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 وره:د ریفــتع

دوره کارآموزی ارتوپدی دوره ای مینور مي باشد و دانشجویاني که دوره علوم پایه 

سیمولوژی،فیزیوپاتولوژی را با موفقیت گذرانده باشند از طریق آموزش دانشكده پزشكي قبل 

 از شروع دوره معرفي مي گردند.

 دت دوره:ـــم

مرکز آموزشي درماني  در بخش های ارتوپدی و درمانگاه "ماه است که مجموعا یک

 بیمارستان طالقاني سپری مي شود.

 هدف کلي دوره:

 شناخت بیمارهای شایع ارتوپدی و کسب توانایي برخورد و اداره کردن این بیماران

 

 :ساختار کلی دوره و شرح وظایف دانشجویان

 
 کارآموزان بایستی بطور فعال در برنامه های آموزشی بخش ارتوپدی حضور یابند. – 1
 و  Problem listکارآموزان موظفند که با تهیه شرح حال کامل از بیماران و معاینه دقیق و نوشتن   - 2

 تشخیص افتراقی ، در راند آموزشی بیمار را معرفی نمایند.
 بیماران بنمایند.  (Progress Note) کارآموزان بایستی روزانه اقدام به نوشتن سیر بیماری  -3

 ارتوپدی یک ماه می باشد.حداقل دوره بالینی -4
 ظهر در بخش حضور داشته باشند 12صبح تا  7دانشجویان موظف هستند ا زساعت -5

 یکی از مطالب کلینیکال ارتوپدی صارائه یک کنفرانس در خصو -6
 حضور مستمردر ویزیت صبحگاهی بخش با حضور یک نفر از اعضاءهیات علمی و کارورزان-7

 میباشد. 1ای یادگیری دانشجویان مطابق پیوست شماره سرفصل مطالب مورد لزوم بر-8
 حضـــور در کلیه برنامه های آموزشــــــی دیگر از شنـــــبه تا چهارشنبه شـــــــــامل -9

 .مانگاه با اعضای هیات علمی و کالسهایی با اعضاء هیات علمیخش ودربدربیماران ویزیت 
 ی مربوط به دانشجو بستری می شوند و ارائهگرفتن شرح حال از بیمارانی که در تختها-10

 نمودن شرح حال به اساتید جهت تصحیح آنها

 حضور در اورژانس ارتوپدی حداقل هفته ای یکبار-11
 دانشجویان موظف به رعایت اصول اخالقی پزشکی در برخورد با یکدیگر،پرسنل،-12

 ررات بخش داشته باشند.و می بایست پوشش مناسب بر اساس مق ودهاساتید بخش و بیماران ب
 حضوردانشجودرتمام ایام کارآموزی الزامی است وعدم حضوردانشجودرهریک ازجلسات،غیبت محسوب -13     

 میشود.      
 

 
 

 
 

 



3 

 

 (1)پیوست شماره  

 )عناوین مباحث الزم جهت آموزش دانشجویان دوره بالینی(
 

 کلیات شرح حال و معاینه فیزیک در بیماری های ارتوپدی -1

 یات ارزیابی قبل از عمل جراحیکل -2

 تعریف شکستگی ها دررفتگی ها و تقسیم بندی و عالئم آن -3
 شناخت شکستگی های باز،نحوه تشخیص و درمان آن -4

 مکانیسم ترمیم و جوش خوردن شکستگی و آسیب تاندون ها -5
 شناخت شکستگی های مهم و حیانی لگن و مهره ها -6

 ی شایع و نحوه تشخیص ودرمان آنهاشناخت شکستگی های اندامهای تحتانی و فوقان -7

 شناخت اورژانسهای مهم درارتوپدی -8
 شناخت آسیب های شریانی و عصبی اندامها -9

 آشنایی با بررسی و اداره بیماران پوستی پی تروما - 10
 آشنایی با دررفتگی کالپ فوت و تشخیص درمان ان -11

