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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

کارآموزی بالینی بخش ارتوپدی:عنوان برنامه

ماه یک:طول دوره

 بخش ارتوپدی مرکز آموزشی درمانی پنج آذر گرگان: محل برگزاری

 گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی :تهیه و تنظیم

 با همکاری
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

 بالینیآموزش  توسعهدفتر

0931ماه شهریورتاریخ تهیه:

 

 تهیه و تدوین :

 ) استادیار بخش ارتوپدی(دکتر حاجی محمد ساتلقی -0

 جواد خواجه مظفری )استادیار تمام وقت بخش ارتوپدی(دکتر  -2
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 هندگان کمک کنیمچگونه به ا زدیاد مهارتهای آموزش د

 تـا یادگیری را بـرای آمـوزش گیرندگان آسانتر نمایند. 
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 فهرست مطالب

 

 

  مقدمه 
 هدف کلی 

 عملکرد ) مهارت ( –نگرش  –اهداف اختصاصی در سه حیطه دانش  

یع بیماریهای ( موارد مهم و شا managment)  مدیریتجدول تعیین میزان یادگیری  

 ) عناوین دانستنی (پدیارتو

) عناوین  های بخش ارتوپدی Procedureجدول تعیین میزان کسب مهارتهای عملی در  

 توانستنی ( 

 جدول فعالیتهای آموزشی بخش در هرهفته 

 تمرینات طول دوره 

 روش تدریس 

 سنجش و ارزیابی دانشجو 

 منابع و کتب علمی 
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 هدف کلی:

ی از اصول علم ارتوپدی و تروما و پیشرفتهای اخیر در این استفاده و بهره گیر 

علوم جهت آشنایی کارآموزان با بیماریهای شایع ارتوپدی به منظور رسیدن 

 به تشخیص صحیح و آگاهی از روشهای پیشگیری و اصول درمانی.
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:اهداف اختصاصی
 د:نباشقادر  کهانتظار می رود کارآموز جویانشدر پایان دوره از دان

 لف( حیطه دانش ) عناوین دانستنی (:ا
ا -0

 دندررفتگی را شرح دهنواع 

2- Strain دنرا شرح ده 

9- Sprain دنرا شرح ده 

 

مخفی  "مهمترین خاصیت نوشتن هدف این است که آنچه که قبال

 بوده است، اکنون به منظور بررسی و بهتر شدن آشکار می شود.
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 د.ندر ) مچ و زانو ( را نام ببرد و انواع این دو نوع را طبقه بندی کنSprain حداقل دو نوع شایع  -4

 /Valgus, Varus, Abduction, adduction, bending, Tension, shearing, Strain/ Sprainلغات -3

Internal. Rotativa, Exernal .Rotativn Sprain   

Cubitus Varus, Cubitus Valgus, genu Varun, Genu Valgum Compression .را تعریف نمایند 

 .انواع شکستگی را برحسب خط شکستگی نام ببرید -01

 .را حسب محل آنها نام ببریدانواع شکستگی  -00

 .انواع شکستگی را برحسب مکانیسم نام ببرید -02

 .عالئم بالینی شکستگی را نام ببرید -09

 ساختمان صفحه رشد را در کودکان شرح دهید. -04

 .دننشان ده XRد و برروی نتگی های خاص منحصر به اطفال را نام ببرشکس  -05

 دند و اهمیت آن را شرح دهنا طبقه بندی کنرشد ر شکستگی و جابجائی صفحه  -06

 د.نرشد را نام ببر جابجائی صفحهها و عوارض شکستگی   -07

 د.نرا دراندام فوقانی بیان کن و مدیان فونکسیون کلی اعصاب رادیال واولنا  -08

 د نام تحتانی شخص سالم بیان کنرا در اند (خلفی ایپرونئال مشترک و تیب -سیاتیک  -رادیال و اولنا )اعصاب کلی فونکسیون - 03

 دنف عضالنی را شرح دهدرجه بندی ضع   -21

 دنکن آتل را تعریف   -20

 دنانواع آتل را طبقه بندی کن  -22

 د.نوضعیت صحیح اندام در آتل را شرح ده -29

 .دنمعیارهای ایمنی اندام را در آتل بیان کن  -24

25 – Golden Time دناصلی را نام ببر شکستگی های مختلف تا درمان. 

