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 مقدهم
 گرامي: ورزان کار
 رد .داشت خواهید فعالیت و آموزش بخش این رد روز 30 مدت هب شما . آمدید خوش بخش ارتوپدی هب

 با صحیح ربخورد و تشخیصي آموزش .شوید مي آشنا انواع شکستگیها و بیماریهای استخوان و مفاصل با مدت این
 رد مشارکت طریق از آموزشي چرخش این رد شما.است ضروری  کامالا  امری زپکش ره ربای بیماریها این

گاهي، گزارش جلسات گاه رد حضور و بخش راند صبح  دست اهداف هب این ... و آموزشي کالسهای و ردمان
 .بود خواهد گذار تأثیر بسیار بخش این آموزشي اهداف هب رسیدن رد شما فردی مطالعه لیکن .یافت خواهید

( هک رد اختیار شماست رد واقع ازباری است هک مهارتهای   log bookدفترهچ یادداشتهای روزاهن ) 
 بالیني اساسي هک نقش پاهی ای رد آموزش بالیني دارد شما را یاری دهد.

کان  شدهبدیهي است هک شناخت مهارتهای اساسي هک مي بایست ات پایان دوره کارورزی کسب  هب شما ام

 یافتن تجارب بالیني را خواهد داد ات رد پایان دوره هب سطح باالرتی از توانمندی و شایستگي بالیني دست یابید.
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   : تعریف دوره

واحد میباشد و جهت محقق شدن اهداف  4ارزش هفته ای هب  4دوره کارورزی ارتوپدی یک دوره ضروری 

 .آموزشي رد بخش ارتوپدی ربگزار میگردد

ارتوپدی:بخش  رد ورزی کاراهمیت آموزش   
 

استفاده و بهره گیری از اصول علم ارتوپدی و رتوما  با   روزه رد بخشهای ارتوپدی 30رد طي یک دوره  کارورزان گرامي
 ردمانيجهت آشنایي با بیماریهای شاعی ارتوپدی هب منظور رسیدن هب تشخیص صحیح و آگاهي از روشهای پیشگیری و اصول 

 آموزش خواهند دید.
 ، ارتوپدی رشته اصلي رسالت(:Mission Statement) بیانيه رسالت گروه

 اهی زمینه رد جامعه نیازاهی كيفي ربای اتمين اجتماعي و ای حرهف اخالق هب متعهد و کارآمد ،متخصص  نیرواهی رتبیت
 . نماید مي راهبری  نیز را  مرتبط اهی زمینه رد تولید علم رشته این مهم، رسالت این کنار رد ضمنا   . باشد مي رشته این تخصصي
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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 شعاع کاظميدکتر میالد  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
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 :دوره ياهداف آموزش 
 اهداف کلي )ایپمد اهی آموزشي(:

 : ارتوپدیورزی کار دوره پایان رد رود مي ااظتنر ش:دان درحيطه

  :هفته ای بدست آورد 4کارورز بخش ارتوپدی باید دانش الزم رد زمینه اهی زری را رد این دوره 
ربانهم ردماني اوليه با توهج هب دانش نظری ربخورد اوليه با بیمار دچار رتوما از جهت ارزیابي صدمات اندام و مخاطرات احتمالي، اصول تشخیص افتراقي واراهئ  -

 .اولویت اهی شناخته شده را دارا باشد
اه را اپیدمیو لوژی بیماری اهی عمده ارتوپدی، سب شناس ، پاتوفیزیولوژی، نحوه تشخیص، تشخیص افتراقي، شیپ آگهي، ردمان و عوارض احتمالي آن  -

 .بشناسد
 .اصول ردمان را بدانداورژانس اهی ارتوپدی و نحوه مراقبت اهی اوليه و  -
 .بیماری اهی شاعی ارتوپدی رد اریان را بشناسد -
 .اصول بیحرکتي اندام را بداند -
کالت ارتوپدی رد کودکان را بداند- کات اختصاصي یگتسکش اه و مش  .ن

