رسالت اصلی پژوهشکده است بیشترین سهم از هزینه ها را به خود اختصاص داده همانطو

 .ریال بوده است 761,500,191برابر با  91همچنین مجموع هزینه هاي پژوهشکده در سال  .است
 

 محدویت هاي تحقیق -6
راهم کردن اطالعات هزینه یابی براي محاسبه بهاي تمام شده خدمات آموزشی بر اساس ف کاشان دانشگاهسیستم حسابداري موجود در 

 .وضع نگردیده است و اطالعات مورد استفاده در محاسبه بهاي تمام شده و کنترل هزینه ها اصوال اطالعات گذشته نگر می باشد

ص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت و نهایتا بر حسب مراکز فعالیت و بخشها تفکیک نشده است بنابراین تخصی مالی موجود اطالعات
  .امکان پذیر نبوده است بعضاًهر فعالیت، محاسبه بهاي تمام شده 

در حال حاضر محل استقرار پژوهشکده در ساختمان دانشکده هنر و معماري است لذا امکان محاسبه هزینه استهالك ساختمان وجود 
 .ندارد

امکان محاسبه دقیق استهالك تجهیزات مورد استفاده ... ها به بخش هاي پژوهشی، مدیریت و  با توجه به عدم تفکیک اموال دانشکده
 .در پژوهشکده امکان پذیر نمی باشد

در این تحقیق محاسبه نشده نشده است و در هزینه یابی خدمات اداري مورد .. برخی از هزینه ها همچون سوخت، تلفن، اینترنت و
 .بررسی قرار خواهد گرفت
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پژوهشکده علوم و 
 فناوري نانو
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 شناخت حوزه  -1

به هاي موجود در این دانشگاه با توجه  دانشگاه کاشان در راستاي گسترش استفاده از فناوري هاي نوین در کشور و با توجه به ظرفیت
 .نو نموده استاقدام به تأسیس پژوهشکده علوم و فناوري نا 1383در سال  شوراي گسترش آموزش عالی کشور مجوز

 :اهم اهداف پژوهشکده عبارتست از
  .تالش در جهت افزایش توان و اطالعات علمی و کاربردي کشور در زمینه نانوفناوري) الف

   .تربیت نیروي انسانی متخصص در سطح کارشناسی ارشد و دکتري) ب

  .تالش در جهت تجاري سازي نتایج تحقیقات نانوفناوري) ج

  .ي علمی و عملی ترویج استفاده از نانوفناوري در توسعه صنعتی و فناوري کشورارائه راهکارها) د

  .بهره گیري از تازه ترین پیشرفتهاي علمی و تحقیقاتی در کلیه مراحل پژوهشی بمنظور توسعه علمی و اقتصادي کشور) هـ

  .تالش در جهت شناسایی و ارتباط با مراکز و موسسات مشابه داخلی و خارجی) و

  .توسعه پل ارتباطی میان پژوهشکده و محققین ایرانی خارج از کشور در زمینه نانوفناوري )ز

  .برگزاري سمینارها، دوره ها و کارگاههاي تخصصی در راستاي ترویج علوم و فناوري نانو در سطح کشور) ح

 
 نمودار سازمانی) الف

 
 

 نمودار شکست کار) ب

 رئیس

 معاونت مسئول آموزش مسئول دفتر ریاست

 گروه نانو ابزار گروه سلول هاي خورشیدي گروه نانو محاسبات گروه نانو ابزار
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 کنان کار) پ
 :کارکنان شاغل در پژوهشکده علوم و فناوري نانو به شرح ذیل می باشد

 کارکنان پژوهشکده): 1(جدول 
 سمت نام ردیف

 مسئو دفتر رئیس پژوهشکده آقاي جواد راد 1
 مسئول آموزش دانشکده خانم ناهید جمالی 2

 
 اعضاي هیئت علمی تمام وقت) ت

عضو هیئت علمی تمام بوده است و همچنین اعضاي هیئت علمی سایر دانشکده ها در این  4پژوهشکده داراي  92-91در سال تحصیلی 
 8تعداد اعضاي هیئت علمی پژوهشکده به  93-92الزم به ذکر در سال تحصیلی . پژوهشکده بصورت مدعو مشغول به تدریس بوده اند

 .نفر افزایش خواهد یافت
 اعضاي هیئت علمی پژوهشکده): 2(جدول 

 رشته تحصیلی منا ردیف
 فتونیک دکتر مهرداد مرادي 1
 مهندسی پلیمر دکتر محسن اشجاري 2
 نانو فیزیک دکتر محسن محرابی 3
 فیزیک ماده چگال دکتر نرگس نیکوفرد 4

 
 رشته ها) ث

 شکست کار

یریت مد  
تربیت نیروي انسانی 

 متخصص و کارا
انجام پژوهشهاي بنیادي 

 علمیو کاربردي 

، تدوین و  تعریف
بررسی طرحهاي 

پژوهشی مربوط به 
 .پژوهشکده

 مدیریتفعالیت  پژوهشیفعالیت  فعالیت آموزشی
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شیمی می باشد  نانوشیمی و نانو مهندسی -د در پژوهشکده در مقطع کارشناسی ارشد سه رشته نانو فیزیک .رشته هاي تحصیلی موجو
 90دانشجو پذیرش داشته است و در رشته نانو مهندسی شیمی از مهرماه  84 که در دو رشته نانوفیزیک و نانو شیمی پژوهشکده از مهرماه

  .دانشجو پذیرش شده است

علوم را دریافت  پژوهشکده در دو رشته نانوفیزیک و نانوشیمی مجوز پذیرش دانشجو از شوراي گسترش 90 در مقطع دکترا از بهمن
 .دانشجو پذیرش شده است 91و در رشته نانو فیزیک از مهرماه  90کرد که در رشته نانوشیمی در مقطع دکتري در بهمن

 
 دانشجویان) ج

 .نفر می باشند 101برابر با  92-91دانشجویان پژوهشکده در سال تحصیلی 
 دانشجویان پژوهشکده): 3(جدول 

 جمع کل پردیس شبانه روزانه مقطع رشته ردیف

 38 2 13 23 کارشناسی ارشد نانو شیمی 1

 30 2 9 19 کارشناسی ارشد نانوفیزیک 2

 14 0 4 10 کارشناسی ارشد نانو مهندسی شیمی 3

 PH.D 5 0 0 5 نانو فیزیک 4

 PH.D 14 0 0 14 نانو شیمی 5

 101 4 26 71 جمع کل

 
 

 گروه هاي پژوهشی)چ
 نو و اعضاي آن به شرح زیر استگروه هاي پژوهشی پژوهشکده نا

 گروه هاي پژوهشی): 4(جدول 
 خورشیدي سلولهاي گروه نانو محاسبات گروه نانو ابزار گروه نانوساختار

 )مدیرگروه( دکتر مصطفی زاهدیفر )مدیرگروه( اشرفی دکتر علیرضا )مدیرگروه( مرادي مهرداد دکتر )مدیرگروه( رضائی دکتر مهران

 همدانیان دکتر مسعود تبار دکتر غالمحسین فتح بهپور دکتر محسن نیاسر دکتر مسعود صلواتی

 نیاسر دکتر مسعود صلواتی زهراتوانگر دکتر نیکوفرد دکتر محمود رمضانی دکتر عبدالعلی

 محرابی محسن خوشنویسان دکتر بهرام مرتضی اصغريدکتر  کاشی دکتر محمد الماسی

  قربانپور دکتر علی  اکبري دکتر احمد

 

 شناسایی فعالیت ها -2

 فعالیت هاي آموزشی 
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  پژوهشیفعالیت هاي 

 مدیریت 

 شناسایی منابع هزینه -3

 حقوق و مزایا کارکنان و اعضاي هیئت علمی 

 حق التدریس 

 حق مسئولیت مدیریت 

 هزینه کسر موظفی مدیریت 

 هزینه شرکت در کنفرانس ها 

 تلفن 

 کتب و جزوات درسی 

 پروژهاي تحقیقاتی 

 مواد مصرفی 

 استهالك 

 هزینه هاي اداري و پشتیبانی 

 
 
 محاسبه هزینه ها به تفکیک فعالیت هاي شناسایی شده -4

در ادامه الزم است تا منابع هزینه هر فعالیت، . اي آن مشخص گردید و همچنین منابع هزینه پژوهشکدهدر بخش قبل فعالیت هاي مربوط 
ایی برخی از فعالیت ها داراي منابع هزینه مشترك هستند لذا در ابتدا منابع هزینه از آنج. تعیین شده و به آن فعالیت اختصاص داده شود

 .شود شناسایی شده بین فعالیت ها بر اساس سهم هر فعالیت تخصیص داده می
 سهم هریک از فعالیت ها از منابع هزینه مشترك): 5(جدول 

 منابع هزینه
 فعالیت

ي حقوق و مزایا
 کارکنان

ي حقوق و مزایا
ي هیئت اعضا

 علمی

 پشتیبانی استهالك یارانه

 %30 %40 %30 %40 %40 آموزشی

 %40 %60 %40 %60 %60 پژوهشی

 %100 0 %100 0 0 مدیریت

 %100 %100 %100 %100 %100 جمع

 
 
 فعالیت آموزشی -4-1
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 هزینه حقوق و مزایا -4-1-1
 ریال: واحد                                                                                 هزینه حقوق و مزایا                                  ): 6(جدول 

 سمت نام
سهم 

 آموزش
 حکم

حق 
 مسئولیت

 جمع سایر عیدي اضافه کار

 134,284,083 4,620,214 350,000 0 0 23,326,470 %40 هیئت علمی دکتر محسن اشجاري

 87,641,043 2,328,814 3,500,000 0 0 15,638,070 %40 هیئت علمی دکتر محسن محرابی

 133,518,877 3,457,021 3,500,000 0 0 24,067,745 %40 هیئت علمی دکتر مهرداد مرادي

 160,271,436 5,471,878 3,500,000 0 0 27,626,338 %40 هیئت علمی دکتر نرگس نیکوفرد

 108,663,370 1,533,946 9,800,000 2,341,170 716,202 9,684,150 %60 کارشناس جواد راد

 91,122,449 1,538,889 9,800,000 400,000 250,000 9,650,340 %60 کارشناس ناهید جمالی

 715,501,257 جمع

 .ریال می باشد 715,501,257هزینه حقوق و مزایا در فعالیت آموزشی ساالنه برابر با 
 یارانه -4-1-2

هزینه یارانه محاسبه شده  مبلغ یارانه براي هر وعده ناهار و اعمال سهم آموزش، و همچنین 91رسال با توجه به تعداد روزهاي کاري د
 .ریال در سال می باشد 9,240,000برابر با 
 ریال: هزینه یارانه                                                                                 واحد): 7(جدول 

 هزینه یارانه تعداد روز کاري وزشسهم آم نام 

 1,320,000 15,000 220 %40 دکتر محسن اشجاري

 1,320,000 15,000 220 %40 دکتر محسن محرابی

 1,320,000 15,000 220 %40 دکتر مهرداد مرادي 

 1,320,000 15,000 220 %40 دکتر نرگس نیکوفرد

 1,980,000 15,000 220 %60 جواد راد

 1,980,000 15,000 220 %60 ناهید جمالی

 9,240,000 جمع

 حق التدریس -4-1-3
 .ریال بوده است 9,157,536هزینه حق التدریس برابر با 

 استهالك -4-1-4
خطی مستقیم با از روش استهالك  موجود در پژوهشکده علوم و فناوري نانو به منظور محاسبه هزینه استفاده دانشجویان از تجهیزات

 . استفاده شده استآنها،  توجه به طول عمر

 ریال: هزینه استهالك                                                                              واحد): 8(جدول 
 هزینه استهالك سهم آموزش نرخ استهالك ارزش تجهیزات

2,307,736,000 10% 40% 92,309,440 
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 تخفیف کتب و جزوات دانشجویان -4-1-5

 .ریال بوده است 1,000,000برابر با  91این هزینه در سال 
 
 حمایت از پایان نامه ها و پروژه هاي دانشجویی -4-1-6

 .ریال بمنظور حمایت از پایان نامه ها و پروژه هاي دانشجویی پرداخت شده است 5,203,000مبلغ  91در سال 
 

 هزینه پشتیبانی -4-1-7
ریال تحت عنوان هزینه هاي اداري و پشتیبانی پژوهشکده ثبت گردیده 71,429,766مبلغ  91سال بر اساس اطالعات بدست آمده در 

 .است
 ریال: هزینه پشتیبانی                                                        واحد): 9(جدول 

کل هزینه هاي پشتیبانی در 
 پژوهشکده

 هزینه فعالیت سهم فعالیت

71,429,766 50% 35,714,883 

 
 جمع بندي هزینه هاي فعالیت آموزشی -4-1-8

 ریال: جمع بندي هزینه هاي فعالیت آموزشی                                                                              واحد): 10(جدول 

 هزینه ساالنه شرح ردیف
 هزینه سرانه

 سهم
 دکتري ارشد

 %82 10,491,221 6,294,732 715,501,257 حقوق و مزایا 1

 %1 135,484 81,290 9,240,000 یارانه 2

 %1 134,275 80,565 9,157,536 حق التدریس 3

 %11 1,353,511 812,107 92,309,440 استهالك تجهیزات 4

 %0.1 14,663 8,798 1,000,000 تخفیف کتب و جزوات دانشجویان 5

 %1 76,290 45,774 5,203,000 ژه هاي دانشجوییحمایت از پایان نامه ها و پرو 6

 %4 523,679 314,207 35,714,883 پشتیبانی 7

 %100 12,729,122 7,637,473 868,126,116 جمع

همچنین هزینه سرانه . ریال می باشد 868,126,116 برابر با یهاي فعالیت آموزش وع هزینهم، مج)9(بر اساس نتایج بدست آمده از جدول 
 .ریال می باشد 12,729,122ریال و  7,637,473دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري به ترتیب برابر با  يآموزش برا فعالیت

 فعالیت پژوهشی -4-2
 هزینه حقوق و مزایا -4-2-1

 ریال: واحد                                             هزینه حقوق و مزایا                                                                              ): 11(جدول 
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 سمت نام
سهم 

 آموزش
 حکم

حق 
 مسئولیت

 جمع سایر عیدي اضافه کار

 201,426,125 4,620,214 350,000 0 0 23,326,470 %60 هیئت علمی دکتر محسن اشجاري

 131,461,565 2,328,814 3,500,000 0 0 15,638,070 %60 هیئت علمی دکتر محسن محرابی

 200,278,315 3,457,021 3,500,000 0 0 24,067,745 %60 هیئت علمی دکتر مهرداد مرادي

 240,407,154 5,471,878 3,500,000 0 0 27,626,338 %60 هیئت علمی دکتر نرگس نیکوفرد

 72,442,246 1,533,946 9,800,000 2,341,170 716,202 9,684,150 %40 کارشناس جواد راد

 60,748,299 1,538,889 9,800,000 400,000 250,000 9,650,340 %40 کارشناس اهید جمالین

 906,763,704 جمع

 .ریال محاسبه شده است 906,763,704هزینه حقوق و مزایا در فعالیت پژوهشی مبلغ 
 یارانه -4-2-2