 د.نمراقبت های خاص حین ارجاع شکستگی را نام ببر -26

 دنرا تعریف کن و انواع آن  شکستگی باز  -27

 دنفرق اساسی شکستگی باز وبسته را نام ببر  -28

 مخاطرات اصلی وخطرناک شکستگی های باز  را نام ببرند.   -23

 

                                      

 دناقدامات اساسی برای مقابل با مخاطرات اصلی شکستگی باز را نام ببر  -91

 د.نرا شرح دهتکل کشوری بر حسب پروجدول ایمونیزاسیون کزاز  -90

 د.ناقدامات اصلی در مواجهه با شکستگی باز را طبقه بندی کرده و برحسب اولویت نام ببر -92

 د.دهن فراوان با نرمال سالین را شرحارزش شستشوی  -99

 د.نعوارض شکستگهای باز و بسته را نام ببر -94

 دنعوارض شکستگی ها را برحسب خطرناک بودن طبقه بندی کن  -95
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 دنردائم را ) عوارض گچ ( را نام بب عوارض فیکاسیون های موقت و  -96

 دنرا شرح ده عالئم سندرم ایسمیک ولکمن و سایر سندرمهای کمپارتمان  -97

 دنم ایسمیک اندام را برحسب اهمیت طبقه بندی کنعالئم سندر  -98

 د.نعالئم بالینی سندرم آمبولی چربی را نام ببر  -93

 د.نایتولوژی و فیزیوپاتولوژی آمبولی چربی را نام ببر -41

 د.ناقدام اصلی در درمان سندرم آمبولی چربی را تعریف واهمیت آن را نام ببر  -40

 د.نش خوردن و جوش نخوردن را شرح دهعوارض دیرجوش خوردن وبد خو  -42

 دند و طبقه بندی کننبدجوش خوردن را نام ببر –اقدامات اساسی جهت جلوگیری در   -49

 دنرا شرح دهد وراههای جلوگیری از آن را نام ببر گانکرن گازوزر  -44

 د.نراههای جلوگیری از عفونت شکستگی باز را شرح دهد و آنها را طبقه بندی کن  -45

 دننشان ده XRشکستگی های کالویکول را تعریف وطقبه بندی کند و برروی   -46

 دندر رفتگی های شانه را طبقه بندی کند و انواع آن را تعریف کن -47

 دنشکستگی های سرو گردن هومروس را تعریف و طبقه بندی کن  -48

 دنی کنروشهای کلی درمان شکستگی های سروگردن هومروس را تعریف وطبقه بند  -43

 د.ننشان ده XPشکستگی های شفت هومروس را تعریف و طبقه بندی کند وبر روی  -51

 د نهومروس را نام ببر فتراههای درمانی شکستگی های ش  -50

 د.نعالئم درگیری عصب رادیال در شکستگی بازو را تعریف نمای  -52

 د. نی درمانی را نام ببروراههاد نشکستگی های سوپراکندیلرهومروس را تعریف و طبقه بندی کن  -59

