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ستاران  از نفر هزاران دیداردر  یمقام معظم رهبر بیانات سر   پر شور  سرا   - ک

 ١٣٩٨ دی ١١ چهارشنبه
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 و هاتابیبی برابر در بردباری و صبر پذیری،مسئولیت اهتمام، دلسوزی،

 .است هایو استقامت و دلزده نشدن از مشاهده سخت هاخلقیکج

 و  یبانوان پرستار همچون حوصله، نشاط کار یژهومسائل پرستاران به

و  یردمورد توجه و اهتمام قرار گ یدآنان با یخانوادگ یازهایبه ن ییپاسخگو

 .شود یتو عدالت در مورد پرستاران رعا یدگیرس یور جدمشکالت آنها به ط

  با توجه به حضور چند ده هزار  یب،نه رق یگرنددیکپرستار و پزشک مکمل

 مسائل زمینه در خوب ریزیبرنامه و مدیریت یک باید ی،پرستار یدانشجو

 یدرآمد سطح به توجه نیز و کشور سطح در پرستاری متوازن توزیع و آموزشی

 .گیرد انجام آنان، شغلی عائدی و
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 گفتار پیش

 

 

 

 

 

 از سععطوح تمام در بیماری، و تندرسععتی شععرایط در ها انسععان از مراقبت هنر و علم عنوان به پرسععتاری

 از سپ تا نوزاد تولد از پیش دوران از تسععکینی، مراقبت و بخشععی توان تا سععالمت ارتقای و پیشععگیری

ستن  صدد  در همواره نژادی، و سنی  های گروه کلیه در و مرگ شر  آالم کا   وا زندگی کیفیت ارتقای و ب

 مراقبت نظام توسععه  و تکامل پیدایش، تاریخچه از فردی به منحصعر  داسعتان  ای، جامعه.هر اسعت  بوده

 ضمن که ماند می بدیل بی ای گنجینه به آن، نمودن مکتوب و گردآوری که دارد را خود پرستاری های

ستاران  نقش تبیین ساعی  و وقفه بی های تالش مختلف، ابعاد در پر  وبمطل مراقبت ارایه جهت ها آن م

صویر  به را افراد به شیده  ت سی    لذا و ک ستر ستاران  مباهات مایه ای، مجموعه چنین به د  نسرزمی  آن پر

  گسععتره این در هم آن پرسععتاری، غایی هدف عنوان به مطلوب مراقبت ارایه اسععت بدیهی. بود خواهد

  بخش افزایی هم و تعامل مستلزم دهد، می قرار پوشش تحت را جامعه افراد تمامی که گیر همه و وسیع

شی،  مختلف های شی،  آموز شد  می خدماتی و بالینی پژوه  شکل  و ایجاد روند انعکاس منظور به لذا. با

 عنوان با رو پیش مجموعه بنای.سععن  دارد ضععرورت ابعاد این تک تک به پرداختن پرسععتاری، گیری

  نهاده پرستاری  معاونت سیاستگذاری   شورای  مصوبه  قالب در و 1396 سال  در، "نگاه یکدر  یپرستار "

  شاهد  هک امروز به تا پرستاری  مدرسه  اولین تاسیس  بدو از آن گذار و کشور  پرستاری  توصیف  به تا شد 

ستاری  های نظام ترین سرآمد  از یکی به آن ارتقای ستیم،  منطقه در پر ساس  این بر .بپردازد ه   سعی  ا

 حوزه از اطالعات آوری جمع بر عالوه لذا و شععده تشععریح جوانب، تمام از ایران، در پرسععتاری تا شععد

ممتحنه و   یئته ی،سععازمان نظام پرسععتار  یرمرتبط نظ یحوزه ها یهاز کل ی،پرسععتار مراقبت معاونت

نظرات  ی،پرسععتار یعلم یو انجمن ها یپرسععتار یقاتتحق یشععبکه مل ی،رشععته پرسععتار  یابیارزشعع

و  یارپرست یددانش آموختگان، اسات یان،دانشجو  یقابل استناد برا  یتا مجموعه ا یداخذ گرد یکارشناس  
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اهم  آن دارند فر یکنون یتو وضع  یگاهو جا یرانعلم در ا ینا یخچهاز تار یبه آگاه یلکه تما یافراد یهکل

سات  یهکل از گردد. شته  سزایی  به نقش کتاب این تدوین در کهو همکاران  یدا سیاری  زحمات و دا  رایب ب

  هرکتاب که  یناست ا ید. امیمنما یم یتشکر و قدردان اند،شده متقبل مجموعه این ویراستاری و تدوین

  آگاهی ارتقای موجبات بتواند باشععد،  می کشععور  پرسععتاری  جامعه افتخارات از یکی به مزین آن، برگ

 .آورد فراهم را رشته این حال و گذشته وضعیت از پرستاری بزرگ خانواده

 حضرتی مریم دکتر

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت پرستاری معاون

 1398 زمستان

 

 

 



 

 اول فصل

 

 مقدمه

  در مهمی نقش که اسععت کشععور پرسععتاری اجرایی مقام باالترین بهداشععت وزارت در پرسععتاری معاون

 مراقبت یفیتنظارت بر ک ینو همچن یپرسععتار یبرنامه ها یو اجرا ها یزیبرنامه ر ها، سععیاسععتگذاری

ستار  های شک  یاز ابتدا یگاهجا ینعهده دارد. ا بر را یپر ش    یلت شت دچار فراز و ن   ییها یبوزارت بهدا

ست و در دوره ها  ست که خالصه ا   یم یتمختلف فعال ینمختلف تحت عناو یبوده ا   یگاهاز جا یکرده ا

 است:  یرنهاد به شرح ز ینا یتو فعال

  اسالمي انقالب از قبل پرستاری یتمدیر جایگاه

ساس  بر ستار  تعدادی 1320 سال  در موجود شواهد  ا شور  از پر شار    عنوان به آمریکا ک ست   برنامه در م

را  یوزارت بهدار یاداره پرسععتار ،ایرانی پرسععتاران از جمعی همکاری با و آمده ایران به فنی های کمک

سال   یبنا نهادند ول  یننبودند. در ا یپرستاران به طور مستقل مسئول اداره امور پرستار      1335عمال تا 

و خدمات   یآموزش پرسععتار ی،با سععه بخش بهداشععت همگان یوزارت بهدار یسععال اداره امور پرسععتار

بهداشت  یپرستار 1339شد. در سال  یریتمد یرانیو توسط پرستاران ا یلها تشک بیمارستان  پرستاری 

 . شد یلاداره تشک یندر ا یپرستار امور نظارتبخش  1344روان و در سال 

اداره  " عنوان تحت پرستاری  تشکیالت  1347 از سال  ،پرستاری  بخش های برنامه و ها لیتفعا توسعه  با

 خود ادامه داد.  یتبه فعال یبهدار وزارت بهداشتی خدمات کل اداره مجموعه زیر در "مامایی و پرستاری

 :بود زیر تشکیالت شامل سازمانی یفرد 19 دارای اداره این

 مامایی و پرستاری اداره رییس .1

 مامایی و پرستاری یاستانداردها برنامه تنظیم و تهیهنفر کارشناس مسئول  سه .2

 بهداشتی امور کارشناس نفر سه .3

 درمانی امور کارشناس نفر دو .4

 آموزشی امور کارشناس نفر پنج .5

   ینفر کارشناس امور فن یک .6

   یاریو به ییو ماما یپرستار یتصالح یصنفر کارشناس تشخ یک .7

   یسنو ینو ماش یبه عنوان منش یزنفر ن سه .8
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مجموعه  یردر ز "ییو ماما یاداره کل پرسععتار" ،بهداری وزارت تشععکیالت بازنگری با 1353 سععال در

 بود:  یررح زسال ساختار اداره کل به ش ین. در اشد یلتشک یمعاونت فن

 مامایی و پرستاری کل مدیر .1

 کل   یرمد معاون .2

  یاداره امور پرستار رییس .3

  یپرستار یاستانداردها کارشناس .4

 بهداشت مادر و کودک و بهداشت مدارس  یپرستار کارشناس .5

 و سوانح  یخدمات بهداشت یپرستار کارشناس .6

   ییاداره امور ماما رییس .7

 مامایی پروانه صدور مسئول کارشناس .8

  یپرستار و ییماما کارشناس .9

  یاریو به ییماما پرستاری، آموزش اداره رییس .10

  ینفر کارشناس امور آموزش چهار .11

  یامور دفتر یو متصد ینفر منش هفت .12

 .یافت ادامه تشکیالت همین با المیاس انقالب و 1357 سال تا ساختار این

 انقالب از پس مامایي و پرستاری مدیریت تشکیالت

تخوش دس یزن یپرستار یالتتشک ،بهداری وزارت در ساختاری تغییرات و اسالمی انقالب پیروزی از پس

به دفتر امور  یلتبد ییو ماما یاداره کل امور پرستار  ،1359تا  1358 یها سال  فاصله  شد. در  ییراتیتغ

 این رد. کردیم یتنظر معاونت امور درمان فعال یرز یکل امور پرسععتار یرو مد شععد ییو ماما یپرسععتار

 بود: یردفتر شامل موارد ز یادار یالتتشک ،مقطع

 مامایی و پرستاری امور کل مدیر .1

 آموزشی معاون .2

 یپرستار یخدمات مراقبت معاون .3

 پرستاری امور کارشناس نفر چهار .4

 دفتری امور متصدی و منشی نفر سه .5

تعمیم   تأمین وبه منظور استفاده مطلوب و هماهن  از امکانات پزشکی کشور در جهت     1364سال   در

آموزش و پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل    بخش  ،درمان و بهزیستی  ،بهداشت 



       13فصل اول   /   معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی         

 
 

سمت از وظایف و اختیارات     تمامیشد و به موجب این قانون   ستی و آن ق اختیارات وزیر بهداری و بهزی

ژوهش پزشکی بود به وزیر وزیر فرهن  و آموزش عالی که در ارتباط با امور بهداشت، درمان، آموزش و پ

  1369شعععد و در سعععال  ییراتیدچار تغ خانهوزارت تشعععکیالت ،تغییر این بااین وزارتخانه محول شعععد. 

 :  یافت ییرتغ یربه شرح ز یپرستار یالتتشک

   ییو ماما یکل امور پرستار مدیر .1

 کل   یرنفر معاون مد دو .2

  ینفر کارشناس مسئول امور پرستار یک .3

  ینفر کارشناس امور پرستار شش .4

   یینفر کارشناس مسئول امور ماما یک .5

   یینفر کارشناس ماما چهار .6

  یامور دفتر یو متصد ینفر منش سه .7

 

سال   هر ساس قوان  و 1372چند اواخر  سان  یروین یلتعد ینبر ا ستار  یگاهجا ،یان  ریاز ز یدفتر امور پر

به ز         خارج و  عاونت امور درمان  مان      عه مجمو یرمجموعه م فت   یل تقل یاداره کل خدمات در با    یول ،یا

خود  یقبل یگاهبه جا یدفتر امور پرسعععتار یگاهمجددا جا ،1373فراوان در مهر ماه سعععال  یها یگیریپ

ستاری  امور دفتر سرپرست   مقام قائم سمت  به ماما نفر یکسال   ینا در. بازگشت  ص  مامایی و پر وب من

صورت   خارج و به یعمال از دفتر پرستار  ییاداره امور ماما یمصوبه ا  یط 19/10/73 یختار در یشد ول 

 کرد. یتشروع به فعال یاداره کل خدمات درمان مجموعه یردر ز یاداره ا

  یجادوزارت بهداشت ا  یپرستار  یریتمد یفدر ساختار و شرح وظا   یادیز ییراتتغ 1389تا سال   تقریبا

شد ول  ستاری  مدیریت دفتر ،سال  یندر ا ین شاور  دفتر به پر ستاری  امور در وزیر م   و افتی نام تغییر پر

دفتر   ینا یهرچند از لحاظ سععاختار ،شععد منصععوب بهداشععت وزیر مسععتقیم حکم با پرسععتاری مشععاور

 :بود یربه شرح ز آن تشکیالتی ساختار و کرده فعالیت بهداشت وزارت مانهمچنان در حوزه معاونت در

  یدر امور پرستار یروز مشاور -1

  یو توسعه در پرستار یقگروه تحق رئیس -2

  یخدمات پرستار یفیگروه توسعه ک رئیس -3

  یپرستار یانسان یها یهو سرما یریتگروه تحول مد رئیس -4

  یمسئول پرستار کارشناس -5

  ینفر کارشناس پرستار شانزده -6
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 دفتر  مسئول -7

و به دفتر قائم   هیافت ارتقا بهداشععت وزارت در پرسععتاری ارشععد مدیریت جایگاه "مجددا 1390سععال  در

 .شد تبدیل پرستاری امور در وزیر ممقا

(  3و به استناد تبصره )   پرستاری  نظام سازمان بنا به پیشنهاد   12/3/1392وزیران در جلسه مورخ   هیات

)شکل   تصویب نمود 1389پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب ( قانون برنامه پنجساله 57ماده )

های وزارت بهداشعععت، درمان و   معاونت مجموعهان معاونت پرسعععتاری به به عنویک معاونت  که( 1-1

 .شودآموزش پزشکی اضافه 
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 آموزش و درمان بهداشت، وزارت ساختار در ها مسئولیت و پرستاری معاونت یگاهجا : 1-1شکل

 پزشکی
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 یمعاونت پرستار یتمأمور و هابیانیه

 مورد نیاز در کوتاه مدت و درازمدت  ینیروی انسانی پرستار تامینو  یزیر برنامه -1

 تیبهداش مراکز نیازهای بر مبتنی و جامعهپرستاری با نیازهای  دانشجویان آموزش  یمتناسب ساز   -2

 درمانی

  یپرستار یمراقبت ها بهبود مستمر خدمات و -3

   یردولتیو غ دولتیبخش  یپرستار ینظارت بر مراقبت ها -4

  یروز در حرفه پرستار یهایاستفاده از فنآور -5

 پرستاران اجتماعی و فرهنگی یشتی،به ابعاد مع توجه -6

 ای حرفه اخالق کدهای و یمعنو یهامراقبت اصول رعایت -7

 یپرستار یعال یشورا یلبا تشک یراهبرد هایاجرا و نظارت  ی،ذاریاستگس -8

 

ستا،   ینا در  تیفیک با ،ایمن پرستاری  های مراقبت به امعهج آحاد دسترسی  معاونت،  ینکالن ا هدفرا

 :بود خواهد حصول قابل ذیل شرح به خرد اهداف قالب در که استو مقرون به صرفه 
 پرستاری های مراقبت ارائه نظام در یندبرآ و آیندساختار، فر یاستانداردها ارتقای و حفظ .1

 سطوح سالمت جامعه  تمامیدر  یارائه مراقبت پرستار زمینه آوردن فراهم .2

 پرستاری یکپارچه ارائه مراقبت جامع و و خدمات ایمنی و یفیتک یارتقا .3

جامع و   یاثربخش جهت ارائه مراقبت پرسععتار یرشععته ا ینب یمشععارکت ها تعمیق و رشععد .4

 یکپارچه

 یو ارائه دهندگان خدمات پرستار کنندگان دریافت عادالنه حقوق مینتا .5

 سطح علمی و تخصصی فعاالن حوزه پرستاری ارتقای موجبات تامین .6

  یپرستار یدر نظام ارائه مراقبت ها یدولت یرو بخش غ یمشارکت فعال مردم ینهزم یجادا .7

  های  فناوری  جذب  و انتقال  و نوآورى تحقیقات، هاى الزم براى توسععععه   فراهم آوردن زمینه  .8

 پرستاری های مراقبت نوین

 

 پرستاری شرح وظایف معاونت

 جامع در کشور یمراقبت های پرستار یتوسعه و تعال جهت راهبردی و کالن اهداف ینتدو .1

آن به منظور بهبود کیفیت  یو شععاخص ها یمراقبت یمسععتمر اسععتانداردها یو بازنگر ینتدو .2
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 در تمامی سطوح نظام سالمت یمراقبت ها و خدمات پرستار

 وابطض  و پرستاری  رکنانکا تخصصی   و عمومی وظایف شرح  رسانی  روز به و بازنگری یین،تع .3

 آنها عملکرد تخصصی ارزیابی

ستار      .4 سازی پر سانی راهنماهای بالینی و پیاده  شواهد در  یمبتن یتهیه، تدوین و به روز ر   بر 

 تمامی سطوح نظام سالمت

سععطوح  تمامیدر  یپرسععتار یمراقبت ها یتعرفه ها یینهمکاری با مبادی ذیربط جهت تع .5

 یدولت یرو غ ینظام سالمت در بخش دولت

  در پرسعععتاری خدمات و ها مراقبت زمینه در فیزیکی منابع اسعععتانداردهای    تدوین  و طراحی .6

 سالمت نظام سطوح تمامی

 یارپرست  یانسان  یروین یکمّ های شاخص  مستمر  سازی  پیاده و بازنگری ین،مشارکت در تدو  .7

 عادالنه آن در تمامی سطوح نظام سالمت   یعو توز

و نظارت بر خدمات   یشرسععانی ضععوابط و پیاده سععازی نظام های پا طراحی، تدوین و به روز  .8

 دولتی و غیر دولتی در تمامی سطوح نظام سالمت مراکز یپرستار

 شورک سراسر پزشکی علوم های دانشکده/  دانشگاه پرستاری حوزه عملکرد بر نظارت و یتهدا .9

ستگذاری، س  .10 شارکت  و ریزی برنامه یا ضای ت و عرضه  بین تعادل ایجاد برای م س  نیروی قا   انیان

 )برنامه ریزی نیروی انسانی پرستاری( یپرستار یها فعالیت مختلف های حوزه نیاز مورد

با   متناسب  یپرستار  در انسانی  نیروینظام نگهداشت   یصوص حفظ و ارتقا خ در یزیبرنامه ر .11

 شرایط هر دانشگاه  

 وردم تحصیلی  مقاطع و ها رشته  بازنگری و یینهمکاری و مشارکت با مبادی ذیربط جهت تع  .12

 جامعه نیازهای اساس بر کشور پرستاری نیاز

طراحی و تدوین برنامه های الزم در زمینه توانمند سعععازی ارائه دهندگان مراقبت و خدمات                .13

 آن یدر تمامی سطوح نظام سالمت و نظارت بر حسن اجرا یپرستار

ستای تطابق نظام آ  .14 ستاری با خدمات   هماهنگی و برنامه ریزی با مبادی ذیربط در را موزش پر

 پرستاری در سطوح مختلف نظام سالمت

مطالعه و بررسعی نظام های نوین ارائه خدمات و مراقبت های پرسعتاری و اسعتفاده از فناوری      .15

 های نوین با توجه به تجارب سایر کشورها

  یکاربرد و ای توسعه  یادی،بن یجرای پژوهش هاا از حمایت و راهبری هدایت، یاستگذاری، س  .16

  باطیارت های شبکه طریق از مرتبط های ریزی برنامه در حاصله نتایج یریکارگ هو ب یپرستار

 اطالعاتی و

 پرستاری بالینی تحقیقات مراکز عهتوس و ایجاد پژوهشگر، بالینی پرستاران از حمایت .17
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 خدمت   یرندگاندر زمینه نظام آموزش به گ یشو پا یزیبرنامه ر یاستگذاری،س .18

اسعععتقرار جامع و کامل نظام ثبت خطاهای   زمینه در پایش و ریزی برنامه یاسعععتگذاری،سععع .19

 پرستاری

 یپرستار یا حرفه صالحیت یدطراحی و بازنگری نظام تائ .20

 پرستاری و مراقبت سیاستگذاری شورای دبیرخانه راهبری و یتهدا .21

 حوزه مراقبت و خدمات پرستاری کشور یبه شکایات، انتقادات و پیشنهادها رسیدگی .22

  یحوزه معاونت پرستار یانهسال یاتیبرنامه عمل یو اجرا هتهی .23

کارایی و هزینه اثربخشی مراقبت ها    یو اجرای نظام ارتقا برنامه ریزی طراحی، سیاستگذاری،   .24

 و خدمات پرستاری 

ستانداردها و شاخص های نظام ارائه مراقبت های پرستاری معنوی و       تهیه، .25 تدوین و بازنگری ا

 اخالق محور

ستاری  مدیران عملکرد ارزیابی .26 شگاه  پر ستاران  انتخاب و ها دان ساس  بر برگزیده پر   شاخص  ا

 ابالغی های

های تکریم، رضایت سنجی و نظر سنجی بیماران / مددجویان   نظام اجرای بر نظارت و طراحی .27

 و کادر پرستاری 

 ریزی و بسعععتر سعععازی جهت اسعععتفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی در نظام ارائه برنامه .28

 خدمات و مراقبت های پرستاری 

 حوزه خدمات   با  مرتبط های  دسعععتورالعمل  و ها  نامه  بخشععع ها،  نامه   آیین بازنگری  و وینتد  .29

 پرستاری

و هماهنگی با مبادی ذیربط برای طراحی سععامانه جامع پرسععتاری بحران در سععطح   همکاری .30

 کشور 

شی در      همکاری .31 سنجه های اعتبار بخ و هماهنگی با مبادی ذیربط در زمینه به روز نگهداری 

 حوزه خدمات پرستاری 

 و پیشنهاد ردیف های بودجه ای متناسب با فعالیت های پرستاری در سطح کشور  برآورد .32

 یامور پرستار ینهدر زم یالملل ینو ب یارتباطات منطقه ا یارتقا .33

 پرستاری معاونت ساختار

 پرستاری ونمعا 

 مشاور دو
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 دفتر مسئول

 یسالمت و خدمات پرستار ارتقای دفتر کل مدیر 

 کل مدیر معاون

 دفتر  مسئول

 پرستاری توسعه و تحقیق گروه رییس 

 کارشناس چهار تعداد

 پرستاری خدمات توسعه گروه رییس 

 کارشناسپنج  تعداد

 پرستاری انسانی های سرمایه بهبود و سازی توانمند دفتر کل مدیر 

 کل مدیر معاون

 دفتر  مسئول

 پرستاری در انسانی سرمایه و مدیریت تحول گروه رییس 

 یکارشناس پرستار چهار  تعداد

 پرستاری خدمات تعرفه و وری بهره گروه رییس 

 یکارشناس پرستار چهار تعداد

 

 .دهدمی نشان را معاونت ساختار 1-2 شکل
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 پرستاری معاونت ساختار 2-1شکل
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 پرستاریمعاونت  یاستگذاریس یشورا یلتشک تاریخچه

ضرورت ا  با س  یهماهنگ یجادتوجه به  ست در  شی  خطها،  یا شی  ریزی برنامه در ها م ش  ،آموز و   یپژوه

ستار  بالینیخدمات  شنهاد و با پ یپر شورا    ی ستار  یعال یصاحبنظران امر،  با   10/11/75 یخدر تار یپر

 یو دارا کرد می فعالیت بهداشت  وزیر نظر زیر مستقیما  شورا  این. شد  تشکیل  وقت بهداشت  وزیر ابالغ

 .بود شورا خانهیرو دب یتخصص یها یتهکم

  یجادبا ا یانسععطح سععالمت افراد جامعه و حفظ جان مددجو  یارتقا ،شععورا ینا یلتشععک از کلی هدف

ئه خدمات مطلوب از طر    یبرا یهائ  یت موقع   های  هیط در ح یپرسعععتار  یها  یت انسعععجام فعال   یقارا

شتی  شی  ،درمانی ،بهدا شی  ،توانبخ ش  آموز ستاوردهائ    ینبود. هرچند ا یو پژوه شت ول  یشورا د به   یدا

شورا  یلدل ستار  یعال یتمرکز  شور و           یپر سر ک سرا سترش آن در  شت و عدم گ   کمیدر وزارت بهدا

  نیبود و بر هم ییراتیتغ یازمندن درمان، بر صرف توجهمختلف آموزش و پژوهش و  یها یطهبا ح ارتباط

تحت پوشش با هدف   یو دانشگاه ها متبوع وزارت در یپرستار یهماهنگ یشورا یلتشک یدها یزن اساس

 ترشگس  ،پرستاران  عملکرد و آموزش بین صله و کاهش فا یدر حرفه پرستار  یکپارچگیانسجام و   یجادا

  و یخصوص   ی،اعم از دولت یپرستاران شاغل در همه مراکز آموزش    ییپاسخگو  و تعهد پذیری، مسئولیت 

شد و باالخره مجددا  خیریه ساس  بر "مطرح  صوبه  ا شت،   ینمعاون یشورا  13/6/85 مورخ م وزارت بهدا

 یکل دفتر امور پرستار  یرمد ،آن دبیر و بهداشت  وزیر شورا  این رییس. شد  ایجاد یپرستار  یعال شورای 

در آن حضور داشتند. در دانشگاه   نفر( 15-25) یمختلف پرستار یاز بخش ها یندگانیوزارت بوده و نما

ستار  یهماهنگ یشورا  یزها ن ست با ر یپر شگاه و دب  ییسر یا ستار  یرمد یریدان شگ  یخدمات پر   واه دان

 یدرس یر مبه نظ یسازمان نظام پرستار یلتشک با تدریج به اگرچه شد تشکیل دیگر صاحبنظران حضور

 .استشده  ایجاد یسازمان نظام پرستار یعال ینهاد و شورا ینا ینب یفهتداخل وظ

با   تاریس پر مراقبتمعاونت  سیاستگذاری   ینام شورا  با یشورای  مجددا پرستاری  معاونت تشکیل  از بعد

ستاری  مراقبتحکم معاون  سه   یبرگزار با پر شکیل چند جل ساس نامه    1393/ 17/2 یختار در.شد  ت بر ا

علوم   یدانشععگاه ها یپرسععتار یهماهنگ یشععوراها ،وقت پرسععتاری مراقبت/د معاون 137/139شععماره 

 رستاری پ نظام مدیره هیات رئیس و پرستاری  دانشکده  رئیس ،دانشگاه  پرستاری  مدیر حضور  با کیپزش 

شارکت مؤ    یسحکم رئ با شگاه و با هدف م  مرحله اجرای به مربوط های طرح و ها برنامه درتمامی ثردان

 .شد تشکیل سالمت نظام تحول طرح اول

ستاری  های بخش تمامی بین هماهنگی ایجاد نیاز به توجه با مجددا 1396 سال  در شارکت  و پر  همه م

ستاری  معاونت های برنامه در ها گروه ستگذاری س  شورای  ،پر ستاری  مراقبتمعاونت  یا  احیا مجددا پر

 .گردید
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   پرستاری مراقبتمعاونت  یاستگذاریس یراشو اساسنامه

و ارائه خدمات  پرستاری ای حرفه خدمات به جامعه آحاد دسترسی افزایش جهت سیاستگذاریمنظور  به

پرستاری در معاونت  یاستگذاریس یشورا ی،اخالق و ایمن بخش، اثر کارا، پرستاری هایو مراقبت 

 .شود یم تشکیل پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش  پرستاری

 :تعریف -١ ماده

ستگذاری    شورای  ستاری  مراقبت معاونت سیا شکیالتی  ،پر شورتی  ت ست   م   مجموعه معاونت زیردر  کها

ستاری  شت، درمان و آموزش   پر شکی وزارت بهدا ستگذاری   به منظور  پز وحدت   ایجاد و کالن های سیا

 پرستاری ای حرفه نهادهای بین هماهنگیو  یسطوح مختلف پرستار های مدیریتدر  هماهنگیرویه و 

  یز طپس ا یپرستار  مراقبتکالن معاونت  یبرنامه ها یینشورا جهت تع  ین. مصوبات ا شود  یم یلتشک 

 شود. یاستفاده م یمراحل قانون

 :اهداف -2 ماده

و   اسالمی  جمهورینظام  کالن های سیاست  ار چوب ر چد پرستاری در امور  راهبردی سیاستگذاری   -1

 .دستیاسناد باال 

از سطح  ورکشدر نظام سالمت  پرستاری سازمانی  تشکیالت  تغییرو  بازنگری منظور به سیاستگذاری   -2

شگیری، اول  صی    های کلینیک کارخانجات، منازل، پی ص ستان ..تا .و سالمندی  تخ سوم     بیمار سطح  و 

 .کشور نیازهایبا توجه به  توانبخشی

  کیفیت در خدمات در یو ارتقا شغلی  های فرصت ، و ضوابط ارتقا  شرایط  تدوین جهت سیاستگذاری   -3

 .ایحرفه  پرستاریو  پرستاریتوسعه حرفه  راستایدر  پرستاریمختلف  هایرده 

 .پرستاریمختلف  هایحوزه  بین هماهنگی و سیاستگذاری -4

  های حیطهدر  پرسععتاری خدمات ارائه منظور به مقررات و ضععوابط خصععوص در سععیاسععتگذاری  -5

 ...و مدیریتی پژوهشی، آموزشی، توانبخشی، انی،درم بهداشتی،

ر بر  نظ تجدیدو  پرستاری در  نیازمورد  هایاستاندارد ها و شاخص    تبیینو  تدوین در سیاستگذاری   -6

 اساس علم روز.

ستگذاری    -7 ستاری  خدمات در سیا سطوح مختلف   بالینی پر شگیری از  مراقبتیو جامعه نگر در  تا   پی
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 شواهد بر مبتنی توانبخشی

 .پرستاران اجتماعیو  رفاهی فرهنگی، امور در سیاستگذاری -8

صره  ستار تب شک    یکه دارا ی: در امور پر س  یالتیساختار ت ستگذاری و  ست، نقش ا    یا شخص ا ورا ش  ینم

 است. مشورتی

 :پرستاری سیاستگذاری شورایساختار  - ٣ ماده

 ست.ا تخصصی هایو کمیته  اعضا شورا، دبیر، شورا رئیسشامل  پرستاری سیاستگذاری شورای ساختار

 :شورا اعضای

 (شورا رئیس) پرستاری مراقبتمعاون  -1

 پرستاریرشته  ارزشیابیو  یزیبرنامه ر ،ممتحنه هیات دبیر -2

   نیدرما بهداشتیو خدمات  پزشکیدانشگاه علوم  مامائیو  پرستاری یها دانشکده ی سارؤ از نفردو  -3

   درمانی بهداشتیو خدمات  پزشکی علوم هایدانشگاه  پرستاری مدیراندو نفر از  -4

 پرستاری نظام سازمان رئیس -5

 یسازمان نظام پرستار عالی شورای اعضای از نفر یکو  ین نظام پرستارسازما عالی شورای یسرئ -6

 ایران پرستاری یو صنف علمی هایانجمن  سایرؤ از نفردو  -7

 مسلح  نیروهایو دانشگاه آزاد و  اجتماعی تأمین های سازمان پرستاری یرانمد -8

 پرستاری معاونت های گروه سایرؤ و مشاورین از نفر دو و کل یرانمد -9

 پرستاری مراقبتبه انتخاب معاون  یاز صاحبنظران پرستار نفرپنج  -10

 .آمد خواهند در شورا عضویت به پرستاری مراقبتدوره چهار ساله با حکم معاون  یک یبرا اعضاء

  صره شورا از       میشورا   رئیس: تب سه در  ستور جل سب د سان  تواند به تنا شنا  ب،مجرمرتبط  کار

 .آورد عمل به دعوت یحق رأ بدون

 :  یاراتاخت و یفوظا -4 ماده

 شورا: رئیس اختیاراتو  وظایف( الف

 شورا یاعضا احکامصدور  -1



24                     پرستاری ایران در یک نگاه 

 
 

 اداره جلسات شورا  و تشکیل -2

   ذیربط هایاخذ شده توسط شورا به واحد  های سیاست اجرای بر نظارت و ابالغ و پیگیری -3

 شورا دبیرانتخاب  -4

 شورا: دبیر اختیاراتو  وظایف( ب

 ارسال دستور جلسات و مصوبات شورا جهت اعضاء جلسات، برگزاری یهماهنگ -1

 و نظرات جهت طرح در شورا پیشنهادها دریافت -2

 جلسات شورا جهت اعضاء تشکیل دعوتنامهارسال  -3

 شورا منعقده جلسات و شورا به مربوط سوابق ضبط وثبت  -4

 انجام مصوبات شورا پیگیری و هماهنگی -5

 باشد میشورا  دبیر عهده بر شورا، رئیس غیاب در جلسه مدیریت و یبرگزار -6

 :اجرایيضوابط و مقررات  -5 ماده

 .یابد می رسمیتاعضاء  یکموضوعات با حضور نصف به عالوه  بررسی جهت شوراجلسات  -1

 .یابد می رسمیت یناجماع نظرات حاضر طریقمصوبات شورا از  -2

 لتشکی  العاده فوق جلسات  لزوم صورت  در و شود  می تشکیل  یکبار ماه سه  هر حداقل شورا جلسات   -3

 خواهد شد.

