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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 عمل دوره :كارشناسي پيوسته 

   شرايط ورود به دوره : 

 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

 عدم نام نويسي بدون اطالع در ترم مربوطه به منزله ترک تحصيل وموجب اخراج شدن مي باشد.  .3

 

 :  دوم فصل

ساعت   24ساعت نظري يا    17ه هاي كشور الزم االجرا مي باشد هر واحد درسي به صورت  نظام آموزشي :نظام  واحدي  در تمام دانشگا

 ساعت كارآموزي يا كارآموزي در عرصه مي باشد .  51عملي يا آزمايشگاهي و 

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

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

 ) بدون طول مدت امتحانات (  .هفته مي باشد 6هفته و دوره تابستاني  17مدت هر نيمسال تحصيلي 

 ترم ماقبل از عرصه بوده و ترم اخر در نظر گرفته مي شود.   6ترم  -

 ناميده مي شوند كه كاراموزي هاي در عرصه ارائه مي شوند.  ترم هاي در عرصه ۸و ترم 7ترم  -

 

 : دانشگاه  اراتياخت

ي ليتحص  برنامه  ميتنظ  ها  ازين  شيپ   تيرعا  با  دروس  بيترت   به  راي  ز ير  برنامهي  شوراها  مصوبي  درس  برنامه  موظفند  ها  نشگاهادي  تمام

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

 

   لي تحص مدت طول وي درسی ها واحد:  سوم فصل

 :   واحدها   تعداد

 واحد 134 وستهيپ ي كارشناس دوره

 

 : واحد انتخاب مجاز حد

  واحد  6    يتابستاني  واحدهاي  ابخانتي  واحدها  تعداد.  كند  انتخاب  را  درسي  واحد  20  تا  حداكثر  و  12  حداقل  نيمسال  هر  تواندي  دانشجوم

ي  م ي  درس  واحد   24  تا  واحد  انتخاب  به  مجاز  ،دانشكده  نظر  و  راهنما  استاد  نظر  با  17  از  باالتر  نمرات  نيانگيم  با   دانشجويان  باشدي  م

 .   باشد

كه  سه    دارد كه در صورتي  پيشنياز  3براي اخذ هر درس بايستي رعايت پيشنياز ان درس شده باشد ) مگر در موارديكه يك درس بيش از    -

 تواند درصورت موافقت شوراي آموزشي دانشكده درس را اخذ نمايد.( درس پيش نياز ان قبال اخذ شده است، مي 

 

چنانچه قبل از پايان هر نيمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحد هاي درسي رعايت تقدم و تاخر يا سـقف دروس را ننمـوده اسـت اداره -

 . از اقدام نمايدف است قبل از شروع امتحانات آن نيمسال، نسبت به حذف دروس غيرمجوظآمـوزش م



 

كه طبق سر فصل آموزشي دروس بصورت هم نياز ذكر شده باشند، دانشجو مي تواند ان دو درس را بصورت همزمان در يك ترم   در مواردي-

 اخذ نمايد. 

 

 : ه(در ترم شش ) ترم ماقبل از عرص واحدت مهم اخذ انک ❖

 24  حداكثر  دانشجو   ماندهي باقی  واحدها  اگر   .است  معاف   واحد  12  حداقل   انتخاب  شرط  از  دانشجو  عرصه   از  قبل  مسالين  در  -1

  . همچنين مي تواند  كند  انتخاب  مسالي ن  آن  در  را  واحدها   هيكل  تواندي  م   ،باشد   نشده  مشروط  قبل  ترم  كهي  صورت  در  ،باشدي  درس  واحد

مجموع واحدهاي   به شرط انكه . عرصه بگذراندترم هاي را در واحدهاي درسي و تعدادي از   ماقبل عرصه  ر ترمدرا  واحدهاي درسي تعدادي از  

 واحد نگردد.  24از  عرصه بيشدر ترم هاي ماقبل عرصه و  ترم در نظري

ترم اخر) ماقبل    باید دردانشجو    ا  قطع،  واحد باشد    24از    بيش   ترم ماقبل از عرصهر  اگر دروس باقيمانده برای دانشجو د -2

 بقي دروس نظری را در ترم های در عرصه اخذ نماید. واحد اخذ كند و ما  20عرصه (  

 

 نظری در ترمهای در عرصه:  های نحوه اخذ واحد ❖

مراه با  ه  ،با نظر شوراي آموزشي دانشكده  دمي تواندانشجو    ،اندن واحدهاي نظري براي دانشجو در هنگام ورود به عرصهباقي م   در صورت  -

ده و نمره  كرمشروط برآنكه قبال آنرا اخذ    )   معرفي به استادرا بصورت  بصورت حضوري و يك درس    نظري  درسواحد    5،    در عرصه  موزيرااك

    .اخذ كند  ( داخذ و حذف امتحان نموده باشو يا آن درس را در ترمهاي قبل سب نكرده باشد كقبولي 

 

 دروس:

دانشجويان الزامي رضه مي شود .گذراندن ايـن دروس براي عموم لومات عمومي دانشجويان ع عمبه منظور توسعه اطالعات و  :روس عموميد-1

  .است

    .به منظور تقويت بنيه علمي و ايجاد زمينه مناسب براي پذيرش دروس اصلي و تخصصـي ارائـه مـي شود :دروس پایه-2

  .اساس و مبناي دروس تخصصي رشته را تشكيل مي دهد :دروس اصلي-٣

 .تدريس مي گردد به منظور افزايش توان علمي و عملي دانشجو در رشته مربوط :وس تخصصيرد-4

 

درسي است كه درک مطلب آن براي يادگيري درس يا دروس ديگري كه وابسته آن ناميده مـي شود مالزمه دارد و بايد قبل  درس پيشنياز:-

