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  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه                
  :تدوين طــرح دوره 

  )ارتوپدي همدير گرو( دكترمرتضي صائب                                                      
  

  :محتواي آموزشي  يرتهيه و گردآو
  

  )كارشناس آموزش(مجيدبابائي راد                                                        
  

  :ويرايش وتايپ 
  نرگس يغمايي                                              

               
 EDCباراهنمايی وکارشناسی کميته برنامه ريزی آموزشی *
  
  

 رح دورهــطــــ



٢ 
 

  :ورهد ريفــتع
دوره كارآموزي ارتوپدي دوره اي مينور مي باشد و دانشجوياني كه دوره علوم پايه 

سيمولوژي،فيزيوپاتولوژي را با موفقيت گذرانده باشند از طريق آموزش دانشكده پزشكي قبل 
  .از شروع دوره معرفي مي گردند

  :دت دورهـــم
مركز آموزشي درماني  در بخش هاي ارتوپدي و درمانگاه "ماه است كه مجموعا يك

  .بيمارستان طالقاني سپري مي شود
  :هدف كلي دوره

  شناخت بيمارهاي شايع ارتوپدي و كسب توانايي برخورد و اداره كردن اين بيماران
  

  :ساختار کلی دوره و شرح وظايف دانشجويان
  
  .کارآموزان بايستی بطور فعال در برنامه های آموزشی بخش ارتوپدی حضور يابند – ١
  و  Problem listکارآموزان موظفند که با تهيه شرح حال کامل از بيماران و معاينه دقيق و نوشتن   - ٢

  .تشخيص افتراقی ، در راند آموزشی بيمار را معرفی نمايند
  .بيماران بنمايند  (Progress Note) کارآموزان بايستی روزانه اقدام به نوشتن سير بيماری  - ٣

  .ارتوپدی يک ماه می باشدحداقل دوره بالينی -۴
  ظهر در بخش حضور داشته باشند ١٢صبح تا  ٧دانشجويان موظف هستند ا زساعت - ۵
  يکی از مطالب کلينيکال ارتوپدی صارائه يک کنفرانس در خصو - ۶
  حضور مستمردر ويزيت صبحگاهی بخش با حضور يک نفر از اعضاءهيات علمی و کارورزان- ٧
  .ميباشد ١ای يادگيری دانشجويان مطابق پيوست شماره سرفصل مطالب مورد لزوم بر- ٨
  حضـــور در کليه برنامه های آموزشــــــی ديگر از شنـــــبه تا چهارشنبه شـــــــــامل - ٩

  .مانگاه با اعضای هيات علمی و کالسهايی با اعضاء هيات علمیخش ودربدربيماران ويزيت 
  ی مربوط به دانشجو بستری می شوند و ارائهگرفتن شرح حال از بيمارانی که در تختها-١٠

  نمودن شرح حال به اساتيد جهت تصحيح آنها
  حضور در اورژانس ارتوپدی حداقل هفته ای يکبار-١١
 دانشجويان موظف به رعايت اصول اخالقی پزشکی در برخورد با يکديگر،پرسنل،-١٢

  .ررات بخش داشته باشندو می بايست پوشش مناسب بر اساس مق ودهاساتيد بخش و بيماران ب
  حضوردانشجودرتمام ايام کارآموزی الزامی است وعدم حضوردانشجودرهريک ازجلسات،غيبت محسوب -١٣     

  .ميشود      
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  )١پيوست شماره ( 
  )عناوين مباحث الزم جهت آموزش دانشجويان دوره بالينی(
  

