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 اطمینان طریقتواند از  می پرستاري خدمات ایمنیاز  طمینانا
 متولیانبر عهده که پرستاران حاصل شود  بالینی صالحیتاز 

 برايها مکانیسماست. یکی از معمولترین  پرستاريحرفه 
اعطاي پروانه صالحیت  ،از صالحیت بالینی پرستاران اطمینان

 است. حرفه اي 
آن است که  ف از صدور پروانه صالحیت حرفه ايهد

حقوق بیماران و مددجویان در زمینه ي برخورداري از 
مراقبت هاي با کیفیت مطلوب پرستاري حفظ شود. این مهم 
زمانی حاصل می شود که از دارا بودن صالحیت الزم علمی، 

نی شاغلین حرفه ي پرستاري اخالقی، انضباتی، جسمی و روا
 اطمینان حاصل شود.

 گواهینامه اي :پرستاريحرفه اي  صالحیت پروانه
 وزارت بهداشت، درمان و آموزشاز سوي است که 

هاي اطمینان از احراز شایستگی پرستار پس ازهر به  پزشکی
 تعلق می گیرد.حرفه اي  استانداردهايبر  مبتنی الزم

یک  :پرستاري ايحرفه  تایید صالحیتآزمون 
صالحیت حرفه اي  امتحان جامع علمی جهت کسب پروانه 

 جمهوري اسالمی ایران است.پرستاري در کشور 
زیر مجموعه  مرکز صدور پروانه صالحیت حرفه اي:

 معاونت پرستاري است.
مجموعه  زیر واحد صدور پروانه صالحیت حرفه اي:

پزشکی است دانشکده هاي علوم مدیریت پرستاري دانشگاه/
جرائی و نظارتی این آیین نامه در که عهده دار کلیه امور ا

 .باشد شگاه/ دانشکده هاي علوم پزشکی میسطح دان

اس برنامه ریزي و تمامی مشمولین این آئین نامه باید بر اس  -
توسط شوراي صدور پروانه ها پروانه  زمانبندي اعالم شده

 صالحیت حرفه اي را اخذ نمایند.
براي  الزامیگونه  هیچداشتن پروانه صالحیت حرفه اي  -

 نمی کند. دایجااستخدام فرد دارنده این پروانه 
 خدمت پزشکان و پیراپزشکان،مشمول قانون طرح  رانپرستا

بهداشت جهت ارائه خدمات پرستاري  پیام آوران سربازان و
 اي ندارند.  صالحیت حرفه نیازي به دریافت گواهی

 اي وابسته گروههاي حرفه گروههاي پرستاري وجهت 
 و براي گروههاي شغلی پروانه صالحیت حرفه اي

  شود.صادر می گواهی صالحیت شغلیوابسته 

ر پروانه صالحیت جهت سیاستگذاري در مورد نحوه صدو
 و دو کمیسیون با ترکیب و شرح وظایفحرفه اي یک شورا 

 شود:زیر در معاونت پرستاري تشکیل می
 :اي شوراي صدور گواهی صالحیت حرفه الف:

باالترین مرجع سیاستگذاري و نظارت بر صدور این شورا 
  .اي پرستاران است گواهی صالحیت حرفه

 کمیسیون آموزشی-ب 
 کارشناسی نحوة اطمینان ازبررسی  وظیفه این کمیسیون 

پروانه  علمی و آموزشی پرستاران جهت اخذ صالحیت
  است.اي  صالحیت حرفه

 ج :کمیسیون نظارت حرفه اي
کارشناسی نحوه اطمینان از وظیفه این کمیسیون بررسی 

 هاي اخالقی، انضباطی، جسمی و روانی پرستاران وصالحیت

پروانه صالحیت 

 حرفه اي
 



رسیدگی بر تعیین صالحیتهاي انتظامی، اخالقی، جسمی و 
 باشد. روانی می

پرستاران جهت دریافت گواهی صالحیت  شرایط
 : اي حرفه

 شرایط علمی:
تحصیل ازدانشگاههاي موردتائید مدرك فراغت از-الف

خارج  داخل وارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وز
 کشور

 پرستاري جامع درامتحان قبولی-ب
و قبل از آن به شرط  94کلیه فارغ التحصیالن سال  :3تبصره 

