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 تعالیبسمه
 

 مقدمه

 
 

 ایاعطای پروانه صالحیت حرفه و ضرورت اهمیت: 

 
ممکن است صدمات جبران  پرستارییا اشتباه در نحوه ارائه خدمات  کوتاهیمراقبت محور است، هرگونه  ایحرفه پرستاری اینکهبا توجه به 

پرستاران حاصل شود  بالینی صالحیتاز  اطمینان طریقتواند از که می پرستاریخدمات  ایمنیاز  اطمینان. بر سالمت افراد و جامعه بگذارد ناپذیری
اطمینان از صالحیت بالینی  برایهایی مکانیسم پیشرفتو در حال  پیشرفته کشورهای بیشترهم اکنون در . است پرستاریحرفه  متولیانبر عهده 

 .است ای اعطای پروانه صالحیت حرفهترین آنها پرستاران ارائه دهنده خدمات وجود دارد که یکی از معمول
   های اثربخش و کارآمد، انجام بازآموزی های جامع،های بالینی همچون برگزاری آزمونشایستگی های عملی کسب و ارتقاءلذا تعیین سیاست

 :وردهای زیر را به دنبال خواهد داشتآپروانه دست پرستاران اعطاءهای علمی و رفتاری نی دانش و مهارتبروزرسا
 های پرستاری و رضایت بیمارانبهبود کیفیت مراقبت -

 درباره پرستاران شاغل به فعالیت مرجع معتبر آماری -
 همگام ساختن خدمات پرستاری کشور با استانداردها و معیارهای جهانی -
 ایحرفهصالحیت  ءویان و دانش آموختگان برای ارتقابرانگیختن دانشج -
 اعتبار پرستاری کشور در سطح جهانی ءارتقا -

 راد فاقد صالحیت به حرفه پرستاریپیشگیری از ورود اف -

 ردن آموزش پرستاری در سراسر کشورسازی و بالینی محور کیکسان ءارتقا -

های معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در قالب عنوان یکی از زیرمجموعهدفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان به 
های باالتر برای پرستارانی که مسئولیت سرپرستاری بخش یا مسئولیت RNبه لزوم داشتن مدرک  «استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان در ایران»

استقرار نظام تعیین »منتشر شد  8811همچنین، در نقشه جامع علمی سالمت که در سال . گیرند به صراحت اشاره نموده استعهده می را بر
 .به عنوان یک سیاست اصلی مورد تاکید قرار گرفته است «ای در مورد دانش آموختگان سالمتت حرفهیصالح

 

  پرستاری در كشورهای ديگر  های قانونيمروری بر كنترل

 .است فرد در آزمون رسمی استانی شرکت کند، الزم 8اخذ پروانه برای .آلمان

آنان باید در پایان دوره تحصیلی در . ممکن است دارای دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس یا فوق لیسانس پرستاری باشند  دارپروانهپرستاران  .آمريكا

  قبولی در این .شرکت کنندشود برگزار می  که توسط شورای ملی بوردهای پرستاری ایالتی NECLEX-PNیا  NCLEX-RNآزمون 

                                                           
1
 legal regulations  

2
 Wikipedia, the free encyclopedia 

3. Registration 

Nurse (RN) 4. Registered  

5 National Council of State Nursing Boards 

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Council_of_State_Nursing_Boards
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Council_of_State_Nursing_Boards
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فعالیت پرستاری باید در فواصل زمانی مشخص تمدید شود و در برخی   مجوز. شده است دارپروانهمبنای اعطای مجوز به عنوان پرستار ها آزمون
 .ها، تمدید مجوز بر اساس آموزش مداوم استایالت

های مرتبط با آژانس کنترل افراد حرفه»های از زیرمجموعه  «پرستاری و مامایی استرالیا بورد»، پرستاران، تحت نظارت 0282از سال  .استرالیا

شورای . شده است دارپروانهو پرستاران فوق دیپلم  دارپروانهاین آژانس مسئول صدور مجوز کار برای پرستاران . قرار گرفتند 1«سالمت استرالیا
 .رسانددر اتخاذ رویکردی ملی در کنترل پرستاری و مامایی به نهادهای پیشگفت یاری میپرستاری و مامایی استرالیا به منظور تسهیل 

های ای در سیستم سالمتی انگلستان بپردازد، باید یکی از برنامهبه فعالیت حرفه  «دارپروانهپرستار »برای اینکه فردی بتواند به عنوان  .انگلستان

