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هدف کلی دوره :آضُبیی بب تکُٕنٕژی جرادی در جرادی ْبی
ارتٕپذی .
اهداف کلی جلسات:
 -6بب آَبتٕيی ٔ فیسیٕنٕژی ارتٕپذی آضُب ضٕد.
 -2آيبدگی ْبی لبم از ػًم جرادی ارتٕپذی را ضرح دْذ.
 -3بب تجٓیسات يٕرد َیبز جٓت اػًبل ارتٕپذی آضُب ضٕد.
 -1بب إَاع ضکستگی اَذاو فٕلبَی آضُب ضٕد.
 -5بب إَاع ضکستگی اَذاو تذتبَی آضُب ضٕد.
 -6بب إَاع در رفتگی اَذاو فٕلبَی ٔ دريبٌ آٌ آضُب ضٕد.
 -7بب إَاع در رفتگی اَذاو تذتبَی ٔ دريبٌ آٌ آضُب ضٕد.
 -8بب گچگیری ٔ إَاع آتم آضُب ضٕد
 -9بب جرادی آرترٔپالستی آضُب ضٕد.
 -61بب جرادی آرترٔسکٕپی آضُب ضٕد.
 -66بب کهیبت جرادی تريیى تبَذٌٔ آضُب ضٕد.
 -62بب جرادی تريیى تبَذٌٔ آضیم ٔ رٔتبتٕر کبف آضُب ضٕد.
 -63بب إَاع تراکطٍ آضُب ضٕد
 -61بب کهیبت آيپٕتبسیٌٕ اَذاو آضُب ضٕد.

 -65بب ػٕارض ٔ إَاع آيپٕتبسیٌٕ آضُب ضٕد.
 -66بب إَاع جرادی ْبی أرژاَسی ارتٕپذی آضُب ضٕد.
 -1آشٌایی با آًاتىهی و فیسیىلىژی ارتىپذی
در پایاى داًشجى قادر باشذ:
 -6 -6آَبتٕيی سیستى اسکهتی بذٌ ضبيالستخٕاٌ ْب ،غضرٔف
ْب ،يفبصم ،رببط ْب ٔ تبَذٌٔ ْب را ضرح دْذ.
ٔ -6 -2ظبیف دستگبِ اسکهتی را َبو ببرد.
 -6 -3سبختبر استخٕاٌ را تٕضیخ دْذ.
 -6 -1إَاع يفصم را َبو ببرد.
 -6 -5تمسیى بُذی يفبصم سیُٕٔیبل را رکر ًَبیذ.
 -6 -6بخص ْبی يختهف اسکهت جبَبی را ضرح دْذ.
 -2آشٌایی با آهادگی های قبل از عول جراحی ارتىپذی
در پایاى داًشجى قادر باشذ:
 -2 -6رٔش ْبی تطخیصی در جرادی ارتٕپذی را َبو ببرد.
 -2 -2الذايبت يرالبتی جٓت افسایص ایًُی پرسُم در ُْگبو
جرادی ارتٕپذی را بیبٌ ًَبیذ.
 -2 -3يرالبت ْبی لبم از ػًم در بیًبراٌ کبَذیذ جرادی
ارتٕپذی را َبو ببرد.
 -2 -1ػٕارض ضبیغ در جرادی ارتٕپذی را َبو ببرد.
 -2 -5يرالبت ْبی بؼذ از ػًم در جرادی ْبی ارتٕپذی را
تٕضیخ دْذ.
 -2 -6إَاع پٕزیطٍ ْبی جرادی ارتٕپذی را بب یکذیگر
يمبیسّ ًَبیذ.
 -3آشٌایی با تجهیسات هىرد ًیاز جهت اعوال ارتىپذی
در پایاى داًشجى قادر باشذ:
 -3 -1تجٓیسات بّ کبر گرفتّ ضذِ در جرادی ارتٕپذی را َبو
ببرد.