 هدبیرخانلغو و  وی عضویت  نیابد،در جلسات شورا حضور     متوالیاز اعضاء سه جلسه     یک هرچنانچه  -4

 .شورا خواهد نمود ریاسترا از  جایگزینفرد  معرفیشورا درخواست 

 .شود یم یینمجموعه شورا، توسط مصوبه شورا تع یرز یتخصص یها یتهاعضاء کم یبنوع و ترک تعداد،

 :6 ماده

 باشد. می بازنگریو  تغییر قابل کشور،روز  های موقعیتو  شرایط به توجه با اساسنامه این

 رسید یببه تصو 1/11/1396 یختبصره، در تار 2بند و  28ماده و  6اساسنامه در  این

 

 



       25فصل اول   /   معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی         

 
 

 پرستاری های مراقبت و خدمات

 یفیتبا ک یجامعه به ارائه خدمات یازشععروع و با توجه به ن 1294 یاز سععال ها یخدمات پرسععتار ارائه

 ستاری پر مراقبتهای و خدمات اجمالی بطورشده است.    یرشته پرستار   یو کم یفیبهتر، سبب توسعه ک  

 .است بررسی قابل جامعه و بیمارستان حوزه دو در

 یمارستانب در پرستاری خدمات -١

  در یپزشک  یو متناسب با تخصص ها   همگام یو مراکز درمان ها یمارستان ب در پرستاری  بالینی خدمات

 التیتوسط پرستاران با تحص     یپرستار  ینیخدمات بال .شود  می ارایه یو تخصص   یعموم یه،سطوح اول 

 شود.  یارائه م یارو به یاتاق عمل و هوشبر یکاردان ها و کارشناسها ی،حداقل کارشناس

 :هایمارستانب پرستاریخدمات  یفیتک ءارتقا درراستایاقدامات  اهم

 عفونت کنترل پرستار جایگاه ایجاد 1-1

کنترل عفونت   یبرنامه ها ءارتقا راسععتای در که اسععت پرسععتاریعفونت  کنترل/ کارشععناس پرسععتار

ستانی ب شتاد ا  یلاوا در یمار ست.    یجاددهه ه ستار کنترل عفونت دب    شده ا ضر پر  ییاجرا یردر حال حا

پزشععک   ) یفن یر(و دبیمارسععتانب یاسععت) رییسر با همراهاسععت که  یمارسععتانیکنترل عفونت ب یتهکم

نت ( کم  ته کنترل عفو ته کم یو اعضعععا ی نت هماهنگ   ی ها     یکنترل عفو مه  نا نت  کنترل یبر   رد را عفو

 .دارد عهده به درمانی مراکز و بیمارستانها

 یآموزش یزرسوپروا یگاهجا یجادا  1-2

شی  سوپروایزر  ستاری  آموز ست  پر سئولیت  که ا شی  های فعالیت م شی  و آموز ستاری  پژوه   یمامای و پر

  سازمان  اهداف جهت در و پرستاری  مدیر نظارت تحت را پژوهشی  و توانبخشی  درمانی، -آموزشی  مرکز

شی  سوپروایزر  وظایف شرح . دارد عهده بر ساس  آموز صول  برا شور  رعایت بر تکیه با مدیریت ا  قحقو من

مع  جا یفدر کتاب شععرح وظا که.باشععد می مراقبتی اسععتانداردهای و پرسععتاری فرایند بر مبتنی مددجو

 .است شده درج تفضیل به( اولیه و تخصصی مدیریتی،)  پرستاری های ردهسطوح و 

 .شد ابالغ اجرا جهت و تدویندهه هفتاد  یلدر اوا یگاهجا این

 سالمت ارتقای سوپروایزر جایگاه ایجاد 1-3

ستار  ،سالمت  ارتقای سوپروایزر  سئول    یپر ست که م ش  یها یتفعال یتا ش  یآموز   یو پژوه

  یررا تحت نظارت مد یو پژوهشعع یتوانبخشعع ی،درمان -یمرکز آموزشعع ییو ماما یپرسععتار

ستار  سازمان به منظور هماهنگ  یپر   بر و خانواده یماردر ارائه آموزش به ب یو در جهت اهداف 
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ساس  سالمت  ارتقای سوپروایزر  وظایف شرح . دارد عهده صول  برا   رعایت بر تکیه با مدیریت ا

 .باشد می مراقبتی استانداردهای و پرستاری فرایند بر مبتنی مددجو حقوق منشور

 .شد ابالغ اجرا جهت و ایجاد 1396 سال در جایگاه این

 نظام سالمت   ینیکارکنان بال یبهره ور یقانون ارتقا یو اجرا یبتصو  1-4

سانی  های سرمایه  اثربخشی  و کارآیی منظور قانون به ینا  سته  بالینی شاغلین  شامل  سالمت  نظام ان  ر

شتی،  شوری ( دولتی بخشهای  در درمانی بهدا شکری  و ک ست  شده  تدوین غیردولتی و )ل  ارتقای قانون. ا

سه  در سالمت  نظام بالینی کارکنان وری بهره شنبه  روز علنی جل  شورای  مجلس 30/1/1388 مورخ یک

سالمی  صویب  ا سیده  نگهبان شورای  تایید به 9/2/1388 تاریخ در و ت  7134/179 شماره  نامه طی و ر

 .است شده ابالغ اجرا جهت و گردیده واصل اسالمی شورایمجلس 14/2/1388 مورخ

 (وزیران محترم هیئت 11/11/88 مورخ 43616 شماره  نامه صویب ت) نامه آیین تدوین از پس نهایت در

  ،ا(بهداشععت وقت محترم وزیر 1/10/89 مورخ 306021/100 شععماره ابالغیه)  ییاجرا و دسععتورالعمل

 ابالغ شد.   یعلوم پزشک یمحترم وقت جهت اجرا به دانشگاهها یرمذکور با دستور وز قانون

 و خدمت سابقه کار، صعوبت به توجه با قانون این موضوع شاغلین هفتگی کار ساعت قانون این موجب به

  .یابد می تقلیل ساعت 8 تا حداکثر هفته در تناسب به غیرمتعارف، کاریهای نوبت در کار

 بالین در پرستاری گروه دانشجویان از استفاده دستورالعمل و نامه آیین تدوین 1-5

ستفاده  شجو  ا ستار  یاناز دان کوتاه مدت   یاز راهکارها یکیعنوان  به 1393سال   در یندر بال یگروه پر

تحول نظام سالمت(    ی) از مجموعه برنامه ها درمانی مراکز هتلین  ارتقا راستای  دررفع کمبود پرستار  

  شعععماره  های  نامه   طی ترتیب  به  مذکور  برنامه   اجرایی دسعععتورالعمل  و نامه   آیین. شعععد گرفته  نظر در

 .است شده ابالغ اجرا جهت 16/4/1393 مورخ/د 274/139 شماره و 20/2/1393 مورخ/د 178/101

ساس ا  بر شجویان برنامه  ینا شم    سال  نیم)  سوم  سال  دان س    و ش شنا شته ها  یباالتر ( مقطع کار   یر

  یرمد یبا هماهنگ یگروه پرستار یرشته ها یتمام یلیتکم یالتو تحص یاتاق عمل و هوشبر ی،پرستار

ستار  شگاهها   یپر ساس ن  ودان شگاهها   یمراکز درمان یازبر ا شان   درتابعه دان   یم گرفته کار بهاوقات آزاد

 .شوند

 

  1موردی شیوه به مراقبت ارایه 1-6

ستاران  صص  افرادی عنوان به پر ستانداردهای  بکارگیری به متعهد ای، حرفه و متخ ستاری  حرفه ا   رد پر
                                                           

1 Case Method 
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ندارد   میان  این در و باشعععند   می خود عملکرد  مجموعه  از پاسعععخگویی  و پذیری  مسعععئولیت  اسعععتا

 یتارتقا مسوول های روش از یکی باشد می برخوردار ای ویژه اهمیت از پرستاری ای حرفه استانداردهای

 یبر اساس آن برا  که. است  موردی شیوه برنامه ارائه مراقبت به  یمتنظ یدر پرستار  ییو پاسخگو  یریپذ

ص       یدر هر نوبت کار یمارهر ب شخ سوول م ستار م سوول    یم یینتع یپر   نظارت یاانجام و  یتشود که م

 .داردعهده  به را یفتآن ش یانجام شده ط یپرستار یمراقبتها

علوم   یدانشعععگاها بهجهت اجرا  9/12/1395مورخ  139/د/2151نامه شعععماره  طیرالعمل دسعععتو این

 .است شده ابالغ یپزشک

 پرستاری در ینوبت کار یلدستورالعمل تحو  1-7

  هک اسععت پرسععتاری در اطالعات تبادل و بیمار تحویل موقعیتهای از یکی کاری نوبت تعویض

ستاری  کادر بین بیمار به مربوط ضروری  اطالعات آن طی   همبادل مختلف کاری های نوبت پر

 اولویتهای تعیین بالین، در بیمار جامع بررسعععی با مراقبت تداوم بر عالوه مهم این. شعععود می

در امر تبادل اطالعات و   ینوبت کار در یپرسععتار در انسععانی نیرویمشععارکت فعال  بتی،مراق

  و یدر پرسععتار یانسععان نیروین وقت و زما یرهباعث ذخ یمارب ییو دارو یمرور اقدامات درمان

  .گردد می کیفیت با خدمات ارائه

  یکاز  یارو اخت یتانتقال اطالعات، مسعععوول یبرا یسعععمیمکان ،1بیمار/ مراقبت تحویل فرایند

 ینارائه دهنده مراقبت ح یبعد یمت یادهندگان مراقبت به شخص و  یهاز ارا یگروه یاشخص  

احد   به و  یواحد درمان   یک از  یا و  یگربه بخش د  ی)از بخشععع یمار انتقال ب  یا  ینوبت کار   ییرتغ

ستمرار و تداوم مراقبت م  یگرد یدرمان شد که   ی( به منظور ا صل  یاز اجزا یکیبا  یبرقرار یا

 است.  یمارب یمنیارتقاء ا یدر راستا یدیارتباط در ارائه مراقبت سالمت و نکته کل

 اجرای راسععتای در و کاری نوبت هر انتهای در بیمار از مراقبت اسععتمرار و تداوم موضععوع اهمیت به نظر

صره  صوب  سالمت  نظام بالینی کارکنان وری بهره ارتقاء قانون اجرایی نامه آیین 5 ماده تب  30/10/88)م

 یلتحو یندفرا یبا هدف سععامانده یدر پرسععتار ینوبت کار یلتحو دسععتورالعمل (وزیران محترم هیات

مورخ  139/د/2099نامه شماره   طی و ینتدو ی،هر نوبت کار یو استمرار مراقبت مطلوب در انتها  یمارب

 .است شده ابالغ یعلوم پزشک یدانشگاهها بهجهت اجرا  9/10/1396

 کار محیط شرایط سختی العاده فوق نامه آیین 1-8

سانی  های سرمایه  اهمیت به توجه با ستاران  ویژه به بالینی، کادر و سالمت  نظام ان ستیابی  در پر   به د

  راهکارهای از یکی عنوان به همواره پرسععتاران سععازمانی و شععغلی ملاعو بهبود سععالمت، نظام اهداف

                                                           

1  Handover 
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ست  بوده نظر مد وری بهره افزایش صویب  به توان می خصوص  این در. ا  مورخ/ت 54910 شماره  نامه ت

ستخدام  قانون کار محیط شرایط  سختی  العاده فوق نامه آیین موضوع  09/08/66   کادر جهت کشوری،  ا

 .نمود اشاره پرستاری

 ایران اسالمی جمهوری در پرستاری اخالق آیین 1-9

 جمهوری رد سعععالمت  حوزه با  مرتبط اخالقی ایراهنماه   و ها  آیین مجموعه  تکمیل  در نامه   آیین این

  شععاغالن تمامی از عبارتند آیین این مخاطبان. شععد منتشععر و تدوین 1390 سععال در ایران اسععالمی

ستاری  شی،  خدمات های حوزه در پر شی،  آموز شتی  مدیریتی، پژوه   می ها رده تمامی در بالینی و بهدا

 .باشد

 جامعه ستورالعمل اجرائی آموزش مداومد 1-10

صورت قانونی، دستورالعمل    ههای پرستاران ب روز نمودن دانش و مهارتسطح علمی و به  ءارتقا منظور به

های آموزش کلیه برنامه .مصععوب گردید 1385اجرائی آموزش مداوم جامعه پرسععتاری در شععهریور ماه  

های آموزشعععی حین خدمت تلقی و     به عنوان دوره  ،ند هسعععتامتیاز   صمداوم که دارای مجوز تخصعععی  

 .استحقاقی نخواهند داشتها نیازی به استفاده از مرخصی مشمولین برای شرکت در این برنامه

 بالینی راهنماهای و استانداردها 1-11

 توجه مورد کیفیت با پرسعععتاری خدمات در ارائه منظور اخیربه دهه  چند  در برشعععواهد  مبتنی عملکرد

 گرفته صورت  امر این به بیشتر  تمرکز 1380 سال  از نیز ایران در. است  قرارگرفته پرستاری  صاحبنطران 

ست  ستاندارد  از یانمونه..ا ستاندارد  کتاب عنوان تحت شده  نیتدو یهاا   ینیبال یراهنما و ینیبال یها ا

 .است آمده ریز در خون قیتزر ندیفرا

 کتاب راهنمای مراقبت بالینی 1-12

سط  در شتاد  دهه اوا ستاری  انجام منظور به ه ستار  یفیتک افرایش و شواهد  بر مبتنی پر   ،یخدمات پر

ستار  یرکلبه همت مد ینیمراقبت بال یکتاب راهنما سع  یپر ضا  یو    مجرب و یعلم یاته یو تالش اع

صاحبنطر بال   شواهد پرستار     ینیپرستاران  ستفاده از  سال    ینموجود تدو یبا ا با امضائ  1388شد و در 

 بهداشت به دانشگاه ها ابالغ شد.   یروز

 خون یقتزر یندفرا ینیبال یراهنما 1-13

شت  وزارت تایید از پس وشد   ینتدو 1394سال   در خون زریقت فرایند بالینی راهنمای   تیرماه در بهدا

  ییدپس از تا مجددا و قرارگرفت بازنگری مورد 1398 سال  در راهنما این .گردید ابالغ اجرا جهت 1396

 .شد ابالغ ذیربط مراجع و های دانشگاه به اجرا جهت بهداشت وزارت

 شرح وظایف عمومی و تخصصی پرستاری 1-14
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سعه  لحاظ به شرفت  و تخصصی   فوق و تخصصی   های بخش روزافزون تو ستاری  علم پی   و وس  یک از پر

  تخصععصععی و عمومی وظایف شععرح ابعاد، همه در پرسععتاری های نقش از جامعه انتظارات تنوع و تعدد

ستاری  ضای  بیدریغ باتالش که پر ستاری  علمی هیات اع شگاه  پر شکی،  علوم های دان   ظامن سازمان  پز

  ودب شده  تدوین درمانی بهداشتی  مراکز در شاغل  نظر صاحب  پرستاران  و پرستاری  مدیران و پرستاری، 

 .شد ابالغ ها دانشگاه به و شد بازبینی نیز 1396 سال در مجددا

 نیروی انسانی 1-15

  مادر کشعور   یت، نسعبت پرسعتار و ماما به جمع  1396در سعال   یگزارش سعازمان بهداشعت جهان   طبق

س  18.7/10000 معادل سبت )  ینا یانهکمتر از رقم م کهت ا ست  EMRO( در منظقه 22.2ن الزم به  1.ا

ذکر است که به رغم جذب نیروی انسانی اخیر در نظام سالمت کشور،در حال حاضر بر اساس محاسبات 

سال جار   شده در  سبت پرستار به جمع   یانجام  ست و   یتنفر جمع 10000 به 19 یت،ن سبت تعداد   "ا ن

شگاه  "پرستار به تخت  ست. ا  01/1های علوم پزشکی کشور حدود   در بهترین دان ست که    یدر حال ینا ا

سبت مورد انتظار   ستار به ازا  نفر 2.5ن شور در افق     یک یپر سطح ک ست.     یینتع 1404تخت در  شده ا

به   توانکند که از جمله میمی ای را به پرستاران و جامعه تحمیل کمبود تعداد پرستار، مشکالت عدیده  

ذیل، وضع موجود کادر پرستاری کشور  جدولای اشاره کرد. خستگی و به تبع آن افزایش خطاهای حرفه

 دهد.  را نشان می

  اولیه ارزیابی های فرم 1-16

  یمارب تواناییهای و ترجیحات نیازها، شناسایی   ارزیابی،. است  پرستاری  عملکرد کلیدی جزء بیمار ارزیابی

.  است  بیمار های نشانه  و عالئم گرفتن نظر در و مشاهده  بیمار، با مصاحبه  شامل  که است  پرستار  توسط 

سی    و پایه ارزیابی سا  ورمنظ. کند می تامین محور خانواده و بیمار مراقبت تامین و طراحی برای علمی ا

 منیای کننده تهدید شرایط و فرهنگی اجتماعی، روحی جسمی، وضعیت  از جامع بررسی  اولیه ارزیابی از

 منظور به اربیم بالینی مشکالت  و نیازها شناسایی   و تعیین برای چارچوبی که است  بستری  بدو در بیمار

 .کندمی تعیین موثر و جامع مراقبت ریزی برنامه

  به  بیماران  اولیه  ارزیابی  موقع به  و صعععحیح انجام  از اطمینان  کلی هدف  با  یمار ب یه اول یابی ارز های  فرم

سا    و تعیین منظور شکالت بال  یازهان ییشنا سان  و مراقبت برنامه طراحی ینی،و م   یابرگ ه یساز  یک

شک  پرونده سال و روان کودک     یمارب یهاول یابیارز یبرگ ها ی،پز سال، کودک، روان بزرگ   راههم بهبزرگ

  دانشعععگاهها به 1397/ 8/1 مورخد 88/409 شعععماره نامه طی و تدوین ها فرم تکمیل نحوه راهنماهای

 .شد ابالغ

                                                           

1  EM/RC66/4September 2019 
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 :یپرستار یخدمات و مراقبتها یبند سطح1-17

  یو تخصص   یعموم یه،شده در سطوح اول   یادخدمات  یبه منظور سامانده  یخدمات پرستار  یبند سطح 

 .  یدانجام گرد

 شود.  یوکمک پرستار انجام م یاربه یار،کمک به ،ای حرفه غیر افراد توسط اول، سطح خدمات

سط افراد حرفه ا  ،عمومی خدمات ص  ی،تو ستار  یالنفارغ التح صالح  یکه دارا یپر  یحرفه ا یتپروانه 

 .پذیرد می صورت هستند،

ص    خدمات ص ستاران  ی،تخ ص    یبعد از گذراندن دوره ها پر ص س    یتخ شنا شد( و    ی)کوتاه مدت و کار ار

 بپردازند.   یتوانند به ارائه خدمات تخصص یموجود م یکسب مهارت و دانش خاص طبق دستورالعمل ها

  ایجاد پرسعتاری  در یکپارچه وارائه خدمات مناسعب   یبرا مشعکالتی  ها بندی رده این رسعید می نظر به

ست کرده سال       بنابراین .ا سالمت در  شروع طرح تحول   مراقبت جدید بندی سطح ، 1394همزمان با 

   انجام شد: یرز یلبر دال یمبتن سالمت نیاز و دنیا های مدل اساس بر پرستاری های

  یحرفه ا یرغ یروهایتوسط ن یهاول یبه مراقبتها یتوجه کاف عدم -

  یتخصص یارائه مراقبتها یبرا یاریبه یدوره ها یپاسخگوئ عدم -

 ساله و سه ساله  یک یارانبه ینوجود تفاوت ب عدم -

 و پرستاران  یارانبه یفشرح وظا ینب یادز همپوشانی -

  یارانبه یوجود امکان آموزش مداوم برا عدم -

  یبه ادغام و کاهش سطوح مراقبت پرستار نیاز -

 پرستاران  یبه خدمات تخصص نیاز -

 پیشه چند نیروهای به نیاز و پیشه تک نیروهای کارایی عدم

 

   محور جامعه پرستاری خدمات -2

  یم 1منزل در مراقبت پرستاری خدمات ارایه ،(1) محور جامعه پرستاری خدمات ارایه های روش جمله از

مرکز مشاوره    یستاس "نامه  یینبا ابالغ آ 70 دههبار برنامه مراقبت در منزل در  یننخست  یرانباشد. در ا 

ستار  سمیت  "در منزل یو ارائه خدمات پر  عنوان با و بازنگری 95 سال  در مذکور نامه آیین که یافت ر

 مورخ /د691/101شععماره یهابالغ یط"منزل در پرسععتاری مراقبتهای ارائه و مشععاوره مرکز یستاسعع"

 مراقبتهای ارائه و مشاوره مرکز 850زمان ابالغ برنامه تا کنون  از .شدمحترم وقت ابالغ  یروز15/4/1395

                                                           

1 Home Health Care 
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 .است شده فعال کشور در پرستاری

 :منزل در پرستاری های مراقبت ارائه و مشاوره مراکز نامه آیین

سیس  از کلی هدف ستقیم  صورت  به بیماران/مددجویان سالمت  ارتقاء و حفظ تأمین، مراکز این تأ  و م

 ای، مشاوره -مراقبتی های زمینه در جامعه نیاز بر مبتنی پرستاری  مراقبتهای ارایه طریق از مستقیم  غیر

شی،  شی  درمانی، آموز سانی  نیروی تأمین و توانبخ  تأثیر کاهش و سالمتی  افزایش بر تأکید با کارآمد ان

 با سععالمندان و.. .و خاص بیماریهای ها، سععرطانی العالج، صعععب( مزمن های بیماری در ویژه به ناتوانی

 :میباشد ذیل ویژه اهداف به توجه

ستاری  مراقبتهای ارایه .1 صی    و عمومی اولیه، سطوح  در پر ص  در مردم نیاز به عنایت با تخ

  منازل و جامعه سطح

شش  به نیل .2  مراقبتهای رویکرد با سالمت  نظام مراقبتهای و خدمات عادالنه و همگانی پو

 دسترس در و شده تسهیل پرستاری

 (جامعه و خانواده فرد،( مردم توانبخشی و درمانی بهداشتی، های هزینه کاهش .3

 درمانی و بهداشتی مراکز وری بهره افزایش .4

سعه  و آموزش .5 شارکت  زمینه نمودن فراهم و خودمراقبتی خدمات تو سازی  و م  توانمند

 بهداشتی، خدمات ارایه در افراد و خانواده

 آموزشی و درمانی مراقبتی،

 منزل در پرستاری های مراقبت خصوص در مردم تقاضای به مناسب پاسخگویی .6

 با بیمارسعععتان از ترخیص از بعد مددجویان پرسعععتاری های مراقبت پیگیری و تداوم .7

 بستری محل بیمارستان /معالج پزشک هماهنگی

 پرستاری خدمات و مراقبتها ارائه نظام در دولتی غیر بخش مشارکت .8

 نظام گانه سه  سطوح  در جامعه مختلف آحاد نیاز مورد پرستاری  خدمات و مراقبت تأمین .9

 سالمت

 خدمت گیرندگان به پرستاری خدمات و مراقبتها ارائه امنیت و کیفیت ارتقاء .10

 از جلوگیری ویژه به و بیمارسععتانها بسععتری بار کاهش بیمارسععتانها، وری بهره افزایش .11

 مجدد شدنهای بستری

 ویژه به خانوارها هزینه کاهش و بیماران و مددجویان ها، خانواده در روانی آرامش ایجاد .12

 سالمند یا سرطانی العالج، صعب خاص، مزمن، بیمار داشتن صورت در

شگیری  و کنترل نظارت، .13 ضور  از پی  ارائه بهانه به مردم منازل در صالحیت  فاقد افراد ح

 پرستاری مراقبتهای
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ستفاده  .14 ستعداد  از بهینه ا شکالت  رفع جهت در تجربه با و متخصص  کارآمد، نیروهای ا  م

 جامعه و بیمارستانها در موجود

 پرستاری مراقبت کیفیت ملي های شاخص

  و سازمان  هر عملکرد بررسی  و اهداف به دسترسی   میزان گیری اندازه برای مناسبی  های ابزار شاخصها  

ستند  نهادی سیاری  در امروزه که ه ستفاده  مورد ها حرفه و علوم از ب ستاری  حرفه. میگیرند قرار ا   هب پر

سانها  سالمت  با آن نزدیک ارتباط دلیل ضایتمندی  همچنین و ان   و پایش نیازمند سالمت  نظام از آنها ر

 اریپرست  شاخصهای   موضوع . است  خدمات مستمر  بهبود و ضعف  قوت، نقاط تعیین برای موثر ارزشیابی 

ستاری  مراقبتهای کیفیت بتواند که سنجد  را پر سیار  اخیر های دهه در ب ستگذاران    توجه مورد ب   و سیا

ستاری  اجرائی مدیران شور  در پر ست  بوده مختلف های ک صهای    همچنین. ا صی    شاخ صا ستاری  اخت  پر

Nursing sensitive indicators  سیاری  موضوع  پرستاری  علمی های عرصه  در پژوهشها  و تحقیقات از ب

 .است بوده

 1391 سععال در مورد توجه بوده اسععت. یپرسععتار یهمواره شععاخص ها یراخ یدر دهه ها نیز ایران در

شه  اولیه تدوین با همزمان ستاری،  جامع نق ستاری  ملی یها صشاخ  تدوین پر ستورکار  در یرانا پر  د

ت دس  یرو سا  یصاحبنطران پرستار   یقرارگرفت و با همکار بهداشت  وزارت پرستاری  مقامی قائم حوزه

  یمورد بازنگر یتوسط معاونت پرستار 1392شاخص ها در مهرماه سال  ینشد. ا تدوین اندرکاران نقشه

نظام سععالمت معاونت   یازبر اسععاس ن 15/2/1393با طرح تحول سععالمت در سععال  همزمان قرارگرفت،

ستار  شت   یپر صهای    اعالم و بازبینی مجدداوزارت بهدا ستاری  مراقبتهای ملی شاخ  دبهبو هدف با را پر

ستاری  های مراقبت کیفیت شت  وزارت کلی شعار  جهت در بالین در پر س    ارتقاء بر مبنی بهدا ستر  ید

  ارک دستور  در یعلم یمتدولوژ یکاساس   بر کیفیت با و ایمن پرستاری  مراقبتهای به جامعه مردم آحاد

 .داد قرار خود

سو  1397 سال  در  یفیتک یها شاخص  ی،پرستار  نقشه جامع  یهمزمان بازنگر یمعاونت پرستار  یاز 

  :یرمباشندبه شرح ز پرستاری های شاخص اهم. قرارکرفت بازبینی مورد مجددا یمراقبت پرستار

 موجود تخت به پرستاری کادر کل -1

 موجود تخت به ای حرفه پرستاری کادر -2

  پرستاری کادر کل به مرد پرستاری کادر -3

  بیمارستانی اورژانس به مراجعین کل به بیمارستانی اورژانس در شاغل ای حرفه پرستار -4

 سقوط خطر معرض در بیماران کل به بیماران سقوط درصد -5
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 شده پذیرش بیماران کل به بستری از پس بیماران در بستر زخم بروز درصد -6

 پرستاری های مراقبت از بیماران رضایت میزان -7

 بیمار به پرستار آموزش بخشی اثر میزان -8

سبت   -9 ستاران  ن صی    دیده آموزش پر ص ستاران  کل به بخش در تخ   بخش همان در شاغل  پر

 تخصصی

صد  -10 سط  خون تزریق صحیح  موارد در ستار  تو سط  شده  انجام خون های تزریق کل به پر  تو

 پرستار

  با سواالت  به پاسخ  و شبهات  رفع همچنین و شاخصها   آوری جمع نحوه مداوم پایش منظور به همچنین

طور  هب و تشکیل  پرستاری  معاونت در کارگروهی پرستاری  ملی شاخصهای   بانی دیده کار و ساز  استقرار 

 .یشودم یمداوم موضوعات بررس

 

 مرتبط های گروه و پرستاران اطالعات ملي ثبت

پرسععتاران و نظام   یازمناسععب و مورد ن یاتی،عمل یکپارچه، یبسععتر ایجادسععامانه جامع،  یداز تول هدف

 یازآموزش و کسععب امت یلی،اطالعات تحصعع ی،انجام خدمات قانون یک،سععالمت شععامل اطالعات دموگراف

ضباط  یاخالق یطشرا  ی،بازآموز سم  یطشرا  ی،و ان سوابق کار  یو روان یج ض  یو  سطوح   یفرد متقا در 

و... تحت پوشععش   یو خصععوصعع یدولت یها یمارسععتان/ بیو آموزشعع یمراکز درمان یهمختلف صععف )کل

  فاز ود طی اطالعات ثبتباشد.   یوزارت متبوع م یکشور( تا معاونت پرستار   یعلوم پزشک  یدانشگاه ها 

 :شد انجام زیر شرح به

 مرتبط های گروه و پرستاران ملی ثبت سامانه اندازی راه: اول فاز 

 پرستاری پروانه دریافت جهت اطالعات سنجی اعتبار و تکمیلدوم:  فاز 

و   %72زن  یتیجنس  یبترک با قطعیثبت نام  134516تعداد  به اطالعات پرستاران  ملی ثبت سامانه  در

 .شد انجام %28مرد 

ست الکترون  یاو  یامکپ یقاز طر یریکد رهگ یکافراد  ینثبت نام به ا یانپا در سال خواهد  یکپ شد    ار

  ادهد ارتباط پرستاران  ای حرفه صالحیت  سامانه  با سامانه  این. یردتا در مراحل بعد مورد استفاده قرار گ 

سبت  شده  دریافت رهگیری کد با افراد سپس  شود  می  سپس  و اقدام نیاز مورد مدارک بارگذاری به ن

 .گردد می صادر ای حرفه صالحیت پروانه



34                     پرستاری ایران در یک نگاه 

 
 

 نامه آیینو تاریخچه :ای حرفه صالحیت

و   یمارانبر سالمت مردم و ب  یپرستار  یاثرات مراقبت ها یلپرستاران به دل  یحرفه ا یتموضوع صالح   

از مسعععائل مهم    یکی یمنو ا یفیت با ک  یآنان از مراقبت ها    یبه جهت حفظ حقوق مردم و برخوردار  

ستار  صالح     یحرفه پر سابقه ثبت  ست و  سابقه حدود     یحرفه ا یتا ستاران در جهان  ساله     یکپر صد 

در   یحرفه ا یتمقررات و صعععالح یمقانون تنظ یسنو یشپ 1347در سعععال  یزن یراندارد. در کشعععور ا

عدم   یلبه دل یشععد ول ینو همکارانشععان تدو یاداره پرسععتار یرمد یاحیتوسععط خانم آذر ر یرسععتارپ

  قبل یدو سه سال یقانون یها یتآن مسکوت ماند. گرچه بدون حما یابالغ و اجرا یمراجع قانون یتحما

 .اجرا شد( یتوسط اداره کل پرستار یبه بعد بصورت آزمون سراسر 55 یاز انقالب ) از سال ها

 خدمات ارائه نحوه در اشعتباه  یا کوتاهی هرگونه اسعت،  محور مراقبت ای حرفه پرسعتاری  که آنجایی از

 ایمنی از اطمینان بگذارد، جامعه و افراد سععالمت بر ناپذیری جبران صععدمات اسععت ممکن پرسععتاری

ستاری  خدمات   بالینی کارآمدی و اخالقی -ای حرفه های صالحیت  از اطمینان طریق از تواند می که پر

 و پیشرفته  کشورهای  بیشتر  در اکنون هم .است  پرستاری  حرفه متولیان عهده بر شود  حاصل  پرستاران 

شرفت  حال در سم  پی شده  صالحیتهای  از اطمینان برای هایی مکانی ستاران  یاد  خدمات دهنده ارائه پر

  یایجمله مزا از .اسعت  RN یا ای حرفه صعالحیت  پروانه اعطای آنها ترین معمول از یکی که دارد وجود

 اشاره نمود:  یرتوان به موارد ز یرا م یحرفه ا یتصدور پروانه صالح

 بیماران رضایت و پرستاری های مراقبت کیفیت بهبود -

 فعالیت به شاغل پرستاران درباره آماری معتبر مرجع -

 جهانی معیارهای و استانداردها با کشور پرستاری خدمات ساختن همگام -

 ای حرفه صالحیت ارتقاء برای آموختگان دانش و دانشجویان انگیختنبر -

 جهانی سطح در کشور پرستاری اعتبار ارتقاء -

 پرستاری حرفه به صالحیت فاقد افراد ورود از پیشگیری -

 کشور سراسر در پرستاری آموزش کردن محور بالینی و سازی یکسان ارتقاء -

شت   پس صوص تدو  یهسال از اقدام اول  43از گذ صالح  یینآ یندر خ سال    ی،حرفه ا یتنامه پروانه  در 

صالح  1390 ستار  یحرفه ا یتکارگروه  شک  یپر   دورص  نحوه نامه آیین نویس پیش تدوینشد و   یلت

شت  وزارت سطح  در ای حرفه صالحیت  پروانه شکیالت  محوریت با و بهدا ستاری  ت   اممق قائم)  وقت پر

 .ودرمی شمار به گروه کار این مهم عملکردهای جمله از( پرستاری امور در وزیر

ستا  همین در شت  وزارت در ای حرفه صالحیت  پروانه صدور  نحوه زمینه در هایییتفعال را   انجام بهدا
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  در ارانپرست ای حرفه مقرات تنظیم المللی بین کارگاه اولین برگزاری به توان می آن جمله از که گرفت

شت  سازمان  همکاری با 1390 سال  شاره  جهانی بهدا صالح  یزن کارگاه یندر ا .نمود ا  یتبه لزوم ثبت 

ر  د یپروژه مطالعات یکبر اسعاس   ،ینشعد. همچن  یدتاک یطشعرا  ینحائز یپرسعتاران و صعدور پروانه برا  

ستار  ضع    یحوزه پر شت و صالح    ینهدر زم یزو جهان ن یرانا یتوزارت بهدا صدور پروانه  حرفه  یتنحوه 

  نی. در همیدگرد یصدور پروانه توسط وزارت بهداشت معرف یبرا یشد و مدل یسوزارت بهداشت برر یا

صدور پروانه توسط آن سازمان      یبرا یشنهادی پ یزن یرانا یاسالم  یجمهور یزمان سازمان نظام پرستار  

  جدیت با ای حرفه صععالحیت بحث پیگیری 1392در سععال  یمعاونت پرسععتار یلارائه کرد. با تشععک

   .شد انجام بیشتری

س      یانجام پس از برگزار سر  شنا سات کار صاحبنظران، جمع آور    یجل ضور    یو جمع بند یمتعدد با ح

نامه   یینآ 8/2/1395 یخدر تار یربط،ذ یحوزه ها یرو سععا یمختلف در حوزه پرسععتار ینظرات گروه ها

نامه،   یینآ یناسععاس ا بر . یدوزارت ابالغ گرد یتوسععط مقام عال یحرفه ا یتنحوه صععدور پروانه صععالح

س  ینبه عنوان باالتر یحرفه ا یتصالح  یشورا  ستگذاری مقام  شت   یحرفه ا یتصالح  یا در وزارت بهدا

 است:  یرکه اعضا آن به شرح ز یدگرد یلتشک

 :ای حرفه صالحیت یشورا اعضاء

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

 )شورا دبیر(پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت پرستاری معاون (2

 االختیار تام نماینده یا وزارت درمان معاونت (3

 االختیار تام نماینده یا وزارت آموزشی معاونت (4

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت ،پرستاری رشته ارزشیابی و ممتحنه هیات دبیر (5

 درمان و بهداشت کمیسیون از اسالمی شورای مجلس نماینده نفر یک (6

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت های پروانه صدور مرکز رئیس (7

 ایران اسالمی جمهوری پرستاری نظام سازمان االختیار تام نماینده (8

 ایران اسالمی جمهوری پزشکی نظام سازمان االختیار تام نماینده (9

 ). علمی هیات عضو یک ترجیحاً( پرستاری معاونت معرفی به پرستاری خبرگان از نفر یک (10

 ای حرفه صالحیت پروانه صدور مرکز رئیس (11

 

 رحش به ای حرفه صالحیت شورای مجموعه زیر در تخصصی کمیته دو همچنیننامه  یینآ یناساس ا بر

 :شود می تشکیل زیر
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 يآموزش کمیسیون

سیون  این وظیفه سی  کمی سی   برر شنا شی  و علمی صالحیت  از اطمینان نحوة کار ستاران  آموز  جهت پر

 .باشد می علمی های صالحیت تعیین به رسیدگی و ای حرفه صالحیت پروانه اخذ

 :شامل کمیسیون اعضاء

 متبوع وزارت آموزشی معاونت معرفی با پرستاری های دانشکده روسای از نفر یک (1

 بهداشت وزارت مداوم آموزش مرکز رئیس (2

سازی،  دفتر کل مدیر (3 سانی  های سرمایه  وری بهره و ارتقاء توانمند ستاری  معاونت ان  رئیس(پر

