
 بسمه تعالي

 :دانشجوي گرامي

بر اساس منابع ارائه شده در سرفصل دروس رشته كارشناسي اتاق عمل، موارد ذيل 

 .   جهت مطالعه آزمون كارشناسي ارشد اين رشته معرفي مي گردد

 

 آناتومي
 :  منابع

 
1- Surgical Anatomy and Physiology for the Surgical Technologist, Kevin B. 

and Paul Price, 2006. 
2- Hole's Human Anatomy & Physiology, publisher McGraw- Hill, ISBN 

0070272468. 
3- Memmler's Structure and Function of the Human, publisher Lippincott 

Williams &Wilkins, ISBN 078172113X. 
4- Principle's of Anatomy and Physiology, publisher John Wiley & Sons; ISBN 

0471415014. 
5- Marieb's Human Anatomy & Physiology, publisher Pearson Benjamin 
Cummings,ISBN 0805349898.  

 : پیشنهاد مي گرددهمچنین منابع ذيل جهت مطالعه 
 همکارانترجمه دکتر غالمرضا حسن زاده و  -مبانی آناتومی و فیزیولوژی بالینی و جراحی -6
 انتشارات دانشگاه شیراز -دانشگاه فخرالدین -تألیف دکتر مصباح -آناتومی عمومی -7

 

 فرد سیار و اسكراب عملكرداصول و

 

 :منابع

1-Surgical Technology for the Surgical Technologist, publisher Delmar 

Learning, IBSN 0766806626 
2- Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care 

Approach, Caruthers, et al Delmar Publishers (2000) 
3- Instructor's Manual to Accompany Surgical Technology for the Surgical 

Technologist: A Positive Care Approach Junge, T Delmar Publishers (2000)  
4- Study Guide to Accompany Surgical Technology for the Surgical 
Technologist: A Positive Care Approach Junge, T Delmar Publishers (2000). 

5- Berry & kohn's Operating Room Technique, publisher Mosby, ISBN 
0323019803. 



6- Alexander's Care of the Patient in Surgery, by Rothrock. Publisher Mosby, 
ISBN 0323016227. 

7- Pocket Guide to the Operating Room, publisher F. A.Davis, ISBN 
080360033X 

8- Gruendemann, Barbara J. Comprehensive Preoperative Nursing Volume 1. 
Jones and Bartleit 1995. 

9- Phippen, Mark. L. and wells, Maryann. Patient care during operative and 
invasive procedures. Sanders. 2000. 

10- Hind, Martin and wicker, poul. Principles of perioperative practice. 
Churchill livingstone. 2002. 

11- phippen, Mark. L. and wells' maryam. Patient care During operative and 
invasive procedures. Saunders. 2000. 

12- Brunner & saudars. Medical surgical Nursing lippincott. 2004. 
13- C.B.Rosdahl, M.T.Kowalski. textbook of nursing, 8th. Lippincott Williams 

& wilkins. 2003. 
14- S. F. smith, D. J. Duell, B. C. martin. Clinical nursing skills, basic to 
advanced skills, 6th, 2004, pearson, prentice publisher. 

15- L. white. Fundamental of nursing.2 nd edition. Homson Publishers. 

 نگر   جامعه . عمل اتاق پرستاری جامع راهنمای .صمد انتظار و مژگان ,لطفی  -66

 بشری ,دهکردی مقاره قاسم دکتر ترجمه .(مراقبت و روش) عمل اتاق در پرستاری .جی .برینس -67

6171 

 6111 بشری انتشارات ,عمل اتاق در کار بالینی های مهارت ,علی مجیدی  -61

 نشر .عمل اتاق جامع یراهنما .آرزو ،یقو .الناز ،یاصغر .یلیا،لین رستم .مهرنوش تراش، خوش -61

 6111.صبورا

 بیماريهاي داخلي و جراحي

 :منابع

 1262 سودارث و برونر جراحی و داخلی بیماریهای پرستاری

 

 

 

 



 ژي هاي جراحي تكنولو

 :منابع
1-Surgical Technology for the Surgical Technologist, publisher Delmar 
Learning,IBSN 0766806626 

2- Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care 
Approach, Caruthers, et al Delmar Publishers (2000) 

3- Instructor's Manual to Accompany Surgical Technology for the Surgical 
Technologist: A Positive Care Approach Junge, T Delmar Publishers (2000)  
4- Study Guide to Accompany Surgical Technology for the Surgical 

Technologist: A Positive Care Approach Junfe, T Delmar Publishers (2000).  
5- Berry & kohn's O[erating Room Technique, publisher Mosby, ISBN 

033019803. 
6- Alexander's Care of the Patient in Surgery, by Rothrock. Publisher Mosby, 

ISBN 0323016227.57 
7- Pocket Guide to the Operating Room, publisher F. A.Davis, ISB 

080360033X 
8- Gruendemann, Barbura J. Commprthensive Preoperative Nursing Volume 1. 