ریال 10,560,000ه ناهار، هزینه یارانه محاسبه شده برابر با و همچنین مبلغ یارانه براي هر وعد 91با توجه به تعداد روزهاي کاري درسال 
 .می باشد

 
 ریال: هزینه یارانه                                                                        واحد): 12(جدول 

 هزینه یارانه تعداد روز کاري سهم آموزش نام

 1,980,000 15,000 220 %60 دکتر محسن اشجاري

 1,980,000 15,000 220 %60 دکتر محسن محرابی

 1,980,000 15,000 220 %60 دکتر مهرداد مرادي

 1,980,000 15,000 220 %60 دکتر نرگس نیکوفرد

 1,320,000 15,000 220 %40 جواد راد

 1,320,000 15,000 220 %40 ناهید جمالی

 10,560,000 جمع

 
 استهالك -4-2-3

 .توجه به نرخ استهالك در نظر گرفته شده و همچنین سهم فعالیت پژوهشی بصورت جدول ذیل محاسبه شده استهزینه استهالك با 

 ریال: استهالك تجهیزات                       واحد): 13(جدول 
 هزینه استهالك سهم پژوهش نرخ استهالك ارزش تجهیزات

2,307,736,000 10% 60% 138,464,160 

 
 ي برگزاري  و شرکت در کنفرانس هاهزینه ها -4-2-4
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هزینه برگزاري کنفرانس ها و همچنین شرکت در کنفرانس ها برابر با  1391بر اساس اطالعات بدست آمده از اسناد مالی در سال 
 .ریال بوده است 367,828,374

 
 هزینه هاي تحقیقات -4-2-5

 .ه استریال بود 19,300,000برابر با  1391هزینه هاي تحقیات در سال 
 

 هزینه پشتیانی -4-2-6
 .ریال بوده است 19,300,000برابر با  1391هزینه هاي تحقیات در سال 

 ریال: هزینه پشتیبانی                                                        واحد): 14(جدول 

کل هزینه هاي پشتیبانی در 
 پژوهشکده

 هزینه فعالیت سهم فعالیت

71,429,766 50% 35,714,883 

 
 جمع بندي هزینه هاي فعالیت پژوهشی -4-2-7

 ریال: جمع بندي هزینه هاي فعالیت پژوهشی            واحد): 15(جدول 

 هزینه ساالنه شرح ردیف
 هزینه سرانه

 سهم
 دکتري ارشد

 %61 13,295,655 7,977,393 906,763,704 حقوق و مزایا 1

 %1 154,839 92,903 10,560,000 یارانه 2

 %9 2,030,266 1,218,160 138,464,160 استهالك تجهیزات 3

 %25 5,393,378 3,236,027 367,828,374 برگزاري و شرکت در کنفرانسها 4

 %1 282,991 169,795 19,300,000 هزینه تحقیقات 5

 %2 523,679 314,207 35,714,883 پشتیبانی 7

 %100 21,680,808 13,008,485 1,478,631,121 جمع

 
همچنین هزینه سرانه فعالیت پژوهشی براي . ریال می باشد 1,478,631,121 هاي فعالیت پژوهشی محاسبه شده برابر با مجموع هزینه

 .ریال می باشد 21,680,808ریال و  13,008,485دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري به ترتیب برابر با 
 
 
 

 فعالیت مدیریت -4-3
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. کسر موظفی تقسیم شده است -2حق مسئولیت و -1بخش دو هزینه هاي مدیریت به . ریت محاسبه شده استیهزینه هاي فعالیت مددر این بخش 
و هزینه هاي کسر موظفی هزینه هایی است . منظور از حق مسئولیت هزینه هاي که بابت مسئولیت هریک از افراد بصورت ماهانه پرداخت می شود

 .ایجاد شده است ،ذ شدهخساعت تدریس در قبال مسئولیت اکه افراد به علت کاهش 
 

 ریال: هزینه مدیریت                                                                                                            واحد): 16(جدول 

 حق مسئولیت  نام سمت 
درصد کسر 

 موظفی
 حکم

هزینه کسري 
 موظفی

 مدیریت هزینه

 317,181,001 254,922,901 573,576,528 %44 62,258,100 مصطفی زاهدي فر  رئیس 

 30,627,828 0 568,696,284 %0 30,627,828 مسعود صلواتی نیاسر  معاون 

 33,643,693 7,702,813 308,112,516 %3 25,940,880 )مهران رضایی (گروه نانو ساختار مدیر گروه 

 45,133,457 19,192,577 614,162,472 %3 25,940,880 )علیرضا اشرفی  (نانو محاسباتیگروه  مدیر گروه 

 27,670,272 0 288,812,940 %0 27,670,272 )مهرداد مرادي (گروه نانو ابزار مدیر گروه 

 454,256,251 281,818,291     172,437,960 جمع

 
 هزینه ها به تفکیک فعالیت  -5

در این بخش هزینه ها به تفکیک هر فعالیت و . از منابع هزینه شناسایی شده به فعالیت ها تخصیص گردیددر بخش هاي قبل هریک 
 .سهم هر فعالیت محاسبه شده است

 ریال: هزینه ها به تفکیک فعالیت                                                                                   واحد): 17(جدول 

 هزینه ساالنه شرح فردی
 هزینه سرانه

 سهم
 دکتري ارشد

 %31 12,729,122 7,637,473 868,126,116 فعالیت آموزشی 1

 %53 21,680,808 13,008,485 1,478,631,121 فعالیت پژوهشی 2

 %16 6,660,649 3,996,389 454,256,251 مدیریت 3

 %100 41,070,579 24,642,347 2,801,013,489 جمع

 
ریال و هزینه سرانه یک دانشجوي دکتري  24,642,347براساس نتایج بدست آمده هزینه سرانه یک دانشجوي کارشناسی ارشد برابر با 

 .همچنین فعالیت پژوهش بیشترین سهم را از هزینه هاي پژوهشکده به خود اختصاص داده است. ریال می باشد 41,070,579برابر با 
 محدویت هاي تحقیق -6

 حسابداري موجود در دانشگاه کاشان بر اساس فراهم کردن اطالعات هزینه یابی براي محاسبه بهاي تمام شده خدمات  سیستم
آموزشی وضع نگردیده است و اطالعات مورد استفاده در محاسبه بهاي تمام شده و کنترل هزینه ها اصوالً اطالعات گذشته 

 .نگر می باشد
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  فعالیت و بخشها تفکیک نشده است بنابراین تخصیص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت و اطالعات مالی موجود بر حسب مراکز
 . نهایتاً محاسبه بهاي تمام شده هر فعالیت، بعضاً امکان پذیر نبوده است

 هاي هنر و معماري و علوم است؛ لذا امکان محاسبه  در حال حاضر محل استقرار پژوهشکده علوم و فناوري نانو در دانشکده
 .زینه استهالك ساختمان وجود ندارده

  امکان محاسبه دقیق استهالك تجهیزات مورد ... با توجه به عدم تفکیک اموال دانشکده ها به بخش هاي پژوهشی، مدیریت و
 .استفاده در پژوهشکده امکان پذیر نمی باشد

 شده است و در هزینه یابی خدمات اداري در این تحقیق محاسبه نشده ن.. برخی از هزینه ها همچون سوخت، تلفن، اینترنت و
 .مورد بررسی قرار خواهد گرفت
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 فرش پژوهشکده
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 شناخت پژوهشکده فرش.-1

 .در چارت زیر جایگاه پژوهشکده فرش مشخص می باشد. پژوهشکده فرش زیر نظر معاونت پژوهشی فعالیت می کند

 

همچنین یک اتاق در دانشکده معماري و . فرش خانه عطارها، خارج از سایت اصلی دانشگاه می باشد محل استقرار پژوهشکده 
 .هنر براي این مرکز مد نظر گرفته شده است

 

 نمودار شکست کار -2-1

 

 

 

 

 

 

 مراکز فعالیت -3-1

شوراي پژوهشی و 
 فناوري

 ریاست دانشگاه

معاونت پژوهشی و 

کتابخانه 
و مرکز مرکزي 

مدیریت 

ا داره خدمات  

مدیریت مدیریت امور فناوري و 

حسابداري  و عامل مالی 

برنامه ریزي امور   

 امور نشر کتاب و مجالت

امور آماده سازي و 

  مراکز پژوهشی    ارآفرینیک ...  مرکز رشد  

 پژوهشکده فرش

 پژوهشکده فرش

فعالیت پژوهشی 
 در حوزه فرش

ارزیابی و  مدیریت
کارشناسی طرح 
هاي فناوري در 

 حوزه فرش

نشست و 
 همایش

حضور در  جلسات شورا
 نمایشگاه

اداري و 
 پشتیبانی
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 .اق در دانشکده معماري و هنر دارندپژوهشکده فرش هم اکنون در خانه عطارها مستقر می باشد و همچنین یک ات

 کارکنان -4-1

 :لیست کارکنان پژوهشکده فرش به قرار زیر می باشد

 سمت وضعیت استخدام نام و نام خانوادگی ردیف
 معاون پژوهشی رسمی مجید منعم زاده 1
 مسئول دفتر معاون پژوهشی قرارداد معین حسین توکلی 2
 هشکده فرشرئیس پژو رسمی حمید رضا مومنیان 3
 مسئول دفتر خانه عطارها خرید خدمات کارشناسی شعار 4
 مسئول دفتر دانشگاه رسمی محسنی 5
 امور عمومی پیمانی چاپی 6

 

 شناسایی فعالیت هاي انجام شده در پژوهشکده فرش

توان براي پژوهشکده فرش فعالیت عمده می  7با عنایت به اساس نامه مرکز پژوهشی فرش و فعالیت هاي انجام شده در این مرکز
 :برشمرد که عبارتند از

 فعالیت اداري و پشتیبانی 

 حضور در نمایشگاه 

 برگزاري جلسات شورا به طور مرتب در طول سال 

 برگزاري نشست ها و همایش ها 

 ارزیابی و کارشناسی طرح هاي فناوري در حوزه فرش 

 مدیریت 

 فعالیت پژوهشی فرش 

 منابع هزینه اي پژوهشکده فرش

 :اي در حوزه پژوهشکده فرش به شرح زیر شناسایی گردیده است ابع هزینهمن

 ایاب و ذهاب 

 پذیرایی 

 تبلیغات 
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 هزینه پستی 

 هزینه آب 

 هزینه برق 

 هزینه گاز 

 هزینه تلفن 

 حقوق و دستمزد 

 حق الجلسه 

 خرید کتاب 

 اینترنت 

 اداري و پشتیبانی 

 آموزشی و کمک آموزشی 

 تعمیرات 

 تجهیزات 

 لوازم التحریر 

و همچنین ..... آوري این نکته ضروري می باشد که هزینه هاي مربوط به امور جاري و اداري همانند لوازم التحریر، کاغذ و یاد
همچنین هزینه مدیریت سطوح باال با توجه به اینکه در هزینه یابی . استهالك ساختمان در هزینه یابی بخش اداري دیده شده است 

جدول زیر هزینه هایی که براي چند فعالیت اختصاص یافته .ت در این مجال لحاظ نشده استفعالیت پژوهشی لحاظ گردیده اس
 .اند را به تفکیک میزان سهم هر فعالیت نشان می دهد

 

 

 

 

 

 

 درصد وقت گذاري در فعالیت ها

 پذیرایی ایاب و ذهاب تبلیغات حقوق و دستمزد نوع فعالیت

 13835975 4334000 3738000 149871608 مبلغ کل
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 مبلغ/ درصد سهم
درصد 
 سهم

 مبلغ
درصد 
 سهم

 مبلغ
درصد 
 سهم

 مبلغ
درصد 
 سهم

 مبلغ

 9,270,103 %67 433,400 %10 99,999 %2.68 29,974,322 %20 برگزاري جلسات شورا

 2,767,195 %20 866,800 %20 1,682,100 %45 22,480,741 %15 حضور در نمایشگاه ها

 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 مدیریت

 1,383,598 %10 866,800 %20 273,809 %7 22,480,741 %15 همایش ها و نشست ها

ارزیابی و کارشناسی طرح هاي فناوري در 
 حوزه فرش

0% 0 0% 0 30% 1,300,200 0% 0 

 415,079 %3 433,400 %10 1,682,100 %45 29,974,322 %20 فعالیت پژوهشی فرش

 0 %0 433,400 %10 - - 44,961,482 %30 اداري و پشتیبانی

 13,835,975 %100 4,334,000 %100 3,738,000 %100 149,871,608 %100 جمع

 محاسبه هزینه هاي پژوهشکده فرش به تفکیک فعالیت هاي شناسایی شده

 هزینه فعالیت برگزاري جلسات شورا ها

 ترکیب پژوهشکده فرش و کانون هماهنگی فرش(برگزاري جلسات شورا

 حق جلسه

 
(a) 

ینه هز
 (b)پذیرایی

هزینه 
هدیه 
آخر 

 (c)سال

 (d)تبلیغات

حقوق و 
در  3دستمزد

طول 
 (e)یکسال

ایاب و 
ذهاب 

 (f)سالیانه

تعداد 
جلسات 
برگزار 

در  شده
 (g)سال

تعداد 
 نفرات

اعضا (
 (h))جلسه

 جمع
 d+e+f+(c*h)+(b*g)+(a*g*h)+ساالنه

200,000 350,000 320,000 99,999 29,974,322 433,400 10 18 76,667,711 
 

منابع هزینه این . نفر می باشد 18تعداد اعضاي این شورا، . جلسه شورا برگزار شده است 10تعداد  91در مجموع در طول سال 
 .حق جلسه، پذیرایی و هزینه هدیه آخر سال که به هر یک از اعضا اهداء شده است : فعالیت عبارت است از 

 .ی باشدریال م76,667,711مجموع این هزینه ها 

 

 هزینه فعالیت حضور در نمایشگاه ها

                                                             
 

Ď - ǼȉǠǣ ŵȵ ŵŠǠŨ ŴǠȩǓ ȼǣ ȓɀǣȀȵ ǠȥȀȍ ǻȂȶǪȅǻ ȿ ȧɀȪǵ. 



