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 مقدهم
 کارآموزان گرامي:

روز رد این بخش آموزش و فعالیت  30یم . شما هب مدت وروداتن را هب بخش ارتوپدی خیر مقدم رعض میکن 
را تهیه کرده ایم ات رد اقلب چند (( Guide Study این راهنمای یادگیری خواهید داشت. 

 24ش وقت زیادی از شما بگیرد، رد طي رتم آینده مانند یک استاد پاراگراف مختصر و بدون آنکه خواندن 
ساعته رد کنار شما باشد و شما را رد مورد اینکه رد یک ماه آتي، هچ چیزاهیي را باید بیاموزید راهنمایي کند. رد ضمن هب شما 

د هک ارزشیابي کمک مي کند ات روش مناسب آموختن ره موضوع را انتخاب کنید و رد نهایت هب شما مي گوی
 .گروه ارتوپدی از شما چگوهن خواهد بود
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ارتوپدی:بخش  رد آموزی کاراهمیت آموزش   
 

رد گروه ارتوپدی این نیست هک طي یک رتم، کل ،ارتوپدی و یگتسکش اه یک موضوع تخصصي است و لذا هدف ما 
لیاتي از ارتوپدی و یگتسکش اه رد آن حد هک رد اصول ارتوپدی و یگتسکش اه را هب شما بیاموزیم، بلکه هدف آن است هک شما ک 

 .بیاموزید و  اه را بدانیدیگتسکشآینده بتوانید موارد اورژانسي یا رپعارهض را مدرییت کنید و یا طرز ربخورد با 
 

 (:Mission Statement) بیانیه رسالت گروه

 

 ربای اتمين اجتماعي و ای حرهف اخالق هب متعهد و کارآمد متخصص ، نیرواهی رتبیت ، ارتوپدی رشته اصلي رسالت
 زمینه رد تولید علم رشته این مهم، رسالت این کنار رد ضمنا   . باشد مي رشته این تخصصي اهی زمینه رد جامعه نیازاهی كيفي
 . نماید مي راهبری  نیز را  مرتبط اهی
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 آنچه که الزاماً باید بیاموزید

 معاینات ای عملیمهارت ه بیماریها شکستگی ها و دررفتگی ها

تشخیص، درمان و عوارض دررفتگی های 

 هیپ

 معاینه نوروسکولر آتل کوتاه و بلند دست آرتریت چرکی

تشخیص، درمان و عوارض دررفتگی های 

 زانو

 معاینه ستون فقرات آتل کوتاه و بلند پا سندرم کمپارتمان

تشخیص، درمان و عوارض دررفتگی های 

 شانه

 صول کلی در موردا

DDH 

 معاینه شانه 

تشخیص، درمان و عوارض دررفتگی های 

 آرنج

 صول کلی در موردا

Club Foot 

 معاینه آرنج 

 معاینه تاندون  علل لنگش کودکان برخورد با شکستگی های باز

صول برخورد با شکستگی اندام در ا

 اورژانس

 معاینه هیپ  

اصول برخورد با شکستگی ستون فقرات 

 در اورژانس

 زانو معاینه  

 معاینه مچ پا   تشخیص، درمان و عوارض شکستگی هیپ

تشخیص، درمان و عوارض شکستگی های 

 آرنج کودکان

   

شخیص، درمان و عوارض استخوان ت

 اسکافوئید

   

شما در پایان دوره باید بتوانید شکستگی ها یا 

دررفتگی های فوق را تشخیص دهید و درمان 

نها را نیز نام آن ها را نام ببرید و عوارض آ

 .ببرید

شما در پایان بخش باید 

بتوانید بیماریهای فوق 

را تشخیص دهید و 

درمان آن ها را مسلط 

 .باشید

شما در پایان بخش باید به 

 .مهارت های فوق مسلط باشید

شما در پایان بخش باید 

به نحوه انجام معاینات 

فوق مسلط باشید و 

بتوانید نتایج معاینات را 

 تفسیرکنید
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 :معرفي اعضای هیات علمي
هب رد ساماهن نوید محلي ربای رپسش از اساتید شیپ ینیب شده است. رد ضمن آردس پست الکترونیک اساتید هم رد جدول 

