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سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

ت عالوه بر داشتن دانش و مهار دیکارکنان آن با ،یپزشک یهاتیموجود در شغل فور یخاص و سخت طیبا توجه به شرا

از  یبیشامل ترک یپزشک یهاتی(. شغل کارکنان فور1برخوردار باشند) ییباال یو حرکت یجسمان یاز آمادگ یتخصص

قدرت  ،یتنفس -یاستقامت قلب نیاست. بنابرا دینسبتاً شد یت بدنیکوتاه با فعال یهاسبک و دوره یبدن تیبا فعال ییهادوره

 یهایژگیز وا یتعادل و چابک ،یالعمل، هماهنگسرعت عمل، زمان عکس ،یریپذانعطاف ،یاستقامت عضالن ،یعضالن

آمادگی  یگذارهیهای دانشجویی، زمان مهمی برای سازندگی و پا(. سال2است) یپزشک یهاتیرشته فور زیمورد ن یجسمان

رشته  یحال در برنامه درس نیو سراسر عمر است. با ا یدر دوران کار یپزشک یهاتیفور انیجسمانی دانشجو

 یدر مقطع کاردان ،یدانشگاه یهارشته ریموضوع نشده ست و مشابه سا نیبه ا یاژهیتوجه و یپزشک یهاتیفور

 یبدن تیدر قالب ترب یبدن تیواحد ترب 2 یکارشناس مقطعو در  یعموم یبدنتیواحد درس ترب 1تنها  یپزشک یهاتیفور

 . شودیارائه م 2و  1 یعموم

الزم در مشاغل  یجسمان یانجام هر فعالیتی که قابل تصور است، نیاز به یک سطح از آمادگی است. سطح آمادگ برای

انجام دهد متفاوت است. آمادگی دارای دو سطح کلی  خواهدیکه م یتیو نوع فعال ژهیو تیبه فعال ازیمختلف با توجه به ن

بخشی که باید با تمرین به دست آید. در هر دو  -2وجود دارد  هبخشی که ذاتی و ارثی است و در فرد نهفت -1است: 

از  دیبا یپزشک یهاتی. کارکنان فوراندازدیو بی تمرینی آن را به مخاطره م دهدیصورت تمرین سطح آمادگی را تغییر م

همواره آماده باشند  دیبا هاخود را به نحو احسن انجام دهند. آن فیبرخوردار باشند تا بتوانند وظا ییباال یجسمان یآمادگ

 یجسمان ی(. عدم آمادگ3را برای آنان شروع کنند) یحاضر شوند و اقدامات درمان مارانیب نیزمان در بال نیترو در کم

 یباعث بروز مشکالت عضالت تواندیالشعاع قرار دهد مرا تحت یپزشک تیکارکنان فور یرسانخدمت تیفیکه ک ضمن آن

بلند کردن، هل  ،ییجابا حداکثر سرعت مانند جابه یاورژانس یهاکارکنان هنگام مراقبت فی. وظاودش زیها ندر آن یاسکلت

 جادیاز عوامل مهم ا وزن،نیسنگ مارانیدر ب ژهیوها، بهمتصل به آن زاتیو تجه مارانیحمل و انتقال ب دن،یکش ایدادن 

                                                 
 koohestanihr@savehums.ac.ir.  رانیا ،ساوه، ساوه یدانشکده علوم پزشک ،ی(، گروه آموزش پزشکاری)استاد یکوهستان درضایدکتر حم نویسنده مسؤول: *

 ی(، سم شناساری)استاد یمصر ی(؛ دکتر مهدbaghcheghinayereh@gmail.com. )رانیساوه، اساوه،  یدانشکده علوم پزشک ،ی(، گروه پرستاراری)استاد یباغچق رهین دکتر

 (mesrymd@gmail.com. )رانیاهلل )عج(، تهران، ا ةیبق یدانشگاه علوم پزشک ث،یطب قرآن و حد قاتیمرکز تحق ها،تیو مسموم ینیبال
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پراسترس و  یهاطیخارج کردن افراد گرفتار، در مح ایکارکنان بارها مجبورند بر نیاست. ا یاسکلت یاختالالت عضالن

با  سهیآنان را در مقا هاتیکارکنان فور یشغل تیرو ماه نی(. از ا4و فضای محدود و کوچک آمبوالنس کار کنند) یبحران

با  یعضالن - یو اختالالت اسکلت دهدیقرار م یاز عوارض جسم ارییدر معرض بس ترشیسالمت ب ۀاعضای حرف ریسا

سبب مختل  تواندیم یو عروق خون یطیها، مفاصل، اعصاب محها، رباطدر عضالت، تاندون بیاز آس یاگسترده ۀدامن

 (. 5)شودیها مآن یرسانخدمات تیفیشدن عملکرد و ک

س و در در کیکه حداقل  کنندیم شنهادی( پیپزشک یهاتیساله در آموزش رشته فور نی)باسابقه چند سندگانینو نیبنابرا

 یبدن تیو ترب یجسمان یبا عنوان آمادگ یدرس ،یعموم یبدن تیعالوه بر درس ترب یلیدر هر ترم تحص الدهیحالت ا

صورت مکتوب در برنامه درس به نیرشته اضافه شود و سرفصل ا نیبه ا یدرس تخصص کیعنوان و به یتخصص

رشته  یدر برنامه درس یجزو دروس عموم یبدن تیدرس ترب نکهیاضافه شود. در حال حاضر با توجه به ا یآموزش

 یبدن تیترب انیدرس ارائه نشده است و مرب نیا یبرا یدر نظر گرفته شده است، سرفصل مشخص یپزشک یهاتیفور

توجه شود که  زینکته ن نیبه ا دیبا تیو در نها کنندیدوره را برگزار م نیا یصورت عمومها بهرشته ریاغلب همانند سا

 یسازوکار دیبا نیدارد، بنابرا ازیمداوم ن نیو به دست آوردن و حفظ آن به تمر ستیشدن ن رهیقابل ذخ یجسمان یآمادگ

خود قرار  یروزانه یاز برنامه یورزش را بخش زیبه کار ن شتغالافراد در زمان ا نیا ،یلیالتحصاتخاذ گردد که بعد از فارغ

 دهند.
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