
 

 

 بسمه تعالی 

 آن شغلی های فرصت و تحصیل ادامه ، هوشبری رشته معرفی

 هوشبری   تاریخچه 

 مواد  از  بیماران  بیهوشی  برای  پزشکان  و  گرفت  می  صورت از گذشته های دور، در مصر باستان و یونان عمل های جراحی

  نوزدهم  قرن  در  اما.  شد   می   انجام  زیادی زحمات  با   نیز هیجدهم قرن  در   هوشبری.  کردند  می  استفاده  خشخاش مثل  مخدر

علم هوشبری وارد مرحله جدیدی از تکامل خود شد و به تدریج در   اکسید ونیتروس اتر مثل  استنشاقی گازهای اختراع با

 .جهان گسترش یافت

  

 هوشبری  رشته  ت یاهم  و ضرورت

و   یهوشبر  یو کارشناس  ی دوره کاردان  لیتشک  یهوشبر  نیبه منظور کمک به متخصص  ،یتوجه به تعدد اعمال جراح   با

رشته    نینظر متخصصان ا  ریز  یهوشبر  یو بکار گماردن آنها در بخشها  نه یزم  نیکاردان و کارشناس در ا  یافراد  تیترب

 . انجامد یب ی هوش یاز کار متخصصان ب نهیبه استفاده به  تواند یم

 

  ی هوشبر  دوره  معرفی

، کسع     یفعاالنه، نوآور یریادگیبر   د یبا تاک  یهوشعبررشعته    ،یهوشع یتوجه به توسععه و گسعترش دامنه علوم مربوب به ب با

 شد.  سیشکل ممکن تاس   نیبه مطلوبتر مارانیو مراقبت از ب  د یجد   ینیبال یاطالعات و مهارت ها

با اصعول    یدوره آموزشع   یط انیدانشعجو.  ( اسعتیراپزشعکیپ یها  )از شعاخه  یآموزش عال  یهااز دوره یکی  یهوشعبردوره  

و   ی, تخصععصعع  یعموم  یدر اعمال جراح هوشیب  ماریمورد اسععتفاده در مراقبت از ب لیو وسععا زاتی, روشععها , تجه  د یجد 

را به    یهوشع یدر مراحل مختلف ب مارانیمراقبت از ب  هو اورژانسعها آشعنا شعده و ن و ژهیو  یمراقبت ها یبخشعها نیهمچن

نفر از آنها بتوانند به    2 ای 1اسععت که هر    یکارآمد   یانسععان یروین  تیو هدف آن ترب  رند یگ یفرا م  یو عمل یصععورت نظر

 .  ند ینما فهیبخش اتاق عمل انجام وظ  کیدر   ینظر و  ریز  یهوش یمتخصص ب کی  اریعنوان دست

 

 :هوشبری   رشته   کاردانی

برای پذیرش در کاردانی رشته هوشبری، متقاضیان حتما باید در کنکور سراسری شرکت کنند. همچنین آن ها می توانند  

با رعایت شرایط و کس  حد نصاب نمره مصاحبه بدون آزمون و براساس سوابق ت صیلی در رشته هوشبری ادامه ت صیل 

واحد درسی را می    68ان رشته هوشبری در دوره ت صیل خود  ساله است و دانشجوی  2دهند. دوره کاردانی رشته هوشبری  

 گذرانند. واحدهای دروس هوشبری در مقطع کاردانی عبارتند از؛ 

o  : واحد 13دروس عمومی 

o   : واحد 17دروس پایه 

o : واحد26دروس تخصصی و کارآموزی 

o : واحد 12کارآموزی در عرصه 

 



 

 

  :هوشبری رشته  کارشناسی

دوره کارشناسی رشته   باشد.   یو به صورت متمرکز م یآزمون سراسر قیاز طر یهوشبر ی کارشناس  یدانشجو  رشیپذ 

واحد درسی را برای اخذ مدرک کارشناسی هوشبری   134ساله بوده و دانشجویان رشته هوشبری باید    4هوشبری 

 بگذرانند. واحدهای دروس هوشبری در مقطع کارشناسی عبارتند از؛ 

o واحد 26های عمومی:  واحدهای درس 

o واحد 41های پایه: واحدهای درس 

o واحد 33های تخصصی:  واحدهای درس 

o واحد 18آموزی: های کارواحدهای درس 

o واحد 16های کارآموزی در عرصه: واحدهای درس 

 

 

 یهوشی ب  یکارشناس  مقطع  آموختگان دانش ی احرفه  فیوظا

 یمراقبت  نقش 
 :  ی هوش یقبل از ب یو اقدامات مراقبت ماریب ی عموم تی( شناخت وضعالف
 . ماریب  یو سوابق پزشک تیاز پرونده، وضع یآگاه -