 :شده است شرح ذیل
 

 معرفي اعضای هیئت علمي گروه ارتوپدی

 اردس پست الکترونیک رتبه علمي انم و انم خانوادگي

 Kam-asadi@yahoo.com دانشیار دکتر کامران اسدی

 Mardani.kivi@gmail.com دانشیار دکتر محسن مرداني كیوی

 dr_msoleimanha@yahoo.com دانشیار دکتر مهران سلیمانها

 h_ettehad70@yahoo.com دانشیار دکتر حسين اتحاد

 Dr.amirsalary58@yahoo.com دانشیار دکتر امیر ساالری 

 Arash9193@yahoo.com استادیار دکتر آرش اریس

mailto:Arash9193@yahoo.com
mailto:Arash9193@yahoo.com
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 معرفي دستیاران گروه: 

 

 
 

 

 

 
 

 سال اسامي ردیف          
 سال چهارم دکتر  فرزاد ماشين چي 1

 سال چهارم دکتر سعید ملكي 2

 سال چهارم دکتر شایان بیدختي 3

 سال سوم دکتر امين فوالدپور 4

 سال سوم دکتر رضوان آاقپور 5

 سال سوم کاظميدکتر میالد شعاع  6

 سال سوم دکتر احسان سلطاني 7

 سال سوم دکتر کاوه پورحاجي 8

 سال دوم دکتر سعید نوروزی 9

 سال دوم دکتر مجتبي عباسعلي زاده 10

11   

12   

13   

14   
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 رعهص اهی آموزش بالیني گروه:
گاه، انجام کشیک میباشدآموزش بالیني رد بخش ارتوپدی رباساس ربگ  گاهي كنفرانس اساتید و دانشجویان، راند بخش، ردمان  .زاری ربانهم صبح

گاهي و راند آموزشي -1  :گزارش صبح

گاهي هک   ساعت گذشته و  77م و نحوه ردمان بیماران بستری شده رد ا ربگزار مي شود چگونگي معاینه، انجام آزمایشات الز  ره هفتهرد گزارشات صبح
  .د بخش و کلیه دانشجویان بحث مي گرددحضوراساتی

 كنفرانسها -      2                            

 .س آموزش بالیني بحث مي گرددالم شده رد ره دوره مطالبي هب صورت یک مرتبه رد ماه با اساتید و دانشجویان رد ک الطبق ربانهم اع 

 : راند بخش-3
مي شود  انجامبیمارستان با حضور یکي از اساتید بخش و حضور تمامي دانشجویان بخش ارتوپدی  مي باشد و روزاهن رانداهی آموزشي هب صورت 

صي طبق نظر استاد مربوهط یک یا چند بیمار انتخاب مي شوند و رد مورد شرح حال و یافته اهی معاینه فیزیکي تشخیص اهی محتمل و رویکرد تشخی 

 .وردماني آنها بحث مي گردد
گاه -4  :  ردمان
گاه بیمارستان  رد کات مهم اتريخچه معاینه فیزیکي و تشخیص وردمان پورسینا  ردمان دانشجویان زری نظر استاد مربوهط بیماران را وزيیت مي نمایند. ن

 .بیماران از دانشجویان کارآموز سوال مي شود
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 :دوره ياهداف آموزش 
 اهداف کلی )پیامد های آموزشی(:

 

 : ارتوپدی کارآموزی  دوره پایان رد رود مي ااظتنر ش:دان درحیطه

اصول پس از یک دوره یک ماهه ااظتنر مي رود دانش نظری ربخورد اولیه با بیمار دچار رتوما از جهت ارزیابي صدمات اندام و مخاطرات احتمالي، 
 . تشخیص افتراقي و اراهئ ربانهم ردماني اولیه با اولویت اه شناخته شده را دارا باشد

ه ارتوپدی طبق جدول محتوای آموزشي اعم از علت شناسي، همه گیر شناسي پاتوفیزيولوژی، نحوه تشخیص، تشخیص افتراقي شیپ آگهي، بیماريهای عمد -
 ردمان و عوارض احتمالي آنها را بشناسد

 .اورژانس اهی ارتوپدی و نحوه مراقبت اهی اولیه و اصول ردمان را بداند -  
  .ر را بشناسدبیماريهای شاعي ارتوپدی رد کشو - 
 .اصول حرکتي اندام را بداند -
ک  - کات اختصاصي یگتسکش اه و مش  .ت ارتوپدی رد کودکان را بداندالن
 .م رد خصوص ارجاع و مشاوره رد حیطه ارتوپدی را بداندا موارد الز  -
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 :ارتوپدی کارآموزی  دوره پایان رد رود مي ااظتنر مهارت: درحیطه
 

