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 مقدمه ناشر

ی چاپ و نشر کتب آمادگی ی رهپویان شریف با بیش از بیست و دو سال تالش در زمینهموسسه

 ای دارد.بورد تخصصی در بین داوطلبان جایگاه ویژهارتقاء و های آزمون

االی مطالب، باصلی و حجم  ی تکسترو با توجه به زمان اندک داوطلبان محترم، برای مطالعهاز این

سترسی داوطلبان به خالصه دگونه ارائه داد تا با فرد خود را اینریف ساختار منحصر بهی رهپویان شموسسه

، در زمان مطالب موجود در رفرنس و همچنین مرور مطالب در قالب سواالت ارتقاء و بورد چند سال اخیر

 ی مطلوب رسید.کم بتوان به نتیجه

رور سریع، ایی با عناوین اکسیر، سیمیا، مههمچنین در کنار ساختار اصلی کتب کیمیا، مجموعه کتاب

زشی دستیاران و آسکی، مقاالت و... تولید و در اختیار داوطلبان محترم قرار داده تا نیازهای علمی و آمو
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کاران عززی   با سالم و عرض احترام خدمت دوستان و هم
چند  گری هریاریاه امید است این سری از کتاب باشدمیاهی ارتقا و بورد کتاب حاضر رتجمه و تلخیص از اغلب مطالب مهم رفرانس آزمون

کات مهم از فصول کتاب باشد.  ین زمان ربای داوطلبان و دستیاران عززیرترد کواته اندک رد جهت افزایش سرعت مرور مطالب و دسترسی هب ن
کاران عززیم آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم رد راستای این  ن ندک هب دوستافرسا کمکی هر چند ادف زبرگ و مسیر طاقتهربای تمامی دوستان و هم

 زبرگوارم کرده باشم.
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 تکاملفصل اول: رشد و 
 

 تعاریف

۱ )growth :های داخلی بدن یک فرد است.ارگانمعنای افزایش سایز بدن یا به 

۲) development: و در  شودمیمنجر به بلوغ و تکامل در سنین کودکی معنای تغییرات فیزیکی که به

 بخشد.روندی است که انسان را به لحاظ فیزیولوژیک تکامل میواقع 

 است.جتماعی تروماهای فیزیکی و عوامل اقتصادی ا، ژنتیک، تغذیه شامل:  developmentگذار برعوامل تاثیر

که در  باشداست سیستم دستگاه عصبی مرکزی میکننده رشد و تکامل کودک ترین عاملی که تعیینمهم

 افراد مختلف متفاوت است.

 نرمالرشد و تکامل 

 شوند.یمشاهده مهای شناختی نیز با این وجود فعالیت لیو رفلکسی استصورت به های نوزادیاغلب فعالیت

ا از سایر افراد رو باید بتواند چهره مادر های خود را منحرف کند نوزاد باید بتواند در واکنش به صدا چشم

 .تشخیص دهد

 لکشن نسبیفو نوزاد در هنگام تولد در یک کانترکچر  تون فلکسور است ،در زمان تولد تون عضالنی غالب

 .قرار داردفیزیولوژیک 

 تکامل اختالالت رشد و

 شوند:گروه ماژور تقسیم می ۴این اختالالت به 

۱) malformation :یکdefect   وم بارداری ددر طی ماه  در ارگانوژنز نرمالاستراکچرال ناشی از نقص یا وقفه

 PFFDو  Poland ، سندرمداکتیلیداکتیلی، پاراآگزیال پلیسینمانند: میلومننگوسل،  باشد.( می۸ تا ۴)هفته 

۲)deformation  :یا، شکلنقص در فرم ،site  شودمید علت استرس مکانیکال ایجایک ناحیه از بدن که به .

 لوژیک تیبیافیزیو  bowingو هیپراکستانسیون مادرزادی زانو ،وس، کاکانئووالگوساداکتمانند: متاتارسوس 

رماسیون استعداد دفورمیتی، مالفو برخالفافتراق بین دفورمیتی و مالفورماسیون بسیار مهم است زیرا  نکته:

 شوند.درمان می  castingخود یا با استفاده از بریس وهها خودبو اکثر دفورمیتی خودی نداردهبهبود خودب

۳) disruption: یکمثل داروها یا مواد توکس اختالل مورفولوژیک ناشی از یک عامل اکسترینسیک 

 (۱۴۰۰)سوال بورد باند   congenital constrictionمانند:

۴)dyspelasia  :آکندروپالزی ا، . مانند: استئوژنز ایمپرفکتنقص ساختاری به علت عدم تمایز سلولی در بافت

 پالزی(فیزیال دیس)اسپوندیلواپی  SEDو
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FIGURE 1-2 Typical position of the neonate with vertex presentation. The hips and knees 

are flexed, the lower legs are rotated internally, and the feet are rotated further inward on the 

lower leg. The lower limbs are contracted into this position for a variable period after birth. 

