
 اتاق عمل فلسفه گروه 

بیمار به عنوان یک فرد انسانی دارای ابعاد جسمی، روانی، عاطفی و ...است و قادر است بطور مستقل روش درمان  

سطح سالمت با رفع نیازهای همه  ارتقای  جراحی را انتخاب کند. دانش آموختگان رشته اتاق عمل در راستای  

یاری از عوارض را بدست آوردند. فلسفه وجود  جانبه بیمار در دوره قبل، حین و بعد از عمل کلید پیشگیری از بس

ارزش های واالی   با  پذیر  فرهیخته، مسئولیت  توانا،  ماهر،  دانشجویان  تربیت  و  تعلیم  اتاق عمل  گروه آموزشی 

انسانی نشات گرفته از تعیلم و تربیت اسالمی در راستای ارتقاء سطح سالمت در جهت رفع نیازهای همه جانبه  

 و بعد از اعمال جراحی می باشد.  بیماران در قبل، حین

 چشم انداز گروه   

تا   دانش آموختگانی که  قادر    10تربیت  آینده  بسال  فعالیت در عرصه جراحی  و  های کمتر  به حضور  ه شیوه 

 تهاجمی و رباتیک بوده و ضمن حفظ ایمنی بیمار قادر به ارائه بهترین آموزش به فراگیران باشند.  

 رسالت  

   رسالت آموزشی گروه

و   دانش  از  مندی  بهره  و  عمل  اتاق  در  ای  توانائیهای حرفه  با کسب  که  و کارآمد  آگاه  انسانی  نیروی  تربیت 

تکنولوژی روز ، خدمات مورد نیاز مراقبتی مقرون به صرفه را در باالترین سطح استاندارد جهت حفظ ، ارتقاء و  

   .دهندتعمیم سطح سالمت بیمار و جامعه ارائه 

 روهرسالت پژوهشی گ 

تربیت نیروی انسانی محقق، کارآمد، خالق و دارای تفکر انتقادی که با مشارکت و همکاری با نظام سالمت قادر  

به انجام پژوهش در زمینه های مختلف مربوط به حرفه و پاسخگویی به پرسشها و نیازهای انسانی در جهت ارتقاء  

 ام فعالیتهای پژوهشی در گروه و بین گروهی سالمت جامعه باشند و نیز توسعه سطح مشارکت جمعی در انج 

 رسالت گروه در عرصه خدمات بالینی  

بهبود و ارتقاء سطح مهارتهای بالینی، تقویت فعالیت تیمی و تسلط بر حداقل های مورد نیاز بالینی در جهت سالمت  

 . خود حرفه به نسبت دانشجویان در مثبت بینش و نگرش پرورش نیز و   بیمار و جامعه



اق عمل جهت ارائه خدمات مراقبتی آموزشی به بیماران بعد از  تدازی کلینیک های تخصصی پرستاری اراه ان   -

 جراحی ها 

 ر سال یکبا  ۳یاز گروه و حداکثر هر جذب عضو هیات علمی جدید بر اساس ن -

 اهداف گروه  

 :  اهداف کلی آموزشی گروه 

اق عمل، که با دانش و عملکرد کافی در مورد مفاهیم پایه  تدانشجویان انایی علمی و عملی در  الف( ایجاد توا

 مراقبت از بیمار و تکنیکهای جراحی پاسخگوی نیازهای بهداشتی درمانی جامعه باشند. 

ب( بازنگری دروس متناسب با استانداردها و مطالب روز علمی و نیازهای آموزشی جامعه و فراگیران و ارسال  

 آموزشی و کشور بازخورد به سیستم 

 ج( توانمندسازی اساتید همگام با پیشرفت علم و پیدایش روشهای نوین جراحی و مراقبت از بیمار 

 د( ایجاد دوره های آموزش مداوم بر اساس نیازسنجی بمنظور تقویت دانش و عملکرد اساتید و نیز پرسنل شاغل

بازنگری مداوم آنها بر اساس کارنامه عملکرد  اق عمل و  تل های یادگیری ضروری برای رشته اه ( تعیین حداق

 بالینی 

 و( اجرای آموزش و ارزشیابی فراگیران بر اساس روشهای نوین و ارزیابی تأثیر این روشها

 اهداف کلی پژوهشی گروه  

 تربیت و تعلیم دانشجویانی که شایستگی تحقیق و پژوهش را داشته باشند.-1

 زمینه مراقبت، آموزش و حمایت از بیماران در اتاق عمل بررسی و شناخت نیازهای پژوهشی در -۲

بررسی و شناخت نیازهای پژوهشی مربوط به پرسنل درمانی در اتاق عمل ) بررسی و شناخت نیازهای پژوهشی  -۳

 در زمینه مشکالت مربوط به حرفه (

 رشته  ایجاد نگرش و بینش پژوهشی در دانشجویان مقاطع مختلف -۴

 تهای علمی پژوهشی با ارائه پروژه در دانشجویان و اعضاء گروه ایجاد زمینه رقاب -۵

 تقویت انگیزه انجام پژوهش های بالینی در دانشجویان و ارائه آن در سمینارهای دانشجویی پژوهشی  -۶

 گروه  اعضاء توسط آموزشی   –تدارک فرصت هایی جهت چاپ مقاله در مجالت معتبر علمی  -۷



 تی ، علمی جهت انجام فعالیتهای پژوهشی تیمی در راستای اهداف حرفه بررسی و برآورد منابع حمای -۸

 اولویتهای پژوهشی گروه  

 موزش مجازی و راهکار های ارتقا آن در رشته اتاق عمل آ

 روش های نوین آموزش بالینی

 ارتقاء مهارت های شناختی پیش عرصه با رویکردهای شبیه سازی مجازی 

 مرتبط با آن در اتاق عمل عفونت زخم جراحی و عوامل 

 با نگرش ایمنی preoperativeارائه مراقبت های  

 بررسی چالش های اخالقی بین پرسنل اتاق عمل و راهکارهای آن 

 روانی پرسنل اتاق عمل در دوران پاندمی کرونا ویروس - بررسی مشکالت روحی

 ندمی کرونا ویروسبررسی مشکالت مربوط به تغییر نقش حرفه ای کادر اتاق عمل در دوران پا

 میزان رعایت حقوق بیماران در اتاق عمل و راهکارهای آنها 

 چالش های حفظ حریم شخصی بیمار در اتاق عمل

 چالش های ایمنی شغلی و فردی در اتاق عمل

 چالش های مربوط به رعایت ثبت و شمارش در اتاق عمل 

 معیار های مراقبت اصولی قبل، حین و پس از جراحی در اتاق عمل 

 کاربرد طب مکمل در اتاق عمل

 کنترل درد و روش های آن در اتاق عمل 

 راهکارهای افزایش کیفیت آموزش بالینی دانشجویان اتاق عمل

 اخالق حرفه ای در اتاق عمل 



 بررسی انواع روش های استریلیزاسیون و پاکیزه سازی در اتاق عمل 

 اتاق عمل بررسی عوارض بعد از انواع اعمال جراحی و مدیریت آن در 

 بررسی میزان رعایت استاندارد های مراقبتی در انواع جراحی ها توسط پرسنل اتاق عمل 

 

 