 .از آن درس يا دروس ارائه گردد

 .در يك نيمسال يا دوره تابستان ارائه گردند بايد با هم  هك: دروسي است  دروس همنياز-

  .درسي اسـت كـه گذرانـدن آن در طـول دوره بـراي دانشجـو اجبـاري اسـت و بـا دروس ديگـر قابـل تعويض نمي باشد :ميدرس الزا-

 . درسي است كه دانشجو به اختيار خود از بين دروس مربوط انتخاب مي كند :درس انتخابي -

 

 اخذ دروس عمومي: 
 ومي از گروه معارف مجاز نمي باشد مگر اينكه دانشجوي ترم اخر باشد. در يك ترم تحصيلي اخذ بيش از دو واحد از دروس عم-1

 اي امام  بايستي توسط كليه دانشجويان اخذ گردد. ي اانس با  قران كريم ، وص  ،1فارسي عمومي، زبان عمومي، تربيت بدني ، ورزش  دروس -2

 

و  دروس وصاياي حضر-3  ) ره   ( امام  و   انست  نمي شود  تابستان محاسبه  يا دوره  نيمسال  واحدهاي درسي يك  قرآن كريم در سـقف مجاز  با 

 .دانشجو مي تواند عالوه بر درس يا دروس نظـري آنهـا را انتخـاب و بگذراند

 اخذ گردد. 1درس ورزش بايستي قبل از  درس تربيت بدني-4

 



 

مع-5 گروه  از  عمومي  دروس  اخذ  دانشجو  جهت  اسالم از  ارف  نظری  مباني  اسالمي    گروه  انديشه   واحد   4)معادل    2و    1درس 

فرهنگ و    درس  اسالمي   تاریخ و تمدن گروهبه دلخواه ،از    يك درس  گروه انقالب اسالمييك درس به دلخواه، از    ازگروه اخالق اسالمي،     (

و نيز درس   به دلخواه    يك درس  آشنایي با منابع اسالميو از گروه    واحد(  4)معادل  را قطعا و يك درس ديگر به دلخواه    و ايرانتمدن اسالم  

 ( واحد  26) كل دروس عمومي اخذ نمايد.را بايستي  دانش خانواده 

 

اتاق عمل  و   پرستاري و مامايي  براي دانشجويان  دفاع مقدسآشنايي با مباني  درس عمومي  -6 مي  ترجيحي    –جزو دروس اختياري      تكنولوژي 

 باشد. 

 

با مشكل برخورد      در ساير ترم هاخذ نمايند تا  ا  را  عموميدورس    واحد    6دانشجويان در يك نيمسال تابستان    شود در صورت امكانتوصيه مي    -7

 . ) اختياري است( ننمايند

 

 : تكنولوژی اتاق عمل  كارشناسيدرس به دروس دانشجویان  یک  اضافه شدن   ❖

را به     حوادث وبالیاني مدیریت خطر  ادرس اصول و مببه بعد بايستي  1400    سال  تكنولوژي اتاق عمل از وروديكليه دانشجويان كارشناسي  

ال و ميانگين  مسمي باشد و در ميانگين ني  10برسقف واحدهاي دوره ارائه مي شود و نمره قبولي آن    درس اضافه  نيبگذرانند . ا  درس پایهعنوان  

   كل محاسبه مي شود. ارائه اين درس به دانشجويان تحصيالت تكميلي به عنوان درس كمبود يا جبراني الزامي است.

 

 ابيغ  و حضور:  چهارم فصل

  ساعت  مجموع   دهم  يك  عرصه  دري  كارآموز  وي  كارآموز  و   هفدهم  دو  شگاهيآزما   وي  عمل  ،   هفدهم   سهي  رظن  دروس  از  مجاز  بتيغ   حداكثر

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

س در  موجب حذف آنعملـي در طـول نيمسـال    -ي يا نظري  دهم ساعات هر يك از دروس نظري ؛ عملهفدانشجو در بيش از سه  غيبت  -

   .ي شودم

 نمره و دو روز و بيشتر حذف واحد  دو كسر غيبت موجه : يك روز غيبت موجه در كارآموزی و كارورزی-

 احد  : حذف و غيبت غير موجه در كاراموزی و كارورزی-

 

    . شودمي   يا دروس ف آن درسموجب حذ دانشگاه آموزشي رايشوو شوراي پزشكي  در صورت تاييد  : يبت موجه در جلسه امتحانغ -

 د. به منزله نمره صفر در امتحان آن درس يا دروس خواهد بو :يبت غيرموجه در جلسه امتحانغ-

 

  اضافه و  فحذ:  پنجم فصل

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

ي  ها  واحد  تعداد   كه  ن يا  به  مشروط  د ينما  حذف  را  درس  دو  اي   و   كند   اضافه  گري د  درس  دو   حداكثر  تواند ي  م   فهاضا  و   حذف  زمان  دانشجودر

 .  يا كمتر نشود د يننما تجاوز مقرر  حد از شده اخذ

 .  ستين ريپذ  امكان تابستان دوره  در افهاض و حذف ❖

 .ي شودظر گرفته من در يك نيمسال به عنوان يك ترم مرخصي تحصيلي در شده اخذ دروس هيكل حذف ❖

 

ن  آ در اولين فرصت ممكن ، در    از اخذ مجدد درسكسب نمايد و پس  مردودي  چنانچه دانشجويي در طول تحصيل از درسي نمره   ❖

د موارد ان نيمسال و ميانگين كل دانشجو محسوب نخواهد شد. تعد، نمره مردودي او حذف و در ميانگيو باالتر اخذ نماید 16نمره    درس