269 
 

مرکز پژوهشی فرش در سه نمایشگاه  91در سال . یکی دیگر از فعالیت هاي مرکز پژوهشی فرش حضور در نمایشگاه ها می باشد
ه محل که هزینه ایاب و ذهاب، پذیرایی، تبلیغات و اجار: عمده هزینه هاي حضور در یک نمایشگاه عبارتند از .حضور یافته است

 .در جدول ذیل به نمایش گذشته شده است

 تبلیغات اجاره پذیرایی ایاب و ذهاب نام نمایشگاه
حقوق و دستمزد 

 سالیانه
 جمع

-برج میالد
 اجالس زنان

2,900,000 800,000 3,000,000 560,700 7,493,580 14,754,280 

نشست کانون 
 ها

433,400 800,000 1,400,000 560,700 7,493,580 10,687,680 

نمایشگاه فرش 
 کاشان

433,400 800,000 0 560,700 7,493,580 9,287,680 

 34,729,640 22,480,740 1,682,100 4,400,000 2,400,000 3,766,800 جمع

 

 .ریال می باشد34,729,640مجموع هزینه هاي شرکت در نمایشگاه ها 
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 هزینه فعالیت مدیریت پژوهشکده فرش -4-3

 نه فعالیت مدیریت به شرح زیر میباشدآنالیز هزی

ف
ردی

 

نام و نام 
 خانوادگی

عنوان 
 شغلی

وضعیت 
 استخدامی

درصد 
وقت 
 گذاري

 حکم
حق 

 مسئولیت
 اضافه کار

 سربار

جمع هزینه ها 
 بیمه بازنشستگی )ریال(سالیانه 

پس 
 انداز

عیدي و 
 سنوات

 سایر

3 

حمیدر
ضا 

 مومنیان

رئیس 
پژوهشکده 

 فرش

 284,783,204 1,236,220 3,500,000 68,600 261,099 1,661,429 2,400,000 3,602,899 14,210,020 1 رسمی

4 

زهره 
 شعار

مسئول 
دفتر خانه 

 عطارها

خرید 
خدمات 
 کارشناسی

1 5,500,000 0 0 0 1,013,500 0 0 0 78,162,000 

5 

مهدي 
 محسنی

مسئول 
دفتر 

 دانشگاه

 150,206,672 0 3,500,000 68,600 261,099 1,101,237 1,300,000 0 9,494,620 1 رسمی

 513,151,876 جمع کل

 

همانطور که قبال اشاره شد هزینه مدیریت سطوح باال با توجه به اینکه در هزینه یابی فعالیت پژوهشی لحاظ گردیده است در این 
 .باال به شرح زیر میباشدهمچنین هزینه یارانه نهار مرتبط با افراد نامبرده در جدول .مجال لحاظ نشده است

 یارانه ناهار

تعداد روزهاي 
 ناهاري

میزان یارانه 
 پرداختی

تعداد 
 نفرات

 جمع کل

220 15000 3 9,900,000 

 

 بوده است 523,051,876بر اساس جداول فوق مجموع هزینه مدیریت براي پژوهشکده فرش 

 

 فعالیت برگزاري هم اندیشی و نشست هاي داخلی -4-4
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تیم 
 یاجرای

 مدعوین
ایاب و 
 ذهاب

 تبلیغات پذیرایی
حقوق و دستمزد 

 سالیانه

تعداد 
 برگزاري

 جمع کل

0 0 866,800 600,000 273,809 22,480,741 3 27,702,567 

 

نشست در حوزه فرش در پژوهشکده بوده ایم که هزینه هاي عمده آن در جدول فوق قابل مشاهده  3شاهد برگزاري  91در سال 
ت به اینکه تفکیک هزینه هاي این نشست ها میسر نبود به صورت کلی مجموع هزینه ها  که برابر با با عنای. است 

 .همچنین هزینه هاي مربوط به تیم اجرایی و مدعوین در دیگر هزینه ها مستور می باشد. ریال می باشد آورده شد27,702,567

 

 ارزیابی و کارشناسی طرح هاي فناوري در حوزه فرش  -4-5

 جمع کل ایاب و ذهاب سالیانه حق جلسه ادتعد

12 300,000 1,300,200 4,900,200 

 

. مورد از این فعالیت انجام شده است که هزینه آن در قالب حق جلسه به اعضاي شورا پرداخت شده است 12تعداد  91طی سال 
مجموع هزینه هاي این . هده می باشد همچنین دیگر هزینه این فعالیت ، ایاب و ذهاب می باشد که در جدول فوق قابل مشا

 ریال می باشد4900200فعالیت 

 

 فعالیت پژوهشی فرش -4-6

 8,145,000 اینترنت و شارژ

 10,000,000 طراحی نقشه راه فرش کشور

 480,000 نصب برنامه کامپیوتري

 410,000 وسایل قالی

 1,682,100 تبلیغات

 2,900,500 کتاب

 341,146 هزینه پستی

 29,974,322 و دستمزد حقوق

 375,975 پذیرایی

 433,400 ایاب و ذهاب
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 54,742,443 جمع کل

 

آخرین فعالیت احصاء شده در این حوزه فعالیت هاي مرتبط با پژوهش فرش می باشد که منابع هزینه آن در جدول باال قابل 
 .ریال می باشد54,742,443جمع هزینه هاي فعالیت پژوهشی فرش . مشاهده است 

 فعالیت اداري و پشتیبانی -4-7

خانه  .در حال حاضر محل اصلی استقرار پژوهشکده فرش در خانه تاریخی عطارها و خارج از سایت اصلی دانشگاه قرار دارد
مرداد  27، محله پنجه شاه، چهارراه ایت اهللا کاشانی واقع شده و این اثر در تاریخ کاشاناست و در  دوره قاجارعطارها مربوط به 

 4.به ثبت رسیده است آثار ملی ایرانعنوان یکی از  به 2092 ثبت ٔشمارهبا  1377

به واسطه ارزش تاریخی این خانه و به علت اینکه این نوع از ملک ها را نمی توان با ارزش هاي ریالی و مادي سنجید، محاسبه 
 5 .ندازه گیري می باشدهزینه هاي تعمیر و نگهداري ساختمان قابل ا "استهالك ساختمان اینگونه بناها نیز امکان نداشته و صرفا

 جدول ذیل آنالیز هزینه اي فعالیت اداري و پشتیبانی پژوهشکده فرش را به نمایش می گذارد

چاپ و خرید (هزینه اداري و پشتیبانی
 مطبوعات و اوراق اداري-نشریات

12,907,534 

 1,400,000 آب

 985,000 برق

 2,186,000 گاز

 15,052,100 خرید کتاب و نشریات

 6,635,000 زشی و کمک آموزشیآمو

 266,000 تلفن

 3,824,700 مواد و لوازم مصرف شدنی

 433,400 ایاب و ذهاب

 44,961,482 حقوق و دستمزد

 88,651,216 جمع

                                                             
 

ď - http://fa.wikipedia.org 
Đ - ĠȅǠǩ ŴǿǟǼȾųȹ ȿ ǧǟȀĠȶȞǩ ȼȺĠȂȽ Ǩȅǟ ȀŮǽ ȼǣ ȳȁɍǨȅǟ ȼǪȥȀŲ ǿǟȀȩ ŵȅǿȀǣ ǻǿɀȵ ǟȂƭ Ŵǟ ȼȞȱǠȖȵ ǿǻ ǧǠȵǼǹ ȼȺĠȂȽ ȸĠȺȶũƵ ȿ ǧǠȆ 
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 ریال می باشد88,651,216بر اساس هزینه هاي آمده در جدول فوق جمع هزینه هاي فعالیت اداري و پشتیبانی پژوهشکده 

 ینه ها به تفکیک فعالیتجمع بندي هز

 فعالیت
 هزینه ساالنه

 سهم به درصد
 )ریال(

 %9 76,667,711 برگزاري شوراي پژوهشی فرش

 %4 34,729,640 حضور در نمایشگاه ها

 %65 523,051,876 مدیریت

 %3 27,702,567 همایش ها و نشست ها

 %1 4,900,200 ارزیابی و کارشناسی طرحهاي فناورانه در حوزه فرش

 %7 54,742,443 پژوهش فرش

 %11 88,651,216 اداري و پشتیبانی

 %100 810,445,653 جمع

 

 درآمدها و دستاوردها -6

 .پژوهشکده درآمد خاصی نداشته است  91با عنایت به گفته ریاست محترم پژوهشکده فرش در سال 

رده که گزارش آن موجود است که از جمله می توان از ایشان اظهار نمودند که دستاوردهاي فراوانی پژوهشکده فرش به دست آو
 :این موارد نام برد

 تهیه بانک استانداردهاي مربوط به حوزه فرش 

 بانک اختراعات و فناوري هاي مربوط به فرش 

 گسترش ارتباطات پژوهشکده با مراکز مختلف 

 ي حوزه هاي مرتبط به فرشکسب جایگاه مشاور مرکز ملی فرش ایران به عنوان باالترین مزکر سیاست گذار 

 نشست هاي مهم با مقامات عالی اجرایی کشور 

 برگزاري نشست هایی جهت هدایت و راهنمایی دانشجویان براي ورود به بازار فرش 

 محدودیت ها -7

 عدم امکان تفکیک بعضی از هزینه ها در فعالیت ها 
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  برگزاري جلسات شوراهاعدم دسترسی دقیق به عدد حق جلسه هزینه شده در فعالیت مرتبط با 

 عدم امکان محاسبه هزینه استهالك خانه تاریخی عطارها 
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 رصدخانه
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 شناخت حوزه  -1

 .شده استراه اندازي در شهر نیاسر  متر مربع 3000حدود  متر مربع و فضاي 150با زیر بناي حدود  1385سال  رصدخانه در 
 نمودار سازمانی) الف 

رصدخانه زیر مجموعه دانشکده فیزیک قرار گرفته و زیر نظر این دانشکده مدیریت مودار سازمانی مشخص است همانگونه که در ن
 .شود می

 
 
 
 
 
 
 
 

 نمودار شکست کار) ب

 

 شکست کار

 پذیرش بازدیدکنندگان مدیریت 

شکیل یا فعال سازيت  
 انجمن هاي نجوم

چاپ و انتشار جداول 
 اوقات شرعی

 اطالع رسانی

همکاري در ارائه 
 دروس

برگزاري دوره هاي 
یمتعدد آموزش  

 هاي رگزاري کارگاهب
 .آموزشی

 

گردهمایی، ي برگزار
 ها همایش و نشست

 علمی

طراحی و ساخت 
 هاي نجومزاراب

 مدیریتفعالیت  پژوهشیفعالیت  فعالیت آموزشی فعالیت ترویجی

 ریاست دانشگاه

 دانشکده فیزیک

 رصدخانه

 سایر دانشکده ها
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 کارکنان ) ج

س و یک پرسنل خدماتی مشغول به فعالیت در رصد خانه دانشگاه کاشان آقاي دکتر خوشنویسان بعنوان مدیر، آقاي صفایی بعنوان کارشنا
 .هستند

 شناسایی فعالیت ها -2

 فعالیت هاي ترویجی نجوم در سطح منطقه و کشور -2-1
  پذیرش بازدیدکننده 
  نجومهاي کمک جهت تشکیل یا فعال سازي انجمن   
 ساعت آفتابی افقیراحی، چاپ و انتشار ط  
 و آران وبیدگل چاپ و انتشار جداول اوقات شرعی دائمی شهرستانهاي کاشان  
  چاپ و انتشار نقشه آسمان 
  نجومی از طریق نشریات دانشگاه و روزنامه هاي کثیراالنتشارانتشار اخبار مربوط به پدیده هاي  
  همکاري با شبکه هاي سراسري و شبکه استانی 

 
 فعالیت هاي آموزشی -2-2

 همکاري در ارائه دروس نجوم مقدماتی و اخترفیزیک 
 شناسی  برگزاري دوره هاي متعدد آموزش نجوم رصدي و کیهان 

 آموزشی هاي برگزاري کارگاه. 

 
 پژوهشیعالیت هاي ف -2-3

 گردهمایی، همایش و نشست علمیي برگزار .  

  ارائه مقاالت متعدد در همایشهاي سراسري و بین المللی 
 طراحی و ساخت ابزار هاي نجوم 

 

 مدیریت -2-4
 

 شناسایی منابع هزینه -3

 حقوق و مزایا 

 آب 
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 برق 

 تلفن 

 اینترنت 

 استهالك ساختمان و تجهیزات 

  سترچاپ بنر وپو(اطالع رسانی( 

 ایاب و ذهاب کارکنان 

 ساخت ابزارهاي نجوم 

 خرید تجهیزات اداري 

 خرید تجهیزات آموزشی و پژوهشی 

 

 1391عملکرد رصد خانه در سال  -4

 ترویجی -1
 .تنفر بازدید کننده در رصدخانه دانشگاه که البته بخش زیادي از بازدیدها به دالیل گوناگون رایگان ارائه گردیده اس 1500پذیرش حدود 

 آموزش -2
 .1391اردیبهشت  8ارائه کارگاه آموزشی ساعت آفتابی در اصفهان توسط کارشناس رصدخانه در 

 .1391خرداد  16ارائه کارگاه آموزشی استرالب در موزه ملک تهران توسط کارشناس رصدخانه در 

 .1391آبان  26ارائه کارگاه آموزشی ربع ساعتی در رشت توسط کارشناس رصدخانه در 

 پژوهش-3
 .1391اردیبهشت  16برگزاري دومین همایش یک روزه بیکران آسمان در دانشگاه کاشان در روز دوشنبه 

 نفر 30تعداد شرکت کننده . 1391برگزاري هفتمین نشست علمی چارتاقی نیاسر در رصدخانه دانشگاه در روز یکم تیر 

 .در بیرجند 1391بهمن  6مین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران در ارائه مقاله اندازه گیري سرعت چرخش محوري ستاره کرکس در شش

 .در بیرجند 1391بهمن  5ارائه مقاله چگونگی طراحی و ساخت ربع ساعتی معوجه در ششمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران در 

 .در زنجان 1391اردیبهشت  21پژوهشی نجوم ایران در ارائه مقاله طیف نگاري نجومی و محاسبه سرعت دوران سیارات در شانزدهمین گردهمایی 

 درآمدزایی -4
 .این درآمد از طریق پذیرش بازدیدکنندگاه محقق شده است .ریال بوده است 38,895,000برابر با مبلغ  1391درآمد رصد خانه در سال 

 

 محاسبه هزینه ها به تفکیک فعالیت هاي شناسایی شده -5
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در ادامه الزم است تا منابع هزینه هر فعالیت، تعیین . اي آن مشخص گردید و همچنین منابع هزینه رصدخانهبوط به در بخش قبل فعالیت هاي مر
از آنجایی برخی از فعالیت ها داراي منابع هزینه مشترك هستند لذا در ابتدا منابع هزینه اي که  بین . شده و به آن فعالیت اختصاص داده شود

 .شود بر اساس سهم هر فعالیت تخصیص داده میفعالیت ها مشترك هستند 
 

 سهم هریک از فعالیت ها از منابع هزینه): 1(جدول 
 منابع هزینه

 فعالیت
 یارانه حقوق و مزایا

انرژي و 
 ارتباطات

 پشتیبانی استهالك اطالع رسانی

 %30 %30 %50 %30 %30 %30 ترویجی

 %30 %30 %25 %30 %30 %30 آموزشی

 %40 %40 %25 %40 %40 %40 تحقیقات

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 جمع

 
 فعالیت ترویجی -5-1
 هزینه حقوق و مزایا -5-1-1

 ریال: واحد     هزینه حقوق و مزایا                                                                                                           ): 2(جدول 
نام 