 .موارد الزم رد خصوص ارجاع و مشاوره رد حیطه ارتوپدی را بداند- 
 .نیاز هب اقدام تشخیصي ردماني خاصي ندارد را بداندرد حیطه ارتوپدی مواردی هک اصوال  -
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 :ارتوپدی ورزی کار دوره پایان رد رود مي ااظتنر مهارت: درحيطه
 

 .تواانیي گرفتن شرح حال از بیمار ارتوپدی را داشته باشد 1-
-Straight SLRانجام معاینات اختصاصي ارتوپدی رد کودکان و بالغين شامل: معاینه ستون فقرات ( شامل - ۲

LegRaisinig  ،) گامان اه، منیسک، وجود ماعی) مچ پا و پا، شاهن، آرنج، مچ دست و هیپ ( شامل تست اهی ارتوالني و بارلو)، زانو (لی

معاینات عصبي اندام ( ریشه (، Refill Capillary دست و ااتشگنن، ربرسي اندام از نظر خورنساني ( معاینه نبض اهی محیطي، و
 .ي و اعصاب محیطي) را بتواند انجام دهداهی عصب 

سب از تواانیي رد استفاده منطقي ازپاراکلنیک و ردخواست اهی مناسب و منطقي پس از معاینه و استنتاج بالیني یافته اهی بالیني و استفاده منا- ۳
  .پاراکلنیک رد تشخیص و پیگیری ( تفسیر رادیولوژی ساده) بیماری اهی ارتوپدی را داشته باشد

  .اقرد هب ربخورد عملي و صحیح با بیماری مالتیپل رتوما باشد و اصول ردمان یگتسکش اه رد این بیماران را بداند- 4
  .تواانیي رد تصمیم گیری صحیح و انجام بي حرکتي موقت اندام با کمک روش اهی ابتدایي داشته باشد- ۵
  .تواانیي ساخت و تعبيه آتل اهی گچي را داشته باشد- ۶
  .تواانیي انجام انواع بانداژ رد انواع آسیب دیدگي اهی استخواني و مفصلي را داشته باشد-7
  .تواانیي تعبيه کشش پوستي را داشته باشد- ۸
نیاز هب دخالت تواانیي رتمیمي زخم اهی ساده و تشخیص موارد دیچیپه رد پارگي اه( زخم اهی انفذ اندام و مفاصل، پارگي اتندون، عصب یا رعوق) هک - ۹

 .ارتوپد دارد را داشته باشد
  .تواانیي رد ربخورد و کنترل خورنژیی اهی خطرانک اندام را داشته باشد-10
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 .تواانیي رد ربخورد اوليه با بیمار مبتال هب یگتسکش باز و پیشگیری از کزاز را داشته باشد -11
 .را داشته باشد( DVT( عوارض مهم یگتسکش اه شامل آمبولي چربي و رتومبوز وریداهی عمليتواانیي رد ربخورد اوليه با سندروم کمپارتمان و ساری  -12
 .تواانیي رد تشخیص عفونت اهی موسکولواسکتال بخصوص آررتیت چرکي و انجام آسپیر اسیون زانو را کسب کرده باشد -13
 .داشته باشدتواانیي تشخیص رد ریگتف مفاصل زبرگ و جااندازی بسته مفصل شاهن را  -14
 .تواانیي ردخواست مشاور و ارجاع صحیح بیماران ارتوپد را رد زمان مناسب داشته باشد  -15
 

 :کارورزی ارتوپدی دوره پایان رد رود مي ااظتنر نگرش: درحيطه
 

 .رد محیط کار و ربخورد با بیماران ق زپشكيخالنگرش مناسب هب بیمار هب عنوان یک انسان و رعایت اصول ا -
  .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 - 