 د.ندر رفتگی های آرنج را تعریف و طبقه بندی نمای  -54

 د.نعوارض در رفتگی آرنج را شرح ده -55

 د.نشکستگی های دوبل ساعد را درکودکان و بزرگساالن نام ببر -56

 دنرا تعریف وطبقه بندی نمای ,Collesشکستگی  -57

 د.نیرا بیان نما ,Collesمکانیسم  -58

 د. نگی کالیس را نام ببردرمانهای شکست -53

 د.نعوارض زودرس و دیررس شکستگی کالیس را نام ببر -61

 د.نشکستگی های اسکافوئید را تعریف و طبقه بندی کن -60

 د.نعالئم بالینی شکستگی های اسکافوئید را شرح ده -62

 د.ناسکافوئید را نام ببرراههای درمانی شکستگی های  -69

 دندررفتگی هیپ را تعریف وطبقه بندی کن -64

 د.نروشهای درمانی در رفتگی هیپ را نام ببر -65

 دناهمیت درمان اورژانس در رفتگی هیپ را شرح ده -66

 د.نشکستگی های گردن فمور را شرح ده و عوارضشکستگی های گردن فمور را تعریف و اهمیت  -67
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 د.نچه، نوجوان، جوان و مسن را نام ببردرمان شکستگی گردن فمور را در افراد ب -68

 دنشکستگی های اینترتروکانتریک را تعریف وطبقه بندی کن -63

 د.نانواع راههای درمانی شکستگی اینترتروکانتریک را نام ببر -71

 دنفت فمور را تعریف و طبقه بندی نمایشکستگی های ش -70

 د.نالن را نام ببرراههای درمانی شکستگی شفت فمور دربچه ها، بزرگسا -72

 دنکندیلر فمور را تعریف و راههای درمانی در گروههای سنی مختلف را نام ببر -شکستگی های سوپراکندیلر -79

 د.نبیا را تعریف و راههای درمانی را نام ببریشکستگی های پالتوت  -74

 د.نرا تعریف و طبقه بندی نمایتیبیا شکستگی های شفت  -75

 د.نرا در بچه ها و بزرگساالن نام ببرتیبیا فت کستگی شراههای درمانی ش -76

 د.نشکستگی های قوزک پا را تعریف و طبقه بندی نمای -77

 د.نقوزک پا را نام ببر های راههای درمانی شکستگی -78

 د.ندر رفتگی های مچ پا را تعریف و طبقه بندی نماید و راههای درمانی را نام ببر -73

 د.ند و راههای درمانی را نام ببرنتعریف و طبقه بندی نمای نهای نالوس و کالکانئوم رااستخوا شکستگی های -81

 د.ند و طبقه بندی نمایدر رفتگی های زانو را شرح دهن -80

 د.ناهمیت و خطرات در رفتگی زانو را شرح ده -82

 د ) حداقل یک طبقه بندی شایع (نشکستگی های لگن را تعریف و طبقه بندی نمای -89

 دنشکستگی های هیپ ) استابولوم ( را تعریف و طبقه بندی نمای -84

 د.نعوارض شکستگی های لگن را نام ببرد و اهمیت آن ر ا ذکر نمای -85

 دنراههای درمانی شکستگی های لگن را نام ببر -86

 د.نشکستگی های شایع ستون فقرات گردنی را تعریف و طبقه بندی نمای -87

 دنموقت شکستگی های ستون فقرات را نام ببر راههای فیکساسیون -88

 دنهای توراسیک را نام ببرد و طبقه بندی کن شکستگی های شایع مهره-83

 دنرا نام ببر کمری راههای درمانی شکستگی های ستون مهره ای -31

 د.نعوارض شکستگی های مهره ها را نام ببر -30

 

 

 : از دانشجویان انتظار می رود   حیطه نگرشب( 

 ارتوپدی توجه نمایند . تشخیص به موقع به منظور پیشگیری از آسیب های ماندگار در بیماران در -0

 ارتوپدی توجه نمایند . استفاده از شرح حال و معاینه بالینی به عنوان ارکان اصلی برخورد با بیمار در -2

 بیماران ارتوپدی توجه نمایند . استفاده از ساده ترین و در دسترس ترین ابزار جهت تشخیص به موقع در -9

 توجه نمایند . اهمیت آتل گیری در حفظ عناصر حیاتی بیمار وپیشگیری از عوارض در -4
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 توجه نمایند . حفظ خونسردی و تصمیم گیری منطقی و علمی برای بیمار در -5