                 دررفتگی کشکک -داکتیلی سین  -درزادی هم مثل پلی الکتیلیآشنایی با اختالالت ما -12

 آشنایی با سندرم کمپارتمان و نحوه تشخیص درمان ان-13
 آشنایی با سندرم کاریال تونل-14

 یلت وفلج مغزی،عالئم ونشانه های آنمشناخت عوارض اسکلتی پولیو-15
میوزیت -لغرش سروزی-استئوکندریت-شناخت بیماریهای نکروز آسپتیک سروزی-  16

 پرستی ،اسکواشالتر یکاناسف

 آمپوتانسون و علل آن انواع-17
مبوآمبولی،جوش وشناخت عوارض شایع شکستگی ،مثل آمبولی چربی،تر-18

 گانگرن گازی نخوردن،بدجوش خوردن
 

 شناخت عفونت های استخوان ران سل و نحوه تشخیص و درمان آن-19

 ت آن با بالغینفاچه ها و اختالبشناخت شکستگی در-20
 ومور شایع اسکلتیت-21
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 : آموزشیاهداف 
 
 

 کلیات شرح حال و معاینه فیزیکی در بیماریهای ارتوپدی - 1

 

 کلیات ارزیابی قبل از عمل جراحی – 2

 
 و مفصل و نکات مرتبط بالینی راشرح دهید. آناتومی استخوان ،غضروف

ت ،معاینه قدرت نکات مهم شرح حال و معاینه فیزیکی )زمان درد در طی روز،ضایعا -
 (رابداندعضالنی معاینه اندام آسیب دیده و ....

 استفاده مناسب از ابزارهای رادیولوژی را بداند. -

 توپدی را بداند.درمان غیر جراحی درار -
 درمان جراحی در ارتوپدی ،و کلیات ارزیابی قبل از عمل جراحی را بداند. –
 

 م آنهاشکستگی، در رفتگی و تقسیم بندی و عالئ - 3

 شکستگیهای باز، نحوه تشخیص و درمان آنها -4
-   Strain & Sprain    را  توضیح دهد. 
 را توضیح دهید.  islocationِDدر رفتگی یا     -

(   Fx Avulsaionپاتولوژیک   ، Fx، تروماتیک  Fxرا بداند )استرس   Fxانواع  -
 و هریک را توضیح دهد.

- Fx و درمان آنرا بداند. باز انواع و طبقه بند ی آن 

 مکانسیم ترمیم و جوش خوردن شکستگی و آسیب تاندونها -5
 را بداند. Fxمراحل جوش خوردن 

 را بداند.  Fxعوامل موثر در جوش خوردن  -
 . ها را بداند  Fx عوارض  -

 .را بداند شوک –عوارض ناشی از جوش خوردن -

 
 -  Crushرم سند -سندرم آمبولی چربی  -عوارض ترومبو آمبولی-

 ایسکمیک ولکمن ، پارگیهای   Con tracture –سندرم  کمپارتمان 
 .را بداند Fxعضالنی در 

 .،..... را بداند CRPS -اسیفیکان میوزیت–محدویت حرکت مفصل –عوارض عصبی -
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 لگن ....... ( -شناخت شکستگی های مهم و حیاتی )ستون فقرات   -6
 .آناتومی ستون فقرات را بداند

 قسیم بندی مکانیسم شکستگی در رفتگی های ستون فقرات را بداند.ت

 اصول درمان در ضایعات ستون فقرات را بداند.
 نماهای اختصاصی رادیولوژیک ستون فقرات رابداند.