  کليات شرح حال و معاينه فيزيک در بيماری های ارتوپدی -١
 يات ارزيابی قبل از عمل جراحیکل -٢
 تعريف شکستگی ها دررفتگی ها و تقسيم بندی و عالئم آن -٣
 شناخت شکستگی های باز،نحوه تشخيص و درمان آن -۴
 مکانيسم ترميم و جوش خوردن شکستگی و آسيب تاندون ها -۵
 شناخت شکستگی های مهم و حيانی لگن و مهره ها -۶
 ی شايع و نحوه تشخيص ودرمان آنهاشناخت شکستگی های اندامهای تحتانی و فوقان -٧
 شناخت اورژانسهای مهم درارتوپدی -٨
 شناخت آسيب های شريانی و عصبی اندامها -٩
  آشنايی با بررسی و اداره بيماران پوستی پی تروما -  ١٠
  آشنايی با دررفتگی کالپ فوت و تشخيص درمان ان - ١١
           دررفتگی کشکک -داکتيلی سين  -درزادی هم مثل پلی الکتيلیآشنايی با اختالالت ما - ١٢
  آشنايی با سندرم کمپارتمان و نحوه تشخيص درمان ان- ١٣
  آشنايی با سندرم کاريال تونل- ١۴
  يلت وفلج مغزی،عالئم ونشانه های آنمشناخت عوارض اسکلتی پوليو- ١۵
ميوزيت - لغرش سروزی-استئوکندريت- شناخت بيماريهای نکروز آسپتيک سروزی-   ١۶
  پرستی ،اسکواشالتر يکاناسف
  آمپوتانسون و علل آن انواع- ١٧
مبوآمبولی،جوش وشناخت عوارض شايع شکستگی ،مثل آمبولی چربی،تر- ١٨

  گانگرن گازی نخوردن،بدجوش خوردن
  

  شناخت عفونت های استخوان ران سل و نحوه تشخيص و درمان آن- ١٩
  ت آن با بالغينفاچه ها و اختالبشناخت شکستگی در- ٢٠
  ومور شايع اسکلتیت- ٢١
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  : آموزشیاهداف 
  
  
  کليات شرح حال و معاينه فيزيکی در بيماريهای ارتوپدی - ١
  
  کليات ارزيابی قبل از عمل جراحی – ٢
  

  .و مفصل و نکات مرتبط بالينی راشرح دهيد آناتومی استخوان ،غضروف
ت ،معاينه قدرت زمان درد در طی روز،ضايعا(نکات مهم شرح حال و معاينه فيزيکی  -

  )رابداند....عضالنی معاينه اندام آسيب ديده و 
  .استفاده مناسب از ابزارهای راديولوژی را بداند -
  .توپدی را بدانددرمان غير جراحی درار -
  .درمان جراحی در ارتوپدی ،و کليات ارزيابی قبل از عمل جراحی را بداند –
  
  م آنهاشکستگی، در رفتگی و تقسيم بندی و عالئ - ٣
  شکستگيهای باز، نحوه تشخيص و درمان آنها - ۴
-   Strain & Sprain    را  توضيح دهد.  
 .را توضيح دهيد  islocationِDدر رفتگی يا     -

)   Fx Avulsaionپاتولوژيک   ، Fx، تروماتيک  Fxاسترس (را بداند   Fxانواع  -
 .و هريک را توضيح دهد

- Fx و درمان آنرا بداند باز انواع و طبقه بند ی آن.  
  مکانسيم ترميم و جوش خوردن شکستگی و آسيب تاندونها -۵

  .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-

  ايسکميک ولکمن ، پارگيهای   Con tracture –سندرم  کمپارتمان 
  .را بداند Fxعضالنی در 

  .را بداند..... ، CRPS -اسيفيکان ميوزيت–محدويت حرکت مفصل –عوارض عصبی -
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  ....... )لگن  -ستون فقرات  (شناخت شکستگی های مهم و حياتی  -۶
  .آناتومی ستون فقرات را بداند

  .قسيم بندی مکانيسم شکستگی در رفتگی های ستون فقرات را بداندت
  .اصول درمان در ضايعات ستون فقرات را بداند

  .نماهای اختصاصی راديولوژيک ستون فقرات رابداند
  .در رفتگی ستون مهره ها ی گردنی را توضيح دهد و شکستگی
Sprain  گردن را شرح دهيد.  

Fx  و استخوان خاجی و عالئم تشخيص درمان و  رستون فقرات توراسيک و لومبا
  .عوارض هريک را بداند

  انواع آسيب های نخاعی را شرح دهد
  آناتومی لگن را بداند

  .ک مهم در لگن را بداندآناتوميمجاورات 
  .های لگن را بداند Fx تقسيم بندی 

  شناخت شکستگيها اندام تحتانی و فوقانی شايع و نحوه تشخيص و درمان آنها - ٧
- Fx استابولوم را توضيح دهيد. 
- Fx  ساکروم و تقسيم بندی آنرا توضيح دهيد. 
 .در رفتگی مفصل ران ،عالئم،درمان و نکات بالينی ـ عوارض آنرا بداند -
- Fx ، و نکات عوارض گردن فمور،عالئم بالينی ،درمان،مراقبت پس از عمل 

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

Fx  عوارض ،درمان  ،)تشخيص(عالئم و.تروکانتربزرگ و کوچک را توضيح دهد
  .و نکات آنرا بداند

Fx   Inter trocantric   و درمان و عوارض ) تشخيص(عالئم و .را توضيح دهد
  .و نکات آنرا بداند

Fx  Sub trocantric  عوارض و  و درمان و)تشخيص(عالئم و .را توضيح دهد
  .نکات آنرا بداند

Fx و درمان و عوارض و نکات آنرا )تشخيص(عالئم و.ت فمور را توضيح دهدشف
  .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 بداندوعلت پاتال.  