 )کمیسیون

 )بالینی پرستار( پرستاری نظام سازمان نماینده نفر یک (4

ضاء  از نفر یک (5 شیابی  و ممتحنه هیات اع ستاری  ارز شت  وزارت پر  هیات رئیس معرفی به بهدا

 ارزشیابی و ممتحنه

ضاءکمیته  از نفر یک (6 شته  ریزی برنامه اع شت  وزارت عمل اتاق ر  کمیته رئیس معرفی به بهدا

 مربوط

ضاء  از نفر یک (7 شته  ریزی برنامه کمیته اع شبری  ر شت  وزارت هو  کمیته رئیس معرفی به بهدا

 مربوط

 بهداشت وزارت پزشکی آموزش سنجش مرکز رئیس (8

 )جلسه دبیر( پرستاری معاونت در ای حرفه صالحیت پروانه صدور مرکز رئیس (9

 

 یا حرفه نظارت کمیسیون

سیون  این وظیفه سی  کمی سی   برر شنا ضباطی،  اخالقی، های صالحیت  از اطمینان نحوه کار  و جسمی  ان

 .باشد می روانی و جسمی اخالقی، انتظامی، های صالحیت تعیین بر رسیدگی و پرستاران روانی

 :شامل کمیسیون اعضاء

 بهداشت وزارت حقوقی امور و هماهنگی ریزی، برنامه معاونت نماینده 

 بهداشت وزارت کار و محیط سالمت مرکز رئیس 

 بهداشت وزارت پرستاری معاونت نماینده نفر دو 

 قانونی پزشکی نماینده 

 ضو  نفر یک شکی  نظام انتظامی عالی هیات ع سیون  یس)رئپز ستاری  نظام یندهنما )کمی  در پر

  هیات آن
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 جلسه دبیر( یا حرفه صالحیت پروانه صدور مرکز رئیس( 

 یدر معاونت پرسععتار یحرفه ا یتسععاختار مرکز پروانه صععالح  یحرفه ا یتصععالح ییامور اجرا برای

 شود.  یم یلتشک

سو    4 یکنون ط تا شده از  ستار  یمرحله اعالم  صالح  فقره 30000 یمعاونت پر با   یحرفه ا یتپروانه 

 صادر شده است.  یمستقر در معاونت پرستار یحرفه ا یتمرکز صدور پروانه صالح یتمحور

 پرستاری در انساني نیروی سازی توانمند و آموزش

شها  یناز مهمتر یکی ستار  یفیتک یارتقا یرو شها  ی،مراقبتها در پر ست ضمن خدمت   یارائه آموز  .ا

ضوع زمان  ینا یتاهم شتری نمود ب یمو شکی  علوم که کندیم یداپ ی ستاری  و پز   در زیادی سرعت  با پر

  علم روشععهای و تحقیقات نتایج جدیدترین با پرسععتاران اسععت الزم عرصععه این در و اسععت تحول حال

شنا  مراقبت ساس  بر. شوند  آ شکی  جامعه مداوم آموزش قانون ا شور  پز صوب  ک  شورای  مجلس 1375 م

سالمی  سته  های حرفه شاغالن  کلیه "ا شکی  واب سه    دارای نحوی به که پز س ستند  دفترکار یا مو   و ه

  می ارایه را طبی عینک ساخت  و مصنوعی  اندام ساخت .  فیزیوتراپی ،توانبخشی  مامایی، مانند خدماتی

 – آشععامیدنی و خوردنی مواد و دارویی و پزشععکی امور مقررات به مربوط قانون مشععموالن کلیه و دهند

صوب  ستند  مداوم آموزش خاص های دوره در شرکت  به موظف – 1334 م ستاران  عمال ولی "ه  از پر

ستند در ا  1385سال   شرکت نما    ینتوان شها  سال ن  یندآموز ضوع   یفقط در بخش دولت یزو از آن  مو

  یگرپرسععتاران شععاغل در وزارت بهداشععت و د  یگرد یمورد توجه قرار گرفت. از سععو مداوم یآموزشععها

که   یندنما شععرکت نیزآموزش ضععمن خدمت کارکنان  یدر دوره ها یتوانسععتندم یاجرائ یدسععتگاهها

مداوم   یامر توسعه آموزشها   .داشتند  عهده برگروه را  ینسطح دانش و مهارت ا  یشدر افزا یکمک مهم

 دستور اهم در پرستاری مراقبتمعاونت  یجادبا ا یکوتاه مدت مهارت یدوره ها یو ضمن خدمت و طراح

 .گرفت قرار کار
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 تا یپرستار یمهارت – یکوتاه مدت حرفه ا یآموزش یانجام شده در رابطه با دوره ها اقدامات

 10/6/98 تاریخ

 یتنوع وضع یحرفه ا-يمهارت یدوره ها

 شده یبتصو سالمند از مراقبت و سالمندی

 )بزرگساالن(کبد و گوارش های بیماری پرستاری

 دیالیز تحت بیماران از پرستاری های مراقبت

 پرستاران(   یژهسرطان)و ینيو تسک حمایتي های مراقبت

 دردیابت پرستاری های مراقبت

  سوختگي در پرستاری های مراقبت

ارسععال به آموزش مداوم جهت  هموویژالنس در پرستاری های مراقبت

 استومي در پرستاری های مراقبت یبتصو

  خاص نوزادان در ویژه پرستاری های مراقبت

 یو سي سي در پرستاری های مراقبت

 آنکولوژی و درخون پرستاری های مراقبت

ستاری  های مراقبت   از( ٣و2و١)سطح  سه  در اورژانس در پر

 پیشرفته تا مقدماتي

 جامعه سالمت در پرستاری های مراقبت

 منزل در پرستاری های مراقبت

 در دست اقدام انعقادی ضد داروهای درمان در پرستاری نقش

 اعضاء پیوند در پرستاری های مراقبت

 یو سي آی در پرستاری های مراقبت

 ها زخم در پرستاری های مراقبت

 قلب نارسائي در پرستاری های مراقبت

 درتروما پرستاری های مراقبت

N.prescribing پرستاری در نویسي نسخه 

 شیفت مدیریت در پرستاری های مراقبت

 بالیا و حوادث در پرستاری
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 ١404 افق در پرستاری حوزه جامع نقشه

شه  ستاری  جامع نق سخ  در 1404 افق در پر سخ  همچون مهمی های ضرورت  به پا  افزون روز نیاز به پا

  جدید های نقش توسعععه جهت در علمی حرکت و جامعه سععالمتی های نیاز در تغییر به توجه با جامعه

سته  نقش ایفای منظور به پرستاری    و شور ک سالمت  نظام در نوآوری و فناوری علم، توسعه  با همسو  بای

مه   در مسعععئوالن ویژه توجه  زمینه  در اسعععالمی انقالب کبیر رهبر فرمایش  تحقق ضعععرورت نیز،   برنا

ستاری  شغل  به ها ریزیبرنامه ستناد  با تا شد  تدوین پر سناد  به ا ستی  ا شم  سند  جمله از باالد  ندازا چ

ست  سالمی  جمهوری نظام ساله  بی شه  ایران، ا شور،  علمی جامع نق شه  ک  این به سالمت  علمی جامع نق

 .شود پرداخته مهم

  نظام اندیشمندان  و اندرکاران دست  جمعی خرد از استفاده  با 1404 افق در کشور  پرستاری  جامع نقشه 

 راستای  در است،  آنها دغدغه مهمترین جامعه سالمت  حفظ که پرستاری  حرفه خبرگان ویژه به سالمت 

  عملیاتی. اسععالمی و بینش بنیادین شععکل گرفت  –ایرانی الگوی بر مبتنی اندازی چشععم اهداف تحقق

سایر حوزه          یو بازنگر نمودن ستاری و  شمندان حرفه پر شارکت همه جانبه اندی سند ملی نیاز به م این 

 .های مرتبط خواهد داشت

 های کالن در اینمنطق ارزش آفرینی در حوزه پرستاری است. جهت گیری   بیانگر یپرستار  جامع نقشه 

های  رتقاء شایستگی  نقشه شامل: ارتقاء و تعمیق نقش و کارکردهای پرستاری در نظام سالمت جامعه، ا     

 ای،حرفه سععازوکارهای ارتقاء سععالمت، نظام هایاولویت با متناسععب پرسععتاری( نگرش مهارت، دانش،)

 شتیبانپ مقررات و قانونی بستر ارتقاء سالمت، نظام در پرستاری انسانی هایسرمایه مدیریت و سازمانی،

 محوری، انداز چشععم نقشععه این هایویژگی مهمترین از. باشععد می پرسععتاری جامع و نوین کارکردهای

  وفاق وردم که است ونهادی بنیادی بربینش مبتنی ارزشها، به نسبت  حساس  نگری،جامع تحولی، نگرش

 .است ذینفعان

 ١404 افق در پرستاری جامع ینقشه تدوین یندآرف

  جامع نقشه  تدوین پرستاری،  امور در پزشکی  آموزش و درمان بهداشت،  وزارتمقام ،قائم1390 سال  در

 طرح یک جامع، ینقشععه این تدوین منظور به. داد قرار خود کار دسععتور در را 1404 افق در پرسععتاری

ورازت بهداشت، درمان و آموزش   یاستگذاری س  شورای  به 1391 سال  در و خورد کلید ماهه 4 مطالعاتی

شک  شد. در مهرماه     یپز سال  شه  بازنگری 1397ار ستور  در نق ستاری،  معاونت کار د شت،  وزارت پر   بهدا

 حوزه در پرسععتاری صععاحبنظران حضععور با بازنگری جلسععه اولین. قرارگرفت پزشععکی وآموزش درمان

شت،  وزارت های معاونت نمایندگان سیاسگذاری،   و مدیریتی آموزشی،  پژوهشی،  مراقبتی، خدمات   بهدا
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در   یاستگذاری نقشه و س   ینافراد مجرب و صاحبنظر در امر تدو  حضور  با و پرستاری  دانشجویان  ندهنمای

 .  گرفت انجام زیر مراحل طی نقشه بازنگریآن  یپ در شد. یلحوزه سالمت تشک

 اریپرست جامع ینقشه تدوین بازنگری روش و سیاستگذاری فرایند با آشنایی معارفه، و توجیه -

 پرستاری(  ییراهبردکالن راهبردی )بحث و گفتگو پیرامون نقشه تحلیل -

 شده تدوین مفهومی مدل بازنگری  -

 مشکالت و راهکارها   یت،وضع بازشناختی -

 (انداز چشم و اهداف ها،ارزش ماموریت، وضع مجدد بررسی -

 اقدامات و ها شاخص و اهداف ها،سیاست بازنگری -

  بازنگری نقشه اولیه ینسخه قبل، هایگام هاییافته بر تکیه با گام، این در: نقشه نویسپیش تدوین -

 .شد تدوین شده

  و اشد ب خالءهایی یا ابهام نقاط حاوی توانست می نقشه  اولیه نسخه : نویسپیش سند  بررسی  و نقد -

  نویسپیش گام،  این در. گیرد قرار خبرگان  از جمعی بررسعععی و نقد  معرض در بود الزم رو این از

 بزرگتری جمع اختیار در دوم یمرحله در و سیاستگذاری،   شورای  اختیار در اول یمرحله در نقشه 

  انتقادهای و پیشنهادها  تا گرفت قرار سالمت  علوم های رشته  سایر  و پرستاری  یحوزه خبرگان از

شان  ستفاده  با سپس، . شود  دریافت ای صت  از ا   اب میانهخاور منطقه وزاری اجالس در آمده پیش فر

ضور  شاور  ح شت  جهانی سازمان  ایمنطقه م ستاری،  حوزه در بهدا شته  سایر  و مامایی پر   های ر

  وششپ هایسیاست با شده تدوین نقشه مطابقت و خواهی نظر برای کارگاه یک سالمت،  به وابسته 

 منظور نویسپیش در دریافتی نظرات و شد  برگزار پرستاری  صاحبنطران  شرکت  با سالمت  همگانی

 خواهی نظر برای مجددا نقشععه نویس پیش اهداف، با نقشععه اقدامات تناسععب آزمون از پس. گردید

 .گردید تدوین دوم نویس پیش و ارسال صاحبنظران

 .شد نتدوی نقشه نهایی نسخه خبرگان، نظرات به توجه با گام، این در: نقشه نهایی ینسخه تدوین -

 :رهبری معظم مقام فرمایشات در کلیدی مفاهیم و جامع نقشه

 سالمت نظام در پرستاری یویژه جایگاه -

 پرستاری یحرفه معنوی ابعاد به توجه ضرورت -

 پرستاری اخالق به توجه ضرورت -

 پرستاران معیشتی وضعیت به رسیدگی ضرورت -

 پرستاری اجتماعی تصویر بهبود ضرورت -

 پرستاران مهارت و دانش یتوسعه ضرورت -

 



       41فصل اول   /   معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی         

 
 

 :وزارت محترم مقام تدابیر در کلیدی مفاهیم و جامع نقشه

 بر آن متبوع وزارتوری در بخش دولتی و غیردولتی و نظارت لزوم اجرای قانون ارتقای بهره -

 مجلس شورای اسالمی( 13/4/86گذاری خدمات پرستاری )مصوب تعرفه قانون اجرای لزوم -

 سالمت نظام نیازهای با متناسب پرستاری تخصصی هایرشته تاسیس ضرورت -

 زن و مرد پرستاران جنسیتی توزیع سازیمتناسب ضرورت -

 گذاریتعرفه قانون شدناجرایی خصوص در هابیمه همکاری لزوم -

 "ارجاع ونظام خانواده پزشک"ایفای نقش پرستاران در برنامه  ضرورت -

 پرستاری یحوزه در پژوهش و آموزش کیفی و کمیتوسعه ضرورت -

 پرستاری انسانی نیروی کمبود رفع ضرورت -

  پرستاری در جدید جایگاه ایجاد ضرورت -

 سالمت درنظام تیمی کار تقویت -

 پرستاری ساختار و امور اصالح در پرستاری نهادهای همکاری لزوم -

 جامعه نیاز بر مبتنی پرستار تربیت بر اولویت -

 جامعه سالمت مشکالت رفع درجهت ها پژوهش سازی هدفمند لزوم -

 
 ی پرستاریاسناد فرادست ناظر بر حوزه 3-1 شکل

بیانات و سند اهداف کالن ابالغي مقام معظم رهبری

(EM/RC66/4)
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 سالمت نظام در پرستار هایویژگي و کارکردها ،جایگاه

شی  یکی شه از چال ستاری، تدوین  ترین مراحل تدوین نق   ورودی هس  به اتکا با "بنیادین بینش"ی پر

سناد  تحلیل صاحبنطران،  نظرات عععع اصلی    نتدوی یدستمایه  باید که بود عععع ترازیابی و فرادست  ا

  و عمیق درک بنیادین، بینش کلیدی کارکرد. گرفتمی قرار اهداف و هاارزش انداز،چشععم ماموریت،

 .است آن مطلوب وضع از پرستاری نفعانذی مشترک حال عین در

 

 :یحوزه پرستار بنیادین بینش

 سطوح  اساسی   بعد 3 با توانمی را سالمت  نظام در پرستاری  یحوزه شود، می مشاهده  که طورهمان

 :کرد تعریف خدمات

 پرستاری کلیدی کارکردهای. 1

 مشاوره و معلمی -

 جامع مراقبت -

 انتظام و راهبری،هماهنگی -

 پرستاری درمانگری -

 

 پرستاری خدمات سطوح. 2

 سالمت ارتقاء: 1 سطح پیشگیری -

  بیماری، از ثانویه پیشععگیری بیماری، از اولیه پیشععگیری: پیشععگیری : 2 سععطح پیشععگیری -

 بیماری از ثالثیه پیشگیری

 بالینی مراقبت:  3 سطح پیشگیری -

 توانبخشی :4 سطح -

 تسکینی مراقبت: 5 سطح -

 پرستاری محوری هایشایستگی. 3

 بینش ع رفتار )شایستگیهای معنوی و اخالقی، انگیزه، خالقیت و نوآوری( ب -

  و وکالت   مدیریت،   و راهبری مفاهیم،  انتقال  و آموزش بهداشعععتی،  و بالینی )مهارتهای    مهارت  -

 (بیمار حقوق از حفاظت

 (موضوعی تخصصی)دانش  دانش -

 

 



       43فصل اول   /   معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرستاری یحوزه بنیادین ینشب 4-1شکل

 :١404 افق در ها سیاست و پرستاری اهداف و هاارزش انداز،چشم ماموریت،

 پرستاری راهنقشه ماموریت. ١

 :از است عبارت پرستاری راهنقشه ماموریت

  آحاد به اثربخش و باکیفیت روز،به عادالنه، دسعععترس، در ایمن، پرسعععتاری جامع مراقبتی خدمات ارایه

 جامعه

 ١404 افق در پرستاری اندازچشم. 2

 یارائه خدمات جامع پرستار در غربی جنوب یایرتبه برتر منطقه آس کسب

 :است ایحوزه پرستاری، یحوزه، 1404 سال در الهی، قوه و حول به

شگیری،  از اعم سالمت،  مختلف سطوح  در فعال شی، توان درمان، پی   و طبیعی هایبحران و بازتوانی بخ

ضر  غیرطبیعی، شا  و حا   جامعه، سالمت  سواد  ارتقای در توانمند اجتماعی، مختلف هایموقعیت در کو

 رایب شکوفایی  و رشد  هایفرصت  از مملو شایسته،   اجتماعی جایگاه و شان  با کیفی، خدمات دهندهارایه

 سععتارانیپر بر تکیه با گری،ایحرفه بر مبتنی آنان، شععغلی امنیت و معیشععت تامین به قادر و پرسععتاران

 کارکردهای کلیدی

 معلم و مشاور

 مراقبت جامع

 هماهنگی. راهبری و انتظام

 درمانگری پرستاری

 سطوح و عرصه های خدمات

 )ارتقاء سالمت(1سطح 

 )پیشگیری( 2سطح 

 )مراقبت بالینی( 3سطح 

 )توانبخشی( 4سطح 

 ی(نیتسک مراقبت)  5سطح 

 های محوریشایستگی

بینش ععععع رفتار )شععایسععتگیهای   

 معنوی و اخالقی،

 انگیزه، خالقیت و نوآوری(

نی و        مهععارت   ی ل تهععای بععا مهععار (

بهداشتی، آموزش و انتقال مفاهیم،   

راهبری و مععدیریععت، وکععالععت و     

 حفاظت از حقوق بیمار(

 دانش )دانش تخصصی موضوعی(
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  و تحقیق روحیه با نوآور، و خالق رضععایتمند، و پرانگیزه اخالقی، و معنوی هایشععایسععتگی از سععرشععار

  مفاهیم  اثربخش انتقال  به  قادر  روز، بهداشعععتی  و بالینی  های مهارت  و ها تخصعععص به  مجهز پژوهش،

شتی  سته    مدیریت و راهبری شهروندان،  به سالمتی  و بهدا  از دفاع در توانمند و سالمت،  فرایند یشای

 بیماران حقوق

 بنیادین هایارزش. ٣

 انسانی کرامت -

 محوریعدالت -

 نگریجامع -

 نگریجامعه -

 گریایحرفهبین -

 ١404 افق در پرستاری کالن اهداف. 4

شه  مفهومی مدل به عنایت با ستاری  راهبردی ینق شم  تحقق منظور به و پر ستاری  یجامعه انداز،چ  پر

 :از عبارتند که کندمی دنبال را زیر اهداف 1404 افق در

 پرستاری یحوزه کالن اهداف

 

 

 ١404 افق در پرستاری کالن هایسیاست. 5

 زیر کالن هایسععیاسععت از پرسععتاری یجامعه، 1404 افق در پرسععتاری اندازچشععم اهداف تحقق برای

 :کندمی پیروی

ح  در تمام سطوتوسعه مراقبت های پرستاری باکیفیت، ایمن، عادالنه و در دسترس 
سالمت

ارتقاء سطح رضایتمندی ذینفعان از مراقبت های پرستاری

بهبود تصویر اجتماعی حرفه ی پرستاری در سطح جامعه
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 حوزه سالمت  یاستگذاریو مشارکت پرستاران در س نقش تقویت -

 سالمت  یبه پوشش همگان یابینقش و مشارکت پرستاران در دست تقویت -

 پرستاری حوزه در المللیبین هایهمکاری و روابط گسترش -

 پرستاری استانداردهای توسعه و اعتباربخشی -

 یگسترش فرهن  ترجمان دانش در حوزه پرستار  -

جامعه مرتبط با   یازبر اسعععاس ن یکاربرد یهاو پژوهش یننو هاییسععععه فناوراز تو یتحما  -

 یپرستار

 کشور در سالمت آمایش نیازهای با پرستاران توزیع و تعداد سازیمتناسب -

  در ویژهبه پرسعععتاری یجامعه در کارآفرینی هایزیرسعععاخت و هامهارت فرهن ، یتوسععععه -

 سالمت 3 و 1 سطوح

ستاری  تعامل تقویت - ستگذاری    های نهاد جامعه، با پر   نهادو مردم های سازمان  سالمت،  سیا

 مرتبط اجرایی های دستگاه

 سرزمینی آمایش اساس بر پرستاری های مراقبت و پژوهش ،آموزش سازیبومی -

 :جامعه و عملیاتي محیط دروني، محیط در پرستاری هایچالش

سی    در کیفی، لحاظ به ضر برر شان می حال حا شه حوزه     ها ن سب با اهداف نق ضع موجود متنا ی دهد و

 است.  یرپرستاری در سطوح محیط درونی، عملیاتی و جامعه به شرح ز

 درونی محیط. 1

 یابهام در نقش و هویت پرستاری تخصص -

 ارتقای شغلی در بالین جایگاه نبود -

 همراهان بیمار  توسط ای حرفه غیرداخالت م -

 تناسب جنسیتی پرستاران با بیمارانعدم  -

 عملیاتی محیط .2

 ینبود نظام منسجم نظارت در مراقبت پرستار  -

 ایاستقالل حرفه نداشتن -

 های مختلف و ضرورت تدوین الگوی بومیالگوی مراقبتی در بخش نبود -

 بالینی راهنماهایبودن ناکافی -

ستار    توجهیکم - سانی پر ستان    یبه اهمیت تامین نیروی ان شی بیمار کرد ها با رویدر اعتباربخ

 جامع
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 یمراقبت های فعالیت رهای نوشتاری پرستاران بفعالیت یغلبه -

 ای به عنوان سیاست مراقبتیحرفهاستقرار رویکرد بین عدم -

 یبیمارمحور نظامبرتری نظام کارکردی بر  -

 ای های حرفهوجود سیستم انتصاب مدیران بر اساس صالحیت عدم -

 هجامع. 3

 بودن تصویر اجتماعی پرستار در جامعهکمرن  -

 یهای حاکمیتی و سیاستگذارنمایندگان پرستاری در جایگاه ناکافی مشارکت -

 خدمات بالینی و نقص قوانین نشدن قوانین جاری مانند تعرفهعملیاتی -

 پزشک خانواده / نظام ارجاع تعریف روشن از نقش پرستار در برنامه یک نبود -

 اوره مستقل پرستاری در نظام سالمت مش نظام نبود -

ساخت  نبود - ستاری  یدیهای کلهای الزم برای ایفای نقشزیر شکیالتی نظام      ،پر ساختار ت در 

 سالمت

 پرستاری خدمات بیمه پوشش وضعیت نبودن مشخص -

 های جامعهکارگیری پرستاران در عرصهها یا الزامات قانونی برای بهبودن ظرفیت یناکاف  -

 مجوز استخدام پرستار کسب برایخالءهای قوانین و مقررات  -

 یبه آمار در حوزه پرستار یابیدست یپایگاه نظام مند برا نبود -

 شاغلین کاری زندگی کیفیت به توجه عدم بدلیل مهاجرت -

 های مختلفهای حقوقی از پرستاران در عرصهکمبود حمایت -

 PHCحضور پرستاران در  عدم -

 

  به و داشععت خواهد جامعه سععالمت بر نامطلوب پیامدهای فوق هایچالش تداوم که نیسععت تردید جای

 .رودمی مارش به پایدار توسعه اهداف به دستیابی بزرگ موانع از یکی پرستاری، المللیبین شورای تعبیر

 کالن اهداف راستای در ١404افق  در پرستاری اقدامات

 شدند. یطراح یربه شرح ز دسته چهار در کالن اهداف ذیل، 1404 افق در پرستاری اقدامات
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 آموزشي اقدامات

  یمهارت -یهای آموزش مداوم و حرفه ا   دوره ی،دانشعععگاه  یآموزشععع یبرنامه ها    بازنگری  .1

ساس رو    ستاری بر ا در «/ مراقبت جامع و جامعه نگر» یکردو رو یادگیری یننو یها یکردپر

 ح سالمت وسط همه

 یدوره اتمام  از پس مهارتی – یمدت/حرفه ا  تخصعععصعععی کوتاه   یهای الزام دوره برگزاری .2

 نوین علوم و آوری فن جامعه، نیازهای اساس بر کارشناسی

  یپزشک یرو غ یحرفه ها اعم از پزشک یربا سا یاحرفه ینو ب یآموزش مشارکت اجرای .3

ستگذاری    در موثر و نزدیک تعامل .4 سانه  در سالمت  سیا سانه  ویژهبه و هار  و صدا / ملی یر

 مراقبتی خود توسعه جهت در سیما

 بالینی های درعرصه یپرستار علمی هیات اعضای جایگاه ثبت و ارتقا .5

 پرستاری 8 و 7 ترم دانشجویان جهت شیپ منتور و اینترشیپ طرح اجرای .6

 1398 بهمن در بار اولین برای پرستاری ای حرفه صالحیت آزمون اجرای .7

 

قدامات

آموزشی

پژوهشی و فناوری

منابع انسانی

مدیریتی و نهاذی
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 فناوری و پژوهشی اقدامات 

سایی    .6 سانی  نیروی و علمی های پایگاه/ اطالعاتی های خالء شنا ستاری  با مرتبط ان   جادای و پر

 مناسب ساخت زیر

 در سطوح مختلف سالمت  ینیبال یای و راهنماهااستانداردهای حرفه تدوین .7

 پژوهش سیاستگذاری نهادهای در پرستاری جامعه نمایندگان حضور .8

 یالمللبین معتبر هایپایگاه در پرستاری حوزه پژوهشی علمی نشریات سازینمایه افزایش .9

 پرستاری رشته در مرجع آموزشی کتب انتشار و تدوین .10

 پرستاری تحقیقاتی مراکز به مستقل بودجه ردیف تخصیص .11

 المللیبین و ملی پژوهشی نهادهای از گرنت جذب تسهیل .12

  یبا مشارکت بخش خصوص یپرستار ی( تخصصAccelerator) هایدهنده شتاب توسعه .13

 پرستاری حوزه نوپای وکارهایکسب توسعه برای سرمایه جذب .14

 ای رشتهبین پژوهشهای توسعه .15

 خدمت حین آموزش و پرستاران مداوم آموزش های برنامه بخشی اثر و فرایند ارزشیابی .16

  قمناط براساس  انسانی  هایسرمایه  نگهداشت  و حفظ منظور به انگیزشی  سازوکارهای  طراحی .17

 آمایشی

ساختار،              .18 شامل  سطوح مختلف ارائه خدمت ) سالمت در  سازی خدمات و مراقبت  ستاندارد ا

 فرایندها، فضای فیزیکی، نیروی انسانی و تجهیزات

 پرستاری نگاری آینده پروژه اجرای و تدوین .19

 پرستاری خدمات مدیریت در سالمت الکترونیک پرونده از استفاده .20

 پرستاری تحقیقات مرکز شبکه.توسعه  .21

 

 انسانی منابع اقدامات 

 پیشگیری اول سطح سازمانی تشکیالت در پرستاری استخدامی ردیف ایجاد .22

 و جذب پرستار متخصص در سطوح مختلف نظام سالمت  یگاهجا ایجاد .23

 پرستاری نیروی کار منزلت و رضایتمندی افزایش برنامه اجرای و تدوین .24

 به پرسععتار)سععرانه  مختلف سععطوح در پرسععتاری گروه انسععانی سععرمایه ملی شععاخص تدوین .25

 (جمعیت

 بالینی پرستاران پلکانی ارتقاء برای قانونی هایظرفیت از استفاده .26

 ایحرفه صالحیت هایآزمون در موفقیت اساس بر ای حرفه صالحیت یپروانه تمدید و صدور .27

 پرستارتخصصی توسط دارو تجویز نامه آیین ابالغ و تدوین .28
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   ملی استانداردهایبراساس "جمعیتپرستار/ "و"تختپرستار/ " نسبت بهبود .29

 

 نهادی و مدیریتی اقدامات 

 سالمت بخش و ملی هایسیاست به توجه با پرستاری تشکیالتی چارت بازنگری .30

 پرستاری معاونت برای بودجه اختصاصی ردیف کسب .31

 الکترونیک پرستاری گزارش سامانه استقرار و اندازی راه .32

 نگر خدمات پرستاری جامعه یا یمهپوشش ب تامین .33

 واگیر و غیرواگیر هایبیماری زمینه در المللی بین و ای منطقه ملی های نهاد با همکاری .34

 پرستاری خدمات کیفیت پایش هایمدل استقرار .35

 کشور پرستاری انسانی های سرمایه اطالعاتی جامع یسامانه تقویت .36

 منزل در پرستاری ومراقبتهای مشاوره مراکز عملکرد پایش نظام استقرار .37

 منزل در پرستاری خدمات ارایه و مشاوره مراکز جامع سامانه استقرار و اندازی راه .38

یل  .39 ته  تشعععک تاری  مقررات تنظیم کمی کت   با  پرسععع های   مشعععار هاد  Nursing act)ذینفع ن

/regulatory body-Nusing act council) 

 «کشور پرستاری جامع قانون» قالب در پرستاری با مرتبط قوانین تجمیع .40

 پرستاری فرآیند بر مبتنی پرستاری خدمات مستندسازی .41

 مجازی پرستاری برای قانونی هایزیرساخت ایجاد .42

 ( Long Tern Care and Follow up nurse ) پیگیری پرستار طرح اجرای و تدوین .43

 (Hospice)مدت طوالنی مراقبت مراکز نامهآیین تصویب و تدوین .44

 :بحران در پاسخ برنامه و استانداردها در پرستاری یف/وظامسئولیت تعریف .45

EOP (Emergency OperationPlanning( و ERP/SOP )Emergency Response Plan/ Standard 

Operating Procedures( 

 دانشگاه به ورود داوطلبان برای پرستاری با آشنایی هایدوره برگزاری .46

 ارزیابي نظام و نقشه متولي

 اجرا متولی. 1

خه  در یت    یچر مه    از پس راهبردی، مدیر نا بت  ریزیبر مان  و اجرا به  نو یابی  آن، با  همز   پایش  و ارز

 اجرای به چندانی امید راهبردی، ارزیابی برای متولی نهاد یک غیاب در. رسعععدمی اهداف و اندازچشعععم

  و درمان بهداشت،  وزارت پرستاری  مراقبت معاونت در ستاد  یک بنابراین،. ندارد وجود راهبردها اثربخش
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  گونگیچ خصوص  در ریزیبرنامه شورا،  ترکیب تعیین آن، یوظیفه که شود می تشکیل  پزشکی  آموزش

 .بود خواهد پرستاری جامع ینقشه اجرای حسن بر نظارت نیز و الزم اعتبارات تامین اجراء،

 پرستاری جامع نقشه ستاد ارکان. 1ع1

 :شودمی تشکیل زیر شرح به کلیدی رکن 4 از پرستاری جامع ینقشه ستاد

 

 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  وزارت پرستاری، معاونت :رئیس

 پزشکی آموزش و درمان پرستاری، معاون نماینده: دبیر

 ،متبوع وزارت حقوقی دفتر ینماینده ،کشععور پرسععتاری نظام سععازمان رئیسشععامل:  :حقوقی اعضععای

  درمان بهداشت،  وزارت های معاونت سایر  نمایندگان ،درمان و آموزش پزشکی  ،پرستاری  معاون نماینده

شکی  آموزش و ستار  یصنف  ینماینده انجمن ها ،پز ستاری  علمی های انجمن نماینده ،یپر   هنمایند ،پر

 هستند. اجتماعی تامین مسلح، نیروهای خیریه، و خصوصی بخش در شاغل پرستاران

 

حوزه پرستاری به انتخاب رئیس ستاد )اعضای   درخبره کشور  نظرانصاحبنفر از  پنج: حقیقي اعضای 

ها و مراکز تحقیقاتی یا  توانند از بخش دولتی و غیردولتی، و از اعضععای هیات علمی دانشععگاهحقیقی می

 ربط انتخاب شوند(های ذیمدیران فعلی یا سابق نهادها و سازمان
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 پرستاری راه نقشه ستاد وظایف شرح. 1ع2

 پرستاریکالن توسعه  واهداف هاسیاستو تصویب  دوینت .1

 تحقق در غیردولتی و دولتی نهادهای و هادسعععتگاه نقش و سعععهم تعیین و نهادی نگاشعععت  .2

 پرستاری کالن اهداف و هاسیاست

شه،  شدن اجرایینظارت عالی بر  .3 ست    سایر  و نق ستاری،  یحوزه کالن راهبردهای و هاسیا   پر

 اثربخشی و کارآیی ارزیابی بر مشتمل

 اقدامات و کالن اهداف و هاسیاست انداز،چشم از اعم نقشه، در منظم بازنگری .4

 ارزیابی نظام. 2

 :گیردمی قرار ارزیابی مورد بعد دو از پرستاری، جامع ینقشه

و بر مبنای   اسععت،کند، دوره آن فصععلی تا سععاالنه  ها را بررسععی میمیزان تحقق سععیاسععت  :کارآیي

 .کندهای ابالغی آن را پایش میها، فرایند اجرای سند و سیاستهای مجری برنامهخوداظهاری دستگاه

شي  سی می  میزان: اثربخ شاخص   تحقق اهداف را برر سته به  ست، ساله   5تا  3ها کند، دوره آن ب بر   ا

 .گیردمی صورت (المللیبین یا ملی نهادهای هاییا استفاده از گزارش)های میدانیمبنای بررسی
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  عملکرد از کوتاه گزارش: پرستاری علوم توسعه کارگروه

  ظامن کالن اهداف تحقق در سععالمت تیم در گذار تاثیر عناصععر از یکی عنوان به تردید بدون پرسععتاران

  دیگربا توسعععه  یریناپذ ییبه طور جدا یعلوم پرسععتار توسعععه یختار .کنند می نقش ایفای سععالمت

شته  شک  مثل هار شته به تمام مراقب  .دارد یوندپ آموزش و پرورش و یعلوم اجتماع ،یپز  ینهرچند در گذ

