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 معرفی 

 :اتاق عمل یگروه آموزش

ساتید تحت نظر ا دانشجویان دوره این طی که است پزشکی علوم های رشته از یکی رشته تکنولوژی اتاق عمل

 ناآش تخصصی فوق و تخصصی های جراحی در جراحی نوین های تکنولوژی و عمل اتاق جدید اصول با مربوطه

. آموزند می ار عمل از بعد و حین ،قبل را بیمار اداره به کمک و مراقبتتحت نظارت پزشک مسئول بیمار،  و شده

 از ناپیوسته و پیوسته کارشناسی مقطع در و ۱۳۸۰ تا ۱۳۶۶ هایسال بین کاردانی مقطع در رشته این ایران در

 پیراپزشکی های دهدانشک در رشته این .است گردیده اندازیراه کشور سطح مختلف هایدانشکده در ۱۳۸۷ سال

مامایی متولی  در دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پرستاری و .گردد می ارائه دانشجویان به پرستاری یا و

و سپس در  ۷۳-۷4این رشته است. اولین دوره از دانشجویان رشته اتاق عمل در مقطع کاردانی در سال تحصیلی 

رفتن دانشجو از مقطع کاردانی به کارشناسی گمجددا مجوز  جذب شدند. ۸۷-۸۸مقطع کارشناسی از سال تحصیلی 

 درتخانه به دانشکده داده شده و تربیت این دانشجویان نیز در حال حاضر از وزار ۱4۰۱-۱4۰۰نیمسال دوم از 

 نیمسال دوم هر سال گرفته می شود.

دانشگاه  وبا سایر گروههای آموزشی و پژوهشی دانشکده  یو پژوهش یآموزش یهایهمکار اتاق عملگروه  نیهمچن

 را دارد. 

 :ریاتاق هوشب یگروه آموزش

مکانات، دانش آموختگان آن ضمن آشنایی با تجهیزات و ا که است پزشکیپیرا های رشته از یکی هوشبریرشته 

هوشی و بی اصول و روش های مختلف بیهوشی، توانمندی و مهارت های ارائه خدمات مراقبتی به بیماران تحت بی

رد حاد و دحسی ناحیه ای در مراحل قبل، حین و بعد از بیهوشی و ارائه خدمات مراقبتی در واحد های کنترل 

ار می دهند. های پزشکی و وضعیت بحرانی را کسب می نمایند و خدمات خود را در اختیار جامعه قرمزمن، فوریت 

 که نمود، یم تربیت دانشجو ایران های دانشکده از بعضی در کاردانی بصورت رشته این ۱۳۵4 سال ازدانشجویان 

لوم در دانشگاه ع .دارد ادامه نیز تاکنون و شد اجرا کشور در بار اولین برای هوشبری کارشناسی دوره ۱۳۸۵ سال از

وره از دانشجویان دپزشکی زنجان، دانشکده پرستاری و مامایی متولی ارایه این رشته به دانشجویان می باشد. اولین 

جذب  ۸۸-۸9کارشناسی در سال تحصیلی  و در مقطع ۸۰-۸۱این رشته در مقطع کاردانی و در سال تحصیلی 

تخانه به از وزار ۱4۰۱-۱4۰۰ن دانشجو ا مقطع کاردانی به کارشناسی از نیمسال اول شدند.  مجددا مجوز گرفت

 د.نیمسال اول هر سال انجام می شو دردانشکده داده شده و تربیت این دانشجویان نیز در حال حاضر 

انشگاه دبا سایر گروههای آموزشی و پژوهشی دانشکده و  یو پژوهش یآموزش یهایهمکار هوشبریگروه  نیهمچن

 را دارد.