     .و نکات آنرا بدانددررفتگی کشکک علت و درمان 
Dislocation   زانو،علت،درمان و نکات آنرا بداند.  
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Fx  ا،عالئم و درمان و نکات آنرا بدانديکنديل های تيب.  
Fx  عالئم و درمان و نکات آنرا بداند ايتيب  خار. 

Fx      را توضيح دهدفيبوال پروگزيمال.  
Fx  لت و درمان و نکات آنرا بداندفيبوال عا ويتيب.  
Fx  لت و درمان و نکات آنرا بداندع ايديستال تيب.  

Ankle sprain      را توضيح دهد.  
  .پيچ خوردگی مکرر مچ پا را توضيح 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 کليکالو. 

  .يکوالر درمان،عالئم،علت،عوارض و نکات آنرا بداندوکال ودررفتگی آکرومي
  .يکوالر درمان و عالئم،عوارض و نکات آنرا بداندوترنوکالدررفتگی 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 بداندبزرگ هومورس  يتهتوبروز.  
Fx  ی هومروس عالئم ،درمان،و علت ،عوارض و نکات آنرا بداندگردن جراح.  
Fx  شفت هومروس عالئم ،درمان،و علت ،عوارض و نکات آنرا بداند.  
Fx  عالئم ،درمان، علت ،عوارض و نکات آنرا بداندوس مرر هوسوپراکنديال.  
Fx  عالئم ،درمان،و علت ،عوارض و نکات آنرا بداندوم لپيتوکا.  
Fx  عالئم ،درمان،و علت ،عوارض و نکات آنرا بداند سخلی هومرواپيکنديل دا.  
Fx   عالئم ،درمان،و علت ،عوارض و نکات آنرا بداندخرد شده و ديستال.  

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

  .بداند
  .يمه دررفتگی سرراديو س در کودکان ،درمان الزم را بداندن

  .در رفتگی کامل سرراديوس،کودکان ،درمان الزم را بداند
Fx و نکات آنرا بداند اوله کرانول،علت،عالئم،درمان،عوارض.  
Fx سرراديوس،انواع آن،علت،درمان،عوارض و نکات آنرا بداند.  
Fxدرمان،عوارض و نکات آنرا بداند تنه راديوس واولنا،انواع آن،علت،عالئم.  
Fx و انواع آنرا بداند منفرد راديوس و اولنا.  

  .بداند دررفتگی مونتاژيا،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 يکال
Smill Fx  استيلوئيد راديوس 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 ديستال راديوس در کودکان نکات ودرمان آنرا بداند.  

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

  .دررفتگی لونيت علت،عالئم،درمان،عوارض و نکات آنرا بداند
Fxقاعده متاکارپ اول علت،عالئم،درمان،عوارض و نکات آنرا بداند.  

  .دررفتگی قاعده اولين 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 کاريومتاکارپ 
  .علت،عالئم،درمان،عوارض و نکات آنرا بداند Mcpدررفتگی متاکاريوفارنژيال 

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

  شناخت اورژانسهای مهم در ارتوپدی - ٨
  .اورژانسهای مهم در ارتوپدی و نحوه برخورد با هريک را بداند

  شناخت آسيبهای شريانی و عصبی اندامها – ٩
  اورزژانسهای آسيب شريانی و عصبی اندامها را بداند

  پی تروما ن پوستیآشنايی با بررسی و اداری بيمارا – ١٠
  .آنها را بداند  Manageamantنحوه برخورد در بيماران پوستی ترومايی 

  درمان آن و تشيخص ،آشنايی با دررفتگی کالپ فوت  - ١١
  .دررفتگی کالپ فوت مادرزادی،پاتولوژی،عالئم بالينی،درمان و نحوه شيوع آنرا بداند

