
 رشته هوشبری

Anesthesia 
 

( ، یکی از شاخه های پیراپزشکی می Bachelor of Science in Anesthesiaی هوشبری در مقطع کارشناسی) رشته

باشد و موضوعات اصلی آن، مراقبت از بیماران تحت بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه ای در مراحل قبل، طی و بعد از بیهوشی در 

ناسب اعمال جراحی، کنترل و پیشگیری از انتقال عفونت های بیمارستانی، در اثر مدالیته های بیهوشی و بی حسی، ایجاد شرایط م

 روانی برای بیماران، کنترل درد و حضور موثر در تیم احیای قلبی ریوی و مغزی می باشد. 

  :تاریخچه و سیر تکاملی دوره در جهان و ایران 

( با گذرانیدن  Nurse Anesthesiaاران بیهوشی ) سال پیش در دانشگاههای آمریکا، کانادا و انگلستان، پرست ۰۵۱از حدود 

دوره دوساله پس از کسب مدرک لیسانس پرستاری نسبت به ارائه خدمات بیهوشی در مراکز درمانی به خدمت اهتمام داشتند. از 

خدمات هوشبری، دوره های جدید آموزشی  میالدی نیز متعاقب احساس نیاز به حضور افراد حرفه ای در زمینه ی ارائه ۰۶۹۱سال 

                         ( آغاز گردید و تا کنون ادامه دارد.Anesthesia Assistantجهت تربیت نیروی غیرپزشک به عنوان دستیار بیهوشی ) 

های مختلف از جمله در حال حاضر دوره های آموزشی هوشبری در زمینه ی خدمات پیراپزشکی در بسیاری از دانشگاه ها در کشور

در امریکا، انگلستان، استرالیا، هند و... نسبت به تربیت دانشجو اقدام می کنند. دوره های آموزشی یک و دو ساله به منظور تربیت 

ودوره های طوالنی تر برای تربیت کارشناس بیهوشی در برخی از  (Anesthesia Thechnologist ) تکنسین بیهوشی

در شهرهای تبریز و تهران  ۰۵۵۱. در کشور ایران ،رشته ی آموزشی هوشبری در مقطع کاردانی در سال دانشگاهها وجود دارد

، پذیرش دانشجو از طریق ۰۵۹۰تأسیس و نسبت به پذیرش دانشجو بصورت غیرمتمرکز اقدام شد. پس از انقالب فرهنگی در سال 

و تحت عنوان کاردان هوشبری انجام پذیرفت. با توجه به پیشرفت های دانش بیهوشی و توسعه  ۰۵۹۱کنکور سراسری در سال 

آموختگان رشته ی کاردانی هوشبری، ضرورت تربیت دانشجو در  تجهیزات و فن آوری مربوط و به منظور ارتقاء توانایی های دانش

تهیه و تدوین  ۰۵۳۵شناسی ناپیوسته ی موشبری در سال مقطع کارشناسی ناپیوسته احساس گردید و برنامه آموزشی دورهی کار

 "شد. در همان سال نیز بنا به درخواست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، برنامه ی آموزشی دورهی کارشناسی پیوسته

در مقاطع  انجام شد و متعاقب آن پذیرش دانشجو ۰۵۳۵تدوین گردید. آخرین دورهی پذیرش دانشجوی کاردانی هوشبری در سال 

کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در دانشکده های پیراپزشکی و چند دانشکده پرستاری و پزشکی در سراسر کشور آغاز 

 .، شصت مرکز آموزشی نسبت به تربیت دانشجو در این مقاطع آموزشی مبادرت می نمایند۰۵۶۹گردید. در سال 

  فلسفه )ارزش ها و باورها(:

ر جامعه، اخالق و اعتقاد اجزاء الینفک آموزش در رشتهی هوشبری می باشند. در همین راستا، دانشجویان و ارزش های حاکم ب

دانش آموختگان این رشته برای حفظ حقوق بیماران صرف نظر از سن، جنس، رنگ، نژاد، فرهنگ و مذهب آن ها، تالش خواهند 

 خواهند داد. معنوی بیماران اهمیت نمود به کرامت انسان ها، سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و