 .ربخورد با بیماران نگرش صحیح هب استفاده از شرح حال و معاینه بالیني هب عنوان ارکان اصلي-
  .نگرش صحیح هب اهمیت تشخیص هب موقع و شروع ردمان اوليه هب منظور پیشگیری از آسیب اه و عوارض پایدار رد بیماران -
 .عوارض آنم هب اهمیت حفظ جان بیمار و رد مرحله بعد حفظ عناصر حیاتي اندام و استفاده از بي حرکتي مناسب رد این رابطه و پیشگیری از ا 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 -
 .نگرش صحیح هب اهمیت حفظ خونسردی و تصمیم گیری منطقي و علمي ربای بیمار رد شرايط دشوار -
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  (:Course Planاهداف اختصاصي دوره )
 دوره بتوانند : انیرد پا ورزان رود کار يااظتنر م 
  نحوۀ آتل گیری )دست و پا( بیاموزد 

 نحوه سوچور زدن را بیاموزد 

 تفسیر رادیوگرافي بیماران ارتوپدی و رتوما بیاموزد 

 گاه  وزییت بیماران ارتوپدی سرپایي رد ردمان

 ارتوپدی : ورزی جزئیات ربانهم آموزشي کار-

 واحد مي باشد. 4 بصورت هک  یک ماه            واحد اهی ردسي:طول دوره و 
   :يعمل  يآموزش  یربانهم اه

گاه  ،گزارشيآموزش  یرانداهي )ردون بخش  يآموزش  یشامل ربانهم اه      گاه  و Case Report کالب و ،ژورانليصبح  ي(آموزش ردمان
 .خواهد بود
 : ینظر ين ی آموزش بال  یربانهم اه

 .خواهد شد اهئرد طول دوره ار  E-learning و ینظر ين ی بال  یاههک رد اقلب کالس
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 هص اهی آموزشي: رع
 خواهد شد.پورسینا انجام رد مرکز آموزشي ردماني  ( هفته 4)روز 30ربانهم اهی آموزشي دوره هب مدت 

 :پورسیناربانهم اهی آموزشي ردون بخشي  و سرپایي رد مرکز آموزشي و ردماني 
: رد تمامي ایام غیر تعطیل هفته با حضور اتند مسئول، دستیاران، کارورزان و  (Teaching Round) آموزشيرانداهی الف: 

 ربگزار خواهد شد. مرکزارتوپدی  اهی رد بخش9:30لغایت 8:30موزان از ساعت آکار
گاهيب: شنبه ات چهارشنبه هفته از ساعت بخشي رد روزاهی  : این ربانهم آموزشي ردون(Morning Report) گزارش صبح
 بیمارستان ربگزار خواهد شد. سالن آموزشيرد  8:30لغایت  7:30
گاه آموزشيپ:  رد کلینیک  11لغایت  10رد تمامي ایام غیر تعطیل هفته با حضور اتند مسئول، دستیاران، کارورزان و کارآموزان از ساعت :  ردمان

 بیمارستان ربگزار خواهد شد.
 اجرا خواهد شد. سالن آموزشي بیمارستانرد 11:15لغایت 10:30از ساعت م ره ماه سوو  اولشنبه هک رد روز اهی  :کالبژورانل  ج:
سالن آموزشي بیمارستان رد 12:00لغایت 11:15از ساعتره ماه اول و سوم شنبه  :هک رد روزاهی Case Report جلسات آموزشيد( 

  ربگزار خواهد شد.
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 آموزشي گروه ارتوپدی:جدول ربانهم 

 
 :بندی زمان جدول

 

 

 به بعد 14 14-11:30 11:30-10:30 10:30-9:30 9:30-8:30 8:30-7:30

 صبحگاهی گزارش

کنفرانس )کارورزی و 

 دستیاری(

 

 

 هدف

 

 یادگیری مدیریت

 و بیماران ارتوپدی

 جدید مطالب

 

 

 راند آموزشی

 

 

 

 : هدف

 

 شرح حال آموختن

 معاینه و گیری

 وتفسیررادیوگرافی

 در بیماران بستری

 بخش

 

 

 کالس تئوری

 

 

 

 هدف : 

 

مطالب  اموزش

 ارتوپدی تئوری

 اساس کتاب بر

 رفرنس

 

