


 

 حمیدرضا رنجبر 

 

 مدیر خدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 



 ارائِ ترًاهِ هراقثت ّای پرستاری تا رٍیکردایوٌی تیوار

   95یکی اس بزًبهِ ّبی اصلی ٍسارت بْذاؽت در عبل
 .بحث ایوٌی بیوبر هی ببؽذ



 کَتاُ هذت/ ترًاهِ ّای تا اٍلَیت فَری 

 (case method)ارائِ هزاقبت پزعتبری بِ ؽیَُ هَردی1.

 عبهبًذّی هزاقبت ّبی اٍلیِ پزعتبری2.

صذٍر پزٍاًِ صالحیت حزفِ ای بزای پزعتبراى بب رٍیکزد بْبَد ٍضعیت هزاقبت  3.
 ّبی پزعتبری در عغَح هختلف  

 SBARتذٍیي  دعتَرالعول تحَیل ؽیفت پزعتبری بزاعبط هذل 4.

 ببسًگزی فزم گشارػ پزعتبر5.

تذٍیي دعتَرالعول ثبت ٍ هغتٌذ عبسی پزعتبری در عیغتن الکتزًٍیک تحت  6.
 ٍة

تذٍیي فزهت ٍاحذ ایجبد ٍحذت رٍیِ در گشارؽبت ؽببًِ رٍسی دفبتز پزعتبری  7.
 هزاکش درهبًی



 ترًاهِ ّای هیاى هذت

 راٌّوبی ببلیٌی در حَسُ پزعتبری 2تذٍیي حذاقل 1.

 تعییي ٍ پبیؼ ؽبخص ّبی ایوٌی بیوبر در حَسُ پزعتبری2.

 ّذایت ٍ تعییي تکلیف بیوبراى بذحبلی کِ ًیبس بِ بخؼ ّبی ٍیضُ دارًذ  3.

 احیبی گزاًذ راًذ در هزاکش درهبًی4.



 ترًاهِ ّای تلٌذهذت

 ارتقب فزٌّگ ایوٌی بیوبر در هزاکش بْذاؽتی درهبًی1.



یکی اس بزًبهِ ّبی هْن ، صذٍر 
پزٍاًِ صالحیت حزفِ ای بب رٍیکزد 

بْبَد ٍضعیت هزاقبت ّبی پزعتبری 
 در عغَح هختلف



در تیشتر کشَرّای پیشرفتِ ٍ در حال  
پیشرفت هکاًیسن ّایی ترای اعویٌاى از  
صالحیت تالیٌی  پرستاراى ارائِ دٌّذُ 

خذهات ٍجَد دارد کِ یکی از هعوَل تریي 
 .آًْا اعغای پرٍاًِ صالحیت حرفِ ای است



 ای حزفِ صالحیت پزٍاًِ فَایذ

 بیوبراى رضبیت ٍ پزعتبری ّبی هزاقبت کیفیت بْبَد1.

 فعبلیت بِ ؽبغل پزعتبراى ببرُ در آهبری هعتبز هزجع2.

   جْبًی ّبی هعیبر ٍ ّب اعتبًذارد بب کؾَر پزعتبری خذهبت عبختي ّوگبم3.

 ای حزفِ صالحیت ارتقبء بزای آهَختگبى داًؼ ٍ داًؾجَیبى بزاًگیختي4.

 جْبًی عغح در کؾَر پزعتبری اعتببر ارتقبء5.

 پزعتبری حزفِ بِ صالحیت فبقذ افزاد ٍرٍد اس پیؾگیزی6.

 کؾَر عزاعز در پزعتبری آهَسػ کزدى هحَر ببلیٌی ٍ عبسی یکغبى ارتقبء7.



  هختلف ّای کشَر در پرٍاًِ صذٍر رًٍذ
   کٌذ ؽزکت اعتبًی رعوی آسهَى در فزد اعت السم ، پزٍاًِ اخذ بزای :الوبى

 پبیبى در ببیذ ،آًبى ببؽٌذ پزعتبری لیغبًظ یبفَق لیغبًظ ، دیپلن فَق ، دیپلن دارای اعت هوکي دار، پزٍاًِ پزعتبراى :اهزیکب

  ؽزکت ؽَد هی بزگشار ایبلتی پزعتبری بَردّبی هلی ؽَرای تَعظ کِ NECLE-PN یب NCLEX-RNآسهَى در تحصیلی دٍرُ

 .کٌٌذ

  افزاد کٌتزل آصاًظ» ّبی سیزهجوَعِ اس « اعتزالیب هبهبیی ٍ پزعتبری بَرد »  ًظبرت تحت پزعتبراى، ،2010 عبل اس :اعتزالیب

  فَق پزعتبراى ٍ دار پزٍاًِ پزعتبراى بزای کبر هجَس صذٍر هغئَل آصاًظ ایي .گزفتٌذ قزار « اعتزالیب عالهت بب هزتبظ ّبی حزفِ