 كارشناسي پيوسته تا سقف دو بار مي باشد. جهت دانشجويان  اده از اين مصوبهمجاز استف

 

 



 

   دانشجوي ل يتحص شرفتي پي  ابيشارز :  ششم فصل

ي  م  انجام  سالمين  انيپا  و   مسالين  نيب  امتحانات  جينتا  وي  آموزشي  ها  تيفعال  و   كالس  در  تيفعال  و  حضور  زانيم  اساس  رب  دانشجوي  ابيارزش 

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

 .  شودي م  مشخص 20 تا رصف نيبي عدد صورت به دانشجو نمرات

  10 شگاهيآزما وي نظر درس دري  قبول نمره حداقل ❖

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

  12ت ميهمان گذرانده مي شوددر دروسي كه در واحد ديگر به صور  حداقل نمره قبولي ❖

 .  باشد ي م فرصت نياول در آن تكرار به مملز وي ،ي اجبار دروس از  يك هر دانشجودر قبولي عدم صورت در ❖

 .  شودي م محاسبه  كل نيانگيم و مسالين نيانگ يم در و ثبت دانشجو كارنامه در(    رد اي قبول)  دروس هيلك نمرات ❖

  ليتبد  دي با  بعد مسالين اني پا  تا حداكثري ول.   شودي مي تلق تمام نا( عرصه دري كارآموز نمرات ماننديي )  استثنا موارد در تنها ❖

 . گرددي قطع نمره به

 .   دينما اعالم دانشكده آموزش به كتباً را خود اعتراضات تواندي م ج ينتا اعالم از پس  روز 3 تا دانشجو حداكثر ❖

 . است رييتغ قابل ريغ   ،دانشگاه كل آموزش به  مازاعال پس نمره ❖

 .  باشدي م قابل محاسبه  مورد دو در نمرات نيانگيم  : نمرات نيانگ يم
 يليتحص مسالين  ره اني پا در .1

 يليتحص  دوره اني پا در .2

ي  م      وبمحس  دانشجو  كل  ني انگيم  در   آني    آمده  دست  به   نمرات  تنها . )    شودي  نم  محسوب  مسالين  عنوان  بهي  ن ستاتاب  دوره ❖

 .( شود

بعدي   مسالين  تهج  دانشجو  از  باشد   12  از  كمتري  ليتحص  مسالين  اني پا  در  دانشجو  نمرات  ن يانگيم  كهي  صورت  در   :   مشروطي  سينو  نام 

 . شودي  مبه صورت مشروط نام نويسي 

  14     از  شيب  تخابان  حق  عرصه  دري  آموز  كار   از  قبل  مسالين   دري  حت  كندي  سينو  نام   مشروط  صورت  به  دانشجو  كهي  صورت  در ❖

 .    دنداري درس واحد

   مشروطی دانشجو اخراج

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

 

 ل يتحص از  انصراف وي ليتحص ي  مرخص:  هفتم فصل

 دانشجو   ليتحص  مجاز  مدت  حداكثر  جزء  كه.    كند   هاستفادي  ليتحصي  مرخص  از  متناوب  ا ي  يمتوال  مسالين  2  براي  تواندي  م  دانشجو

   .شودي م محسوب

 .شود دانشگاه ي آموزش اداره ميتسل د ي با ، مسالين دري سينو  نام شروع از  قبل هفته دو  حداقل وي كتب تصور به ليتحصي مرخصي تقاضا

 

 از   توانند ي  م  انيدانشجو  ،رسيده باشد   اه موزشي دانشگآاي  رپزشكي و شو  كميسيونبه تاييد  كه    موجه  يپزشك  عذر  و ي  گواه  صورت  در-

 . دي نما دهاستفا سنوات باحتسا بدوني ليتحصي مرخص مسالين كي

 

ازو    مقررات  و  ضوابط  ساير   رعايت   با  ،   پزشكي   لوم ع   هاي   رشته  كليه  در  تحصيل  به  باردارشاغل  دانشجویان -  كميسيونتاييد    پس 

 . نمايند استفاده تحصيلي سنوات در احتساب بدون ، زايمان خصيمر  المسني يك از توانند  مي،   موزشي دانشگاه آاي رپزشكي و شو

 :  ليتحص از  انصراف



 

 ك ي   حداكثرتا  و   بار  كي  فقطي  مانيپش  صورت  در  و  دي نما  م يتسل  شگاهندا  آموزش  ارهدا  به  شخصاً  را  خود  انصراف  درخواست  ديبا  دانشجو

 .  رديگب پس را خود انصرافي  تقاضا مسالين اني پا  از قبل  ماه

   انتقالنقل و :  هشتم فصل

 بفرمائيد.  قسمت نقل و انتقاالت دانشجويي مراجعه  -ه انشگاايت دنقل و انتقال، به س جهت اطالع از آيين نامه هاي جديد

 

 ( 54)ماده  همانيمی دانشجو:  نهم فصل
 . است ممنوع  عكس  به وي دولت ريغ  بهي  دولتي  ها  دانشگاه از همانيم.  باشدي م سريم مقصد  و بدا مي  ها  دانشگاه توافق با امر نيا

 .  باشد   گذرانده مبدا  دانشگاه در دي با را خود ترم كي شجوندا حداقل

.    كند   ليتحص  (54تك درس )ماده  همان يم  صورت  به  وستهيپ ي  كارشناس  دوره  در  مسالين  دو   حداكثر  دنتواي  م  رشته  هر  در  دانشجو  هر  -

  دورهي  ها  واحد  كل  %40  از  دينبا   است  گذرانده  دانشگاه  چند  يا  دريك  درس  تك  ميهمان  صورت  به  دانشجو  كهيي  ها  واحد  حالهر  در

