
  پروانه صالحیت حرفه اي پرستاران

  
پروانه صالحیت حرفه اي پرستاري: گواهینامه اي است که از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 _پزشکی به هر پرستار پس از اطمینان از احراز شایستگی هاي الزم(علمی، انضباطی، اخالقی و جسمی
 روانی) مبتنی بر استانداردهاي حرفه اي تعلق می گیرد.

هدف از صدور پروانه صالحیت حرفه اي حفظ حقوق مردم با ارائه مراقبت هاي پرستاري با کیفیت و در 
دسترس بیماران و مددجویان در بالین و در سطح جامعه، بواسطه کسب اطمینان از داشتن صالحیت 

 انضباطی، جسمی و روانی توسط شاغلین حرفه پرستاري است. هاي الزم از نظر علمی، اخالقی،

کسب پروانه صالحیت حرفه اي، جهت ایفاي هرگونه نقش و ارائه خدمات پرستاري در عرصه هایی چون 
سطح جامعه، مراکز و موسسات بهداشتی، درمانی، آموزشی و توانبخشی دولتی(کشوري و لشکري)، غیر 

یریه و ...) و مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري در منزل به افراد، دولتی(خصوصی، تامین اجتماعی، خ
 الزامی است. خانواده ها، گروه ها و جوامع 

  مدارك ذیل مورد نیاز می باشد: احراز شرایط علمیبراي  

الف) مدرك فراغت از تحصیل از دانشگاه هاي مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی      
  و خارج کشور از داخل

  ب)قبولی در امتحان جامع پرستاري     

دستورالعمل امتحان جامع پرستاري توسط شوراي صدور پروانه صالحیت حرفه اي به اطالع ذي      
  نفعان خواهد رسید.

  الزم است:احراز شرایط اخالقی و انضباطی شرایط ذیل براي 
هیات هاي انتظامی و سازمان نظام  الف) نداشتن ممنوعیت اشتغال به حرفه پرستاري از سوي

  پزشکی
ب) نداشتن محرومیت اجتماعی از سوي دادگاههاي جمهوري اسالمی ایران (ارائه گواهی عدم سوء 

  پیشینه)
  ج) عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان

 د) عدم ممنوعیت اشتغال به حرفه پرستاري از سوي کمیسیون انتظامی و اخالقی صدور پروانه 
 عدم وجود معلولیت و ناتوانی جسمی و روانی می از شرایط جسمی و روانیاحرالزم براي  شرط ،

 باشد.
  
 



هوشبري و فوریت هاي پزشکی و جهت گروههاي حرفه اي وابسته (کارشناسان اتاق عمل،  توجه:
فوریت باالتر) و براي گروههاي شغلی وابسته( بهیاران، کاردان هاي پرستاري، هوشبري، اتاق عمل و 

                                            هاي پزشکی) گواهی صالحیت حرفه اي صادر می شود.
پرستاران مشمول قانون طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان، سربازان و پیام آوران بهداشت  توجه:

صالحیت  جهت ارائه خدمات پرستاري در مراکز تعیین شده از سوي مراجع، نیازي به دریافت گواهی
  حرفه  اي ندارند.

که ساختار اداري زیر مجموعه معاونت پرستاري است  مرکز صدور پروانه صالحیت حرفه اي:
 عهده دار کلیه امور اجرایی و نظارتی این آیین نامه در سطح وزارت بهداشت می باشد.

 تمدید گواهی صالحیت حرفه اي: 

  سپس بر اساس شرایط ذیل نیاز به تمدید دارد:سال اعتبار دارد و 5گواهی صالحیت حرفه اي براي 
امتیاز از سوي دفتر آموزش مداوم  25شرایط علمی: کسب امتیاز باز آموزي سالیانه به میزان -1

 وزارت بهداشت و قبولی در آزمون علمی
شرایط اخالقی و انضباطی : در صورت نداشتن احکام قطعی  منجر به محرومیت از اشتغال از  -2

 نظام پزشکیطرف دادگاهها و 

       

  

 