 رسالت  

رفه ای و بالینی با توانایی ح آگاه ، متعهد و کارآمد تربیت دانش آموختگان تکنولوژیست های اتاق عمل و هوشبری

را بودن شایستگی در باالترین سطح استاندارد های جهانی جهت مراقبت، عملکرد بر اساس اهداف و نیاز جامعه با دا

مت و بهداشت و درمانی با هدف ارتقاء سطح سال ، مدیریتیآموزشی، پژوهشی های یطههای حرفه ای و بالینی در ح

 در ایران اسالمی جامعه و مبتی بر اخالق حرفه ای

 چشم انداز   

سال آینده همگام با پیشرفت سریع تکنیکهای  ۵در  باشد می ۱4۰۵-۱4۰۰که از سال  بر اساس این برنامه آموزشی

 ریو هوشب فراگیران این رشته طبق استانداردهای انجمن جهانی تکنولوژیستهای جراحی و بیهوشی جراحی

 آموزش خواهند دید

 شجویانو همچنین دان رشتهدو انش آموختگان این کسب مقام برتر گروه در نطقه شش آمایشی وزارت بهداشت 

نوان یک نمود و نه تنها به عمشخص و تثبیت خواهند و هوشبری  جایگاه خود را در عرصه های مختلف جراحی 

بخشی و  بلکه به صورت اختصاصی نیز قادر به ارائه خدمات اثر و هوشبری کارشناسس مسایل عمومی اتاق عمل

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

 شد . و بین المللی مطرح خواهند

 هدف کلی

 آموزش و پژوهش بر مبنایعملکرد گروه  توانمندی و   ارتقا

  جزئیف اهدا

 ارتقاء توانمندی آموزشی در گروه 

 ارتقاء توانمندی کیفی و کمی پژوهش در گروه

 بهبود وضعیت ساختار گروه

 

 نقاط قوت:

 وجود اعضای توانمند علمی در گروه  .۱

 وجود اعضای آشنا با حوزه فناوری در گروه  .2

 وجود وب سایت به روز  .۳

 های نوید، هم آوا و طبیب دسترسی به سامانه .4



 وجود طرح دوره های به روز  .۵

 داشتن برنامه هفتگی مشخص اعضای گروه  .۶

 ای اعضای گروه همکاری پژوهشی درون گروهی،  بین گروهی و بین دانشکده .۷

 در سامانه هم آوا ۳۶۰وجود سیستم ارزشیابی  .۸

 نشجویان به  کتابخانه مرکزی وجود  و دسترسی اعضا و دا .9

 چاپ مقاالت با اچ ایندکس باال و نمایه آن در پایگاههای علمی پژوهشی .۱۰

 مشارکت اعضای بین گروهی جهت تدریس بهتر تئوری و بالینی .۱۱

 ومشارکت فعال اعضای هیات علمی در زمینه پژوهش  و پژوهش های تخصصی در زمینه اتق عمل  .۱2

 هوشبری

 س باال و نمایه آن در پایگاههای علمی پژوهشی چاپ مقاالت با اچ ایندک .۱۳

 وجود اساتید مطرح با مقاالت با نمایه باال در سایت علم سنجی .۱4

۱۵.  

 نقاط ضعف

 نبود تحصیالت تکمیلی در گروه  .۱

کمبود چشم گیر فضای آموزش و نداشتن دانشکده مستقل و کمبود کالس و فضای آموزشی که  .2

 پبسیار محرز می باشد

 کمبود اعضای هیات علم خصوصا در گروه هوشبری  .۳

 پایین بودن انگیزه دانشجویان کارشناسی جهت انجام امور پژوهشی  .4

در  بری( ) اتاق عمل و هوشکمبود فضای آموزش بالینی ) اتاق عمل( که فیلد کاری اصلی دانشجویان .۵

 اتاق عمل می باشد

فضای  شیفت کاری با توجه به کمبود ۳در هدر رفتن انرژی اعضای هیات علمی به دلیل کار کردن  .۶

 آموزش بالینی

 شیفت بودن اساتید گروه ۳عدم بهره وری از ثمره پژوهشی به دلیل لود کاری باال و  .۷

 ها فرصت

 موقعیت جغرافیایی زنجان  .۱

 ارتقاء دانش آموختگان به تحصیالت تکمیلی و اختصاصی .2

 سیاستگذاری معاونت های  پژوهشی و آموزشی و تاکید بر ارتقاء کمی و کیفی  .۳



انشکده دتبادل اطالعات علمی و پژوهشی با سایر گروههای آموزشی وزارت بهداشت و درمان و سایر  .4

 ها

 تبادل اطالعات علمی، پزوهشی .۵

 استفاده بهینه از فن آوری اطالعاتی به روز .۶

 ر صورت بهبود فیلد بالینی و آموزشیامکان پذیرش دانشجویان خارجی د .۷

 