 -3 -2در يٕرد کبربرد دستگبِ ْبی بّ کبر گرفتّ ضذِ در
جرادی ارتٕپذی تٕضیخ دْذ.
 -3 -3در يٕرد ابسار جرادی بّ کبر گرفتّ ضذِ در جرادی
ارتٕپذی را تٕضیخ دْذ.
ٔ -3 -4سبیم برَذِ برلی ٔ ببدی را بب یکذیگر يمبیسّ
ًَبیذ.
 -3 -5إَاع پیچ ْبی بّ کبر رفتّ در جرادی ارتٕپذی را بب
یکذیگر يمبیسّ ًَبیذ.
 -3 -6تفبٔت رٔش  DHSٔDCSرا بیبٌ ًَبیذ.
 -3 -7إَاع فیکسبتٕر ْبی داخهی ٔ خبرجی را تٕضیخ دْذ.
 -4آشٌایی با اًىاع شکستگی اًذام فىقاًی
در پایاى داًشجى قادر باشذ:
-1
-2
-3
-4
-5

ضکستگی اَذاو فٕلبَی را بب یکذیگر يمبیسّ

 -1إَاع
ًَبیذ.
 -1ػٕارض َبضی از ضکستگی اَذاو فٕلبَی را َبو ببرد.
 -1فیسیٕنٕژی تريیى استخٕاٌ را بیبٌ ًَبیذ
اَذاو فٕلبَی
 -1إَاع رٔش ْبی دريبَی در ضکستگی ْب
را بب یکذیگر يمبیسّ ًَبیذ
 -1ضکستگی استخٕاَی در کٕدکبٌ ٔ بسرگسبالٌ را بب یکذیگر
يمبیسّ ًَبیذ.

 -5آشٌایی با اًىاع شکستگی اًذام تحتاًی
در پایاى داًشجى قادر باشذ:
 -5 -1إَاع
ًَبیذ.
 -5 -2ػٕارض َبضی از ضکستگی اَذاو تذتبَی را َبو ببرد.
 -5 -3إَاع رٔش ْبی دريبَی در ضکستگی ْب اَذاو تذتبَی
را بب یکذیگر يمبیسّ ًَبیذ.
 -5-1پٕکی استخٕاٌ ٔ يرالبت ْبی يربٕط بّ آٌ را تٕضیخ
دْذ.
ضکستگی اَذاو تذتبَی را بب یکذیگر يمبیسّ

 -6آشٌایی با اًىاع در رفتگی اًذام فىقاًی و درهاى آى
در پایاى داًشجى قادر باشذ:
 -6-6إَاع دررفتگی اَذاو فٕلبَی را بب یکذیگر يمبیسّ
ًَبیذ.
 -6-2ػٕارض
ًَبیذ.

َبضی

از

دررفتگی

اَذاو

فٕلبَی

را

بیبٌ

 -6-3إَاع دريبٌ ْبی بّ کبر گرفتّ ضذِ در درفتگی ْبی
اَذاو فٕلبَی را بب یکذیگر يمبیسّ ًَبیذ.
 -7آشٌایی با اًىاع در رفتگی اًذام تحتاًی و درهاى آى

در پایاى داًشجى قادر باشذ:
 -7-6إَاع دررفتگی اَذاو تذتبَی را بب یکذیگر يمبیسّ
ًَبیذ.
 -7-2ػٕارض
ًَبیذ.

َبضی

از

دررفتگی

اَذاو

تذتبَی

را

بیبٌ

 -7-3إَاع دريبٌ ْبی بّ کبر گرفتّ ضذِ در درفتگی ْبی
اَذاو تذتبَی را بب یکذیگر يمبیسّ ًَبیذ.
 -8آشٌایی با اًىاع گچ گیری و آتل
در پایاى داًشجى قادر باشذ:
 -8-6بب إَاع گچ گیری در اَذاو فٕلبَی ٔ تذتبَی آضُب
ضٕد.
 -8-2بب إَاع آتم در اَذاو فٕلبَی ٔ تذتبَی آضُب ضٕد.
 -9آشٌایی با جراحی آرتروپالستی
در پایاى داًشجى قادر باشذ:
 -9 -6آرترٔپالستی را تؼریف ًَبیذ.