در پایان برنامه آموزشی، فرد هم مدرک . طی کند شود راو مامایی که منجر به اخذ درجه یا دیپلم می آموزش پرستاری مورد تایید شورای پرستاری
پس از وارد شدن نام پرستار . شودوارد می 82سطح یک دارپروانهکند و هم توسط شورای پرستاری و مامایی در لیست پرستاران دانشگاهی دریافت می

  8 بر گذارندنشورای پرستاری و مامایی . های خود را ادامه دهدروزرسانی دانش و مهارترود بهوی انتظار می ، ازدارپروانهپرستاران  فهرستدر 
 .آموختگی تاکید کرده استهر سه سال، به عنوان بخشی از آموزش پس از دانش در ساعت آموزش،

. است ماماهاکمک پرستاران و تاسیس شد مسئول صدور مجوز فعالیت برای پرستاران،  1  8که در سال  88شورای پرستاری پاکستان. پاكستان

 .نیز بر عهده این شورا است صدور پروانهمسئولیت بررسی پرستاران و 

    سط بورد پرستاری انجام پرستاران تو صدور پروانه .شودآموزش پرستاری در ایرلند هم در کالج و هم در دانشگاه انجام می .جمهوری ايرلند

 .ای پرستاران وجود داردشایستگی حرفه ءهای آموزشی متعددی برای حمایت و ارتقاپس از آن، برنامه. شودمی

کالج و ورود به دانشگاه و تحصیل در دوره چهار ساله پرستاری، ورود به : پذیر استبه سه روش امکان دارپروانهدر ژاپن، اخذ عنوان پرستار  .ژاپن

نظر از اینکه افراد کدام روش را برای تحصیل انتخاب صرف. گذراندن دوره سه ساله پرستاری، ورود به مدرسه پرستاری و گذراندن دوره سه ساله
 .تمدید ندارد کنند که نیاز بهدریافت می مجوزیکرده باشند، در پایان دوران تحصیل ملزم به شرکت در آزمون ملی هستند و در صورت قبولی، 

مجوز  ءهای اعطابورد پرستاری مسئول برگزاری آزمون. نظارت دارد دارپروانهبر اعطای مجوز به پرستاران  80ایکمیسیون کنترل حرفه. فیلیپین

 .ه مجوز و پایش وضعیت مجوزها استفعالیت، رسیدگی به مسائل مربوط ب

 کارشناسها به جز اونتاریو نهاد قانونی ناظر بر پرستاران در تمام استان. به صورت استانی استهای مربوط به حرفه پرستاری در کانادا کنترل. كانادا

، برای دریافت اجازه کار ساالنه از کالج و انجمن پرستاران رجیستر شده دارپروانهدر آلبرتا، پرستاران . جدا هستند دارپروانهو پرستاران فوق دیپلم 
 .باید شایستگی بالینی خود را حفظ کنند 88آلبرتا

  

                                                           
6.. license 
7
 Nursing and Midwifery Board of Australia 

8
 Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA) 

9
 Registered Nurse 

10
 first level registered nurse 

11 Pakistan Nursing Council 

12 Professional Regulation Commission 

13 College and Association of Registered Nurses of Alberta 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan_Nursing_Council
http://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan_Nursing_Council
http://en.wikipedia.org/wiki/Professional_Regulation_Commission_(Philippines)
http://en.wikipedia.org/wiki/Professional_Regulation_Commission_(Philippines)
http://www.nurses.ab.ca/
http://www.nurses.ab.ca/
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 اي پرستاران نامه صدور پروانه صالحیت حرفهآیین

 
 

 قانون وقانون برنامه پنجم توسعه کشور  80و   8های کلی سالمت ابالغی مقام معظم رهبری و مواد سیاست 8-  هایبا عنایت به بند
 وظایف و اختیارات وزارت بهداشت،  8و بند    88/ / 0مصوب  آن به وابسته و پزشکی هایحرفه شاغالن صالحیت و وظایف تعیین چگونگی

 .گرددمی  های وابسته به شرح ذیل تعیین ای پرستاران و گروهصالحیت حرفه پروانهصدور  نامهآییندرمان و آموزش پزشکی 
 

 :هدف
در  مددجویان و بیماران بهدر دسترس  کیفیت با پرستاریهای مراقبت ارائه با مردم حقوق ای حفظهدف از صدور پروانه صالحیت حرفه

