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 آشنایي جهت آموزشي نامه آیين از هایي بخش

 آموزشي قوانين با دانشجویان

  نام ثبت و ورود طیشرا:  اول فصل

 تكنولوژي اتاق عملدوره :كارشناسي پيوسته 

 ره : شرايط ورود به دو

 پذيرفته شدن در آزمون ورودي  پس از گذراندن دوره  پيش دانشگاهي  .1

 ثبت نام در زمان هاي تعيين شده آزمون سازمان سنجش در مراكز  .2

 ثبت نام در دانشگاه در زمانهاي تعيين شدهعدم  .3

 

 : دوم فصل

ساعت عملي يا 34ساعت نظري يا  11احد درسي به صورت نظام آموزشي :نظام  واحدي  در تمام دانشگاه هاي كشور الزم االجرا مي باشد هر و

 ساعت كارآموزي يا كارآموزي در عرصه مي باشد . 11آزمايشگاهي و 

نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و امكانات يك دوره تابستاني مي باشد . )در رشته هاي علوم پزشكي ارائه درس  2مركب از  : سال تحصيلي

 ي باشد و فقط دروس عمومي ارائه مي گردد.(تخصصي در تابستان ممنوع م

 ) بدون طول مدت امتحانات (.هفته مي باشد  6هفته و دوره تابستاني  11مدت هر نيمسال تحصيلي 

 

 : دانشگاه اراتياخت

ي ليتحص برنامهد. نماين ميتنظ ها ازين شيپ تيرعا با دروس بيترت به راي زير برنامهي شوراها مصوبي درس برنامه موظفند ها دنشگاهي تمام

 . باشدي م ها ه دانشگا عهده بر منابع انتخاب و درس كي در ديجد مطالب  طرح و مواد زير كردن جا جابه و سيتدر روش،  انيدانشجو

 

  ليتحص مدت طول وي درسی ها واحد:  سوم فصل

 :  واحدها تعداد

 واحد 134 وستهيپي كارشناس دوره

 

 : واحد انتخاب مجاز حد

 باشدي م واحد 6ي تابستاني واحدهاي انتخابي واحدها تعداد. كند انتخاب را درسي واحد 22 تا حداكثر و 12 حداقل نيمسال هر تواندي دانشجوم

 .باشدي مي درس واحد  24 تا واحد انتخاب به مجاز ،دانشكده نظر و راهنما استاد نظر با 11 از باالتر نمرات نيانگيم با دانشجويان

 دري كارآموز از قبل دانشجو ماندهيباقي واحدها اگر است معاف واحد 12 حداقل انتخاب شرط از دانشجو عرصه دري كارآموز از قبل مسالين در

 .كند انتخاب مسالين آن در را واحدها هيكل تواندي م باشد نشده مشروط قبل ترم كهي صورت در باشدي درس واحد 24 حداكثر روزانه دوره در عرصه
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 ،1يا يك درس تخصصي با شرايط تبصره  يعموم درس كي حداكثر ضرورت صورت در)باشدي نم مجاز عرصه دري كارآموز با همراهي درس واحد اخذ

 .(. در ضمن دروس وصاياي امام و آموزش قرآن را مازاد بر وضعيت مذكور مي تواند اخذ نمايدباشدي م ريپذ امكان

 مربوطهي ها دركالس و نموده اخذ را درس آن قبالً و باشد داشته ماندهيباقي تئور درس كي تنها دانشجو اگري تئور دروس مورد در: 9تبصره 

ي معرف صورت به را آن تواندي م مربوطه استاد و دانشكده نظر با باشد نكرده كسبي قبول نمره اي و نكرده شركت آن امتحان در كنيول  داشته شركت

  بگذراند.  استاد به

 

 ابيغ و حضور:  چهارم فصل

 آن ساعت مجموع  دهم يك عرصه دري كارآموز وي كارآموز و  هفدهم دو شگاهيآزما وي عمل هفدهم، چهاري نظر دروس از مجاز بتيغ حداكثر

 واحد درسي حذف مي شود. بتيغ شيافزا صورت در باشدي م درس

 

  اضافه و حذف:  پنجم فصل

 . باشدي مي ليتحص مسالين شروع از پس هفته 2 از كمتر اضافه و حذف زمان

 شده اخذي ها واحد تعداد كه نيا به مشروط دينما حذف را درس دو اي و كند اضافه گريد درس دو حداكثر تواندي م اضافه و حذف زمان دانشجودر

 . يا كمتر نشود ديننما تجاوز مقرر حد از

 ستين ريپذ امكان تابستان دوره در اضافه و  حذف. 