 تهدیدها 

 دستورالعمل بورد در زمینه وجود حداقل سه عضو هیئت علمی در هر رشته/ گروه آموزشی  .۱

لیل دبه  های هیئت علمیپایین بودن بودجه تحقیقات اعضای هئیت علمی، تحقیقات  و پایان نامه .2

 عدم وجود تحصیالت تکمیلی

 افزایش تعداد دانشجو عدم توازن فضای فیزیکی با .۳

بیکاری  پذیرش باالی دانشجویان در رشته های مربوطه و عدم جذب دانشجویان به کار و تهدید .4

 دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی

 در بالین هوشبری و اتاق عمل عدم استفاده کاربردی آموخته های دانشجویان .۵

 عدم بهره وری پژوهشی از یافته های بالینی .۶

در نظر  با توجه به پر خطر بودن محیط اتاق عمل برای دانشجویان و اعضای هیات علمی و عدم .۷

 طرات بیولوزیکیخگرفتن حق اشعه و 

 عدم سیاست های مدون و ویزه جهت رفاه اعضای هیات علمی .۸

 عدم ارتقا دانشجویان در مقطه دکتری تخصصی .9



 برنامه عملیاتی گروه اتاق عمل و هوشبری

 ارتقاء توانمندی آموزشی در گروه: 1ف جزئیهد   1جدول 

  کرد آموزشی گروه )دانشجویان و اساتید(:ارتقاء عمل1-1راهبرد

 1برنامه عملیاتی مربوط به راهبرد 

گزارش پیشرفت  شواهد و شاخصها تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا نام فعالیت

 هابرنامه

عضو هیات علمی  4جذب حداقل 

 توانمند

گروه، معاون  مدیر

آموزشی و ریاست 

 دانشکده

درخواستهای  مدیر گروه  1405تیر ماه  1400تیرماه 

دانشکده  و ریاست و معونت 

 آموزشی دانشکده

یکبار قبل از هر ترم 

 تحصیلی

در ابتدای هر  نیازسنجی آموزشی

 سال تحصیلی از اساتید

مدیر و اساتید گروه و 

 EDOنماینده 

یکبار قبل از هر سال  فرم های نیاز سنجی 1405تیر ماه  1400تیرماه 

 تحصیلی

درصد متون آموزشی و با  100تهیه 

 دسترسی آنالین جهت دانشجویان

قبل از شروع هر نمیسال  مستندات سامانه نوید 1405تیر ماه  1400تیرماه  مدیر و اساتید گروه

 تحصیلی

تشویق اعضا گروه جهت شرکت در 

 های توسعه آموزشیبرنامه

برنامه های کارگاهها و  1405تیر ماه  1400تیرماه  مدیر و اساتید گروه

 گواهی ها

یکبار قبل از هر سال 

 تحصیلی

نظر سنجی و نیازسنجی سالیانه از 

دانشجویان در خصوص دستیابی به 

 اهداف آموزشی گروه

فرمهای نیاز سنجی و نظر  1405تیر ماه  1400تیرماه  مدیر و اساتید گروه

 سنجی

یکبار قبل از هر سال 

 تحصیلی

تعریف ساعات مشاوره با 

دانشجویان توسط تمامی اعضای 

 گروه

برنامه هفتگی کاری شامل  1405تیر ماه  1400تیرماه  مدیر و اساتید گروه

 ساعات مشاوره دانشجویی

قبل از شروع هر نمیسال 

 تحصیلی

های نوین هدفمند استفاده از روش

توسط و عینی ارزشیابی دانشجو 

 تمامی اعضای گروه

فرمهای ارزشیابی  1405تیر ماه  1400تیرماه  مدیر و اساتید گروه

کاراموزی و سئواالت 

 امتحانی

یکبار در سال قبل از 

 شروع نمیسال اول

انجام تمامی کاراموزی ها بر اساس 

 کوریکولوم آموزشی و  برنامه

دریافت بازخورد  فرم های 1405تیر ماه  1400تیرماه  مدیر و اساتید گروه

 از دانشجویان

 در پایان هر نیمسال

 

  



 