 .اعت ؽذُ دار پزٍاًِ دیپلن

 ببیذ بپزداسد، اًگلغتبى عالهتی عیغتن در ای حزفِ فعبلیت بِ « دار پزٍاًِ پزعتبر» عٌَاى بِ بتَاًذ فزدی ایٌکِ بزای :اًگلغتبى

 .کٌذ عی را ؽَد هی دیپلن یب درجِ اخذ بِ هٌجز کِ هبهبیی ٍ پزعتبری ؽَرای تبییذ هَرد پزعتبری آهَسػ ّبی بزًبهِ اس یکی

 

 



  هختلف ّای کشَر در پرٍاًِ صذٍر رًٍذ

 پزعتبراى کوک پزعتبراى، بزای فعبلیت هجَس صذٍر هغئَل ؽذ تبعیظ 1948 عبل در کِ پبکغتبى پزعتبری ؽَرای :پبکغتبى

  .اعت هبهبّب ٍ

 .اًجبم هی ؽَدپزٍاًِ پزعتبراى تَعظ بَرد پزعتبری صذٍر : ایزلٌذجوَْری 

ٍرٍد بِ داًؾگبُ ٍ تحصیل در دٍرُ چْبر عبلِ : اعتاهکبى پذیز بِ عِ رٍػ پزٍاًِ دار در صاپي، اخذ عٌَاى پزعتبر : صاپي

 ٍپزعتبری، ٍرٍد بِ کبلج 

اس ایٌکِ افزاد کذام رٍػ را صزف ًظز . دٍرُ عِ عبلِ پزعتبری، ٍرٍد بِ هذرعِ پزعتبری ٍ گذراًذى دٍرُ عِ عبلِگذراًذى     

 بزای تحصیل اًتخبة

کزدُ ببؽٌذ، در پبیبى دٍراى تحصیل هلشم بِ ؽزکت در آسهَى هلی ّغتٌذ ٍ در صَرت قبَلی، هجَسی دریبفت هیکٌٌذ کِ ًیبس بِ 

 .توذیذ ًذارد

 .اعت اعتبًی صَرت بِ کبًبدا در پزعتبری حزفِ بِ هزبَط ّبی کٌتزل :کبًبدا

 



:مدارک مورد نیاز  
 

 مدرک تحصیلی یا گواهی پایان طرح

 

 گواهی اشتغال به کار

 

(امتیاز 115حداقل )95تا  91گواهی اموزشی از سال    



 :پزعتبر
 

هٌظَر از پرستار فردی است کِ دارای هذرک آییي ًاهِ در ایي  

یا گَاّی هَقت فراغت از تحصیل در هقغع کارشٌاسی  

تاالتر هَرد تاییذ ٍزارت تْذاشت، درهاى ٍ یاهقاعع پرستاری 

 .آهَزش پسشکی هیثاشذ



 :ٍابغتِگزٍُ ّبی 
 

 :هی تاشٌذٍ شغلی تِ شرح ریل گرٍُ ّای حرفِ ای : گرٍّْای ٍاتستِ شاهلآییي ًاهِ در ایي  

 شاهل کارشٌاساى اتاق عول ٍ َّشثری ٍ فَریتْای پسشکی ٍ تاالتر: حزفِ ای ٍابغتِگزٍُ ّبی 

فَریت ّای  پرستاری، َّشثری، اتاق عول ٍ کارداى ّای شاهل تْیاراى ٍ : ؽغلی ٍابغتِگزٍُ ّبی 

 پسشکی



 :  پزعتبریحزفِ ای پزٍاًِ صالحیت 

 

است کِ از سَی ٍزارت تْذاشت، درهاى ٍ آهَزش پسشکی تِ  گَاّیٌاهِ ای 

تراستاًذاردّای  الزم هثتٌی شایستگی ّای از احراز ازاعویٌاى ّر پرستار پس 

 .هی گیردتعلق حرفِ ای 



 :  پزعتبریحزفِ ای آسهَى تبییذ صالحیت 
 

پرستاری  حرفِ ای اهتحاى جاهع علوی جْت کسة پرٍاًِ صالحیت یک 
 .اسالهی ایراى استکشَرجوَْری در 



 :  حزفِ ایعبهبًِ صالحیت 
 

سراسری است کِ کلیِ اعالعات هرتَط تِ ًرم افساری ترًاهِ هٌظَر 

کلیِ هراحل ثثت ًام ٍ صذٍر ثثت ٍ ٍاتستِ در آى گرٍُ ّای پرستاراى ٍ 

هذیریت ایي ساهاًِ تَسظ . هی گرددگَاّی تَسظ ایي ساهاًِ اًجام 

 .هی شَدهعاًٍت پرستاری اًجام 



 :حزفِ ایهزکش صذٍر پزٍاًِ صالحیت 

 

کلیِ اهَر عْذُ دار اداری زیرهجوَعِ هعاًٍت پرستاری است کِ ساختار 

در سغح ٍزارت تْذاشت هیثاشذ ٍ در ایي  ایي آییي ًاهِ اجرائی ٍ ًظارتی 

 .هی شَدتِ اختصار هرکس ًاهیذُ آییي ًاهِ 



 :تبصزُ 

 