 است دانشگاهي آموزشي شورا ديتائ با امتحانات از قبل تا حداكثري تابستان دوره در شده، اخذ دروس هيكل حذف. 

 

  دانشجوي ليتحص شرفتيپي ابيارزش:  ششم فصل

.  شودي م انجام مسالين انيپا و مسالين نيب امتحانات جينتا وي آموزشي ها تيفعال و كالس در تيفعال و حضور زانيم اساس بر دانشجوي ابيارزش

 . استي الزامي نظر درس هري برا مسالين انيپا دري كتب امتحاني برگزار

 . شودي م مشخص 22 تا صفر نيبي عدد صورت به دانشجو نمرات

 شگاهيآزما وي نظر درس دري قبول نمره حداقل  12 

 عرصه دري آموز كار وي آموز كار دري قبول نمره حداقل  12 

 ميهمان گذرانده مي شود حداقل نمره قبولي در دروسي كه در واحد ديگر به صورت 12 

 حداقل نمره قبولي در دروسي كه در واحد ديگر به صورت انتقال دائم گذرانده مي شود 12 

 باشدي م فرصت نياول در آن تكرار به ملزم وي ،ياجبار دروس از  يك هر در دانشجو قبولي عدم صورت در. 

 شودي م محاسبه كل نيانگيم و مسالين نيانگيم در و ثبت دانشجو كارنامه در(  رد اي قبول)  دروس هيكل نمرات . 

 ي قطع نمره به ليتبد ديبا بعد مسالين انيپا تا حداكثري ول. شودي مي تلق ناتمام( عرصه دري كارآموز نمرات ماننديي ) استثنا موارد در تنها

 .گردد

 دينما اعالم ق سامانه دانشجويياز طري را خود اعتراضات تواندي م جينتا اعالم از پس روز 3 تا دانشجو حداكثر. 

 است رييتغ قابل ريغ ،دانشگاه كل آموزش به ازاعالم پس نمره. 
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 .باشدي م قابل محاسبه مورد دو در نمرات نيانگيم : نمرات نيانگيم
 يليتحص مسالين هر انيپا در .1

 يليتحص دوره انيپا در .2

 (شودي م محسوب دانشجو كل نيانگيم در  آني  آمده دست به  نمرات تنها.) شودي نم محسوب مسالين عنوان بهي تابستان دوره. 

بعدي به صورت  مسالين جهت دانشجو از باشد 12 از كمتري ليتحص مسالين انيپا در دانشجو نمرات نيانگيم كهي صورت در : مشروطي سينو نام

 .شودي ممشروط نام نويسي 

 نداردي درس واحد 14از شيب انتخاب حق عرصه دري آموز كار از قبل مسالين دري حت كندي سينو نام مشروط صورت به دانشجو كهي صورت در. 

 . 

 

 

  مشروطی دانشجو اخراج

  .باشدي م معاف ليتحص ادامه از باشد 12 از كمتر متناوب مسالين 4 اي يمتوال مسالين سه در دانشجو نمرات نيانگيم كهي صورت در

 

 ليتحص از انصراف وي ليتحصي مرخص:  هفتم فصل

 .شودي م محسوب دانشجو ليتحص مجاز مدت حداكثر جزء كندكه استفادهي ليتحصي مرخص از متناوب اي يمتوال مسالين 2 براي تواندي م دانشجو

 .شود دانشگاهي آموزش اداره ميتسل ديبا ،مسالين دري سينو نام شروع از قبل هفته دو حداقل وي كتب صورت به ليتحصي مرخصي تقاضا

 .دينما استفاده سنوات احتساب بدوني ليتحصي مرخص مسالين كي از توانندي م انيدانشجو ،موجهي  پزشك عذر وي گواه صورت در

 زايمان، مرخصي  نيمسال يك از مقررات و ضوابط ساير رعايت با توانند مي پزشكي، علوم هاي رشته كليه در تحصيل به شاغل باردار زن دانشجويان

 .نمايند استفاده تحصيلي سنوات در احتساب بدون

 

 : ليتحص از انصراف

 از قبل  ماه كي حداكثرتا و بار كي فقطي مانيپش صورت در و دينما ميتسل شگاهندا آموزش اداره به شخصاً را خود انصراف درخواست ديبا دانشجو

 . رديگب پس را خود انصرافي تقاضا مسالين انيپا

 