 ادگیخانو
 حکم سهم فعالیت نام

حق 
 مسئولیت

 هزینه سالیانه سایر عیدي اضافه کار

 50,972,593 1,548,643 3,500,000 1,300,000 2,290,000 8,728,744 %30 صفایی اسداله

 .می باشد 50,972,593هزینه حقوق و مزایاي محاسبه شده در فعالیت ترویجی برابر با 
 

 یارانه -5-1-2
 ریال: یارانه                                                            واحد هزینه): 3(جدول 

 هزینه ساالنه فعالیت سهم فعالیت مبلغ یارانه تعداد روز کاري

210 15,000 30% 945,000 

 945,000نه یارانه محاسبه شده برابر با و همچنین مبلغ یارانه براي هر وعده ناهار و سهم فعالیت، هزی 91با توجه به تعداد روزهاي کاري درسال 
 .ریال می باشد

 
 هزینه هاي انرژي و ارتباطات -5-1-3

 .این منبع هزینه شامل هزینه هاي آب، برق، تلفن و اینترنت می باشد
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 ریال: هزینه هاي انرژي و ارتباطات                            واحد): 4(جدول 
 ه فعالیتهزینه ساالن سهم فعالیت هزینه کل

8,612,000 30% 2,583,600 

 .ریال بوده است 2,583,600هزینه هاي انرژي و ارتباطات در فعالیت ترویجی برابر با مبلغ 
 
 

 هزینه هاي اطالع رسانی -5-1-4
 1,312,000ویجی برابر با این هزینه ها براي فعالیت تر. می باشد... و  ، وب سایتبنر، هزینه هاي اطالع رسانی شامل هزینه چاپ بروشور، پوستر

 .ریال بوده است
 ریال: اطالع رسانی           واحد هزینه هاي ): 5(جدول 

 هزینه ساالنه فعالیت سهم فعالیت هزینه کل

2,624,000 50% 1,312,000 

 
 استهالك -5-1-5

 .خطی مستقیم، محاسبه شده استروش به با بکارگیري استهالك  رصدخانهدر این بخش هزینه استفاده از تجهیزات و ساختمان 

 ریال: استهالك تجهیزات                                                            واحد): 6(جدول 
 هزینه ساالنه فعالیت سهم فعالیت هزینه استهالك درصد استهالك ارزش تجهیزات

295,905,000 10% 29,590,500 30% 8,877,150 

 
 ریال: ساختمان                                                                   واحد استهالك): 7(جدول 

 هزینه ساالنه فعالیت سهم فعالیت هزینه استهالك درصد استهالك ارزش ساختمان

1,500,000,000 5% 75,000,000 30% 22,500,000 

 
 .ریال محاسبه شده است 22,500,000و  8,877,150هزینه استهالك تجهیزات و ساختمان به ترتیب برابر با 

 
 هزینه هاي پشتیبانی -5-1-6

 .می باشد... هزینه هاي پشتیبانی شامل هزینه هاي ایاب و ذهاب پرسنل، مواد مصرفی و 
 ریال: هزینه هاي پشتیبانی                                                واحد): 8(جدول 
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 ینه ساالنه فعالیتهز سهم فعالیت هزینه کل

1,761,680 30% 528,504 

 
 جمع بندي هزینه هاي فعالیت ترویجی -5-1-7

در سال نفر از رصدخانه  1500با توجه به بازدید نزدیک به . در این بخش تمامی هزینه هاي اختصاص داده شده به فعالیت ترویجی آمده است
 .محاسبه کرد) 9(ت ترویجی و همچنین هزینه سرانه فعالیت ترویجی را به شرح جدول می توان هزینه سرانه اقالم هزینه اي در فعالی، 1391

 
 ریال: جمع بندي هزینه هاي فعالیت ترویجی              واحد): 9(جدول 

 سهم هزینه سرانه هزینه ساالنه شرح

 %58 33,982 50,972,593 حقوق و مزایا

 %1 630 945,000 یارانه

 %3 1,722 2,583,600 انرژي و ارتباطات

 %1 875 1,312,000 اطالع رسانی

 %10 5,918 8,877,150 استهالك تجهیزات

 %26 15,000 22,500,000 استهالك ساختمان

 %1 352 528,504 پشتیبانی

 %100 58,479 87,718,847 جمع

 .می باشد ریال 58,479هزینه سرانه محاسبه شده براي فعالیت ترویجی برابر با 
 

 الیت آموزشیفع -5-2
 هزینه حقوق و مزایا -5-2-1

 ریال: واحد            هزینه حقوق و مزایا                                                                                                           ): 10(جدول 
نام 

 خانوادگی
 حکم سهم فعالیت نام

حق 
 مسئولیت

 هزینه سالیانه ایرس عیدي اضافه کار

 50,972,593 1,548,643 3,500,000 1,300,000 2,290,000 8,728,744 %30 صفایی اسداله

 
 یارانه -5-2-2

 945,000و همچنین مبلغ یارانه براي هر وعده ناهار و سهم فعالیت، هزینه یارانه محاسبه شده برابر با  91با توجه به تعداد روزهاي کاري درسال 
 .شدریال می با

 ریال: هزینه یارانه                                        واحد): 11(جدول 
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 هزینه ساالنه فعالیت سهم فعالیت هزینه کل

3,150,000 30% 945,000 

 
 هزینه هاي انرژي و ارتباطات -5-2-3

 .ریال بوده است 2,583,600هزینه هاي انرژي و ارتباطات در فعالیت آموزشی برابر با 
 ریال: هزینه هاي انرژي و ارتباطات          واحد): 12(دول ج

 هزینه ساالنه فعالیت سهم فعالیت هزینه کل

8,612,000 30% 2,583,600 

 
 هزینه هاي اطالع رسانی -5-2-4

 ریال: اطالع رسانی           واحد هزینه هاي ): 13(جدول 
 هزینه ساالنه فعالیت سهم فعالیت هزینه کل

2,624,000 25% 656,000 

 .ریال است 656,000هزینه هاي اطالع رسانی در فعالیت آموزشی با توجه به سهم تخصیص داده شده برابر با  
 

 استهالك -5-2-5

 .روش خطی مستقیم، محاسبه شده استبه با بکارگیري استهالك  رصدخانههزینه استفاده از تجهیزات و ساختمان 

 ریال: واحد                    استهالك تجهیزات   ): 14(جدول 
 هزینه ساالنه فعالیت سهم فعالیت هزینه استهالك درصد استهالك ارزش تجهیزات

295,905,000 10% 29,590,500 30% 8,877,150 

 
 ریال: استهالك ساختمان                              واحد): 15(جدول 

 هزینه ساالنه فعالیت فعالیت سهم هزینه استهالك درصد استهالك ارزش ساختمان

1,500,000,000 5% 75,000,000 30% 22,500,000 

 .ریال محاسبه شده است 31,377,150مجموع هزیته هاي استهالك تجهیزات و ساختمان برابر با 
 

 هزینه هاي پشتیبانی -5-2-6
 ریال: هزینه هاي پشتیبانی                           واحد): 16(جدول 
 هزینه ساالنه فعالیت سهم فعالیت کلهزینه 
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1,761,680 30% 528,504 

 528,504این هزینه براي فعالیت آموزشی مبلغی برابر با . می باشد... هزینه هاي پشتیبانی شامل هزینه هاي ایاب و ذهاب پرسنل، مواد مصرفی و 
 .ریال است
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 جمع بندي هزینه هاي فعالیت آموزشی -5-2-7

 .و سهم هر هزینه در فعالیت محاسبه شده است آمده است آموزشیهزینه هاي اختصاص داده شده به فعالیت مجموع خش ب در پایان این
 ریال: جمع بندي هزینه هاي فعالیت آموزشی            واحد): 17(جدول 

 سهم هزینه ساالنه شرح

 %59 50,972,593 حقوق و مزایا

 %1 945,000 یارانه

 %3 2,583,600 انرژي و ارتباطات

 %1 656,000 اطالع رسانی

 %10 8,877,150 استهالك تجهیزات

 %26 22,500,000 استهالك ساختمان

 %1 528,504 پشتیبانی

 %100 87,062,847 جمع

هاي  هزینههزینه هاي حقوق و مزایا باالترین سهم را در بین ریال است و همچنین  87,062,847مجموع هزینه هاي فعالیت آموزشی برابر با 
 .فعالیت آموزشی به خود اختصاص داده اند

 
 فعالیت پژوهشی -5-3
 هزینه حقوق و مزایا -5-3-1

 ریال: هزینه حقوق و مزایا                                                                                                      واحد): 18(جدول 

 حکم فعالیت سهم نام نام خانوادگی
حق 

 مسئولیت
 هزینه سالیانه سایر عیدي اضافه کار

 67,963,458 1,548,643 3,500,000 1,300,000 2,290,000 8,728,744 %40 صفایی اسداله

 
 یارانه -5-3-2

 ریال: هزینه یارانه                                        واحد): 19(جدول 
 نه فعالیتهزینه ساال سهم فعالیت هزینه کل

3,150,000 40% 1,260,000 

 .ریال بوده است 1,260,000هزینه یارانه در فعالیت پژوهشی برابر با 
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 هزینه هاي انرژي و ارتباطات -5-3-3

 ریال: هزینه هاي انرژي و ارتباطات          واحد): 20(جدول 
 هزینه ساالنه فعالیت سهم فعالیت هزینه کل

8,612,000 40% 2,583,600 

 
 هزینه هاي اطالع رسانی -5-3-4
 

 ریال: اطالع رسانی                                       واحد هزینه هاي ): 21(جدول 
 هزینه ساالنه فعالیت سهم فعالیت هزینه کل

2,624,000 25% 656,000 

 
 استهالك -5-3-5

 .درصد فرض شده است 5الك ساختمان درصد و نرخ استه 10در محاسبه استهالك، نرخ استهالك تجهیزات 

 ریال: استهالك تجهیزات                       واحد): 22(جدول 
 هزینه ساالنه فعالیت سهم فعالیت هزینه استهالك درصد استهالك ارزش تجهیزات

295,905,000 10% 29,590,500 40% 11,836,200 

 
 ریال: واحد        استهالك ساختمان                      ): 23(جدول 

 هزینه ساالنه فعالیت سهم فعالیت هزینه استهالك درصد استهالك ارزش ساختمان

1,500,000,000 5% 75,000,000 30% 30,000,000 

 
 هزینه هاي پشتیبانی -5-3-6

 .حاسبه شده استریال م 704,672باشد و برابر با  می ... و هزینه پشتیبانی شامل هزینه هاي ایاب و ذهاب، اقالم مصرفی
 ریال: هزینه هاي پشتیبانی                           واحد): 24(جدول 

 هزینه ساالنه فعالیت سهم فعالیت هزینه کل

1,761,680 40% 704,672 

 
 هزینه هاي ساخت تجهیزات نجوم -5-3-7
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 لریا: هزینه هاي ساخت تجهیزات نجوم                           واحد): 25(جدول 
 هزینه ساالنه فعالیت سهم فعالیت هزینه کل

30,000,000 100% 30,000,000 

 جمع بندي هزینه هاي فعالیت پژوهشی -5-3-8
 .به همراه سهم هزینه در  فعالیت آمده است پژوهشیهزینه هاي اختصاص داده شده به فعالیت مجموع بخش  در این

 ریال: واحد          جمع بندي هزینه هاي فعالیت پژوهشی  ): 26(جدول 
 سهم هزینه ساالنه شرح

 %47 67,963,458 حقوق و مزایا

 %1 1,260,000 یارانه

 %2 3,444,800 انرژي و ارتباطات

 %0 656,000 اطالع رسانی

 %8 11,836,200 استهالك تجهیزات

 %21 30,000,000 استهالك ساختمان

 %0 704,672 پشتیبانی

 %21 30,000,000 ساخت تجهیزات نجوم

 %100 145,865,130 جمع

ریال می باشد که همانند بخش هاي قبل حقوق و مزایا باالترین سهم  145,865,130 مجموع هزینه هاي فعالیت پژوهشی محاسبه شده برابر با
 .هزینه را به خود اختصاص داده است

 
 فعالیت مدیریت -5-4

منظور از حق مسئولیت . زینه مدیریت رصدخانه شامل هزینه حق مسئولیت می یاشده. در این بخش هزینه فعالیت مدیریت محاسبه شده است
 . هزینه اي است که بابت مسئولیت هریک از افراد بصورت ماهانه پرداخت می شود

 ریال: هزینه مدیریت                   واحد): 27(جدول 

 هزینه ساالنه حق مسئولیت نام خانوادگی

 34,587,828 2,882,319 دکتر خوشنویسان

 .ریال می باشد 34,587,828 هزینه مدیریت محاسبه شده ساالنه برابر با
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 هزینه ها به تفکیک فعالیت  -6
همچنین در این بخش هزینه ها به تفکیک هر فعالیت و . در بخش هاي قبل هریک از منابع هزینه شناسایی شده به فعالیت ها تخصیص گردید

 .است سهم هر فعالیت محاسبه شده
 ریال: هزینه ها به تفکیک فعالیت                   واحد): 28(جدول 

 سهم هزینه ساالنه شرح فعالیت

 %25 87,718,847 فعالیت ترویجی

 %25 87,062,847 فعالیت آموزشی

 %41 145,865,130 فعالیت پژوهشی

 %10 34,587,828 مدیریت

 %100 355,234,652 جمع

 .می دهد فعالیت پژوهش باالترین سهم از هزینه ها را به خود اختصاص داده است نتایج بدست آمده نشان
 

 محدویت هاي تحقیق -7
بر اساس فراهم کردن اطالعات هزینه یابی براي محاسبه بهاي تمام شده خدمات آموزشی وضع  کاشان دانشگاهسیستم حسابداري موجود در 

 .اطالعات گذشته نگر می باشد ه بهاي تمام شده و کنترل هزینه ها اصوالًنگردیده است و اطالعات مورد استفاده در محاسب

محاسبه بهاي  بر حسب مراکز فعالیت و بخشها تفکیک نشده است بنابراین تخصیص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت و نهایتاً مالی موجود اطالعات
 .امکان پذیر نبوده است بعضاًهر فعالیت، تمام شده 
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 رکز رشدم
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 :شناخت حوزه پژوهشی 

مدیریت امور فناوري و ارتباط با صنعت  ، مدیریت انتشارات ، کتابخانه شامل  مدیریت امور پژوهشی ، (واحد هاي تحت نظر معاونت پژوهشی  

حسابداري و  و وريمرکزي و مرکز اطالع رسانی، مرکز رشد، مرکز کارآفرینی، مراکز پژوهشی و قطب هاي علمی، شوراي پژوهشی و فنا

 :.به شرح نمودار زیر می باشد) عامل مالی

 
 

 :شناخت مرکز رشد



290 

 
 

