شرایط تمدید گواهی صالحیت حرفه ای:

دستاوردها:

این گواهی برای  5سال اعتبار دارد و سپس بر اساس شرایط

-

بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری و رضایت بیماران

ذیل نیاز به تمدید دارد.تاریخ اعتبار گواهی در ذیل هر گواهی

-

مرجع معتبر آماری درباره پرستاران شاغل به فعالیت

درج می شود.

-

همگام ساختن خدمات پرستاری کشور با استانداردها و

شرایط تمدید گواهی صالحیت حرفه ای:

معیارهای جهانی
-

برانگیختن دانشجویان و دانش آموختگان برای ارتقاء
صالحیت حرفه ای

الف-شرایط علمی:
پرستاران جهت کسب صالحیت علمی نیازمند یکی از شرایط
ذیل می باشد.

ارتقاء اعتبار پرستاری کشور در سطح جهانی

 پیشگیری از ورود افراد فاقد صالحیت به حرفه پرستاری -ارتقاء یکسان سازی و بالینی محور کردن آموزش در سراسر

 -1کسب امتیاز بازآموزی به میزان سالیانه  25امتیاز از

کشور

سوی دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت
 -2قبولی در آزمون علمی
ب-شرایط اخالقی و انضباطی:
جهت تمدید پروانه صالحیت حرفه ای در نوبتهای بعد فرد در
صورت نداشتن احکام قطعی منجر به محرومیت از اشتغال
نظام پزشکی و دادگاهها و بر اساس خوداظهاری دارای

جهت کسب اطالعات بیشتر :
عضویت در کانال

@NursingRegistrationionIran
تماس با دفتر پرستاری دانشکده 05437221242:

صالحیت اخالقی شناخته می شود.
منبع :آیین نامه صدور پروانه صالحیت حرفه ای پرستاران
آزمون تایید صالحیت حرفه ای پرستاری:

اداره پرستاری دانشکده

یک امتحان جامع علمی جهت کسب پروانه صالحیت حرفه

پاییز 95

ای پرستاری در کشور جمهوری اسالمی ایران است.
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آیین نامه صدور پروانه صالحیت حرفه ای پرستاران

واحد صدور پروانه صالحیت حرفه ای:

ب -قبولی در امتحان جامع پرستاری

تعریف :پروانه صالحیت حرفه ای پرستاری گواهینامه ای است

ساختار اداری زیر مجموعه مدیریت پرستاری دانشگاه است.

تبصره :1کلیه فارغ التحصیالن سال  1394و قبل از آن به شرط

که از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به هر
پرستاری پس از اطمینان از احراز شایستگی های الزم مبتنی
بر استانداردهای حرفه ای تعلق می گیرد.
کسب پروانه صالحیت حرفه ای ،جهت ایفای هرگونه نقش و

گروه های مشمول دریافت پروانه صالحیت حرفه ای:
گروههای پرستاری و گروه های حرفه ای وابسته( شامل
کارشناسان اتاق عمل،هوشبری و فوریت های پزشکی و باالتر)

داشتن امتیاز کامل بازآموزی طبق مقررات اداره کل آموزش
مداوم وزارت بهداشت نیازی به شرکت در آزمون ندارند.
تبصره :2کلیه فارغ التحصیالن سال 95و کسانی که امتیاز
بازآموزی خود را طبق برنامه ریزی اعالم شده توسط شورای

ارائه خدمات پرستاری در عرصه هایی چون سطح جامعه و

گروه های شغلی وابسته :شامل بهیاران،کاردان های پرستاری

صدورپروانه تکمیل ننمایند ملزم به شرکت در آزمون می

مراکز و موسسات بهداشتی ،درمانی ،آموزشی و توانبخشی

اتاق عمل،هوشبری و فوریت های پزشکی

باشند.

جهت گروههای پرستاری و گروه های حرفه ای وابسته پروانه

.2شرایط اخالقی و انضباطی:

دولتی(کشوری و

لشکری)،غیر

دولتی(خصوصی،تأمین

اجتماعی و خیریه و)...و مراکز مشاوره و ارائه خدمات
پرستاری در منزل به افراد الزامی است.
صالحیت حرفه ای:توانایی پرستار جهت استفاده از دانش ،
مهارت،اخالق  ،قضاوت،عقاید،ارزشها و باورهای خود در ایفای
نقش حرفه ای در محیط بالینی و اجتماعی است.
هدف :هدف از صدور این پروانه حفظ حقوق مردم با ارائه
مراقبت های پرستاری با کیفیت در دسترس به بیماران و
مددجویان در بالین و سطح جامعه ،بواسطه کسب اطمینان از
داشتن صالحیتهای الزم از نظر علمی  ،اخالقی ،انضباطی،
جسمی و روانی توسط شاغلین حرفه پرستاری است.

صالحیت حرفه ای و برای گروههای شغلی وابسته گواهی
.1

صالحیت شغلی صادر می شود.

نداشتن ممنوعیت اشتغال به حرفه پرستاری از سوی هیات
های انتظامی بدوی،تجدید نظر و عالی سازمان نظام

پرستاران مشمول قانون طرح خدمت پزشکان و
پیراپزشکان،سربازان و پیام آوران بهداشت جهت ارائه
خدمات پرستاری در مراکز مربوطه نیازی به دریافت گواهی
صالحیت حرفه ای ندارند.

پزشکی
 .2نداشتن محرومیت اجتماعی از سوی دادگاههای جمهوری
اسالمی ایران با ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
 .3عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان

شرایط دریافت پروانه صالحیت حرفه ای:
.1شرایط علمی:

 .4عدم ممنوعیت اشتغال به حرفه پرستاری از سوی
کمیسیون انتظامی و اخالقی صدور پروانه ها
.3شرایط جسمی و روانی:

الف -مدرک فراغت از تحصیل از دانشگاه های مورد تأیید

مرکز صدور پروانه صالحیت حرفه ای:ساختار اداری این

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از داخل و خارج از

مرکز زیر مجموعه معاونت پرستاری وزارت بهداشت،درمان و

کشور

نداشتن معلولیت و ناتوانی جسمی و روانی که مانع کار پرستار
می شود.

آموزش پزشکی است که عهده دار کلیه امور اجرایی و نظارتی
این برنامه می باشد.
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