 .پایان دوره آموزشي خود باید تواانیي شرح حال از بیمار ارتوپدی را داشته باشد کارآموز بخش ارتوپدی رد -
 کارآموز بخش ارتوپدی رد پایان دوره آموزشي بایستي انجام معاینه اختصاصي ارتوپدی رد کودکان وبالغين شامل: - 
گا)، زانو  )ني و بارلوالارتو شامل تست اهی )هیپ ( slr – raising leg straight-)معاینه ستون فقرات شامل  ن اه مالی

 refill capillary) معاینه نبض اهی محیطي و )مچ دست و ااتشگنن، ربرسي اندام از نظر خورنساني  ،   مچ پا ( ،منیسک وجود ماعي
  .و شرح ضایعات اعصاب محیطي بتواند انجام دهد (ریشه اهی عصبي و اعصاب محیطي) معاینات عصبي اندام ،

بخش باید رد پایان دوره آموزشي خود رد بخش ارتوپدی تواانیي استفاده منطقي از پاراکلینیگ و رد خواست مناسب و منطقي پس از معاینه و کار آموز -

  .اشدبیماريهای ارتوپدی را داشته ب استنتاج بالیني یافته اهی بالیني و استفاده مناسب از پاراکلینیک رد تشخیص و پیگیری تفسیر راديو گرافي ساده
ردمان یگتسکش رد این  کارآموز بخش ارتوپدی باید رد پایان دوره آموزشي خود رد بخش ارتوپدی اقرد هب ربخورد علمي و صحیح با بیمار مالتیل رتوما باشد و اصول-

 باشد. داشتهرا ATLS (A danced trauma life support)بیماران را بداند و تواانیي انجام 
  .ری صحیح و انجام بي حرکتي موقت اندام با انواع آتل را داشته باشدتواانیي رد تصمیم گی -
  .ي را داشته باشدگچ تواانیي ساخت و تعبیه آتلهای -
 .تواانیي انجام انواع بانداژ رد انواع آسیب دیدگي اهی استخواني و مفصلي را داشته باشد-
 .تواانیي تعبیه کشش پوستي را داشته باشد -
هک نیاز هب دخالت ارتوپد  (زخم اهی انفذ اندام و مفاصل پارگي اتندون، عصب یا رعوق(خم اهی ساده و تشخیص موارد دیچیپه رد پارگي اه ي رتمیم زی تواان -

 .دارد را داشته باشد
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 .تواانیي رد ربخورد و کنترل خورنزيی اهی خطرانک اندام را د اشته باشد-
 .یگتسکش باز و پیشگیری از کزاز را داشته باشدتواانیي رد ربخورد اولیه با بیمار مبتال هب  -
 .را داشته باشد( DVT( تواانیي رد ربخورد اولیه با سندروم کمپارتمان و ساری عوارض مهم یگتسکش اه شامل آمبولي چربي و رتومبوز وریداهی عملي -
 .ون زانو را کسب کرده باشدتواانیي رد تشخیص عفونت اهی موسکولواسکتال بخصوص آررتیت چرکي و انجام آسپیر اسی  -
 .تواانیي تشخیص رد ریگتف مفاصل زبرگ و جااندازی بسته مفصل شاهن را داشته باشد -

 .تواانیي ردخواست مشاور و ارجاع صحیح بیماران ارتوپد را رد زمان مناسب داشته باشد  -
 

 :ارتوپدی کارآموزی  دوره پایان رد رود مي ااظتنر نگرش: درحیطه
 

 .رد محیط کار و ربخورد با بیماران ق زپشكيخالسب هب بیمار هب عنوان یک انسان و رعایت اصول انگرش منا -
  .با بیماران psychosocial Bio نگرش صحیح هب اهمیت ربخورد -
 .نگرش مناسب هب لزوم فراگیری اصول رد ربخورد با بیماران-
 .با بیماران ارتوپدی(oriented problem)  نگرش صحیح هب اهمیت ربخورد رب مبنای - 
 .نگرش صحیح هب استفاده از شرح حال و معاینه بالیني هب عنوان ارکان اصلي ربخورد با بیماران-
  .نگرش صحیح هب اهمیت تشخیص هب موقع و شروع ردمان اولیه هب منظور پیشگیری از آسیب اه و عوارض پایدار رد بیماران -
 .رد مرحله بعد حفظ عناصر حیاتي اندام و استفاده از بي حرکتي مناسب رد این رابطه و پیشگیری از عوارض آن م هب اهمیت حفظ جان بیمار وا نگرش الز -
 .نگرش صحیح هب اهمیت اقتصاد بهداشت و ردمان و استفاده از ساده رتین، ارزان رتین و رد دسترس رتین ازبار جهت تشخیص و ردمان هب موقع -
 .ردی و تصمیم گیری منطقي و علمي ربای بیمار رد شرايط دشوارنگرش صحیح هب اهمیت حفظ خونس  -
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  (:Course Planاهداف اختصاصي دوره )
 دوره بتوانند : انیرد پا آموزانرود کار يااظتنر م 

