از دانشگاه سرنوشت یک ملت تعیین می شود
امام خمینی (ره)

دانشکده پیراپزشکی

دفترچه راهنمای دانشجویان
رشته کارشناسی اتاق عمل
ورودی 3196

کتابخانه دانشکده

اتاق عمل پراتیک تخصصی دانشکده

سالن مانکن پراتیک تخصصی دانشکده
آدرس سایت پویای دانشکده پیراپزشکی :

کارگاه فارماکولوژی دانشکده
http://www.pmd.mshdiau.ac.ir

آدرس دانشکده :قاسم آباد – بلوار ادیب -بین ادیب 39-13

دانشجویان عزیز با عرض تبریک به مناسبت آغاا ساات تیلایلی و ورود شاما باه دانشاضاه آ زامن آر وی
موفقیت برای شما عزیزان ا شما درخواست می شود مفاد این دفترچه را به دقت مطالعه فرمائید.
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد از سال  4831با سه رشته بهداشت مدارس ،هوشبری و اتاق عمل در مقطع کاردانی شررو
به کار نمود .این دانشکده در سال  4831به محل فعلی خود واقع در بلوار ملک آباد انتقال یافت از سال  4831مقطع رشرته هرای هوشربری و
اتاق عمل به سطح کارشناسی ارتقاء یافته است .در سال تحصیلی  39-38ایرن دانشرکده عرالوه برر دو رشرته کارشناسری پیوسرته هوشربری،
کارشناسی پیوسته اتاق عمل در رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی جذب دانشجو دارد.

گروه اتاق عمل
تاریخچه
گروه اتاق عمل و دانشکده پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد در سال  4838در دانشکده پزشکی تأسیس شرد .و در سرال  4831برا راه
اندازی دانشکده پیراپزشکی رشته فوق به این مکان انتقال یافت .این گرروه آموزشری تراکنون دوارده دوره پرذیر

دانشرجووحدود 943در

مقطع کاردانی و 834نفر در مقطع کارشناسی که تا کنون فارغ التحصیل شده اند  ،که بعضی از آنان در بیمارسرتان هرای مختلرا برا عنروان
تکنسین وکار شناس اتاق عمل مشغول به کار شده و در جهت کمک به افراد بیمار تال

می نمایند ونیز 408دانشجو در این رشرته در حرال

تحصیل می باشند .گروه اتاق عمل دارای کارگراه پراتیرک تخصصری ،کارگراه مرواژ ،کارگراه فارمراکولوژی وکرار گراه CPRوکارگراه
معاینات بالینی وامکانات سمعی بصری جهت آموز

عملی دانشجویان می باشد .و همچنین دانشجویان ایرن رشرته در اتراق عمرل و بخر

های بیمارستان های آموزشی سطح شهر تحت سرپرستی مربیان مهارت های عملی ازم را جهت ارائه خدمات درمانی به بیماران کسب مری
نمایند

اهداف آمو شی رشته اتاق عمل :
اهداف آموزشی رشته اتاق عمل را میتوان بصورت زیر بیان کرد:
تربیت نیروی انسانی آگاه  ،متعهد و کارآمد است که با کسب تواناییهای حرفه ای در اتاق عمل و بهرره منردی از دانر
خدمات مورد نیاز مراقبتی و آموز

و تکنولروژی روز

مقرون به صرفه را به بااترین سطح استاندارد جهت تعمیم حفظ و ارتقاء سطح سالمت بیمرار و جامعره

ارائه دهند .

معرفی مسئولین دانشکده :

هرا سوئدی
رئیس دانشکده  ،مدیر گروه بهداشت مدارس

محل دفتر کار :طبقه  9اتاق 840

ملییه سادات گواهی
مدیر گروه :اتاق عمل

محل دفتر کار  :طبقه  4اتاق 949

سید علی هوشیار احمدی

دکتر حسن یزدانفر

مدیر پژوهشی دانشکده

معاون آموزشی دانشکده

محل دفتر کار  :طبقه  9اتاق 849

محل دفتر کار  :طبقه  9اتاق 844

* دانشجویان میترم می توانند جهت رفع مشکالت انتخاب واحد و حذف و ازافه اینترنتی دربا ه مانی مشخص و همچنین
استفاده ا اینترنت آ مشاهده سایت دانشضاه و دانشکدهآ کتابخانه دیجیتاتآ جستجوی مقاالت باه طبقاه  3اتااق  131کاافی نات
مراجعه نمایند

فهیمه عقیانی ( مسئول آموز

دانشکده )

مهدی ژیان پور (مدیر داخلی ،راهبر سایت دانشکده)
* طبقه  3اتاق 131

* دانشجویان میترم جهات راهنماایی ا ن ار تشاکیل
کالس های دروس ن ری آ مقاررات آمو شایآ برناماه
ریاازی امتیااانی و  ...ماای تواننااد بااه طبقااه  3اتاااق 112

مراجعه نمایند.