ّیچ گًَِ الساهی ترای استخذام فرد حرفِ ای داشتي پرٍاًِ صالحیت  

 .ًوی کٌذدارًذُ ایي پرٍاًِ ایجاب 



گرٍُ ّای حرفِ ای پرستاری ٍ گرٍُ ّای جْت آییي ًاهِ عثق ایي 
شغلی ٍاتستِ گَاّی گرٍُ ّای ٍ ترای حرفِ ای ٍاتستِ پرٍاًِ صالحیت 

 .هی شَدصادر صالحیت شغلی 



 :ؽزایظ علوی
 

ترای احراز شرایظ علوی ترای دریافت گَاّی صالحیت حرفِ ای پرستاراى 
 .تایذ دارای هذارک تِ شرح ریل تاشٌذ

هَرد تائیذ ٍزارت تْذاشت،  داًشگاُ ّای هذرک فراغت از تحصیل از  -الف
 درهاى ٍ آهَزش پسشکی از داخل ٍ خارج از کشَر

 قثَلی در اهتحاى جاهع پرستاری -ب



 : تبصزُ 
 

قثل از آى تِ شرط داشتي اهتیاز کاهل ٍ 1394سال کلیِ فارغ التحصیالى 
تِ تْذاشت ًیازی تازآهَزی عثق هقررات ادارُ کل آهَزش هذاٍم ٍزارت 

 .شرکت در آزهَى ًذارًذ



 : تبصزُ 
 

کساًی کِ اهتیاز تازآهَزی خَد را عثق ٍ 1395سال کلیِ فارغ التحصیالى 
هلسم تِ  تکویل ًٌوایٌذ اعالم شذُ تَسظ شَرای صذٍر پرٍاًِ ترًاهِ ریسی 

 .شرکت در آزهَى هیثاشٌذ



 
 

 :تاشٌذپرستاراى ترای احراز شرایظ اًضثاعی ٍ اخالقی تایذ دارای شرایظ ریل 
ٍی، تجذیذًظر ٍ ًذاشتي هوٌَعیت اشتغال تِ حرفِ پرستاری از سَی ّیات ّای اًتظاهی تذ. 1

 عالی سازهاى ًظام پسشکی
ارائِ گَاّی عذم ًذاشتي هحرٍهیت اجتواعی از سَی دادگاُ ّای جوَْری اسالهی ایراى تا . 2

 سَء پیشیٌِ
 عذم اعتیاد تِ هَاد هخذر ٍ رٍاى گرداى. 3
 قی صذٍر پرٍاًِ ّاعذم هوٌَعیت اشتغال تِ حرفِ پرستاری از سَی کویسیَى اًتظاهی ٍ اخال. 4



 :گَاّی صالحیت حزفِ ایتوذیذ 
 

اعتثار دارد ٍ سپس تر اساس شرایظ  سال 5گَاّی صالحیت حرفِ ای ترای 

 .شَددرج هی تاریخ اعتثار گَاّی در ریل ّر گَاّی . ریل ًیاز تِ توذیذ دارد



 :ؽزایظ توذیذ گَاّی صالحیت حزفِ ای
 
 : علویؽزایظ -الف  

 :تاشذجْت کسة صالحیت علوی ًیازهٌذ یکی از شرایظ ریل هی پرستاراى 
اهتیاز از سَی دفتر آهَزش هذاٍم ٍزارت  25کسة اهتیاز تازآهَزی تِ هیساى سالیاًِ . 1       

 تْذاشت
 علویقثَلی در آزهَى . 2        

 

 ؽزایظ اخالقی ٍ اًضببعی -ة
فرد در صَرت ًذاشتي  ًَتت ّای تعذ، جْت توذیذ پرٍاًِ صالحیت حرفِ ای در 

اساس دادگاُ ّا ٍتر احکام قغعی هٌجر تِ هحرٍهیت از اشتغال ًظام پسشکی ٍ 
 .خَداظْاری دارای صالحیت اخالقی شٌاختِ هی شَد



کِ بب هی ًوبیذ ٍ سهبًبٌذی بزًبهِ ریشی عزاحی ٍ گًَِ ای هعبًٍت پزعتبری بِ 

عبل دارای پزعتبراى کؾَر در عی پٌج کلیِ کوک ًْبدّب ٍ عبسهبًْبی هزتبظ 

 .ببؽٌذحزفِ ای پزٍاًِ صالحیت 



بزای بکبرگیزی پٌج عبلِ پظ اس اتوبم هْلت 

حزفِ ای پزعتبراى ٍجَد پزٍاًِ صالحیت 

 .ضزٍری اعت



را اخذ حزفِ ای توبهی هزاکش بْذاؽتی درهبًی کِ پزعتبراى آًْب پزٍاًِ صالحیت 

ًگْذاری هذارک پزعٌل را دریبفت ٍ در حزفِ ای ، ببیذ گَاّی صالحیت هی ًوبیٌذ

 .ثبت ًوبیٌذحزفِ ای ًوبیٌذ ٍ هؾخصبت پزعتبر را در عبهبًِ صالحیت 



 

 با تشکر از توجه شما