 : ارتقاء توانمندی آموزشی در گروه1هدف جزئی    2جدول 

 : تسهیل روندهای آموزش 2-1 راهبرد

 2-1برنامه عملیاتی مربوط به راهبرد 

گزارش پیشرفت  شواهد و شاخصها  تاریخ پایان  تاریخ شروع مسئول اجرا  نام فعالیت 

 ها برنامه
فراهم سازی بستر 

مناسب الکترونیکی در 

عرصه آموزش برای 

همه اعضای هیات علمی 

 و دانشجویان

مدیر گروه، مسئول 

EDO مسئول سایت و ،

 معاون اموزش

مستندات تهیه شده از  1405تیر ماه  1400تیرماه 

 سایت دانشکده

یکبار در سال قبل از 

 شروع نمیسال اول

قرار تهیه و در دسترس 

درصد کتب  100دادن 

 اصلی و ضروری گروه

مدیر گروه، معاون 

پژوهش و رئیس 

 دانشکده

لیست درخواستها، در  1405تیر ماه  1400تیرماه 

کنار کتب و منابع به روز 

المللی ملی و بین

 موجود در کتابخانه

یکبار در سال قبل از 

 شروع نمیسال اول

تعریف فرایندی برای 

تشویق اعضا در 

بکارگیری روشهای نوین 

 آموزش

تهیه و تقدیم تقدیر نامه  1405تیر ماه  1400تیرماه  مدیرگروه

به اعضای فعال، تعریف 

 امتیاز برای ترفیع پایه

یکبار در سال قبل از 

 شروع نمیسال اول

درصدی  100استفاده 

اساتید گروه از 

های فعال و نوین روش

 تدریس

 360فرمهای ارزشیابی  1405تیر ماه  1400تیرماه  مدیر و اساتید گروه

درجه از اساتید، طرح 

 دوره های اساتید

یکبار قبل از هر سال 

 تحصیلی

  



 ارتقاء توانمندی کیفی و کمی پژوهش در گروه:  2هدف جزئی    3جدول 

 های پژوهشی گروه: ارتقاء توانمندی1-2راهبرد 

  1-2برنامه عملیاتی مربوط به راهبرد 

 هاگزارش پیشرفت برنامه شواهد و شاخصها تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا نام فعالیت

 1405تیر ماه  1400تیرماه  مدیر گروه انتخاب فردی به عنوان مسئول امور پژوهشی گروه
ابالغ صادر شده در 