 در رفتگی ستون مهره ها ی گردنی را توضیح دهد. و شکستگی
Sprain  .گردن را شرح دهید 

Fx  و استخوان خاجی و عالئم تشخیص درمان و  رستون فقرات توراسیک و لومبا

 عوارض هریک را بداند.
 انواع آسیب های نخاعی را شرح دهد

 آناتومی لگن را بداند
 ک مهم در لگن را بداند.آناتومیمجاورات 

 .های لگن را بداند Fx تقسیم بندی 

 شناخت شکستگیها اندام تحتانی و فوقانی شایع و نحوه تشخیص و درمان آنها - 7
- Fx .استابولوم را توضیح دهید 

- Fx  .ساکروم و تقسیم بندی آنرا توضیح دهید 
 در رفتگی مفصل ران ،عالئم،درمان و نکات بالینی ـ عوارض آنرا بداند. -

- Fx ، و نکات عوارض گردن فمور،عالئم بالینی ،درمان،مراقبت پس از عمل 
 آنرا بداند.

 درمان و نکات آنرا بداند. یز سر فمور در اثر تروما و عالئم وفجداشدن اپی 

Fx )عوارض ،درمان  ،تروکانتربزرگ و کوچک را توضیح دهد .عالئم و)تشخیص
 و نکات آنرا بداند.

Fx   Inter trocantric    را توضیح دهد.عالئم و )تشخیص( و درمان و عوارض
 و نکات آنرا بداند.

Fx  Sub trocantric  عوارض و  را توضیح دهد.عالئم و )تشخیص(و درمان و

 نکات آنرا بداند.
Fx ت فمور را توضیح دهد.عالئم و)تشخیص(و درمان و عوارض و نکات آنرا شف

 بداند.
Fx .شفت فمور در کودکان و نوزادان و نکات آنرا بداند 

Fx  .انتهای فمور،درمان و عوارض و نکات آنرا بداند 

Fx  ،درمان و عوارض و نکات آنرا بداندصفحه رشد انتهای فمور.      
       

Fx  درمان آنرا بداند.وعلت پاتال 
    و نکات آنرا بداند.دررفتگی کشکک علت و درمان 

Dislocation   .زانو،علت،درمان و نکات آنرا بداند 
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Fx  ا،عالئم و درمان و نکات آنرا بداند.یکندیل های تیب 
Fx  عالئم و درمان و نکات آنرا بداند ایتیب  خار. 

Fx      را توضیح دهدفیبوال پروگزیمال. 

Fx  لت و درمان و نکات آنرا بداند.فیبوال عا ویتیب 
Fx  لت و درمان و نکات آنرا بداند.ع ایدیستال تیب 

Ankle sprain      را توضیح دهد. 
 پیچ خوردگی مکرر مچ پا را توضیح دهد.

 .شکستگی در رفتگی مچ پا ،درمان و انواع آنرا و نکات آنرا بداند

Fx    درمان،عالئم ،علت ،عوارض و نکات آنرا بداند. تالوس 
Fx    درمان،عالئم ،علت ،عوارض و نکات آنرا بداند کالکانئوس. 

Fx    درمان،عالئم ،علت ،عوارض و نکات آنرا بداند کلیکالو. 
 یکوالر درمان،عالئم،علت،عوارض و نکات آنرا بداند.وکال ودررفتگی آکرومی

 یکوالر درمان و عالئم،عوارض و نکات آنرا بداند.وترنوکالدررفتگی مفصل اس

Fx   عالئم ،درمان،علت،عوارض و نکات آنرا بداند. پوالاسکا 
 شانه عالئم ،درمان،و علت ،عوارض و نکات آنرا بداند.. Fx و دررفتگی

Fx    عالئم،درمان،علت،نکات و عوارض آنرا بداند.بزرگ هومورس  یتهتوبروز 
Fx  ی هومروس عالئم ،درمان،و علت ،عوارض و نکات آنرا بداند.گردن جراح 

Fx  .شفت هومروس عالئم ،درمان،و علت ،عوارض و نکات آنرا بداند 
Fx  عالئم ،درمان، علت ،عوارض و نکات آنرا بداندوس مرر هوسوپراکندیال. 

Fx  عالئم ،درمان،و علت ،عوارض و نکات آنرا بداندوم لپیتوکا. 