متر در دو طبقه و خارج از سایت مرکزي و در کنار مراکز اداري شهر در منطقه اي مناسب واقع شده است  1500مرکز رشد دانشگاه با زیر بناي  
 : و نمودار تشکیالتی آن به شرح زیر است

 رکز رشد دانشگاه کاشانچارت سازمانی م 
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 رسالت مرکز رشد
 براي تالش و خصوصی هاي شرکت ایجاد جهت در آنان تشویق و نخبگان و دانشگاهی التحصیالن فارغ ویژه به منطقه نوآوران از حمایت

 موفق هاي شرکت ي توسعه

 رشد مرکز اهداف

 *تحقیقاتی   دستاوردهاي کردن تجاري جهت بسترسازي 

 *جوان  محقق نیروهاي خالقیت و نوآوري از حمایت کارآفرینی، ي زمینه ایجاد 

 *فناوري بر مبتنی محلی اقتصاد رونق به کمک 

 *فناوري ي زمینه در فعال و مدار دانش متوسط و کوچک واحدهاي رشد و گسترش جهت الزم فضاي ایجاد

 فناوري هاي زمینه در دانشگاهی آموختگان دانش و انکارآفرین جذب جهت مناسب شغلی هاي فرصت ایجاد منظور به بسترسازي
 

 شناسایی فعالیت ها

 :با عنایت به تشکیالت و بررسی هاي به عمل آمده در فرآیند اداره مرکز رشد فعالیت هاي زیر نمایان است 
 مدیریت 

  پذیرش و روابط عمومی 

  انجام امور پشتیبانی، اداري و مالی 

  انجام امور حراستی 

 

 :ینه اي مرکز رشدمنابع هز 
 :سائی شده استبا عنایت به بررسی به عمل آمده منابع هزینه یا اقالم هزینه مربوط به اداره امور جاري مرکز رشد به شرح زیرشنا

  حقوق و مزایا 

  یارانه 

 حق الزحمه جلسات شوراي 

 آب 

 برق 
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 گاز 

 تلفن 

 اینترنت 

 هزینه تسهیالت 

 استهالك تجهیزات 

 استهالك ساختمان 

 یت مدیریت فعال -1

 .یارانه و حق الزحمه جلسات شوراي مرکز رشد محاسبه شده است) حقوق و مزایا ، ب) الف: بخش 3هاي مدیریت در  در این بخش هزینه
) 1-1(با عنایت به ساختار اداري مرکز رشد و با توجه به میزان نقش هریک از مسئوالن ، هزینه هاي مدیریت این مرکز به شرح جدول ) الف

 . به شده استمحاس
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 هزینه هاي حقوق و مزایاي فعالیت  مدیریت ):1(جدول 

 اشخاص ردیف

درصد 
وقت 
 گذاري

درصدک
 سر موظفی

 حق مسئولیت حکم

حقوق و  سایر
مزایاي سالیانه 

 )ریال(

حقوق و 
مزایاي سالیانه 

 اضافه کار )ریال(مرتبط 
عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی و 
 درمان و سایر

1 
. د(ژوهشی معاون پ

 )منعم زاده
12.5% 80% 31,991,623 11,529,278 0 3,500,000 4,516,573 503,169,793 62,896,224 

2 
مسئول دفتر 

 )آقاي توکلی(معاونت
12.5% . 8,945,231 1,550,470 2,500,000 3,500,000 1,612,413 178,797,368 22,349,671 

3 
. آ(مدیر مرکز رشد 

 )اجتهد
100.0% 42% 20,331,622 6,196,987 0 3,500,000 3,908,300 227,234,819 227,234,819 

4 

مسئول دفتر 
آقاي نیکوئی (مدیر

 )مهر

100.0% 0% 7,898,731 964,118 900,000 9,800,000 2,195,863 153,304,544 153,304,544 

 465,785,258 جمع

 
 

 هزینه هاي یارانه فعالیت مدیریت ):2(جدول 
 هزینه تعداد روز بلغ یارانهم درصد اشخاص ردیف

 220 15,000 %12.5 )منعم زاده. د(معاون پژوهشی  1
412,500 

 

 220 15,000 %12.5 )آقاي توکلی(مسئول دفتر معاونت 2
412,500 

 

 220 15,000 %100.0 )اجتهد. آ(مدیر مرکز رشد  3
3,300,000 

 

 220 15,000 %100.0 )آقاي نیکوئی مهر(مسئول دفتر مدیر 4
3,300,000 

 

 7,425,000 جمع
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 هزینه حق الزحمه تشکیل جلسات شورا -2-1

 فعالیت مدیریت حق الزحمه جلساتهزینه هاي  ):3(جدول 
 مبلغ دریافتی حق الزحمه تعداد جلسه اشخاص ردیف

 13250000 473214 28 دکتر مجید منعم زاده 1

 13250000 473214 28 دکتر سعید گالبی 2

 13250000 473214 28 د رضا مومنیانمهندس حمی 3

 13250000 473214 28 مهندس مجید برازنده 4

 13250000 473214 28 مهندس اکبر مهرپرور 5

 13250000 473214 28 مهندس تقی حجازي 6

 79500000 13250000 28 جمع هزینه

 
 هزینه هاي فعالیت مدیریتمجموع  ):4(جدول 

 هزینه ساالنه شرح هزینه ردیف

 465,785,258 حقوق و مزایا 1

 7,425,000 یارانه 2

 79,500,000 حق الزحمه اعضاي شوراي مرکز 3

 553,610,258 جمع 

 
 

 فعالیت پذیرش و روابط عمومی   -2

 هسته و تهاشرک. پذیرش هسته ها و شرکتهاي متقاضی فعالیت در مرکز رشد در این واحد انجام می گیرد عملیات مربوط به ثبت نام؛ مصاحبه و 

 معرفی را داشت خواهد دائم حضور  کار محل در که فردي خود، کاري تیم نمودن معرفی ضمن ؛ رشد پیش و به رشد ورود متقاضی هاي

بعد از انجام مصاحبه و تکمیل مدارك؛ تقاضاهاي  .دهند می تحویل این واحد  به را آن در مندرج مدارك سایر همراه به کاري برنامه و نموده

 .ور به مدیریت مرکز احاله شده و پروسه تایید و تصویب در شوراي مرکزآغاز میشودمذک

 

 .متفرقه محاسبه شده است) یارانه و ج) حقوق و مزایا؛ ب) الف: بخش 3هاي فعالیت پذیرش و روابط عمومی  در  در این بخش هزینه
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 هزینه هاي حقوق و مزایاي فعالیت پذیرش ):5(جدول 

 اشخاص ردیف
صد وقت در

 گذاري
 حکم

حق 
 مسئولیت

 سایر
حقوق و 
مزایاي سالیانه 

 )ریال(

حقوق و 
مزایاي سالیانه 

 )ریال(مرتبط 
 اضافه کار

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی 
و درمان و 

 سایر

1 
حمید رضا 

 جمعدار 
100.0% 7,591,794 1,444,000 1000000 9,800,000 1,642,613 149940884 149940884 

 149940884   جمع

 
 هزینه هاي یارانه فعالیت پذیرش ):6(جدول 

 هزینه تعداد روز مبلغ یارانه درصد اشخاص ردیف

1 0 100.0% 15,000 220 3,300,000 

 3,300,000 جمع

 
 هزینه هاي متفرقه ):7(جدول 

 هزینه ساالنه شرح هزینه ردیف

 51,000,000 هزینه تبلیغات 1

 7,900,000 هزینه خرید کتاب 2

 17,000,000 هزینه پذیرائی 3

 1,600,000 حق اشتراك روزنامه 4

 17,000,000 هزینه ایاب و ذهاب 5

 94,500,000 جمع

 
 

 مجموع هزینه هاي فعالیت پذیرش و روابط عمومی   ):8(جدول 
 هزینه ساالنه شرح هزینه ردیف

 149940884 حقوق و مزایا 1
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 3,300,000 یارانه 2

 94,500,000 هزینه متفرقه 3

 247740884 جمع

 

 مالی و اداري پشتیبانی، فعالیت امور -3
. آنها در این واحد انجام میگیردعملیات مربوط به عقد قرارداد با هسته ها و شرکتهاي واجد شرایط؛ استقرار و اسکان آنها در مرکز و حمایت از 

 نزد در محوري ایده از حمایت مستقیم پژوهشی اعتبار و مستقیم غیر خدماتی راعتبا نوع دو از توانند فعالیت می نوع اساس بر مستقر واحدهاي

 تعیین مبلغ سقف تا مستقر واحدهاي سایر. ندارند محوري ایده از حمایت پژوهشی اعتبار رشد پیش در مستقر هاي هسته . نمایند استفاده مرکز

 قرارداد قالب در و مرحله چند در پروژه پیشرفت مراحل و زمانبندي برنامه هارائ با توانند، می سال، هر در پژوهشی اعتبار دریافت براي شده

 در واحد پژوهشی و خدماتی اعتبار. شوند مند بهره شود می اعالم و تعیین ساالنه مرکز توسط که الزم پژوهشی اعتبار از محوري ایده از حمایت

 .بود خواهد مرکز در استقرار اول سال در اعتبار آن 0.25 و 0.5 معادل بترتیب مرکز در استقرار سوم و دوم سال

با توجه به . ریال در قالب تسهیالت به هسته ها و شرکتهاي مستقر در مرکز رشد پرداخت شده است 6200000000مجموعا مبلغ  91در سال 

سهیالت پرداختی دریافت میکند به ترتیب درصد می باشد و مقدار سودي که دانشگاه از بابت ت 20اینکه نرخ واقعی بهره بانکی حداقل سالیانه  

 . آمده است  3-3درصد براي شرکتها و هسته هاست مابه التتفاوت این نرخ به عنوان هزینه تسهیالت در نظر گرفته شده و در جدول    8و  12

هزینه تسهیالت اعطایی به هسته ها و ) یارانه ج) حقوق و مزایا؛ ب) الف: بخش 4در فعالیت پشتیبانی؛ اداري و مالی هاي در این قسمت هزینه

 .محاسبه شده است  استهالك  تجهیزاتهزینه )  شرکتها و د

 هزینه هاي حقوق و مزایاي فعالیت امور پشتیبانی، اداري و مالی ):9(جدول 

 اشخاص ردیف
درصد وقت 

 گذاري
 حق مسئولیت حکم

 سایر

حقوق و مزایاي 
 )ریال(سالیانه 

حقوق و مزایاي 
بط سالیانه مرت

 )ریال(
 اضافه کار

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی 
و درمان و 

 سایر

 201,900,812 201,900,812 1,722,046 3,500,000 1,530,000 1,180,553 12,100,802 %100.0 سید رضا انتظام 1

 201,900,812  جمع

 
 هزینه هاي یارانه فعالیت امور پشتیبانی، اداري و مالی ):10(جدول 
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 هزینه تعداد روز مبلغ یارانه درصد خاصاش ردیف

 3,300,000 220 15,000 %100.0 سید رضا انتظام 1

 3,300,000 جمع

 
 

 هزینه هاي مربوط به ا عطاي خدمات و تسهیالت به هسته هاي دانش بنیان و شرکتهاي مستقر ):11(جدول 
 مبلغ شرح ردیف

 19440000 هزینه تسهیالت به هسته هاي دانش بنیان 1

 36640000 هزینه تسهیالت به شرکتهاي مستقر 2

 8499000 آب مصرفی 3
 11783000 برق مصرفی 4
 5038000 گاز 7
 26438000 تلفن 8
 3600000 اینترنت 9
 300000000 *استهالك ساختمان  10
 47144700 استهالك  تجهیزات**  11

 458582700 جمع

 
 

 پشتیبانی، اداري و مالیجمع هزینه هاي فعالیت امور  ):12(جدول 

 هزینه ساالنه شرح هزینه ردیف

 201,900,812 حقوق و مزایا 1

 3,300,000 یارانه 2

 458582700 هزینه ارائه خدمات و تسهیالت به شرکتها و هسته ها 3
 663783512 جمع

 
 

به شرح % 5و نرخ استهالك ) دون احتساب زمینب(براي محاسبه استهالك ساختمان از روش استهالك خطی مستقیم با توجه به ارزش بنا * 
 : جدول زیر استفاده شده است

 )13(جدول 
 استهالك سالیانه نرخ استهالك ارزش بنا قیمت هر متر مربع متراژ ساختمان
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1,500 4,000,000 6,000,000,000 5% 300000000 

 
 

ز رشد  از تجهیزات موجود  از روش استهالك خطی مستقیم با توجه به به منظور محاسبه هزینه استفاده هسته ها و شرکتهاي مستقر در مرک** 
 . طول عمر آنها و با در نظر گرفتن ارزش اسقاط استفاده شده است

   هزینه استهالك ساالنه )=قیمت تمام شده دارایی  -ارزش اسقاط ( /عمر مفید 
 یعنی قیمت دارایی:قیمت تمام شده 

 دارایی در پایان عمر مفیدیعنی ارزش قراضه ي : ارزش اسقاط
 می تواند عملکرد مفید داشته باشدیعنی کل سالهایی که دارایی :عمر مفید

 

اگر ارزش . میلیون ریال برآورد شده است   471ارزش تجهیزات با توجه به تعداد و ارزش زمان خرید  محاسبه شده که در مجموع بیش از   
شود بر اساس جداول فوق مبلغ هزینه مربوط به استهالك تجهیزات هسته هاي دانش بنیان  و  درصد در نظر گرفته 10اسقاط تمامی تجهیزات 

 . ریال  می باشد47144700شرکتهاي مستقر مجموعا 
 :در جدول زیر تجهیزات موجود در مرکز رشد به تفکیک تعداد؛ قیمت واحد؛ قیمت کل و سال خرید آمده است

 )14(جدول 
 سال خرید قیمت کل واحدقیمت  تعداد تجهیزات اداري

 85 2270000 2270000 1 دوربین دیجیتال کنون

 82 76670000 3485000 22 کامپیوترایزایران

 82 73500000 3500000 21 اینچ17مونیتور 

LG82 8800000 4400000 2 کولرگازي 

 82 436000 218000 2 ماشین حساب شارپ

 82 1245000 1245000 1 دستگاه فاکس شارپ

 82 5800000 1450000 4 7000رارج کول

 82 1450000 1450000 1 ابگرمکن گرم اذر

 82 1400000 1400000 1 یخچال ایران پویا

 82 6930000 330000 21 کشوچوبی4فایل 

 82 615000 615000 1 میزالفاباصندوق

 82 11970000 315000 38 میزفالیربغل تاشو

 82 7600000 190000 40 صندلی گردان

 82 6510000 310000 21 زاداریچوبیمی

 82 385000 385000 1 میزکنفرانس

 82 780000 130000 6 نفره1مبل 
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 82 9720000 405000 24 کتابخانه دکوریچوبی