و   یو پژوهشعع یعلم یها شععرفتیبر پ یهامروزه با تک یول دادندیپرسععتار م لقبناتوان  افرادو  یمارانب

ص    ص شته در ابعاد مختلف مراقبت، پ  ینشدن ا  یتخ شگیری ر وع ن اخالقی هاییزهو درمان، درکنار انگ ی

  سالمت  یدر حفظ و ارتقا آفرین نقش و گذار، یرتاث علمی، یابه حرفه پرستاری  یرخواهانه،دوستانه و خ 

 .است شده یلجامعه تبد

 پرستاری علوم توسعه کارگروه در اجرا حال در و شده اجرا های فعالیت اهم .1

 داخلی نشست 2 و ایمنطقه نشست 13 کشوری، نشست 3 برگزاری .1

  اجرایی نامه شیوه و نامه آئین 9 تدوین .2

  نظام در پرسععتاران تخصععصععی های نقش توسعععه راه نقشععه» ملی پروژه اجرای و تدوین .3

 پرستاری  معاونت سفارش  به و بهداشت  جهانی سازمان  حمایت با «ایران سالمت  مراقبت

 پزشکی آموزش درمان بهداشت وزارت

 دانشعععجویان  کارورزی  دوره و کارورزی  پیش آزمون ارزشعععیابی  و پایلوت  اجرای تدوین،  .4

 پرستاری

 پرستاری کارشناسی دانشجویان کارورزی پیش آزمون برگزاری ارزشیابی و پایلوت .5

 کهشب  مرکز پیشنهاد  و کشور  پزشکی  علوم حوزه در علوم توسعه  مراکز اساسنامه   تدوین .6

 کشور پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت به پرستاری علوم توسعه و مطالعات ملی

 (کمپ) پرستاری مطالعات در کاوش سامانه پایلوت پیشنهاد و طراحی .7

 آموزش در( پرسععپتورشععیپ ) آموزشععی همکار مشععارکت از برداریبهره» طرح پایلوت .8

 «کشور آمایش هفتم منطقه پزشکی علوم هایدانشگاه مامایی و پرستاری

مه    های پروپوزال تدوین  .9 نا یاتی  بر ئه  و عمل قات  ملی مرکز به  ارا  آموزش راهبردی تحقی

 (نصر) پزشکی

 تقسععیم و بالینی آموزش راهنماهای و هابوکالگ تدوین در مشععارکت کشععوری فراخوان .10

  منطقه مامایی و پرستاری های دانشکده به ها درسنامه تدوین کار

شی  های نوآوری روزه یک سمپوزیوم  برگزاری  .11 ستاری  در آموز سفندماه  19 تاریخ در پر   ا

  مامایی و پرسععتاری دانشععکده میزبانی و همکاری با مجازی و حضععوری بصععورت 1397

  های گروه در نوآورانه های طرح دریافت فراخوان ارسعال  و تهران پزشعکی  علوم دانشعگاه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
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 1397 زمستان در پرستاری مجازی

  اسععاتید توانمندسععازی خصععوص در کارگروه پیشععنهادی عناوین ارسععال و نیازسععنجی .12

ستاری  شکده  به پر ستاری  هایدان سر   پر شور  سرا سازی  های کارگاه برگزاری و ک  توانمند

 پرستاری اساتید

  در پرستاری  علوم توسعه  و مطالعات ملی شبکه  مرکز علمی نشست   سلسله   7 برگزاری  .13

 1397 سال در اصفهان مامایی و پرستاری دانشکده

سنجی  .14 شنهاد  و نیاز شته  پی سی   ) ر شنا شد  کار ستاری  ار شی  معاونت به( دیابت پر   و آموز

 پرستار بورد

  یها دبیرخانه به ارسععال و پرسععتاری علوم توسعععه کارگروه عملکرد گزارش کتابچه تهیه .15

 1397 سال در مامایی و پرستاری های دانشکده و کشور آمایشی مناطق کالن

سعه  کارگروه وب صفحه  ایجاد .16 ستاری  علوم تو شکده  تارنمای در پر ستاری  دان   مامائی پر

  در.. .و پرسععتاری ای حرفه اطالعات بانک ،آموزشععی مطالب اخبار، دادن قرار و اصععفهان

 کنون تا 1395 سال از سایت

 هتج پرستاری  سمینارهای  و ها کنگره در تخصصی   پانل بعنوان کارگروه اعضای  شرکت  .17

 کارگروه های فعالیت ارائه و معرفی

سی    .18 شنا شی  برنامه طرح، ده از بیش کار شی  های دوره کوریکولوم و آموز   با مرتبط آموز

 پرستاری حرفه

 رداختهپ ایران سالمت  نظام در پرستاران  تخصصی   های نقش توسعه  راه نقشه  مختصر  تشریح  به ذیل در

 .شود می

 ایران سالمت مراقبت نظام در پرستاران تخصصي هاینقش توسعه راه نقشه

ستای  در   ایه نقش توسعه  راه نقشه  تدوین"ملی پروژه پرستاری،  علوم توسعه  کارگروه ویژه ماموریت را

ستاران  تخصصی    عنوان به 28/7/1395 مورخ 1393/د/1221 نامه شماره  به "ایران سالمت  نظام در پر

وزارت  یپرستار  معاونت سوی  از JPRM طرح قالب در بهداشت  جهانی سازمان  حمایت تحت پروژه یک

  های برنامه از یکی بعنوانشععد و  یکارگروه واسععپار ینکشععور به ا یبهداشععت، درمان و آموزش پزشععک

سعه  کارگروه عملیاتی ستاری  علوم تو ستور  در پر  1397 پاییز در پروژه نهایی گزارش. گرفت قرار کار د

  معاونت و بهداشععت جهانی سععازمان شععرقی مدیرانه ایمنطقه دفتر به شععده، تدوین راه نقشععه قالب در

ستاری  سال  متبوع وزارت پر ست  شده  ار شه " .ا سعه  راه نق صی    های نقش تو ص ستاران  تخ   نظام در پر

 سععطوح در ذینفعان سععایر و مجریان گیرندگان، تصععمیم سععیاسععتگذاران، برای "ایران سععالمت مراقبت

  های  نقش توسععععه  با  تا  داد خواهد  ارائه  عملیاتی  و اسعععتراتژیک  چارچوب  یک  سعععالمت  نظام  مختلف
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  .ردب بهره آن بالقوه نتایج و پرستاران ظرفیت حداکثر از بتوان سالمت نظام در پرستاران تخصصی

 

شه " ینشده جهت تدو  يط یها گام سعه  راه نق صي    های نقش تو ص ستاران  تخ   نظام در پر

 :ایران سالمت مراقبت

-آموزشعععی و ایحرفه نهادهای و هاسعععازمان با نزدیک همکاری و مشعععارکت جلب هماهنگی، طریق از

 مصعععاحبه ی،از بحث گروه یمختلف نظام سعععالمت، و با بهره بردار یهاو بخش یدر پرسعععتار یدرمان

صان،    پانل انفرادی، ص شنامه    متخ س شتمل  اطالعاتی منابع و پر سناد،  مقاالت، بر م ستندات  و متون ا  م

  یها داده ،5-1شکل    فلوچارت مطابق پروژه هایگام و مراحل تناسب  به ،1نشده  منتشر  و شده  منتشر 

ساس چارچوب    یالزم جمع آور شه  مختلفابعاد  EMRO یو راهنما ICNشد و بر ا سعه  راه نق   نقش تو

 .شد شناسایی پرستاری تخصصی های

 سالمت  نظام در پرستاران  تخصصي   های نقش توسعه  پیشنهادی  عناوین و تخصصي   های رده

 :ایران

 رستاران پ تخصصی   های نقش توسعه  راه نقشه  تدوین"مطالعات صورت گرفته در پروژه   یجبر نتا مبتنی

  EMRO یمنطقه ا یسطوح توسعه نقش ارائه شده در راهنما یفو بر اساس تعار "ایران سالمت نظام در

 سه سطح توسعه نقش پرستاران     یبرا یلذ یفو تعار ینپرستاران عناو  یتخصص   یتوسعه نقش ها  یبرا

 شود: یم یشنهاددر نقشه راه پ

محول شعده: شعامل پرسعتار با مدرک صعرفا       وظیفه عنوان+ پرسعتار  عبارت ،Role extendedسعطح   در

  ،یموسسه استخدام یدمورد تائ یبا گذراندن دوره آموزش یاست که با مجوز موسسه استخدام یکارشناس

 ستر ب یک در و مشخص  زمانی بازه یک در دیگری مسئول  فرد مسئولیت  تحت را ای شده  تعیین وظیفه

( بیماری نوع اساس  بر یا سالمت،  خدمات ارائه مرکز سایر  یا بیمارستان  در خاص بخش یک)مثال  خاص

ستار )مانند  میکند ایفا ستار  دیابت، کلینیک پر ستار  تریاژ، پر ستار  گیری، گچ پر س  پر   الزم(. کوپیآندو

  ساعت میزان جمله از تخصصی سطح این در ای حرفه و آموزشی های صالحیت به مربوط جزئیات است

 تیاراتاخ و ها مسئولیت  امتیازات، تخصصی،   نقش ایفای کننده تائید مرجع کار، سابقه  حداقل آموزشی، 

 .گردد تعیین راه نقشه اقدامات بخش در.. .و

شامل پرستار  : شده گذرانده رسمی تخصصی  آموزشی  دورهپرستار+   عبارت ،expanded Roleدر سطح   

 سهموس یکدر  معتبر تخصصی آموزشی های دوره یلتکم یقاست که از طر کارشناسی حداقلمدرک  با
                                                           

1 Gray papers 



       55فصل اول   /   معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی         

 
 

 ریت اضافهها، دانش و مهارت  یتمربوطه واقع شده است( صالح ینظارت ینمسئول ید)که مورد تائ معتبر

صی    زمینه یکدر  ص ستار در ا      تخ ست. پر سب نموده ا سطح         ینک ستار در  سبت به پر  Roleسطح ن

extended مسععئولیت پاسععخگویی،از  یاز دامنه گسععترده تر تخصععصععی های مراقبت مدیریت زمینه در 

ستقالل  و پذیری، ستار    ا ست )مانند پر ص    یدوره ها یکه گواه یبرخوردار ا ص مراقبت از زخم را از  یتخ

 یو حرفه ا یآموزش  یها یتمربوط به صالح  یاتموسسه معتبر کسب نموده است(. الزم است جزئ      یک

 صی، تخص  دوره مجوز کننده اعطا و کننده برگزار معتبر موسسات   تعیین جمله از تخصصی   سطح  این در

  تمدید شععرایط تخصععصععی، نقش ایفای کننده تائید مرجع کار، سععابقه حداقل آموزشععی، سععاعت میزان

 .گردد تعیین راه نقشه اقدامات بخش در.. .و اختیارات و ها مسئولیت امتیازات، صالحیت،

  حداقل مدرکشامل پرستار با  که پرستار متخصص + عنوان تخصص عبارت ،Advanced roleدر سطح  

االتر  ارشد و ب یدر مقطع کارشناس یآموزش رسم یقاست که از طر باالتر یا و پرستاری ارشد کارشناسی  

  یکر عملکرد د یبرا یریگ یمتصععم یو مهارت ها یچیدهپ ینیبال یتهایصععالح یشععرفته،دانش پ پایهبه 

  ریتیجامع، آموزش، مد یقاتتحق ییسطح توانا  ینپرستاران در ا  یاست. برا  یافتهدست   ینقش تخصص  

سی س  یزیبرنامه ر یمهارت ها ینو همچن ینیبال صص         یا ستار متخ ست. )مانند پر صور ا و خدمات مت

صص مراقبتها     ستار متخ شی  های صالحیت  به مربوط جزئیات. (CCU یژهو یسالمت جامعه، پر   و آموز

 مرجع کار، سابقه  حداقل اضافی،  آموزشی  ساعت  میزان و لزوم جمله از تخصصی   سطح  این در ای حرفه

صی،    نقش ایفای کننده تائید ص سئولیت  امتیازات، تمدید، فراوانی صالحیت،  تمدید شرایط  تخ   و ها م

 .گردد تعیین راه نقشه اقدامات بخش در.. .و اختیارات

 ایران سالمت نظام در پرستاران تخصصي های نقش توسعه یکاستراتژ چارچوب

ساس  بر ضعیت  تحلیل ا شه  تدوین پروژه در موجود، و سعه  راه نق صی    های نقش تو ص ستاران  تخ   رد پر

 بطور شور ک سالمت  نظام تشکیالتی  و سیاسی   ساختار  و فرهنگی بستر  خصوصاً   موجود بستر  ایران کشور 

ست  گرفته قرار توجه مورد ویژه ستای  در برنامه این دادن قرار همچون مالحظاتی. ا سناد  را   دستی،  باال ا

ستا    برنامه و خدمات بندی سطح  نظام همچون سالمت  نظام موجود های برنامه با برنامه این کردن همرا

  ایشی آم رویکرد و سالمت  نظام تحول طرح پرستاری،  تخصصی   خدمات بسته  تعریف بخشی،  اعتبار های

عدم   یدتهد یژهبو ینقشععه راه ضععرورت داشععت. موانع فرهنگ  ین.. در تدو.و کشععور جغرافیایی مناطق به

شکان و ت    شارکت پز سم  یفسالمت، نبود تعر  یمم شخص       یو مورد توافق برا یر صص، م ستار متخ پر

ه  خدمت و رد یرندهگ یتحوزه عملکرد پرسععتاران متخصععص، جمع یف،نقش و شععرح وظا یگاه،نبودن جا

کار   لیراهبرد تشک  ینواضح بود. بنابرا  یاربس  یتوضع  یلدر هر تخصص در تحل  یازمورد ن یتخصص   یها

  یخشععب ینو ب یحرفه ا ینب یکردتخصععص ها( با رو یسععنج یازن یجبر نتا ی)مبتن یتخصععصعع یگروه ها

ئه  تیم مقاومت   کاهش  برای کاری  راه بعنوان   عملکرد حوزه و جایگاه   دقیق تعریف و خدمت   دهنده  ارا
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  در پرستاری  تخصصی   خدمات قانون تصویب  همچنین. است  تاکید مورد قوی بطور متخصص  پرستاران 

سالمی  شورای  مجلس سیار  موضوع  ا ست  مهمی ب   نقش توسعه  ضروری  نیازهای پیش تامین جهت که ا

 .گردد می پیشنهاد برنامه این استمرار تضمین و( اداری مالی، قانونی، نیازهای پیش یژه)بو

 یران،ا سالمت  نظام در پرستاران  تخصصی   های نقش توسعه  راه نقشه  پیشبرد  و تدوین جهت کلی بطور

 :شود می پیشنهاد کنند، می اقدام محور 4 در هریک که استراتژیک سطح سه در پویا حرکت

  بهداشت  وزارت سطح  در شورا  این: پرستاران  تخصصي   های نقش توسعه  ریسیاستگذا   شورای  .١

 آموزش و درمان بهداشت،  وزیر شامل  اکنون هم شورا  اعضای . کند می فعالیت پزشکی  آموزش و درمان

  هنمایند یا وزارت درمان معاون(، شورا  یر)دب متبوع وزارت پرستاری  معاون(، شورا  یس)رئ کشور  پزشکی 

شی  معاون االختیار، تام شیابی  و ممتحنه هیات رئیس االختیار، تام نماینده یا وزارت آموز ستار  ارز  یپر

 انهپرو صدور  مرکز رئیس درمان، و بهداشت  کمیسیون  از اسالمی  شورای  مجلس نماینده نفر یک وزارت،

  کی پزشکی،  نظام سازمان  االختیار تام نماینده پرستاری،  نظام سازمان  االختیار تام نماینده وزارت، های

ستاری  خبرگان از نفر ستاری،  معاونت معرفی به پر   می ای حرفه صالحیت  پروانه صدور  مرکز رئیس پر

 اجماع اسعاس  بر وجود این با دارد وجود ای حرفه نظارت و آموزشعی  کمیسعیون  2 شعورا  این در. باشعد 

ست  الزم گرفته صورت  سیون » یک شورا  این ذیل ا سعه  کمی صی    های نقش تو ص ستاری  تخ  یزن « پر

سبت  تا شوده  افزوده سات  برگزاری به ن شنویس  تدوین و تهیه و جل سعه  های نامه آیین پی   شهای نق تو

 .نماید سیاستگذاری ملی شورای تقدیم ابالغ و تصویب جهت را آن و اقدام پرستاری تخصصی

شبرد  جهت سعه  اهداف پی ستاران  تخصصی   نقش تو ست  الزم پر ضای  کنار در ا شگفت،  اع ض  به پی   ایاع

 ختیار،اال تام نماینده یا منابع و مدیریت توسعه  معاون پرستاران،  تخصصی   های نقش توسعه  کمیسیون 

  تام  نماینده   یا  وزارت اجتماعی  معاون  مورد حسعععب و االختیار،  تام  نماینده   یا  وزارت بهداشعععت  معاون 

سیون کم یندر ا یزن یارتام االخت یندهنما یا یو هماهنگ یراهبرد یزیمعاون برنامه ر ،االختیار ض  ی   یتوع

شند. همچن    شته با صورت  یندا ستگذاری    در    ایرس  از نمایندگانی ای، حرفه بین و بخشی  بین های سیا

  یاجتماع ینسازمان تام  ،اجتماعی امور و رفاه وزارت جمله از مرتبط ذینفعان و سازمانها  ها، خانه وزارت

ضای  و مرتبط ها یمهو ب سب  مدعو اع سات  در مدعو صورت  به.. .و علمی های انجمن مانند نیاز برح  جل

 هزیرمجموع ساختار  به شورا  این مصوبات  است  بدیهی. شد  خواهد دعوت تخصصی   کمیسیون  در مرتبط

 .بود خواهد االجرا الزم و ابالغ متبوع وزارت معاونتهای از یک هر ی

  و یزیسطح عهده دار برنامه ر  ینا :آمایشي  مناطق در پرستاری  ریزی برنامه هماهنگي شورای . 2

نظارت بر عملکرد   یزی،برنامه ر یازسععنجی،ن یشععامل اجرا یکسععطح  یها یاسععتسعع یاز اجرا یتحما

  عهده به آمایشی  منطقه در پرستاران  تخصصی   نقش توسعه  و بکارگیری حمایت و منطقه های دانشگاه 
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ست  شورا  این ست  الزم. ا شه  اجرای از حمایت و ریزی برنامه راهبردی شورای  بعنوان شورا  این ا  راه نق

شی  مناطق از یک هر سطح  در ای حرفه صالحیت  پروانه صدور  شورای  مصوب  شکیل  کشور  آمای   می ت

شگاه  روسای  از متشکل  شورا  این. شود  شان  االختیار تام نماینده یا ها دان شگاه،  هر از ای  دمور حسب  دان

  اههایدانشگ مامایی پرستاری های دانشکده روسای دانشگاه، آن از ایشان االختیار تام نماینده یا معاونین

شی،  منطقه سای  آمای ستاری  ادارات رو شگاههای  پر شکی  علوم دان شی  منطقه پز سای  و آمای   هیات رو

  آمایشععی مناطق در ای حرفه و علمی های انجمن نمایندگان و منطقه اسععتانهای پرسععتاری نظام مدیره

 .است

ستاری  هماهنگي شورای . ٣ ستان  پر سعه  اجرایي شورای  بعنوان)  ا صي    های نقش تو ص   تخ

ستا  در پرستاران  تخصصی   نقشهای  توسعه  راه نقشه  نمودن اجرایی دار عهده شورا  این (:پرستاران   نا

ضر  حال در شورا  این. بود خواهد عملکرد پایش بویژه شگاه  سطح  در حا ضای  و دارد وجود ها دان  آن اع
شکده  روسای  شامل  شگاه  پرستاری  ادارارات روسای  مامایی، پرستاری  های دان   مدیره هیات یروسا  ،دان

ستاری  نظام سازمان  های سئول ن  ،مربوطه پر ش  یزیو برنامه ر یسنج  یازم شه راه   ییو اجرا یآموز نق

سعه نقش ها  ص    یتو ص ستار  یتخ شنهاد و پ یپر ساس مامور    یم ی شنهادی پ یتشود بر ا  اشور  ینا ی

ستان (،  امور اجرایي ی)هماهنگ شی،  معاونین سایر  ا شت،  آموز سعه  و درمان بهدا   و منابع و مدیریت تو

  تام نماینده یا اسعععتان های دانشعععگاه کلیه پرسعععتاری ای حرفه  و علمی انجنهای  نمایندگان    همچنین

 تاسع  الزم دانشعگاه  هر پرسعتاری  دانشعکده  سییر .شعوند  اضعافه  موجود ترکیب به نیز ایشعان  االختیار

 ودخ متبوع دانشگاه  شورای  در پرستاری،  تخصصی   های نقش توسعه  خصوص  در شورا  این پیشنهادات 

شگاه  ریس شورا  این ریس. نماید اخذ را الزم مجوزهای و مطرح   ریس شورا  این دبیر و منطقه کالن دان

 .باشد می منطقه کالن دبیرخانه پرستاری دانشکده

ستراتژ   ر  د یرانپرستاران در نظام مراقبت سالمت ا   یتخصص   یتوسعه نقش ها  یکفلوچارت چارچوب ا

 .است مشاهده قابل 5-1 شکل
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  تسالم  مراقبت نظام در پرستاران  تخصصی   های نقش توسعه  استراتژیک  چارچوب فلوچارت 5-1 شکل 

 ایران

 

 ایران سالمت نظام در پرستاران تخصصي های نقش توسعه عملیاتي ریزی برنامه چارچوب

صلی  محور چهار ستراتژیک  سطح  سه  در پرستاران  تخصصی   های نقش توسعه  عملیاتی ا  ردموا شامل  ا

 :باشد می ذیل

 نیاز مورد تخصصی های نقش توسعه سطح تعیین و بندی اولویت سنجی، نیاز. 1

 حوزه سالمت  یبخش ینو ب یدرون بخش ی/ قانونیاسیس یها یت. توسعه حما2

 پرستاران تخصصی های نقش توسعه آموزشی الزامات و تخصصی های برنامه. 3

 پرستاران تخصصی های نقش توسعه ای حرفه الزامات. 4

 

 استراتژیک سطوح کلیه در اجرایي های گام چرخه

  شده، الزم  ینیب یشمتناسب با محورها و اقدامات پ  یک،از سطوح استراتژ   یکبرنامه در هر  یاجرا برای

 (. 3شماره  یراجرا شود )تصو یلاست اقدامات ذ

شکیل . ١ صل  یان)مجرمرکزی تیم ت ضعیت  تحلیلبرنامه( و  یا المت،  س  یتهایاولو یابی)ارز موجود و

پروانه صالحیت حرفه ای )بعنوان شورای سیاستگذاری توسعه      شکل توسعه یافته ی شورای صدور     

 نقش های تخصصی پرستاران(

 شورای هماهنگی برنامه ریزی پرستاری در مناطق آمایشی

 شورای هماهنگی پرستاری استان ) بعنوان شورای اجرایی توسعه نقش های تخصصی پرستاران(

 در نظام سالمت ایراناستقرار برنامه توسعه نقشهای تخصصی پرستاران 

 سطوح سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرایی توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایران
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  ره در گام این در( : فرایندها ارزیابی تغییر، نیروهای ارزیابی خدمت، دهنده ارائه/سعععازمان نظام  ارزیابی 

  شد  دخواه تشکیل  مرکزی تیم برنامه اصلی  مجریان اجرایی و ریزی برنامه سیاستگذاری،   سطوح  از یک

 .پردازند می.. .و منابع، ذینفعان، سالمت، مسائل جامع وضعیت تحلیل به سطوح از یک هر در و

ستراتژی  و اهداف تدوین. 2 به اهداف   یدنرسعع یها یاهداف و اسععتراتژ یجنتا یلبر تحل یمبتن :ها ا

 شود. یم ینتدو

به اهداف، متناسب با هر    یابیو دست  یتجهت جلب حما :ی/راهبردتخصصي   های کمیته تشکیل . ٣

  یم لیکننده تشک  یتحما یدیکل ینفعانمتشکل از متخصصان حوزه و ذ    یها یتهکم یهدف و استراتژ 

 گردد.

سئول اجرا  یندر ا :عملیاتي برنامه تدوین. 4   تفعالی برای.. .ها و ینههز ی،اقدامات بازه زمان یبرنامه م

 .گردد می تعیین محور هر های

 . اجرا 5

 ارزشیابی. 6

 

صدور    یشورا  ییافته توسعه )شکل   استراتژیک  سطح  سه  از یک هر در اقدامات اجرایی های گام چرخه
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 ورایش (، پرستاران  تخصصی   های نقش توسعه  سیاستگذاری   شورای )بعنوان  ای حرفه صالحیت  پروانه

 شورای  بعنوان)  استان  پرستاری  هماهنگی شورای  آمایشی،  مناطق در پرستاری  ریزی برنامه هماهنگی

 ((پرستاران تخصصی های نقش توسعه اجرایی

 

 (Mentorship Manual in Nursing) پرستاری در راهبری دستنامه

 مقدمه

  راهبردهای از یکی عنوان به سععالمت حوزه در انسععانی نیروی توسعععه کشععور، سععالمت جامع نقشععه در

  و توسعه  در ویژه به مسئله  این سالمت،  نظام در پرستاری  اهمیت دلیل به .است شده  ذکر مهم و کلیدی

 مندیهایتوان ارتقای و پرستاری  انسانی  نیروی توسعه . است  اهمیت حائز پرستاری  انسانی  نیروی تقویت

ستاران،  ستاری،  مراقبتهای بازدهی و کیفیت افزایش هدف با پر ست  وظایفی جزء پر  زارتو عهده بر که ا

 .استشده نهاده وابسته دانشگاههای و پزشکی آموزش و درمان بهداشت،

.  دارد پرسععتاران ایحرفه توسعععه در مهمی نقش اسععتراتژی، یک عنوان به پرسععتاری در راهبری برنامه

ستاری  آموزش شها  ها، تئوری از ایمجموعه با پر ستمها   و رو ست  شده  احاطه سی  منظور به همگی که ا

ستاری  عملکرد و آموزش میان پلی ایجاد سترش  نتیجه در و پر ستاران  دانش گ ستند  موثر پر   هدف. ه

ستاران  تربیت آموزش، نهایی ست  توانمند و ماهر بالینی متخصص  پر سعه  و مانایی و ا  از ها توانمندی تو

شی  نظام هر آرمانهای جمله ست  آموز ستاران  ما از هریک چه اگر. ا سمی  غیر صورت  به پر  تجربیات از ر

  بالینی  مهارتهای   ارتقاء  برای دنیا  تمام  در اخیر سعععالهای  در لیکن،. ایم برده بهره راهبر چند  یا  و یک 

شجویان  ساتید  از گیریبهره بالینی پرستاران  نیز و پرستاری  دان   به مجرب بالینی پرستاران  و پرستاری  ا

شجویان  آموزش امر در راهبر عنوان ستاری،  دان ستاری  جدید آموختگان دانش پر ستارانی  و پر   هب که پر

صه  شوده  بالینی یادگیری در را ای تازه افق شوند، می منتقل کاری جدید های عر ست  گ   فرض پیش. ا

 قاءارت به منجر تجربه با و کفایت با یپرسععتار اسععاتید کنار در کارکردن که اسععت آن دیدگاهی چنین

شد  و یادگیری ضوعی  یک تنها راهبری، برنامه. شد  خواهد شغلی  هایموفقیت و یاحرفه ر   آکادمیک مو

ست،  انتزاعی و سط  و عمل در بلکه نی صین    و شاغلین  تو ص س  شده  برده پی آن اهمیت به نیز متخ .  تا

  نقطه  خود این و دهد می پیوند  یکدیگر  با  را عمل  و آکادمیک   دنیای  که  اسعععت روابطی راهبری، برنامه  

 .است آموزشی مراکز در آن گیریبکار ضرورت در عطفی

ستاری  آموزش در راهبری های برنامه موفقیت از حاکی شواهد  ست  خدمت حین و خدمت از پیش پر .  ا

  دوجانبه نفع از حاکی پرسععتاری کارشععناسععی دانشععجویان برای راهبری برنامه به معطوف های پژوهش

  نگهداشعععت  و حفظ بر راهبری برنامه   اجرای .اسعععت برنامه   این از (mentee) رهجو و (mentor) راهبر
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  دجدی آموختگان دانش برای راهبری برنامه اجرای تاثیر از حاکی شععواهد .دارد بسععزایی تاثیر پرسععتاران

  افزایش صععد در 60 تا پرسععتاران ماندگاریو  اسععت آزمایشععی دوره طی و خدمت اوایل در پرسععتاری

  ازهت پرستاران  شغلی  پیشرفت  و شغلی،  رضایت  سازمانی،  تعهد ارتقای تواندمی راهبری برنامه. .هددمی

شته  پی در را کار   هب اعتماد ها، توانمندی و ها شایستگی   ارتقای منظور به است  ممکن راهبری. باشد  دا

ستاران  ای حرفه ارتقای و نفس، ستفاده  مورد پر   اهداف خدمت، از پیش راهبر های تالش با .گیرد قرار ا

  شععدن اجتماعی در راهبری. شععودمی محقق پرسععتاری ماهر نیروی تربیت برای کشععور سععالمت نظام

سین  شجویان ) خدمت از پیش مدر سی    دان شنا ستاری  (کار سزایی  نقش پر   و عاطفی حمایت با و دارد ب

  مثابه   به  راهبر یک  داشعععتن .شعععد خواهد  منجر نظری و بالینی  آموزش کیفیت  بهبود به  آنان  از روانی

سیار  و بدیل بی فرصتی   حسوب م متخصص  به کار تازه فرد از ای حرفه رشد  فرایند طی برای سودمند  ب

 .شودمی

 راهبری دستنامه

 توانمندسازی و خدمت حین آموزش دغدغه همواره ایران در پرستاری مسئوالن اخیر، دهه سه در

 رگذاراث پرستاری عملکرد و آموزش فاصله کاهش در تواند می که راههایی از یکی. اند داشته را پرستاران

 از استفاده با تواند می امر این. است پرستاری در خدمت حین و خدمت از پیش راهبری برنامه باشد،

 و اشتیبهد مراکز در شاغل باتجربه پرستاران و بالینی علمی هیئت اعضای باتجربه، علمی هیئت اعضای

 کار، تازه پرستاری مدرسین شامل رهجویان پرورش و رشد به کمک برای راهبر، عنوان به درمانی

انشکدهد. پذیرد صورت ها بخش سایر به وارد تازه پرستاران یا و کار تازه پرستاران پرستاری، دانشجویان

 در مجرب علمی هیئت اعضای تجارب از همواره ایران درمانی و بهداشتی آموزشی مراکز و پرستاری های

 پرستاران مشاور و راهنمایی برای تجربه با پرستاران از و دانشجویان، و کار تازه مدرسین راهنمایی امر

 (preceptor) پرسپتور کننده، هماهن  همکارآموزشی، مشاور، عنوان به پرستاری دانشجویان و کار تازه

 یاو  راهنما و ندارد وجود پرستاری آموزش راهبری برای منسجمی برنامه هنوز اما. اند نموده استفاده

 وینتد اساس این بر. است نشده تدوین و تهیه امر این در استفاده برای سالمت نظام سوی از ایدستنامه

 ایه برنامه از یکی عنوان به راهبر تربیت اجرای برای عملیاتی برنامه و پرستاری در راهبری دستنامه

 .گرفت قرار بهداشت وزارت پرستاری معاونت و بهداشت جهانی سازمان مشترک

. 

 دستنامه اهمیت و اهداف

 رنامهب اجرای و توسعه با تا است بهداشتی و آموزشی موسسات و پرستاران به کمک دستنامه این از هدف

 و دهند افزایش عمل و آموزش بین فاصله کاهش با را پرستاران های توانمندی و ها مهارت راهبری،
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 مدرسان برای راهنما یک مثابه به تواندمی دستنامه این. بخشند ارتقا را پرستاری های مراقبت کیفیت

 را عملی های توانمندی پرستاری، مهارت توسعه ضمن آن وسیله به تا باشد بالینی پرستاران و پرستاری

 و کار، تازه پرستاران دانشجویان، ،همچنین. دهند افزایش جدید های¬آوری فن و هارویه از استفاده در

 م،مفاهی دستنامه این. شوند مند بهره دستنامه این از توانند¬می راهبری برنامه به مندان عالقه سایر

 آن رار اجرایی کلی گامهای نیز و رهجو، و راهبر سازمان، برای پرستاری در راهبری برنامه فواید و اصول،

( مدیران) ها سازمان مسئوالن و راهبران، رهجوها، استفاده مورد تواند می دستنامه این. کندمی بیان را

 در مهارت و دانش به افزودن ضمن توانند می دستنامه این از استفاده با رهجویان و راهبران. گیرد قرار

 از یکی که خود های آموخته و عملکردها در تأمل و راهبری از خود تجربیات مرور به راهبری، زمینه

 تمهار و دانش افزایش منظور به توانند می( مدیران) مسئوالن. کنند کمک است، یادگیری های مولفه

 دستنامه این تمرکز .کنند استفاده دستنامه این از در سازمان خود یبرنامه راهبر یراه انداز یبرا خود

 راهبری برنامه اجرای در که است خدمت حین و خدمت از پیش پرستاری راهبری برنامه روی بر عمدتا

 .باشد کاربران راهنمای تواند می پرستاری در

 دستنامه تدوین مراحل و ها روش

 :گرفت صورت یرها، مراحل و اقدامات زروش راهبری، دستنامه ینمنظور تدو به

 مفهومی یادداشت  یک (concept noteتدو )بهداشت    یسازمان جهان  یندهنما ییدشد و به تا  ین

 .یدبهداشت رس یسازمان جهان یشرق یترانهو دفتر منطقه مد یراندر ا

 شت  جهانی سازمان  دفتر یانم یاتوافقنامه ستاری  مراقبت تحقیقات مرکز و بهدا شگ  پر   اهدان

 .شد امضا ایران پزشکی علوم

  ته کم یک مه ر   هدف  با ( core committee) اصعععلی ی نا ماهنگ  یزیبر گارش    یو ه پروژه و ن

 .شکل گرفت یپرستار یدستنامه راهبر

  کارگروه  یک (task forceبرا )دسعععتنامه   یسنویشها و مرور پ کارگاه   یل و تسعععه یریت مد  ی  

و آموزش،  یشععامل متخصععصععان پرسععتار یتخصععصعع کارگروه یاعضععا. شععد تشععکیل راهبری

ستاری  معاونت یندگاننما شی  معاونت و پر شت،  وزارت آموز شکی،  آموزش ودرمان  بهدا   و پز

 .بود یعلوم پزشک یهادانشگاه از نمایندگانی

 فر ص یسنو یشپ ودر داخل و خارج کشور صورت گرفت  یراهبر یشینهپ رسیو بر متون رمرو

 .شد ینچارچوب دستنامه تدو

 شد.    یالزم برا هاییتوانمند یینو در مورد تع برگزار روزه یکارگاه ک یک راهبران تبادل نظر 

توافق و اجماع حاصل شد. شرکت  یراهبر یکارگاه، در مورد چارچوب دستنامه آموزش یدر ط

مربوطه از   ینفعان ذاز  یندگی بودند که به نما     ینفر از افراد یکنندگان کارگاه شعععامل سععع       
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 هیجنت. هم رساندند  هحضور ب  یدر حوزه پرستار  ییو اجرا ینی،بال ی،مختلف آموزش  یهابخش

خدمت،   ینو ح خدمت، از پیش راهبری کلیات،: باشد بخش سه شامل  دستنامه  که شد  آن بر

 از برخی مورد در ین. همچناستراهبر، و رهجو  ی،مرتبط با راهبر یهاشامل عنوان هریککه 

 .گرفت صورت توافق خدمت از پیش یانراهبران و رهجو یهایژگیها و وتوانمندی

     قرار  یکه الزم است در دستنامه راهبر ییهاتوانمندی تا شد یلتشک یجلسه کارگروه تخصص

  در حثب به روزه یکنشست    یط یکارگروه تخصص   اعضای . شود  بندی دسته  و بازبینی یرد،گ

ها در دو دسععته توانمندی که رسععیدند نتیجه ینپرداختند و به ا یراهبر یهاتوانمندی مورد

  شععواهد، بر مبتنی عملکرد نفس، به اعتماد یت،و خالق یشععامل نوآور) یعموم یهاتوانمندی

  ارتباطی، ی،آموزش-مدیریتی ی،رهبر) یاحرفه یها ندیو توانم( مستمر یادگیری گروهی، کار

 .یرندقرار گ( بیمار ایمنی اخالقی،

 برآمده   یهایهبا توجه به توص  اصلی  یتهتوسط کم  یدستنامه آموزشی راهبر   یهاول یسنو یشپ

 آموزشععی برنامه کلی طرح همچنین و محتوا شععامل دسععتنامه این. شععد یناز کارگاه اول تدو

 .بود راهبری

 برگزار شعععد یکردن دسعععتنامه راهبر   ییروزه به منظور ارائه، مرور، و نها    یک کارگاه    یندوم  .

