
 ارزش های حاکم بر رشته:

عنوان یک انسان قادر است به طور مستقل روش درمانی مورد نظر خود را انتخاب کند  با توجه به این که که بیمار به

، دانش آموختگان قادر خواهند بود با تاکید بر عدالت اجتماعی و برابری انسانها و با توجه به ارزشهای حاکم بر 

ارای خصوصیات جسمی، ان ویژه که دسک انیجامعه اسالمی، اصول اخالقی و اعتقادی حرمت بیمار را به عنوان 

روانی و عاطفی خاص خود می باشد در سر تا سر طول عمل جراحی از ابتدای پذیرش تا ترخیص از اتاق عمل حفظ 

کنند و با جلب اعتماد بیمار به عنوان یک حامی ، یک ارتباط شگفت انگیز انسانی را حفظ کنند کاستن از سطح 

مه جانبه او کلید پیشگیری از بسیاری از عوارض ناشی از دریافت اضطراب بیمار قبل از جراحی و رفع نیازهای ه

 بیهوشی می باشد و این امر تنها از دستهای پر توان نیروهای آگاه و متبحر اتاق عمل بر می آید .

 ضرورت وجودحرفه وارتقاء حرفه ای:

ده است امروزه بیش از پیش نقش پرسنل جراحی آموزش دیده در سیستم بهداشتی درمانی مشخص ش

تکنولوژیستهای اتاق عمل عضو مهمی از تیم بهداشتی بوده که در تماس نزدیک با جراحان ، متخصصان بیهوشی و 

عملکرد انسانی و شایسته حرفه های  پرستاران در راستای تامین مراقبتی مطلوب برای بیماران فعالیت می کنند.

سنگ زیربنایی رشد و توسعه یک حرفه ، آموزش آن حرفه می طلبد و از آنجا که  را مراقبتی دانش و مهارت وسیعی

می باشد، پرسنل اتاق عمل نیز مانند سایر اعضاء سیستم بهداشتی درمانی نیازمند اجرای استانداردهای آموزشی 

میزان نیاز به تکنولوژیستهای اتاق عمل سریعتر از حد متوسط افزایش  2013می باشند. انتظار می رود که تا سال 

علت این امر افزایش تعداد و انواع اعمال جراحی و رشد جمعیت و نیز افزایش میزان سالمندی است ) زیرا .یابد 

دارند( از سویی پیشرفت سریع تکنولوژی پزشکی موجب تغییرات   افراد سالمند نیاز به اعمال جراحی بیشتری

و یا لیزر  تکنولوژی فیبرهای نوری چشمگیری در زمینه تکنولوژی جراحی می گردد . پیشرفتهای تکنیکی مانند

موجب ایجاد تکنیکهای جراحی جدیدی میشود و اتاق عملهای آینده برای تطابق با کامپیوترها ، لیزرها ، فیبرهای 

ها به منظور انجام مراقبت روتین بیمار آماده می شوند . لذا تغییرات وسیع و چشمگیر موجود در تنوری و ربا

هم سطح شدن تکنسینهای جراحی با نقشها و وظایف جدید بوده و برنامه آموزشی  تکنیکهای جراحی نیازمند

نده کافی نخواهد بود . بنابراین تکنولوژیستهای اتاق عمل باید یکنونی برای برآوردن نیازهای پرسنل اتاق عمل در آ

قطع کاردانی از فرصت الشهای در حال پیشرفت و تغییر آماده شوند . در حال حاضر دانش آموختگان مچبرای این 

و موقعیت مناسب برای کسب دانش الزم به ویژه در اعمال جراحی تخصصی برخوردار نمی باشند و تنها با ادامه 

ی از دانش ربسیا ن دستیابی به بخشی از مهارت و دانش مورد نظر را پیدا خواهند نمود .ادوره کارشناسی امک

تحصیل در رشته اتاق عمل می باشند ولی در صورت تمایل به ارتقاء  آموختگان مقطع کاردانی عالقه مند به ادامه

علمی و عملی خود با شرکت در کنکور کارشناسی ناپیوسته به عنوان پرستار در بخش یا اتاق عمل مشغول به کار 

اتاق رنامه آموزشی پرستاری ناپیوسته مشاهده می شود که در این برنامه دروس تخصصی بمی شوند . ولی با بررسی 

دان اتاق عمل تفاوت رعمل ارائه نمی گردد  و از سویی با مقایسه نمودن شرح وظایف پرستار اتاق عمل با کا

چشمگیری مشاهده نمی شود . درخواستهای ارسالی متعدد تکنسینهای اتاق عمل به دانشگاههای سراسر کشور 

ین ارتقاء می باشد . نظرسنجی و جلسات متعدد با ی بر فراهم نمودن امکان اتقاء حرفه ای دال بر نیاز آنان به انمب

جراحان گروههای مختلف دانشگاهی نیز بیان کننده نیاز آنان به همکاری با پرسنلی با دانش و مهارت بیشتر می 

 باشد .



 رسالت رشته :

سب رسالت رشته اتاق عمل درمقطع کارشناسی پیوسته تربیت نیروی انسانی آگاه ، متعهدوکارآمداست.که باک

توانائیهای حرفه ای دراتاق عمل وبهره مندی ازدانش وتکنولوژی روز، خدمات موردنیازمراقبتی وآموزشی مقرون به 

 صرفه را در باالترین سطح استانداردجهت تعمیم ، حفظ وارتقاء سطح سالمت بیماروجامعه ارائه دهند.

 چشم انداز رشته:

گام با پیشرفت سریع تکنیکهای جراحی و انجام اعمال جراحی بر اساس این برنامه آموزشی در ده سال آینده هم

 رباتیک ، فراگیران این رشته طبق استانداردهای انجمن جهانی تکنولوژیستهای جراحی آموزش خواهند دید.

ود و نه تنها دانش آموختگان این رشته جایگاه خود را در عرصه های مختلف جراحی مشخص و تثبیت خواهند نم

س مسایل عمومی اتاق عمل بلکه به صورت اختصاصی نیز قادر به ارائه خدمات اثر بخش و کارشنابه عنوان یک 

مقرون به صرفه در جهت اعتالی سطح سالمت جامعه و بهبود کیفیت اعمال جراحی خواهند بود و در سطح کشور 

 و بین المللی مطرح خواهند شد .

 