  انتقالنقل و :  هشتم فصل

 قسمت نقل و انتقاالت دانشجويي مراجعه بفرمائيد.  -نقل و انتقال، به سايت دانشگاه مه هاي جديدجهت اطالع از آيين نا

 

  همانيمی دانشجو:  نهم فصل
 . است ممنوع عكسالب وي دولت ريغ بهي دولتي ها دانشگاه از همانيم.  باشدي م سريم مقصد و مبداي ها دانشگاه توافق با امر نيا

 . باشد گذرانده مبدا دانشگاه در ديبا را ودخ ترم كي شجوندا حداقل

 دانشجو كهيي ها واحد هرحال در.  كند ليتحص همانيم صورت به وستهيپي كارشناس دوره در مسالين دو حداكثر تواندي م رشته هر در دانشجو هر

 تجاوز دورهي ها واحد كل %42 از دينبا  است گذرانده دانشگاه چند يا دريك درس تك بصورت چه و وقت تمام صورت به چه ، ميهمان صورت به

 ( آموزشي نامه آيين 14 ماده. ) كند
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  رشته رييتغ:  دهم فصل

 . باشدي نم سريمي اسالم آزاد دانشگاه در رشته رييتغ

 

 ي درسی ها واحد رشیپذ:  ازدهمی فصل

 .شودي م انجام  رندهيپذ دانشگاه دري درسي ها واحد رشيپذ

 . شودي م كاستهي و ليتحص مجاز مدت حداكثر ازي ليتحص مسالين كي شده رفتهيپذ يدرس واحد 22 هري ازا به

 .است ريپذ امكان تر نييپا به باالتر مقاطع از اي سطح هم مقاطع دري تخصص دروسي ساز معادل

 هر نمره و داشته محتوايي اشتراك صد در 02 حداقل آموزشي گروه تشخيص به جديد رشته دروس با دانشجو شده گذرانده دروس آموزشي محتواي

 .نباشد كمتر 12 از دروس از يك

 

 

  ليتحص از فراغت:  دوازدهم فصل

 مدت طول نظر از چهنچنا باشد 12 از كمتر نيانگيم نيا كهي صورت در  باشد 12 حداقل ديبا ليتحص دوره انيپا در دانشجو نمرات كل نيانگيم

ي ها دوره در مسالين 2 در است شده قبول 12 از كمتر نمره با كه رايي ها درس ازي درس واحد 22 تا حداكثر تواندي م باشد نداشتهي مانع ليتحص

 .دينما تكرار را درس آن و انتخاب مجدداً وستهيپي كارشناس

 .شودي م اخراج و محروم ليتحص از ،شده انتخابي تكرار دروس از 12 نمره كسب عدم صورت در

        باشد گذرانده تيموفق با مقررات نامه نييآ اساس بر و مصوب برنامه طبق را اتاق عمل وستهيپي رشناسكاي درسي ها واحد هيكل كهيي دانشجو

برگزار مي شود حدنصاب در عرصه آخرين كارآموزي  منوط به اينكه در آزمون عملي پايان دوره كه بعد از. شودي م شناخته  دوره آن ليالتحص فارغ

 كسب نمايند. را نمره
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 جدول كل دروس كارشناسي پيوسته تكنولوژی اتاق عمل

 نام درس واحد نام درس واحد

 دروس پایه و تخصصيكد درس              تئوری عملي دروس پایه و تخصصيكد درس                 تئوری عملي

- 1 
ه و تروما و بحرانها و حوادث غير مترقب-تكنولوژي اتاق عمل در اورژانس

 مراقبتهاي آن
 1 1تشريح  1/1 1/2 36

 2 2تشريح  1/1 1/2 31 بيهوشي و مراقبتهاي آن 1/1 1/2

 3                                    1فيزيولوژي  2 - 30 روش احياي قلبي ريوي و ا صول مراقبتهاي ويژه 1/1 1/2

 4 2فيزيولوژي 1 - 33 اصول مراقبت در اتاق بهبودي 1 -

 1 بيوشيمي 1 - 42 وريتهاي پزشكيف 1 -

 6 باكتريولوژي و انگل شناسي                              1/1 1/2 41 مديريت در اتاق عمل 2 -

 1 آسيب شناسي و بافت شناسي                               1/1 1/2 42 اخالق حرفه اي در اتاق عمل 1 -

 0 خون شناسي و انتقال خون 2 - 43 اتاق عمل ي رايج درآشنايي با كليات تصاوير راديولوژ 1 -