 توجه نمایند . فراگیری اصول، در برخورد با بیماران ارتوپدی در -6

 .توجه نمایند  با بیماران Biosychosocialیوسایکوسوشیال برخورد با  در -7

 توجه نمایند . در برخورد با بیمار در اقتصاد درمان -8

 اهمیت دهند . ( Problem orientedبرمبنای مشکل ) با بیماران ارتوپدی برخورد در -3

 از دانشجویان انتظار می رود که بتوانند : ج( حیطه عملکرد ) مهارت(
د.ننوع شکستگی را بر روی رادیولوژی نشان  ده 5حداقل  -0                 

 د.ننوع در رفتگی را روی رادیولوژی نشان ده 9حداقل   -2

 را نشان دهند. XRبر روی  کستگی و دررفتگی ش  -9

 دنشکستگی های ناشی از ضربه مستقیم را برروی رادیوگرافی نشان ده -4

 دنیر مستقیم را بر روی رادیوگرافی نشان دهشکستگی های ناشی از ضربه غ  -5

 دنبالینی شکستگی را برروی بیمار نشان ده نشانه های -6

 د.نشکستگی های مختلف ) تقسیم بندی بر حسب خط، محل ومکانیسم( را نشان ده XRبر روی   -7

 (افیز تپی فیز ، دیافیز وم )ادننشان ده XRمناطق مختلف استخوانهای دراز را برروی   -8

 د.نیل و کندیلها را نشان دهو ناحیه تروکانتر وناحیه سوپراکندناحیه تروکانتر –فمور، سروگردن  XRبر روی   -3

 د.نیل و کندیلها را نشان دهبزرگ و کوچک شفت و ناحیه سوپراکند توبروزیته -سر -هرمروس XRبر روی   -01

 دنل ها را نشان دهمتافیز شفت و مالئو -اطبق های تیبی -تیبیا XRبر روی   -00

 دنمچ دست استخوانهای مختلف را نشان ده XRبر روی   -02

 دنرا نشان ده دست استخوانهای مختلف  کف  XRبر روی  -09

 دنساعد، قستمهای مختلف استخوان را نشان ده XR بر روی  -04

 دناستخوان لگن قسمتهای مختلف را نشان ده XRبر روی  -05

 د.ننشان ده XRشکستگی های خاص منحصر به اطفال را نام ببرد و برروی   -06

 د.نتغییرات رنگ اندامها ومفاصل را بر روی بیمار نشان ده  -07

 دنتورم ( را در مناطق مختلف بر روی بیمار و شخص سالم نشان ده -تغییرات قطر اندامها ) آتروفی  -08

 د ) مطابق باترمینولوژیهای شایع که در جلسه اول برایش گفته شده بود (ننشان دهانحرافات اندامها را برروی بیمار   -03

 د. نراه رفتن طبیعی، غیرطبیعی را برروی شخص سا لم و بیماران نشان ده  -21

 د.ننبض های محیطی را در محل خودشان لمس کن  -20

 د.نحس و حرکت را در اندامها معاینه کن  -22

 د.نب رادیال و اولنا را در اندام فوقانی بیان کند و بر روی شخص سالم و بمیار معاینه کنفونکسیون کلی اعصا  -29
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سیاتیک پرونئال مشترک وتیبتال خلفی را در اندام تحتانی شخص سالم بیان کند و بر روی  فمورال ،  فونکسیون اعصاب  -24

 د.نبیمار معاینه کن

 دنتست های شایع شانه انجام ده -25

 د.نکامل انجام ده Muscle- Testیک   -26

 د.نآتل گذاری را بطور صحیح انجام ده  -27

 د.ننشان   ده XPشکستگی های کالویکول را تعریف و طبقه بندی کند. و بر روی   -28 

 د ننشان دهXP شکستگی های شفت هومروس ار تعریف وطبقه بندی  کند و برروی -23

 دننشان ده XRدر رفتگی هیپ را روی   -91

 دننشان ده XRشکستگی های اینترتروکانتریک را بر روی   -90

 د.ننشان ده XRشکستگی های شفت فمور را بر روی   -92

 دننشان ده XRبیا را برروی یشکستگی های شفت ت -99

 دننان ده XRشکستگی های قوزک پا را -94

عضو مبتال به عفونت استخوانی را  و اسکن وضعیت  CRP و ESRو XRبا در دست داشتن شرح حال، فرمول شمارش،  -95