 ( شيآموز نامه آيين 55 ماده )  .  كند تجاوز

 

   رشته رييتغ:  دهم فصل

 .  باشد ي  نم سريمي اسالم  آزاد دانشگاه در رشته رييتغ

 ي  درسی ها واحد  رشیپذ:  ازدهمی فصل

 .  شودي م  انجام  رنده يپذ   دانشگاه دري درسي ها  واحد رشيپذ

 .  شودي م كاستهي و ليتحص مجاز تدم حداكثر ازي ليتحص مسالين  كي شده رفتهيپذي درس واحد 20 هري ازا به

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

 محتوايي  اشتراک  صد  در  ۸0  حداقل  آموزشي  گروه  تشخيص  هب  جديد  رشته  دروس  با  دانشجو  شده  گذرانده  دروس  آموزشي  محتواي

 . نباشد كمتر 12  از دروس از يك هر نمره و داشته

 

 معادل سازی : دوازدهم فصل

سازي واحد هاي درسي گذرانده شده پذيرفته شـدگاني كـه قبـال دروسـي را در يكـي از واحـد هـاي دانشگاهي و يا ساير موسسات   عادلم

  :بر داخل يا خارج از كشور گذرانده اند ، مشروط به شرايط زير استآموزش عالي معت

  .باشد خود مجاز به تحصيل در رشته جديد ه سوابق تحصيلي انشجو با توجه بد-1

  .دانشجو از طربق آزمون سراسري وارد دانشگاه يا موسسه آموزش عالي قبلي شده باشد  - 2

  .يد نباشدد درسي كمتر از تعداد واحد درسي دوره جددروس گذرانده شده قبلي از نظر تعداد واح-3

مطابقت داشـته و نمره هر يك از دروس كمتر حتواي دروس مشابه در رشته جديد  با م  ۸0حداقل %  روس گذرانده شدهمحتواي آموزشي د-4

 نباشد  12از 

پذيرنده دانشجـو با رعايت موارد فوق انجام مي    فر از اعضاي گروه آموزشي ذيربط در واحد هاي دانشگاهين  3  سازي دروس توسط    معادل  –5

  .شود

 

 

 

انگين نيمسـال محاسـبه نمي گردد ولي در ميانگين  و ثبت مـي شـود و در تعييـن ميـ ر كارنامه دانشجرفته شده عينا دنمرات دروس پذي  -6

 .ان دوره محاسبه خواهد شدكل نمرات درپاي 

به    معادل -7 اول شروع  نيمسال  در  بايد  ليكـن  سازي  انجـام شـود  دانشجـو  بـتحصيل  به  چنانچـه  آن   ه داليلي  انجام  افتـد  با    تـاخير  بايد 

 . حصيل دانشجو صورت گيردزمان شروع به ت مقررات



 

 

   لي تحص  از فراغت:  دهمسيز فصل.
 نظر   از  چهنچنا  باشد  12  از  كمتر  ني انگيم  نيا  كهي  صورت  در  .  باشد  12  حداقل  ديبا   ليتحص  دوره  اني پا  در  دانشجو  نمرات  كل   نيانگيم

 در   است  شده  قبول  12  از  كمتر  نمره  با  كه  رايي  ها  سدر  ازي  درس  واحد  20  تا  حداكثر  تواندي  م   باشد  نداشتهي  مانع  ليتحص  مدت  طول

 .  دينما تكرار را درس آن و انتخاب مجدداً وستهيپ ي كارشناس ي  ها  دوره در مسالين 2

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

 بر     و  مصوب  برنامه  طبق  را  وستهي پ ي  كارشناس  و  وستهيناپ ي  كارشناس  وي  انكارد  مقاطع  ازي  كي يدرسي  ها  واحد  هيكل  كهيي  دانشجو

 .   شودي م شناخته  دوره آن ليالتحص فارغ باشد گذرانده  تيموفق  با مقررات نامه نييآ اساس

 

ـوط ) در  تصويـب گـروه مربمـي توانـد بـا    غت از تحصيل نياز به افزايش سقف سنوات داشته باشد، واحد دانشگاهينشجو براي فرادر صورتيكه دا

مرا و  كوچك  هاي  دوواحد  تحصيل  مجاز  مدت  حداكثر   ) آموزشي  شوراي  تصويب  با  دانشگاهي  كارشناسي  كز  و  كارداني  و  كارشناسي  هاي  ره 

م افزوده مي  ول مدت نيمسال دوه تابستان به طدوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته را دو نيمسال افزايش دهد. ) دور  ناپيوسـته را يك نيمسال و

 .(گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لدروس كارشناسي پيوسته تكنولوژی اتاق عمكل  جدول

 

 



 

  

 نام درس  واحد نام درس  واحد

 دروس پایه و تخصصي كد درس              تئوری  عملي  صي دروس پایه و تخصكد درس                 تئوری  عملي 

- 1 
تروما و بحرانها و حوادث غير  -در اورژانستكنولوژي اتاق عمل 

 قبه و مراقبتهاي آنمتر
 1 1تشريح  1/ 5 0/ 5 36

 2 2تشريح  1/ 5 0/ 5 37 بيهوشي و مراقبتهاي آن 1/ 5 0/ 5

 3                                     1فيزيولوژي  2 - 3۸ روش احياي قلبي ريوي و ا صول مراقبتهاي ويژه  1/ 5 0/ 5

 4 2فيزيولوژي 1 - 39 بت در اتاق بهبودياصول مراق 1 -

 5 بيوشيمي 1 - 40 فوريتهاي پزشكي  1 -

 6                      باكتريولوژي و انگل شناسي          1/ 5 0/ 5 41 مديريت در اتاق عمل  2 -