کایات شاعي و مهم:  الف(رد مواجهه با ره یک از عالئم و ش
 تعریف آن را بیان کند. -1
( ربای رویکرد هب focused history taking and physical examمعاینات فیزیکي الزم ) -2

 آن را شرح دهد.
 تشخیص اهی افتراقي مهم را مطرح کند و گامهای ضروری ربای رسیدن هب تشخیص و مدرییت لکشم بیمار را پیشنهاد دهد. -3

 ب( رد موردبیماريهای شاعي و مهم:
 تعریف، اتیولوژی، و اپیدمیولوژی بیماری را شرح دهد. -1
کالت بیماران مبتال هب بیماريهای شاعي و مهم را توضیح دهد.م  -2  ش
 روشهای تشخیص بیماری را شرح دهد. -3
ر از زپ  مهمترین اقدامات پیشگیری رد سطوح مختلف، مشتمل رب ردمان و توانبخشي بیمار را رب اساس شواهد علمي و گایدالینهای بومي رد حد مورد ااظتن -4

 عمومي توضیح دهد.
 ي یا ردماني هب کار بندد.مواجهه با سناريو یا شرح موارد بیماران مرتبط با این بیماريها، دانش آموخته شده را ربای استدالل بالیني و پیشنهاد رویکرداهی تشخیص  رد -۵

 ج( نسبت هب مسائل مهمي هک مراعات آن رد محیط بالیني این حیطه ضرورت دارد توهج کند.
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 ارتوپدی : آموزی جزئیات ربانهم آموزشي کار-

  (Curriculum) 
 واحد تئوری مي باشد. 7/1و  ين ی بال واحد  3 بصورت هک  یک ماه طول دوره و واحد اهی ردسي:  

 :يآموزش  یربانهم اه
گاه  ،گزارشيآموزش  یرانداه)    ي ردون بخش  يآموزش  یشامل ربانهم اه      :يعمل  يآموزش  یربانهم اه            Case         Report و    کالب  ،ژورانليصبح
گاه    و  .خواهد بود ي(آموزش ردمان

 .خواهد شد اهئرد طول دوره ار  E-learning و ینظر ين ی بال  یاه: هک رد اقلب کالسینظر ين ی آموزش بال  یهم اهربان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

های  از برنامه های آموزشی گروه میتوان به  فیلم

که توسط  کارآموزان ارتوپدی آموزشی برای ویدئویی

آقای دکتر محسن مردانی و آقای دکتر مهران سلیمانها  

جهت بهبود مهارت  است ، به عنوان ابزاری تهیه شده 

نسخه با  6های بالینی وتسهیل در آموزش بهتر که در 

دقیقه می باشد ،  20مباحث مختلف ارتوپدی در حدود 

 اشاره کرد.
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 کارآموزی ارتوپدی : نظری مقطع بالینی  های برنامه کالس

 

 

 

 

 رویکرد تشخیصی و درمانی به:

 

 

 مدرس

 روش یاد دهی و یادگیری
آموزش 

مجازی
(DVD) 

