
  معرفی رشته اتاق عمل

شته اتاق عمل شاخه اي از علوم پزشکی است که دانش ر
آموختگان آن با تسلط به ساختار، وسایل، تجهیزات و 
فرایند هاي اتاق عمل، درانجام بهینه اعمال جراحی و 
مراقبتهاي قبل، حین و بعد از عمل ، مشارکت نموده و 

پژوهشی و  آموخته هاي خود را در زمینه هاي آموزشی،
  خدماتی دراختیار جامعه قرار می دهند

 - دانش آموختگان این رشته عضوي از تیم بهداشتی
درمانی خواهند بود که به عنوان بخشی از تیم 
جراحی براي کمک به اداره ي یک عمل جراحی با 
       نتایج مطلوب در بخش هاي اتاق عمل بیمارستان،

 سیارایفاي مراکزمراقبتی درمانی-تشخیصبخشهاي 
  .نمایند می نقش

در حال حاضر رشته اتاق عمل به صورت پیوسته از 
طریق کنکورسراسري دانشجو جذب می کندگفته 
شده ممکن است این رشته تا مقطع کارشناسی 

  .ارشد و حتی دکتراي تخصصی نیزبرگزار شود

   زمینه هاي شغلی رشته اتاق عمل

کنولوژیست هاي جراحی پس ازکسب پراوانه ت
                                                                     اتاق عمل) قادر خواهند بود دربخش کارشناسی ر(کا

         هها،مراکزاورژانس،درمانگاجراحی،ریکاوري
 .تکنسین اتاق عمل ها،مراکزبیمارستانها،کلینیکهاومطب

گاهی در کارش در معرض بیماري ها کارشناس اتاق عمل 
واگیردار ، مناظر، بوها و مواد ناخوشایند قرار می گیرد که 
باید توان تحمل آنها را داشته باشد. او باید فردي صبور، 
دقیق و با توان بدنی مناسب باشد. همچنین داشتن آرامش 
و توان تصمیم گیري درست و سریع در شرایط بحرانی 
براي تکنسین هاي اتاق عمل ضروري است. تکنسین اتاق 

مل چون مرتبا در کنار جراح است، چیزهاي زیادي از او ع
 می کسب را زیادي هاي توانایی مرور  یاد می گیرد و به

  کند

   اتاق عملادامه تحصیل در رشته  زمینه

نظر به اینکه این رشته ، رشته اي کامال نوپا میباشد 
درحال حاضر به نظر میرسد دانش آموختگان این رشته 
بتوانند در آینده درمقطع کارشناسی ارشد اتاق عمل و 

تکنولوژي رشته هاي مرتبط مانند آناتومی ، فیزیولوژي ، 
مهندسی تجهیزات پزشکی ، کمک اول جراح گردش خون،

  .تحصیل دهندو .... ادامه 

  

  

  
 


