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 هدف کلی:

 در پایان دوره آموزشی کارآموز باید بتواند :

 با کارکنان وسایر اعضای تیم سالمت به نحو شایسته همکاری کند.-1

، ویژگی های رفتار حرفه ای مناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد خصوصا درشرایط مختلف بالینی، نشان دهد که مسئولیت پذیری-2

 ورزیدگی و اعتماد به نفس الزم برای انجام وظایف حرفه ای را به دست آورده است.

را فهرست از بیمار مبتال به عالئم و شکایات شایع و مهم در این بخش شرح حال بگیرد معاینات فیزیکی الزم را انجام دهد، تشخیص های افتراقی مهم -3

بیمار را در حد مورد انتظار از پزشکان عمومی و متناسب با استانداردهای بخش بالینی محل  کند، اقدامات ضروری برای تشخیص و مدیریت مشکل

 آموزش، زیر نظر استاد مربوطه انجام دهد.

 در مورد اقدامات یبوم یها نیو کار در ال یدهد.  بر اساس شواهد علم صیبخش را تشخ نیو مهم در ا عیشا یهایماریمبتال به ب مارانیمشکالت  ب -۴

مشکل  انو درم تیریو مراحل مد  ندینما شنهادیاستقالل و پ یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم ماریبه ب یمشتمل بر درمان و توانبخش ،یریشگیپ

 بخش با نظارت سطوح باالتر انجام دهد. یرا بر اساس استانداردها ماریب

 .به طور مستقل با نظارت مناسب انجام دهد ماریب یمنیاصول ا تیبخش را با رعا نیمرتبط با ا یضرور یر هایجوسرپ -۵

 

 

 باید توانایی های زیر را کسب نماید:در پایان دوره دانشجو   اهداف اختصاصی:

 

 حیطه شناختی:

 .دانش آناتومی و فیزیولوژی بیماریهای ارتوپدی1

 و وجود مایع در مفصل شناخت عالئم و شکایات درد زانو شامل استئوآرتریت، ضایعات منیسک و لیگامان ها.2

 . شناخت عالئم و شکایات درد هیپ شامل استئوآرتریت و نکروز آواسکوالر3

 . شناخت عالئم و شکایات درد پا و مچ پا شامل ضایعات غضروفی لیگامانی و کف پای صاف۴

  ن باخل کارپ ، گانگلیوز و بیماری گینا. شناخت عالئم و شکایات درد آرنج شامل آرنج تنیس بازان ، درد دست و مچ دست شامل سندرم کا۵



 شناخت عالئم و شکایات درد کمر و گردن درد  .6

و دفورمیتی های اندام مادرزادی شامل دیسپالزی مادرزادی هیپ ،پاچمبری وغیر مادرزادی  (Limping child). شناخت عالئم و شکایات لنگش کودکان 7

 امل ژنوواروم و ژنووالگومش

 کایات تومورهای استخوان و نسج نرمشناخت عالئم و ش .8

 . شناخت عالئم و شکایات التهاب مفاصل و مالتیپل تروما و شکستگی و دررفتگی های اندام فوقانی ، اندام تحتانی و لگن ، ستون فقرات9

روش ها در اختالالت و بیماریهای  . شناخت دانش آزمایش ها و روش های تشخیصی رایج دارای کاربرد و نحوه درخواست و تفسیر نتایج آزمایش ها و10

 شایع ارتوپدی

 . شناخت عالئم و شکایات بیماریهای شایع هیپ، زانو، مچ پا،شانه، آرنج، مچ دست، ستون فقرات و دفورمیتی های شایع اندام و ستون فقرات11

 تخوان .شناخت عالئم ضایعات خوش خیم موسکولواسکلتال شامل تومورهای شایع خوش خیم نسج نرم و اس12

 .شناخت عالئم ضایعات بدخیم موسکولواسکلتال شامل تومورهای شایع خوش خیم نسج نرم و استخوان و ضایعات بدخیم13

 .شناخت عالئم ضایعات اعصاب محیطی و نوروپاتی فشاری باتاکید بر سندرم کانال کارپ1۴

 ، دیستروفی های عضالنی تلی، پولیومی (CP)باتاکید بر فلج مغزی .شناخت دانش عالئم بیماریهای عصبی عضالنی 1۵