Face to 

face 
Study 

guide 

شامل اندام ها و )اصول گرفتن شرح حال معاينات ارتوپدی 

و تفسیر (ستون فقرات گردنی کمری و مفاصل ساکروايلیاک

 .راديولوژی ساده در ارتوپدی

  √  توسط دستیار

رتريت بررسی علل شايع درد زانو و شامل استئوآ

ضايعات منیسک و لیگامان ها و وجود مايع در 

 مفصل

آقای دکتر مهران 
 سلیمانها

 √  

علل شايع درد هیپ شامل استئوآرتريت و نکرروز 

 .رالآواسکو
آرش اریسآقای دکتر    √  

بررسی علل شايع درد پا و مچ پا شامل ضايعات 

 غضروفی لیگامانی و کف پای صاف
کامران اسدیآقای دکتر   √  

بررسی علل شايع درد شانه شامل ضايعات التهابی 

 .ناپايداری (بورسیت تاندينیت و پری آتريت )
محسن آقای دکتر

 مردانی

 √  

بررسی علل شايع درد دست و مچ دست شامل آرنج 

 .تنیس بازان
امیر ساالریآقای دکتر    √  

بررسی علل شايع درد دست و مچ دست شامل 

 .ن و بیماری کین باخسندروم کانال کارپ گانگلیو
امیر ساالریآقای دکتر    √  

آرش اریسآقای دکتر  بررسی علل شايع کمر درد وگردن درد   √  

حوه برخورد با بیمار مبتال به تومورهای استخوان 

 و نسج نرم شامل تظاهرات راديولوژيک
کامران آقای دکتر 

 اسدی

 √  

به عفونتهای ال نحوه برخورد با بیماران مبت

 وان و مفاصلاستخ
مهران آقای دکتر 

 سلیمانها

 √  

  √  آقای دکتر امیر ساالری خورد اولیه و ارزيابی بیماران مالتیپل ترومابر

انديکاسیون ها و اصول بی حرکتی اندام شامل 

 نحوه آتل گیری و اصول کشش اندام
  √  توسط دستیار

به صدمات نسج نرم  النحوه برخورد با بیمار مبت

 تالی تاندون و عضشامل پارگ
محسن آقای دکتر 

 مردانی

 √  

  √  توسط دستیار نحوه شناسايی و ارجاع بیماران ارتوپدی

 به لنگش الحوه برخورد با کودک مبتن

  ( child Limping ) 
آرش اریسآقای دکتر    √  
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  صه های آموزشی:عر

 خواهد شد.پورسینا انجام  روز رد مراکز آموزشي ردماني 30ربانهم اهی آموزشي دوره هب مدت 
      ساختار کلی دوره آموزشی:

 :پورسیناني ربانهم اهی آموزشي ردون بخشي  و سرپایي رد مرکز آموزشي و ردما
 هفته 4:   مدت زمان

: رد تمامي ایام غیر تعطیل هفته با حضور اتند مسئول، دستیاران، کارورزان و  (Teaching Round) الف: رانداهی آموزشي
 ربگزار خواهد شد. مرکزارتوپدی  اهی رد بخش9:30لغایت 8:30موزان از ساعت آکار

گاهي شنبه ات چهارشنبه هفته از ساعت بخشي رد روزاهی   آموزشي ردون: این ربانهم(Morning Report) ب:گزارش صبح
 بیمارستان ربگزار خواهد شد. سالن آموزشيرد  8:30لغایت  7:30

گاه آموزشي :  رد کلینیک  11لغایت  10رد تمامي ایام غیر تعطیل هفته با حضور اتند مسئول، دستیاران، کارورزان و کارآموزان از ساعت پ: ردمان
 ن ربگزار خواهد شد.بیمارستا

 

واحد یا عرصه  بخش،

 موزشیآ
TASK پیامدها ی مورد انتظار زکارآمو ,وظایفشرح  یا 

 درمانگاه
اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی  از بیماران و ثبت یافته ها  در پرونده شان معرفی 

 تشخیصی و درمانی به بیماران مشارکت در ارایه پلن های-بیماران به و اتند 

-کسب مهارت استدالل بالینی

 تصمیم گیری بالینی

 بخش های بستری
 Progressنوشتن -ON/OFF NOTE نوشتن- اخذ شرج حال و معاینه فیزیکی

note معرفی بیماران به اتند مسوول 

-کسب مهارت استدالل بالینی

 تصمیم گیری بالینی

 کسب مهارت های بالینی آمده عمل به یها بحث در مشارکت -فعال و مرتب ورضح گزارش صبحگاهی

ینظر یهاکالس آمده ملع به یها بحث در مشارکت- فعال و  مرتب ورضح  قاء دانش پرشکیتار   

های بالینیمرکز مهارت فعال و  مرتب ورضح   کسب مهارت های بالینی 
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 جدول ربانهم آموزشي گروه ارتوپدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایام 

 هفته

 اتمام شروع اتندینگ مسئول برنامه آموزشی

 9:30 8:30 آاقی دکتر محسن مرداني كیوی مباحث مربوط هب بیماريهای شاهن و كتف شنبه

 9:30 8:30 آاقی دکتر امیر ساالری  مباحث مربوط هب بیماريهای دست و اعصاب محیطي یک شنبه

 

 دو شنبه
 مباحث مربوط هب توموراه و یگتسکش اهی باز

 مباحث مربوط هب بیماريهای هیپ

 آاقی دکتر کامران اسدی
 

 آاقی دکتر آرش اریس

 