Fx  عالئم ،درمان،و علت ،عوارض و نکات آنرا بداند سخلی هومرواپیکندیل دا. 
Fx   عالئم ،درمان،و علت ،عوارض و نکات آنرا بداندخرد شده و دیستال. 

 .عالئم ،درمان،و علت ،عوارض و نکات آنرا بدانددررفتگی آرنج 
 انهدام آرنج در اثر تصادف اتومبیل ، اولین قدم در درمان ،نکات الزم را

 بداند.

 یمه دررفتگی سررادیو س در کودکان ،درمان الزم را بداند.ن
 در رفتگی کامل سررادیوس،کودکان ،درمان الزم را بداند.

Fx و نکات آنرا بداند. اوله کرانول،علت،عالئم،درمان،عوارض 
Fx .سررادیوس،انواع آن،علت،درمان،عوارض و نکات آنرا بداند 

Fxدرمان،عوارض و نکات آنرا بداند. تنه رادیوس واولنا،انواع آن،علت،عالئم 

Fx و انواع آنرا بداند. منفرد رادیوس و اولنا 
 بداند. دررفتگی مونتاژیا،علت،عالئم،درمان،عوارض و نکات آنرا و شکستگی

 علت،عالئم،درمان،عوارض و نکات آنرا بداند. گالزیدررفتگی  و شکستگی
 .علت،عالئم،درمان،عوارض و نکات آنرا بداند  Fxس یکال

Smill Fx  .استیلوئید رادیوس علت،عالئم،درمان،عوارض و نکات آنرا بداند 
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Fx .بارتون علت،عالئم،درمان،عوارض و نکات آنرا بداند 
Fx .صفحه رشد دیستال رادیوس در کودکان نکات ودرمان آنرا بداند 

 شکستگی دررفتگی استخوان مچ دست علت،عالئم،درمان ،عوارض و نکات آنرا بداند.

Fx .اسکافوئیدعلت،عالئم،درمان،عوارض و نکات آنرا بداند 
 دررفتگی لونیت علت،عالئم،درمان،عوارض و نکات آنرا بداند.

Fx.قاعده متاکارپ اول علت،عالئم،درمان،عوارض و نکات آنرا بداند 
 دررفتگی قاعده اولین استخوان کف دست علت،عالئم،درمان،عوارض و نکات آنرا بداند.

Fx  متاکارپ وFx .گردن متاکارپ علت،عالئم،درمان،عوارض و نکات آنرا بداند 

 علت،عالئم،درمان،عوارض و نکات آنرا بداند. Cmcدررفتگی کاریومتاکارپ 
 علت،عالئم،درمان،عوارض و نکات آنرا بداند. Mcpدررفتگی متاکاریوفارنژیال 

Fx .انگشتان علت،عالئم،درمان،عوارض و نکات آنرا بداند 
Sprain بین انگشتی،علت،و نکات آنرا بیا ن کند. مفاصل 

 شناخت اورژانسهای مهم در ارتوپدی - 8
 اورژانسهای مهم در ارتوپدی و نحوه برخورد با هریک را بداند.

 شناخت آسیبهای شریانی و عصبی اندامها – 9

 اورزژانسهای آسیب شریانی و عصبی اندامها را بداند

 پی تروما ن پوستیآشنایی با بررسی و اداری بیمارا – 10

 آنها را بداند.  Manageamantنحوه برخورد در بیماران پوستی ترومایی 

 درمان آن و تشیخص ،آشنایی با دررفتگی کالپ فوت  - 11

 دررفتگی کالپ فوت مادرزادی،پاتولوژی،عالئم بالینی،درمان و نحوه شیوع آنرا بداند.