داشتن امتیاز کامل باز آموزي طبق مقررات اداره کل آموزش 
 نیازي به شرکت در آزمون ندارند.مداوم وزارت بهداشت 

و کسانی که امتیاز  95کلیه فارغ التحصیالن سال  :4تبصره 
باز آموزي خود را طبق برنامه ریزي اعالم شده توسط شوراي 
صدور پروانه  تکمیل ننمایند ملزم به شرکت در آزمون می 

 باشند. 
 توسط مرکز برگزاري آزمون علمی بصورت سراسري

 پزشکی وزارت انجام خواهد شد.سنجش آموزش 
 :شرایط اخالقی و انضباطی

ري از سوي نداشتن ممنوعیت اشتغال به حرفه پرستا -1
عالی سازمان نظام  و تجدیدنظر  هاي انتظامی بدوي،هیئت

 پزشکی 

هاي دادگاهسوي  اجتماعی ازنداشتن محرومیت  -2
 ارائه گواهی عدم سوء پیشینه باجمهوري اسالمی ایران 

 به مواد مخدر و روان گردانعدم اعتیاد  -3

سوي کمیسیون  عدم ممنوعیت اشتغال به حرفه پرستاري از -4
 انتظامی و اخالقی صدور پروانه ها 

 شرایط جسمی و روانی:
 که مانع کار روانی و نداشتن معلولیت و ناتوانی جسمی

 شود. پرستار می

پرستاران در هنگام ثبت نام ملزم به تکمیل فرم  :5تبصره 
 باشند. اظهاري در مورد سالمت جسمی و روانی میخود 

در صورت وجود هر گونه ناتوانی جسمی و  :6تبصره 
اساس نظر کمیسیون پزشکی طب کار  روانی، موارد بر

  دانشگاههاي علوم پزشکی بررسی خواهد شد.
حداقل شرایط احراز صالحیت جسمی و روانی با  :7تبصره

ت بهداشت تدوین همکاري مرکز سالمت محیط و کار وزار
 و ابالغ می گردد.

 اي: تمدید گواهی صالحیت حرفه
سال اعتبار دارد و تاریخ  5اي براي  گواهی صالحیت حرفه

 شود. اعتبار گواهی در ذیل هر گواهی درج می
 اي: شرایط تمدید گواهی صالحیت حرفه

  :شرایط علمی -الف
از  امتیاز 25آموزي به میزان سالیانه  کسب امتیاز باز -1

 آموزش مداوم وزارت بهداشت سوي دفتر
 قبولی در آزمون علمی -2

 :شرایط ا خالقی و انضباطی -ب
اي در نوبتهاي بعد فرد در  جهت تمدید پروانه صالحیت حرفه

اشتغال ن احکام قطعی منجر به محرومیت از صورت نداشت

نظام پزشکی و دادگاهها و بر اساس خود اظهاري داراي 
 شود.  صالحیت اخالقی شناخته می

دانشکده هاي علوم پزشکی واحد  / کلیه دانشگاههادر 
دانشکده  / صدور گواهی زیر نظر مدیر پرستاري دانشگاه

شود که مسئول آن به پیشنهاد مدیر پرستاري مربوطه  ایجاد می
اي و با حکم  ر گواهی صالحیت حرفهو تائید مرکز صدو

 باشد.  رئیس دانشگاه می
تعرفه صدور پروانه صالحیت هر ساله توسط شوراي 

 صالحیت حرفه اي تصویب و اعالم می گردد. 
آنها  تمامی مراکز بهداشتی درمانی که پرستاران

حرفه اي را اخذ می نمایند، باید  پروانه صالحیت
ت و در ی صالحیت حرفه اي را دریافگواه

نگهداري نمایند و مشخصات پرستار  مدارك پرسنل
 .را در سامانه صالحیت حرفه اي ثبت نمایند

 

ایفاي هرگونه نقش جهت  ،حرفه اي صالحیتپروانه  کسب
موسسات  مراکز و وجامعه  سطحدمات پرستاري در ارائه خو

(کشوري و دولتی توانبخشیو  درمانی، آموزشی،بهداشتی
(خصوصی، تامین اجتماعی و خیریه غیر دولتی لشکري)،

به و....) و مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري در منزل 
 الزامی است. ،افراد، خانواده ها، گروهها و جوامع