 7       آسيب شناسي و بافت شناسي                          1/ 5 0/ 5 42 اخالق حرفه اي در اتاق عمل 1 -

 43 اتاق عمل آشنايي با كليات تصاوير راديولوژي رايج در 1 -
 ۸ خون شناسي و انتقال خون  2 -

 44 اصول و مباني مديريت خطر حوادث وباليا  2 

 9 ايمونولوژي  0/ 5 0/ 5  كاراموزی ها تئوری  عملي

 10     آمار حياتي                       1 - 45 اي باليني كارآموزي مهارت ه - 2

 11 تاق عملروش تحقيق در ا 1/ 5 0/ 5 46 كارآموزي رفتار در اتاق عمل  - 1

 12 مل فناوري اطالعات در اتاق ع 0/ 5 0/ 5 47 كارآموزي بخش استريل مركزي  - 1

 2 - 4۸ كارآموزي اصول و فنون عملكرد فرد سيار - 2
و الكتريسيته و رباتيك و كاربرد آن در اتاق فيزيك پزشكي 

 عمل 
13 

 14 عمومين شناسي روا 2 - 49 كارآموزي  اصول و فنون عملكرد فرد اسكراب - 2

 15                شناسي                      دارو 2 - 50 1كارآموزي تكنيك اتاق عمل - 2

 16 شكي اصطالحات پز 2 - 51 2كارآموزي  تكنيك اتاق عمل - 2

 17 زبان تخصصي  2 - 52 ريوي -كارآموزي روشهاي احياي قلبي - 1

 1۸ بهداشت روان در اتاق  عمل 1 - 53 كارآموزي اصول مراقبت در اتاق بهبود ي  - 2

 19 در اتاق  عمل بهداشت 2 - 54 كارآموزي در اتاق عمل اورژانس  - 1

 20 فنون و مهارت هاي باليني اصول و 0/ 5 0/ 5 55 كارآموزي مديريت در اتاق عمل  - 2

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

 22 تغذيه در جراحي 1 - 56 وزي در عرصه اتاق عمل ارتوپدي كارآم - 2

 23 اصول استريليز اسيون و ضد عفوني  1 - 57 تاق عمل اعصاب كارآموزي در عرصه ا - 2

 24 آشنايي با وسايل و تجهيزات اتاق عمل  2 - 5۸ ي در عرصه اتاق عمل ترميمي و جراحي پالستيككارآموز  - 1

 25 مقدمه اي بر تكنولوژي اتاق عمل 1 - 59 ق عمل زنان كارآموزي در عرصه اتا - 1

 26 راقبتهاي آنآشنايي با بيماريهاي داخلي و م 4 - 60 (عمل اورولوژي)ادراري و تناسلي كارآموزي در عرصه اتاق - 1

 27 گوارش و غدد و مراقبتهاي آن -تكنولوژي اتاق عمل 3 - 61 ب و عروق كارآموزي در عرصه اتاق عمل قل - 1

1 
چشم كارآموزي در عرصه اتاق عمل -  

62 - 2 
و زنان  عمل  اتاق  تناسلي(و -رارياورولوژي)ادتكنولوژي 

 مراقبتهاي آن
2۸ 

ورت فك و ص كارآموزي در عرصه اتاق عمل - 1  29 و مراقبتهاي آنقلب و عروق  -تكنولوژي اتاق عمل توراكس 3 - 63 

توراكس  كارآموزي در عرصه اتاق عمل - 1  30 مراقبتهاي آنكنولوژي اتاق عمل  اعصاب و ت 2 - 64 

 31 مراقبتهاي آن تكنولوژي اتاق عمل ارتوپدي و   ENT 65 - 2 كارآموزي در عرصه اتاق عمل - 1

1 
اطفال ر عرصه اتاق عملكارآموزي د -   

66 - 2 
دهان و دندان و -فك و صورت -ENTتكنولوژي اتاق عمل 

 مراقبتهاي آن

32 

گوارش و غدد  رصه اتاق عملكارآموزي در ع - 2  33 تكنولوژي اتاق عمل چشم و مراقبتهاي آن 1 - 67 

1 

در يك حيطه انتخابي :  كارآموزي در عرصه اتاق عمل -  

 ( 1/67وما )كد تر كارآموزي در عرصه −

 (  2/67پيوند )كد  كارآموزي در عرصه −

6۸ - 1 

 34 تكنولوژي اتاق عمل اطفال و نوزادان و مراقبتهاي آن 

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

 سوختگي و مراقبت هاي آن 
35 



 

 

 ل ق عمدوره كارشناسي پيوسته رشته تكنولوژی اتا  یا همزمانل دروس پيش نياز ودج

 درس وابسته یا همزمان   درس پيش نياز

 2تشریح  1تشریح 

 2فيزیولوژی  1فيزیولوژی 

 فت شناسي آسيب شناسي و با  2فيزیولوژی 

 خون شناسي و انتقال خون  2فيزیولوژی 

 ایمونولوژی  2فيزیولوژی 

 داروشناسي باكتریولوژی و انگل شناسي -بيوشيمي - 2فيزیولوژی  -1وژی فيزیول

 ات پزشكي اصطالح درس مقدمه ای بر تكنولوژی اتاق عمل زمان با هم

 زبان تخصصي  اصطالحات پزشكي -زبان انگليسي عمومي

 بهداشت روان در اتاق عمل سي عمومي روانشنا

 تغذیه در جراحي  بيوشيمي

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

 دد و مراقبتهای آنگوارش و غ-تكنولوژی اتاق عمل ب شناسي و بافت شناسي آسي -2فيزیولوژی -2تشریح 