 82 2640000 120000 22 میزعسلی بزرگ

 82 2580000 2580000 1 چاپگرلیزري

 82 190000 190000 1 ماشین دوخت کانگورو

M82 10360000 5180000 2 -046  بخاریگازیبزرگ 

 85 1500000 1500000 1 یخچال ایران پویا

 82 14800000 14800000 1 کامپیوترنوت بوك

 82 1530000 1530000 1 اسکنررنگی

 82 385000 385000 1 رادیوضبط پارس

 82 1750000 1750000 1 اینچ21تلویزیون رنگی سامسونگ 

 82 4000000 4000000 1 دستگاه فرستنده اینترنت

 82 1581000 527000 3 بخاریگازیسپاهان گاز

 82 525000 175000 3 کیلویی پودروگاز6کپسول اتش نشانی 

 82 680000 340000 2 2کیلویی 6COکپسول اتش نشانی 

 82 550000 275000 2 کیلویی4کپسول اتش نشانی 

EASY82 1200000 1200000 1 هاب 

 82 13282000 13282000 1 روتر

 82 3100000 3100000 1 دستگاه کارت پانچ

 82 22800000 22800000 1 ویژیوالیزر

 82 14000000 14000000 1 ویدیوپرژکتور

 82 200000 200000 1 اجاق گازپارس شعله

 82 195000 195000 1 قیچی عکاسی

 82 1020000 1020000 1 اینچ15مونیتورپارس  

LOTCA82 310000 310000 1 کامپیوتر 

XCESS82 250000 250000 1 کامپیوتر 

 82 1490000 1490000 1 چاپگرسوزنی

 82 1600000 1600000 1 گوشی تلفن سیارسنائو

 82 870000 870000 1 ویدیوپاناسونیک

 82 790000 790000 1 صندوق نسوز

 82 430000 430000 1 میزکنفرانس

 82 1320000 330000 4 نفره1مبل 

 82 1000000 500000 2 نفره2مبل 

 0 200000 200000 1 میزاداریفلزي

RTC83 1390000 1390000 1 کولر 

 83 7290000 7290000 1 دوربین کامپیوتر

 83 350000 350000 1 سه پایه دوربین هیدرولیک
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 83 2390000 2390000 1 چاپگرلیزري

 83 1640000 1640000 1 چاپگرلیزري

 87 3800000 3800000 1 دستگاه اب سردوجوش

 83 2400000 1200000 2 بخاریگازیسپاهان گاز

Greenmidi83 3585000 3585000 1 کامپیوتر 

Hansol 0 500000 500000 1 اینچ17مونیتور 

 84 750000 750000 1 میزکنفرانس

 84 255000 255000 1 کیلویی پودروگاز6کپسول اتش نشانی 

 84 410000 410000 1 2کیلویی 6COکپسول اتش نشانی 

 84 1280000 320000 4 کیلویی3کپسول اتش نشانی 

 84 500000 250000 2 کیلویی پودروگاز6کپسول اتش نشانی 

RTC84 4650000 1550000 3 کولر 

 84 1950000 1950000 1 یخچال فیلکو

RTC84 2520000 630000 4 بخاریگازي 

 85 1180000 1180000 1 کولر

Greenmidi87 5343000 5343000 1 کامپیوتر 

LG 87 3500000 3500000 1 اینچ17مونیتور 

CARIN85 300000 150000 2 گوشی تلفن 

 85 640000 640000 1 ماشین حساب شارپ  نواري

 85 385000 385000 1 کشوفلزي2فایل 

 85 4900000 2450000 2 چاپگرلیزري

 85 1940000 970000 2 اسکنر

 85 1950000 650000 3 ابسردکن

 87 765000 765000 1 کسس پواینتا

 86 460000 460000 1 پنکه پارس خزر

 86 9960000 830000 12 بخاریگازي

 86 7210000 7210000 1 ساعت حضوروغیاب

 86 800000 800000 1 بخاریگازي

 86 700000 700000 1 جاروبرقی پارس خزر

 86 1500000 1500000 1 صندوق نسوز

 86 1480000 1480000 1 جاکارتی چوبی

 86 2850000 950000 3 قفسه یکطرفه

 86 885000 885000 1 درب6کمدفلزي

CARIN87 250000 250000 1 گوشی تلفن 

 87 1300000 1300000 1 گوشی تلفن پاناسونیک

 87 1300000 1300000 1 64کنسول 
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 87 20000000 20000000 1 دستگاه فتوکپی توشیبا

 87 2300000 575000 4 گوشی تلفن پاناسونیک

 88 12650000 12650000 1 سوئیچ

 89 400000 400000 1 پنکه پارس خزر

 89 2200000 2200000 1 دستگاه تصفیه اب

 89 7800000 7800000 1 دستگاه کیوسک اطالع رسانی

 91 1430000 1430000 1 2800کولر 

 0 200000 200000 1 کتابخانه دکوریچوبی

 91 14000000 14000000 1 ان افزودن به شبکهساعت حضوروغیاب باامک

 0 2000000 2000000 1 مترییلدایکویر6قالی 

  471447000 جمع کل
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 )استفاده از دو نیروي بازنشسته براي نگهبانی در شب(فعالیت حراست  -4

 )15(جدول 
 حقوق سالیانه حقوق ماهانه نام و نام خانوادگی

 48,000,000 4,000,000 )بازنشسته(محمد قانع 

 48,000,000 4,000,000 )بازنشسته(عظیمی 

 96,000,000 جمع

 
 :فعالیت عمده مرکز رشد دانشگاه و سهم هر فعالیت از هزینه کل را نشان میدهد 4جدول زیر مجموع هزینه هاي مربوط به 

 جمع هزینه هاي فعالیت هاي مرکز رشد): 16(جدول 
 الیت از هزینهسهم فع هزینه ساالنه شرح هزینه ردیف

 %53 553,610,258 هزینه هاي مدیریتی 1

 %9 247740884 هزینه هاي پذیرش و روابط عمومی 2

 %29 663783512 هزینه هاي پشتیبانی و مالی 3

 %9 96,000,000 هزینه هاي حراست 4

 %100 1,561,134,654 جمع

 
در مرکز رشد دانشگاه در حال فعالیت بوده و ) به شرح ذیل(حقیق و توسعه هسته دانش بنیان و یک واحد ت 6شرکت،  16مجموعا  1391در سال 

 : از خدمات و تسهیالت مرکز بهره برداري می کرده اند
 )17(جدول 

 نام شرکت ردیف
سال ورود به 

 مرکز
 تعداد پرسنل حیطه فعالیت

 4 تولید و تکثیر گیاهان با استفاده از روش هاي نوین کشت بافت 89 زیست فن 1

 89 مهندسی مشاور تانا کویر 2
مدیریت و بهینه سازي انرژي در زمینه ي تولید، انتقال و مصرف و استفاده از انرژي هاي 

 تجدید پذیر
9 

 8 طراحی و نظارت و اجراي سیستم هاي روشنایی و نورپردازي هاي تزئینی 89 و گستر سیلکمهندسی پرت 3

 89 مهندسین مشاور جهان شهر پایدار 4
ارائه ي خدمات فنی و مهندسی به بخش هاي دولتی و خصوصی و مشارکت با آنان در 

 تصمیم سازي فرایند
5 

 5 ساخت فیلم مستند و داستانی و تیزرهاي تبلیغاتی 90 نگاردستان کویر 5

 4 فیلتراسیون محیط هاي بهداشتی و صنعتی مشاوره، طراحی و اجراي 90 کیمیاگران صنعت امیر کبیر 6

 3 تولید شوینده ي اسیدي بی بو و مایعات دستشویی، ظرفشویی و آب ژاول 90 نام آوران جوان کاشان 7



303 

 
 

 )17(ادامه جدول 

 نام شرکت ردیف
سال ورود به 

 مرکز
 د پرسنلتعدا حیطه فعالیت

 2 ارتقاء فرهنگ مالیاتی و ارائه ي خدمات مشاوره به مؤدیان 90 مؤسسه ي حسابداران خبره معین 8

 4 ستباف و ماشینی توسط نرم افزارهاي تخصصیطراحی فرش د 90 طره نگار نوین کویر 9

 90 نانو محک بهبود 10
فرآوري محصوالت جدید قابل « و » ي فاضالب کارخانجات به روش سنتی و نانو تصفیه 

 گل استفاده از بن
4 

 KA35S281 4تولید آي سی  -تولید تایمر دیجیتال  90 سامان گستر کاسیان 11

 مرکز تخصصی معماري براي دانش آموزان و دانشجویان رشته ي معماري 91 دانش پژوهان معماري پارسه 12

 91 تدبیر گستر اقلیم 13
نجام خدمات در زمینه ي برنامه ریزي راهبردي، بازار سنجی، امکان سنجی و ارزیابی پیامدها و تأثیرات پروژه 

 هاي توسعه اي

 2 شهر مجازي ایرانیان 91 رین سیستم سیلکآ 14

 تولید دستگاه کنترل هوشمند موتور خانه ها 91 هوپاد گستر صنعت 15

 2 آموزش رباتیک از سنین پایه تا دانشگاه 91 رایانش الکترونیک کاسیان 16

 
 )18(جدول 

 نام هسته ردیف
سال ورود 

 به مرکز
 تعداد پرسنل حیطه فعالیت

 4 ارائه خدمات آموزش و تحقیقات حرفه ائی مدیریت و کارآفرینی 91 مهارت برتر مدیران هسته ي 1

 91 پرچمدار 2
طراحی و تولید پرتالی جامع با کلیه ي  -برند سازي و حمایت گستره از محصوالت داخلی در فضاي سایبر 
 امکانات مخصوص هر شهر

4 

 7 تخصصی کردن فعالیت هاي پایه ي معدنی 91 ماگما 3

 90 گل بیز 4
سیستم اسانس گیري به کمک چرخه ي پیوسته ي هواي گرم و ( تولید عرقیات و اسانس هاي گیاهی 

 )مرطوب 
1 

 91 رویا رایان رستاك 5
با کیفیت باال و با استفاده )  Real Time( اقعی در کامپیوتر و به صورت در زمان شبیه سازي محیط هاي و

 UDKاز موتور گرافیکی 
1 

 91 ایمن محیط هزاره ي سوم 6
تخصصی از  -زرسی هاي فنی ایمن سازي صنایع کاشان، شامل ارائه ي راه حل ها و سیستم هاي ایمنی و با

 تجهیزات و اندازه گیري هاي مرتبط و آموزش
2 

 
 



304 

 
 

 )19(جدول 
 تعداد پرسنل حیطه فعالیت سال ورود به مرکز واحد تحقیق و توسعه

 2 ساخت دستگاههاي مغناطومتر 91 شرکت مغناطیس دقیق کویر

 
مبلغی در حدود یک میلیارد و پانصد و شصت و یک  1391مجموع هزینه هاي مرکز رشد دانشگاه براي ارائه خدمات به این مراکز در سال 

قابل ذکر است که در این مجموعه هزینه یابی . می باشد) 1,561,134,654(ملیون و یکصد و سی و چهار هزار و ششصد و پنجاه و چهار ریال 

 . لحاظ نشده و به صورت جداگانه براي کل دانشگاه محاسبه شده استخدمات و حراست 
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 :مراحل هزینه یابی نگهداري کتابخانه ها

به دلیل عدم وجود کتابخانه مرکزي هر یک از کتابخانه ها در دانشکده ها و زیر نظر : دانشکده ها شناخت حوزه معاونت پژوهشی)1
. شکده فعالیت می کنند که با تامین اعتبار الزم به احتمال زیاد مجموعه کتابخانه ها تحت نظر معاونت پژوهشی قرار گیردمعاونت پژوهشی آن دان

الزم به ذکر است که هم اکنون واحد هاي زیرمجموعه معاونت پژوهشی شامل مدیریت پژوهشی ، مدیریت فناوري و ارتباطات علمی ، مدیریت 
 .کز کارآفرینی می باشدانتشارات ، مرکز رشد و مر

 نمودار سازمانی) الف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمودار شکست کار ) ب

 

 

 

 
 

  

 مرجع و نشریات امور امانی و مراجعات

 عاونت پژوهشی دانشکدهم

 )فهرست نویسی( فنی  خدمات

 مسئول کتابخانه

 ریاست دانشکده

 فعالیتهاي کتابخانه

سازي سفارشات،مجموعه 
 و فهرست نویسی

 امانت و مراجعات مرجع مدیریت
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 و دانشجویان تحت پوشش تعداد کتابخانه ها) ج

 

 محل کتابخانه ردیف
تعداد  تعداد کتب 

 التین فارسی دانشجو

 1,934 29,000 138,000 کتابخانه ادبیات وعلوم انسانی 1

 1,624 13,500 26,000 کتابخانه دانشکده علوم  2

 2,011 5,770 26,250 کتابخانه دانشکده مهندسی 3

 680 2,700 17,000 کتابخانه دانشکده معماري و هنر 4

 150 100 5,300 کتابخانه پردیس خواهران 5

 6,399 51,070 212,550 جمع

 .دانشکده به فعالیت می پردازند 5ي دانشگاه در قالب ، کتابخانه ها 1با توجه به اطالعات جدول شماره 
 
 نیروهاي تحت پوشش) د

 .می باشد) 2(کارمندان هر حوزه از کتابخانه ها به شرح جدول شماره 
 

 سمت مشخصات ردیف

 مسئول کتابخانه علوم انسانی رمضانعلی خدمتکار 1

 امانات فارسی و عربی علوم انسانی اکبریان.. ماشاا 2

 امانات التین علوم انسانی سید ابوالفضل نقوي 3

 بخش مرجع علوم انسانی حسین کرباسی 4

 امانات علوم انسانی  محمد عالیی 5

 فهرست نویسی علوم انسانی اعظم سادات کحال 6

 فهرست نویسی علوم انسانی زهرا چینی 7

 فهرست نویسی علوم انسانی معصومه رنجبر 8

 مسئول کتابخانه علوم  امیرحسین حاجی اکبري 9

)1(جدول    

 )2(جدول 
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 ):2(ادامه جدول 
 سمت مشخصات ردیف

 بخش مرجع علوم زهرا خلجی 10

 کارشناس کتابداري علوم فاطمه عباسی 11

 امانات علوم محمد پاکدل 12

 امانات علوم   علی محمد براتی 13

 نشریات الکترونیکی علوم مهدي اسالمی 14

 یمسئول کتابخانه مهندس حسین دهقانی 15

 فهرست نویسی مهندسی اصغر مدبر نژاد 16

 مرجع و نشریات مهندسی مریم منفصلی 17

 امانات مهندسی محسن والیتی 18

 امانات مهندسی حمزه سبزیان 19

 مسئول کتابخانه معماري معصومه میرزایی 20

 فهرست نویسی و امانات معماري فاطمه میرزابیگی 21

 معماري مرجع و نشریات مجید عباسپور 22

 مسئول کتابخانه پردیس خواهران اعظم السادات سلیمانی تبار  23

 کتابدار پردیس خواهران   زهرا ایزدي کتابدار   24

 
 : شناسایی فعالیت هایی که در زمینه کتابخانه انجام می شود)2

 :ي زیر نمایان استبا عنایت به تشکیالت و بررسی هاي به عمل آمده در فرآیند اداره خوابگاهها فعالیت ها