(  1 :کردند کار یرموارد ز یسه گروه کوچک بر رو . بودند یکسان شرکت کنندگان هردو کارگاه  

از  یشپ یراهبر یطرح برنامه آموزشعع یبرا یاتی( برنامه عمل2 ،ییشععده نها ینیدسععتنامه بازب

 ایران در خدمت   حین راهبری آموزش برنامه   طرح برای یاتی ( برنامه عمل  3و  یران،خدمت در ا  

شی  برنامه دوره طول و محتوا، نوع، بر که شتند  تمرکز ملزومات همچنین و آموز  ،ینچنهم. دا

  در. خدمت حین و خدمت، از پیش یات،کل: شود ینکه دستنامه در سه بخش تدو گردید مقرر

 .شدمیاستفاده  بایستی دست یک یراستا، از عنوانها ینهم

 شده از شرکت کنندگان در کارگاه توسط  یافتمطابق با نظرات در دستنامه نهایی نویس پیش

 .بهداشت ارسال شد یسازمان جهان یو به دفتر منطقه ا ینتدو اصلی یتهکم

 بهداشت ساختار    یسازمان جهان /یشرق  یترانهشده از دفتر منطقه مد  یافتدر نظرات اساس  بر

 .و مجددا به دفتر فوق ارسال شد شدداده ییردستنامه تغ

  ستنامه شجویان نفر از  دو به د ستاری  آخر سال  دان   در که بالینی مجرب مدرسچهار نفر  و پر

شارکت  آن تدوین شتند  م سا  تایید و مطالعه جهت ندا  یزن و بودن مفید و بودن کامل بودن، ر

 .شد اعمال نهایی نسخه در نظرات و یدگرد ارسال پیشنهادات ارائه
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 راهبری مفاهیم و اصول

 یراهبر

  یونانیعنوان قهرمان  به یسععهادو. اسععت یسععههومر در اود همچون یحماسععبرخاسععته از اشعععار  یراهبر

مراقبت و آموزش  یرود، فرزند خود را برامی طوالنی سفر  یک به تروا جن  در شرکت  برای که هنگامی

  بیانگر سنتی ارتباط این ترتیب، ینبد. 1کندمی یناناطم یسپرده و به و( الهه خرد و جن ) Mentorبه 

  و رازدار اعتماد، قابل خردمند، معلم یکا تجربه به عنوان بو  خردمندتر فرد یکاست که در آن  یارابطه

هام  قاء  و پرورش برای فراگیران به  بخش، ال مک  کیفی ارت ند می ک   و ایحرفهط تباار یک یراهبر. 2ک

ه  گاو آ تجربه باد فر یکمذکور،  یطتحت شععرا. ستا جانبهدو و منددسو ،طلبانهت، داومد طوالنیمعموال 

 کندمی حمایترا ( رهجو) کمتر تجربهد دارای فر ،عنوان راهبر هب

 یپرستار یاهداف راهبر

 یاندانشجو بالینیو  یآموزش یطمح یانحفظ و ارتقاء مستمر ارتباط م -

  یاحرفه یتهو ایجاد -

 ینیبه نقش بال ییاز نقش دانشجو گذز آموختگان دانشکمک به  -

 یانرهجو یو عمل آموزشی یتحما -

 رهجویان بالینی دانش یشافزا -

 یدجد یکار یهادر بخش یتفعال یالزم برا یکمک به پرستاران در کسب توانمند -

ضایت  یشافزا - ستاران  خدمت ترک کاهش شغلی،  ر شته   یکار و کمک به ماندگارتازه پر آنان در ر

 یپرستار

 محور یمارب یپرستار یهامراقبت یفیتارتقاء ک -

 بیماران رضایتمندی یشافزا -

 راهبری فرآیند

سبت  عمیق تعهد یک یجادا یراهبر ست  سازمان  اهداف به ن ست،  یادگیریفراتر از  یراهبر. ا در   یراز ا

شد  ،آن یهسا  سعه حرفه ا  ر  سوی  از طرفه دو حمایت یک یراهبر. شود  یمحقق م یزن کارکنان یو تو

 توسعه موجبدارد و  ساسیاو  مهم نقش پزشکین علوم نشجویای داگیردیادر  ،اسعععت رهجو و راهبر

 مرحله چهار شامل  راهبری یندفرآ. دمیشود فردر  بالینیی هارتمهاو  بالینیزش موآ ی،احرفهدی و فر

 :شودیها اشاره مآن به ذیل در یبکه به ترت است ییو جدا انتقال، تربیت، آمادگی،

ارتباط شعععروع به    یها یخو  یردگمی صعععورت رهجو و راهبر بین اولیه  تعامل   مرحله  یندر ا: يآمادگ 
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 کننده نقش هدایت زیادی مقدار به راهبر. کنندیم یراهبر و رهجو خودشان را معرف . کنندیشکستن م  

 طراحی برنامه در و کند آشنا  اهداف با رهجو را در تالش است تا  و عهده دارد را بر رهجو دهنده جهت و

ست تا     یضرور  راهبر و رهجو ینمداوم ب و رو در رو ارتباطات مرحله در این. دهد شرکت  ،آن زمان و ا

 از رهجو و راهبر آگاهی  از ینان اطم یبسعععتن تفاهم نامه برا   . برسعععند  توافق به  و کنند  ییناهداف را تع 

از  یآگاه  همچنین و راهبری موانع و محتوا یت، ها، ماه  یت ها و مسعععئول نقش راهبری، معنای  و اهداف 

 .است یراهبر و رهجو ضرور یهامالقات یو زمانبند یراهبر یهاروش

 خود که کنندمی سعی  فراگیران و شده  بیشتر  راهبر و بین رهجو آموزشی  مرحله، تعامل یندر ا :یتترب

سازی  و بیابند را شست    و هامالقات در این مرحله تکرار. نمایند مبادرت خود به خود  مرحله از کمتر هان

ست  قبل شرفت  مورد در گفتگو و برای بحث منظم طور به هم هنوز اما ا  به نیاز احتمال و برنامه و کار پی

 یناعتماد در طرف یجادو در جهت ا دارد تمرکز یادگیریبر ( یتترب)مرحله دوم . شود می آن انجام تغییر

  یهایاز توانمند یدراهبر با مرحله، یندر ا. باشععدمی ارزشععیابی و یادگیری یلها، تسععهبرنامه یو اجرا

شه  تنظیم مرحله، یندر ا. نماید ایجاد عمل و یادگیری برای محیطی و آورد عمل به یابیرهجو ارز  کارپو

 .شودیم یقتشو یشیصحبت کردن و بازاند یو رهجو برا ودشمی آغاز یادگیری

 می پیش تر مستقل  برنامه را و دوش  کمتر می روزانه های راهنمایی به فراگیر نیاز مرحله، این در :انتقال

  فعالیت   و مالقات  آخرین مرور یی،توان به خوش آمدگو  می مرحله  این در ها  فعالیت   ینااز جمله  . برد

 جلسه نمودن خالصه درنهایت و بعدی مالقات برای ریزی برنامه و بحث و بازخورد ارائه شده، انجام های

شاره  بعدی مالقات اهداف و زمانی برنامه برای توافق و ارائه بازخورد به   راهبر نقش مرحله، یندر ا. کرد ا

کار      کل هم عامالت اکثرا شععع ند گیبه خود م  یرهجو اسعععت و ت جه  در ی،به طور کل . یر   و راهبری نتی

  ی،یادگیراز  یتر یقو به درک عم یافته دسعت  اسعتقالل  از باالیی سعطح  به رهجو یادگیری، فرآیندهای

 .یابدمی دست یریگ یمتصم یندهایحل مشکل و فرآ

ستقل  اغلب رهجو یی،در مرحله جدا :یيجدا شتر  و کندمی کار م صمیمات  بی  مورد پذیرش راهبر او ت

.  ابدی پایان اهداف به دستیابی  از بعد یا موعد از یشتواند به صورت پ می رهجو و راهبر ینارتباط ب. است 

  یلدال از جمله. یابد خاتمه مختلفی یلتواند به دالیم یراهبر. اسععت یزیربرنامه یازمندن ییمرحله جدا

راهجو در مدت   یازهایدر تعارض با ن  یِوجود مشعععکالت احتمال  یا  یازها  رفع ن به  توانمی یخاتمه راهبر  

راهبر و رهجو، عدم انجام تعهدات توسط راهبر  یرهجو، ناهمگون یاراهبر  یتموقع یانقش  ییرتغ ی،راهبر

  دفرآین یندر ا یمرحله بعدمشخص شود    وشده   یزیربا دقت برنامه بایدمرحله  این .اشاره کرد  رهجو یا

 .یابد انتقال دیگری شرایط به یاد واز نو آغاز ش یراهبر یندفرآ لزوم صورت در تا تچیس
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 یدر پرستار یراهبر یایمزا

 :کرد یسازمان، رهجو و راهبر دسته بند برای یتوان در سه دسته کلمی را راهبری یایمزا

 سازمان

شجویان  آموزش ینددر فرآ یراهبر یاجرا ستاری  دان شکده  برای پر ستاری  دان ستان  و پر  ها و مراکزبیمار

  ینو عمل را کاهش داد و بد تئوریتوان فاصععله یم یبا راهبر. داردبر در ییهایتمنافع و مز یبهداشععت

.  تموثر برداشعع یگام گروهیکار  یزو ن یو آموزشعع یخدمات مراقبت پرسععتار یفیتبهبود ک یبرا یبترت

 یاجرا با. .شععودیمنجر م یاحرفه کارکنان دیگر و راهبر شععغلی رضععایت یشبه افزا راهبری ،ینهمچن

قادر خواهند بود    و یافته یشکارکنان سععازمان افزا یرحس اعتماد در راهبر، رهجو و سععا یراهبر برنامه

سانند    یهایتوانمند صه عمل بر ضا  یتوانمند یراهبر .خود را به عر ستاران  یعلم یئته یاع  یبرا و پر

شخص م    یراندم صت  امر این. دکنیسطوح باال م سازمان    یموفق برا یزیرها و برنامهفر سعه  فراهم   یتو

 .دسازیم

 رهجو

سعه مهارت می رهجو راهبر، با تعامل و راهبری ینددر فرآ ش و بازاند تحلیل، یادگیری، یهاتواند به تو   یی

تواند به  یم یراهبر. شععودمی یتدر عمل در او تقو ییو اعتماد به نفس، اسععتقالل و خودکفا یابددسععت

سازمان    سعه  س وش  ردر رهجو منج یاو حرفه یتو سهیل  را کمال به او یدند و بلوغ و ر بعالوه،  . نماید ت

بعد از گذراندن دوره     . اثرگذار باشعععد   یالگو یک  ترتیب  ینشعععود تا بد  یرهجو فراهم م یبرا موقعیتی

.  شععودمی یامه ینیکار بال یطچالش و مواجهه با مشععکالت مرتبط با حرفه در مح یرهجو برا ی،آموزشعع

، همچنین. سععازدمیمناسععب و حل مشععکل توانمند  یهاحلمباحثه و ارائه راه یم رهجو را برا یراهبر

 یاحرفه یهاتوانمندی به دسععتیابی در رهجو تشععویق به رهجو و راهبر ینتعامل دوسععتانه و همدالنه ب

 .شودیمنجر م

 راهبر

و   یرهبر یهاو مهارت یابدمیدر راهبر توسعععه  یاو حرفه یدانش سععازمان یراهبر یندفرا ازبا اسععتفاده 

  و یزشد و رقابت، انگوشعع میمنجر  یشععغل  یترضععا  یشبه افزا یراهبر. گرددمی یتدر او تقو یارتباط

  فرد ی،با راهبر. سعععازدمی فراهم را ها مهارت و دانش تجارب، ها، ایده گذاردن اشعععتراک به برای تمایل

قاد  می ند تفکر انت هد  یتوا نایی  ینهمچن. را در خود پرورش د قاد  توا قاد  پذیرفتن  و کردن انت   او در انت

 .3کندمی یداپ یاحرفه و شغلی توسعه فرصت راهبر ینهمچن. دشومی تقویت
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 راهبر ینقش ها

 :عبارتند از ایمشاوره و بودن الگو گری،تسهیل حمایتی، آموزشی، نقش شاملراهبر  یاصل یهانقش

 :يآموزش

 فکری یتآموزش و توسعه ظرف -

 ه اطالعات و دانش به رهجوئارا -

 نقاط قوت و ضعف رهجو درخصوص بازخورد ارائه -

 یپرستار کارکنانو  یرانفراگ یادگیری یلتسه -

 :یتيامح

 در حرفه یو یشرفتپ و رهجو یهایتبروز ظرف یاستفاده از نفوذ خود به عنوان راهبر برا -

 . نیست پذیر امکان آن به دستیابی رهجو برای تنهایی به که شرایطی یجادا -

 رو یشها و مشکالت پبحران در رهجو از یتحما -

 نو یهاایده بیان و یدتول یق رهجو برایشوت  -

شخ  ییوانات - شد و چه موقع حما  یحام یامرحله چه در اینکه یصراهبر در ت  را خود یتبا

  وی یلرهجو و تبد یهاتوانمندی یریگشکل  به امر این. است  اهمیت حائز بسیار  بردارد،

 کند.یفرد مستقل کمک م یکبه 

 :یگریلتسه

  بهدر  ییرهجو و راهنما یبرا یدکسععب تجارب جد یمناسععب برا یطشععرا سععاختن فراهم -

 شده کسب تجارب یریکارگ

و   یو عاطف  یروان یت حما  منظور به  یچیده سعععخت و پ  های  فعالیت   یاجرا در همراهی -

 توانمندی افزایشرهجو با هدف  یقتشو

 یدمنابع و مشاغل جد به دستیابی برایسازمان  بهرهجو  یمعرف -

 ها ارهجو به درس گرفتن از اشتباهات و خط تشویق -

 الگو بودن:

و   دیبا تقل یکند تا ومی منتقل رهجو در انگیزه ایجاد با و یرمسععتقیمراهبر تجارب خود را به صععورت غ

 .و راهنما باشد هدایت یرتکرار به دنبال مس

 :یامشاوره

 خود یندهانداز آچشم ترسیم و ها مندی توان درکشف رهجو به کمک -
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 ربه اهداف مورد نظ یابیدست جهت دررهجو  یتهدا -

رهجو و عواقب   یها یریگتصعععمیم یجقرار دادن تجارب ارزنده خود در مورد نتا    یار اخت در -

 آن

 و یو درمان یدر مراکز بهداشععت یدیافراد کل یررهجو به همکاران، پزشععکان و سععا  معرفی -

 یبا فرهن  سازمان وی ساختن آشنا

 راهبر های توانمندی

ست    برتر راهبر در عملکرد یانگرب یتوانمند واقع در  از یاشامل مجموعه  هایتوانمند .شغل مورد نظر ا

صیتی،    هایویژگی ها،مهارت دانش، ست که  شغل  با مرتبط هایو تجربهعالیق،  شخ سب     ا صورت ک در 

  کار یرویاکنون از ن. بپردازد مسئولیت  انجام به متوسط  حد از سطحی باالتر  خواهد بود در ها فرد قادرآن

دهند،   یکه ارائه م   یو خدمات   یدات رود تا در تول یئه دهنده خدمات، انتظار م     اها و مراکز ار  سعععازمان  در

شتری  یرتاث شته  بی شند  دا سئله  ینا .با سات آموزش بال   مو مورد در م ستاران  ینیس   و خدمت از پیش پر

  یعموم یهاتوانمندی به مجهز پرستاری  راهبران که است  ضروری  ین،بنابرا. کندمی صدق  خدمت حین

 .دیاب یشافزا یآموزش و عمل در پرستار یفیتباشند تا ک یاحرفهو 

 راهبر يعموم یهایتوانمند

 :ازراهبر عبارتند یعموم یهایاز توانمند یبرخ

ستاری  مراقبت ارائه برای متعالی یزهانگ - ست. به طور  اثربخش پر   جویان،مدد به یار یب یکه خدمتیا

گاری  با  همراه با   توقع یب یورز و عشعععق پرهیز درک از اخالق و مقررات را در آموزش و  همراه 

 .عملکرد خود نشان دهد

  یپرستار یهامند مسئلهنظام حل و علمی تبیین در یتابتکار و خالق -

 اعتماد به نفس شتندا -

  با طمرتب یادگیریهای نظریه یریکارگ به در خود رشته  تخصصی   دانش و یهاز دانش پا یمندبهره -

 راهبر

 مربوطه ینیبال یهادر مهارت یمهارت در انجام خدمات اثربخش و توانمند -

 بر شواهد یعملکرد مبتن -

 آن هدایت و سالمت یمدر ت یمهارت انجام کار گروه -

 پرستاری حوزه در خصوصاً العمر مادام و مستمر یادگیریاهتمام به  -

 یگرانخود به د یهایتها و انتقال دانش، تجارب و قابلیافتهها و ثبت آموخته ییتوانا -

 ها در انتقال دانش  و موفقیت آن یهای راهبربرنامه تأثیرگذاری روند یابیارزش ییتوانا -
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 یقانون مدار -

 دستنامه انکاربر

در   یمشععترک راهبر یتهخدمت و کم یناز خدمت و ح یشپ یاندسععتنامه راهبران و رهجو ینکاربران ا

شکده  شگاه ها/ دان شک  یهادان ستند  یرانا یعلوم پز ستنامه  ینا. ه سط  د شت،  وزارت تو و   درمان بهدا

شک  شگاه  یآموزش پز شک  یهابه دان شگاه  راهبری یتهکم. شد  خواهد ابالغ یراندر ا یعلوم پز   یهادر دان

  ینیبال یآموزشعع یهایطو مح ییو ماما یپرسععتار یهاموظف به طرح برنامه در دانشععکده یعلوم پزشععک

 .هستند

 

 

 



 

 دوم فصل

 

  پرستاری آموزش
 

 

 مقدمه

سابقه طوالنی      ستاری با  شته پر شگاهی، همپای     در  ر شته های دان خدمات مراقبتی به عنوان یکی از ر

اسععت. نیاز به خدمات   کردهوری پیشععرفت های زیادی فنانیازهای انسععان و گسععترش علم و پیچیدگی 

شته        سخ به  شد مقاطع تحصیلی   ولحاظ محتوا  بهتخصصی پرستاری موجب توسعه این ر ست. در پا   ه ا

  و یابیممتحنه، ارزش  یاتنیازها و درخواست های نوپدید مددجویان، ه  ،الزامات سند تحول نظام سالمت  

ستار    یزیبرنامه ر شته پر ش  یریتمد یر سه زم    یندر ا یآموز شته را در  ش  یزی،برنامه ر ینهر و   یابیارز

 . است دار عهده ها آزمون

  انقالب از بعد و قبل پرستاری آموزش های دوره تکاملي سیر و تاریخچه

  و آغازشد  مذهبی مبلغین توسط  ارومیه شهر  در 1294 سال  در نوین شکل  به ایران در پرستاری  آموزش

 .شد آغاز مذهبی گروهی توسط نیز تبریز شهر در پرستاری آموزشگاه اولین 1295 سال در

و در   های پرستاری به تصویب شورای عالی معارف رسید    اساسنامه آموزشگاه    شمسی،   1315تیرماه سال  

، برنامه دروس پرستاری مورد تایید شورای یاد شده قرار گرفت. در پی آن آموزشگاه های       1316مهرماه 

شرکت نفت آبادان )    ستاری  شید  شیرو  ،(1320پر   نمازی( 1328) تهران(، 1327)همدان و سابق  خور

شت، (، 1333) شیراز  شاه  ر شهد  جرجانی و کرمان   با داوطلبین پذیرش به( 1341) کرمان و( 1338) م

 .کردند اقدام پرستاری ساله سه دورة برای متوسطه کامل دیپلم مدرک

 زیربخش از یکی عنوان به پرسععتاری آموزش بخش بهداری، وزارت بهداشععت بخش در 1331 سععال در

  تدوینبخش گسععترش مراکز آموزش پرسععتاری،   نای ایجاد از هدف. شععد ایجاد پرسععتاری واحد های

 یآموزش  ریزی، برنامه طراحی، برای پرستاری  مدرسان  سازی  توانمند و پرستاری  آموزش استانداردهای 
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 کیلتشععانجمن پرسععتاری  یارزشععیابی بود. بخش آموزش پرسععتاری وزارت بهداری با همکاری اعضععا و

نظر وزارت علوم اقدام به برنامه ریزی در مقاطع پرسعععتاری فوق دیپلم، لیسعععانس و فوق   زیر یا یتهکم

سال           سط این بخش در  شده تو ستاری برگزار  ستاری کرد. طی اولین گردهمایی پر سانس پر ،  1335لی

سال     شد که از  سان          1337مقرر  شگاه ها یک صیل در آموز شرایط ورود و تح ستاری و  برنامه آموزش پر

شد. لذا  سال   با سنامه آموزشگاه    1337در  سا شورای عالی فرهن ،    ،های پرستاری ، طبق ا  شرط مصوب 

ارزش معادل لیسانس    باپرستاری سه سال     آموزشداوطلبان دیپلم کامل متوسطه و طول دوره   پذیرش

ستاری   صی و فنی، دروس علوم رفتاری و اجتماعی      ،. در این برنامهشد  تعیینپر صا عالوه بر دروس اخت

  در (BScN)نخسععتین دوره آموزش چهار سععاله )لیسععانس( پرسععتاری  ،1344سععال  نجانده شععد.نیز گ

ستاری فیروزگر   " ستیتو عالی پر شاور  "ان شت  یسازمان جهان  ینبا نظارت م  . به دنبال آنشد  آغاز بهدا

سانس، دورة تکمیلی        سب مدرک لی شگاه ها به منظور ک سایر آموز را طی کردند تا   آندانش آموختگان 

مراکز  یبا تصععویب دورة لیسععانس پرسععتاری در وزارت علوم و آموزش عالی تمام 1354ه در سععال اینک

  یهمزمان برنامه ها آموزش عالی پرسعععتاری موظف به ارائه دورة چهارسعععاله با برنامه متمرکز گردیدند.

 یو آموزش پرستار یپرستار یریتتخصص مد 2و  یشگرا 5با  یسانسدر مقطع فوق ل یآموزش پرستار 

پرستاری ملی سابق موفق به اخذ مجوز برگزاری    آموزشگاه  1354درسال   .یدوزارت علوم رس  یببه تصو 

  به موفق ایران پزشکی  مرکز پرستاری دانشکده  1355 سال  در شد.  پرستاری  آموزشلیسانس   فوقدورة 

  لیعا انسعتیتو  1356 سعال  در و گرایش 5 با پرسعتاری  آموزش لیسعانس  فوق دورة در دانشعجو  پذیرش

 آموزش و پرسععتاری مدیریت لیسععانس فوق های دوره در دانشععجو پذیرش به موفق فیروزگر پرسععتاری

 .شدند پرستاری

  ستاد پرستاری شاخه، 1359 سالماه  شهریورپس از انقالب اسالمی و تاسیس ستاد انقالب فرهنگی در    

  هب شععدید نیاز پی در. کردپرسععتاری  آموزش اقدام به بازنگری متمرکز برنامه های و یلتشععک شععده یاد

  کاردانی سععاله 2 دوره تحمیلی، جن  رویداد و ها دانشععگاه تعطیلی دوره یک از پس پرسععتاری خدمات

ستاری  سط  1361سال  در پر صویب  ستاد  تو ساس  و ت صوب  ضوابط  برا  کزامر فرهنگی انقالب ستاد  م

آموزش پرسعععتاری اقدام به پذیرش داوطلبان مرد و زن دارای دیپلم کامل متوسعععطه از طریق آزمون          

  و تأسیس  مدرس تربیت دانشگاه  پزشکی  علوم دانشکده  پرستاری  گروه 1361 سال  در. کردندسراسری   

و مدیریت پرستاری با گرایش های مورد تصویب     آموزش ارشد،  کارشناسی  پذیرش دانشجو در مقطع   به

 شیراز، بهشتی، شهید ایران،تهران،  یعلوم پزشک هایدر دانشگاه 1365در سال  .کرد اقدامگرایش (  5) 

کی دانشکده علوم پیراپزش   پرستاری  گروه .شد  تاسیس  پرستاری  ارشد  کارشناسی   مقطع مشهد  و تبریز

سال      شگاه امام حسین)ع( نیز در  شی خود را با  1363دان ستاری    پذیرشفعالیت های آموز شجوی پر دان

صویب  با 1364 سال . کرددر مقطع کاردانی آغاز  سی   برنامه ت شنا وره  د حداقلناپیوسته پرستاری با    کار
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دو سعال به منظور ادامه تحصعیل دانش آموختگان مقطع کاردانی رشعته پرسعتاری، مراکز آموزش عالی      

 این مقطع اقدام کردند.  پرستاری به پذیرش دانشجو در 

سال        با شکی، در  شت، درمان و آموزش پز شکیل وزارت بهدا ستاری و      1365ت شکده های پر و ایجاد دان

ستاری ارتقاء یافت. ب  شی   یتفعال ،دنبال آن همامایی، کیفیت آموزش پر ستاران آموز   تادیس  درحوزه پر

 گسعععترش، ریزی،برنامه مختلف ابعاد در پزشعععکی وآموزش درمان بهداشعععت، وزارت آموزشعععی معاونت

شیابی   از پسشورای عالی انقالب فرهنگی   1366 سال  در. گرفتای به خود تازه شکل  بازآموزی و ارز

دورة کاردانی را لغو و مجددا برنامه کارشناسی پیوسته پرستاری تصویب        پرستاری  شاخه  از نظرخواهی

شج      ستاری ومامایی عالوه بر پذیرش دان شکده های پر سته اقدام به      شد ودان سی ناپیو شنا و در مقطع کار

سته نیز        سی پیو شنا شجو در مقطع کار سی    آموزش های برنامه 1369 سال . کردندپذیرش دان شنا   کار

  های  نامه   آیین گرفتن نظر در با  که  طوری به  شعععد بازنگری  نگر جامعه   رویکرد بر تمرکز با  پرسعععتاری 

 نیمسال دو در کارآموزی از بخشی بالینی، و نظری آموزش روش دروس، محتوای در تغییر ضمن موجود

 .شد منظور عرصه در کارآموزی صورت به آخر

 یتارپرس یعلم یاته یاعضا یتارتقاء وضع یازبا توجه به ن که یدکتر مقطع در پرستاری آموزش برنامه

سال   ،شده بود  ینو تدو یهته یمتوال یسالها  یط س  1373در    عالی شورای درالزم  یها یپس از برر

صویب  به ریزی برنامه سید  ت شکده  1374 سال  در. ر ستاری  دان شکی  علوم مامایی و پر  از پس تبریز پز

   .کرد اقدام مقطع این در دانشجو 3 پذیرش به مجوز کسب

 یبتصو  ازو پس  یبازنگر ی،سراسر   یبا نظر سنج  یکبارسال   4هر  پرستاری مقاطع آموزش  یها برنامه

 .شود یجهت اجرا اعالم م یپرستار یبه دانشکده ها یزیبرنامه ر یعال یشورا

ضر  درحال سال   حا شی  برنامه 184 تعداد( 1398) سی    آموز شنا سته  کار ستاری  پیو سط  پر  102 تو

شکده  سته به     هایدان ستاری واب شکی و      69پر شکده دولتی علوم پز شگاه/ دان شگاه آزاد   89دان واحد دان

  علوم دانشععگاه و اسععالمی آزاد و دولتی هایدانشععگاه در مرکز 191 تعداد. اسععتاسععالمی در حال اجرا 

شگاه      یروهاین ،اهللبقیه پزشکی  شاهد. )دان سلح،  شگاه علوم بهز  مدرس تربیتم ستی و دان  یوانبخش و ت ی

 .رشته را عهده دار است( یندر ا یلیتکم یالتتحص یتمسئول

 :پرستاری آموزش مدیریت

شاره  چنانچه سالم  انقالب یروزیپ قبل از شد  ا ستار    آموزش بخش یا شته پر ستاری  ادارهتوسط   یر  پر

 پیروزیاز  پس .شد می مدیریت اداره علوم وزارت نظارت تحت یآموزش پرستار  کمیته و بهداری وزارت

امر  نیشدو سپس ا یریتمد فرهنگی انقالب ستاد  پرستاری  شاخه  نظر ابتدازیر  پرستاری  اموزش انقالب
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  یعلوم پزشک  ریزی برنامه عالی شورای  نظارت حتت یرشته پرستار   یابیو ارزش  ممتحنه هیاتعهده  به

 شودمی پرداخته آن مختصر شرح به زیر در که شد واگذار ،یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 (پرستاری)بورد  پرستاری رشته ارزشیابي و ممتحنه هیات

ستاری  بورد سمی  طور به پر سئولیت  و شروع  1371 سال  از ر .  بود مداح باقر سید  سادات  خانم با آن م

 مراکز ارزشععیابی و نظارت انجام آموزش، شععرایط و کیفیت بهبود آموزشععی نهاد این تشععکیل از هدف

شی  مختلف ست  بوده آموز ضا ا ستار  ی.اع  این به کار روش و شوند  می انتخاب یکبارسال   2هر یبورد پر

  علوم های دانشگاه  به بهداشت  وزارت آموزشی  محترم معاونت سوی  از یکبار سال  2 هر که است  ترتیب

  بنا مامائی و پرسعععتاری دانشعععکده علمی هیات اعضعععای از نفر 3-1 معرفی بر مبتنی ای نامه پزشعععکی

 را افراد خود، شععیوه با بهداشععت وزارت اسععاتید، معرفی از.پس شععود می ارسععال دانشععکده برگسععتردگی

 طور به جلسات . شوند  می بورد عضو  وزارت محترم مقام ابالغ با سال  2 مدت برای اساتید  این و انتخاب

 :است زیر شرح به پرستاری بورد های مسئولیت. گردد می تشکیل یکبار ماه هر معمول

 ریزی برنامه( الف

شی  ریزی برنامه ستاری  مقاطع آموز شته  یبازنگر و پر شکیل کمیته راهبردی، کمیته   مرتبط هایر با ت

ی مذینفعان و انجام نیازسنجی به روش ک تمامیهای تخصصی، تدوین و معتبر سازی ابزار نیازسنجی از  

طی جلسععات متعدد   ،( از سععراسععر کشععورonlineو کیفی با اسععتفاده از ظرفیت های نیازسععنجی برخط)

  ،کارشعععناسعععی هایفعان بازنگری برنامهذین تمامینیازسعععنجی با بهره گیری از نظرات صعععاحبنظران و 

سی   شنا شد  کار ستاری  تخصصی   دکترای و ار ست.    یکبارسال   4هر  پر   بازنگری از هدفصورت گرفته ا

ستاران توانمند، ماهر، عالقمند و خردورز را تربیت     یبرنامه بازنگر یبا اجرا اینکه هابرنامه شده بتوان پر

  -د. بدیهی اسععت این مهم با داشععتن انگیزه کافی، اجرای مناسععب برنامه، تامین الزامات سععاختاری  کر

شی و همکاری   شی،   تمامیتجهیزاتی آموز شتی کارکنان آموز ، مدیریتی و پژوهشی امکان   یو درمان بهدا

 پذیر است. 