 تناسلي( -تكنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژی)ادراری آسيب شناسي و بافت شناسي  -1فيزیولوژی -2تشریح 

 آن تكنولوژی اتاق عمل توراكس،قلب و عروق و مراقبت های  شناسي و بافت شناسي آسيب  -1فيزیولوژی -1تشریح 

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

 تكنولوژی اتاق عمل ارتوپدی و مراقبت های آن بافت شناسي آسيب شناسي و  -1تشریح 

 مراقبت های آن  و،فک و صورت،دهان و دندان  ENTتكنولوژی اتاق عمل سيب شناسي و بافت شناسي آ -1فيزیولوژی -1تشریح 

 تكنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آن و بافت شناسي   آسيب شناسي -1فيزیولوژی -2تشریح 

 های آن  تكنولوژی اتاق عمل اطفال و نوزادان و مراقبت آسيب شناسي و بافت شناسي  -1زیولوژیفي -2تشریح 

 ترميمي،پالستيک،پوست و سوختگي و مراقبت های آن  عملتكنولوژی اتاق  آسيب شناسي و بافت شناسي  -2فيزیولوژی -2تشریح 

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

 روش احيای قلبي ریوی و اصول مراقبتهای ویژه  اقبتهای آنبيهوشي و مر

 اصول مراقبت در اتاق بهبودی  یژه روش احيای قلبي ریوی و اصول مراقبتهای و - تهای آنبيهوشي و مراقب

 تصاویر رادیولوژی رایج در اتاق عمل آشنایي با كليات 2تشریح  -1تشریح 

 اصول و مباني مدیریت خطر حوادث وبالیا -

 كارآموزی مهارت های باليني  اصول و فنون مهارتهای باليني 

 تار در اتاق عمل كارآموزی رف ژی اتاق عملمقدمه ای بر تكنولو -آشنایي با وسایل وتجهيزات اتاق عمل

 كزی كارآموزی بخش استریل مر ریليزاسيون و ضد عفونياصول است

ایل وتجهيزات اتاق آشنایي با وس -لكرد فرد سيار و اسكراباصول و فنون عم 

 تار در اتاق عمل كارآموزی رف – مقدمه ای بر تكنولوژی اتاق عمل -عمل
 ر د فرد سياكارآموزی اصول و فنون عملكر

 كارآموزی اصول و فنون عملكرد فرد اسكراب  ر كارآموزی اصول و فنون عملكرد فرد سيا

ن عملكرد كارآموزی اصول و فنو -عملكرد فرد سياركارآموزی اصول و فنون 

 فرد اسكراب 
 1كارآموزی تكنيک اتاق عمل 

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

 فرد اسكراب 
 2كارآموزی تكنيک اتاق عمل

 ویكارآموزی روشهای احيا قلبي ری يای قلبي ریوی و اصول مراقبتهای ویژه روش اح

 كارآموزی اصول مراقبت دراتاق بهبودی                                     ژه قلبي ریوی و اصول مراقبت های وی  روش احيای -بيهوشي و مراقبتهای آن

ادث غير مترقبه و نولوژی اتاق عمل در اورژانس،تروماها و بحرانها وحو تك

 -1تاق عمل كارآموزی تكنيک ا -فوریتهای پزشكي -مراقبت های آن

 كارآموزی روشهای احيا قلبي ریوی   -2كارآموزی تكنيک اتاق عمل

 كارآموزی در اتاق عمل اورژانس 

 كارآموزی مدیریت در اتاق عمل  نس كارآموزی در اتاق عمل اورژا -مدیریت در اتاق عمل

 



 

 

 ق عمل  برنامه دروس مقطع كارشناسي پيوسته تكنولوژی اتا                                   

 

 

 تكنولوژی اتاق عمل ي  نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناس                             ترم اول    

 ردیف 
 واحد نام درس

كد  

 درس 

 تعداد واحد 
 زمان پيش نياز یا هم

 كارآموزی  عملي  نظری

   5/0 5/1  2 (1)تشریح 1

   - 2  2 ( 1)فيزیولوژی 2

   - 1  1 بيوشيمي  ٣

   1 2  ٣ ر و اسكراب ون عملكرد فرد سيااصول و فن 4

   - 1  1 مقدمه ای بر تكنولوژی اتاق عمل  5

   5/0 5/0  1  مهارتهای باليني فنوناصول و  6

   - ٣  ٣ عمومي  زبان ۷

   - 2  2 ( 1) اندیشه اسالمي ۸

   - 2  2 و ایران  اسالمو تمدن گ تاریخ و فرهن ۹

 واحد  1۷ جمع واحد                

 مرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي پيوسته تكنولوژی اتاق عملني           ترم دوم              

 واحد نام درس ردیف 
كد  

 درس 

 تعداد واحد 
 ياز پيش ن

 كارآموزی  عملي  نظری 

 1تشريح   0/ 5 1/ 5  2 ( 2) تشریح 1

 1 فيزيولوژي  - 1  1 ( 2) فيزیولوژی 2

   0/ 5 1/ 5  2 و انگل شناسي باكتریولوژی  ٣

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

 باكتريولوژي و انگل شناسي

   - 1  1 اصول استریليزاسيون و ضد عفوني  5

   - 2  2 آشنایي با وسایل و تجهيزات اتاق عمل  6

   - 2  2 بهداشت در اتاق عمل  ۷

    2  2 روانشناسي عمومي  ۸

 1 - -  1 كارآموزی رفتار در اتاق عمل  ۹
  - با وسایل وتجهيزات اتاق عملآشنایي 

 مقدمه اي بر تكنولوژي اتاق عمل

 ول و فنون مهارتهاي باليني اص 2 - -  2 كارآموزی مهارتهای باليني 10

   - 2  2 ق اسالمي یک درس از دروس اخال 11

 واحد  1۹ جمع واحد  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيوسته تكنولوژی اتاق عملنيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي                            ترم سوم       