 سفارشات و مجموعه سازي 

 سازماندهی و فهرست نویسی 

 بخش مرجع 

 بخش گردش کتاب و امانت 

 مدیریت و اداره کتابخانه 

 :منابع هزینه اي کتابخانه ها)3
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 حقوق و دستمزد 

 هزینه مدیریت 
  آب 
 برق 
 گاز 
 تلفن 
  اینترنت 
  کتابخانه ايهزینه تجهیزات 

 خرید، نگهداري و استهالك کتب 

 خدمات نظافتی 

 یارانه غذا 

 :به تفکیک فعالیت هاي شناسایی شده کتابخانه ايمحاسبه هزینه هاي )4

 : سفارشات و مجموعه سازي و فهرست نویسی) 1

این فعالیت شامل اقداماتی از قبیل مشاوره و رایزنی با روساي دانشکده ها و مدیران گروه هاي آموزشی در انتخاب کتاب و مجموعه سازي 
ي خانه به ویژه منابع التین، ارسال کاتالوگ هاي ارسالی براي اساتید جهت اعالم منابع مورد نیاز، برنامه ریزي جهت خرید از نمایشگاه هاکتاب

 لیتینمایشگاه هاي بین المللی، آماده سازي و ثبت منابع ارسالی که معموال در کتابخانه هاي با این حجم مسئول آماده سازي و ثبت ،چنین مسئو
فهرست نویسی و طبقه بندي منابع فارسی و التین به صورت اوریجینال و غیربنیادي با استفاده از سایت هاي مرتبط با طبقه . را عهده دار است

آماده ، بندي کتابخانه هایی مانند کتابخانه ملی و کنگره انجام می شود، ورود اطالعات مربوط به کلیه نشریات در برنامه و نرم افزار کتابخانه 
سازي کتب تکراري شامل لیبل عطف و برچسب روي جلد، یکسان سازي کتب قبال فهرست شده با سیستم از نظر شماره ثبت ، تعداد نسخ و 

منبع هزینه این فعالیت حقوق و دستمزد و یارانه غذا می . شماره راهنما، چاپ برچسب عطف و بارکدنیز از دیگر فعالیت هاي این بخش است
 .به آن اشاره می شود) 4(و ) 3(جداول شماره  باشد که در

 

 مبلغ حکم سمت مشخصات ردیف

 سایر
حقوق و 

 مزایاي سالیانه

سرانه 
حق  دانشجویی

 مسئولیت
 اضافه کار

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی 
 و درمان

 56,959 110,158,460 277,269 9,800,000 1,023,000 0 7,062,936 فهرست نویسی علوم انسانیاعظم سادات  1

 )3(جدول 
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 کحال

 56,225 108,738,428 277,269 9,800,000 500,000 0 7,467,600 فهرست نویسی علوم انسانی زهرا چینی 2

 71,069 137,447,996 1,768,018 3,500,000 500,000 0 8,894,315 فهرست نویسی علوم انسانی معصومه رنجبر 3

 53,430 107,447,312 277,269 9,800,000 469,188 250,000 7,140,819 فهرست نویسی مهندسی اصغر مدبر نژاد 4

 فاطمه میرزابیگی 5
فهرست نویسی و امانات 

 معماري
7,062,937 0 469,452 9,800,000 277,269 103,515,896 152,229 

 389,912 567,308,092 2,877,094 42,700,000 2,961,640 250,000 37,628,607 جمع

 

 سمت ادگینام ونام خانو ردیف
یارانه غذاي 

 روزانه

درصدوقت 
 گذاري

یارانه 
 روزکارکرد220غذاي

سرانه 
 دانشجویی

 516 3,300,000 %100 15,000 فهرست نویسی اعظم سادات کحال 1

 516 3,300,000 %100 15,000 فهرست نویسی زهرا چینی 2

 516 3,300,000 %100 15,000 فهرست نویسی معصومه رنجبر 3

 516 3,300,000 %100 15,000 فهرست نویسی نژاداصغر مدبر  4

 فاطمه میرزابیگی 5
فهرست نویسی و 

 امانات
15,000 100% 3,300,000 516 

 2,579 16,500,000     جمع

 

 .ریال در سال 392,491بنابراین مجموع سرانه دانشجویی فعالیت فوق برابر است با 

 :بخش مرجع)3

نشریات ادواري در برنامه کتابخانه، مذاکره با موسسات وشرکت هایی که نشریات داخلی و خارجی را وظایف این بخش شامل ورود اطالعات 
ارسال می کنند، همکاري با دانشجویان در استفاده از متون مرجع به ویژه مرجع سیستمی، همکاري با اعضاي هیئت علمی در تشکیل کالس هاي 

 .تخصصی ، قفسه خوانی و قفسه چینی منابع مرجع

ی الزم به ذکر است که سیستم اداره کتابخانه به روش نیمه باز بوده بدین ترتیب که مخازن کتب براي دانشجویان مقطع کارشناسی بسته است ول
 .دانشجویان دوره هاي کارشناسی ارشد ، دکتري و اساتید می توانند به صورت باز از مخزن کتابخانه استفاده کنند

 .قابل مشاهده است) 6(و) 5(ول شماره اجد سرانه دانشجویی بخش مرجع در

 

 )4(جدول 
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 مبلغ حکم سمت مشخصات ردیف

 سایر
حقوق و 

 مزایاي سالیانه

سرانه 
حق  دانشجویی

 مسئولیت
 اضافه کار

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی 
 و درمان

 حسین کرباسی 1
بخش مرجع علوم 

 انسانی
8,826,835 0 1,500,000 3,500,000 1,768,018 148,638,236 76,855 

 65,040 105,624,596 277,269 9,800,000 200,000 250,000 7,258,114 بخش مرجع علوم  زهرا خلجی 2

 مریم منفصلی 3
مرجع و نشریات 

 مهندسی
7,452,636 0 299,232 9,800,000 277,269 106,149,644 52,785 

 104,517 71,071,452 0 0 0 0 5,922,621 مرجع و نشریات معماري مجید عباسپور 4

 299,196 431,483,928 2,322,556 23,100,000 1,999,232 250,000 29,460,206 جمع

 

 سمت نام ونام خانوادگی ردیف
یارانه غذاي 

 روزانه

درصدوقت 
 گذاري

یارانه 
 روزکارکرد220غذاي

سرانه 
 دانشجویی

 516 3,300,000 %100 15,000 بخش مرجع حسین کرباسی 1

 516 3,300,000 %100 15,000 جعبخش مر زهرا خلجی 2

 516 3,300,000 %100 15,000 مرجع و نشریات مریم منفصلی 3

 516 3,300,000 %100 15,000 مرجع و نشریات مجید عباسپور 4

 2,063 13,200,000     جمع

 .ریال 301,259درنتیجه مجموع سرانه دانشجویی سالیانه فعالیت بخش مرجع برابر است با

 :نات و مراجعات بخش اما) 4

وظایف افراد این بخش عبارتست از امانت کتاب، عودت .در واقع مهم ترین بخش فعالیت همه کتابخانه ها را امانات و مراجعات تشکیل می دهد
تسویه ,زار کتاب به قفسه ها ، قفسه چینی ، قفسه خوانی به صورت ماهانه ، راهنماي آموزشی مراجعان جهت بهره گیري از کتابخانه ، نرم اف

که ... حساب با مراجعان، رزرو کتاب ،تماس با اعضاي کتابخانه در صورت بروز مشکالت احتمالی از قبیل تاخیر در بازگرداندن کتب و
 .آمده است) 8(و) 7(اطالعات مربوط به هزینه این فعالیت در جدول شماره

 

 

 

 )5(جدول 

 )6(جدول 



312 

 
 

 )7(جدول 

 مبلغ حکم سمت مشخصات ردیف

 سایر
حقوق و مزایاي 

 یانهسال

سرانه 
 عیدي و سنوات اضافه کار حق مسئولیت دانشجویی

بازنشستگی و 
 درمان

 اکبریان.. ماشاا 1
امانات فارسی و 
 عربی علوم انسانی

6,673,236 0 872,760 9,800,000 277,269 103,679,180 53,609 

2 
سید ابوالفضل 

 نقوي

امانات التین علوم 
 انسانی

7,062,936 0 748,080 9,800,000 277,269 106,859,420 55,253 

 57,703 111,598,160 277,269 9,800,000 238,311 500,000 7,467,600 امانات علوم انسانی   ٭محمد عالیی 3

 فاطمه عباسی 4
کارشناس کتابداري 

 علوم
7,258,114 250,000 500,000 9,800,000 277,269 109,224,596 67,257 

 79,506 129,117,320 1,768,018 350,000 500,000 0 8,462,592 وم امانات عل محمد پاکدل 5

6 
علی محمد 

 ٭براتی
 36,576 59,400,000 0 0 0 0 4,950,000 امانات علوم  

 63,853 103,697,684 277,269 9,800,000 386325 250000 6911213 نشریات الکترونیکی مهدي اسالمی 7

 63,134 126,961,724 277,269 9,800,000 2,075,472 0 7,410,736 امانات مهندسی محسن والیتی 8

 63,785 128,271,128 1,768,018 3,500,000 200,000 0 8,429,576 امانات مهندسی حمزه سبزیان 9

 22,524 144,133,832 1,632,810 3,500,000 1,500,000 0 8,586,676 کتابدار  پردیس زهرا ایزدي   10

 563,200 1,122,943,044 6,832,460 66,150,000 7,020,948 1,000,000 73,212,679 جمع

 آقاي محمد عالیی در دانشکده ادبیات مستقر هستند ٭

 .ریال دریافت داشته اند55000ساعت در ماه و به ازاي هر ساعت  90بازنشسته شده اند که طبق قرارداد  1391آقاي علی محمد براتی در سال ٭

 

 )8(جدول 

 سمت ام خانوادگینام ون ردیف
یارانه غذاي 

 روزانه

درصدوقت 
 گذاري

یارانه 
 روزکارکرد220غذاي

سرانه 
 دانشجویی

 516 3,300,000 %100 15,000 امانات فارسی و عربی اکبریان.. ماشاا 5

 516 3,300,000 %100 15,000 امانات التین سید ابوالفضل نقوي 6

 516 3,300,000 %100 15,000 امانات  محمد عالیی 8

 516 3,300,000 %100 15,000 کارشناس کتابداري فاطمه عباسی 14

 516 3,300,000 %100 15,000 امانات  محمد پاکدل 15

 516 3,300,000 %100 15,000 امانات  علی محمد براتی 16

 516 3,300,000 %100 15,000 نشریات الکترونیکی مهدي اسالمی 17

 516 3,300,000 %100 15,000 امانات  محسن والیتی 21

 516 3,300,000 %100 15,000 امانات  حمزه سبزیان 22

 516 3,300,000 %100 15,000 کتابدار   زهرا ایزدي کتابدار   26

 5,157 33,000,000     جمع

 .ریال 568,357با توجه به جداول فوق سرانه ساالنه دانشجویی فعالیت امانت برابر است با 
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 :بخش مدیریت) 5

وظایف افراد این بخش به صورت سلسله مراتبی از باال به .طبیعتا مسئول کتابخانه بیشترین سهم در اداره کردن و مدیریت کتابخانه را بر عهده دارد
ی به به دلیل نقش کمرنگ سطوح باالتر مدیریت.پایین افزایش یافته در نتیجه سهم بیشتري از حقوق و دستمزد را نیز به خود اختصاص داده است

وظایف مسئول کتابخانه عبارتست از نظارت بر حسن . علت زیاد بودن مشغله در اینجا به شرح اندکی از وظایف مسئول کتابخانه اکتفا می کنیم
ان ها انجام امور در بخش هاي مختلف کتابخانه و نظارت بر عملکرد مسئولین بخش ها، مشاوره و رایزنی با مسئولین دانشکده ها و ارتباط با سازم

و مراکز اطالع رسانی خارج از سازمان جهت تسریع در ارائه خدمات ، تصمیم گیري و نظارت در موردتخصیص اعتبار و بودجه دریافتی و 
ور توزیع آن بین گروه هاي آموزشی ، پیگیري کلیه مراحل تامین اعتبار منابع علمی و تجهیزات کتابخانه اي ، پیگیري کلیه مکاتبات و نیز حض

چگونگی محاسبه هزینه این فعالیت به تفکیک هر دانشکده در جداول ....شوراها ، بررسی و پیگیري مشکالت سخت افزاري و نرم افزاري ودر 
 .آمده است) 14(الی ) 9(شماره

 

 مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی): 9(جدول 

 سمت نام ونام خانوادگی ردیف

درصد 
وقت 
 گذاري

درصدک
 سر موظفی

 حکم
حق 

 مسئولیت

 سایر
حقوق و مزایاي 

 سالیانه

حقوق و 
مزایاي سالیانه 

مرتبط با 
 کتابخانه

سرانه 
 اضافه کار دانشجویی

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی 
 و درمان

 دکترعباس زراعت  1
رئیس 

 دانشکده 
2% 65% 51,212,570 6,917,567 0 3,500,000 7,092,590 571,079,930 11,421,599 5,906 

 دکترمحمد گنجی  2
معاون 

 پژوهشی 
5% 40% 24,067,745 5,692,581 0 3,500,000 3,457,021 228,820,400 11,441,020 5,916 

3 
دکترسید رضا میر 

 احمدي 

رئیس 
 دانشکده 

2% 40% 30,509,160 2,065,663 0 3,500,000 4,321,043 226,584,440 4,531,689 2,343 

4 
دکترعباس زارعی 

 تجره 

اون مع
 پژوهشی 

2% 40% 34,158,505 4,323,479 0 3,500,000 4,804,524 276,996,860 5,539,937 2,864 

 1,462 2,827,627 141,381,356 1,253,022 9,800,000 1,446,288 771,295 7,494,508 %0 %2 مسئول دفتر  علینقی احمدیان 5

 رمضانعلی خدمتکار 6
مسئول 
 کتابخانه

100% 0% 12,153,898 1,377,312 2,000,000 3,500,000 1,768,018 211,090,736 211,090,736 129,982 

 148,473 246,852,608 1,655,953,722 22,696,218 27,300,000 3,446,288 21,147,897 159,596,386 جمع
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 مدیریت دانشکده  علوم): 10(جدول 

 سمت نام ونام خانوادگی ردیف

درصد 
وقت 
 گذاري

درصدک
 فیسر موظ

 حکم
حق 

 مسئولیت

 سایر
حقوق و مزایاي 

 سالیانه

حقوق و 
مزایاي سالیانه 

مرتبط با 
 کتابخانه

سرانه 
 اضافه کار دانشجویی

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی 
 و درمان

1 
دکترحمید تبریزي 

 دوز 
 2,967 4,817,615 240,880,760 3,382,657 3,500,000 0 6,196,987 25,505,215 %40 %2 رئیس دانشکده 

 10,971 17,816,995 356,339,893 4,992,380 3,500,000 0 4,853,385 35,559,199 %55 %5 معاون پژوهشی  دکتربهنام بازیگران 2