 3 ايمونولوژي 1/2 1/2  كاراموزی ها تئوری عملي

 12 آمار حياتي                         1 - 44 كارآموزي مهارت هاي باليني - 2

 11 روش تحقيق در اتاق عمل 1/1 1/2 41 كارآموزي رفتار در اتاق عمل - 1

 12 فناوري اطالعات در اتاق عمل 1/2 1/2 46 خش استريل مركزيكارآموزي ب - 1

 13 فيزيك پزشكي و الكتريسيته و رباتيك و كاربرد آن در اتاق عمل 2 - 41 كارآموزي اصول و فنون عملكرد فرد سيار - 2

 14 ن شناسي عموميروا 2 - 40 كارآموزي  اصول و فنون عملكرد فرد اسكراب - 2

 11 شناسي                                    دارو 2 - 43 1يك اتاق عملكارآموزي تكن - 2

 16 اصطالحات پزشكي 2 - 12 2كارآموزي  تكنيك اتاق عمل - 2

 11 زبان تخصصي 2 - 11 ريوي-كارآموزي روشهاي احياي قلبي - 1

 10 بهداشت روان در اتاق  عمل 1 - 12 كارآموزي اصول مراقبت در اتاق بهبود ي - 2

 13 بهداشت در اتاق  عمل 2 - 13 كارآموزي در اتاق عمل اورژانس - 1

 22 اصول و فنون و مهارت هاي باليني 1/2 1/2 14 كارآموزي مديريت در اتاق عمل - 2

 21 اصول و فنون عملكرد فرد سيار و اسكراب 2 1  در عرصهكاراموزی  تئوری عملي

 22 تغذيه در جراحي 1 - 11 ديكارآموزي در عرصه اتاق عمل ارتوپ - 2

 23 اصول استريليز اسيون و ضد عفوني 1 - 16 كارآموزي در عرصه اتاق عمل اعصاب - 2

 24 آشنايي با وسايل و تجهيزات اتاق عمل 2 - 11 كارآموزي در عرصه اتاق عمل ترميمي و جراحي پالستيك - 1

 21 بر تكنولوژي اتاق عمل مقدمه اي 1 - 10 كارآموزي در عرصه اتاق عمل زنان - 1

 26 آشنايي با بيماريهاي داخلي و مراقبتهاي آن 4 - 13 (كارآموزي در عرصه اتاق عمل اورولوژي)ادراري و تناسلي - 1

 21 گوارش و غدد و مراقبتهاي آن-تكنولوژي اتاق عمل 3 - 62 كارآموزي در عرصه اتاق عمل قلب و عروق - 1

1 
چشم عمل كارآموزي در عرصه اتاق -  

61 - 2 
تناسلي(و مراقبتهاي -اورولوژي)ادراريتكنولوژي اتاق عمل زنان و

 آن
20 

فك و صورت كارآموزي در عرصه اتاق عمل - 1  23 قلب و عروق و مراقبتهاي آن -تكنولوژي اتاق عمل توراكس 3 - 62 

توراكس كارآموزي در عرصه اتاق عمل - 1  32 مراقبتهاي آنتكنولوژي اتاق عمل  اعصاب و  2 - 63 

 31 مراقبتهاي آنتكنولوژي اتاق عمل ارتوپدي و   ENT 64 - 2 كارآموزي در عرصه اتاق عمل - 1

1 
اطفال كارآموزي در عرصه اتاق عمل -   

61 - 2 
دهان و دندان و -فك و صورت -ENTتكنولوژي اتاق عمل 

 مراقبتهاي آن

32 

گوارش و غدد كارآموزي در عرصه اتاق عمل - 2  33 تكنولوژي اتاق عمل چشم و مراقبتهاي آن 1 - 66 

1 

در يك حيطه انتخابي :  كارآموزي در عرصه اتاق عمل -  

 ( 1/61تروما )كد  كارآموزي در عرصه 

 ( 2/61پيوند )كد  كارآموزي در عرصه 

61 - 1 

 34 تكنولوژي اتاق عمل اطفال و نوزادان و مراقبتهاي آن

 -   - 2 
سوختگي و  پوست و -پالستيك -تكنولوژي اتاق عمل ترميمي

 مراقبت هاي آن
31 
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 ل         دوره كارشناسي پيوسته رشته تكنولوژی اتاق عم یا همزمانجدول دروس پيش نياز 
 