  آشنايی با اختالالت مادرزادی – ١٢
  .الت مادرزادی پاتولوژی،عالئم بالينی،درمان،عارضه آنرا بداندانواع اختال –

  آشنايی با سندرم کمپارتمان و نحوه تشخيص درمان آن – ١٣
  .سندرم کمپارتمان،پاتولوژی،عالئم بالينی ،درمان،عارضه آنرا بداند –

  آشنايی با سندرم کاريال تونل -١۴
  .داندسندرم تونل کارپ،علت،عالئم،درمان،عارضه آنرا ب –

  ت و فلج مغزی،عالئم ونشانه های آنميليشناخت عوارض اسکلتی پوليو -١۵
  .ليت و فلج مغزی،عالئم،نشانه های آن ،عوارض اسکلتی و نکات آنرا بداندميپوليو –

ميوزيت -سروزی  استئوکندريت،لغزش-شناخت بيماريهای نکروز آسپتيک سروزی-١۶
  ستی،اسکواشالترواسفيکان پ

ميوزيت اسفيکان -وز اسپتيک سروزی،استئوکندريت،لغزش سروزیبيماريهای نکر –
               .درمان،عوارض و نکات هريک را بداند ستی،اسکواشالتر،پاتولوژی،عالئم بالينی،وپ

  اندام آمپوتانسيون و علل آن -١٧
  .علت های آمپوتاسيون و نکات آنرا توضيح دهد –



٨ 
 

بوآمبولی،جوش خوردن،بدجوش رومعوارض شايع ،مثل آمبولی چربی،توت شناخ -١٨
  خوردن گانگرن گازی

  و نکات هريک را توضيح دهد  Fxعوارض شايع  –
  عفونتهای استخوان ران سل و نحوه تشخيص و درمان آن شناخت -١٩

  .سل،عالئم،تشخيص،درمان،عارضه هريک را بداند عفونتهای استخوان ران –
  ت آن با بالغينفاچه ها و اختالبستگی درشک شناخت – ٢٠

  .ات آن با بالغين و نکات آنرا بداندفو اختال ها چهبشکستگی در –
  تومور شايع اسکلتی -٢١

  .تومورهای شايع اسکلتی ها و نکات هريک را توضيح دهد -
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                



٩ 
 

  در بخش ارتوپدي و عرصه هاي آموزشيروشهاي عمده 
  آموزش در بالين بيماران بستري - 1
 )درمانگاه(آموزش در بالين بيماران سرپايي -2

 آموزش در كالسهاي كنفرانس -3

  )شخصي همطالع،شرح حال ،معاينه (يخود يادگير    -4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                              

                           



١٠ 
 

  :ارزيابي روش
نات كتبي و شفاهي اعضاي هيات علمي  بررسي توانائيهاي علمي مشتمل بر امتحا

  :است كه
دوره  حدر طرآموزش ارائه شده  فاز اهدانمره امتحان كتبي است كه  5

  .دانشجويان ميباشد
شجوپاسخ داده نبيماران توسط دا نبر بالي سواالتي است كه ارزيابي و نمره به 8

  .ميشود
  .تعلق ميگيرد...)شرح حال و(نمره به نحوه نوشتن پرونده  4
  .به حضوروغياب ورعايت شئونات وانضباط تعلق ميگيرد نمره 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١١ 
 

  :)كارآموزان(دانشجويانوظايف حرفه اي و اخالقي 
  برقراري ارتباط مناسب با بيمار و همراهان وي -
 كسب اجازه از بيماري براي مصاحبه و انجام معاينه -

 .به بيماران احترام بگذارد -

 .وضعيت ظاهري آنها با شئون حرفه اي پزشكي مطابقت داشته باشد -

 .به اساتيد ،همكاران،پرسنل و مسئولين احترام بگذارد -

 كسب تجربه د رگرفتن شرح حال صحيح و جامع ا زبيماران -

 نه سيستميك بيمارانكسب تجربه تدريجي در معاي -

 كسب تجربه در ثبت صحيح شرح حال -

آشنايي با ارزش ثبت مستندات در پرونده بيماران و ارزش آن در پرورش قواي  -
 استدالل و قضاوت باليني پزشك و جريان رسيدن به تشخيص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٢ 
 

  

  :منابع درسي
  
  توضيحات اساتيد در راند و كالسها  -
  هاي آدامز كتاب اصول شكستگي  -
  كتاب اصول ارتوپدي آدامز  -
  كتاب ارتوپدي اعلمي هرندي -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


