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تعریف رشته :
رشته ی اتاق عمل شاخه ای از علوم پزشکی است که دانش آموختگان آن با تسلط به ساختار  ،وسایل  ،تجهیزات و فرآیند های
اتاق عمل  ،در انجام بهینه ی اعمال جراحی و مراقبت های قبل  ،حین و بعد از عمل  ،مشارکت نموده و آموخته های خود را
در زمینه های آموزشی  ،پژوهشی و خدماتی در اختیار جامعه قرار میدهند.

جایگاه شغلی دانش آموختگان :

دانش اموختگان در این دوره می توانند در جایگاه های زیر انجام وظیفه نمایند :
-

اتاق عمل اورژانس و سرپایی
اتاق عمل جراحی در بیمارستانها
کلینیک های تخصصی جراحی

فلسفه (ارزش ها و باورها) :

در تدوین این برنامه  ،بر ارزش های زیر تاکیید می شود:
با توجه به ارزش های اسالمی ،اخالقی  ،حقوقی و اعتقادی حاکم بر جامعه و نیاز آحاد جامعه به برخورداری از باالترین کیفیت
ها در ارائه خدمات درمانی  ،الزم است کلیه دانش آموختگان این رشته با رعایت اخالق حرفه ای و به کارگیری دانش روز آمد،
صرفنظر از سن  ،جنس ،رنگ  ،نژاد ،قومیت جهت برقراری عدالت و تحقق این ارزش ها تالش نمایند.

دور نما (چشم انداز) :

با پیشرفت تکنیک هایی از جمله فنون تصویربرداری ،لیزر ،الپاراسکوپی ،آندوسکوپی  ،جراحی های رباتیک و ...
انتظار می رود که در سال های آینده انواع بیشتری از جراحی ها باایجاد کمترین صدمه و آسیب به بیماران در دسترس آنها
قرار گیرد .این امر لزوم تخصص گرایی در حیطه ی جراحی و به طبع آن در رشته های وابسته را بیشتر نموده است و لذا
سیستم بهداشت و درمانی کشور باید خودرا برای چنین شرایطی آماده کند.چشم انداز رشته معطوف به ارتقای استانداردهای
مراقبتی در اتاق عمل  ،ارتقای استاندارد های آموزشی و پژوهشی در اتاق عمل و به روزرسانی نحوه به کارگیری تکنولوژی

های جدید با بیشترین کارآیی و بااستفاده از نیروی انسانی ماهر و توانا و مستعد در اتاق عمل می باشد .لذا انتظار می رود  ،در
 10سال آینده این دوره در کشور ازلحاظ استانداردهای آموزشی و ارائه خدمات در اتاق عمل به مردم  ،در منطقه در ردیف
کشورهای برتر و مطرح قرار گیرد.

رسالت (ماموریت) :
رسالت رشته اتاق عمل تربیت دانش آموختگانی آگاه به دانش روز ،توانمند  ،مسئولیت پذیر و حساس به سالمت افراد که
بتوانند در کنار جراحان و سایر نیروها در اتاق عمل به فعالیت بپردازند .و خود را با پیشرفت های سریع تکنولوژی روش ها و
تجهیزات جدید منطبق نمایند.

دانش آموختگان این دوره باید قادر باشند:
 با استفاده از تکنولوژی های جدید به ارائه مراقبت های اختصاصی در اتاق عمل بپردازند.
 به طراحی  ،اجرا و ارزشیابی پژوهش در اتاق عمل و در نتیجه حل مشکالت موجود بپردازند.
 با توانایی خود آموزی ( )Self Learningدانش خود را به روز کرده و آموخته ها و توانمند یهای خود را به کار گیرند.
 نیاز های آموزشی کارکنان و دانشجویان را در اتاق های عمل براورده سازند.
 باالترین استانداردها را در فرآیند های اتاق عمل رعایت نمایند.