 درس وابسته یا همزمان درس پيش نياز

 2تشریح  9تشریح 

 2فيزیولوژی  9ولوژی فيزی

 آسيب شناسي و بافت شناسي  2فيزیولوژی 

 خون شناسي و انتقال خون 2فيزیولوژی 

 ایمونولوژی 2فيزیولوژی 

 داروشناسي باكتریولوژی و انگل شناسي -بيوشيمي - 2فيزیولوژی  -9فيزیولوژی 

 اصطالحات پزشكي درس مقدمه ای بر تكنولوژی اتاق عملهمزمان با 

 زبان تخصصي اصطالحات پزشكي -انگليسي عموميزبان 

 بهداشت روان در اتاق عمل روانشناسي عمومي

 تغذیه در جراحي بيوشيمي

 آشنایي با بيماریهای داخلي و مراقبتهای آن 2فيزیولوژی -2تشریح 

 آنگوارش و غدد و مراقبتهای -تكنولوژی اتاق عمل آسيب شناسي و بافت شناسي -2فيزیولوژی -2تشریح 

 تناسلي(-تكنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژی)ادراری آسيب شناسي و بافت شناسي -9فيزیولوژی -2تشریح 

 تكنولوژی اتاق عمل توراكس،قلب و عروق و مراقبت های آن آسيب شناسي و بافت شناسي -9فيزیولوژی -9تشریح 

 عمل اعصاب و مراقبت های آنتكنولوژی اتاق  آسيب شناسي و بافت شناسي -2فيزیولوژی -2تشریح 

 تكنولوژی اتاق عمل ارتوپدی و مراقبت های آن آسيب شناسي و بافت شناسي -9تشریح 

 مراقبت های آن ،فك و صورت،دهان و دندان و ENTتكنولوژی اتاق عمل آسيب شناسي و بافت شناسي -9فيزیولوژی -9تشریح 

 كنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آنت آسيب شناسي و بافت شناسي -9فيزیولوژی -2تشریح 

 تكنولوژی اتاق عمل اطفال و نوزادان و مراقبت های آن آسيب شناسي و بافت شناسي -9فيزیولوژی -2تشریح 

 ترميمي،پالستيك،پوست و سوختگي و مراقبت های آن تكنولوژی اتاق عمل آسيب شناسي و بافت شناسي -2فيزیولوژی -2تشریح 

 تكنولوژی اتاق عمل در اورژانس،تروماها و بحرانها وحوادث غير مترقبه و مراقبت های آن آسيب شناسي و بافت شناسي -2ولوژیفيزی -2تشریح 

 روش احيای قلبي ریوی و اصول مراقبتهای ویژه بيهوشي و مراقبتهای آن

 در اتاق بهبودی اصول مراقبت روش احيای قلبي ریوی و اصول مراقبتهای ویژه - بيهوشي و مراقبتهای آن

 آشنایي با كليات تصاویر رادیولوژی رایج در اتاق عمل 2تشریح  -9تشریح 

 كارآموزی مهارت های باليني اصول و فنون مهارتهای باليني

 تار در اتاق عملكارآموزی رف مقدمه ای بر تكنولوژی اتاق عمل -آشنایي با وسایل وتجهيزات اتاق عمل

 كزیكارآموزی بخش استریل مر عفوني اصول استریليزاسيون و ضد

آشنایي با وسایل وتجهيزات اتاق  -اصول و فنون عملكرد فرد سيار و اسكراب 

 تار در اتاق عملكارآموزی رف – مقدمه ای بر تكنولوژی اتاق عمل -عمل
 ر كارآموزی اصول و فنون عملكرد فرد سيا

 ل و فنون عملكرد فرد اسكرابكارآموزی اصو كارآموزی اصول و فنون عملكرد فرد سيا ر

كارآموزی اصول و فنون عملكرد  -كارآموزی اصول و فنون عملكرد فرد سيار

 فرد اسكراب
 9كارآموزی تكنيك اتاق عمل 

كارآموزی اصول و فنون عملكرد  -كارآموزی اصول و فنون عملكرد فرد سيار

 فرد اسكراب
 2كارآموزی تكنيك اتاق عمل

 كارآموزی روشهای احيا قلبي ریوی اصول مراقبتهای ویژه روش احيای قلبي ریوی و

 كارآموزی اصول مراقبت دراتاق بهبودی                                    اصول مراقبت دراتاق بهبودی                         