8:30 

 

9:30 

 9:30 8:30 آاقی دکتر مهران سلیمانها مباحث مربوط هب بیماريهای زانو هس شنبه

 9:30 8:30 آاقی دکتر آرش اریس ن فقرات و اسپاینمباحث مربوط هب بیماريهای ستو چهار شنبه
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گاهي  :(Ambulatory teaching) آموزش ردمان
گاه و دستیاران مربوهط و  صبح  11لغایت 10از ساعت  و ایام تعطیل هک رد تمامي روزاهی هفته بجز هبنشجنپ اه  گاه با حضور استاد ردمان رد ردمان

 فراگیران ربگزار خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات ساعت اتمام ساعت شروع اتند مسئول آموزش درمانگاهی هفته ایام

 11 10 آاقی دکتر محسن مرداني كیوی شنبه

شرح  -معاینه بیماران

توسط   حال گیری

 فراگیران با نظارت استاد

 11 10 آاقی دکتر امیر ساالری  یکشنبه

شرح  -معاینه بیماران

توسط فراگیران  حال گیری

 با نظارت استاد

 و شنبهد

 آاقی دکتر کامران اسدی 
 آاقی دکتر آرش اریس

10 11 

شرح  -معاینه بیماران

توسط   حال گیری

 فراگیران با نظارت استاد

 11 10  آاقی دکتر مهران سلیمانها سه شنبه

شرح  -معاینه بیماران

توسط   حال گیری

 فراگیران با نظارت استاد

 11 10 آاقی دکتر آرش اریس چهار شنبه

شرح  -بیماران معاینه

توسط   حال گیری

 فراگیران با نظارت استاد
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 :دوره و مقررات بخش ملزومات 
 نظام حضور و غیاب فراگیران:

مستند سازی حضور داتشجویان موظفند نسبت هب . است14 ات 7از) تعطیل ایام بجز (روزه همه حضور ساعات ،آموزی کار دوره رد- 
گاهي،راند اهی  فیزیکي رد دافرت حضور و غیاب اقدام نمایند.حضورفیزیکي تمامي فراگیران رد تمامي ربانهم اهی آموزشي)گزارش صبح
 الزامي بوده وساعت حضورشان رد دافرت وژیه ثبت مي شود. آموزشي......(

 .حضور فعال داشته باشند ين شدهی اهی تع موظفند طبق ربانهم رد کشیک آموزانکلیه کار -
کان پذری مي مجاز نبوده و صراف  رتک بخش هب چیه وهج  -  .باشدبا اجازه کتبي اتند و دستیار بخش ام

 از فراگیران:( (Professionalismایانتظارات اخالق حرفه

 رود:از شما فراگیران گرامي ااظتنر مي

 

 .رد ربخورد با بیماران هب تمامي ابعاد جسمي،رواني،اجتمایي آانن توهج داشته باشید -

 .ل مراقبت از بیماران ،وقت کافي صرف کنیدرد تمامي طو -

 .هب خواسته اه و آالم بیماران توهج داشته باشید -

:دوستیدر حوزه نوع  
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 .نسبت هب انجام مسوولیت اهی خود تعهد کافي داشته باشید -

 .رد تمامي مراحل مراقبت و ااقتنل بیماران احساس مسوولیت نماید -

ض،ابتالی مجدد و بهبود كيفیت زندگي بطور مورث هب بیماران و خانواده آنها آموزش رد رابطه با پیشگیری از تشدید بیماری،ربوز عوار -

 دهید.

 

 (دنشون  خارج ازبخش دهید.) قرار دیگر افراد اختیار رد نباید را  آن اطالعات و است محرماهن بیماران رپوندهاطالعات   -

 .حریم خصوصي بیماران را رعایت نماید -
 

 آموزشي و ردماني احترام بگذارید. ،  اساتید، دستیاران و ساری اعضای تیمن اوو همرااه نسبت هب بیمار -

 آموزشي و ردماني احترام گذاشته و نظم و رتتیب را رعایت نماید. اساتید، ساری اعضای تیمهب وقت بیماران،  -

گاه و بخش رد اتیکت و سفید با آرم دادکشنه روپوش از ستفادها -  .  است الزامي ردمان

 در حوزه مسوولیت و وظیفه شناسی:

 

 در حوزه شرافت و درستکاری:

 

 در حوزه احترام به دیگران:

 



20 
 

 