 شناخت دانش عالئم بیماریهای متابولیک با تاکید بر ریکتز ، استئوماالسی، استئوپروز و نقرس.16

 استئومیلیت حاد و مزمن ، سل ستون فقرات و عفونت های دست.شناخت عالئم عفونت های استخوان و مفاصل باتاکید بر آرتریت سپتیک ،17

 ئم شکستگی و دررفتگی اندام فوقانی و اندام تحتانی و لگن و ستون فقرات و قطع اندام.شناخت عال18

 عوارض شکستگی ها و درفتگی ها با تاکید بر سندرم کمپارتمان ، ترومبوز وریدهای عمقی و آمبولی چربی.شناخت 19

  

 :نگرشیحیطه 

 یمار و خانواده وی فراگیری درك و توانایی اعمال ارزش های فردی، اعتقادات و حقوق ب .1

 بهداشتی  فراگیری درك و توانایی اعمال اهمیت مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه و با کیفیت در راستای ارایه خدمات  .2

 فراگیری درك و توانایی اعمال اهمیت سه محور پزشک، تمایالت بیمار و شواهد علمی موجود در تصمیم گیری های بالینی  .3

 تیم درمانی  تیم درمانی و درك نقش سایر اعضا  ”مدیر“ی اعمال نقش پزشک به عنوان هماهنگ کننده فراگیری درك و توانای .۴

 فراگیری درك و توانایی اعمال رفتار حرفه ای مناسب  .۵
 
 

 :رفتاری)عملکردی(حیطه 

 انجام تست های ارتوالنی و بارلودر هیپ نوزادانتوانایی کسب  .1

 در بیمار مولتیپل تروما    ATLS  (Advance trauma life support)توانایی انجام  .2

 کسب توانایی انجام بی حرکتی موقت اندام باانواع آتل و ساخت و تعبیه آتل های گچی )آتل گیری( .3

 کسب توانایی انجام انواع بانداژ در انواع آسیب دیدگی استخوانی و مفصلی و تعبیه کشش پوستی .۴

 و مراقبت از زخم شامل شستشو و پانسمان کسب توانایی کنترل خونریزیهای خطرناك اندام  .۵

 کسب توانایی در انتقال بیمار .6

 کسب توانایی تخلیه هماتوم زیر ناخن ، آسپیراسیون مایع مفصلی زانو .7

 کسب توانایی جااندازی دررفتگی شانه )جااندازی بسته مفصل شانه( .8

 کسب توانایی تراکشن پوستی شکستگی های اندام تحتانی  .9

 SLR (Straight leg raising)تون فقرات شامل کسب دانش معاینه س .10

 کسب دانش معاینات هیپ شامل تستهای ارتوالنی و بارلو .11

 ( کسب دانش معاینات زانو )لیگامان ها ، منیسک ، وجود مایع  .12

 کسب توانایی انجام تکنیک های معاینه مچ پا و پا ، معاینه شانه ، معاینه آرنج، معاینه مچ دست و دست و انگشتان .13



 ( Capillary Refillب توانایی بررسی اندام از نظر خونرسانی )معاینه نبض های محیطی و کس .1۴

 کسب توانایی معاینات عصبی اندام )ریشه های عصبی و اعصاب محیطی ( شرح ضایعات اعصاب محیطی .1۵

 ارزشیابی روزانه از مباحث جلسه گذشته.   2. غیاب و حضور  1 استاد: چگونگی فعالیت

 بحث گروهی ، آموزش بر بالین بیمار،  الگوی نقش، سخنرانی، پرسش و پاسخ :شیوه تدریس

 زات و وسایل موجود در بخش بر حسب نیازیپاورپوینت ) در کالس های تئوری(، کلیه تجه وسایل کمک آموزشی: 

 انجام تکالیف محوله از طرف استاد. .3 .یشرکت منظم در جلسات ارزشیاب  .2حضور به موقع و فعال در کالس.    .1 دانشجو:تکالیف  و فعالیت

  نحوه ارزیابی دانشجو:

 بیماران و همکالسان ،اخالق و حسن رابطه با کارکنان ▪

 حضور و غیاب ▪

موظف است دانشجو  12( در صورت کسب نمره کمتر از 12حداقل کسب نمره ) کتبیتئوری بصورت ارزشیابی درس تئوری: امتحان  ▪

  مجددا انتخاب واحد نمایند.