تكنولوژی اتاق عمل در اورژانس،تروماها و بحرانها وحوادث غير مترقبه و 

 -9كارآموزی تكنيك اتاق عمل  -فوریتهای پزشكي -مراقبت های آن

 كارآموزی روشهای احيا قلبي ریوی -2كارآموزی تكنيك اتاق عمل

 كارآموزی در اتاق عمل اورژانس

 كارآموزی مدیریت در اتاق عمل كارآموزی در اتاق عمل اورژانس -مدیریت در اتاق عمل

 جدول كل دروس كارشناسي پيوسته تكنولولوژی اتاق عمل
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 مقطع كارشناسي پيوسته تكنولوژی اتاق عمل برنامه دروس                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكنولوژی اتاق عملي نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناس                           ترم اول  

ف
دی

ر
 

 واحد نام درس
كد 

 درس

 تعداد واحد
 پيش نياز یا همزمان

 كارآموزی عملي نظری

   5/0 5/9  2 (9)تشریح 9

   - 2  2 (9)فيزیولوژی 2

   - 9  9 بيوشيمي 3

   9 2  3 اصول و فنون عملكرد فرد سيا ر و اسكراب  4

   - 9  9 مقدمه ای بر تكنولوژی اتاق عمل 5

   5/0 5/0  9  مهارتهای باليني فنوناصول و  9

   - 3  3 عمومي زبان ۷

   - 2  2 (9اندیشه اسالمي) ۸

   - 2  2 تاریخ و فرهنگ ایران و اسالم 6

 واحد 9۷ واحد               جمع 

 نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي پيوسته تكنولوژی اتاق عمل          ترم دوم             

 واحد نام درس ردیف
كد 

 درس

 تعداد واحد
 پيش نياز

 كارآموزی عملي نظری

 1تشريح   5/0 5/9  2 (2)تشریح 9

 1 فيزيولوژي  - 9  9 (2)فيزیولوژی 2

   5/0 5/9  2 باكتریولوژی و انگل شناسي 3

  - 2  2 داروشناسي 4
 -بيوشيمي - 2فيزيولوژي  -1فيزيولوژي 

 باكتريولوژي و انگل شناسي

   - 9  9 اصول استریليزاسيون و ضد عفوني 5

   - 2  2 آشنایي با وسایل و تجهيزات اتاق عمل 9

   - 2  2 بهداشت در اتاق عمل ۷

    2  2 روانشناسي عمومي ۸

 9 - -  9 كارآموزی رفتار در اتاق عمل 6
 - آشنایي با وسایل وتجهيزات اتاق عمل

 مقدمه اي بر تكنولوژي اتاق عمل

 اصول و فنون مهارتهاي باليني 2 - -  2 كارآموزی مهارتهای باليني 90

   - 2  2 یك درس از دروس اخالق اسالمي 99

 واحد96جمع واحد        
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 نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي پيوسته تكنولوژی اتاق عمل        ترم سوم                     

 واحد نام درس ردیف
كد 

 درس

 تعداد واحد
 پيش نياز یا همزمان

 كارآموزی عملي نظری

 مقدمه اي بر تكنولوژي اتاق عمل  - 2  2 اصطالحات پزشكي 9

2 
  - 3  3 لوژی اتاق عمل گوارش و غدد و مراقبتهای آنتكنو

آسيب شناسي  -2فيزيولوژي -2تشريح 

 و بافت شناسي

تكنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژی)ادراری تناسلي( و  3

 مراقبتهای آن
2  2 -  

آسيب شناسي  -1فيزيولوژي -2تشريح 

 و بافت شناسي

 2 زيولوژيفي  5/0 5/9  2 و بافت شناسي  سيآسيب شنا 4

   - 2  2 و الكتریسيته و رباتيك و كاربرد آن در اتاق عمل فيزیك پزشكي 5

 2فيزيولوژي  5/0 5/0  9 ایمونولوژی  9

 2 - -  2 كارآموزی عملكرد فرد سيار ۷

 -اصول و فنون عملكرد فرد سيار و اسكراب

 -آشنايي با وسايل وتجهيزات اتاق عمل

كارآموزي  -ل مقدمه اي بر تكنولوژي اتاق عم

 رفتار در اتاق عمل

 كارآموزي اصول و فنون عملكرد فرد سيار 2 - -  2 كارآموزی عملكرد فرد اسكراب ۸

   - 2  2 یك درس از دروس تاریخ و تمدن اسالمي 6

 زبان عمومي  - 2  2 زبان تخصصي 90

 واحد20جمع واحد                

 رخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي پيوسته تكنولوژی اتاق عملنيم        ترم چهارم              