 آشنایی با اختالالت مادرزادی – 12
 الت مادرزادی پاتولوژی،عالئم بالینی،درمان،عارضه آنرا بداند.انواع اختال –

 آشنایی با سندرم کمپارتمان و نحوه تشخیص درمان آن – 13
 سندرم کمپارتمان،پاتولوژی،عالئم بالینی ،درمان،عارضه آنرا بداند. –

 آشنایی با سندرم کاریال تونل -14
 داند.سندرم تونل کارپ،علت،عالئم،درمان،عارضه آنرا ب –

 ت و فلج مغزی،عالئم ونشانه های آنمیلیشناخت عوارض اسکلتی پولیو -15

 لیت و فلج مغزی،عالئم،نشانه های آن ،عوارض اسکلتی و نکات آنرا بداند.میپولیو –

میوزیت -سروزی  استئوکندریت،لغزش-شناخت بیماریهای نکروز آسپتیک سروزی-16

 ستی،اسکواشالترواسفیکان پ

میوزیت اسفیکان -وز اسپتیک سروزی،استئوکندریت،لغزش سروزیبیماریهای نکر –
                                              درمان،عوارض و نکات هریک را بداند. ستی،اسکواشالتر،پاتولوژی،عالئم بالینی،وپ

 اندام آمپوتانسیون و علل آن -17
 علت های آمپوتاسیون و نکات آنرا توضیح دهد. –
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بوآمبولی،جوش خوردن،بدجوش رومعوارض شایع ،مثل آمبولی چربی،توت شناخ -18

 خوردن گانگرن گازی

 و نکات هریک را توضیح دهد  Fxعوارض شایع  –

 عفونتهای استخوان ران سل و نحوه تشخیص و درمان آن شناخت -19
 سل،عالئم،تشخیص،درمان،عارضه هریک را بداند. عفونتهای استخوان ران –

 ت آن با بالغینفاچه ها و اختالبستگی درشک شناخت – 20
 ات آن با بالغین و نکات آنرا بداند.فو اختال ها چهبشکستگی در –

 تومور شایع اسکلتی -21

 تومورهای شایع اسکلتی ها و نکات هریک را توضیح دهد. -
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 در بخش ارتوپدی و عرصه های آموزشيروشهای عمده 
 آموزش در بالین بیماران بستری -1

 آموزش در بالین بیماران سرپایي)درمانگاه( -2

 آموزش در کالسهای کنفرانس -3

 شخصي( همطالع،)شرح حال ،معاینه یخود یادگیر    -4
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 :ارزیابي روش
نات کتبي و شفاهي اعضای هیات علمي  بررسي توانائیهای علمي مشتمل بر امتحا

 است که:

دوره  حدر طرآموزش ارائه شده  فاز اهدانمره امتحان کتبي است که  5

 دانشجویان میباشد.

شجوپاسخ داده نبیماران توسط دا نبر بالی سواالتي است که ارزیابي و نمره به 8

 میشود.

 تعلق میگیرد.نمره به نحوه نوشتن پرونده )شرح حال و...( 4

 به حضوروغیاب ورعایت شئونات وانضباط تعلق میگیرد. نمره 3
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 :کارآموزان(دانشجویان)وظایف حرفه ای و اخالقي 

 برقراری ارتباط مناسب با بیمار و همراهان وی -

 کسب اجازه از بیماری برای مصاحبه و انجام معاینه -

 به بیماران احترام بگذارد. -

 .وضعیت ظاهری آنها با شئون حرفه ای پزشكي مطابقت داشته باشد -

 به اساتید ،همكاران،پرسنل و مسئولین احترام بگذارد. -

 کسب تجربه د رگرفتن شرح حال صحیح و جامع ا زبیماران -

 نه سیستمیک بیمارانکسب تجربه تدریجي در معای -

 کسب تجربه در ثبت صحیح شرح حال -

آشنایي با ارزش ثبت مستندات در پرونده بیماران و ارزش آن در پرورش قوای  -

 استدالل و قضاوت بالیني پزشک و جریان رسیدن به تشخیص
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 :منابع درسي

 
 توضیحات اساتید در راند و کالسها  -

 های آدامز کتاب اصول شكستگي  -

 کتاب اصول ارتوپدی آدامز  -

 کتاب ارتوپدی اعلمي هرندی -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


