
  ( Bachelor of Science in Anesthesia )رشته کارشناسی پیوسته هوشبری 

رشته کارشناسی هوشبري شاخه اي از علوم پزشكي ) پيراپزشكي ( است كه در آن دانشجويان طي دوره آموزشي با اصول و 

يهوشي عمومي و بي حسي روشهاي مختلف بيهوشي، وسايل و داروهاي مربوطه آشنا مي شوند و مراقبت از بيماران تحت ب

ناحيه اي را در مراحل قبل ، حين و بعد از بيهوشي را فرا مي گيرند. دانش آموختگان اين رشته در مراكز آموزشي و درماني در امر 

 .بيهوش ساختن نگهداری و هوش آوري بيماران زير نظر متخصص بيهوشي و تحت نظارت مستقيم ايشان ايفاي نقش مي نمايند

 ه رشته :تاریخچ  -2

در دانشگاه های جهان آموزش داده می شود    Bachelor of Science in Anesthesiaو  Nurse Anesthesia که به نام  این رشته

در شهرهای تبريز وتهران تاسيس و نسبت به پذيرش دانشجو به صورت غير متمرکز اقدام کرده  4531در مقطع کاردانی در سال 

، پذيرش دانشجو از طريق کنکور سراسری و تحت عنوان کاردان هوشبری با طول 4534در سال  است. پس از انقالب فرهنگی

با توجه به پيشرفت های دانش بيهوشی و توسعه تجهيزات و فن آوری و به منظور  .  ساله انجام گرفته است 2دوره آموزشی 

در مقطع کارشناسی محسوس گرديد و برنامه توانمندسازی دانش آموختگان رشته کاردانی هوشبری، ضرورت تربيت دانشجو 

تهيه وتدوين ودر همان 4533و کارشناسی پيوسته هوشبری در سال  4533آموزشی دوره کارشناسی ناپيوسته هوشبری در سال

 سال نيز به تصويب شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشکی رسيده است .

که زیر مجموعه دانشکده 4533وزشکده پيراپزشکی اروميه در سال رشته هوشبری در مقطع کاردانی در آم  پذیرش دانشجو در

کليه رشته های کاردانی پيراپزشکی به مقطع کارشناسی پيوسته تبدیل و حکم تبدیل  4531پزشکی بود آغاز گردید در سال 

 دانشجویان رشته کارشناسی آموزشکده پيراپزشکی اروميه به دانشکده از طرف وزیر وقت به دانشگاه ابالغ گردید . هم اکنون تعداد

 ترم مختلف تحصيلی ميباشد. 3نفر در  411دانشکده پيراپزشکی اروميه حدودا   پيوسته هوشبری این گروه در

  

 (Mission)رسالت رشته : -3

و  رسالت این رشته توانمند سازی دانش آموختگان دوره کارشناسی هوشبری به منظور ارائه خدمات مراقبتی مطلوب از بيماران

کمک به متخصصين بيهوشی در امر بيهوش ساختن ، نگهداری و هوش آوردن بيماران به ویژه در واحد مراقبتهای پس از بيهوشی 

( PACU ) تجهيزات ، وسایل  ، سرویس درد حاد و اعمال جراحی تخصصی وفوق تخصصی و همچنين نگهداری مناسب دستگاه ها،

 و داروهای مرتبط با بخش بيهوشی می باشد

 (Vision)چشم انداز : -4

با توجه به توسعه و گسترش دامنه علوم مربوط به بيهوشی ، رشته کارشناسی هوشبری با تاکيد بر یادگيری فعاالنه ، نوآوری ، 

کسب اطالعات و مهارتهای بالينی جدید و مراقبت از بيماران به مطلوب ترین شکل ممکن به یکی از رشته های مطرح در جوامع 

 .خلی و خارجی تبدیل خواهد شدعلمی دا

 (Aim)اهداف کلی : -5

هدف از برنامه آموزشی کارشناسی هوشبری تربيت دانشجویانی است که تحت نظارت متخصص بيهوشی بتوانند در امر بيهوش 

ن بستری مراقبت مطلوب از بيمارا  ساختن ، نگهداری و هوش آوری بيماران ، به ویژه در اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی ،

 –، در تيم احياء قلبی (APMS )، مراقبت مطلوب از بيماران سرویس کنترل درد حاد (PACU)در واحد مراقبتهای پس از بيهوشی 

 یل و داروهای مرتبط همکاری نماید.وسا –تجهيزات  –مشارکت نموده و در نگهداری مناسب از دستگاهها (CPCR )ریوی و مغزی 