 واحد نام درس ردیف
كد 

 درس

 تعداد واحد
 پيش نياز یا همزمان

 كارآموزی عملي نظری

   5/0 5/9  2 بيهوشي و مراقبتهای آن 9

 2فيزيولوژي -2تشريح   - 4  4 و مراقبتهای آن آشنایي با بيماریهای داخلي 2

 بيهوشي و مراقبتهاي آن  5/0 5/9  2 ی قلبي و  ریوی و اصول مراقبتهای ویژهروش احيا 3

 2فيزيولوژي  - 2  2 خون شناسي و انتقال خون 4

 آسيب شناسي و بافت شناسي -2فيزيولوژي -2تشريح   - 2  2 تكنولوژی اتاق عمل اعصاب و مراقبتهای آن 5

 آسيب شناسي و بافت شناسي  -1تشريح   - 2  2 تكنولوژی اتاق عمل ارتوپدی و مراقبتهای آن 9

 2 - -  2 (9كارآموزی تكنيك اتاق عمل) ۷
كارآموزي اصول و  -كارآموزي اصول و فنون عملكرد فرد سيار

 فنون عملكرد فرد اسكراب

 اصول استريل و ضد عفوني 9 - -  9 كارآموزی بخش استریل مركزی ۸

 نشناسي عموميروا  - 9  9 بهداشت روان در اتاق عمل 6

   - 2  2 یك درس از مباني نظری دین اسالم 90

 واحد 20جمع واحد              
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 نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي پيوسته تكنولوژی اتاق عمل            ترم پنجم               

 واحد نام درس ردیف
كد 

 درس

 تعداد واحد
 پيش نياز یا همزمان

 آموزیكار عملي نظری

   5/0 5/9  2 روش تحقيق در اتاق عمل 9

 روش احياي قلبي و  ريوي و اصول مراقبتهاي ويژه  - 9  9 اصول مراقبت در اتاق بهبودی 2

   5/0 5/0  9 فن آوری اطالعات در اتاق عمل 3

   - 9  9 مار حياتيآ 4

5 
تكنولوژی اتاق عمل ترميمي،پالستيك پوست و 

 آن سوختگي و مراقبتهای
 آسيب شناسي و بافت شناسي -2فيزيولوژي -2تشريح   - 2  2

9 
تكنولوژی اتاق عمل اطفال و نوزادان و 

 مراقبتهای آن
 آسيب شناسي و بافت شناسي -1فيزيولوژي -2تشريح   - 9  9

۷ 
تروما و بحرانها تكنولوژی اتاق عمل دراورژانس،

 آن و حوادث غير مترقبه و  مراقبتهای
 آسيب شناسي و بافت شناسي -2فيزيولوژي -2ح تشري  - 9  9

 2 - -  2 (2كارآموزی تكنيك اتاق عمل) ۸
كارآموزي اصول و  -كارآموزي اصول و فنون عملكرد فرد سيار

 فنون عملكرد فرد اسكراب

 روش احياي قلبي و  ريوي و اصول مراقبتهاي ويژه 9 - -  9 كارآموزی روشهای احيای قلبي و  ریوی 6

   - 3  3 سي عموميفار 90

   - 2  2 یك درس از دروس انقالب اسالمي 99

   9 -  9 (9تربيت بدني) 92

   9   9 تغذیه در جراحي 93

 واحد96جمع واحد             

 نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي پيوسته تكنولوژی اتاق عمل        ترم  ششم             

 واحد نام درس ردیف
كد 

 سدر

 تعداد واحد
 پيش نياز یا همزمان

 كارآموزی عملي نظری

تكنولوژی اتاق عمل توراكس،قلب و عروق و مراقبتهای  9

 آن
 آسيب شناسي و بافت شناسي -1فيزيولوژي -1تشريح   - 3  3

، فك و صورت،دهان و  ENTتكنولوژی اتاق عمل 2

 دندان و مراقبتهای آن
 آسيب شناسي و بافت شناسي -1فيزيولوژي -1تشريح   - 2  2

   - 9  9 فوریتهای پزشكي 3

 2تشريح  -1تشريح   - 9  9 آشنایي با كليات تصاویر رادیولوژی رایج در اتاق عمل 4

 آسيب شناسي و بافت شناسي -1فيزيولوژي -2تشريح   - 9  9 تكنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبتهای آن 5

   - 2  2 مدیریت در اتاق عمل 9

 9 - -  9 كارآموزی اتاق عمل اورژانس ۷
تكنولوژي اتاق عمل در اورژانس،تروماها و بحرانها وحوادث غير مترقبه و 