 را رعایت نماید.   (Medical Recording)استاندارداه و واصول رپونده نویسي زپشكي -

 ران و اساتید کمک بگیرید.امحدودیت اهی علمي خود را شناخته ،رد موارد الزم از دستی -

 .را ارتقاء دهید بطور مرتب رد کلیه ربانهم اهی آموزشي گروه حضور فعال داشته و بطور مستمر دانش و مهارت اهی علمي خود -
 

 

 

 

 در حوزه تعالی شغلی:
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 :حضوررد بخش اهی مختلف و رد مدت رآموز کاحدود وظایف 
کات هب لطفا   گرامي فراگیران  :نمائید توهج زری ن

کاری   _1 ای  حرهف رفتار وژیگیهای باید بخش این رد شما .باشد مي مهم و ضروری  امری سالمت تیم اعضای ساری و کارکنان با شایسته هم
 ورزیدگي و پذریی، مسئولیت هک شود مي مشخص بالیني، مختلف شرايط رد خصوصا   .دهید نشان مطلوب نحو هب خود تتعامال رد را  مناسب
 .اید آورده بدست را  ای حرهف وظایف انجام ربای الزم نفس هب اعتماد

 .است 12 - 7:30  ساعت از تعطیل روزاهی جز هب روز ره بخش رد شما فعال حضور _ 2

 بیمارستان رد حضور ساعات کلیه رد ایيشناس کارت نصب _ 3

 .باشد مي الزم بیمارستان رد حضور جهت مناسب زپشكي شوانت حد رد منظم ظارهی داشتن و مرتب و تمیز سفید روپوش پوشیدن  _4

 اری اد و شغلي قوانين و ضوابط رعایت و بیمارستان رد حضور ساعات کلیه رد زپشكي و اخالقي .شرعي شیوانت رعایت و حفظ _5

 .شد خواهد کسر ارزشیابي رد شما نهایي نمره از موهج غیر غیبت صورت رد و بوده اجباری  جلسات و کالسها تمامي رد شرکت  _ 6

 .میباشد عمومي زپشكي مدون قوانين رباساس مجاز غیر و مجاز غیبتهای هب مربوط مقررات و ندارد مرخصي کاراموزی ارتوپدی  دوره  _ 7
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گاه یا راند رد غیرمجاز غیبت _ 8  .شد خواهد روتیشن این دوره تجدید هب منجر آموزشي ردمان

ع از نمره رد صورت داشتن الدانشجویان بایستي رد بازه زماني ثبت موقت نمرات پایان بخش با مراجعه هب ساماهن سما ضمن اط  _9
 .ثبت نماینداعتراض، مراتب را رد ساماهن سما وارد نموده و ردخواست تجدید نظر نمره خود را 

 

کاليف آموزشي  : ت
باید با هماهنگي دستیاران و نماینده گروه خود تخت اهی بخش ارتوپدی را نیب خود میسقت بندی نموده و شرح حال گیری از  کارآموزان 

طرف دفتر گروه  بایستي رد رابطه با موضوعات مشخص شده جهت اراهئ كنفرانس از ند . همچنين بیماران مشخص شده را هب ردستي انجام ده 
 .س ردس با حضور اساتید محترم اراهئ نمائیدالتهیه و رد ک ( PowerPoint ) یک افیل اراهئ مطلب

 :زم هب ذکر است رد دوران همه گیری وریوس کروان فرصت اهی یادگیری هب روش اهی زری مي باشدال

 سهای تئوری مجازی همزمان و غیرهمزمانالک *

گاه میسقت بندی دانشجویان هب  *   گروههای کوچکتر جهت حضور رد ردمان

کلهای بهداشتي lab skill شرکت رد کارگاه آتل و گچ گیری رد مرکز مهارتهای بالیني یا *  با رعایت رپوت
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 کارآموزان: نظام ارزشیابي دوره
    (Formative Assessment) رد طول دورهتکویني  ارزیابي 

- Tutor report نظرات استاد و رزیدنت مربوهط() 
 (Medical Recording) كيفیت ثبت داده اهی زپشكي -
 )حضور مرتب رد ربانهم اهی آموزشي.....( التزام عملي هب قوانين و مقررات گروه و بخش اهی مربوهط -
 (Professionalism)یااخالق حرهف -
 ای مداوممهارت اهی ارتباطي و نیب فردی  و ارتقای حرهف -

 

 :Summative Assessment)) ارزیابي پایان دوره

ت رزي از زوایای پنهان کتاب، محفوظات شما را بیازمامیی. کلیه هدف ما آن است هک بدانیم آیا شما آمادگي الا قرار نیست با طرح سئو 