 

ادامه کار در 

 بخش

 

 

 هدف :

 

 آموختن شرح

 گیری و حال

نحوه  و معاینه

تفسیر  برخورد

 رادیوگرافی

بستری و  بیماران

 سرپایی

 

حضور در اتاق 

 گچ

 

 

 هدف :

 

گرفتن شرح 

حال و معاینه و 

تفسیر 

رادیوگرافی 

بیماران سرپایی 

 و اورژانسی

 

حضور فعال در 

 کشیک

 

 

 هدف:

 

 محوله انجام امور

 بربالین واموزش

 بیمار
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 :(Ambulatory teaching) آموزش درمانگاهی

گاه و دستیاران مربوهط و فراگیران ربگزار خواهد  صبح  11لغایت 10از ساعت  و ایام تعطیل هک رد تمامي روزاهی هفته بجز هبنشجنپ اه  گاه با حضور استاد ردمان رد ردمان
 شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات ساعت اتمام ساعت شروع اتند مسئول آموزش درمانگاهی ايام هفته

 11 10 آاقی دکتر محسن مرداني كیوی شنبه

شرح  -معاينه بيماران

توسط   حال گيری

 فراگیران با نظارت استاد

 11 10 آاقی دکتر امیر ساالری  يكشنبه

شرح  -معاينه بيماران

توسط فراگیران  حال گيری

 با نظارت استاد

 دو شنبه

 آاقی دکتر کامران اسدی 
 آاقی دکتر آرش اریس

10 11 

شرح  -معاينه بيماران

توسط   حال گيری

 فراگیران با نظارت استاد

 11 10  آاقی دکتر مهران سلیمانها سه شنبه

شرح  -بيمارانمعاينه 

توسط   حال گيری

 فراگیران با نظارت استاد

 11 10 آاقی دکتر آرش اریس چهار شنبه

شرح  -معاينه بيماران

توسط   حال گيری

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

مستند سازی حضور فیزیکی رد دافرت حضور و شجویان موظفند نسبت هب ن د. است14 ات 7از) تعطیل ایام بجز (روزه همه حضور ساعات ،ورزی کار دوره رد- 

گاهي،راند اهی آموزشي......( غیاب الزامي بوده وساعت  اقدام نمایند.حضورفیزیکی تمامي فراگیران رد تمامي ربانهم اهی آموزشي)گزارش صبح

 حضورشان رد دافرت وژیه ثبت مي شود.

 .حضور فعال داشته باشند ين شدهی اهی تع موظفند طبق ربانهم رد کشیک ورزانکارکليه  -

کان پذری مي رتک بخش هب چیه وهج مجاز نبوده و صراف   -  باشد.با اجازه کتبي اتند و دستیار بخش ام

 از فراگیران:( (Professionalismایااظتنرات اخالق حرهف

 رود:از شما فراگیران گرامي ااظتنر مي

 

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

دوستی:حوزه نوعدر  
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 .رد تمامي طول مراقبت از بیماران ،وقت کافي صرف کنید -

 .هب خواسته اه و آالم بیماران توهج داشته باشید -

 رد حوزه مسوولیت و وظيفه شناسي:

 .خود تعهد کافي داشته باشید نسبت هب انجام مسوولیت اهی -

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

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

 

 (دنشو خارج ازبخش نباید اجازه دهید یا 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 تیمو همرااهن او نسبت هب بیمار -

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

درستکاری:حوزه شرافت ودر  

  حوزه احترام به دیگران:در
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 و بخش رد اتیکت و سفید با آرم دادکشنه روپوش از ستفاده)ا ملزومات نظام آموزش زپشكي کشور را لحاظ نماید. رد پوشش و وضعیت ظارهیتان، -

گاه  است( الزامي ردمان

 

 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 -

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

 

 

 

  حوزه تعالی شغلی:در
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 :حضوررد بخش اهی مختلف و رد مدت  ورزرکاحدود وظایف 
 شرح وظایف فراگیران در بخش

