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 مقدمه:

مورد از اعمال جراحی شااع  در بممارتاناا ا می باشاکد سه تا اه فهرمه می بی بران اا ا می ی می  29اعمال جراحی گلوبال،

درماای پرداخت ااجام می دهکد. اعن پژاهش با هدف بررتااای ا مقاع اااه شاااود ا تاااازماا ان بممه گر بر ا  اتااااک به  مراس  

 صاااورفب اااار بممارتاااناای با فهرمه اعمال جراحی گلوبال در مرس  اموزشااای درماای حمااارا رتاااول اسرم    ااجام شاااد.

 عکه هان بال ا هفبلملی می باشد سه به بررتی ا مقاع ه ه عکه گلو -راش پژاهش: اعن مطالهه گذشانه ارر وولی از او  فوصام ی

در مرس  اموزشی درماای حمرا رتول اسرم پرداخنه اتت  2۹ااقهی سلمه اعمال جراحی گلوبال ااجام شاد  در ته ماهه توم تال 

چرا سه در تاه ماهه تاوم فهرمه هان تال جدعد بطور سامد در بممارتناا ا اجرا می شود. داد  هان مورد اماز در مورد ه عکه هان 

 ، پرااد  هان ب نرن جم  اارن شد ، اوععاا تم ن  پرتکلی HISراحی، از ورعق تام ن  اوععاا بممارتناای ااقهی اعمال ج

ا اوععاا مورد اماز در مورد ه عکه هان گلوبال از ب یاکامه هان تاالمااه شاوراعهالی بممه بران باز  مورد بررتی در مورد مبات ه 

 ت بررتای فایمر اعنم ا بر اخنعف فهرمه ا صاورفب ار از رگرتمو  خطی در ارم ه عکه اعمال جراحی گلوبال به دتات امداد. ج

 اتااان اااد  شااااد. EXCELاتااانا اااد  شااااد ا هاماراکامان ج اات دعرر مباااتااا اااا از ارم ام ار  STATA13اما ار 

ال ی گلوبعاامنه ها: بمیااانرعن مراااای جراحی هان گلوبال مربو  به ب ش چیااا  بود ا سه فقرع ا مهادل اممی از سد اعمال جراح

بممارتانا  رتول اسرم بود ا همرکمن بمینرعن اخنعف بمن صورفب ار ااقهی ا صورفب ار گلوبال ام  به هممن ب ش اخنبا  

رعال بود. به وور سلی م ل  صاورفب ار ااقهی بممارتنا  ب مار بمینر از فهرمه هان مبور  ۸۳۵/۹۸۶/9۵۲/۹داشات سه م ل  ا  

رعال بود. همرکمن اناعج ایااا  داد ارف ا  مهکی دارن  ۶۲۳/۲۶۳/2۱۳/۱۸سه م ل  سد اعن اخنعف بران اعمال جراحی گلوبال بود 

 بمن برخی از اعن  هاان صاااورفب اااار از جملاه ه عکاه افااا عماد، حق الهماد بم وشااای ا ه عکه تااااعر خدماا اجود دارد.

ااق  در شاا ر ف را  سه مهمو  بممارا  پمرمد  را  انمجه گمرن: باعد در زما  فهممن فهرمه بران بممارتااناا ان ارجاعی داایااراهی

فبت مدااا قرار می دهکد، بطور خا  ارا  شود. ال نه بممارتناا ا فا حد زعادن می فوااکد با مدعرعت بالمکی ا مدعرعت ه عکه، ه عکه 

 فمام شد  اعن اعمال را ساهش دهکد ا سکنرل اماعد

 