شاغلین حرفه توسط  روانی و جسمی ،انضباطی  ،اخالقی  ،علمی نظر از الزم هایصالحیت داشتن از اطمینان کسب واسطهه ب، سطح جامعهدر بالین و 
 .پرستاری است

 

 :و اختصارات تعاريف ( ماده 

یا  پرستاری کارشناسیدر مقطع  تحصیلموقت فراغت از  گواهییا  مدرک دارایاست که  فردینامه منظور از پرستار نییدر این آ :پرستار -8-8

 .باشدمیمقاطع باالتر مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 :باشندذیل میای و شغلی به شرح های حرفهگروه: های وابسته شاملنامه گروهدر این آیین :های وابستهگروه -8-0

 های پزشکی و باالترشامل کارشناسان اتاق عمل و هوشبری و فوریت: ای وابستههای حرفهگروه
 های پزشکیهوشبری، اتاق عمل و فوریت های پرستاری،شامل بهیاران و کاردان: های شغلی وابستهگروه

 برای مردم روند و موجب تعیین انتظارات بکار می هاهائی هستند که جهت سنجش فعالیتشامل توافق :ایاستانداردهای حرفه -8-8

ای و ارتباطات حرفه مدیریتای، دانش، کاربرد دانش، های موثر و ایمن هستند که شامل پاسخگوئی، کسب صالحیت مداوم، اخالق حرفهمراقبت
 .باشدمی

  ها و باورهای خود در ایفای نقش اید، ارزشقضاوت، عق اخالق، توانائی پرستار جهت استفاده از دانش، مهارت،: ایصالحیت حرفه - -8

 .است و اجتماعی ای در محیط بالینیحرفه

 پرستار پس ازهر به  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیاز سوی است که  ایگواهینامه: پرستاریای حرفه صالحیت پروانه - -8

 .گیردتعلق میای حرفه استانداردهایبر  مبتنی های الزمشایستگی احرازاطمینان از 

ای پرستاری در کشور یک امتحان جامع علمی جهت کسب پروانه صالحیت حرفه: پرستاری ایحرفه صالحیتآزمون تايید  - -8

 .جمهوری اسالمی ایران است

 .نامه منظور از وزارت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی استدر این آیین :وزارت - -8

های وابسته در آن ثبت افزاری سراسری است که کلیه اطالعات مربوط به پرستاران و گروهمنظور برنامه نرم :ایسامانه صالحیت حرفه -8-1

 .شودمدیریت این سامانه توسط معاونت پرستاری انجام می. گرددو کلیه مراحل ثبت نام و صدور گواهی توسط این سامانه انجام می

دار کلیه امور اجرائی و نظارتی این ساختار اداری زیرمجموعه معاونت پرستاری است که عهده :ایمركز صدور پروانه صالحیت حرفه - -8

 .شودنامه به اختصار مرکز نامیده میباشد و در این آییننامه در سطح وزارت بهداشت میآیین
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های علوم پزشکی است که دهدانشک/ساختار اداری زیرمجموعه مدیریت پرستاری دانشگاه :ایواحد صدور پروانه صالحیت حرفه -8-82

 نامه به اختصار واحد نامیده باشد و در این آیینهای علوم پزشکی میدانشکده/نامه در سطح دانشگاهدار کلیه امور اجرائی و نظارتی این آیینعهده
 .شودمی

 

 :( ماده 

، بهداشتیمراکز و موسسات  وجامعه  ی چون سطحهایعرصهرستاری در دمات پخ ارائه گونه نقش و ایفای هرجهت  ،ایحرفه صالحیتپروانه  کسب
مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری و ....( و  خیریه ،خصوصی، تامین اجتماعی)غیر دولتی ،(کشوری و لشکری)دولتی توانبخشیو  ، آموزشیدرمانی

 .الزامی است ،ها و جوامعها، گروهبه افراد، خانوادهدر منزل 

ای را ها پروانه صالحیت حرفهبندی اعالمی توسط شورای صدور پروانهریزی و زماننامه باید بر اساس برنامهمشمولین این آئینتمامی  :  تبصره

 .اخذ نمایند

 .کندنمی ایجاببرای استخدام فرد دارنده این پروانه  الزامیگونه  هیچای داشتن پروانه صالحیت حرفه :  تبصره

 

 :(3ماده 
از سوی تعیین شده  مراکزدر  پرستاریآوران بهداشت جهت ارائه خدمات سربازان و پیام ،قانون طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان پرستاران مشمول
 .ای ندارند حرفه صالحیت گواهی دریافتنیازی به مراجع مربوطه 