 ی باشند.ارتوپدی ممسئول طرح سؤاالت و ارزشیابی اساتید گروه  ▪

 

 درمان و آموزش پزشکی مورخ برنامه درسی ابالغی وزارت بهداشت مطابق بامحتوی آموزشی: 



 

 سلطان زاده –هرندی  اعلمی  ارتوپدی و شکستگی  منابع :  کتاب

 

 

 

 

 

 استاد عنوان ردیف

 دكتر حق پناه مروری بر آناتومی و فیزیولوژی بیماریهای ارتوپدی 1

 ات منیسک و لیگامان ها و وجود مایع در مفصلدرد زانو شامل استئوآرتریت، ضایع 2
 

 دكتر پژنگ

درد آرنج شامل آرنج تنیس بازان ، درد دست و مچ دست شامل سندرم کانال کارپ ، گانگلیوز و بیماری  3

 گین باخ 

 دكتر پژنگ

 دكتر پژنگ درد هیپ شامل استئوآرتریت و نکروز آواسکوالر ۴

 دكتر پژنگ فی لیگامانی و کف پای صافدرد پا و مچ پا شامل ضایعات غضرو ۵

 دكتر پژنگ ضایعات اعصاب محیطی و نوروپاتی فشاری باتاکید بر سندرم کانال کارپ 6

 دكتر كشاورز درد کمر و گردن درد  7

 دكتر حق پناه ضایعات خوش خیم موسکولواسکلتال شامل تومورهای شایع خوش خیم نسج نرم و استخوان  8

 دكتر حق پناه وسکولواسکلتال شامل تومورهای شایع خوش خیم نسج نرم و استخوان و ضایعات بدخیمضایعات بدخیم م 9

 دكتر خونساريان عوارض شکستگی ها و درفتگی ها با تاکید بر سندرم کمپارتمان ، ترومبوز وریدهای عمقی و آمبولی چربی 10

 دكتر خونساريان ندام فوقانی ، اندام تحتانی و لگن ، ستون فقراتالتهاب مفاصل و مالتیپل تروما و شکستگی و دررفتگی های ا 11

 دكتر حق پناه ، پولیومیلیت، دیستروفی های عضالنی (CP)بیماریهای عصبی عضالنی باتاکید بر فلج مغزی  12

 دكتر حق پناه تومورهای استخوان و نسج نرم 13

استئومیلیت حاد و مزمن ، سل ستون فقرات و ، عفونت های استخوان و مفاصل باتاکید بر آرتریت سپتیک 1۴

 عفونت های دست

 دكتر حق پناه

 و دفورمیتی های اندام مادرزادی شامل دیسپالزی مادرزادی هیپ ، (Limping child)لنگش کودکان  1۵

 پاچمبری وغیر مادرزادی شامل ژنوواروم و ژنووالگوم

 دكتر فانيان

 دكتر فانيان اندام تحتانی و لگن و ستون فقرات و قطع اندام شکستگی و دررفتگی اندام فوقانی و 16



 

 گروه آموزشیاطالعات 

 

 شماره موبایل مرتبه علمی تخصص سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 09133272800 نیمه وقت استادیار ارتوپدی مدیرگروه دكتر عبدالرسول خونساريان 1

 0913311۵81۵ استادیار نیمه وقت ارتوپدی مدرس دكتر بهنام حق پناه 2

حق التدریساستادیار  ارتوپدی مدرس دكتر حسين فانيان 3  09133186920 

 09131183۵۵2 استادیار حق التدریس ارتوپدی مدرس دكتر فرزاد پژنگ 4

ار حق التدریساستادی ارتوپدی مدرس دكتر پرويز كشاورز 5  0913367۵283 

 

 بیمارستان دکتر غرضی: بیمارستان دکتر علی شریعتی و آدرس 

 بیمارستان شریعتی 2آدرس درمانگاه شماره 

 برنامه هفتگی گروه آموزشی:

 

 ساعت و مکان    

 ایام هفته

  7:30از ساعت 

 10:30لغایت 

لغایت 11از ساعت 

12:30 

 کالس تئوری راند بخش شنبه

 کالس تئوری راند بخش  یکشنبه

 کالس تئوری راند بخش دوشنبه

 کالس تئوری راند بخش سه شنبه

 کالس تئوری راند بخش چهارشنبه

 



 