 د.نارزیابی و تفسیر وارائه طریق نمای

 

 

 قسمت  بیماریهای ارتوپدی       

 در پایان دوره انتظار میرود دانشجویان کارآموز قادر باشند 

 الف (حیطه دانش :
 د.نعفونت استخوان و مفصل را تعریف نمای  -0       

د.نانی را شرح دهپاتوفیزیولوژی عفونت استخو  -2  

د.نپاتوفیزیولوژی عفونت مفصلی را شرح ده  -9  

دنعالئم بالینی عفونت استخوانی و مفصلی را نام ببر  -4  

د.نتغییرات خونی را در عفونت های استخوانی و مفصلی را نام ببرد و اهمیت آنها را طبقه بندی نمای  -5  

د. نفصلی شرح دهد و آنها را برحسب زمان طبقه بندی کنتغییرات رادیولوژیک را درقسمت های استخوانی م  -6  

د.ناهمیت ایزوتوپ اسکن را در تشخیص عفونت استخوانی مفصلی شرح ده  -7  

دناقدامات دیگر پاراکلینیک را در تشخیص نام ببر  -8  

دنعوارض عفونت های استخوانی مفصلی را نام ببر  -3  

دنی را شرح دهمفصل زود رس عفونت های استخوانی اهمیت تشخیص -01  

د.ناقدامات درمانی را به ترتیب اولویت شرح ده  -00  

و اسکن وضعیت عضو مبتال به عفونت   ESR-CRP,XRبا دردست داشتن شرح حال، فرمول شمارش،-02

 د.ناستخوانی را ارزیابی و تفسیر و ارائه طریق نمای
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 د.نتازمان ارجاع به متخصص نام ببر در صورت تشخیص عفونت استخوانی و مفصلی اقدامات الزم را -09

 د.ند و سه جزء فرمیتی را نام ببرنکالب فوت را تعریف نمای -04

 دنبیماریهایی را که کالب فوت در آنها دیده می شود نام ببر  -05

 د.نراههای درمانی را بترتیب نام ببر -06

 را تعریف و طبقه بندی نمایند DDHعالئم بالینی   -07

 د.نرا در بدو تولد نام ببر DDHلینی عالئم با  -08

 د.ندر کودکان زیر یک سال و باالی یکسال شرح دهد و برروی بیمار نشان ده DDHعالئم بالینی   -03

 د.نرا زیر یکماهگی شرح ده DDHاهمیت تشخیص   -21

 Risk Factorد. نرا نام ببر DDHریسک فاکتورهای   -20

 .د نرا نام ببر DDHراههای درمانی  -22

29-  Pes- Valgus  د.نرا شرح ده 

 دنرا نام ببر  Pes- Valgus بیماریهای شایع همراه  -24

25- Metatarsus varus دنرا شرح دهد و طبقه بندی نمای 

 د.نراههای درمانی آنرا نام ببر  -26

       Leg-calve-Perthesد.نرا شرح ده Leg- perthesعالئم بالینی بیماری   -27

 د.ننشان ده  XRرا شرح داده و بر روی  Leg- perthesرادیولوژیک بیماری عالئم   -28

 حیطه عملکرد ) مهارت(ج( 
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و اسکن وضعیت عضو مبتال به عفونت   ESR-CRP,XRبا دردست داشتن شرح حال، فرمول شمارش، -0