 صورت جذب هیات علمی
 یکبار در سال قبل از شروع نمیسال اول

 پژوهشی در گروهتدوین و اعالم اولویت های 
مدیر گروه و معاون 

 پژوهش دانشکده
 1405تیر ماه  1400تیرماه 

اولویتهای پژوهشی گروه، 

سایت و فعالیتهای 

 پژوهشی انجام شده

 یکبار در سال قبل از شروع نمیسال اول

وجود خط )الین( تحقیقاتی برای تمامی اعضای 

 گروه

مدیر گروه و معاون 

 پژوهش دانشکده
 1405تیر ماه  1400تیرماه 

اسناد موجود نزد معاون 

 پزوهش دانشکده و سایت
 یکبار در سال قبل از شروع نمیسال اول

تعریف فرایندهایی برای ایجاد انگیزه در اعضای 

های گروه در زمینه انجام پزوهش همسو با اولویت

 پژوهشی گروه

مدیر گروه و معاون 

 پژوهش دانشکده
 1405تیر ماه  1400تیرماه 

و تقدیم تقدیر نامه به تهیه 

اعضای فعال، در کنار 

تعریف امتیاز برای ترفیع 

 پایه

 یکبار در سال

های درصدی اعضا در  طرح 100مشارکت 

 تحقیقاتی درون گروهی و تیمی

مدیر گروه و معاون 

 پژوهش دانشکده
 1405تیر ماه  1400تیرماه 

مستندات مقاالت و طرح 

 های تحقیقاتی
 از شروع نمیسال اولیکبار در سال قبل 

های درصدی اعضا در  طرح 100مشارکت 

 تحقیقاتی مشترک برون گروهی

مدیر گروه و معاون 

 پژوهش دانشکده
 1405تیر ماه  1400تیرماه 

گواهی انجام طرح 

تحقیقاتی موجود در 

معاونت پژوهش و سامانه 

 سمات دانشگاه

 یکبار در سال قبل از شروع نمیسال اول

های تحقیقاتی درصدی اعضا در  طرح 50مشارکت 

 مشترک ملی

مدیر گروه و معاون 

 پژوهش دانشکده
 1405تیر ماه  1400تیرماه 

گواهی انجام طرح 

تحقیقاتی موجود در 

معاونت پژوهش و سامانه 

 سمات دانشگاه

 یکبار در سال قبل از شروع نمیسال اول

های تحقیقاتی درصدی اعضا در  طرح 50مشارکت 

 بین المللیمشترک 

مدیر گروه و معاون 

 پژوهش دانشکده
 1405تیر ماه  1400تیرماه 

مستندات مقاالت بین 

 المللی
 یکبار در سال قبل از شروع نمیسال اول

درصدی اساتید در برنامه های  100تشویق شرکت 

 توانمند سازی دانشگاه در زمینه پژوهش

مدیر گروه و معاون 

 پژوهش دانشکده
 یکبار در سال قبل از شروع نمیسال اول گواهی های شرکت 1405ماه  تیر 1400تیرماه 

 تسهیل استفاده از نتایج تحقیقات
مدیر گروه و معاون 

 پژوهش دانشکده
 1405تیر ماه  1400تیرماه 

ترجمان دانش طرحهای 

 پژوهشی و پایان نامه ها
 یکبار در سال قبل از شروع نمیسال اول

انجام پژوهش های تشویق همکاران گروه برای 

 جامعه محور

مدیر گروه و معاون 

 پژوهش دانشکده
 1405تیر ماه  1400تیرماه 

تهیه و تقدیم تقدیر نامه به 

اعضای فعال، در کنار 

تعریف امتیاز برای ترفیع 

 پایه

 یکبار در سال قبل از شروع نمیسال اول

 های تحقیقاتیتسهیل فرایند تصویب پروژه

مدیر گروه، اساتید 

معاون پژوهش و  

 دانشکده

 1405تیر ماه  1400تیرماه 

فرایندهای تصویب طرح 

ها و پایان نامه های 

 پژوهشی در سایت

 یکبار در سال قبل از شروع نمیسال اول

فراهم سازی زمینه الزم برای افزایش و پرداخت به 

 های پژوهشموقع بودجه

مدیر گروه، اساتید 

و  معاون پژوهش 

 دانشکده

 1405تیر ماه  1400تیرماه 

تشکیل جلسات با معاون 

تحقیقات و فن آوری 

دانشگاه، و نامه نگاری 

 های مرتبط

 یکبار در سال قبل از شروع نمیسال اول

 



 

 

 بهبود وضعیت ساختار گروه :3هدف جزئی  4دول ج

 : برگزاری جلسات حضوری با اعضای گروه  و دانشجویان گروه و تدوین شرح وظایف 1-4راهبرد

 1-4برنامه عملیاتی مربوط به راهبرد 

گزارش پیشرفت  شواهد و شاخصها تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا نام فعالیت

 هابرنامه

انتخاب مدیر گروه بر اساس تخصص 

 و سوابق علمی مدیر گروه

ریاست دانشکده و 

 معون آموزشی
 1405تیر ماه  1400تیرماه 

مستندات مربوط به 

معرفی انتخاب و 

 مدیر گروه ها

 ساالنه

سامان دهی  شیوه انتخاب مدیر 

 گروه به صورت مشارکتی

ریاست، معاون 

 آموزشی و اساتید
 1405تیر ماه  1400تیرماه 

مستندات شیوه ی 

 انتخاب گروه
 ساالنه

تعریف ساز وکاری مبتنی بر تعامل 

 مدیر گروه با زیر مجموعه

مدیر گروه، 

دبیرخانه، 

کارشناسان 

 آموزش

 1405تیر ماه  1400تیرماه 

صورتجلسات، برنامه 

زمانی جلسات، برنامه 

 هفتگی مدیر گروه

 ابتدای هر ترم

تدوین ساز و کاری برای همکاری و 

 تعامل با گروههای دیگر اموزشی
 هر نیمسال صورتجلسات 1405تیر ماه  1400تیرماه  مدیر گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