نویسی  order، اخذ شرح حال و انجام معاینه و به همراه رزیدنت  ویزیتبخش های ارتوپدی ،در به موقع حضور 

 ، ثبت و گزارش سیر بیماران بستری ، تکمیل خالصه پرونده بیماران  بیماران

 از وضعیت آزمایشات و رادیوگرافی بیماران و پیکیری آگاهی

 شرح وظایف فراگیران در اورژانس

 نویسی بیماران orderویزیت، اخذ شرح حال و انجام معاینه و حضور تمام وقت در اورژانس ، 

 رادیوگرافی بیماران آگاهی از وضعیت آزمایشات و

 شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

 نویسی زیر نظر رزیدنت ارتوپدی orderاخذ شرح حال، معاینه و حضور در درمانگاه طبق برنامه تنظیمی گروه، 

    بیماران CTپیگیری ازمایشات و رادیوگرافی و 

 شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

 نویسی زیر نظر رزیدنت ارتوپدی orderویزیت، اخذ شرح حال، معاینه، 

  بیماران CTپیگیری ازمایشات و رادیوگرافی و 

 شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

 مشاهده جراحی های شایع

 یک روز از کل دوره حضور در اتاق عمل

 شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

 صبح( 7:30-8:30صبحگاهی ارتوپدی )حضور در کالس های گزارش 

 شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

براي آموزش ودرك مطلب هاي ارتوپدی به صورت آموزش آبشاري  تا چهارشنبه( شنبه کنفرانس)فراگیران در 

 شركت مي كنند
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 شرح وظایف فراگیران در ژورنال کالب

ودرك مطلب هاي ارتوپدی به صورت آموزش آبشاري شركت فراگیران در ژورنال كالب روزهاي شنبه براي آموزش 

 مي كنند

 مرکز مهارت های بالینی  شرح وظایف فراگیران در

 درمانگاه و اورژانس به عنوان اولین ویزیت کننده بیمار

 گرفتن شرح حال و ارائه اپروچ درمانی اولیه

کات هب لطفا   گرامي فراگیران  :نمائید توهج زری ن

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

 .است  14 - 7:30       ساعت از روز ره بخش رد شما فعال حضور _ 2
 بیمارستان رد حضور ساعات کليه رد شناسایي 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
 اداری  و شغلي قوانين و ضوابط رعایت و بیمارستان رد حضور ساعات کليه 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
 کارورزی ارتوپدی هب فراگیران دو روز مرخصي  با هماهنگي مسئول آموزش زپشكي عمومي و رزیدنت مربوهط تعلق خواهد گرفت.دوره  رد  _ 7
ع از نمره رد صورت داشتن اعتراض، مراتب را رد الدانشجویان بایستي رد بازه زماني ثبت موقت نمرات پایان بخش با مراجعه هب ساماهن سما ضمن اط  _8

 .وارد نموده و ردخواست تجدید نظر نمره خود را ثبت نمایندساماهن سما 
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 : آموزشيحداقل یادگیری اهی 
 رتومای اندامها و بیماریهای ستون فقرات:معاینه فیزیکی رد بیمار مبتال هب -

  و ردریگتفیگتسکششناخت عوارض -

رتومبوآمبولي ، آمبولي چربي  ، کزاز ، گازگانگرن ، سندرم کمپارتمان  و شوک ، : تشخیص ، اقدامات و ردمان اوليه و رد صورت لزوم ارجاع موارد -
 یگتسکش اهی باز

کان جااندازی یا ارجاع انواع ردریگتف اهی مفاصل-  تشخیص و رد صورت ام

 تشخیص ، آتل گیری جهت اثبت نگهداشتن و ارجاع یگتسکش اهی اندامها ، لگن و ستون فقرات-

 فتراق آن از یگتسکش بالغينتشخیص یگتسکش رد اطفال و ا-

 کالب فوت ، ردریگتف ماردزادی اندام و نکروز آسپتیک ) رپتس ( رد اطفال:شناخت ، اقدام اوليه و ارجاع بیماریهای -