از   افتنی نانیو اطم از یموردن یو داروها لیو آماده کردن لوازم، وسا ی هوش یمربوب به ب زاتیدستگاهها، تجه شیدر آزما -

 . د ینما یهمکار ی هوش یآنها با متخصص ب ییکارا

 . د ینما  یمطمئن و مناس  با پزشک مربوطه همکار ی طیم  ید یراه ور یدر برقرار -

 . دینما یبا پزشک مربوطه همکار  ماریبه ب شیمختلف پا یدر اتصال دستگاهها -

 . دینما یبا پزشک مربوطه همکار  ماریب  یاتیدر کنترل و ثبت عالئم ح -

  یبا متخصص ی(، بدون خطر و متناس  با نوع عمل جراح Positionمناس  ) یهاتیدر وضع ماریدر قرار دادن ب -

 . دینما  یهمکار یهوش یب

 

 :   یهوش یدر خالل ب مار ی( مراقبت از بب
 . د یمشارکت نما  یهوشیبه متخصص ب  یعی رطبیو گزارش موارد غ ماریبدن ب یهاستمیو س  یات یمداوم عالئم ح شیادر پ -

 . د یکمک نما یهوش یبه متخصص ب  عاتیجذب و دفع ما زانیدر کنترل و ثبت م -

 . د یمشارکت نما یهوش یو ب یجراح  ن یها حاز انتقال و انتشار عفونت یریشگی در کنترل و پ -

 . د یمشارکت نما یاز نظر بروز عوارض احتمال ماریدر م افظت ب -

فشار وارده به اعصاب   ،یبرق  لیبا وسا ی سوختگ  ه،یبه اعضاء بدن )خراش قرن یاحتمال  یها یاز آس  یریشگی در پ -

 . دیکمک نما یهوشیب متخصص به(  … و یطیم 

 . د یکمک نما یهوشیبه متخصص ب  ازیموجود برحس  ن گوناگون یهاو لوله لیمناس  توسط وسا ییراه هوا یدر برقرار -

 . دیمشارکت نما یهوش یمربوطه با نظر متخصص ب زاتیعملکرد دستگاهها و تجه یابیدر ارز -

 . دیکمک نما یهوش یبا نظر متخصص ب یمربوب به هوشبر یهابرگه یدر ثبت و نگهدار -

 کنترل و توجه داشته باشد.  یهوش یو اتاق عمل با نظر متخصص ب یهوشیبخش ب  یمنیبه نکات ا -



 

 

 

 :  ی هوش یپس از ب مارانی( مراقبت از بج
 ماران یب یدر هوش آور  یهوش یکمک به متخصص ب -

 PACUبه   ماریکمک در انتقال ب -

 در آن  یبستر مارانیبه ب یو ارائه خدمات مراقبت PACUاستقرار در  -

  ریکامل و گزارش و ثبت موارد غ یاریتا هوش  مار یمختلف بدن ب یهاستمی س  شیو پا یاتیکنترل و ثبت عالئم ح -

 ی عیطب

 ی هوش یبه متخصص ب یع یرطبیو گزارش موارد غ ی پوکسیکنترل عالئم ه -

 ی هوش یب متخصص دستور   طبق … سازها ورطوبت  ،یدرمان ژنیاکس لیاستفاده مؤثر از انواع وسا -

 و کنترل عفونت ونیزوالس یا یمشارکت در انجام روشها -

 ی درمان یهانهیو هز مارانیگزارشات مربوب به ب یگانیثبت و با -

 PACU از یامکانات موردن ریو سا لیوسا زات،یدستگاهها، تجه یو نگهدار یآماده ساز ه،یمشارکت در ته -

 PACUمربوب به  ی منیات انک تیرعا -

 ی هوشیت ت نظر متخصص ب  PACUاز  ماریب ص یمشارکت در اقدامات مربوب به ترخ -

 

 درد حاد:  سیدر سرو ی( نقش مراقبتد
 . دیمشارکت نما ی هوش یت ت نظر متخصص ب  یجهت اقدامات درمان ماریب یو آماده ساز رشیدر پذ  -

 . د یدرد حاد مشارکت نما سیو داروها در سرو زاتیتجه ل،یوسا یو نگهدار یدر آماده ساز -