 6,775 11,002,814 550,140,690 6,903,144 3,500,000 0 7,746,234 49,845,182 %62 %2 رئیس دانشکده  دکترحسین نعیمی  3

 2,785 4,523,208 226,160,386 3,672,904 3,500,000 0 4,611,711 25,676,043 %40 %2 معاون پژوهشی  م دکترسعید معصو 4

5 
دکتراحمدرمضانی 

 مقدم
 3,590 5,830,703 291,535,162 4,678,860 3,500,000 0 6,052,871 33,177,998 %40 %2 رئیس دانشکده 

 4,162 6,758,481 337,924,031 5,671,996 3,500,000 0 4,323,479 40,620,896 %44 %2 معاون پژوهشی  دکتربهرام جزي 6

 1,714 2,783,427 139,171,352 1,244,647 9,800,000 1,171,992 911,671 7,452,636 %0 %2 مسئول دفتر  غالمرضا بوستانه  7

8 
امیرحسین حاجی 

 اکبري
 141,422 229,669,364 229,669,364 1,768,018 3,500,000 2,000,000 1,436,339 13,643,090 %0 %100 مسئول کتابخانه

 174,386 283,202,606 2,371,821,639 32,314,606 34,300,000 3,171,992 36,132,677 231,480,259 جمع

 

 مدیریت دانشکده  مهندسی ): 11(جدول 

 سمت مشخصات ردیف

درصد 
وقت 
 گذاري

درصدک
 سر موظفی

 حکم
حق 

 مسئولیت

 سایر

ایاي حقوق و مز
 سالیانه

حقوق و 
مزایاي سالیانه 

مرتبط با 
 کتابخانه

سرانه 
 اضافه کار دانشجویی

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی 
 و درمان

 دکترعلی قربانپور 1
رئیس 

 دانشکده 
2% 55% 42,810,748 6,196,987 0 3,500,000 5,959,684 431,930,989 8,638,620 4,296 

 دکترعباس لقمان 2
معاون 

 پژوهشی 
5% 44% 49,742,140 4,035,247 0 3,500,000 6,634,220 394,172,103 19,708,605 9,800 

 دکترعباس طاهر 3
رئیس 

 دانشکده 
2% 55% 42,680,719 5,764,639 0 3,500,000 5,954,302 425,820,037 8,516,401 4,235 

4 
دکترحسین ابراهیم 

 پورکومله

معاون 
 پژوهشی 

2% 40% 23,632,538 4,035,247 0 3,500,000 3,392,801 206,072,758 4,121,455 2,049 

 دکترابراهیم نعمتی الي  5
رئیس 

 دانشکده 
2% 50% 26,101,758 5,764,639 0 3,500,000 4,624,200 284,776,616 5,695,532 2,832 

6 
دکترسعید سلطان 

 محمدي

معاون 
 پژوهشی 

2% 40% 23,326,470 6,449,190 0 3,500,000 3,363,654 233,221,184 4,664,424 2,319 

 1,350 2,715,004 135,750,224 1,244,647 9,800,000 897,696 900,873 7,452,636 %0 %2 مسئول دفتر مجید صانعی نژاد 7

 حسین دهقانی 8
مسئول 
 کتابخانه

100% 0% 11,763,292 1,357,636 2,000,000 3,500,000 1,768,018 206,167,352 206,167,352 102,520 

 129,402 260,227,393 2,317,911,264 32,941,526 34,300,000 2,897,696 34,504,458 227,510,301 جمع



315 

 
 

 

 مدیریت دانشکده  معماري وهنر): 12(جدول 

 سمت  نام ونام خانوادگی  ردیف

درصد 
وقت 
 گذاري

درصدک
 سر موظفی

 حکم
حق 

 مسئولیت

 سایر

حقوق و 
 مزایاي سالیانه

 حقوق و
مزایاي سالیانه 

مرتبط با 
 کتابخانه

سرانه 
اضافه  دانشجویی

 کار

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی 
 و درمان

 دکترعلی عمرانی پور 1
رئیس 

 دانشکده 
2% 50% 24,112,825 6,341,103 0 3,500,000 4,624,200 279,760,586 5,595,212 8,228 

 دکترحسن عزیزي  2
معاون 

 پژوهشی 
5% 33% 19,293,998 4,325,000 0 3,500,000 3,795,688 177,352,488 8,867,624 13,041 

 3,975 2,703,035 135,151,760 1,244,647 9,800,000 847,824 900,873 7,452,636 %0 %2 مسئول دفتر  علیرضا آذري فرد  3

 معصومه میرزایی 4
مسئول 
 کتابخانه

100% 0% 7,140,819 1,084,258 52,132 9,800,000 277,269 112,453,736 112,453,736 165,373 

 190,617 129,619,607 704,718,570 9,941,804 26,600,000 899,956 12,651,234 58,000,278 جمع

 

 

 مدیریت پردیس خواهران): 13(جدول 

 ردیف
نام ونام 

 خانوادگی 
 سمت 

درصد 
وقت 
 گذاري

درصدکسر 
 موظفی

 حکم
حق 

 مسئولیت

 سایر

حقوق و 
 یاي سالیانهمزا

حقوق و 
مزایاي 

سالیانه مرتبط 
 با کتابخانه

سرانه 
اضافه  دانشجویی

 کار

عیدي و 
 سنوات

بازنشستگی 
 و درمان

1 

دکترفاطمه 
سادات 
 طاهري

رئیس 
 پردیس

2% 40% 23,797,265 4,611,711 0 3,500,000 3,457,021 214,551,656 4,291,033 28,607 

2 

دکترمریم 
السادات 

وان اخ
 حجازي

معاون 
آموزشی 
 وپژوهشی

5% 30% 23,101,070 2,882,319 0 3,500,000 4,620,214 176,694,248 8,834,712 58,898 

3 

فاطمه 
سادات 
 غفاري

مسئول 
 دفتر

2% 0% 9,583,506 0 0 0 1,800,000 136,602,072 2,732,041 18,214 

4 

اعظم 
السادات 

 سلیمانی تبار 

مسئول 
 کتابخانه

100% 0% 5,922,621 0 0 0 0 71,071,452 71,071,452 473,810 

 579,528 86,929,239 598,919,428 9,877,235 7,000,000 0 7,494,030 62,404,462 جمع
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 )14(جدول

 سمت نام ونام خانوادگی ردیف
یارانه غذاي 

 روزانه

درصدوقت 
 گذاري

 روز 220 یارانه غذاي
 کارکرد

سرانه 
 دانشجویی

 10 66,000 %2 15,000 رئیس دانشکده ادبیات ت دکترعباس زراع 1

 26 165,000 %5 15,000 معاون پژوهشی ادبیات دکترمحمد گنجی  2

 10 66,000 %2 15,000 رئیس دانشکده ادبیات دکترسید رضا میر احمدي  3

 10 66,000 %2 15,000 معاون پژوهشی ادبیات دکترعباس زارعی تجره  4

 10 66,000 %2 15,000 دفتر ادبیاتمسئول  علینقی احمدیان 5

 10 66,000 %2 15,000 رئیس دانشکده  دکترحمید تبریزي دوز  6

 26 165,000 %5 15,000 معاون پژوهشی دکتربهنام بازیگران 7

 10 66,000 %2 15,000 رئیس دانشکده  دکترحسین نعیمی  8

 10 66,000 %2 15,000 معاون پژوهشی  دکترسعید معصوم  9

 10 66,000 %2 15,000 رئیس دانشکده  دکتراحمدرمضانی مقدم 10

 10 66,000 %2 15,000 معاون پژوهشی  دکتربهرام جزي 11

 10 66,000 %2 15,000 مسئول دفتر  غالمرضا بوستانه  12

 10 66,000 %2 15,000 رئیس دانشکده  دکترعلی قربانپور 13

 26 165,000 %5 15,000 معاون پژوهشی  دکترعباس لقمان 14

 10 66,000 %2 15,000 رئیس دانشکده  دکترعباس طاهر 15

 10 66,000 %2 15,000 معاون پژوهشی  دکترحسین ابراهیم پورکومله 16

 10 66,000 %2 15,000 رئیس دانشکده  دکترابراهیم نعمتی الي  17

 10 66,000 %2 15,000 معاون پژوهشی  دکترسعید سلطان محمدي 18

 10 66,000 %2 15,000 مسئول دفتر صانعی نژاد مجید 19

 10 66,000 %2 15,000 رئیس دانشکده  دکترعلی عمرانی پور 20

 26 165,000 %5 15,000 معاون پژوهشی  دکترحسن عزیزي  21

 10 66,000 %2 15,000 مسئول دفتر  علیرضا آذري فرد  22

 516 3,300,000 %100 15,000 مسئول کتابخانه رمضانعلی خدمتکار 23

 10 66,000 %2 15,000 رئیس پردیس دکترفاطمه سادات طاهري 24

 26 165,000 %5 15,000 معاون آموزشی وپژوهشی دکترمریم السادات اخوان حجازي 25

 10 66,000 %2 15,000 مسئول دفتر فاطمه سادات غفاري 26

 516 3,300,000 %100 15,000 مسئول کتابخانه معصومه میرزایی 27

 516 3,300,000 %100 15,000 مسئول کتابخانه امیرحسین حاجی اکبري 28

 516 3,300,000 %100 15,000 مسئول کتابخانه حسین دهقانی 29

 516 3,300,000 %100 15,000 مسئول کتابخانه اعظم السادات سلیمانی تبار  30

 2,914 18,645,000     جمع
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 .ریال در سال 1,225,320کتابخانه برابر است با مجموع سرانه دانشجویی بخش مدیریت 

 .برآورد شده است) 15(با توجه به فعالیت هاي یاد شده در باال جمع سرانه دانشجویی مطابق جدول شماره 

 

 عنوان فعالیت ردیف 
هزینه 

 )ریال(فعالیت

سرانه نگهداري کتابخانه 
به ازاي هر 

 )ریال(دانشجو

 سهم هزینه

 %18 392,491 567,308,092 ت نویسیسازماندهی و فهرس 1

 %1 30,259 431,483,928 مرجع 2

 %26 568,357 1,122,943,044 امانت و مراجعات 3

 %55 1,225,320 1,006,831,454 مدیریت 4

 %100 2,216,427 3,128,566,518 جمع

 
 

اشد اما همانطور که مالحظه می شود بیشترین هزینه به فعالیت با توجه به اینکه عمده ترین فعالیت کتابخانه ها در بخش امانات و مراجعات می ب
 . مدیریت اختصاص یافته است

شایان ذکر است که منابع هزینه کلیه فعالیت ها شامل مواردي همچون آب، برق ، گاز ، تلفن، اینترنت، خرید و استهالك تجهیزات، خرید و 
کافی در این زمینه و در دسترس نبودن شاخصی براي تسهیم این قبیل هزینه ها به فعالیت استهالك کتب نیز می باشدکه به دلیل فقدان داده هاي 

 "هزینه سرانه دانشجویی"هاي مورد نظر هزینه هاي مذکور بین فعالیت ها سرشکن نشده بنابراین متاسفانه به طور قابل مالحظه اي از قابلیت اتکاء 
 .کاسته می شود

ه به عنوان مثال براي استهالك کتاب نمی توان مانند استهالك ساختمان از روش مستقیم ویا نزولی عدم وجود شاخص بدین معنی است ک
استفاده کرد چراکه اساسا به جز تعداد معدودي کتاب، بقیه از چرخه خارج نمی شوند بلکه  برخی به بخش مرجع منتقل گردیده و برخی دیگر 

نت باز می گردند نکته دیگر اینکه بدلیل خرید کتاب در سال هاي متمادي و ماندگاري باالي نیز پس از تعمیر و صحافی ، مجددا به چرخه اما
 آن ها ونیز جذب و فارغ التحصیلی دانشجویان ،تخصیص هزینه هاي مذکور به دانشجویان قبلی، فعلی و آتی کاري دشوار و درعین حال با میزان

 .قبال تجهیزات کتابخانه اي از قبیل قفسه ها نیز صادق است خطاي قابل توجهی همراه خواهد بود که این مسئله در
،در این ضمنا هزینه هاي خدمات به طور جداگانه براي کل دانشگاه محاسبه خواهد شد بنابراین به دلیل منظور نشدن دوباره هزینه ها به فعالیت ها 

 . هزینه یابی ازمحاسبه هزینه خدمات خودداري شده است
 .ر جداول مربوط به سرمایه دانشگاه در قسمت کتب و تجهیزات کتابخانه اي آورده می شودبراي اطالعات بیشت

 )15(جدول 
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 محل کتابخانه ردیف
نرخ متوسط  تعداد کتب 

 کتب فارسی

نرخ متوسط 
 کتب التین

 مبلغ
 التین فارسی

1 
کتابخانه ادبیات 

 وعلوم انسانی
138,000 29,000 90,000 250,000 19,670,000,000 

2 
تابخانه دانشکده ک

 علوم 
26,000 13,500 125,000 750,000 13,375,000,000 

3 
کتابخانه دانشکده 

 مهندسی
26,250 5,770 125,000 750,000 7,608,750,000 

4 
کتابخانه دانشکده 

 معماري و هنر
17,000 2,700 125,000 750,000 4,150,000,000 

5 
کتابخانه پردیس 

 خواهران
5,300 100 90,000 250,000 502,000,000 

 45,305,750,000     51,070 212,550 جمع

 
 

 محل کتابخانه ردیف
تعداد 
 قفسه

 مبلغ نرخ قفسه

1 
 کتابخانه

 ادبیات وعلوم انسانی 
141 5,450,000 768,450,000 

2 
 کتابخانه 

 دانشکده علوم 
130 5,450,000 708,500,000 

3 
 کتابخانه

 دانشکده مهندسی 
152 5,450,000 828,400,000 

4 
کتابخانه دانشکده 

 معماري و هنر
71 5,450,000 386,950,000 

5 
کتابخانه پردیس 

 خواهران
29 5,450,000 158,050,000 

 2,850,350,000   523 جمع

 
 

  

 )16(جدول 

 )17(جدول 
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 .مجموع هزینه یابی هاي انجام شده در جدول زیر آمده است

 
 جوسرانه  به ازاي هر دانش عنوان فعالیت ردیف

 9,578,759 اسکان دانشجو در خوابگاه 1

 1,149,333 تربیت بدنی 2

 1,263,367 نگهداري تاسیسات 3

 317,779 مشاوره دانشجویی 4

 1,121,217 ...)نظافت و( خدمات  5

 250,378 درمانگاه دانشجویی 6

 15,807 نگهداري فضاي سبز 7

 12,810,094 آموزش 8

 - پژوهش| 9
 _ انسپژوهشکده اس 10

 _ پژوهشکده انرژي 11

 _ پژوهشکده نانو   12

 _ رصدخانه 13

 _ مرکز رشد 14

 - مرکز فرش 15

 26,506,734 جمع

 
                                                             
 

 