 

 (:4 ماده
 گواهی صالحیتوابسته شغلی  هایای و برای گروهصالحیت حرفهای وابسته پروانه حرفه هایگروه وپرستاری  هایجهت گروهنامه آیین نطبق ای
 .شودصادر میشغلی 

 

کمیسیون با ترکیب و شرح وظایف زیر دو شورا و یک ای گیری در مورد نحوه صدور پروانه صالحیت حرفهگذاری و تصمیمجهت سیاست: (5 ماده

 :شوددر معاونت پرستاری تشکیل می

 ای صالحیت حرفهشورای صدور گواهي  :الف

بر تمامی مراحل  های اجرائی را تائید کرده وکلیه روشای پرستاران است که  صالحیت حرفهگذاری و نظارت بر صدور گواهی باالترین مرجع سیاست
 .آن نظارت دارد

 :اعضاء شورا
 (رئیس شورا)وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -8

 (شورا دبیر)درمان و آموزش پزشکی ،معاون پرستاری وزارت بهداشت -0

 االختیارتام یا نماینده معاونت درمان وزارت -8

 االختیارتام یا نماینده معاونت آموزشی وزارت - 

 درمان و آموزش پزشکی ،رئیس هیئت ممتحنه و ارزشیابی پرستاری وزارت بهداشت - 

 از کمیسیون بهداشت و درماننماینده مجلس شورای اسالمی یک نفر  - 

 درمان و آموزش پزشکی ،های وزارت بهداشت مرکز صدور پروانهرئیس  - 

 جمهوری اسالمی ایران سازمان نظام پرستاری االختیارنماینده تام -1
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 جمهوری اسالمی ایران سازمان نظام پزشکی االختیارنماینده تام - 

 .(یک عضو هیئت علمی باشد ترجیحاً)یک نفر از خبرگان پرستاری به معرفی معاونت پرستاری  -82

 ایرئیس مرکز صدور پروانه صالحیت حرفه -88

 كمیسیون آموزشي: ب
ای و رسیدگی به  صالحیت حرفه پروانهوظیفه این کمیسیون بررسی کارشناسی نحوة اطمینان از صالحیت علمی و آموزشی پرستاران جهت اخذ 

 .باشد های علمی میتعیین صالحیت
 :اعضاء کمیسیون شامل

 پرستاری با معرفی معاونت آموزشی وزارت متبوعهای یک نفر از روسای دانشکده -8

 رئیس مرکز آموزش مداوم وزارت بهداشت -0

 (رئیس کمیسیون)های انسانی معاونت پرستاریوری سرمایهمندسازی، ارتقاء و بهرهمدیر کل دفتر توان -8

 (پرستار بالینی)نظام پرستاری سازمان یک نفر نماینده - 

 هیئت ممتحنه و ارزشیابی پرستاری وزارت بهداشت به معرفی رئیسهیئت ممتحنه و ارزشیابی از اعضاء  یک نفر - 

 کمیته مربوطهاتاق عمل وزارت بهداشت به معرفی رئیس ریزی رشته کمیته برنامهیک نفر از اعضاء - 

 کمیته مربوطههوشبری وزارت بهداشت به معرفی رئیس  ریزی رشتهکمیته برنامهیک نفر از اعضاء  - 

 بهداشت رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت -1

 (دبیر جلسه)معاونت پرستاری ایرئیس مرکز صدور پروانه صالحیت حرفه - 

 اینظارت حرفهكمیسیون :ج 
  بر تعیین  رسیدگیپرستاران و  ، جسمی و روانیانضباطی ،اخالقیهای  از صالحیت اطمینان نحوهکارشناسی  بررسیکمیسیون  این وظیفه

 .باشد می ، جسمی و روانیاخالقی ،انتظامیهای صالحیت
 :اعضاء کمیسیون شامل

 ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشتبرنامهنماینده معاونت  .8

 رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت .0

 وزارت بهداشت ینماینده معاونت پرستاردو نفر  .8

 نماینده پزشکی قانونی . 

 (رئیس کمیسیون)(نماینده نظام پرستاری در آن هیات)انتظامی نظام پزشکیهیات عالی  یک نفر عضو . 

 (دبیر جلسه)ایرئیس مرکز صدور پروانه صالحیت حرفه . 