 . د یکمک نما یهوشیکنترل درد حاد به متخصص ب یدر انجام روش ها -

 جهت درمان.   یهوش یدرد حاد و اطالع به متخصص ب  سیبا عوارض کنترل سرو  ییآشنا -

 . دینما  یهمکار یهوش یدرد حاد ت ت نظارت متخصص ب سیاز سرو ماریب صیدر ترخ -

 

در   ی هوش ی( و ت ت نظر متخصص بCPCR) ایاح میبه عنوان عضو ت یهوشبر یدانش آموختگان کارشناس  نیهمچن

 . ندینماینقش م یفایم وله ا ف یوظا ریو سا ییو اداره راه هوا یبرقرار نهیزم

 

 ی ارتباط  نقش 
 

 …و انیکارکنان اتاق عمل، دانشجو ،یجراح  م یاعضاء ت ،یهوش یب نیارتباب با متخصص -

 …و  یپزشک یمهندس ،یولوژیبانک خون، راد شگاه،یمرتبط با اتاق عمل مثل آزما یارتباب با واحدها -

 مارستانیب یادار ستمیو س  یارتباب با واحد پرستار -
 

 

 

 
  

حق ندارند آنان   مارستانها یب  بپردازند و موسسات و یمستقالً به امر هوشبر  توانند ینم  ی هوشبر  کارشناسان 

 را مستقالً بکار گمارند.
 



 

 

 باالتر  مقاطع  در هوشبری  رشته  تحصیل  ادامه 

  تر باال مقاطع  در ت صیل ادامه برایدر هریک از رشته های ذیل   مجاز هستند هوشبری  رشته  کارشناسی  آموختگان دانش

 اقدام نمایند : 

  بهداشت   وزارت  ارشد   کارشناسی  کنکورهای  تاریخ  در  بار  اولین  برای   هوشبری  آموزش  ارشد   کارشناسی  :  هوشبری  آموزش

  99  کنکور   از   را  رشته   این  تاسیس  تاریخ  بنابراین.  است   شده   اضافه  بهداشت  وزرات   ارشد  کارشناسی   های  رشته  لیست   به

 این  که  پیداست   آن نام   از و  است شده  گرفته نظر  در   هوشبری لیسانس  داوطلبان  برای فقط و  فقط رشته  این. زد  رقم   باید 

  به  که افرادیست تربیت   آن، تاسیس  از  هدف  و است  شده  طراحی  دانشگاه  استاد و  مربی و مدرس  تربیت   جهت  صرفاً رشته 

  آموزش   ارشد  کنکور  در  شرکت  برای  که   درسهایی.  هستند  مند   عالقه  شبریو ه  های  دانش  و  ها  مهارت   آموزش   فرآیند 

 : از  عبارتند  است شده  گرفته نظر  در هوشبری

 2 ضری   با فیزیولوژی درس 

 3 ضری  با  بیهوشی های روش  و اصول درس 

 2  ضری  با  همراه های بیماری و بیهوشی  درس 

 2 ضری   با هوشبری اختصاصی( فارماکولوژی) داروشناسی درس 

 1 ضری  با ویژه های مراقبت درس 

 2 ضری   با پزشکی  آموزش مبانی درس 

 3 ضری   با انگلیسی  زبان درس 

 

 باالتر عبارتند از : رشته های دیگر جهت ادامه ت صیل در مقاع 

 ارتقا  و   بهداشت  آموزش،    زیستی  آمار،  پزشکی  انفورماتیک،    ارگونومی،  سالمت  فناوری  ارزیابی،  عمل  اتاق،  اپیدمیولوژی

 تکنولوژی ،    پزشکی  علوم  تاریخ،  نوزادان  ویژه  های  مراقبت  پرستاری،    ویژه  های  مراقبت  پرستاری،  پزشکی  آموزش،    سالمت

 ، فیزیولوژی،  سالمت  اطالعات  فناوری،  تشری ی  علوم ،  شناسی  سم ،    پزشکی  فناوری  زیست،  اجتماعی  رفاه،    خون  گردش

 پزشکی  انوتکنولوژین،   پزشکی مهندسی، درمان و بهداشت خدمات   مدیریت ،پزشکی رسانی  اطالع و کتابداری

 

 هوشبری   در   شغلی   های فرصت

  درد   های  کلینیک   در   افراد  بعضی   و   باشد  می  عمل  اتاق   داخل  آن کار  بیشتر  و  است   عمل   اتاق  تیم   عضو   هوشبری  کارشناس

  اورژانس   فوریت  مراکز  و  جراحی  مراکز  یا  کنند   کار  دولتی  یا  خصوصی  های  بیمارستان  عمل  اتاق  توانند   می  کنند،  می  کار

 . دارند الزم هوشبری کارشناس  هم

 