 واحد نام درس ردیف 
كد  

 درس 

 تعداد واحد 
 پيش نياز یا همزمان 

 كارآموزی  عملي  ری نظ

 ه اي بر تكنولوژي اتاق عملمقدم  - 2  2 اصطالحات پزشكي 1

2 
  - ٣  ٣ قبتهای آنتكنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد و مرا

آسيب   -2فيزيولوژي -2تشريح 

 شناسي  شناسي و بافت

تكنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژی)ادراری   ٣

 تناسلي( و مراقبتهای آن 
2  2 -  

آسيب   -1فيزيولوژي -2تشريح 

 شناسي و بافت شناسي 

 2 فيزيولوژي  0/ 5 1/ 5  2 و بافت شناسي  سيناآسيب ش 4

ریسيته و رباتيک و كاربرد آن  و الكت فيزیک پزشكي 5

 در اتاق عمل 
2  2 -   

 2فيزيولوژي  0/ 5 0/ 5  1 نولوژی  ایمو 6

 2 - -  2 كارآموزی عملكرد فرد سيار  ۷

رد سيار و  اصول و فنون عملكرد ف

آشنايي با وسايل  -اسكراب

مقدمه اي بر   -عملوتجهيزات اتاق 

كارآموزي   -تكنولوژي اتاق عمل 

 رفتار در اتاق عمل 

 2 - -  2 كارآموزی عملكرد فرد اسكراب  ۸
نون عملكرد فرد  كارآموزي اصول و ف

 سيار 

   - 2  2 یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسالمي ۹

 زبان عمومي   - 2  2 زبان تخصصي  10

 واحد   20جمع واحد  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اتاق عمل  نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي پيوسته تكنولوژی                    ترم چهارم     

 واحد نام درس ردیف 
كد  

 درس 

 د تعداد واح
 یا همزمان پيش نياز 

 كارآموزی  عملي  نظری 

   0/ 5 1/ 5  2 بيهوشي و مراقبتهای آن 1

 2زيولوژيفي -2تشريح   - 4  4 و مراقبتهای آن ماریهای داخليآشنایي با بي 2

روش احيای قلبي و  ریوی و اصول مراقبتهای  ٣

 ویژه 
 بيهوشي و مراقبتهاي آن   5/0 5/1  2

 2فيزيولوژي  - 2  2 قال خون خون شناسي و انت 4

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

 آسيب شناسي و بافت شناسي   -1تشريح   - 2  2 پدی و مراقبتهای آنتكنولوژی اتاق عمل ارتو 6

 2 - -  2 ( 1) كارآموزی تكنيک اتاق عمل ۷
كارآموزي  -ن عملكرد فرد سياراصول و فنو كارآموزي

 اصول و فنون عملكرد فرد اسكراب 

 اصول استريل و ضد عفوني  1 - -  1 كارآموزی بخش استریل مركزی  ۸

 روانشناسي عمومي   - 1  1 اتاق عمل بهداشت روان در  ۹

   - 2  2 دروس عمومي  10

 واحد  20حد              جمع وا



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي پيوسته تكنولوژی اتاق عمل                            ترم پنجم

 واحد  نام درس  ردیف 
كد  

 درس 

 تعداد واحد 
 پيش نياز یا همزمان 

 آموزی كار عملي نظری

   5/0 5/1  2 روش تحقيق در اتاق عمل  1

 و  ريوي و اصول مراقبتهاي ويژه احياي قلبي روش   - 1  1 تاق بهبودی اصول مراقبت در ا 2

   5/0 5/0  1 فن آوری اطالعات در اتاق عمل  ٣

   - 1  1 مار حياتيآ 4

5 
تاق عمل ترميمي،پالستيک تكنولوژی ا

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

6 
وزادان و لوژی اتاق عمل اطفال و نتكنو

 اقبتهای آنمر
 آسيب شناسي و بافت شناسي  -1فيزيولوژي -2تشريح   - 1  1

۷ 
تروما و  تكنولوژی اتاق عمل دراورژانس، 

و حوادث غير مترقبه و   بحرانها

 آن مراقبتهای

 آسيب شناسي و بافت شناسي  -2فيزيولوژي -2ح تشري  - 1  1

 2 - -  2 ( 2) عملكارآموزی تكنيک اتاق  ۸
كارآموزي  -نون عملكرد فرد سيارزي اصول و ف كارآمو

 اصول و فنون عملكرد فرد اسكراب 

 احياي قلبي و  ريوي و اصول مراقبتهاي ويژه روش  1 - -  1 كارآموزی روشهای احيای قلبي و  ریوی  ۹

   - ٣  ٣ سي عموميفار 10

   - 2  2 یک درس از دروس انقالب اسالمي 11

   1 -  1  تربيت بدني 12

 بيوشيمي  - 1  1 جراحي  تغذیه در 1٣

   - 2  2 اصول و مباني مدیریت خطر حوادث وبالیا  14

 واحد21جمع واحد             



 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 رشناسي پيوسته تكنولوژی اتاق عملنيمرخ تحصيلي دانشجویان كا         ششم               ترم 