Jones 
and Bartleit 1995. 

9- Phippen, Mark. L. and wells, Maryann. Patient care during operative and 
invasive procedures. Sanders. 2000. 
10- Hind, Martin and wicker, poul. Principles of perioperative practice. 

Churchill livingstone. 2002. phippen, Mark. L. and wells' maryam. Patient care 
During.Operative and invasive proccdures. Saunders. 2000 

 6111.صبورا نشر.عمل اتاق جامع یراهنما.،آرزویقو.،النازیاصغر.یلیا،لین رستم.،مهرنوش تراش خوش -66

جامعه نگر یا البرز را نیز می توان مطالعه انتشارات  -ژیهای جراحی  ضمنا پیشنهاد می گردد سایر تکنولو= 61

 .نمود

 بیهوشي

  :مطالب رئوس

 ,داروها عملکرد , بیهوشی از قبل داروهای ,بیهوشی اصول -بیهوشی تعریف -بیهوشی تاریخچه با آشنایی

 ,بیهوشی حین اسکراب و سیار فرد نقش ,بیهوشی داروهای ,بیهوشی ارائه ,تجویز روشهای ,بیهوشی انواع

 بیهوشی عوارض،  دادن پوزیشن , بیهوشی تجهیزات ,تجهیزات و وسایل کنترل ... ,بیهوشی مراحل

 :منابع



  انتخاب منابع اين مبحث را  ،اتاق عملدروس از آنجايي كه وزارت بهداشت مطابق سرفصل

 :به استاد واگذار نموده است، لذا منابع زير جهت مطالعه پیشنهاد مي گردد

 هندبوك بیهوشی میلر  -6

 نگر   جامعهانتشارات  . عمل اتاق پرستاری جامع راهنمای .صمد انتظار و مژگان ,لطفی -1

 6111 بشری انتشارات ,عمل اتاق در کار بالینی های مهارت ,علی مجیدی -1

 

 احیاء قلبي ريوي

  :مطالب رئوس
 مایعات ترکیب ریوی قلبی الفبای و حیات اولیه پشتیبانی - ریوی قلبی احیای شروع -قلبی ایست تشخیص

 -آن درمان ABC, و علل و تنفس ناگهانی توقف - ها ضربه مقابل در بدن واکنش -سلولی خارج و داخل

 بندی تقسیم - طبیعی غیر از طبیعی الکتروکاردیوگرام شناخت -ورید راه از تغذیه -مصنوعی تنفس
 ریوی قلبی اورژانس حالت در بیمار تنفسی قلبی احیای -درمان -تشخیص -عالئم علت ذکر با آریتمی

 مانیتورینگ ,همودینامیک مانیتورینگ ,تجهیزات و وسایل ,مکان ,آن انواع و ویژه مراقبتهای واحد تعریف

 اختالالت بیماران هوایی راههای از مراقبت ,(کاپنومتری ,اکسیمتری پالس ,شریانی خون گازهای) تنفس

 .الکترولیتها و آب شایع
 

 :منابع

  اتاق عمل انتخاب منابع اين مبحث را دروس از آنجايي كه وزارت بهداشت مطابق سرفصل

 :به استاد واگذار نموده است، لذا منابع زير جهت مطالعه پیشنهاد مي گردد

 .بشری انتشارات .رانته .سوم چاپ .پ سامی مهترج ICU کامل کتاب (6111 )ال پل مارینو -1

 ف شوریده زاده آتش مهترج .ویژه ایھ مراقبت پرستاری ضروریات( 6112 )ام چوالی ام، اس برنر -2
 .نگر عهجام نشر رانته .اول چاپ .مکارانھ و

 .نراته .اول چاپ.اکسیژناسیون و مودینامیکھ مانیتورینگ اصول) 6116 ) م مفرد نیکروان -3

 نوردانش انتشارات

 . مراجعه گردد 1261مطالعه اختصاصی مبحث احیاء به گایدالین جهت الزم به ذکر می باشد که  -4

 