 

 (:6 ماده
در اولین جلسه دستورالعمل اجرائی مربوط به حوزه خود را تهیه و جهت تصویب نهائی به شورای صدور نامه ی قید شده در این آیینهاکمیسیون
 .ای ارسال نمایندصالحیت حرفه گواهی

 

 :(7ماده 
 .را احراز نمایند انضباطی و اخالقی و جسمی و روانیشرایط علمی، باید  ای ت گواهی صالحیت حرفهفپرستاران جهت دریا
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 :شرايط علمي :(8ماده 
 .ذیل باشند به شرحمدارک ای باید دارای  دریافت گواهی صالحیت حرفهاحراز شرایط علمی برای پرستاران برای 

 درمان و آموزش پزشکی از داخل و خارج از کشور ،های مورد تائید وزارت بهداشتمدرک فراغت از تحصیل از دانشگاه -الف
 پرستاری جامع امتحان در قبولی -ب

آموزش مداوم وزارت بهداشت کل به شرط داشتن امتیاز کامل بازآموزی طبق مقررات اداره  از آن قبل و   88التحصیالن سال کلیه فارغ : تبصره 

 .نیازی به شرکت در آزمون ندارند

تکمیل اعالم شده توسط شورای صدور پروانه ریزی طبق برنامهز بازآموزی خود را و کسانی که امتیا   88التحصیالن سال کلیه فارغ:  تبصره 

 .باشندملزم به شرکت در آزمون می ننمایند

 

 :(9 ماده
 .خواهد شد توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت انجامصورت سراسری ه برگزاری آزمون علمی ب

ای با همکاری معاونت آموزشی وزارت بایستی شیوه و دستورالعمل امتحان جامع را تهیه و به اطالع شورای صدور پروانه صالحیت حرفه :تبصره

 .ذینفعان برساند

 

 انضباطيو  اخالقي شرايط: (0 ماده 
 :شرایط انضباطی و اخالقی باید دارای شرایط ذیل باشند پرستاران برای احراز

 سازمان نظام پزشکی عالینظر و تجدید  ،های انتظامی بدویهیاتاز سوی  پرستاریاشتغال به حرفه  ممنوعیتنداشتن  -8

 سوء پیشینهبا ارائه گواهی عدم  ایران اسالمی جمهوری هایدادگاهاز سوی  اجتماعی محرومیتنداشتن  -0

 گردانبه مواد مخدر و روان اعتیادعدم  -8

 هاو اخالقی صدور پروانه انتظامیاز سوی کمیسیون  پرستاریاشتغال به حرفه  ممنوعیتعدم  - 

 .ها خواهد رسیدای پیشنهاد و به تصویب شورای صدور پروانهتوسط کمیسیون نظارت حرفهبرای احراز شرایط فوق مدارک و شواهد الزم  : تبصره 

پرستاران در  قطعی احکام کلیهو سازمان پزشکی قانونی سازمان نظام پرستاری  و با همکاری سازمان نظام پزشکیوزارت بهداشت  : تبصره 

 .نماید درج می پرستاران انتظامیدر پرونده ها را و دادگاه نظام پزشکی انتظامیمراجع 

بررسی شده و در صورت نیاز در  اینظارت حرفهدر کمیسیون  معاونتاز سوی مراجع دارای صالحیت دیگر به  واصلهکلیه گزارشات  :3تبصره 

 .شودصدور صالحیت اعمال می

 

 :روانيو  جسمي شرايط :(   ماده
 .شود که مانع کار پرستار می روانیو  جسمی ناتوانیو  معلولیتنداشتن 

 .باشند انی میوو ر جسمیاظهاری در مورد سالمت به تکمیل فرم خود ملزمپرستاران در هنگام ثبت نام  : تبصره 

بررسی  های علوم پزشکیدانشگاهطب کار کمیسیون پزشکی اساس نظر  موارد بر، روانیو  جسمی ناتوانیدر صورت وجود هر گونه  : تبصره 

 .خواهد شد

 .گرددحداقل شرایط احراز صالحیت جسمی و روانی با همکاری مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت تدوین و ابالغ می :3 تبصره
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درمان و آموزش پزشکی یا سازمان  ،های تخصصی وزارت بهداشتمنظور از کمیسیون پزشکی کمیسیون طب کار مستقر در بیمارستان :4 تبصره

شوند و نظر این کمیسیون در تعیین ها ارجاع میصورت وجود معلولیت واضح افراد از طریق معاونت به این کمیسیوندر  .باشدتامین اجتماعی می
 .گیردصالحیت مد نظر قرار می

 