 شناخت و ردمان اوليه استئومیلیت و آررتیت سپتیک -

 عفوني ) بیماری اهی کالژن( تشخیص ، ردمان اوليه و ارجاع : آررتیت اهی ژدرناتیو ، آررتیت اهی عفوني و غیر-

بیماریهای رنوموسکوار ) فلج مغزی ( پولیومیلیت ، دیستروفي اهی عضالني، بیماریها و ضایعات اتندوني دست ) حاد و مزمن ( ، تشخیص و ارجاع :  -
گامانها ( ، توموراهی استخواني و دفورمیتي اهی   ستون فقراتضایعات اعصاب محیطي ، ضایعات بافت رنم ) منیسکها و لی
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 :ورزانکار نظام ارزشیابي دوره
    (Formative Assessment) رد طول دورهتکویني  ارزیابي 
- Tutor report )نظرات استاد و رزیدنت مربوهط( 
 (Medical Recording) كيفیت ثبت داده اهی زپشكي -
 اهی آموزشي.....()حضور مرتب رد ربانهم  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

  .شکل حضوری ربگزار خواهد شدهب   osce، آزمون تئوری وآزمون بعد از اتمام دوره یک ماهه بخش 

  ساختارمند عینيارزشیابي بصورت آزمون  (OSCE) رد مرکزآموزشيskill lab ربگزار مي شود. 
 Minimal pass level=12 ربای گذراندن موفقیت آمیز دوره الزامي است.  20از نمره 12کسب حداقل -
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 فرم ارزيابی فراگيران
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 .شد خواهید ارزیابي osce کتبي و امتحان امتحان با دوره پایان شما رد گرامي فراگیران
 ربای کليه فراگیران الزامي میباشد. رتم  پایان osce کتبي و  امتحان رد شرکت
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 :استراژتی آموزشي
 اهی اجرایي ربانهم آموزشي: استراژتی

 Community –Oriented Medical و  SPICESرد طول دوره رتشیب از استراژتی اهی 
Education فراگیران  و توسعه آموزش سرپایي()استفاده از نظرات  استفاده مي شود 

 

 

 Instructional Materials :يآموزش  منابع

 :آزمونی ربا ي اصل  منابع

مواردی مثل مسیر عبور اعصاب و رعوق رد اندام اه، محل  مروری رب و  آانتومي اندام را خوب بدانید است هک الزم دوره، این موفق گذراندن جهت
 این هب رسیدن راستای رد هک ضمنا منابعي  .باشید داشته ، آموخته ایدهک  ت مهم اندام اه و ... را الاه، عصب دهي عض ت رد اندام الشروع و محل ارث عض 

کارانکتاب "  هستند کمک کننده و دسترس رد اهداف  باشد. مي  ردسناهم ارتوپدی و یگتسکش اه" اتليف دکتر بهارد اعلمي رهندی و هم

 :رتشیب مطالعه جهتی شنهادی پ  منابع

  Hamblen،Simpson کتاب اصول ارتوپدی آدامز نوشته_ 1

 JBJS ژورانلهای الکترونیكي_ 2

 Tachdjian, Campbell,  Rockwood کتابهای رفرانس ارتوپدی شامل_ 3 
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 مسوول واساتید عمومي زپکش مسوول و بیمارستان گروه ارتوپدی ، معاون آموزشي مدری مستقیم  نظارت تحت دوره این طي فراگیران گرامي  ، شما√ 
گاهها بخشها  :داشت 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 اورژانس_ اس5  اتید محترم بخشها و ردمان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ****موفق باشيد****

 تماس با پرسنل:

 14:00الی  07:30شما می توانید در کلیه روزهای هفته از ساعت 

-013    با کارشناس دفتر گروه ارتوپدی از طریق شماره تلفن

و یا به صورت حضوری در ارتباط باشید 33322250 . 

 نظرات شخصی مولف:

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

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

 تماس حاصل فرمایید .

 


