
   معرفی رشته هوشبري
هاي آموزش عالی (از دوره کارشناسی هوشبري یکی از دوره

هاي پیراپزشکی) است و هدف آن تربیت نیروي انسانی  شاخه
نفر از آنها بتوانند به عنوان  دویا یک کارآمدي است که هر 

دستیار یک متخصص بیهوشی زیر نظر وي در یک بخش اتاق 
  .عمل انجام وظیفه نمایند

هاي پیراپزشکی) از شاخه( هاي آموزش عالیاین دوره یکی از دوره
است که دانشجویان طی دوره آموزشی با اصول جدید، روش ها، 
تجهیزات و وسایل مورد استفاده در مراقبت از بیمار بیهوش در 
اعمال جراحی عمومی، تخصصی و همچنین بخشهاي مراقبت هاي 

مراقبت از بیماران در مراحل ویژه و اورژانسها آشنا شده و نحوه 
  .مختلف بیهوشی را به صورت نظري و عملی فرا می گیرند

  ادامه تحصیل در رشته هوشبري هاي زمینه
التحصیالن هوشبري در صورت تمایل به ادامه تحصیل در رشته فارغ

مرتبط می توانند از طریق رشته کارشناسی بیهوشی یا پرستاري 
کاردانی هوشبري در مقطع کارشناسی اقدام نمایند. ادامه تحصیل 

بیهوشی یا پرستاري به صورت ناپیوسته و در مقطع کارشناسی 
،تکنولوژي گردش ارشد در رشته هاي پرستاري، آناتومی، فیزیولوژي

و دیگر زیر شاخه هاي علوم پزشکی امکان پذیر  خون ،اتاق عمل
ان (ادامه تحصیل در این رشته تا دکتراي بیهوشی امک بودخواهد 

  پذیر نمی باشد

  

  زمینه هاي شغلی رشته هوشبري
رشته هوشبري در هر مقطعی که باشد محل کارش مراکز درمانی 
است. هوشبري یکی از حلقه هاي تکمیل کننده تیم درمانی است 
که جهت بهبود بخشیدن به شخص بیمار در مرکز درمانی حضور 

  .دارد

وان دستیار رشته هوشبري هدفش تربیت افرادي است که به عن 
ازعمده شود. ها عرضه مییک متخصص بیهوشی در بیمارستان

  وظایف یک کارشناس هوشبري

دستگاه هاي بیهوشی و مانیتورهاي مختلف ( تجهیزات  -1
کنترلی ) مورد استفاده در اتاق عمل وواحد مراقتبهاي 
ویژه و دستگاه هاي تنفس مصنوعی را بخوبی بشناسند ، 

را  آنها باشند و بتوانند آنهاقادر به استریلیزایسیون 
 کار برند .تنظیم نمایند و ب

ه گیري گازهاي خون و سایر وسایل دستگاههاي انداز -2
سد و تنظیم اهی مربوطه رشته بیهوشی را بشناآزمایشگ

 و بکار برند کرده

تحت نظر متخصص ، بیهوش ساختن بیمار را شروع  -3
 تنفسی بعمل–کنند واز بیمار بیهوش مراقبتهاي قلبی 

آورند و در بازگرداندن بیمار از اثرات بیهوشی با 
 متخصص بیهوشی همکار نمایند .

 

 

 

  