 ارزشیابي( ب

 ریدکت و ارشد کارشناسی ناسی،کارش مقاطع در رشته تاسیس هایدرخواست تمامی ارزشیابی حوزه در

ر  و نظارت ب یبررس  یاته ینتوسط ا  یمراکز متقاض  یرمسلح و سا   یروهایآزاد، ن ی،دولت هایدانشگاه  در

  یات را در جلسعععه ه یابی ارزشععع نتیجه ها انجام داده،    ید بازد  ینح در را ینیو بال  یآموزش نظر یند فرا

صورت برخوردار  ستاندارد ها    یممتحنه ارائه و در  ضوابط و ا صم  یاز  ض  یممورد نظر ت میاتخاذ  یمقت

 . شودمی ارائهگسترش  یاعالم به شورا یبرا یهعلوم پا یخانه شورا یردب به ها ارزشیابی گزارش .گردد
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 ها آزمون/ ممتحنه( ج

شامل دانش حرفه       ص  ستاری  سی در پر سا صمیم الحیت های ا ساله،   ای، مهارت، ت گیری بالینی، حل م

 نتا فارغ التحصیال گردد میکمک رویکردهای نوین آموزشی محقق پاسخ گویی اجتماعی را به  ارتباط و

ضه     صالحیت ها را به جامعه عر سالمت آحاد جامعه بردارند.      جهتو گامی در  کننددارای این  ضمین  ت

 ممتحنه هیات وظیفه این انجام در. گیردیممتحنه قرار م یاته وظیفه حوزه در هاصالحیت  این بررسی 

ساسی   رویکردهای متعدد جلسات  برگزاری با پرستاری  ه  مصاحبه ب  و آزمون کتبی، سواالت  طراحی در ا

 هاآزمون ینو ساالنه ا یرا طراح یکارورز یشپ یدوره، آزمون مهارت یانآزمون جامع پا یستگاهی،روش ا

شت  وزارت سنجش  مرکز همکاری با را شگاه  و بهدا شکی  علوم هایدان شور     پز سر ک شگاه  سرا  آزاد و دان

 .کندمی برگزار اسالمی

 ستاریرپ رشته مختلف مقاطعرشته و  تعریف

 تعریف رشته:

  ومبتنی بردانش  سععالمت های مراقبتشععاخه ای از علوم سععالمت اسععت که به ارائه  رشععته پرسععتاری

خانواده و جامعه در ابعاد   ،توانمندی های حرفه ای الزم در راسععتای تامین، حفظ و ارتقاء سععالمت فرد  

 پردازد.جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی از پیشگیری تا نوتوانی می

 :یرشته پرستار یليتحص عمقاط

 ( BS.c.N) کارشناسی (الف

 :هایرشته شامل (MS.N) ارشد کارشناسی( ب

 روانروان و  سععالمت -3 جامعه سععالمت پرسععتاری -2 (جراحی و داخلیبزرگسععاالن) پرسععتاری -1

 پرسععتاری -7 ویژه هایمراقبت  پرسععتاری -6 پرسععتاری مدیریت -5 کودکان پرسععتاری -4 پرسععتاری

  - 11 توانبخشی  پرستاری  -10 اورژانس پرستاری  -9 سالمندی  پرستاری  -8 نوزادان ویژه هایمراقبت

 کودکان ویژه های مراقبت پرستاری -12 و ،نظامی پرستاری

 (PhD.N) یپرستار تخصصی دکترای( ج

 پرستاری تخصصی دکترای رساله در انتخابی موضوع بر مبتنی تخصصی های گرایش با

 : شرایط و نحوه پذیرش در دوره

 کارشناسی( الف
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شتن           سری، با دا سرا شی علوم تجربی و از طریق آزمون  صورت متمرکز از بین داوطلبین گروه آزمای به 

 شرایط تحصیلی، سالمت جسمی و روانی الزم طبق مقررات

 ارشد کارشناسی( ب

 رشدا کارشناسی آزمون طریق از و پرستاری کارشناسی مدرک دارای داوطلبان بین از متمرکز صورت  به

 تبطو طبق ضوابط مر یشغل یلی،تحص شرایط داشتن با پزشکی گروه

 یپرستار تخصصی دکترای( ج

ص    یکه در مرحله اول آزمون دکترا ینیاز داوطلب یمتمرکز و دو مرحله ا یمهصورت ن  به ص   هب که یتخ

سری    صورت  صاب  حد شود می برگزار سرا ست  به را الزم ن صاحبه  اند، آورده د ستگاهی  روش به م   ای

(MMI )و ضوابط مرتبط شرایط داشتن با بهداشت وزارت سنجش ضوابط طبق و 

 (باورها و ها)ارزش فلسفه

 :است مدنظرمقاطع  یهکل درزیر  هایارزش پرستاری آموزش در

  به جامعه جانبه همه و متوازن پیشععرفت و معنوی رشععد اسععالمی، فرهن  اعتالی اخالقی، تعالی -1

 مورد تاکید است.  هابرنامه در حقیقی کمال سوی

 .باشند دانشجویان معنوی رشد ساز زمینه بایستمی آموزشی هایبرنامه -2

 قح دلیل همین به و است ذاتی کرامت دارای مخلوقات، بهترین و خداوند جانشین عنوان به انسان  -3

 .است محفوظ او برای گیریتصمیم حق عقالنیت، داشتن صورت در و سالمت حیات،

مل درونی و بیرونی در               سعععالمتی -4 عامل عوا مل مختلف و ت تاثیر عوا حالتی پویا اسعععت که تحت 

 پیوستاری از حداکثر تا حداقل در حال تغییر است. 

 شرایط اساس بر و روزآمد ایحرفه دانش به توجه با را فرد سالمت موقعیت توانمی شرایطی هر در -5

 .داد سوقاجتماعی و معنوی به سمت بهبود  ی،روان زیستی، واقعی

سان  ویژگی ترینمهم -6 ست  تفکر و عقل قدرت از برخورداری ان سانی  هایارزش سمت  به را او که ا   ان

  یادگیری سایه در فضایل این تکمیل و دهدمی سوق انصاف و صداقت عدالتخواهی، اخالق، همچون

 .گیردمی صورت مستمر

 .یابدمی معنی تیمی هماهن  کار سایه در مددجویان از پرستاری و سالمت از مراقبت -7

 تشعععکیل  را او وجود یکدیگر  با  تعامل   در که  اسعععت مختلف ابعاد  از نظیر بی ایمجموعه  انسعععان -8

  و حقوق دارای کدام هر که است  هاییانسان  ارتباطات و تعامالت حاصل  نیز جامعه کلیت. دهندمی

 .  باشندمی خاص هایمسئولیت

  اجتماعی، زیسععتی، عوامل تاثر و تاثیر در او وجود که کندمی ایجاب انسععان به سععیسععتمی دیدگاه -9
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 .گیرد قرار مراقبت و بررسی مورد معنوی و فرهنگی

 تنوع و شععده سععالمتی متغیر نیازهای بروز موجب زندگی محیط و شععرایط در موجود متغیر عوامل -10

 .  کندمی ایجاب را پرستاری هایمراقبت

 به  یادگیرنده   و یاددهنده   هماهنگی  و تعامل   در که  اسعععت دوجانبه   فرآیندی  یادگیری  و آموزش -11

 .یابدمی سوق یادگیری اهداف سمت

 قطری از که است حرکتی روان و عاطفی شناختی، هایمهارت کسب بر مشتمل  پرستاری  یادگیری -12

 .شود می میسر استاد الگویی نقش و مختلف علوم آموزش

ستاری  آموزش -13 ست می پر شد  ساز زمینه بای شجویان  جانبه همه ر   یادگیری به آنان تعهد و شده  دان

 . شودرا موجب  ایحرفه تعالی و العمر مادام

 ریگیتصععمیم و مشععکل حل در انتقادی تفکر از اسععتفاده توان ارتقای مبنای بر پرسععتاری آموزش -14

 .شود میطراحی 

  و توانایی نیاز، مبنای  بر و کند  کمک  یادگیری  بهبود به  که  آموزش در نوین های روش از اسعععتفاده  -15

 .شودمی توصیه شده، طراحی فراگیران قبلی تجربه

  هایبرنامه تاکید مورد پرسعععتاری، هایمراقبت انجام منطقی چارچوب عنوان به پرسعععتاری فرآیند -16

 .استآموزش پرستاری 

 .استجامعیت گرا و جامعه نگر در مراقبت از سالمت مردم مقرون به صرفه و در دسترس  خدمات -17

 بهبود به و شععده آموزشععی موضععوعات شععدن دارمعنی باعث آموزش در تحقیقات نتایج از اسععتفاده -18

 .کندمی کمک هاآموزش کیفیت

 برخوردار است. یا یژهو یتمددجو از اهم یماریب یندو تبادل اطالعات در بهبود فرا یمیکار ت  -19

 (انداز)چشم دورنما

پرسععتاری همگام با نیازهای در حال تغییر جوامع به نحو پویایی   آموزش هایبرنامه آینده سععال ده طی

  مقاطع آموختگاندانش. کند کسب  را پرستاری  آموزش جهانی و ایخواهد توانست استانداردهای منطقه  

ستاری  مختلف صل  پر   تمامیدر  هامراقبت ارائه در موثری و شده  تعریف جایگاه برنامه، این اجرای از حا

ست خواهند آورد. دانش          شور به د سالمت ک شگیری تا بازتوانی در نظام  سالمت از پی  آموختگانسطوح 

را در مسیر پیشرفت سطح سالمت آحاد جامعه و بهبود      ایخدمات اثربخش و مقرون به صرفه  رشته  این

ی  یان،      تکیف مددجو ندگی  قات بر  مبتنیز ناوری  و تحقی خدمات دانش      ف ند داد.  ئه خواه گان ارا  آموخت

 . بودواهدخ المللیبین سطح در عرضه قابل و منطقه نخست رتبه در کیفیت لحاظ از پرستاری هایبرنامه

 )ماموریت( رسالت

اسععت که با تکیه بر دانش روز، مهارت و   آموختگانیپرسععتاری تربیت دانش آموزش هایبرنامه رسععالت
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سوزی کارآمدی، ایمان و تعهد،    خدمات ای،و برقراری ارتباطات موثر حرفه ایحرفه اخالق مهربانی، و دل

 مرحله  از جامعه   آحاد  نیاز  با  ارتباط  در را پرسعععتاری  مدیریت   و پژوهش آموزش، پرسعععتاری،  مراقبت 

ستاندارد،  ایابزاره و هاروش با بازتوانی تا پیشگیری    که کندیم تربیت پرستارانی  برنامه این. کنند ارائه ا

 را خود ایاخالق و تعهد حرفه   ،مهارت  دانش، مرتباً  خدمت   دوره در و بوده خودراهبر یادگیری  به  متعهد 

 .کنندمی روز به ابعاد همه در

 یآموختگان رشته پرستارپیامدهای مورد انتظار از دانش

 گان این دوره باید قادر باشند:  دانش آموخت

 در ریپرسععتا حوزه در خدماتی و مدیریتی پژوهشععی، آموزشععی، امور توسعععه برای راهبردی برنامه  

 .کنند تدوین خود خدمت محل منطقه

 سععالمت   هایمراقبت مدیریت و اجرا در و ریزی برنامه جامعه سععالمت هایشععاخص ارتقای برای

 .کنندنقش  یفایا

 کنند نقش ایفای سالمت نظام مدیریت در الزم شرایط داشتن صورت در. 

          سب و سالمت ارتباط منا ضای دیگر تیم  شک معالج و اع با بیماران، همراهان بیماران، خانواده، پز

 موثر حرفه ای برقرار نمایند.  

 ستفاده  با شی  هاییافته از ا شخیص    نیازهای پژوه ستاری  سالمت مددجویان را در قالب ت های پر

 د.کننتعیین 

  ه، آنرا اجرا و  کردارتقای سععالمت مددجویان برنامه مراقبتی تدوین  وبرای برطرف کردن مشععکالت

 ارزشیابی نمایند.

  (.و ینیکجامعه )منزل، مدرسععه، کل های مختلفاز بیماران در همه رده های سععنی و در عرصععه...  

 .دهد توسعه را " خود از مراقبت " آموزش و کردهمراقبت 

  ،همراهان و خانواده آنان آموزش دهند.به مددجویان 

 باشند داشته را مددجویان پرستاری مشکالت رفع برای سالمت تیم کردن هماهن  توانایی. 

 .یاد گیرنده مادام العمر باشند 

 هبردهای آموزشيرا

 بر راهبردهای زیر استوار است: پرستاری آموزش هایبرنامه

ستاد محوری    ،ظیفهآموزش مبتنی بر و شجو و ا  لحبتنی بر آموزش م ،نگر هآموزش جامع ،تلفیقی از دان

  ،یریگ میبر قضاوت و تصم   یمبتن بالینیآموزش  ،آموزش مبتنی بر موضوع  ،نگریادگیری جامعه ،سئله م
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  در ،سععالمت نظام درآموزش مبتنی بر ارائه خدمات  ،آموزش سععیسععتماتیک ،آموزش مبتنی بر شععواهد

 جامعه سطوح

 ها و فنون آموزشي: روش

 ها و فنون آموزشی زیر بهره گرفته خواهد شد:، عمدتاً از روشرشتهدر این 

 هایروش و کارشناسی   دانشجویان  ارشد،  کارشناسی   دانشجویان  ،اساتید از  یسلسله مراتب   آموزش  

 (آموزشی راندهای در هاگروه سایر و پرستاران پزشکان، زمان هم)آموزش  ایرشته بین آموزشی

 میناربین دانشگاهی و س ،انواع کنفرانس های داخل بخشی، بین بخشی، بیمارستانی، بین رشته ای 

 ینو مدرس بالینی پرستاران نظارت با کارورزی و مدرس حضور با کارآموزی به شده تفکیک آموزش 

 1مورد ارائه –ژورنال کالب و  –های آموزشی کارگاه –های کوچک بحث در گروه 

   صبحگاهی شی   –گزارش  سرپایی   –راندهای کاری و آموز آموزش در اتاق عمل یا اتاق   –آموزش 

  2اقدامات عملی پرستاری

 های آموزش از راه دور بر حسب امکانات و شبیه سازیاستفاده از تکنیک 

 (یتر )آموزش آبشارهای پایینمشارکت در آموزش رده 

 مسئله حل روش به آموزش 

 ها نقش بازیبه روش  آموزش 

  خودآموزی 

 یبر دانش محور یدبا تاک روش و فنون آموزشی بر حسب نیاز و اهداف آموزشی یراز سا استفاده 

 انتظارات اخالقي از فراگیران

 رود که فراگیران:انتظار می

 .کنندبیماران را دقیقاً رعایت  یمنشور حقوق -

 .کنندیماران، کارکنان و محیط کار را دقیقاً رعایت بمقررات مرتبط با حفاظت و ایمنی  -

 .کنند را رعایت کد پوشش مقررات مرتبط با -

 .بندند بکار و کردهرا رعایت  کدهای اخالق پرستاری  -

 .نمایندکنند، محافظت رایط با آن کار میاز منابع و تجهیزاتی که تحت هر ش -

حترام بگذارند و در ایجاد جو صعععمیمی و  ها و فراگیران دیگر ادورهبه اسعععتادان، کارکنان، هم -

                                                           

1  Case presentation 
2  Skill Lab 
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 .کنندآمیز در محیط کار مشارکت احترام

 ای را رعایت کنند.ها، مالحظات اخالق اجتماعی و حرفهدر نقد برنامه -

 پژوهش در اخالق -

 .کننددر انجام پژوهش های مربوط به رشته، نکات اخالق پژوهش را رعایت  -

 :فراگیران ارزیابي

 نظریروش ارزیابی  -الف

 دانشجویان با روش های زیر ارزیابی خواهند شد:

 360( و آزمون3DOPS) دوپس(، 2OSPE)یآسپ ،(1OSCE)،آسکیایآزمون تعاملی رایانه ،شفاهی ،کتبی

 درجه 

شه  شده، مقاالت،    ،رفتار و اخالق ارزیابی ،5اشامل: ارزیابی کارنم  4ارزیابی کارپو نتایج آزمون های انجام 

 های انجام کار و نظایر آن است.، گواهیها و تذکراتتشویق

 : یکارآموز یابی( ارزشب

 :بود خواهد زیر های روش از استفاده با

 بالینی گیری تصمیم و قضاوت 

 موردی گزارشات ارائه 

 دارویی گزارشات ارائه 

 مددجویان از مراقبت در پرستاری فرایند از استفاده 

 یماراندر ب مربوطه مداخالت و پرستاری های تشخیص بر مبتنی گزارشات ارائه 

 دفعات ارزیابی:   (ج

 )جامع( نهایی و( تخصصی دکترای آموزشی دوره جامع کارورزی، یش)پ ایدروه مستمر،

 

                                                           

1  OSCE: Objective Structured Clinical Examination 
2 OSPE: Objective Structured Practical Examination 
3  DOPS: Direct Observation of Practical Skills 
4  port folio 
5 Log book 
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  پرستاری کارشناسي رشته تاسیس شرایط

  هیات اعضای بر عالوه پرستاری رشته در کشور پزشکی علوم های دانشگاه گسترش شورای ضوابط طبق

  یداخل پرستاری  هایرشته  در علمی هیات عضو  داشتن (، عمومی و پایه علوم های)گروه پشتیبان  علمی

ستاری  جراحی، و ستاری  کودکان، پر ستاری  روان و جامعه سالمت  پر ستار  و پر   ویژه هایمراقبت یپر

 .است نیاز مورد

 فضاها و امکانات آموزشی عمومی مورد نیاز: فضای عمومی مورد نیاز عبارتند از:

 اینترنت با سرعت کافی - در عرصه کارورز اتاق دانشجویان -  های درسیکالس-

 ی الزم برای بایگانی آموزشفضا -  سالن کنفرانس -

 روز به زبان انگلیسی و تألیفات فارسی و نرم افزارهای کاربردی ههز به منابع بجکتابخانه م - 

 اتاق رایانه -  علمی یاته اعضایاتاق  -

 سالن مجهز برای مطالعه   -

  (IT)سیستم اطالع رسانی مجهز -

- Skill lab پرستاری عملیات تمرین برای الزم هایمانکن به مجهز 

 فضاها و عرصه های اختصاصی مورد نیاز:

 های آموزشیبیمارستان -

شکی، اورژانس و  بخش -   های بخشهای بالینی داخلی، جراحی، کودکان، نوزادان، زنان و زایمان، روانپز

 یاطالع رسان یستمو س یپرستار یمجهز به کتب تخصص ویژه

 - Skill lab های الزم برای عملیات ضروری پرستاریمجّهز به مانکن  

 های بیوشیمی، فیزیولوژی و میکروبشناسی آزمایشگاه -

 کز بهداشتی درمانی شهری و روستاییمرا -

 های پزشک خانواده، منازل، کارخانجات و مدارس انتخاب شده با اخذ رضایت قبلیپایگاه -

 مراکز توانبخشی )جسمی، روانی و اجتماعی( -

 مراکز نگهداری سالمندان -
 

 اقشار جامعه در رده های مختلف سنی و در مراحل مختلف زندگی اعم از جمعیت های مورد نیاز: 
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قه        ردیف ط ن   م

 آمایشي

شگاه  استان شکده / دان   دان

 پزشکي علوم

   یپرستار دانشکده

 رشت مامایی پرستاری گیالن پزشکی علوم گیالن 1 ١

 لنگرود مامایی پرستاری 2

 یسار ییو ماما یپرستار  مازندران پزشکی علوم مازندران ٣

 آمل پرستاری 4

 بهشهر پرستاری 5

 رامسر مامایی پرستاری بابل پزشکی علوم 6

 بابل پرستاری گروه 7

 گرگان بویه مامایی پرستاری نگلستا پزشکی علوم گلستان ٨

 سمنان مامایی پرستاری سمنان پزشکی علوم سمنان ٩

 شاهرود مامایی پرستاری شاهرود پزشکی علوم ١0

 آذربععایععجععان   2 ١١

 شرقی

 تبریز مامایی پرستاری تبریز پزشکی علوم

 سراب مامایی پرستاری ١2

 پزشکی  علوم دانشکده  ١٣

 مراغه

 مراغه پرستاری

 آذربععایععجععان   ١4

 غربی

 ارومیه مامایی پرستاری ارومیه پزشکی علوم

 خوی پرستاری ١5

 سلماس پرستاری ١6

 نقده پرستاری ١7

 میاندوآب پرستاری ١٨
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 بوکان پرستاری ١٩

 اردبیل مامایی پرستاری اردبیل پزشکی علوم اردبیل 20

 شهر مشکین پرستاری 2١

 مغان پرستاری 22

 خلخال مامایی پرستاری 2٣

 کرمانشاه ییماما پرستاری اهکرمانش پزشکی علوم کرمانشاه 3 24

 سنقر پرستاری 25

 همدان مامایی پرستاری همدان پزشکی علوم همدان 26

 مالیر پرستاری 27

 پزشکی  علوم دانشکده  2٨

 اسدآباد

 اسدآباد پرستاری

  پععزشععععکععی  عععلععوم کردستان 2٩

 کردستان

 سنندج مامایی پرستاری

 ایالم مامایی پرستاری ایالم پزشکی علوم ایالم  ٣0

 اهواز مامایی پرستاری اهواز شاپور جندی خوزستان 4 ٣١

 بستان پرستاری ٣2

 پزشکی  علوم دانشکده  ٣٣

 شوشتر

 شوشتر پرستاری

 عععلععوم دانشععععکععده  ٣4

 بهبهان پیراپزشکی

 پرستاری گروه

شگاه  ٣5 شکی  علوم دان  پز

 آبادان

 آبادان ییماما یپرستار 
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شگاه  ٣6 شکی  علوم دان  پز

 دزفول

 دزفول مامایی پرستاری

 آبادخرم مامایی پرستاری لرستان پزشکی علوم لرستان ٣7

 بروجرد پرستاری ٣٨

 الیگودرز پرستاری ٣٩

 پلدختر پرستاری 40

حضعععرت  ییماما   پرسعععتاری  شیراز پزشکی علوم فارس 5 4١

 )س( فاطمه

)س(  زهرا حضععرت پرسععتاری 42

 آباده

 المرد مامایی و پرستاری 4٣

 استهبان پرستاری 44

 داراب پرستاری 45

 ممسنی پرستاری 46

 پزشکی  علوم دانشکده  47

 الر

 الر پرستاری

 فسا پرستاری فسا پزشکی علوم 4٨

 جهرم پرستاری جهرم پزشکی علوم 4٩

 گراش مامایی پرستاری گراش پزشکی علوم 50

 بوشهر مامایی پرستاری بوشهر پزشکی علوم بوشهر 5١

  پععزشععععکععی  عععلععوم هرمزگان 52

 بندرعباس

 مامایی پرستاری دانشکده

 لنگه پرستاری 5٣
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لویععه        54 ی ک ه   و ک

 بویراحمد

 یاسوج مامایی پرستاری یاسوج پزشکی علوم

 اراک مامایی پرستاری اراک پزشکی علوم مرکزی 6 55

 شازند پرستاری 56

 ساوه مامایی پرستاری ساوه پزشکی علوم 57

 پزشکی  علوم دانشکده    5٨

 خمین

 پرستاری گروه

 قم مامایی پرستاری قم پزشکی علوم قم 5٩

 زنجان مامایی پرستاری زنجان پزشکی علوم زنجان 60

 ابهر پرستاری 6١

 قزوین مامایی پرستاری قزوین پزشکی علوم قزوین 62

 کرج مامایی پرستاری البرز پزشکی علوم البرز 6٣

 اصفهان مامایی پرستاری اصفهان پزشکی علوم اصفهان 7 64

 کاشان مامایی پرستاری کاشان پزشکی علوم 65

 یزد مامایی پرستاری یزد پزشکی علوم یزد 66

 میبد مامایی پرستاری 67

 چععهععارمععحععال 6٨

 بختیاری

 شهرکرد مامایی پرستاری شهرکرد پزشکی علوم

 بروجن پرستاری 6٩

 رازی مامایی پرستاری کرمان پزشکی علوم کرمان 8 70

 زرند پرستاری 7١

  پععزشععععکععی  عععلععوم 72

 رفسنجان

 رفسنجان مامایی پرستاری
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 بم مامایی پرستاری بم پزشکی علوم 7٣

 جیرفت مامایی پرستاری جیرفت پزشکی علوم 74

 پزشکی  علوم دانشکده  75

 سیرجان

 سیرجان پرستاری گروه

  و سعععیسعععتان 76

 بلوچستان

 زاهدان مامایی پرستاری زاهدان پزشکی علوم

 زابل مامایی پرستاری زابل پزشکی علوم 77

 ایرانشهر مامایی پرستاری ایرانشهر پزشکی علوم 7٨

 بجنورد مامایی پرستاری بجنورد پزشکی علوم شمالی خراسان 9 7٩

 شیروان مامایی پرستاری ٨0

 اسفراین مامایی پرستاری ٨١

 مشهد مامایی پرستاری مشهد پزشکی علوم رضوی خراسان ٨2

 حیدریه تربت پرستاری ٨٣

 جام تربت پرستاری ٨4

 کاشمر پرستاری ٨5

 قوچان پرستاری ٨6

 پزشکی  علوم دانشکده  ٨7

 نیشابور

 پرستاری گروه

 پرستاری دانشکده سبزوار پزشکی علوم ٨٨

 پرستاری دانشکده گناباد پزشکی علوم   ٨٩

 مامایی پرستاری دانشکده بیرجند پزشکی علوم جنوبی خراسان ٩0

 قاین پرستاری ٩١
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 طبس پرستاری ٩2

 بهداشت  و پیراپزشکی  ٩٣

 فردوس

 فردوس پرستاری گروه

 تهران مامایی پرستاری تهران پزشکی علوم تهران 10 ٩4

 شععهید پزشععکی علوم ٩5

 بهشتی

 مامایی پرستاری

 ورامین ٩6

 مامایی پرستاری ایران پزشکی علوم ٩7

لوم   ٩٨ تی      ع هزیسععع  و ب

 بخشیتوان

 پرستاری گروه

 پرستاری گروه مدرس تربیت ٩٩

 مامایی پرستاری دانشکده شاهد دانشگاه ١00

 اهلل بقیععه   دانشعععگععاه ١0١

 االعظم

 مامایی پرستاری دانشکده

 مامایی پرستاری ارتش پزشکی علوم ١02

 ..(.سالم، بیمار و معلول )زنان باردار، کودکان، بزرگساالن، سالمندان و

 : یو کارورز یانجام کارآموز مراکز

ساجد،  مدارس، منازل،: شامل  جامعه سطوح  در شتی  مراکز کارخانجات، م ستانهای )ب درمانی بهدا   یمار

 کالنشهرها و کوچک شهرهای روستاها، از( توانبخشی مراکز و تخصصی فوق و تخصصی عمومی،

 متخصصین علوم پایه و علوم بالینی و متخصصین دروس عمومی، تخصصیتخصص های مورد نیاز: 

 پرستاری رشته کالبدی استانداردهای

ستانداردهای  شته  کالبدی ا ستاری  ر سی    مقطع در پر شنا ستاری  کار شیابی  ممتحنه، هیات در پر   و ارز

شته  ریزی برنامه ستاری  ر صویب  مورد پر ش  که مراکزی برای مبنا یک عنوان به و گرفته قرار ت  جویدان

 .  گیردمی قرار استفاده مورد کنندمی تربیت پرستاری کارشناسی مقطع در پرستاری
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 یآموزش پرستار و آزاد دولتي مراکز

 (مرکز ١02 تعداد) آمایشي مناطق مبنای بر پرستاری آموزش دولتي مراکز: 2-٣جدول

 

  یدرمان و آموزش پزشک ،وزارت بهداشت 1392در سال  ،کشور در پرستاران محسوس کمبود به توجه با

  یشآنها افزا  یناز مهم تر یکیداد که   یشعععنهاد کمبود پ ینا یماصعععالح و ترم یرا برا یمختلف یراه ها 

ه  گاو دانش  یدولت یپرستار  یدر سطح کشور بود.. تا آن زمان دانشکده ها    یپرستار  یاندانشجو  یرشپذ

  به تعداد این که کرد مقرر بهداشعععت وزارت.کردندیم یرشنفر دانشعععجو پذ 6000جمعاً  یآزاد اسعععالم

  نیاز  که  زمانی  تا  پس این از و یافت   تحقق هدف  این 1396 سعععال واقع در که  یابد   افزایش نفر 10000

 .یافت خواهد ادامه باشد

 

 ٨2 آزاد دانشگاه آموزشي مراکز تعداد: 2-4جدول

 آزاد دانشگاه استان منطقه ردیف

  مامایی و پرسععتاری مجتمع -اسععالمی آزاد دانشععگاه گیالن 1 منطقه 

 رشت واحد

  گروه( پزشععکی علوم)مجتمع  الهیجان آزاد دانشععگاه ١

 پرستاری

  علوم دانشععکده سععاری واحد اسععالمی آزاد دانشععگاه مازندران 2

 (ییو ماما ی)پرستار پزشکی

  یدانشععکده علوم پزشععک  –آزاد واحد بابل  دانشععگاه ٣

 (ییو ماما ی)پرستار

  روهگ( پزشعکی  علوم)دانشعکده   تنکابن آزاد دانشعگاه  4

 مامایی و پرستاری

 (مامایی و پرستاری)دانشکده  چالوس آزاد دانشگاه 5

گاه  گلستان 6 حد  اسعععالمی آزاد دانشععع گان  وا کده  گر   دانشععع
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 (پرستاری)گروه  پیراپزشکی

شگاه  7 سالمی  آزاد دان شکده    کتول آباد علی واحد ا )دان

 (پرستاری

 واحد بندرگز  یآزاد اسالم دانشگاه ٨

 گنبد واحد اسالمی آزاد دانشگاه ٩

 (پرستاری)دانشکده  سمنان اسالمی آزاد دانشگاه سمنان ١0

 (پرستاری)دانشکده  شاهرود اسالمی آزاد دانشگاه ١١

 آذربععایععجععان   2 منطقه ١2

 شرقی

 (پرستاری)دانشکده  تبریز اسالمی آزاد دانشگاه

  (پزشکی )دانشکده   مراغه واحد اسالمی  آزاد دانشگاه  ١٣

 مامایی پرستاری

 (ییو ماما ی)پرستار مرند واحد اسالمی آزاد دانشگاه ١4

شگاه  ١5 سالمی  آزاد دان شکده   بناب واحد ا   پرستاری )دان

 (مامایی و

 کلیبر واحد اسالمی آزاد دانشگاه ١6

شگاه  ١7 شکده   سراب  واحد ازاد دان شکی )دان   گروه( پز

 پرستاری

 آذربععایععجععان   ١٨

 غربی

شگاه  سالمی  آزاد دان شکده   ارومیه ا ستاری )دان   و پر

 (مامایی

 خوی اسالمی آزاد دانشگاه ١٩

 مهاباد اسالمی آزاد دانشگاه  20

  روهگ( پزشکی )دانشکده   اردبیل اسالمی  آزاد دانشگاه  اردبیل  2١

 مامایی و پرستاری

  روهگ( پزشکی)دانشکده  خلخال اسالمی آزاد دانشگاه 22
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 مامایی و پرستاری

 (پرستاری)دانشکده  کرمانشاه آزاد دانشگاه کرمانشاه 3 منطقه 2٣

 (پرستاری)دانشکده همدان آزاداسالمی دانشگاه همدان 24

 تویسرکان اسالمی آزاد دانشگاه 25

  و پرسععتاری)دانشععکده  سععنندج واحد آزاد دانشععگاه کردستان 26

 (مامایی

شگاه  خوزستان 4 منطقه 27 سالمی  آزاد دان شکده   اهواز واحد ا   پرستاری )دان

 (مامایی و

  و پرسععتاری)دانشععکده  دزفول واحد آزاد دانشععگاه 2٨

 مامایی

 بهبهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه 2٩

 سلیمان مسجد واحد اسالمی آزاد دانشگاه ٣0

 آبادان واحد اسالمی آزاد دانشگاه ٣١

گاه  لرستان ٣2 حد  اسعععالمی آزاد دانشععع کده     دورود وا )دانشععع

 (پرستاری

 (مامایی و پرستاری)رشته  بروجرد واحد آزاد دانشگاه ٣٣

 آباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه ٣4

 (پرستاری)دانشکده  آباده واحد اسالمی آزاد دانشگاه فارس 5 منطقه ٣5

شگاه  ٣6 ستار      دان شکده پر سنجان )دان و   یآزاد واحد ار

 (مامایی

  گروه( پزشععکی)دانشععکده  اقلید واحد آزاد دانشععگاه ٣7

 پرستاری

 (مامایی و پرستاری)گروه  جهرم واحد آزاد دانشگاه ٣٨
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 (مامایی و پرستاری)گروه  فیروزآباد آزاد دانشگاه ٣٩

 (پرستاری)گروه  داراب واحد آزاد دانشگاه 40

  و پرسععتاری)دانشععکده  کازرون واحد آزاد دانشععگاه 4١

 (مامایی

 (مامایی و پرستاری)گروه  الرستان واحد آزاد دانشگاه 42

 استهبان واحد اسالمی آزاد دانشگاه  4٣

 بوشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه بوشهر 44

)دانشععکده   بندرعباس واحد اسععالمی آزاد دانشععگاه هرمزگان 45

 (پرستاری

لویععه        46 ی گ ه  و ک

 بویراحمد

شگاه  ساران  واحد آزاد دان شکده   گچ ستاری )دان   و پر

 (مامایی

 یاسوج واحد اسالمی آزاد دانشگاه 47

 (مامایی و پرستاری)دانشکده  اراک آزاد دانشگاه مرکزی 6 منطقه 4٨

 (پرستاری)دانشکده  ساوه آزاد دانشکاه 4٩

 (پرستاری)دانشکده  نراق آزاد دانشگاه 50

  گروه( پزشعععکی علوم)دانشعععکده  قم آزاد دانشعععگاه قم 5١

 مامایی گروه و پرستاری

 (اریپرست و طبیعی منابع)دانشکده  ابهر آزاد دانشگاه زنجان 52

 (پرستاری)دانشکده  زنجان آزاد دانشگاه 5٣

 (پرستاری)دانشکده  تاکستان آزاد دانشکده قزوین 54

 (مامایی و پرستاری)دانشکده  کرج آزاد دانشگاه البرز 55

)خوراسعععگان( )دانشعععکده   اصعععفهان آزاد دانشعععگاه اصفهان 7 منطقه 56
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 (مامایی و پرستاری

 (مامایی و پرستاری)دانشکده  دهاقان آزاد دانشکاه 57

گاه  5٨ جان  آزاد دانشععع تاری )گروه  فالور   گروه و پرسععع

 (مامایی

 (مامایی و پرستاری)دانشکده  آباد نجف آزاد دانشگاه 5٩

 (پرستاری)دانشکده  طبس آزاد دانشگاه یزد 60

  گروه( پیراپزشعععکی)دانشعععکده  میبد آزاد دانشعععگاه 6١

 مامایی

 اریپرست رشته( پزشکی)دانشکده  یزد آزاد دانشگاه 62

 چععهععارمععحععال 6٣

 بختیاری

  و مامایی و پرستاری )دانشکده   شهرکرد  آزاد دانشگاه 

 (بهداشت

 (مامایی و پرستاری)دانشکده  کرمان آزاد دانشگاه کرمان 8 منطقه 64

 (پرستاری)واحد  زرند واحد آزاد دانشگاه 65

 سیرجان واحد آزاد دانشگاه 66

 شهربابک واحد آزاد دانشگاه 67

 و سعععیسعععتان 6٨

 بلوچستان

شگاه  شکده   زاهدان واحد آزاد دان شکی  علوم)دان (  پز

 مامایی و پرستاری گروه

 ایرانشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه 6٩

 خعععراسعععععان  9منطقه 70

 شمالی

شگاه  شکده   بجنورد آزاد دان شکی  علوم)دان   وهگر -پز

 (مامایی و پرستاری

 (پرستاری)گروه  شیروان آزاد دانشگاه 7١

 کاشمر واحد اسالمی آزاد دانشگاه رضوی خراسان 72
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 (مامایی و پرستاری)گروه  قوچان آزاد دانشگاه 7٣

 (مامایی و پرستاری)دانشکده  گناباد آزاد دانشگاه 74

شگاه  75 شهد  آزاد دان شکده   م شکی  علوم)دان   گروه( پز

 مامایی و پرستاری

 تاریپرس گروه( پایه علوم)گروه  نیشابور  آزاد دانشگاه  76

 مامایی و

 خعععراسعععععان  77

 جنوبی

  و پیراپزشعععکی)دانشعععکده   بیرجند  آزاد دانشعععگاه 

 پرستاری گروه( بهداشت

 قاین واحد اسالمی آزاد دانشگاه 7٨

 فردوس واحد اسالمی آزاد دانشگاه 7٩

)دانشععکده تهران پزشععکی علوم واحد آزاد دانشععگاه تهران 10منطقه ٨0

 (مامایی و پرستاری

  و پرسععتاری)دانشععکده  ورامین واحد آزاد دانشععگاه ٨١

 (مامایی

٨2    

 

 رشته تفکیک به پرستاری ارشد کارشناسي دهنده آموزش مراکز: 2-5جدول

 دانشگاه نام رشته نام ردیف

-انسعععمن -زنجان -یزتبر-یرجند ب-اهلل یه بق-اردبیل  اورژانس پرستاری ١

 مازندران-قم-بهشتی یدشه

 یرانا-توانبخشی و بهزیستی علوم توانبخشی پرستاری 2

-یالما-یرانا-اهواز-اصعععفهان -یه اروم-یل اردب-اراک جراحی و داخلی پرستاری ٣

-تهران-یزتبر-یرجندب-بوشععهر-بندرعباس-اهلل یهبق
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-آبادنجف -یزد)  واحد اسالمی  آزاددانشگاه  -جهرم

-رفسنجان-فسا-تهران (-یهاروم-خوراسگان-کرمان

 یدشعععه-شعععهرکرد-سعععبزوار-زنجان-زاهدان-زابل

-کرمان-کردسعععتان -کاشعععان -یرازشععع-بهشعععتی

شاه  ستان -یالنگ-گناباد-کرمان شهد -لر -همدان-م

 یاسوج

-شععاهد-تهران-بجنورد-بابل-یالما-یرانا-اصععفهان سالمندی پرستاری 4

-یرازش -بهشتی  یدشه -شاهرود -سبزوار -رفسنجان 

-کاشعععان-ینقزو-توانبخشعععی و بهزیسعععتیعلوم 

ستان  ستان -یالنگ-گناباد-گل شه -مازندران-لر -دم

 یزد

صفهان  جامعه سالمت پرستاری 5 شگ -تهران-یزتبر-یرجندب-یرانا-اهواز-ا اه دان

 یتترب-تهران(-خوراسعععگان )  واحد  اسعععالمی آزاد

جان -مدرس  علوم -یرازشععع-بهشعععتی ید شعععه-زن

-همدان-مشععهد-یالنگ-گناباد-کرمان-بهزیسععتی

 یاسوج

صفهان -اراک کودکان پرستاری 6 شهر ب-یرانا-اهواز-ا شگاه  -تهران-و دان

آباد   یعل-تهران-خوراسععگان)  واحد اسععالمی آزاد

-یالنگ-یرازشعع-بهشععتی یدشععه-زاهدان-کتول (

 همدان-مشهد-لرستان

هان -یه اروم-یل اردب-اراک ویژه های مراقبت پرستاری 7  یه بق-یرانا-اهواز-اصعععف

-یزد)  واحد  اسعععالمی آزاد دانشعععگاه  -تهران-اهلل

شهد  -تهران سنجان -شاهد -(م -زنجان-زاهدان-رف

شتی  یدشه -شهرکرد -شاهرود -سمنان -سبزوار   به

-کرمانشاه -کرمان-کردستان -کاشان -ینقزو-شیراز 

ستان  ستان -یالنگ-گناباد-گل شه -مازندران-لر -دم

 یزد-همدان
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صفهان  نوزادان ویژه های مراقبت پرستاری ٨ شتی  یدشه -تهران-یزتبر-بابل-ا -رازیش -به

 یزد-مشهد-کرمان

 اهلل بقیه نظامی پرستاری ٩

-زیتبر-یرجندب-بوشهر -یرانا-اهواز-اصفهان -ارومیه پرستاری روان ١0

 -خوراسععگان)  واحد اسععالمی آراددانشععگاه -تهران

علوم -یرازشععع-بهشعععتی ید شعععه-زاهدان -( تهران

-کرمان-کاشععان-ینقزو-توانبخشععی و بهزیسععتی

 یاسوج-همدان-مازندران-کرمانشاه

 مشهد -تهران پرستاری مدیریت ١١

 ایران کودکان ویژه پرستاری ١2

 

 پرستاری رشته آماری وضعیت خالصه

 ١٣٩٨ سال در هادانشگاه  يعلم یاته ید: تعداد اسات2-6جدول

 جمع آزاد دولتي مرتبه

 29 3 26 استاد

 106 11 95 دانشیار

 395 68 326 استادیار

 1456 566 890 مربي

 1985 648 1338 جمع

 

  یدرمان و آموزش پزشک ،وزارت بهداشت 1392در سال  ،کشور در پرستاران محسوس کمبود به توجه با

  یشآنها افزا  یناز مهم تر یکیداد که   یشعععنهاد کمبود پ ینا یماصعععالح و ترم یرا برا یمختلف یراه ها 

گاه  و دانش  یدولت یپرستار  یدر سطح کشور بود.. تا آن زمان دانشکده ها    یپرستار  یاندانشجو  یرشپذ
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تعداد به   ینکردند.وزارت بهداشععت مقرر کرد که ا یم یرشنفر دانشععجو پذ 6000جمعاً  یآزاد اسععالم

  یاز که ن  یپس تا زمان   ینو از ا یافت  هدف تحقق   ینا 1396که در واقع سعععال   یابد   یشنفر افزا 10000

 .یافت خواهد ادامه باشد

 آموزشي مراکز شرایط

  آموزش، پژوهش و یفیتگذار در خدمات سالمت و ک  یرو تاث یازمورد ن هایرشته  از یکی پرستاری  رشته 

سالمت   یریتمد ست نظام  شگاه  همه. ا شکده  هادان شکی  علوم هایو دان   واحدهای از زیادی تعداد و پز

شگاه  سالمی  ازاد دان شجو  تربیت به ا سی    مقطع در دان شنا شته  کار ستاری  ر شت  .پردازندمی پر ه امروزه ر

 .باشدمی مردم عموم و دانشگاهی جامعه برای شده شناخته هایاز رشته یکیبه عنوان  یپرستار

 یاربس  یانکته آموزشی  استاندارد  کیفیت پرستاری  رشته  ویژه هب و پزشکی  علوم هایرشته  در که آنجا از

 یالزم برا یکالبد یو استانداردها  یاتضرور  یینبا هدف تع یمراکز آموزش  یطشرا  نامه آیین. است مهم 

 شده است. ینتدو یپرستار یدوره کارشناس یتو ادامه فعال یراه انداز

 دانشععجوی 30 سععاالنه پذیرش با مرکز یک فعالیت برای نیاز مورد ضععروریات و امکانات)کف(  حداقل

سی    شنا ستاری  کار ست  بدیهی. گرددمی تعیین زیر شرح  به بخش چهار در پر شتن  ا  ورمزب امکانات دا

 .باشدمی ضروری دهنده آموزش مراکز فعالیت ادامه و اندازی راه برای

 انسانی نیروی و علمی هیات -1

 آموزشی تجهیزات و امکانات و فضاها -2

  و درمانی  بهداشعععتی،  مراکز در کارورزی  و کارآموزی آموزش  یزاتو تجه یطشعععرا امکانات،   -3

 توانبخشی

 دانشجویان نیاز مورد دانشجویی و اداری دانشگاهی، فضاهای سایر -4

 پرستاری آموزش به مرتبط های نامه آیین

 منشورحقوق بیمار در ایران( الف :

شور  که آنجا از شش  بیمار، حقوق من شجویان  پو شی  مراکز شرایط  و دان  اهمیت از مبحث این در آموز

 :شود می مطرح فصل این در موارد این است، برخوردار زیادی

 دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است.  -١

 ارائه خدمات سالمت باید:   -

 ؛اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد ها،( شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش1-1
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 انصاف، ادب و همراه با مهربانی باشد؛ ی صداقت،( بر پایه2-1

   ؛نوع بیماری و جنسیتی باشد مذهبی، فرهنگی، ( فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی،3-1

 ؛بر اساس دانش روز باشد( 4-1

 ؛( مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد5-1

 ؛باشد ( در مورد توزیع منابع سالمت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران6-1

 ؛درمان و توانبخشی باشد تشخیص، ( مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری،7-1

های  رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت( به همراه تامین کلیه امکانات 8-1

   ؛رضروری باشدغی

 سعععالمندان،  پذیر جامعه از جمله کودکان، زنان باردار،       های آسعععیب  ای به حقوق گروه ( توجه ویژه 9-1

 ؛معلوالن ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد زندانیان، یماران روانی،ب

   ؛ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشدع( در سری10-1

 ؛سن و جنس گیرندگان خدمت باشد ( با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان،11-1

ی آن صعععورت بدون توجه به تأمین هزینه خدمات های ضعععروری و فوری )اورژانس(،( در مراقبت12-1

 ؛شده باشدوری)الکتیو( بر اساس ضوابط تعریف غیرفوارد مگیرد. در 

ضروری و فوری )اورژانس(، ( در مراقبت13-1 شد،      های  سب ممکن نبا صورتی که ارائه خدمات منا   در 

زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم   ی خدمات ضععروری و توضععیحات الزم، زم اسععت پس از ارائهال

 شود.

( در مراحل پایانی حیات که وضععععیت بیماری غیر قابل برگشعععت و مرگ بیمار قریب الوقوع می  14-1

توجه به نیازهای   کاهش درد و رنج بیمار، ،. منظور از آسععایشباشععد میباشععد هدف حفظ آسععایش وی 

ار حق باشد. بیماردر حال احتض  اش در زمان احتضار می معنوی و عاطفی وی و خانواده جتماعی،ا روانی،

 دشوخواهد همراه ر آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که میددارد 

. 

 اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.  -2

 باشد:   زیر( محتوای اطالعات باید شامل موارد 1-2

 ؛( مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش1-2-2

ضوابط و هزینه 2-1-2 ضوابط    ها(  ستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و  ی قابل پیش بینی بیمار

 ؛یمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرشب

سؤولیت و رتبه  ( نام،3-1-2 شک،       ی حرفهم سئول ارائه مراقبت از جمله پز شکی م ضای گروه پز   ای اع

 ها با یکدیگر؛ای آنرستار و دانشجو و ارتباط حرفهپ

ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن،    روش( 4-1-2 صی و درمانی و نقاط  شخی شخیص  ت های ت
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 ؛گیری بیمارگذار در روند تصمیمی اطالعات تأثیرپیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه بیماری،

 ؛ی دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان( نحوه5-1-2

 که ماهیت پژوهشی دارند.  ی اقداماتی ( کلیه6-1-2

 ؛های ضروری برای استمرار درمان( ارائه آموزش7-1-2

 باشد :  زیری ارائه اطالعات باید به صورت ( نحوه2-2

های  ( اطالعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی     1-2-2

 که:مگر این در اختیار وی قرار گیرد،تحصیالت و توان درک  ردی وی از جمله زبان،ف

سطه    - شروع درمان به وا سیب به بیمار    ی ارائهتأخیر در  سبب آ صورت  شو ی اطالعات فوق  د؛ )در این 

 در اولین زمان مناسب باید انجام شود.(   نتقال اطالعات پس از اقدام ضروری،ا

اع نماید که در این صععورت باید خواسععت از این امر امتن رغم اطالع از حق دریافت اطالعات،بیمار علی -

وی یا سععایرین را در معرض خطر جدی قرار  که عدم اطالع بیمار،مگر این یمار محترم شععمرده شععود،ب

 ؛دهد
شد و        شده در پرونده ی اطالعات ثبتتواند به کلیه( بیمار می2-2-2 شته با سی دا ستر ی بالینی خود د

 باهات مندرج در آن را درخواست نماید. را دریافت نموده و تصحیح اشتتصویر آن 

 گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شود. حق انتخاب و تصمیم -3

 باشد:  گیری درباره موارد ذیل می( محدوده انتخاب و تصمیم1-3

  ؛ی خدمات سالمت در چارچوب ضوابطکننده( انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه1-1-3

 ؛( انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور2-1-3

گیری وی تأثیری در  با اطمینان از اینکه تصععمیم (شععرکت یا عدم شععرکت درهر گونه پژوهش، 3-1-3

 .تداوم نحوه دریافت خدمات سالمت نخواهد داشت

شی از    4-1-3 شنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی نا پذیرش یا رد آن ( قبول یا رد درمان های پی

مگر در موارد خودکشعععی یا مواردی که امتناع از درمان شعععخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار       

 .دهدمی
یت                 5-1-3 جد ظرف مار وا که بی مانی  مانی آتی در ز مات در قدا مار در مورد ا ( اعالم نظر قبلی بی

صمیم  شد ثبت و به گیری میت شکی در زمان فق با صمیم عنوان راهنمای اقدامات پز یری گدان ظرفیت ت

صمیم    سالمت و ت گیرنده جایگزین بیمار قرار وی با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات 

 گیرد.
 :است زیرگیری شامل موارد ( شرایط انتخاب و تصمیم2-3

مبتنی بر دریافت اطالعات کافی و جامع        گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه،       ( انتخاب و تصعععمیم 1-2-3
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 ؛)مذکور در بند دوم( باشد

 گیری و انتخاب داده شود.  زمان الزم و کافی به بیمار جهت تصمیم ( پس از ارائه اطالعات،2-2-3

ارائه خدمات سععالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصععوصععی بیمار)حق خلوت( و رعایت اصععل    -4

 رازداری باشد.

ی اطالعات مربوط به بیمار الزامی اسعععت مگر در مواردی که  رعایت اصعععل رازداری راجع به کلیه( 1-4

 ؛قانون آن را استثنا کرده باشد

ی مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته      ( در کلیه2-4

 ین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد؛ی امکانات الزم جهت تضمشود. ضروری است بدین منظورکلیه
جاز تلقی             3-4 قانون م به حکم  که  مار و افرادی  جاز از طرف بی مانی و افراد م مار و گروه در ( فقط بی

 شوند می توانند به اطالعات دسترسی داشته باشند.می

.  فرد معتمد خود را همراه داشععته باشععد ( بیمار حق دارد در مراحل تشععخیصععی از جمله معاینات،4-4

همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشععد مگر اینکه این امر بر خالف  

 های پزشکی باشد.  ضرورت

 دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است. -5

ست،     1-5 شور ا ضوع این من صورت ادعای نقض حقوق خود که مو بدون اختالل  ( هر بیمار حق دارد در 

 کیفیت دریافت خدمات سالمت به مقامات ذی صالح شکایت نماید. در

 ( بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند.2-5

( خسععارت ناشععی از خطای ارائه کنندگان خدمات سععالمت باید پس از رسععیدگی و اثبات مطابق    3-5

 ترین زمان ممکن جبران شود.مقررات در کوتاه

ال  اعم گیری باشععد،مفاد این منشععور در صععورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصععمیم در اجرای 

ی قانونی جایگزین خواهد بود.  گیرندهی تصعععمیمبر عهده -مذکور در این منشعععور -ی حقوق بیمارکلیه

صمیم البته چنان شک، گیرندهچه ت شود،  ی جایگزین بر خالف نظر پز شک می  مانع درمان بیمار  اند  توپز

 گیری را بنماید.از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم

اما می تواند در بخشععی از روند درمان   گیری اسععت،چنانچه بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای تصععمیم

 باید تصمیم او محترم شمرده شود. معقوالنه تصمیم بگیرد،
 

مه اجرایي پوشششش )   ( ب نا های    ( و اخالق Dress Codeآیین  یان محیط  فه ای دانشششجو   حر

 بالیني-آزمایشگاهي

 کشور آموزشی های محیط در آرایش موازین و فردی بهداشت

 و اهرظ تمیزی تردید بدون لذا، هستند، فردی بهداشت و نظافت الگوهای پزشکی حرف به وابستگان  -1
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 .است ضروریات از پزشکی علوم آموزشی های محیط در بهداشت
شد  تمیز و کوتاه باید ها ناخن -2 سب  و الک با ها ناخن آرایش با  ممنوع شکلی  هر در ناخن های برچ

ستفاده  است   آسیب  احتمال و عفونت انتقال شانس  افزایش موجب بلند ناخن و مصنوعی  های ناخن از ا

 .است پزشکی تجهیزات و دیگران به
 .است ممنوع پزشکی حرفه شئون از دور و متعارف غیر صورت به صورت و سر آرایش -3
 از قسععمت هر یا بینی در نگین یا حلقه از اسععتفاده با و تاتو صععورت به آرایش هرگونه نمودن نمایان -4

 .است ممنوع صورت و ها دست

 .است ممنوع آموزشی های محیط در زا حساسیت و تند بوی با عطرهای و ادوکلن از استفاده -5
 پزشکی آموزش های محیط در دانشجویان رفتار موازین

  اسععتادان، بیماران، همراهان بیماران، با برخورد در فروتنی و تواضععع ای، حرفه اخالق اصععولرعایت -1

 .است الزامی کارکنان و فراگیران

  و سععرو ایجاد هرگونه و. باشععد همراه ادب با و آرامی به باید آموزشععی های محیط در کردنصععحبت -2

 .است ممنوع نیست، پزشکی حرفه شان در که کلمات راندن زبان بر یا و بلند صدای

 .است ممنوع آموزشی، های محیط در فرد حضور های زمان کلیه در دخانیات استعمال -3

  اسعععاتید، درحضعععور و بیماران راند کنفرانس، سعععالن ها، آزمایشعععگاه در آن نظایر و آدامس جویدن -4

 .است ممنوع بیماران و کارکنان

ضور  زماندر -5 شگاه  ها، کالس در ح   سایر  در و بوده خاموش باید همراه تلفن بیماران، راند و ها آزمای

 .یابد کاهش ضرورت حد به آن از استفاده ها، زمان

 ممنععععوع رستوران  و شاپ  کافی آسانسور،   نظیر مرتبط عمومی های مکان در شوخی  و بحثهرگونه -6

 .است
 نامه آئین تخلف موارد پیگیری و اجرا بر نظارت

صول  رعایت برنظارت -1 ستان  در نامه آئین این ا شی  های بیمار شی  های محیط سایر  و آموز   علوم آموز

شکی  شی  معاون عهده بر بالینی پز ستان،  آموز سان    و بخش رئیس گروه، مدیر بیمار شنا شی  کار   و آموز

 .باشد می مربوط واحد دانشجویی
  در و شععود می داده تذکر ابتدا ننمایند رعایت را نامه آئین این اصععول و ای حرفه اخالق که افرادی -2

 .شوند می داده ارجاع دانشجویان انضباطی شورای به تخلف انجام بر اصرار صورت

 

 پرستاری اخالق( ج

 :از است عبارت است استناد قابل پرستاری، حرفه در یرانیا-اسالمی ارزشی مبانی عنوان به آنچه

 شرایط  تمام در پرستار  لذا و است  متعال پروردگار دست  در شفاء  و مرض قرآن کریمه آیات به بنا     -
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 .رساندمی انجام به باریتعالی ذات از استعانت و توکل با را محوله وظایف

سان  همه     - سانی  واالی کرامت و شأن  از ها ان ست  الزم و برخوردارند ان  احترام مورد حالتی هر در ا

  ویژه ماحترا و توجه شایسته   دارد، خود سالمت  با رابطه در نیازی که سالمی  فرد یا بیمار ولی گیرند قرار

ست  ای ضعیت  گرفتن نظر در بدون بیماران، تمام لذا. ا صادی  اجتماعی، و سط  فرهنگی، و اقت س  تو  تارپر

 .گیرندیقرار م یروان_روحی حمایت و احترام مورد

سان  هر حیات حفظ     - شد  که موقعیتی و جایگاه هر در ان ست  مسلمانی  هر وظیفه با   هب پرستار  ولی ا

سوره ) شریفه آیه است الزم. بود خواهد مسئول بیمار جان و نفس قبال در ویژه، مسئولیتی تقبل واسطه

 .است دانسته ها انسان تمام احیاء با برابر را انسان یک جان نجات که باشد مدنظر همواره( 32/مائده

  ستار پر اخالقی وظیفه لذا. است  گذار تأثیر او بهبود در اسالم  منظر از بیمار معنوی و روحی تقویت     -

 .کند فراهم بیماری نفس طیب با همراه پذیرش برای را زمینه و داده دلداری را بیمار که است

شوری  راهنمای تدوین سال  26 ی)کدها پژوهش در اخالق ک ص    یو راهنماها 1378گانه( در  صا  یاخت

  بر مبتنی اخالقی اسععناد از هایینمونه( 1388) یمار( و منشععور جامع حقوق ب1384اخالق در پژوهش )

 .هستند اسالمی و ایرانی فرهن 

  انسعععانی، کرامت  و شعععأن حفظ و بیمار / مددجو  به  احترام پرسعععتاری،  حرفه  در ها  ارزش ترین مهم از

  ی،و وجدان کار یریپذ یتمسععئول  ،پاسععخگویی  ای، حرفه تعهدات به پایبندی همدلی، و نوعدوسععتی 

و  یو تعهد به رازدار یمارانب یخصوص یمحفظ حر ی،تعهد به صداقت و وفادار  ی،عدالت در خدمت رسان 

و دستورالعمل   یاز مقررات حرفه ا یبه طور مداوم، ارتقاء آگاه یو عمل یعلم یتارتقاء صالح  ی،امانتدار

ارتباط    یدهندگان مراقبت سعععالمت و برقرار    ارائه  یرتقابل با سعععا   آن ها، احترام م  یت و رعا  یاخالق یها 

رار مورد لحاظ ق یداست که با  یو شفقت و مهربان  یمارمددجو/ب یمناسب با آنان، احترام به استقالل فرد  

 .یردگ

 :از عبارتند جامعه و پرستار بخش در اخالقی اهنماهای* 

 :باید پرستار

  کوشش رنج، و درد کاهش و سالمت اعاده ها، بیماری از پیشگیری جامعه، سالمت ارتقای جهت در   -1

 .بداند خود اصلی رسالت را آن و کند

-اقتصععادی وضعععیت سععن، جنس، فرهن ، مذهب، ملیت، نژاد، از صععرفنظر را پرسععتاری مراقبت   -2

 جهت در و دهد ارائه دیگری عامل هر یا روانی -روحی یا جسععمی بیماری سععیاسععی، مسععائل ی،اجتماع

 .بکوشد جامعه در نابرابری و عدالتی بی حذف

سان  احترام رعایت با را پرستاری  های مراقبت    -3  و تا حد امکان با در نظر گرفتن ارزش  یبه حقوق ان

 .دهد ارائه یمار/بمددجو دینی اعتقادات و فرهنگی اجتماعی، رسوم و آداب ها،

  مهم از را این و دهد آموزش ها بیماری از پیشعععگیری و سعععالمتی ارتقای های زمینه در جامعه به   -4
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سئولیت  ترین ستاری  مراقبت .بداند خود های م ستاندارد  آموزش و پر سب  باید ا   اورها،ب فرهن ، با متنا

 .شود ارائه افراد نیازهای و هاارزش

  مخدوش را پرستاری حرفه قداست که کار محیط و جامعه محیط در اخالقی مسائل و ها چالش به   -5 

 .دهد پیشنهاد را مناسب پاسخ و حل راه الزم مواقع در داشته، حساسیت و توجه کند می

 کردن برطرف جهت  اجتماعی  نهادهای   و ها  گروه افراد، سعععایر با  هماهنگی  و همکاری  ضعععمن   -6 

 .کند تالش سالمت های مراقبت حیطه در مطرح اخالقی مسایل رفع و اجتماعی نیازهای

  های معلولیت و ناتوانی دچار افراد سعععالمندان، کودکان، قبیل از پذیر آسعععیب افراد و ها  گروه به    -7 

 .کند ویژه توجه ها آن مانند و روانی بیماران جسمی،

  جهانی و ملی سطح  در سالمت  اهداف حصول  راستای  در محلی، سطح  در سالمت  به توجه ضمن    -8 

 .کند همکاری و تالش نیز

  ها آن مانند و ها بیماری  گیری همه  سعععیل،  زلزله،  جن ،  همچون طبیعی حوادث و ها  بحران در   -9 

 .دهد انجام الزم احتیاطات گرفتن درنظر با را خود وظایف و ها مسئولیت

 :از عبارتند ایحرفه تعهد و پرستار بخش در اخالقی راهنماهای *

 :باید پرستار

  همانند را اخالقی های مسععوولیت بالینی، های گیری تصععمیم و پرسععتاری مداخالت اجرای هنگام   -1

 .بگیرد نظر در ای حرفه و حقوقی های مسوولیت

  یمار /بمددجو  برای سعععالم و امن محیطی آوردن فراهم جهت  در خود، اختیارات  و وظایف  حد  در   -2

 .باشد کوشا

  انجام های مراقبت کامل و دقیق ثبت و احسععن، نحو به ای حرفه وظایف انجام موقع، به حضععور با   -3

 .کند تأمین را یمار/بمددجو امنیت شده،

ساس    -4 ستانداردهای  برا صل  ای حرفه ا  مراقبت بهترین موجود، شواهد  و معتبر تحقیقات نتایج از حا

 .دهد ارائه یمار/بمددجو به را

 .دهد انجام او خانواده و بیمار/ مددجو احترام و عزت حفظ با را پرستاری مداخالت تمام   -5

 یفرد استقالل به احترام او، خصوصی حریم رعایت بیمار، اسرار  حفظ برای را خود کوشش  حداکثر   -6

 .آورد عمل به آگاهانه، رضایت کسب و

سایی   با   -7 /  مددجو به احتمالی صدمات  بروز از درمانی تیم همکاران ای حرفه خطاهای گزارش و شنا

 .کند پیشگیری بیمار

 یطیداده، در هر شععرا یحتوضعع یمارصععادقانه به مددجو/ ب ی،صععورت خطا در مداخالت پرسععتار در   -8

 .دهد قرار کارخود لوحه سر را انصاف و راستگویی

 .دهد ارتقا و کند حفظ را خود معنوی و اجتماعی روانی، جسمی، های توانایی   -9
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 .دارد نگه روز به را خود هایمهارت و دانش ای، حرفه صالحیت حفظ جهت در  -10

 برابر در داشعععته،  را مسعععتقیم نظارت  بدون  ایمن، و مؤثر مراقبت  برای کافی  دانش و توانمندی   -11

 .باشد پاسخگو خود اقدامات

 .نرود سؤال زیر اش حرفه حیثیت و اعتبار که کند عمل ای گونه به  -12

 .نشود استفاده محصوالت تجاری تبلیغ جهت وی موقعیت و نام از که باشد داشته توجه  -13

 موجب  اسعععت ممکن که  وی، بسعععتگان  یا  یمار /بمددجو  از امتیازی  یا  هدیه   هرگونه  پذیرش  از  -14

 .کند پرهیز شود آینده یا حال در معذوراتی

 :از عبارتند ینیدر بخش پرستار و ارائه خدمات بال یاخالق ی*راهنماها

 :باید پرستار

 .کند معرفی بیمار/ مددجو به ایحرفه نقش و عنوان نام، ذکر با را خود   -1

 .دهد انجام وی شان حفظ و یمار/بمددجو به کامل احترام با را پرستاری مداخالت ارائه   -2

سته    -3 ضعیت  موقعیت، نژاد، جنس، سن،  از نظر صرف  را یمار/بمددجو هایخوا صادی،  و  سبک  اقت

 .دهد قرار مالحظه و توجه مورد او، جسمی توانایی و سیاسی باورهای مذهب، فرهن ، زندگی،

 .دهد انجام پرستاری صحیح قضاوت و روز دانش بر مبتنی را هامراقبت   -4

شته  کالم و رفتار در مالطفت با همراه ارتباطی   -5 شد،  دا   ماربی/ مددجو اعتماد جلب با که نحوی به با

 .دریابد را بیمار های نگرانی و نیازها بتواند

.  کند جلب را وی قانونی سرپرست یا بیمار آگاهانه رضایت پرستاری، مداخالت هرگونه انجام از قبل   -6

  امکان بیمار تا دهد قرار بیمار اختیار در را پرسعععتاری اقدامات مورد در کافی اطالعات راسعععتا همین در

 .باشد داشته را مراقبتی خدمات آگاهانه رد یا قبول

 آن احتمالی  خطرات از کامل   آگاهی  بالین،  در آن کارگیری  به  یا  جدید   محصعععول یک  ارائه  هنگام    -7

 اختیار در را محصول آن از استفاده مضرات و فواید مورد در الزم اطالعات همچنین و باشد داشته وسیله

 .شود فراهم وی برای آگاهانه انتخاب امکان تا بگذارد یمار/بمددجو

  کودکان، مورد در و دهد رضایت دار، صالحیت بالغ فرد یک جای به ندارد حق کس هیچ باشد آگاه   -8

 .است قانونی قیم هایمسئولیت جزء رضایت حق

  و یمار /بمددجو  به  ترخیص، برنامه   و مراقبتی طرح به  توجه  با  یمار /بمددجو  سعععازی توانمند  جهت    -9

 .دهد آموزش وی خانواده

ستثناء،  طور به  -10 سرع  در درمانی اقدام که اورژانس مواقع در ا  یمار/بمددجو زندگی حفظ برای وقت ا

 .کند شروع را الزم اقدامات بیمار رضایت بدون است، ضروری

  امکانپذیر نیز وی خواسعععته از اطالع نبوده، رضعععایت اعالم به قادر یمار/بمددجو که شعععرایطی در  -11

شد،  ساس  بر نبا ستانداردهای  ا صلحت  گرفتن درنظر با و موجود ا سب  ،یمار/بمددجو م اقدام را  ینترمنا



       103فصل دوم    /   آموزش پرستاری          

 
 

 .او انجام دهد یبرا

ستاری  مداخالت بودن خطر بی برای  -12  موضوع  این الزم موارد در و بندد کار به را الزم احتیاطات پر

 .گذارد مشورت به سالمت تیم اعضای سایر با را

 سعععرّ را گیرد،می قرار او اختیار  در یا  آورده دسعععت به  مراقبتی فرایند  حین در که  اطالعاتی  همه   -13

 .ندهد قرار دیگران اختیار در یمار/بمددجو رضایت بدون مجاز، موارد در مگر و کند تلقی ایحرفه

 جهت در و( ژوهشپ)درمان،  سععالمت با مرتبط اهداف برای تنها را یمار/بمددجو درمانی اطالعات  -14

 از بخشعععی اسعععت ممکن که کند مطلع را یمار/بمددجو همچنین. دهد قرار اسعععتفاده مورد بیمار منافع

 .شود گذاشته میان در درمانی مشاوره جهت درمان تیم اعضاء سایر با پرونده اطالعات

  باید شود  می استفاده  آموزشی  و تحقیقاتی های زمینه در یمار/بمددجو اطالعات از که مواردی در  -15

 .یردگ صورت شناسایی، به منجر نشانی هر یا نام درج بدون اطالعات انتشار و بوده وی رضایت کسب با

 .بگذارد احترام یمار/بمددجو خصوصی حریم به پرستاری، مداخله هر انجام هنگام  -16

 را مراقبت ارائه درمانی جدید برنامه برقراری زمان تا آل ایده رسعععانی خدمت امکان عدم موارد در  -17

 .دهد ادامه توانایی از سطح بهترین در

 .بپردازد مصدوم یا بیمار از مراقبت ارایه به نیز کار محیط از خارج اورژانس شرایط در  -18

  رسععای یا مسععئول پرسععتار تغییر برای وی حق مشععکل، بروز یا یمار/بمددجو نارضععایتی صععورت در  -19

 .تالش کند یمارمددجو/ب یتدر حد امکان در جلب رضا ،شمرده محترم را درمانگران و مراقبان

  کافی اختیار که مسععئولی مقام به مراقبتی، اسععتانداردهای رعایت عدم موارد از اطالع صععورت در  -20

 .دهد اطالع باشد داشته شرایط اصالح برای

 .دهد گزارش بخش مسئول به را بیمار مشکل و اعتراض گونه هر  -21

ستلزم  که اقداماتی انجام از  -22 صول  گذاردن زیرپا م شد  شرعی  و قانونی اخالقی، ا  صورت  در حتی با

 .کند پرهیز بیمار درخواست

 ریزی برنامه   و واقعیت  پذیرش  برای کنند،  می سعععپری را حیات  پایانی   روزهای  که  بیمارانی  در -23

  همکاری و کمک وصیت،  ثبت یا مذهبی اعمال انجام جمله از بیمار، های خواسته  برآوردن برای مناسب 

   .کند

 :از عبارتند درمانی یمدر بخش پرستار و همکاران ت یاخالق ی*راهنماها

 :باید پرستار

  مداخالت  بهتر و مؤثرتر ارائه  راسعععتای  در وی، خانواده  و یمار /بمددجو  سعععالمت،  تیم اعضعععای با    -1

 .کند مشارکت و همکاری پرستاری،

  پرسعععتاری  مداخالت  مورد در تصعععمیمات  اتخاذ  در را جایگزین  گیرنده  تصعععمیم یا  یمار /بمددجو    -2

 .دهد مشارکت
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 .گذارد میان در همکاران سایر با را خود ای حرفه تجربه و دانش   -3

 .کند برقرار اعتماد بر مبتنی متقابل ارتباط درمان تیم با   -4

 .باشد داشته احترام با توأم رفتاری و برخورد دانشجویان و اساتید پرستاران، سایر با   -5

حفظ حقوق  یت با اولو  ،یمار /بمددجو  از مراقبت  هنگام  در منافع  تعارض  هرگونه  بروز صعععورت در   -6

 .کند ییآن را با همکاران ارشد و مسئوالن خود مطرح و چاره جو یمار،مددجو/ ب

ستار،    جمله از ای،حرفه مختلف سطوح  با   -7 ستار    سرپر ستاری  مدیر ناظر، سرپر سای  و پر   بخش، رو

 .کند برقرار متقابل احترام با توام ای حرفه ارتباط

 تمشور  بیمارستان  اخالق کمیته با گیری تصمیم  برای اخالقی چالش نوع هر با مواجهه صورت  در   -8

 .کند

 :باید پرستاری مدیر

 .کند عمل الگو عنوان به پرستاران سایر برای ای حرفه ابعاد تمام در   -9

 همکاران به اخالقی و قانونی الزم اطالعات انتقال از اطمینان کسب جهت در را خود تالش حداکثر  -10