 -1كارآموزي تكنيك اتاق عمل  -فوريتهاي پزشكي -مراقبت هاي آن

 كارآموزي روشهاي احيا قلبي ريوي -2كارآموزي تكنيك اتاق عمل

 اصول مراقبت در اتاق بهبودي 2 - -  2 كارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی ۸

   - 9  9 اخالق حرفه ای در اتاق عمل 6

   9 -  9 (2تربيت بدني) 90

   - 2  2 یك درس از دروس منابع اسالمي 99



12 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - 2  2 دانش خانواده و جمعيت 92

 واحد 96جمع واحد                

 دانشجویان كارشناسي پيوسته تكنولوژی اتاق عمل نيمرخ تحصيلي           ترم هفتم             

 واحد نام درس ردیف
كد 

 درس

 تعداد واحد
 پيش نياز

 كارآموزی عملي نظری

  2 - -  2 ارتوپدی اتاق عمل كارآموزی درعرصه 9

  9 - -  9 چشم اتاق عمل كارآموزی درعرصه 2

فك و صورت اتاق عمل كارآموزی درعرصه 3  9  - - 9  

زنان ارآموزی درعرصهك 4  9  - - 9  

  ENT 9  - - 9 اتاق عمل كارآموزی درعرصه 5

اطفال اتاق عمل كارآموزی درعرصه 9  9  - - 9  

مدیریت در اتاق عملكارآموزی  ۷  2  - - 2  

 واحد 6جمع واحد                

 سته تكنولوژی اتاق عملنيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي پيو       ترم  هشتم            

 واحد نام درس ردیف
كد 

 درس

 تعداد واحد
 پيش نياز

 كارآموزی عملي نظری

  2 - -  2 كارآموزی در عرصه اتاق عمل اعصاب  9

  9 - -  9 كارآموزی در عرصه اتاق عمل قلب و عروق 2

  2 - -  2 اتاق عمل گوارش و غدد  كارآموزی درعرصه 3

  9 - -  9 توراكس اتاق عمل صهكارآموزی درعر 4

ترميمي و جراحي  اتاق عمل كارآموزی درعرصه 5

 پالستيك
9  - - 9  

تناسلي(-ادراریدر اورولوژی) درعرصهكارآموزی  9  9  - - 9  

تروما یا پيوند كارآموزی درعرصه ۷  9  - - 9  

 واحد 6جمع واحد               
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 دروس عمومي مقطع كارشناسي پيوسته تكنولوژی اتاق عمل جدول

 جدول دروس عمومي كارشناسي پيوسته تكنولوژی اتاق عمل

 تعداد واحد
 نوع درس

 تئوری عملي

 1 فارسي عمومي 3 

 2 زبان عمومي 3 

 3 9تربيت بدني   1

 4 2تربيت بدني   1

 1 آموزش قران 9 

 6 وصایای امام 9 

 1 گ و تمدن اسالم و ایرانتاریخ فرهن 2 

 0 دانش خانواده 2 

 9اندیشه اسالمي  2 

 مباني نظری اسالم

 

 

3 
 2اندیشه اسالمي  2 

 انسان در اسالم 2 

 حقوق اجتماعي وسياسي در اسالم 2 

 فلسفه اخالق 2 

 اخالق اسالمي
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 اخالق اسالمي 2 

 آئين زندگي 2 

 عرفان عملي اسالم 2 

 انقالب اسالمي ایران 2 

 انقالب اسالمي
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 آشنایي با قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران 2 

 اندیشه سياسي امام خميني 2 

 تاریخ فرهنگ وتمدن اسالمي 2 

 تاریخ تحليلي صدر اسالم 2  12 تاریخ وتمدن اسالمي

 تاریخ امامت 2 

 تفسير موضوعي قران 2 
 13 سالميآشنایي با منابع ا

 تفسير موضوعي نهج البالغه 2 

 

 

،از دروس انقالب  واحد 2، از دروس اخالق اسالمي يك درس معادل واحد  4دانشجو از دروس مباني نظري اسالم بايد دو درس معادل

ع اسالمي يك از دروس آشنايي با مناب و واحد2،از دروس تاريخ وتمدن اسالمي يك درس معادل واحد  2اسالمي يك درس معادل 

 را بايد بگذراند. واحد 2 درس معادل

 .مي باشدواحد  29كل واحد هاي عمومي كه دانشجو بايد بگذراند 