* گیتی عفری

کارشناس آمو

* صدیقه فانی دیسفانی

شی گروه اتاق عمل طبقه  3اتاق 131

مسئوت کتابخانه

کتابخانه دانشکده پیراپزشکی مجمو منابع آن شامل حدود 3188نسخه کتاب فارسی و اتین که به شیوه کتابخانه کنگره طبقره بنردی شرده
است و دارای168نسخه مجله فارسی و اتین می باشد .مساحت فعلی کتابخانه وسالن های مطالعه دانشکده حدود  491متر مربع
است که در طبقه همکا واقع می باشد.

نیوه عضویت دانشجویان در کتابخانه  :دانشجویان پس از ثبت نام به محض دریافت کارت  PVCعضو کتابخانه محسوب گردیده
و می توانند از امکانات کتابخانه استفاده نمایند .جهت دریافت کارت  PVCبه مرکز آمار و اطالعرات واقرع در سرازمان مرکرزی دانشرگاه
مراجعه شود(.ادرس های سازمان مرکزی -4 :بلوارمیثاق – میثاق  -90نرسیده به اقدسیه – خسروی  -4پالك 88
 -9بلوار امامیه نب

امامیه 19

امکانات رفاهی دانشکده :
 -4نمازخانه خواهران طبقه همکا406
 -9نماز خانه برادران طبقه همکا440
 -9تریا
دانشجویان محترم جهت پیدا کردن کالسهای درسی و سایر مکانهای مورد نیاز به راهنمای ساختمان واقع در طبقه همکا مراجعه نمایند

نیوه استفاده دانشجویان ا کافی نت :
با توجه به بهره برداری از سیستم مکانیزه خردمات اشرتراك اینترنتری و فرراهم آوردن اسرتفاده از اطالعرات فری

واریرزی ،جهرت اسرتفاده

دانشجویان از اینترنت در کافی نت های دانشگاه و کامپیوترهای خانگی ،از تاریخ اول بهمن  4836باید اقدامات زیر انجام گردد:
* استفاده از حساب فراگیر سیبا به شماره  0408460846006جهت واریز وجه اشتراك اینترنتی در کلیه شعب بانک ملی دارای حساب سیبا
( حداقل  90000ریال)
شماره حساب واریز شهریه 040848848000
* استفاده از اعتبار وجه واریزی از طریق کامپیوتر خانگی و کافی نت دانشگاه و عدم ن یاز به واریز و پرداخت وجه جداگانه برای هر حالت.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به مرکز کرامپیوتر دانشرگاه در دانشرکده فنری و مهندسری و یرا دفراتر خردمات کرامپیوتری
دانشکده های خود مراجعه نمایند.

موارد مهمی ا آیین نامه آمو شی :
ماده  ) 1دانشجو موظا است در هر نیمسال تحصیلی در مدت زمان اعالم شده توسر دانشرگاه نسربت بره ثبرت نرام و انتخراب
واحداقدام نماید در غیر این صورت طبق مقررات دانشگاه با وی رفتار می شود.
 دانشجو موظا است در انتخاب دروس هر نیم سال بر اساس برنامه اعالم شده از طررف گرروه اقردام نمایرد و رعایرت تقردم وتأخر در انتخاب دروس بر اساس برنامه و سرفصل درسی اعالم شده الزامی است.
ماده  )33هر دانشجو در هر نیمسال تحصیلی حداقل  49و حداکثر  90واحد درسی می تواند انتخاب نماید
ماده  )31تعداد واحدهای انتخابی در تابستان حداکثر  6واحد درسی می باشد.
ماده  )31دروس پی دانشگاهی شامل زبان ،شیمی  ،فارسی و زیست بوده که باید در نیمسال اول اخذ گردد.
 اهمیت رعایت دروس پیشنیاز  :رعایت پیشنیاز الزامی بوده و در صورتیکه در درس پیشرنیاز نمرره قبرولی کسرب نشرود دانشرجویکسال از هم دوره ای های خود عقب خواهد ماند.
ماده  )31طول مدت تحصیل  :حداکثر مدت مجاز تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته  6سال می باشد .
ماده  )31حضور در جلسات درس  :حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبرت دانشرجو
در هر درس نظری از  1/41و عملری و آزمایشرگاهی از  9/41و کرارآموزی در عرصره از  4/40مجمرو سراعات آن درس نبایرد
تجاوز کند .در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر منظور می شود.
ماده  ) 11حداقل نمره قبولی در دروس تئوری  40و در کارآموزی و کارآموزی در عرصه  49می باشد.
ماده  )12مشروط شدن  :اگر معدل در هر ترم کمتر از  49باشد دانشجو مشروط بوده و در صورتیکه  8ترم متروالی و یرا  1تررم
غیر متوالی مشروط گردد اخراج خواهد شد .ترم بعد از مشروطی دانشجو فق  41واحد مجاز است انتخاب نماید

تعریف کارآمو ی در عرصه  :یکسال آخر تحصیل به کارآموزی در عرصه اختصاص داشته کره  91واحرد در قالرب  9تررم
ارائه می گردد .اخذ واحد درسی با واحد کارآموزی در عرصه مجاز نمی باشد.
دانشجویان گرامی می توانند جهت آشنایی بیشتر با آیین نامه و مقررات آمو شی دانشضاه نسبت به تهیه یاک
نسخه ا آیین نامه آمو شی اقدام نمایند .
تلفن های دانشکده 16613111-1:

