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  دارد

 جناب آقاي دکتر هاشمی  

  وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 آیین نامه پروانه صالحیت حرفه اي پرستاران : موضوع

   سالم عليكم

بـه پیوسـت دالئـل ، ضـرورتها و آیـین نامـه اعطـاي پروانـه صـالحیت حرفـه اي بـه پرسـتاران و گـروه               احتراماً    

  .پرستاري به صورت مجزا تقدیم می گردد

ــال         ــوروز س ــام ن ــدات حضــرتعالی از ای ــه تاکی ــت ب ــا عنای ــه    1393ب ــاي پروان ــه اعط ــرفتن برنام ــرار گ ــز ق و نی

و نیــز ضــرورت تکــریم ) فصــل هشــتم(وزارت متبــوع 95صــالحیت حرفــه اي در مجمــوع برنامــه عملیــاتی ســال  

ارهــاي کارآمــد و مــددجویان و لــزوم افــزایش کیفیــت مراقبتهــاي پرســتاري و همچنــین لــزوم وجــود ابز/ بیمــاران

تاثیرگــذار بــر مراقبتهــاي پرســتاري و پرســتاران ، خواهشــمند اســت مقــرر فرماییــد ایــن آیــین نامــه کــه پــس از  

ــاحبنظران و         ــاعی ص ــریک مس ــی ، تش ــین الملل ــی و ب ــواهد مل ــناد و ش ــی اس ــی ، بررس ــار کارشناس ــاعتها ک س

ــوب از م      ــرات مکت ــب نظ ــل وزارت و کس ــی داخ ــات کارشناس ــزاري جلس ــین برگ ــاحبنظران  همچن ــا و ص عاونته

  .توسط دفتر حضرتعالی تهیه و نهائی شده است، ابالغ و عملیاتی گردد

سـاله کلیـه    4امید اسـت بـا ابـالغ ایـن آیـین نامـه و همکـاري تمـامی ارکـان وزارت متبـوع طـی یـک برنامـه                  

و  اي شـوند  موفـق بـه کسـب پروانـه صـالحیت حرفـه       میباشـند   بـالغ بـر دویسـت هـزار نفـر     کـه  پرستاران کشور 

  .جایگاه بین المللی  پرستاري کشور بیش از پیش ارتقاء یابد 

ــه          ــراي اعطــاي پروان ــر ســاختها و ابزارهــاي الزم را ب ــون تمــامی زی ــت هــم اکن شــایان ذکــر اســت ایــن معاون

تقلیـل  نیـز  سـال   2مذکور در مدت کوتاه تر دارد و در صـورت همکـاري سـایر بخـش هـا ایـن امـر مـی توانـد بـه           

  .پیشاپیش از حسن عنایت حضرتعالی سپاسگذارم .یابد
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 اي پرستاران حرفهصالحیتپروانهصدور  آیین نامه

قـانون برنامـه پـنجم توسـعه     32و 36سیاسـتهاي کلـی سـالمت ابالغـی مقـام معظـم رهبـري و مـواد          1-7 هايبا عنایـت بـه بنـد   

وظــــــایف و  14و بنــــــد  27/7/1376مصــــــوب حرفههایپزشکیووابستهبهآنقانونچگونگیتعیینوظایفوصالحیتشاغالنوکشــــــور 

ــان و آمــوزش پزشــکی   ــارات وزارت بهداشــت ،درم ــهاختی ــین نام ــهصــدور  آی ــه اي پرســتاران و گروههــاي   پروان صــالحیت حرف

  .وابسته به شرح ذیل تعیین میگردد

  :هدف

ــه اي     ــالحیت حرفــ ــه صــ ــدور پروانــ ــدف از صــ ــاي ارائهباحفظحقوقمردمهــ ــتاریباکیفیتمراقبتهــ ــترس  پرســ در دســ

 ،اخالقــــی ،علمیازداشتنصــــالحیتهایالزمازنظراطمینانکسببواسطه، ســــطح جامعــــه در در بــــالین و مددجویانــــوبیمارانبه

  .شاغلین حرفه پرستاري استتوسط روانیوجسمی،انضباطی 

  :و اختصارات تعاریف) 1ماده 

در مقطع  تحصیلموقت فراغت از  گواهییا مدرکدارایاست که فردين نامه منظور از پرستار ییدر این آ :پرستار - 1-1

 .می باشدیا مقاطع باالتر مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیپرستاریکارشناسی

 :گروههاي حرفه ا ي و شغلی به شرح ذیل می باشند: در این آیین نامه گروههاي وابسته شامل  :گروههاي وابسته - 1-2

  رشناسان اتاق عمل و هوشبري و فوریتهاي پزشکی و باالترشامل کا: گروههاي حرفه اي وابسته

  هوشبري، اتاق عمل و فوریتهاي پزشکی هاي پرستاري،شامل بهیاران و کاردان: گروههاي شغلی وابسته

شامل توافق هائی هستند که جهت سنجش فعالیت ها به کار می روند و موجب تعیین انتظارات  :استاندارد هاي حرفه اي - 1-3

براي مراقبتهاي موثر و ایمن هستند که شامل پاسخگوئی، کسب صالحیت مداوم، اخالق حرفه اي، دانش، کاربرد دانش، مردم 

 .و ارتباطات حرفه اي می باشد مدیریت

قضاوت، عقاید، ارزشها و باورهاي خود در ایفاي  اخالق،توانائی پرستار جهت استفاده از دانش، مهارت،: صالحیت حرفه اي - 1-4

 .است و اجتماعی اي در محیط بالینینقش حرفه 

پرستار هر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیبه از سوي است که  گواهینامه اي: پرستاريحرفه ای پروانهصالحیت - 1-5

  .تعلق می گیردحرفه ای استانداردهايبر  مبتنیهاي الزم شایستگی احرازاطمینان از پس از

پرستاري در  صالحیت حرفه اي یک امتحان جامع علمی جهت کسب پروانه : ایپرستاريحرفه  صالحیتآزمون تایید  -1-6

 .کشور جمهوري اسالمی ایران است

 .در این آیین نامه منظور از وزارت ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است:وزارت - 1-7
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منظور برنامه نرم افزاري سراسري است که کلیه اطالعات مربوط به پرستاران و گروههاي  :سامانه صالحیت حرفه اي - 1-8

مدیریت این سامانه توسط معاونت . وابسته در آن ثبت و کلیه مراحل ثبت نام و صدور گواهی توسط این سامانه انجام می گردد

 .پرستاري انجام می شود

ساختار اداري زیر مجموعه معاونت پرستاري است که عهده دار کلیه امور اجرائی  :مرکز صدور پروانه صالحیت حرفه اي - 1-9

 .و نظارتی این آیین نامه در سطح وزارت بهداشت می باشد و در این آیین نامه به اختصار مرکز نامیده می شود

شکده هاي علوم دان/ ساختار اداري زیر مجموعه مدیریت پرستاري دانشگاه :واحدصدور پروانه صالحیت حرفه اي - 1-10

دانشکده هاي علوم پزشکی می باشد و در / پزشکی است که عهده دار کلیه امور اجرائی و نظارتی این آیین نامه در سطح دانشگاه

 .این آیین نامه به اختصار واحد نامیده می شود

 :)2ماده 

مراکز و وجامعه  ی چون سطحرستاري در عرصه هایدمات پخ ارائه ایفاي هرگونه نقش وجهت  ،حرفه اي صالحیتپروانه  کسب

....) و و خیریهخصوصی، تامین اجتماعی (غیر دولتی ،)کشوري و لشکري( دولتی توانبخشیو  ، آموزشیدرمانی، بهداشتیموسسات 

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

تمامی مشمولین این آئین نامه باید بر اساس برنامه ریزي و زمانبندي اعالمی توسط شوراي صدور پروانه ها پروانه صالحیت :1تبصره

  .حرفه اي را اخذ نمایند

  .نمیکندبایجابراي استخدام فرد دارنده این پروانه  الزامیگونه  هیچداشتن پروانه صالحیت حرفه اي  :2تبصره

  :)3ماده 

در  پرستاريسربازان و پیام آوران بهداشت جهت ارائه خدمات  ،مشمول قانون طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکانران پرستا

  . اي ندارند حرفهدریافتگواهیصالحیتنیازي به از سوي مراجع مربوطه تعیین شده مراکز

  ):4ماده

وابسته شغلی حرفه اي وابسته پروانه صالحیت حرفه اي و براي گروههای هايوگروهپرستاري  جهت گروههايآیین نامه  نطبق ای

  . صادر می شودگواهیصالحیتشغلی

کمیسیون با ترکیب و دو شورا و یک جهت سیاستگذاري و تصمیم گیري در مورد نحوه صدور پروانه صالحیت حرفه اي :  )5مادة

  :شرح وظایف زیر در معاونت پرستاري تشکیل میشود

 اي صدور گواهیصالحیتحرفه شوراي:الف

کلیهروشهایاجرائی را تائیدکرده وبر تمامی اي پرستاران است که صالحیتحرفهباالترین مرجع سیاستگذاري و نظارت بر صدور گواهی

  . مراحل آن نظارت دارد
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  :اعضاء شورا

 )رئیس شورا(وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -1

 )شورا دبیر(وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاون پرستاري -2

 تام االختیار یا نمایندهمعاونت درمان وزارت -3

 تام االختیار نمایندهیا معاونت آموزشی وزارت -4

 رئیس هیئت ممتحنه و ارزشیابی پرستاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -5

 از کمیسیون بهداشت و درماننماینده مجلس شورایاسالمییک نفر  - 6

 هاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رئیسمرکز صدور پروانه -7

 جمهوري اسالمی ایران سازمان نظام پرستارينماینده تام االختیار -8

 جمهوري اسالمی ایران سازمان نظام پزشکینماینده تام االختیار -9

 .)ترجیحا یک عضو هیئت علمی باشد(یک نفر از خبرگان پرستاري به معرفی معاونت پرستاري  -10

 رئیس مرکز صدور پروانه صالحیت حرفه اي -11

  کمیسیونآموزشی-ب 

اي و رسیدگی به  صالحیتحرفهپروانهوظیفهاینکمیسیونبررسیکارشناسینحوةاطمینان از صالحیتعلمی و آموزشی پرستاران جهت اخذ 

  . باشد تعیینصالحیتهایعلمیمی

  :اعضاء کمیسیون شامل

 رفی معاونت آموزشی وزارت متبوعیک نفر از روساي دانشکده هاي پرستاري با مع -1

 رئیسمرکز آموزش مداوم وزارت بهداشت -2

 )رئیس کمیسیون(مدیر کل دفتر توانمندسازي، ارتقاء و بهره وري سرمایه هاي انسانی معاونت پرستاري -3

 )پرستار بالینی(نظام پرستاري سازمان یک نفر نماینده -4

 هیئت ممتحنه و ارزشیابی وزارت بهداشت به معرفیرئیس پرستاريهیئت ممتحنه و ارزشیابیاز اعضاء  یک نفر -5

 کمیته مربوطهوزارت بهداشت به معرفیرئیس اتاق عملکمیته برنامه ریزي رشته از اعضاء یک نفر - 6

 کمیته مربوطههوشبري وزارت بهداشت به معرفیرئیس کمیته برنامه ریزي رشتهیک نفر از اعضاء  -7

 بهداشترئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت -8

 )دبیر جلسه(معاونت پرستاري رئیس مرکز صدور پروانه صالحیت حرفه اي -9

  نظارت حرفه ايکمیسیون:ج 
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بر  رسیدگیپرستاران و  ، جسمی و روانیانضباطی،اخالقیهای از صالحیت اطمیناننحوهکارشناسیبررسیکمیسیونوظیفهاین

  .باشد می، جسمی و روانیاخالقی،انتظامیتعیینصالحیتهای

  :کمیسیون شاملاعضاء 

 برنامه ریزي، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشتنماینده معاونت  .1

 رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت .2

 وزارت بهداشت ينماینده معاونت پرستاردو نفر  .3

 نمایندهپزشکیقانونی .4

 )کمیسیونرئیس ()نماینده نظام پرستاري در آن هیات(هیاتعالیانتظامی نظام پزشکییک نفر عضو .5

 )دبیر جلسه(رئیس مرکز صدور پروانه صالحیت حرفه اي .6

  ):6ماده

در اولین جلسه دستورالعمل اجرائی مربوط به حوزه خود را تهیه و جهت تصویب نهائی به ي قید شده در این آیین نامه کمیسیونها 

  .شوراي صدور گواهی صالحیت حرفه اي ارسال نمایند

  :)7ماده 

  .را احراز نمایند انضباطی و اخالقی و جسمی و روانیشرایطعلمی، باید ای گواهیصالحیتحرفهتفپرستاران جهت دریا

  :شرایط علمی:)8ماده 

  .به شرح ذیل باشندمدارك ایبایددارای دریافتگواهیصالحیتحرفهاحراز شرایط علمی براي پرستاران برای

  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از داخل و خارج از کشور مدرك فراغت از تحصیل از دانشگاههاي مورد تائید - الف

  قبولیدرامتحانجامعپرستاري -ب

آموزش مداوم کل به شرط داشتن امتیاز کامل باز آموزي طبق مقررات اداره  از آن قبل و94کلیه فارغ التحصیالن سال :1تبصره 

  .وزارت بهداشت نیازي به شرکت در آزمون ندارند

اعالم شده توسط شوراي صدور طبق برنامه ریزي ز باز آموزي خود را و کسانی که امتیا 95کلیه فارغ التحصیالن سال :2تبصره 

  .ملزم به شرکت در آزمون میباشند ننمایندتکمیل  پروانه 

  :)9 ماده

  .خواهد شد توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت انجامبصورت سراسري رگزاري آزمون علمیب

معاونت آموزشی وزارت بایستی شیوه و دستورالعمل امتحان جامع را شوراي صدور پروانه صالحیت حرفه اي با همکاري :تبصره

  .تهیه و به اطالع ذینفعان برساند
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  انضباطیو  شرایطاخالقی: )10ماده 

  :پرستاران براي احراز شرایط انضباطی و اخالقی باید داراي شرایط ذیل باشند

 سازمان نظام پزشکی عالینظر و  تجدید ،هاي انتظامی بدويهیاتاز سوی ريپرستااشتغال به حرفه  ممنوعیتنداشتن  -1

 سوء پیشینهبا ارائه گواهی عدم دادگاههایجمهوریاسالمیایراناز سوی محرومیتاجتماعینداشتن  -2

 به مواد مخدر و روان گردان اعتیادعدم  -3

 و اخالقی صدور پروانه ها انتظامیاز سویکمیسیون پرستارياشتغال به حرفه  ممنوعیتعدم  -4

توسط کمیسیون نظارت حرفه اي پیشنهاد و به تصویب شوراي صدور پروانه ها براي احراز شرایط فوق مدارك و شواهد الزم :1تبصره 

  .خواهد رسید

پرستاران  احکامقطعیکلیهو سازمان پزشکی قانونی سازمان نظام پرستاریو با همکاري سازمان نظام پزشکیوزارت بهداشت :2تبصره 

  . نماید درج می پرستارانانتظامیرا در پرونده و دادگاهها را  نظام پزشکی انتظامیدر مراجع 

بررسی شده و در  نظارت حرفه ايدر کمیسیون  معاونتاز سوي مراجع داراي صالحیت دیگر به  وا صلهکلیه گزارشات :3تبصره 

  .صورت نیاز در صدور صالحیت اعمال میشود

  :روانیو  شرایطجسمی:)11 ماده

 .شود که مانع کار پرستار میروانیو  ناتوانیجسمیو  معلولیتنداشتن 

 . باشند انیمیوو ر جسمیاظهاري در مورد سالمت به تکمیل فرم خود ملزمپرستاران در هنگام ثبت نام :1تبصره 

دانشگاههاي علوم طب کار کمیسیون پزشکی موارد براساس نظر ، روانیو  ناتوانیجسمیدر صورت وجود هر گونه :2تبصره 

  . بررسی خواهد شدپزشکی

حداقل شرایط احراز صالحیت جسمی و روانی با همکاري مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت تدوین و ابالغ می  :3تبصره

  .گردد

منظور از کمیسیون پزشکی کمیسیون طب کار مستقر در بیمارستانهاي تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی :4تبصره

به این کمیسیونها ارجاع میشوند و نظر  معاونتدر صورت وجود معلولیت واضح افراد از طریق .یا سازمان تامین اجتماعی میباشد 

 .گیرداین کمیسیون در تعیین صالحیت مد نظر قرار می

  :اي تمدیدگواهیصالحیتحرفه: )12ماده

هر  ذیلدر  گواهیاعتبار  تاریخ. دارد تمدیدبه  نیازار دارد و سپس بر اساس شرایط ذیلاعتب سال 5برايای حرفهگواهیصالحیت

  .شود میدرجگواهی

  :اي  حرفهشرایطتمدیدگواهیصالحیت:)13ماده 

  . باشد  میشرایطذیلیکی از صالحیتعلمینیازمندپرستاران جهت کسب: شرایطعلمی- الف
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  از سوي دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت  امتیاز 25 میزانسالیانهبه  امتیازبازآموزيکسب -1

  علمیدر آزمون  قبولی -2

  انضباطیخالقی و ا شرایط  -ب

 از اشتغال نظام پزشکی و محرومیتمنجر به  احکامقطعیفرد در صورت نداشتن  اي در نوبتهاي بعد حرفهصالحیتنه پروا تمدیدجهت 

  . شود شناخته میاخالقی دارایصالحیتبر اساس خود اظهاری دادگاهها و

  ساختار اجرائی: )14ماده 

رئیسمرکز با . شود پرستاریایجادمیمعاونتاي در  ایمرکز صدور گواهیصالحیتحرفه هایصالحیتحرفه براي امور اجرائی صدور گواهی 

  شود انتخاب می معاون پرستاريحکم

شودکه مسئول  ایجادمیدانشکده /زیر نظر مدیر پرستاریدانشگاه  واحد صدور گواهی دانشکده هاي علوم پزشکی /کلیه دانشگاهها در 

  . باشد میدانشگاهاي و با حکمرئیس و تائیدمرکز صدور گواهیصالحیتحرفهپیشنهادمدیر پرستاري مربوطه آن به 

با همکاري مشترك معاونت ین شرایط مسئول واحد صدور گواهی از سویمرکزشرایط و امکانات اداري الزم و همچن:1تبصره 

  .تعیین و ابالغ می گرددحداکثر یکماه پس از ابالغ آیین نامه ، منابع وزارت بهداشت مدیریت و پرستاري و معاونت توسعه 

جاري کلیه هزینه هاي . می گرددهر ساله توسط شوراي صالحیت حرفه اي تصویب و اعالم صدور پروانه صالحیت  تعرفه:2تبصره 

  .پروانه صالحیت حرفه اي تامین خواهد شدحق صدور و  دستگاهها بودجه جاريمرکز و واحد ها از طریق 

براي مدیر پرستاري در اختیار گذاردن امکانات الزم  کمک و علوم پزشکی سراسر کشور ملزم بهدانشکده هاي / دانشگاهها :3تبصره 

  .باشندمی دانشکده /دانشگاه 

ماه پس از ابالغ آیین نامه توسط معاونت پرستاري  2ساز و کارهاي اداري و مالی مورد نیاز اجراي این آیین نامه حداکثر تا :4تبصره 

  .و منابع وزارت تصویب و ابالغ خواهد شدمدیریت و معاونت توسعه 

  : )15ماده 

معاونت پرستاري به گونه اي طراحی و برنامه ریزي و زمان بندي نماید که با کمک نهادها و سازمان هاي مرتبط کلیه پرستاران 

  . کشور در طی پنج سال داراي پروانه صالحیت حرفه اي باشند

، برون اک سایر نهادها، سازمانهاز جمله استفاده از کم این زمینه بر اساس شرایط و اقتضائاتطراحی و برنامه ریزي در  :1تبصره

  .است شوراي صدور پروانه صالحیت حرفه اي پرستارانبر عهده ... سپاري و 

  .پس از اتمام مهلت پنج ساله براي به کارگیري پرستاران وجود پروانه صالحیت حرفه اي ضروري است :2تبصره

  :)16ماده 

باید گواهی صالحیت حرفه اي را که پرستاران آنها پروانه صالحیت حرفه اي را اخذ می نمایند، تمامی مراکز بهداشتی درمانی 

  .دریافت و در مدارك پرسنل نگهداري نمایند و مشخصات پرستار را در سامانه صالحیت حرفه اي ثبت نمایند
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  :)17ماده 

پروانه صالحیت حرفه اي تهیه و ابالغ  صدورتوسط شوراي  دستورالعمل ها، شیوه نامه هاي الزم براي اجراي بهینه این آیین نامه

  .خواهد شد

  . تدوین و از تاریخ ابالغ الزم اجراستتبصره  18و ماده  17در  آیین نامهاین 

  

  د,+ر (ید &%ن #"!ی
 وز.     



 
 بسمھ تعالی

 وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی
 معاونت پرستاری

 
 :اعطای پروانھ صالحیت حرفھ ای  و ضرورت اھمیتمقدمھ ،

 
ممکـن اسـت    پرسـتاري یا اشـتباه در نحـوه ارائـه خـدمات      کوتاهیمراقبت محور است، هرگونه  ايحرفه  اینکهپرستاريبا توجه به 

از  طریقاطمینـان کـه مـی توانـد از     پرسـتاري خـدمات   ایمنـی از  اطمینان. بر سالمت افراد و جامعه بگذارد ناپذیريصدمات جبران 

و در حـال   بیشترکشورهایپیشـرفته هـم اکنـون در   . اسـت  پرسـتاري حرفـه   متولیـان پرستاران حاصل شود بر عهده  صالحیتبالینی

اطمینان از صالحیت بالینی پرستاران ارائه دهنده خدمات وجـود دارد کـه یکـی از معمـول تـرین آنهـا        برايهایی  پیشرفتمکانیسم

  .است اعطاي پروانه صالحیت حرفه اي 

لذا تعیین سیاستهاي عملی کسب و ارتقاي شایستگیهاي بالینی همچون برگزاري آزمونهاي جامع ،انجام بازآموزیهـاي اثـر بخـش و    

  :دستاوردهاي زیر را به دنبال خواهد داشتکار آمد، به روز رسانی دانش و مهارتهاي علمی و رفتاري  پرستاران اعطاي پروانه 

 و رضایت بیماران بهبود کیفیت مراقبت هاي پرستاري -

  مرجع معتبر آماري درباره پرستاران شاغل به فعالیت  -

  همگام ساختن خدمات پرستاري کشور با استانداردها و معیارهاي جهانی -

  حرفه ايبرانگیختن دانشجویان و دانش آموختگان براي ارتقاي صالحیت  -

 ارتقاي اعتبار پرستاري کشور در سطح جهانی -

 پیشگیري از ورود افراد فاقد صالحیت به حرفه پرستاري  -

 ارتقا ،یکسان سازي و بالینی محور کردن آموزش پرستاري در سراسر کشور  -

دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان به عنوان یکی از زیرمجموعه هاي معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی،   

براي پرستارانی کـه مسـئولیت سرپرسـتاري     RNبه لزوم داشتن مدرك  "اربخشی بیمارستان در ایراناستانداردهاي اعتب"در قالب 

همچنین، در نقشه جامع علمی سالمت که در سال . بخش یا مسئولیت هاي باالتر را برعهده می گیرند به صراحت اشاره نموده است

به عنوان یک سیاسـت اصـلی مـورد     "دانش آموختگان سالمتت حرفه اي در مورد یاستقرار نظام تعیین صالح"منتشر شد  1388

  .تاکید قرار گرفته است

  

  



 
  2پرستاري در کشورهاي دیگر 1مروري بر کنترل هاي قانونی

  .، الزم است فرد در آزمون رسمی استانی شرکت کند٣اخذ پروانه براي .آلمان

آنان باید در پایان دوره . ممکن است داراي دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس یا فوق لیسانس پرستاري باشند٤پروانه دارپرستاران  .آمریکا

برگزار می شود شرکت  5که توسط شوراي ملی بوردهاي پرستاري ایالتی NECLEX-PNیا  NCLEX-RNتحصیلی در آزمون 

فعالیت پرسـتاري بایـد در فواصـل     ٦مجوز. شده است انه دارپرومبناي اعطاي مجوز به عنوان پرستار ها قبولی در این آزمون  .کنند

  .زمانی مشخص تمدید شود و در برخی ایالت ها، تمدید مجوز بر اساس آموزش مداوم است

آژانس کنترل افراد حرفه "از زیرمجموعه هاي  7"پرستاري و مامایی استرالیا بورد"، پرستاران، تحت نظارت 2010از سال  .استرالیا

و پرستاران فـوق دیـپلم    پروانه داراین آژانس مسئول صدور مجوز کار براي پرستاران . قرار گرفتند 8"هاي مرتبط با سالمت استرالیا

ل پرستاري و مامـایی بـه   شوراي پرستاري و مامایی استرالیا به منظور تسهیل در اتخاذ رویکردي ملی در کنتر. شده است پروانه دار

  . نهادهاي پیشگفت یاري می رساند

به فعالیت حرفه اي در سیستم سالمتی انگلستان بپردازد، بایـد   9" پروانه دارپرستار "براي اینکه فردي بتواند به عنوان  .انگلستان

در . رجه یا دیپلم می شود راطـی کنـد  یکی از برنامه هاي آموزش پرستاري مورد تایید شوراي پرستاري و مامایی که منجر به اخذ د

پروانـه  پایان برنامه آموزشی، فرد هم مدرك دانشگاهی دریافت می کند و هم توسط شوراي پرستاري و مامایی در لیست پرسـتاران  

سـانی  ، از وي انتظـار مـی رود بـه روز ر    پروانه دارپرستاران  فهرستپس از وارد شدن نام پرستار در . وارد می شود 10سطح یک دار

هر سه سال، به عنـوان بخشـی    در ساعت آموزش، 35 بر گذارندنشوراي پرستاري و مامایی . دانش و مهارت هاي خود را ادامه دهد

  .از آموزش پس از دانش آموختگی تاکید کرده است

مک پرسـتاران  کتاسیس شد مسئول صدور مجوز فعالیت براي پرستاران،  1948که در سال  11شوراي پرستاري پاکستان. پاکستان

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

                                                           
1 legal regulations 
2Wikipedia, the free encyclopedia 
3. Registration 
Nurse (RN)4. Registered  
5National Council of State Nursing Boards 
6.. license 
7Nursing and Midwifery Board of Australia 
8Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA) 
9Registered Nurse 
10first level registered nurse 
11Pakistan Nursing Council 



 
پرسـتاران توسـط بـورد     صـدور پروانـه  .آموزش پرستاري در ایرلند هم در کالج و هم در دانشگاه انجام مـی شـود   .جمهوري ایرلند

  .راي حمایت و ارتقاي شایستگی حرفه اي پرستاران وجود داردپس از آن، برنامه هاي آموزشی متعددي ب. پرستاري انجام می شود

ورود به دانشگاه و تحصیل در دوره چهار ساله پرسـتاري،  : به سه روش امکان پذیر است پروانه داردر ژاپن، اخذ عنوان پرستار  .ژاپن

صرفنظر از اینکـه افـراد کـدام    . سه ساله ورود به کالج و گذراندن دوره سه ساله پرستاري، ورود به مدرسه پرستاري و گذراندن دوره

روش را براي تحصیل انتخاب کرده باشند، در پایان دوران تحصیل ملزم بـه شـرکت در آزمـون ملـی هسـتند و در صـورت قبـولی،        

  . دریافت می کنند که نیاز به تمدید ندارد مجوزي

بورد پرستاري مسئول برگـزاري آزمـون   . نظارت دارد دارپروانه بر اعطاي مجوز به پرستاران  12کمیسیون کنترل حرفه اي. فیلیپین

  . هاي اعطاي مجوز فعالیت، رسیدگی به مسائل مربوط به مجوز و پایش وضعیت مجوزها است

در تمام استان ها به جز اونتاریو نهاد قانونی نـاظر بـر   . کنترل هاي مربوط به حرفه پرستاري در کانادا به صورت استانی است. کانادا

، براي دریافت اجازه کـار سـاالنه از    پروانه داردر آلبرتا، پرستاران . جدا هستند پروانه دارو پرستاران فوق دیپلم  کارشناسان پرستار

  .باید شایستگی بالینی خود را حفظ کنند 13کالج و انجمن پرستاران رجیستر شده آلبرتا

                                                           
12Professional Regulation Commission 
13College and Association of Registered Nurses of Alberta 
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