 د.ناستخوانی را ارزیابی و تفسیر و ارائه طریق نمای

 د.نیماران، کالب فوت را نشان دهدر مشاهده پای ب -2

 د.ننوزادان را بر روی بیمار نشان ده Screeningتستهای الزم برای   -9

 دنرا نشان دهبر روی بیمار   DDHبالینی  نشانه های -4

 د.ننشان ده XRرا شرح داده و بر روی  Legg-perthesبیماری  عالئم رادیولوژی  -5

6- Valgus  وVarus یولوژی نشان دهد.زانو را روی راد 

7- Valgus  وVarus  هیپ را روی رادیولوژی نشان دهد 
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 ی ) عناوین توانستنی ( بخش ارتوپد های Procedureجدول تعیین میزان کسب مهارتهای عملی در 

 دانشجو پس از پایان دوره به اهداف اختصاصی زیر برسد:

ف
 ردی

ه باشددید عنوان مهارت  
تحت نظارت 

 استاد انجام دهد

بطور مستقل و 

با تسلط انجام 

 دهد

 مالحظات

(بیمار 01تهیه شرح حال ) حداقل  1  √___ √

بیمار (  01معاینه بالینی حداقل  2  √ √ √ 

 √ √ √ شستشو و پانسمان زخم ارتوپدی  3

 √ --- √ سیری بیماری و ثبت نتایج پاراکلینیکی 4

5 
ایشات پاراکلینیکی و یر آزمتفس

های شایع ارتوپدیگرافی  
√ √ --- 

6 
نمودن موقت شکستگی ها ) باند  ثابت

 آتل بندی (
√ √ √ 

 √ √ √ معاینه مفاصل 7

8 
تستهای تشخیصی اختصاص در 

 ارتوپدی
√ √ √ 

درمان  9 Order √ --- --- 

گیریها گچ 11  √ --- --- 

ش پوستیکش 11  √ √ √ 

د با بیمارمولتیپل ترومانحوه برخور 12  √ √ --- 
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 √ √ √ نبضهای محیظی و تغییر رنگ 13

 --- --- √        تشخیص  انواع انحرافات اندامها 14

) راه رفتن (های شایع   15 gateانواع √ --- --- 

 √ √ √ حسن و حرکت ) دست و پا( 16

17 Progress note ثبت     √   

 

   ) عناوین دانستنی ( موارد مهم و شایع بیماریهای ارتوپدی  ) MANEGMENT نحوه اداره )  در گیریول تعیین میزان یادجد

 کارآموز پس از پایان دوره به اهداف اختصاصی زیر برسد:

 عنوان ) اهداف اختصاصی( ردیف
شرح دهد 

 ) بیان کند(

یصی تشخ

افتراقی 

 دهد

طرح 

درمانی 

 ارائه کند

 مالحظات

1 
 و معاینه فیزیکی حالاصول تهیه شرح 

 و ترمیتولوژی ارتوپدی 
√--- ---

2 

مها روش برخورد با شکستگهای اندا

 وستون فقرات و بیماریهای شایع

 ارتوپدی و عوارض آنها
√ √ √ 

3 
و لگن و  -انواع شکستگهای اندامها

 ستون فقرات 
√ √ √ 

4 
انواع دررفتگی ها و عوارض آنها در 

قراتلگن و ستون ف –اندامها   
√ √ √ 

 --- --- √ انواع تصویر نگاریهای و آزمایشات پارکلینیکی  5
و جایگاه  اهمیت تقدم و تاخر

 درخواست هرکدام

تاندون و عضالت  –نحوه ترمیم استخوان  6  √ --- ---  

  --- --- √ استفاده انواع از کشش در ارتوپدی 7

  --- --- √ انواع گچگیریها در ارتوپدی 8

یون عروق و اعصاب محیطیفونکس 9  √ √ ---  



15  

 

  √ √ √ عفونتهای استخوان و مفاصل 11

مورهای استخوانیانواع تو 11  √ √ √  

12 
بیماریهای شایع ارتوپدی ) کالب 

 ( پرتز -تغییر شکلهای پا -DDHفوت
√ √ √  

فتق دیسک کمری –پارگی منیسک  13  √ √ √  

ی شایعها 14 GATE(برروی بیمار نشان دهد ایفای نقش ) --- √ √ انواع  

15 MUSSLE TEST √ --- --- 

   √ حس و حرکت ) دست و پا ( 16

 √ √ √ عفونت های استخوان و مفاصل 17

 