 
FIGURE 1-3 Evolution of head-to-trunk proportion throughout growth. In the neonate 

the head is proportionately signifcantly larger relative to the trunk than it will be at 

skeletal maturity. (Reproduced from Hensinger RN: Standards in pediatric orthopedics, 

New York, 1986, Raven Press.) 

 بدن سایزبررسی تناسب 

 قسمت پاترین نسبت به سمفیز پوبیس تا تحتانی سر تا سمفیز پوبیس فوقانیفاصله قسمت 

 این نسبت در زمان تولد:

 اندام تحتانی  سر و تنه    ۷به  ۱در زمان تولد  ☆

 اندام تحتانی = تنه و سر  ۱به  ۱سالگی:  ۱۰حدود  ☆

 رسد.می ۱از تر کم سالگی این نسبت به ۱۰بعد از  ☆

 physical growth های سنجشروش

 .شودمیگیری و ثبت ر دو سال اول در هر ویزیت اندازهد (:(head circumference دور سر (۱

های رشد و تکامل در کنندهبینییکی از بهترین پیش .شودمینسبت به صدک نرمال بررسی  قد و وزن: (۲

 کودکی و نوزادی است.
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 :های بررسی بیشتراندیکاسیون

 ۳تر از صدک کم 

  ۹۷صدک بیشتر از 

  اخیر در فردی که رشد نرمال داشتهانحراف 

 رشد و بسته شدن صفحه رشد: (۳

 <<<نهای بداستخوان  ossifyingو شدن فیز سن بسته

 
FIGURE 1-6 Average age at appearance of secondary centers of ossifcation in the 

epiphyses of the upper extremity, with ages for boys (blue) and girls (pink). FW, Fetal 

week. (Adapted from von Lanz T, Wachsmuth W: Praktische anatomie, Berlin, 1938, 

Julius Springer, p 28.) 
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FIGURE 1-7 Average age at closure of growth plates (physes) in the epiphyses of the 

upper extremity, with ages for boys (blue) and girls (pink). (Adapted from von Lanz T, 

Wachsmuth W: Praktische anatomie, Berlin, 1938, Julius Springer, p 28.) 
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FIGURE 1-8 Average age at appearance of secondary centers of ossifcation in the 

epiphyses of the lower extremity, with ages for boys (blue) and girls (pink). FW, Fetal 

week. (Adapted from von Lanz T, Wachsmuth W: Praktische anatomie, Berlin, 1938, 

Julius Springer, p 28.) 
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FIGURE 1-9 Average age at closure of growth plate (physis) in the epiphyses of the 

lower extremity, with ages for boys (blue) and girls (pink). (Adapted from von Lanz T, 

Wachsmuth W: Praktische anatomie, Berlin, 1938, Julius Springer, p 29.) 
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FIGURE 1-13 Tanner’s stages of development of secondary sexual characteristics: 

female. A, Breast development. B, Genital development. 

ژنیتالیا ایز سو در پسران   breast. در دختران سایز برمبنای مراحل بلوغ جنسی کودک استمراحل تانر: (۴

 .شودمیو از موهای پوبیس در هر دو جنس استفاده 

 
FIGURE 1-12 Tanner’s stages of development of secondary sexual characteristics: male. 
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 تکاملمراحل 
Gross Motor Skills 

 تواند در حالت پرون سر خود را باالتر از بدن قرار دهد.میماهگی:  ۳

 roll overماهگی:  ۶تا  ۴

 حفظ کند. شودمیماهگی: باید بتواند کنترل سر را وقتی از حالت سوپاین به نشسته برده  ۶

 با کمک مختصرماهگی: نشستن  ۷تا  ۶

 برود.ماهگی: با کمک مبلمان راه  ۱۲تا  ۹

 ماهگی: ایستادن بدون ساپورت ۱۴

 با کمک ماهگی: دویدن و باال رفتن از پله ۱۸

 باال رفتن از پله بدون ساپورت سالگی: ۲

 بدون کمکپایین آمدن از پله  سالگی: ۳

 پایین آمدن از پله با کمک سالگی: ۴

 شکل ظاهری راه رفتن کودک

زوها در حالت دادن با هیپرفلکسیون هیپ و زانوها و قرار( و wide) رفتن کودک با پاهای بازدر شروع راه 

 رود.های سریع راه میفلکسیون و با گام

 ۵تا  ۳، در سن شودمیتدریج شبیه به بالغین تدریج با تکامل سیستم نوروماسکوالر الگوی راه رفتن بهبه

 .(۱۴۰۰)بورد  رسدسالگی الگو به بالغین می