دانشجویان و دانش آموختگان با تاکید بر عدالت اجتماعی و برابری انسان ها، با بیماران ارتباط مناسبی برقرار کرده و با در نظر 

روانی و گرفتن خواسته ی آنها و با تالش در جهت حفظ و ارتقاء سالمت و ایمنی و پیشگیری از ورود کمترین آسیب جسمانی، 

 .عوارض دارویی به آنان، براساس وظایف حرفه ای تعیین شده در ارائه خدمات درمانی با کیفیت، در تیم سالمت کمک می نمایند



  دورنما )چشم انداز(:

ی علوم مربوط به بیهوشی، دانش آموختگان این رشته در ده سال آینده با تاکید بر یادگیری  باتوجه به توسعه و گسترش دامنه

، مراقبت از بیماران را به نحو مطلوب با رعایت استانداردهای مراقبتی ارائه فعال، نوآوری، کسب اطالعات و مهارتهای مرتبط جدید

 خواهند داد.

  رسالت )ماموریت(:

رسالت این دوره تربیت نیروهای آگاه به مسائل علمی روز، توانمند، مسئولیت پذیر و حساس به سالمت افراد جامعه با ارائه ی 

 درد کنترل سرویس ۔بیهوشی عمومی و ناحیه ای در مراحل قبل، طی و بعد از آن،مراقبت مطلوب و اثر بخش در بیماران تحت 

 .باشد می مغزی و ریوی قلبی، احیای تیم در موثر حضور و حاد

  :اهداف کلی رشته

 :هدف از برقراری و اجرای برنامه هوشبری تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند

 .ارتقاء سطح مراقبت در حد مطلوب و رضایت مندی بیمار کوشا باشنددر راستای بهداشت، حفظ سالمتی و  -۰

 تحت نظارت مستقیم متخصصین بیهوشی در امر بیهوش ساختن، نگهداری و هوش آوری بیماران  -۱

 .متخصص بیهوشی را یاری دهند

 (.PACUمشارکت نمایند )تحت نظارت متخصصین بیهوشی در مراقبت مطلوب از بیماران بستری در واحد مراقبتهای پس از  -۵

 .(APMS)تحت نظارت متخصصین بیهوشی در مراقبت مطلوب از بیماران سرویس کنترل درد حاد مشارکت نمایند  -۱

ها، نگهداری مناسب از دستگاه PACUهای پزشکی ایفای نقش نمایند و سرویس تحت نظارت متخصصین بیهوشی در فوریت -۵

 بابخش بیهوشی درد را آموخته و در عمل به کارگیرند.تجهیزات، وسایل و داروهای مرتبط 

 .نکات ایمنی اتاق عمل و بیهوشی را آموخته و در عمل بکار گیرند و بر حسب نیاز به دیگران آموزش بدهند -۹

  :جایگاه شغلی دانش آموختگان

دانش آموختگان این دوره می توانند در مراکز زیر انجام وظیفه نمایند در بیمارستان های آموزشی، پژوهشی و درمانی، دولتی و 

 .تحت نظارت مستقیم پزشک متخصص بیهوشی ایفای نقش نمایند ( Day Clinics) خصوصی و کلینیک های روزانه

 :های الزم برای رشته هوشبریتوانایی

 :   شودها محسوب میترین تواناییهای زیر جزو مهمرشته هوشبری تواناییبرای 

     

                     ای حرفه بخشی، ارتباطات و مشارکت بینتعامل بین 

                     ایهای حرفه کار در محیط 

                     تفکر نقادانه 

                     های حل مسئلهمهارت 



                     ها، شناسایی مشکالت و انجام اقداماتتحلیل آزمایش 

                     استفاده ماهرانه از وسایل موجود در بخش 

                     آموزش به مددجو و خانواده 

                     ایدرخواست و ارائه مشاوره حرفه 

                     داشتن مهارت ارتباطی باال 

                     توانایی انجام کارهای تیمی و مسئولیت پذیری 

                     تحمل فشار باال و تصمیم گیری سریع در شرایط حساس 

 

 

 

 

 

 

 

 