 دواح نام درس  ردیف 
كد  

 درس 

 واحد داد  تع
 پيش نياز یا همزمان 

 كارآموزی  عملي  نظری 

تكنولوژی اتاق عمل توراكس،قلب و عروق و   1

 مراقبتهای آن
٣  ٣ -  

و بافت   آسيب شناسي -1فيزيولوژي -1تشريح 

 شناسي

، فک و   ENTتكنولوژی اتاق عمل  2

 دهان و دندان و مراقبتهای آن صورت، 
2  2 -  

اسي و بافت  ب شنآسي -1ولوژيفيزي -1تشريح 

 شناسي

   - 1  1 فوریتهای پزشكي ٣

آشنایي با كليات تصاویر رادیولوژی رایج در  4

 اتاق عمل
 2تشريح  -1تشريح   - 1  1

  - 1  1 چشم و مراقبتهای آن  تكنولوژی اتاق عمل 5
سيب شناسي و بافت  آ -1فيزيولوژي -2تشريح 

 شناسي

   - 2  2 مدیریت در اتاق عمل 6

۷ 

 1 - -  1 ی اتاق عمل اورژانس آموزكار

تكنولوژي اتاق عمل در اورژانس،تروماها و بحرانها 

 -وحوادث غير مترقبه و مراقبت هاي آن

تاق عمل كارآموزي تكنيك ا -فوريتهاي پزشكي

كارآموزي   -2كارآموزي تكنيك اتاق عمل -1

 اي احيا قلبي ريوي روشه

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

   - 1  1 اخالق حرفه ای در اتاق عمل  ۹

   1 -  1 1ورزش 10

   - 2  2 یک درس از دروس منابع اسالمي  11

   - 2  2   ش خانواده دان 12

 واحد  1۹جمع واحد                 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 وسته تكنولوژی اتاق عملنيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي پي                       م هفتم    تر

 واحد نام درس ردیف 
كد 

 درس

 تعداد واحد
 پيش نياز 

 كارآموزی  عملي  نظری 

  2 - -  2 یارتوپد  اتاق عمل كارآموزی درعرصه 1

  1 - -  1 چشم   اتاق عمل كارآموزی درعرصه 2

و صورت  فک اتاق عمل ی درعرصهكارآموز ٣  1  - - 1  

زنان  كارآموزی درعرصه 4  1  - - 1  

  ENT 1  - - 1  اتاق عمل كارآموزی درعرصه 5

اطفال اتاق عمل كارآموزی درعرصه 6  1  - - 1  

مدیریت در اتاق عمل كارآموزی  ۷  2  - - 2  

 واحد  ۹جمع واحد                 

 دانشجویان كارشناسي پيوسته تكنولوژی اتاق عملمرخ تحصيلي  ني         ترم  هشتم             

 واحد نام درس ردیف 
كد  

 درس 

 تعداد واحد 
 پيش نياز 

 كارآموزی  عملي  نظری 

  2 - -  2 كارآموزی در عرصه اتاق عمل اعصاب  1

  1 - -  1 در عرصه اتاق عمل قلب و عروق كارآموزی 2

  2 - -  2 و غدد مل گوارش اتاق ع كارآموزی درعرصه ٣

  1 - -  1 توراكس اتاق عمل كارآموزی درعرصه 4

ترميمي و جراحي   اتاق عمل كارآموزی درعرصه 5

 پالستيک
1  - - 1  

تناسلي( -ادراری)  در اورولوژی درعرصهكارآموزی  6  1  - - 1  

تروما یا پيوند ارآموزی درعرصهك  ۷  1  - - 1  

 واحد  ۹جمع واحد                



 

 

 

 رشناسي پيوسته تكنولوژی اتاق عملجدول دروس عمومي مقطع كا

 جدول دروس عمومي كارشناسي پيوسته تكنولوژی اتاق عمل 

 تعداد واحد 
 نوع درس 

 تئوری  عملي 

 1 ميفارسي عمو ٣ 

 2 زبان عمومي  ٣ 

 3 تربيت بدني   1

 4 1ورزش   1

 5 كریم قران انس با 1 

 6 وصایای امام 1 

 دروس گروه معارف 

 1اندیشه اسالمي  2 

 مباني نظری اسالم

 

 

7 
 2اندیشه اسالمي  2 

 انسان در اسالم  2 

 اسي در اسالم حقوق اجتماعي وسي 2 

 )با تكيه بر مباحث تربيتي(  فلسفه اخالق 2 

 اخالق اسالمي 
 

۸ 

 ني و مفاهيم()مبا اخالق اسالمي 2 

 اخالق خانواده  2 

 )اخالق كاربردی(  آئين زندگي 2 

 عملي اسالم عرفان 2 

 انقالب اسالمي انانقالب اسالمي ایر 2 
 

9 
 آشنایي با قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران 2 

 اندیشه سياسي امام خميني  2 

 ان فرهنگ و تمدن اسالم و ایر 2 

 تاریخ تحليلي صدر اسالم  2  10 تاریخ و تمدن اسالمي 

 مت تاریخ اما 2 

 تفسير موضوعي قران  2 
 11 بع اسالمي نایي با مناآش

 وضوعي نهج البالغهتفسير م 2 

 12  دانش خانواده  2 

 

س  از درو   ،واحد  2، از دروس اخالق اسالمي يك درس معادل  واحد  4دروس مباني نظري اسالم بايد دو درس معادلبايد از    گروه معارف دروس  دانشجو از  

  واحد   2 ابع اسالمي يك درس معادلشنايي با من از دروس آ   ، احدو  4 درس معادل  دواز دروس تاريخ وتمدن اسالمي   ،واحد  2انقالب اسالمي يك درس معادل  

 . مي باشدواحد  26كل واحد هاي عمومي كه دانشجو بايد بگذراند    .(  حدوا 61در كل  )  را بايد بگذراند  واحد  2  درس دانش خانواده معادلو 