َ -9 -2کبت يرالبتی در دیٍ اَجبو آرترٔپالستی را ضرح
دْذ.
 -9 -3يرادم اَجبو آرترٔپالستی کبيم يفصم زإَ را ضرح
دْذ.
 -9 -1يرادم اَجبو آرترٔپالستی کبيم يفصم ْیپ را ضرح
دْذ.
 -9 -5يرادم اَجبو آرترٔپالستی کبيم يفصم ضبَّ را ضرح
دْذ.
يفصم
کبيم
آرترٔپالستی
اَجبو
يرادم
-9 -6
يتبکبرپٕفبنُژیبل را ضرح دْذ.

 -11آشٌایی با جراحی آرتروسکىپی
داًشجى در پایاى قادر باشذ:
 -61-6آرترٔسکٕپی را تؼریف ًَبیذ.
 -61-2يٕارد بّ کبر گیری آرترٔسکٕپی را بیبٌ ًَبیذ.
 -61-3تٕضیذبت الزو در اَجبو آرترٔسکٕپی را رکر
ًَبیذ.
 -61-1يرادم اَجبو آرترٔسکٕپی زإَ را تٕضیخ دْذ.
 -61-5در يٕرد اَجبو پبرگی يُیسک تٕضیخ دْذ.
 -61-6يرادم اَجبو آرترٔسکٕپی يفصم ضبَّ را ضرح دْذ.
 -11آشٌایی با کلیات جراحی ترهین تاًذوى
داًشجى در پایاى قادر خىاهذ بىد:
 -66 -1ػٕايم يٕثر در پبرگی تبَذٌٔ را َبو ببرد.
 -66 -2ػالیى پبرگی تبَذٌٔ را بیبٌ ًَبیذ.
-11آشٌایی با جراحی ترهین تاًذوى
داًشجى در پایاى قادر خىاهذ بىد:
 -62 -6يرادم اَجبو تريیى پبرگی رٔتبتٕر کبف را تٕضیخ
دْذ.

 -62-2يرادم اَجبو تريیى پبرگی تبَذٌٔ آضیم را ضرح
دْذ.
 -63آشٌایی با تراکشي استخىاى و پىستی
داًشجى در پایاى قادر خىاهذ بىد:
 -63-6إَاع بّ کبرگیری تراکطٍ را بیبٌ ًَبیذ.
 -63-2إَاع تراکطٍ پٕستی ٔ تراکطٍ
يرالبت ْبی يربٕط بّ آَٓب را تٕضیخ دْذ.

استخٕاَی

ٔ

َیس

 -11آشٌایی با کلیات آهپىتاسیىى اًذام
داًشجى در پایاى قادر خىاهذ بىد:
 -64-6ػهم اَجبو آيپٕتبسیٌٕ را َبو ببرد.
 -64-2بخص ْبی يختهف یک ػضٕ آيپٕتّ ضذِ را تٕضیخ دْذ.
 -64-3رٔش
ًَبیذ.

Myoplasty ٔ Myodesis

را در آيپٕتبسیٌٕ يمبیسّ

 -11آشٌایی با عىارض و اًىاع آهپىتاسیىى
داًشجى در پایاى قادر خىاهذ بىد:
 -65-6ػٕارض َبضی از آيپٕتبسیٌٕ را ضرح دْذ.
 -65-2يرالبت بؼذ از آيپٕتبسیٌٕ را تٕضیخ دْذ.
 -65-3إَاع آيپٕتبسیٌٕ
یکذیگر يمبیسّ ًَبیذ.

در

اَذاو

ْبی

يختهف

را

 -11آشٌایی با جراحی اورژاًسی ارتىپذی
داًشجى در پایاى قادر خىاهذ بىد:
 -66-6إَاع جرادی ْبی أرژاَسی ارتٕپذی را ضرح دْذ.

بب

 -66-2بب جرادی فبضیٕتٕيی آضُب ضٕد.
 -66-3ػٕارض جرادی ْبی أرژاَسی را ضرح دْذ.
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آضُبیی بب إَاع ضکستگی
اَذاو تذتبَی
آضُبیی بب إَاع دررفتگی
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