حرهف رد ربخورد با بیماران دچار یگتسکش و یا موارد مهم و رپ عارهض را رد زندگي  (آمادگي عملي را رد دوران کارورزی خواهید آموخت)علمي 

  .ذکر شده است یاد گرفته باشید بخش عمده نمره را کسب خواهید کردمواردی هک رد کالس ای رد آینده کسب کرده اید یا هن. پس اگر 
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شکل حضوری ربگزار خواهد شد و حضور و غیاب و اراهئ هب   osce، آزمون تئوری وآزمون بعد از اتمام دوره یک ماهه بخش 

چند هب صورت   تئوری پایان دوره آزمونت.اتثیر مثبت رد نمره نهایي خواهد داش ال و فعالیت رد بخش و نوشتن شرح حكنفرانس اه 

 . دگزینه ای طراحي شده و شما بایستي با توهج هب آموزه اهی خود جواب مشخص ردست را از نیب چهار گزینه موجود انتخاب نمائی

. پاسخ اه هب شکل محدود از شما خواسته .ت کواته جواب مي باشدالخ تشريحي و سوا ت با پاس االسو و  رتکیبي از مشاهده گرافي   osceآزمون

تشخیص بیماری و یا عارهض وی را بنویسید. ذکر نوع و ، هب طور مثال از شما خواسته مي شود با توهج هب شرح حال و یا مشاهده گرافي بیمار  خواهد شد

 .هستند هک رد این آزمون اه از شما سوال خواهد شدروش ردمان ،عوارض احتمالي و ... از دیگر مواردی 

 ارزشیابي بصورت آزمون ساختارمند عیني  (OSCE) رد مرکزآموزشيskill lab ربگزار مي شود. 
 Minimal pass ربای گذراندن موفقیت آمیز دوره الزامي است.  20از نمره 12کسب حداقل -

level=12 
 
 
 

 

 



25 
 

 Instructional Materials :يآموزش  منابع

 :آزمونی ربا ي اصل  منابع

مواردی مثل مسیر عبور اعصاب و  مروری رب و  آانتومي اندام را خوب بدانید است هک الزم دوره، این موفق گذراندن جهت
  .باشید داشته ، آموخته ایدهک  ت مهم اندام اه و ... را الت رد اندام اه، عصب دهي عض الرعوق رد اندام اه، محل شروع و محل ارث عض 

ردسناهم ارتوپدی و یگتسکش اه" اتليف دکتر بهارد کتاب "  هستند کمک کننده و دسترس رد اهداف این هب رسیدن راستای رد هک ضمنا منابعي
کاران  باشد. مي  اعلمي رهندی و هم

 :رتشیب مطالعه جهتی شنهادی پ  منابع

  Hamblen،Simpson کتاب اصول ارتوپدی آدامز نوشته_ 1

 JBJS لکترونیكيژورانلهای ا_ 2

 Tachdjian, Campbell,  Rockwood کتابهای رفرانس ارتوپدی شامل_ 3 
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 مسوول واساتید عمومي زپ  مسوول و بیمارستان گروه ارتوپدی ، معاون آموزشي مدری مستقیم  نظارت تحت دوره این طي فراگیران گرامي  ، شما√ 
گاهها بخشها  :تداش  خواهید آموزش اورژانس و وردمان
 _ دکتر کامران اسدی ) مدری گروه ارتوپدی (1
 _ دکتر بابک بخشایش ) معاون آموزشي بیمارستان(2
 _ دکتر محسن مرداني ) مدری ربانهم دستیاری(3
 _ دکتر مهران سلیمانها ) مسئول آموزشي رپشكي عمومي (4
گاهها و اورژانس5  _ اساتید محترم بخشها و ردمان
 

 

 

 

 

 

 

 ******موفق باشید**

 

 

 

 ******** موفق باشید ********

: نظرات شخصی مولف  

وضوعات پژوهشی با در زمینه م مند هستید می توانید عالقهاگر هر کدام از شما به پژوهش 

طبقه دوم تماس  3کارشناسان پژوهشی مرکز تحقیقات ارتوپدی واقع در بیمارستان پورسینا بلوک 

 حاصل فرمایید

 تماس با پرسنل:

با کارشناس دفتر گروه ارتوپدی  14:00الی  07:30شما می توانید در کلیه روزهای هفته از ساعت 

و یا به صورت حضوری در ارتباط باشید 33322250-013    از طریق شماره تلفن  