 

 تمرینات طول دوره:

 گزارش صبحگاهی 

 راند آموزشی 

 کنفرانس 

 ژورنال کالب 

 تمرینات فردی در درمانگاه و بخش 

 مشارکت در طرحهای تحقیقاتی 

 عملحضور در اتاق  
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 روش  تدریس
( مشخص گردیده  در تدوین  ×با توجه به اهداف و محتوی برنامه از روشهایی که با عالمت ) 

 استفاده خواهد شد:

 

                    سخنرانی  -   

        سخنرانی برنامه ریزی شده   -  

 Bed side teaching    آموزش بر بالین بیماری -  

 شبیه سازی    -
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 الگو سازی   -

 پرسش و پاسخ  - 

 کنفرانس درون بخش -  

                                                     rolp play ایفای نقش       -
   oral presentation    O/P - 

 
 سنجش و ارزیابی دانشجو

 

( مشخص گردیده  ×از روشهایی که با عالمت ) با توجه به اهداف ویژه برای ارزیابی دانشجویان 

 استفاده خواهد شد.

    تشریحی ) کوتاه پاسخ، بلند پاسخ (     

       جور کردنی     

       صحیح و غلط     

 چند گزینه ای     

    OSCE      

 (DOPSکارعملی)   

 آزمون شفاهی    

 شیوه ارزیابی براساس اهداف اختصاصی تعیین شده:

 نمره روش ارزیابی داف اختصاصیاه

 الف(:

به منظور جلب اعتماد و کسب اطالعات صحیح و  -0

کامل از بیمار با ظاهری آراسته ارتباط گفتاری و 

 رفتاری مطلوب برقرار کنند.

 ضوابط و مقررات ویژه بخش را رعایت کنند. -2

به اهمیت برخورد با اورژانسهای ارتوپدی واقف  -9

 باشند.

 مشاهده

 چک لیست
 نمره 21



18  

 

 داخل بخش طرز برخورد و رفتار -4

 ب(:

ر را براساس شرح حال و معاینه فیزیکی بیما  -0

 .استانداردهای موجود انجام دهند

  سیر بیماری در بیماران ارتوپدی را ثبت نمایند . -2

به ازای هر بیماری که در طول دوره 

به او موظف به اخذ شرح حال و 

معاینه فیزیکی شده است ) براساس 

 شاهده (م

 نمره 21

 ج(:

 توانائی علمی و قدرت تجزیه و تحلیل  -
 نمره 21 مشاهده و امتحان شفاهی

 د( :

 کشیک (  -درمانگاه –تمرینات فردی) کنفرانس 
 مشاهده

 نمره01

 ه(

 درصد بیماریهای شایع ارتوپدی را تشخیص داده  81حداقل  

 .آنرا شرح دهند  manegmentو 

ه امتحان کتبی پایان دور

 پاسخ (کوتاه  -) چهارگزینه ائی

 امتحان شفاهی پایان دوره
OSCE 

 نمره91

 نمره 011  

 از بخش الف می باشد . 05: الزمه ارزیابی در بخش های ب ج د ه کسب نمره حداقل  0تبصره 

 خواهد شد و نمره نهایی در این بخش مشخص خواهد شد . 5: مجموع نمره نهایی تقسیم بر  2تبصره 

 

 منابع آموزشی و کتب علمی 

 

 درسنامه جامع ارتوپدی 
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 شکستگیهای آدامز 

 بیماریهای آدامز 

 Happen fieldمعاینات فیزیکی  

 :منابع دیگر برای مطالعه بیشتر  

 

-Campbellms: operative orthopedics. 

-Rockwood: fractures. 

-Journal of Bone and Joint Surgery ( A&B ) 

-Journal of pediatric orthopedics. 