 :ای تمديد گواهي صالحیت حرفه: (   ماده
 درج گواهیهر  ذیلدر  گواهیاعتبار  تاریخ. دارد تمدیدبه  نیاز ار دارد و سپس بر اساس شرایط ذیلاعتب سال   برایای  حرفه صالحیت گواهی

 .شود می

 

 :ای حرفه صالحیت گواهي تمديد شرايط: (3 ماده 
 .باشد  می ذیل شرایطیکی از  نیازمند علمی صالحیتپرستاران جهت کسب : علمی شرایط -الف

 بهداشت ی دفتر آموزش مداوم وزارتاز سو امتیاز  0 سالیانه میزانبه  بازآموزی امتیازکسب  -8

 علمیدر آزمون  قبولی -0
 انضباطیخالقی و اشرایط  -ب

 ها ودادگاه از اشتغال نظام پزشکی و محرومیتمنجر به  قطعی احکامفرد در صورت نداشتن  های بعدای در نوبت حرفه صالحیتنه پروا تمدیدجهت 
 .شود شناخته میاخالقی  صالحیت دارایبر اساس خوداظهاری 

 

 اجرائيساختار : (4 ماده 
رئیس مرکز با حکم . شود ای در معاونت پرستاری ایجاد می ای مرکز صدور گواهی صالحیت حرفه های صالحیت حرفه برای امور اجرائی صدور گواهی

 .شود معاون پرستاری انتخاب می
شود که مسئول آن به پیشنهاد  ایجاد میدانشکده /های علوم پزشکی واحد صدور گواهی زیر نظر مدیر پرستاری دانشگاهدانشکده/هادر کلیه دانشگاه

 .شدبا ای و با حکم رئیس دانشگاه می مدیر پرستاری مربوطه و تائید مرکز صدور گواهی صالحیت حرفه

با همکاری مشترک معاونت پرستاری و شرایط و امکانات اداری الزم و همچنین شرایط مسئول واحد صدور گواهی از سوی مرکز  : تبصره 

 .گرددتعیین و ابالغ مینامه، ماه پس از ابالغ آیینحداکثر یکمنابع وزارت بهداشت مدیریت و ونت توسعه معا

جاری مرکز و واحدها های کلیه هزینه. گرددای تصویب و اعالم میهر ساله توسط شورای صالحیت حرفهصدور پروانه صالحیت  تعرفه : تبصره 

 .ای تامین خواهد شدپروانه صالحیت حرفهحق صدور و  هادستگاه بودجه جاریاز طریق 

برای مدیر پرستاری در اختیار گذاردن امکانات الزم  کمک و علوم پزشکی سراسر کشور ملزم بههای دانشکده/هادانشگاه :3تبصره 

 .باشندمیدانشکده /دانشگاه

نامه توسط معاونت پرستاری و معاونت ماه پس از ابالغ آیین 0حداکثر تا نامه ساز و کارهای اداری و مالی مورد نیاز اجرای این آیین :4تبصره 

 .و منابع وزارت تصویب و ابالغ خواهد شدمدیریت توسعه 

 

 :(5 ماده 

پنج سال های مرتبط کلیه پرستاران کشور در طی بندی نماید که با کمک نهادها و سازمانریزی و زمانای طراحی و برنامهمعاونت پرستاری به گونه
 .ای باشنددارای پروانه صالحیت حرفه
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بر ... سپاری و ، بروناهاز جمله استفاده از کمک سایر نهادها، سازمان این زمینه بر اساس شرایط و اقتضائاتریزی در طراحی و برنامه :  تبصره

 .است ای پرستارانشورای صدور پروانه صالحیت حرفهعهده 

 .ای ضروری استساله برای بکارگیری پرستاران وجود پروانه صالحیت حرفهپس از اتمام مهلت پنج :  تبصره

 

 :(6 ماده 
ای را دریافت و در مدارک باید گواهی صالحیت حرفهنمایند، ای را اخذ میکه پرستاران آنها پروانه صالحیت حرفهتمامی مراکز بهداشتی درمانی 

 .ای ثبت نمایندمشخصات پرستار را در سامانه صالحیت حرفهپرسنل نگهداری نمایند و 

 

 :(7 ماده 
 .ای تهیه و ابالغ خواهد شدپروانه صالحیت حرفه صدورنامه توسط شورای های الزم برای اجرای بهینه این آییننامهها، شیوهدستورالعمل

 
 .اجراستتدوین و از تاریخ ابالغ الزمتبصره  81و ماده   8در  نامهآییناین 

 