 .دهد انجام پرستار

 .کند فراهم را مداوم آموزش های دوره در پرستاران شرکت برای الزم شرایط  -11

  متخصص  افراد مشورت  از نیاز صورت  در پرستاری  مداخالت حین اخالقی معضالت  حل منظور به  -12

 .کند استفاده ای حرفه اخالق زمینه در

 .کند تالش همکاران دیگر همپای یمار/بمددجو منافع راستای در مراتب سلسله اساس بر  -13

  و کاری  مناسعععب  فضعععای حفظ جهت  در را خود تالش حداکثر  خدمات،   کیفیت  ارتقای  هدف  با   -14

 .رساند انجام به پرستاران ایحرفه انگیزه افزایش

شیابی  فرایند در  -15 ستاران،  ای حرفه ارتقای و ارز ستانداردهای  رعایت ضمن  پر صول  و ای حرفه ا  ا

 .کند عمل منصفانه خود مجموعه در پرستاری، اخالق

 در بخش پرستار، آموزش و پژوهش عبارتند از: یاخالق ی*راهنماها

  و دانش ارتقاء و روز دانش از بودن آگاه جهت در را خود تالش بیشعععترین باید  پرسعععتاری  مدرس    -1

 .آورد عمل به خود اخالقی عملکرد

  اخالق و شععان بر مبتنی تحقیقاتی،باید و آموزشععی علمی، های محیط در دانشععجو و اسععتاد رابطه   -2

 .باشد احترام با توام ای حرفه

 حرفه و اخالقی عملکرد ارتقاء و دانشجویان  مهارت و دانش ارتقاء راستای  در باید پرستاری  مدرس   -3

 .کند تالش آنان ای

  بایدبه مرتبط، اخالقی مالحظات و بیمار حقوق دانشععجویان، آموزش در بیمار از اسععتفاده موارد در   -4

 .شود رعایت وکامل دقیق طور
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  به خدمات ارایه روند نباید دانشجو، آموزش در وی خانواده یا یمار/بمددجو همکاری عدم صورت در   -5

 .گیرد قرار تاثیر تحت او

ستای  در   -6 شی  های دوره کیفیت سالمت،  خدمات ارتقاء را ستاران،راهنماها  آموز ستانداردهای  و پر   ا

 .گیرد قرار وبازنگری بررسی مورد مستمر طور به باید موجود،

 اصول  از الزم، آموزشی  های دوره گذراندن ضمن  باید پرستار  پژوهش، حوزه در فعالیت صورت  در   -7

صی    و عمومی پژوهش در اخالق راهنماهای با و مطلع پژوهش قواعد و صا شوری  اخت شنا  ک   هاآن به و آ

 .باشد ملتزم

 تحقیق در شعععرکت برای بیمار/ مددجو کردن متقاعد برای خود ای حرفه جایگاه از نباید پرسعععتار   -8

 .کند استفاده

شارکت  پذیرش عدم   -9 ستاری  مداخالت ارائه روند نباید او خانواده یا بیمار سوی  از تحقیق در م  ار پر

 .دهد قرار تاثیر تحت

  تالش یمامای و پرستاری دانشجویان  بالینی هایظرفیت و هامهارت ارتقای برای باید بالینی پرستار  -10

 .کند

  ودهب الریجانی باقر دکتر عهده بر پرسععتاری حرفه در اخالق ملی کدهای تدوین در اجرایی علمی نظارت

ست  ستگذاری    شورای  چون مراکزی و ا شت  وزارت سیا شکی،  آموزش و درمان بهدا  تحقیقات مرکز پز

شگاه  پزشکی،  تاریخ و اخالق   ستاری پر دفتر کشور،  کل پرستاری  نظام سازمان  تهران، پزشکی  علوم دان

 وزارت پرسععتاری بورد و کشععور پزشععکی علوم فرهنگسععتان پزشععکی، آموزش و درمان بهداشععت، وزارت

 .اند کرده همکاری آن تدوین در پزشکی آموزش و درمان بهداشت،

 

 بالین در مستقر پرستاری علمي هیات کارگیری به نحوه نامه آیین( د

هارت  تقویت  منظور به  بال  یبخش م تار  ینیو  قا     یآموزش پرسععع با ارت عد نظر  یهمزمان    سعععال در یب

 وزارت بهداشععت پرسععتاری حوزه یبمصععو یاز پژوه ها یکیبه عنوان  بالینی علمی هیات ایجاد1390

ستاران  نهادهای همکارینامه  آیین یسنو پیش .رارگرفتق   اهم بهمن در و شد  تدوین صاحبنظران  و پر

  یتمام یبا همکار اخیر سععالهای طی وزارت بهداشععت ارسععال شععد.  آموزشععی محترم معاون به 1391

در   یرایشو و یاز بررسعع پس یینامه نها یین. آگرفتنامه صععورت  ییندر آ تغییراتی اریپرسععت ینهادها

توسععط  (یر)به شععرح ز 1395 تیرماهدر  و رسععید بهداشععت محترم وزیر تایید به یعلم یاتمرکز امور ه

   .شد ابالغ پزشکی علوم هایوزارت جهت اجرا به دانشگاه یمعاون محترم آموزش
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 سوم فصل

 

  بالین در پرستاری انساني منابع
 

 

 مقدمه

سی  شیده  برک ست  پو ستاران  که نی شور  هر پر   .ارندد جامعه سالمت  حفظ در ای کننده تعیین نقش ک

شترین ب یراندر ا اگرچه ستاران در بال  ی ستند. به ام  یتفعال ینتعداد پر  وزیر یددارند و در جامعه کم ه

 این از. کند پیدا را خود جای ها بیماری از پیشعگیری  سعطح  دردر جامعه،  ایران در پرسعتاران  نقش که

  و دارد وجود فعال طور به مشاوره و منزل در مراقبت مرکز 850تعداد کشور کل در حاضر حال در جهت

ست. عالوه بر آن     در (مدت طوالنی هایمراقبت)  مراقبتی جامع مراکز ایجاد ست اقدام ا   های کلینیکد

  ی،سععمتاال یلی،هموف ینیککل زخم، دیابتیک، پای درد، کلینیک جمله از پرسععتاری یتخصععصعع مختلف

  و ینظر کم ازمراکز  ینا  .دارند  وجود.. .و اسعععتومی ،ییالیز د یماران مراقبت از ب  یها  ینیک کل یمر،آلزا

 .هستند یشرفترو به پ یفیک

 بالین در پرستار جایگاه و ساختار

ستاران  شترین  پر ستند  آنها کنار در ساعته  24 طور به و گذرانند می بیماران با را خود کاری زمان بی .  ه

  در اندهداد نشان مختلف تحقیقات .است برخوردار زیادی اهمیت از بیماران با آنها تعداد تناسب براین بنا

زخم  ،ماریبه ب یبمانند آس یعوارض  ،باشد  عادی حد از کمتر بیماران به نسبت  پرستاران  تعداد یکهصورت 

  ماریپرستار و ب  یتینارضا  ،ترک خدمت پرستار  یمار،عدم امکان آموزش به ب ،مرگ ،سقوط از تخت  ،بستر 

 .دارد وجود داروئی خطایازجمله  پرستار  یو باال بودن خطاها

  یمارتعداد پرسععتار متناسععب با ب یینتع یفرمول برا 2از  یسععازمان بهداشععت جهان یشععنهاداسععاس پ بر

 : شودمی استفاده

 یرانا یت اسعععت(. که با جمع   یجهان  یانگین م ینپرسعععتار )البته ا   3 یت نفر جمع 1000هر  یبرا – 1
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 نفر خواهد شد.   240000000حدود

 تخت  118000است با لحاظ کردن   5/2 یجهان یانگینبه تخت که در حال حاضر م  پرستار  نسبت  – 2

اتاق   ،اورژانس بخش در همکاران از زیادی تعداد . شعععد خواهد  نفر 295000000 حدود تعداد پرسعععتار   

ستر  ،عمل سیون ا ستار  یلیزا ستند  ستادی  کلی طور به و یو دفاتر پر  این هاینک علت نداردو تخت که ه

 .است همین شودمی دیگر روش به نسبت تعداد رفتن تر باال سبب محاسبه

  و هادانشععگاه به وابسععته های بیمارسععتان  در کشععور پرسععتاری نیروی تعداد بیشععترینحال حاضععر  در

مله از ج پزشکی  گروه دانشجویان  و ین،همچن .هستند  کار به مشغول  کشور  پزشکی  علوم هایدانشکده 

  در درمان هایهزینه که آنجا از .دارند آموزی کار ها دانشععگاه این مختلف هاییمارسععتاندر ب یپرسععتار

 ینا یرامناسب ب  یانسان  یروین ینبه آنها و تام یدگیرس  ،است  خصوصی   بخش از کمتر بسیار  مراکز این

 برخوردار است. یباالئ یتمراکز از اهم

 :شوندمی معرفی زیر در درمانی -بهداشتی مراکز از برخورداری با کشور در دیگری دوایر و موسسات

 اجتماعی تامین سازمان 

مهم در حفظ و ارتقاء سععالمت مردم و درمان آنها در   یارنهاد بسعع یکبه عنوان  یاجتماع ینتام سععازمان

شغول فعال    شور م شور دارا    یتک ست و در کل ک ستان ب 68 یا ستان )هر ب یمار  100 یال 90حدود  یمار

و الزم به   باشععد می پرسععتاری نیروی 14317 وو اورژانس دارد(  یژهو ی،عموم یتخت شععامل بخش ها

از مراکز  یدولت یرغ یو نهاد ها یاز افراد تحت پوشععش وزارت کار و امور اجتماع  یاریذکر اسععت بسعع  

 .کنندمی استفاده اجتماعی تامین نمرتبط با سازما یدرمان

 مسلح نیروهای های بیمارستان : 

  به وابسته یمارستانب 7 ،زمینی نیرویبه  وابسته یمارستانب 34مسلح کشور شامل ارتش با ) یها نیروی

ستان ب 7 ،هوائی نیروی سته  یمار ستان ب 8(،  یائیدر یرویبه ن واب ستان ب 15و  یانتظام یروین یمار  یمار

سداران    شور به ا  یخدمات ارزنده ا ،سپاه پا کنند. عالوه بر   یارائه م یافراد عاد یو حت یروهان ینرا در ک

با توجه به تعداد و   .اندباشد پرستاران به ارائه خدمت مشغول     یازکه ن یپادگان ها و مراکز یآن در تمام

ها حدود   یرون ینا یکه گروه پرستار  شود یزده م ینتخم ،مسلح  یها یروین یها یمارستان ب یپراکندگ

جزء ارائه دهندگان   هم پرسععتار سععرباز تعدادی همیشععه مسععلح نیروهای البته. باشععند مینفر  15000

  اریبه یتکه به ترب است  یاریچند آموزشگاه به  یمسلح دارا  یروهایدارند. در ضمن ن  یخدمات پرستار 

 .پردازدیمرد م یاربه یژهبه و

خراسان   ،بوشهر  ،اصفهان  ،یو غرب یشرق  یجانآذربا ،تهران های شهر  در مسلح  نیروهای های بیمارستان 
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  ،تانکردس قم، ،ینقزو ،فارس ،و بلوچستان یستانس ،سمنان ،زنجان ،خوزستان ،یو شمال یرضو ،جنوبی

 دارند.   یتفعال همدانهرمزگان و  ،ستانلر ،گلستان ،یالنگ ،کرمانشاه ،کرمان

 خصوصی های بیمارستان: 

 ،ورکشعع دولتی مراکز به کمک منظور بهلذا  .ندارند را دولتی مراکز در نوبت اخذ فرصععت بیماران برخی

ستان ب ص    هاییمار صو ست    یشبا هدف افزا یخ صت د شت  یابیفر شور راه   یدرمان – یبه خدمات بهدا ک

  61 یعنیتعداد آن  یشترین و ب 341در کشور حدود   یمراکز خصوص   تعداد. شد )توسط پزشکان(    یانداز

باشععند که   ینفر م 15000مراکز حدود  ینمرکز در شععهر تهران قرار دارد. تعداد پرسععتاران شععاغل در ا

کمک پرستار و    یتعداد ینشاغل هستند. عالوه بر ا   یگریافراد در مراکز د یننفر از ا 8000البته حدود 

 دارند. یتفعال مختلف های بیمارستان در نیز یارکمک به

 صنعت نفت: هایبیمارستان 

سی    هجری 1300 سال  از ضور  دلیل به بعد به شم سترده  ح   نفت شهرهای  در نفت صنعت  کارکنان گ

 مختلف شععهرهای در کارکنان ینبه ا یدرمان یبه منظور ارائه خدمات بهداشععت یهائ یمارسععتانب ،خیز

سیس  ضر  حال در. شد  تا شهر  شهرهای  در حا شهر  ،اهواز ،آبادان ،یدیهام ،تهران ،بو سجد    ،بندر ماه م

 ینا اییروهتعداد ن .شهر اصفهان فعال هستند    یننفت در شاه  ینیککل یپل یداًگچساران و جد  ،یمانسل 

 .باشند می نفر 2500حدود ها بیمارستان

 خیریه بخش پرستاری گروه نیروهای: 

شکال  به مردم از بزرگی گروه به که هستند  فراوانی خیرین ایران کشور  در خوشبختانه    دمتخ مختلف ا

از  یاست که بار بزرگ یریهتحت عنوان خ یهائ یمارستاناز جمله خدمات آنان ساخت ب .کنند می رسانی

 مشغول  پرستار  1000 حدود ها بیمارستان  این در.کشور به عهده آنان است   یو درمان یخدمات بهداشت 

ستند  کار به ستان  این. ه صفهان  ،یهاروم ،تبریز شهرهای  در ها بیمار شهد  ،تهران ،ا شابور ن ،م  ،اهواز ،ی

 .باشند میمشغول به ارائه خدمت  یزد و همدان ،کرمان ،قم ،ینقزو ،یرازش ،دزفول

 توانبخشیو بهزیستی علوم دانشگاه: 

 .است رازی روانپزشکی مرکز و رفیده بیمارستان دو دارای دانشگاه این

 اسالمی آزاد دانشگاه تخصصی های بیمارستان: 

شگاه  قبل ها سال  تا سالمی  آزاد دان شجویان  آموزی کار برای ا شگاهی  مراکز از خود دان ص   ،دان و   یخصو

ستفاده م  یاجتماع ینتام ست  یا ضر ا  .کرده ا شهر تهران      یندر حال حا شهر و ازجمله  شگاه در چند  دان
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 آموزی کار برای و پردازند می خدمات ارائه به که دارد تخصععصععی  فوق و تخصععصععی  بیمارسععتان چند

 .هستند گذار اثر نیز دانشجویان

 ملی بانک بیمارستان: 

ستان از جمله ب  شهر تهران به فعال  یهائ یمار ست ب    یتکه در  شغول ا ستان م ست  یبانک مل یمار  ینا .ا

  یار مپرسععت یتبه ترب یمارسععتانب ینوابسععته به ا یبانک مل یدر گذشععته مدرسععه پرسععتار یمارسععتانب

 از برخورداری صورت  در پرستاری  بورد توسط  الزم های بررسی  انجام با مجدد درخواست  طبق پرداخت.

 .بپردازد پرستاری دانشجوی تربیت به تواند می گسترش ضوابط

 شاهد بیمارستان: 

  یمارسعععتان  ب ،رزمندگان   از توجهی قابل   تعداد  شعععدن مجروح و ایران علیه  عراق تحمیلی جن   از پس

صطف  دیشه  شاهد       ینیخم یم شگاه  سته به دان ستم    به ای ارزنده خدماتدر تهران واب شت  سی   و بهدا

 .پردازند می مهم این به نیز االنبیاء خاتم و ساسان یمارستانب در حال حاضر دو .داد ارائه کشور درمان

 دادگستری بیمارستان پرستاری گروه: 

  کار به مشععغول تهران شععهر در عنوان همین تحت بیمارسععتانی دادگسععتری وزارت خدوم کارکنان برای

 .است

 ملت بانک های درمانگاه: 

 .هستند فعالیت مشغول تهران جمله از و شهر چند در درمانگاه یارتباط با بانک ملت تعداد در

سبه  با شگاهی  نیروهای محا ستاران  عالوه به دان شور  اورژانس پر شگاه    ،ک ستاران دان ود  به حد یتعداد پر

ستاران ن     ینفر م 130000 سبه پر سد. با محا سلح  یروهایر ستان ب ،م ص   یها یمار   ،صنعت نفت  ،یخصو

 یرویرسععد تعداد کل ن یبه بانک ها به نظر م وابسععته یو درمانگاه ها یدادگسععتر ،یبانک مل ،یریهخ

ستار  صاص  خود به را نفر 170000 باالی ی عدد پر ستان  بر عالوه دهدکه اخت صی    های بیمار صو   در خ

 .هم ممکن است به کار مشغول باشند مراکز سایر

ز ا یبخشعع اقدام ینبا ا تاکرد  یکسععالهکمک پرسععتار  یتبه ترب مبادرتوزارت بهداشععت  1393سععال  از

  پرسععتاری کمک نیروی 12000 حاضععر حال.در پذیرد انجام گروه این توسععط یپرسععتار یهاول خدمات

نفر آنان به کار گرفته شده   3000حدود  کهشده  یتترب با نظارت وزارت بهداشت یتوسط بخش خصوص

. از به کار گرفته شده اند  یو خصوص   یدانشگاه  یها یمارستان تعداد کمک پرستاران در ب  یشترین اند. ب

  افزایش شاهد  97که ازسال  یافت یشنفر افزا 10000در سال به   یپرستار  یدانشجو  پذیرش نیز یطرف
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 .بود یمخواه یرون

 115 اورژنس: 

ستار، کاردان،   17000 حدود شناس نفر پر سین  و ها فوریت های کار سمت  این در اورژانس های تکن   ق

شغول  ستند  تخدم ارائه به م شور  کل در و ه سخگوی  یاکنندو  یم یفهوظ انجام ها جاده و ک   تلفنی پا

 .گیرندمی تماس 115 با که هستند افرادی

 :مختلف های استان در کشور جمعیت به پرستاری گروه نسبت

 یتنفر جمع 1000نسبت پرستار به  ییندر هر کشور تع یپرستار یرویمحاسبه ن یراه برا ینمعمول تر 

ست    شور ا ستی  .ک شت  نظر در بای ستار  یروهایکه ن دا سلح  یروهایمربوط به ن یپر شور  اورژنس ،م ، ک

  نیامده نسععبت این محاسععبه در ...صععنعت نفت و ،یریهخ یها یمارسععتانب ،خصععوصععی های بیمارسععتان

  یژهنسبت به و ینا ،هستند فعال تهران در که مراکزی و نفت ی ها یمارستانگذرا به آمار ب ی.بانگاهاست

ستان   شان م  یکند و رقم باالتر یم تغییر کمیدر تهران و خوز رم  گ یبه آب و هوا یددهد.البته با یرا ن

شرج  س      یزو ر یو  ستان و  ستان خوز ستان گردها در ا شت که آمار مراجع    ی ستان توجه دا به   ینو بلوچ

 غولمش  کشور  در دندانپزشکی  پرستار  معدود تعدادیبرد. در ضمن   یرا باال م یو درمان یمراکز بهداشت 

 .نشدند محاسبه باال جدول در که کارند به

ستاران  کل آمار گرفتن نظر در با سد می نفر 170000 یباال از بیش به که پر  /11را میانگین توان می ر

 .باالتر از عراق، افغانستان و پاکستان است یههمسا یکشورها یناعالم کرد که ب 2

 ،345/3عمان  ،06/3امارات  ،519/2 یهاز جمله ترک یرانا یههمسا  یاز آنست که کشورها   یآمارها حاک 

 یرانبه ا  یک نزد یا باالتر   یت از نظر در صعععد پرسعععتار به جمع    207/5عربسعععتان   ،56/4ترکمنسعععتان  

شب    ستند.عراق  شورها  81/1با  یرانبه ا ینتر یهه ستان پائ    یو ک ستان و پاک ستند.  یرانتر از ا ینافغان   ه

 .است جمعیت نفر 1000 ازاء در پرستار 3باالی جهانی میانگین شد، گفته نیز قبالً که همانطور

  و هنبود جدا پرستاری از مامایی توسعه، حال در و یافته توسعه های کشور اغلب در که است ذکر به الزم

  و بهورز عنوان تحت افرادی ما کشعععور در آن بر عالوه. کند می وظیفه  انجام  ماما   پرسعععتار  صعععورت به 

  آمار جزء که هستند  فعال بهداشت  های خانه سطح  در بهداشت  وزارت های شبکه  در بهداشت  مراقبین

 شوندنمی محاسبه پرستاران

 

 



 

 چهارم فصل

 

  پرستاری در پژوهش
 

 

 مقدمه

  یشبکه مل یتبا توجه به اهم یران،در ا یپژوهش پرستار  یخچهاز تار یفصل پس از ارائه مختصر   ینا در

ستار  یقاتتحق ساز  یدهدر جهت یپر ستاری  با مرتبط تحقیقات یو هدفمند   نیازهای رفع جهت در پر

ستای  در جامعه شده  شبکه  معرفی به سالمت،  نظام اهداف را سپس به فعال    شده پرداخته یاد ست.    یتا

شکده  یقاتپژوهش مراکز تحق یها ستار  یهاو دان ستار  هاینامهیانتعداد پا ی،پر مجالت   یو معرف یپر

سازمان جهان  یپژوهش -یمعتبر علم ستار   یو مرکز همکار  شت در آموزش و پژوهش پر   یی،و ماما یبهدا

ست. در پا      شده ا شاره  ستار  یسنج به علم یانا سطح مل  یپر ستار  یگاهو جا یدر  ر  علم د یددر تول یپر

 .استشده پرداخته منتخب پیشرفته یبا کشورها یسهو در مقا منطقه

 Scopus، PubMed، ISI (Webُ یها یگاهروشنمند پا  یفصل حاصل بررس    یناست مطالب ا  ذکر یانشا 

of Science)، یبه روسععا یارسععال یرسععم یهاو نامه یکالکترون هاییامشععده به پ یافتدر یهاپاسععخ 

شکده  ستار  یقاتها و مراکز تحقدان ستخراج  یپر سامانه موجود  یریگبا بهره یگرد یاند. برخشده ا  دوازده 

عات پژوهش پزشعععک     ظام نوین اطال نام اختصععععار    نایرا یدر ن پا " یبا گاه        "نو فاده از در با اسعععت

www.research.ac.ir اندیدهگرد ینو تدو یهوزازت بهداشت ته یقاتمعاونت تحق هایییاز سخنران یزو ن. 

 پرستاری در پژوهش تاریخچه

  یو توسعه کم  یهمگام با رشد روزافزون علم و فناور  یعلم در پرستار  یدپژوهش و تول یر،اخ قرنیمن در

ذشععته  به گ یداشععته اسععت. نگاه یریرشععد چشععمگ یقاتیمراکز تحق یجادا یلی،تکم یالتتحصعع یفیو ک

در   یدوم دهه چهل شمس   یمهدر ن یپرستار  یقاتتحق یناز آن است که اول  یحاک یپژوهش در پرستار 

ست  ستار  یعال یتویان شک     یروزگرف یپر شگاه علوم پز شده در دان سال   یرانا ی)ادغام  ( در دوره  1365در 

فت.  انجام گر یپرسععتار یانتحت نظر مرب نامهیانصععورت پابه یفیتوصعع یقاتبا انجام تحق کارشععناسععی

http://www.research.ac.ir/
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شجو  س    یاندان شنا ستار  یکار سنجش و اندازه    یپر فراغت از  یو آمار، برا یریگضمن گذراندن دروس 

ص  س    یاندازدوم دهه پنجاه با راه یمهن در( 4)بودند. نامهیانملزم به نگارش پا یلتح شنا شد    یدوره کار ار

  )علوم یرانا یمرکز پزشک  یپرستار  یهادر دانشکده  یببه ترت 1360 یال 1355 یهاسال  یط یپرستار 

  یبهشت  یده)ش  یدانشگاه مل  یو دانشکده پرستار   یروزگرف یپرستار  یعال یتو(، انست یعلف یرانا یپزشک 

،  مدرس یتدانشععگاه ترب یتهران و گروه پرسععتار یدانشععگاه علوم پزشععک ی( و دانشععکده پرسععتاریفعل

 لیو تحل یفباتجربه به توصعع یآموزشعع یانو مرب یمرتبه مرب یعلم یاته ینظر اعضععا یرز یاندانشععجو

پرداختند. در سععال   یو فارسعع یسععیبه زبان انگل نامهیانصععورت پابه یاعوامل و انجام مطالعات مداخله

م  دانشگاه علو  یتوسط دانشکده پرستار    یارشد در رشته پرستار    یدوره کارشناس   نامهیانپا یناول 1357

شک  سی به زبان انگل یرانا یپز سال     ی شد و تا  سی زبان انگل نامه به یانپا 25تعداد 1361دفاع  به چاپ   ی

 .یدرس

  لییتکم یالتو گسترش تحص   یقاتباگذشت حدود ده سال از روند رو به رشد انجام تحق    1366سال   در

ستار  شار   یبرا یمجالت داخل یازن ی،در پر س   به هایافتهانت ستر ست  یمنظور د اندرکاران نظام  جامعه، د

سوس بود. به هم  ینسالمت و محقق  شر      ینمنظور در ا ینکامالً مح شار ن ستار  یهسال با انت  نیراا یپر

 یران،ا یدانشععگاه علوم پزشععک ییو ماما یسععابق( در دانشععکده پرسععتار ییو ماما ی)فصععلنامه پرسععتار

شجو  صه پا    ینا یاندان شکده موظف به چاپ خال شر  نامهیاندان شده  یهدر ن  یمهن یطورکلبه یدندگرد یاد

 نیدهه با انتشار اول ین. در ایدنام یآغاز انتشار و انتقال دانش پرستار توانیرا م یدیخورش 60دوم دهه 

با   1367وزارت بهداشت در سال    یدر معاونت پژوهش  ییو ماما یپرستار  یتهکم یلتشک  ی،مجله پرستار 

ضور مرب  ستار  یانح شگاه  یپر شه  یران،ا یهادان شت  یدتهران و  ستار      یبه سان پر شنا   ،ییو ماما یو کار

  یدر برخ یپرستار  ینارهایها و سم کنگره ینقاط کشور و برگزار  یپژوهش در برخ یهاگاهکار یبرگزار

 یسععرم زیو انتقال دانش ن یجگرفت بلکه انتشععار نتا یارونق تازه یتنها پژوهش پرسععتارها نهاز دانشععکده

 شد.

ضو ه  70دهه  یلاوا در ستار   یعلم یاتبه دنبال اعزام حدود ده نفر ع شته پر در خارج  یلتحص  یبرا یر

در داخل کشعور و   1374از سعال   یدانشعجو در مقطع دکتر  یرشوزارت بهداشعت، پذ  یازکشعور از سعو  

رتبه  با معتبر مجله وجود به نیاز تکمیلی، تحصععیالت دانشععجویان و علمییئته یدتعداد اسععات یشافزا

 یهالت نشععردر نحوه نگارش مقا ییراتیتغ 1377. لذا از سععال شععدیکامالً احسععاس م یپژوهشعع-یعلم

  یعلوم پزشععک یاتنشععر یونکمسعع یبا اسععتاندارها یریهتحر یاته یشععد و اعضععا یجادا یرانا یپرسععتار

 اقدام شد. یپژوهش یکسب رتبه علم یمطابقت داده شد. سپس برا

موفق   1385در سال   یرانا یپرستار  یهفراهم شد. نشر   یشاز پ یشب یعلم یداتتول یرساخت ز 80دهه  

 مجله همزمان دو یزن 1386کشععور شععد. در سععال  یمجله پرسععتار ینعنوان اولبه یکسععب رتبه علم به
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ستار    یاتح شکده پر شک    ییو ماما یمتعلق به دان شگاه علوم پز شر  یدان ستار  یهتهران و ن   ییاماو م یپر

 یستار پر یو سپس مجله انجمن علم  یبهشت  یدشه  یدانشگاه علوم پزشک   ییو ماما یدانشکده پرستار  

دهه عالوه بر انتشععار  یندر ا ین،. همچنیدندگرد یپژوهشعع -یموفق به کسععب رتبه علم( 1387) یرانا

شر  س  یشرو به افزا یاتمقاالت در ن سی چاپ مقاالت در مجالت معتبر انگل زبان،یفار   یجتدربه یزن زبانی

 گذاشت. یرو به فزون

ارشد و    یکارشناس   یتمجوز ترب یدانشکده دارا  50)یلیتکم یالتحال حاضر همگام با گسترش تحص    در

 یدکتر یدانشععجو یرندهپذ یقاتمرکز تحق 2و  یکننده دانشععجو در مقطع دکتر یتدانشععکده ترب 19

متفاوت، رشععد هرم   یشععناختو روش یفیو ک یکم یکردهای(، انجام پژوهش با اسععتفاده از رویپژوهشعع

با   پژوهش مرتبط یها یافتهباال و انتشععار  یفیتباک یقاتدانشععکده ها، امکان انجام تحق یداسععات یعلم

فراهم شععده   ازپیشیشدر جهت رفع مشععکالت نظام سععالمت و جامعه ب یبردارمنظور بهرهبه یپرسععتار

  یمجله معتبر فارس 38عالوه بر آنکه با  یرشته پرستار یعلم یاته یاز اعضا یاریبس که،یطوراست. به

ند،  دار یمشاور و داور همکار  یریه،رتح یاتعضو ه  یر،مسئول، سردب   یرتحت عنوان مد یداخل یسی و انگل

خارج  به همکار   یزن یدر سعععطح جهان  یدر مجالت  ند. همچن  یم یدعوت  قاالت    یبرخ ین،شعععو از م

 SJR (SCImagoچارک اول   یسعععتکه در ل  یمجالت یعنی( Q1باال )  یفیت پرسعععتاران در مجالت باک  

Journal Rankشر م  ،( قرار دارند س شوند یمنت ستاوردها  یخیتار یر.  ستار  ید در جدول   یپژوهش در پر

 شده است.ارائه 4-1شماره 

 

 ایران پرستاری در پژوهش دستاوردهای تاریخچه: 4-١ جدول

 دستاورد عنوان سال

در گروه   h-index=70 ین)باالتر  Scopus یگاه پا  در h-index=19 به  دسعععتیابی  - ١٣٩7

 احمدی اله فضل دکتر ،(یپزشک

  یگاهبرتر در پا یعلم یاته یاعضععا %1 یگاهبه جا یپرسععتار یداسععات دسععتیابی - ١٣٩6

 بهداشت وزارت یسنجعلم

شنواره راز  برگزیده - سردب به یج   ضا ر دکتر حیات، مجله:  برگزیدهمجله  یرعنوان 

 نگارنده

ستاری  یقاتحضور مراکز تحق  - صد رتبه  30 تا 10 جایگاه در پر برتر مراکز  یهادر

 (95 سال ارزشیابی یج)نتابالینی یقاتتحق
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: دکتر 1396در کشعععور عمان   یقو تحق یریت مد  Trainerعنوان مدعو به   مدرس  -

و با    Oman Cancer Associationتوسعععط  یدوره آموزشععع ینا یرسعععول یممر

عمان برگزار شععد و   یتختدر مسععقط، پا Oncology Nurses Societyمشععارکت 

 یکاآمر یاز انجمن پرستاران انکولوژ یالملل ینب یزهاخذ جا

، که  خون یقتزر یند فرا ینیتحت عنوان راهکارطبابت بال      ینیبال  یراهنما  تدوین  - ١٣٩5

 (5.)شده استو جهت اجرا ابالغ یدتوسط وزارت بهداشت تائ

گسععترش  یشععورا یاز سععو یپرسععتار یقاتتحق یشععبکه مل یسبا تأسعع موافقت -

 کشور پزشکی علوم یهادانشگاه

ساله  اولین نگارش - ص    یدکتر مقطع ر ص ش  یتخ ( در PhD by Research) یپژوه

ستار    شته پر ش  ایران،در  یر ست دانش  یوادکتر  شگاه علوم  خالق پر آموخته دان

 یرانا یپزشک

 مراکز یندر ب یپرسعععتار  یقات کز تحقادر صعععد مر 10 زیر رتبه  به  یابی دسعععت  -

 وزارت بهداشت یابیکشور در ارز ینیبال تحقیقات

 ISI در پرستاری مجالت یندکسا 1395 -

سب  - ست  در بالینی گروه سوم  رتبه ک شنواره  دومین و بی سی  دکتر رازی، ج  عی

 محمدی

 تحقیقات ملی شبکه توسط کشور پرستاری پژوهشی های الویت یینتع - ١٣٩4

 (شناسی یده)پد لوژی فنومنو انجمن تشکیل -

ستاران  حضور  - ١٣٩2 ساس داده   20 یست در ل پر شمند برتر بر ا ستنادی  پایگاه یهادان  ا

در دانشععگاه   یاهلل احمد: دکتر فضععلیحوزه علوم پزشععک( در ISC) اسععالم جهان

 اهللیهبق یپزشعععک علومدانشعععگاه  در عبادی عباس و دکتر 9رتبه  مدرس یتترب

 (6)اندرا به خود اختصاص داده 18)عج( رتبه 

دفتر  ید و تائ  یسعععوختگ یپرسعععتار  ی: ازجمله راهنما  ینیبال  یراهنماها   تدوین  -

 استاندارد و تعرفه سالمت ینتدو ی،فناور یابیارز

عنوان مرکز همکار  به  WHOتوسعععط  یپرسعععتار  یقات مرکز تحق ینانتخاب اول  -

 ییو ماما یبهداشت در پرستار یسازمان جهان

 الهرسعع از)برگرفته  برتر مقاله رفیعی فروغ دکتر: رازی جشععنواره در رتبه کسععب -

 برتر محقق نگارنده رضا دکتر و( دکتری

ضویت  - شبکه جهان  ع سازمان جهان  یدر  ستار    یمراکز همکار  شت در پر و   یبهدا
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شرکت در کم  ییماما ساالنه دب  یشهما ییاجرا یتهو  شده شبکه   یرخانهدو ر د یاد

 همان سال

  ناهید دکتر: پیراپزشععکی و توانبخشععی گروه در رازی جشععنواره در رتبه کسععب - ١٣٩0

 نیری دهقان

(در مرکز PhD by research)یپژوهشعع  یتخصععصعع   یدکتر دوره اولین یرشپذ -

ستار  یقاتتحق شگاه  یپر شک  دان ضر  ح. در یرانا یعاوم پز مرکز  سه  تعدادال حا

و   یرانا پزشععکی علوم دانشععگاه پرسععتاری یهامراقبت یقات: مرکز تحقحقیقاتت

 د.دارن یرشتهران پذ یدانشگاه علوم پزشک ییو ماما یپرستار یقاتمرکز تحق

حد  یجاد ا -   یها مراقبت  یقات مرکز تحق سعععتاری، پر در بالینی  دانش مدیریت   وا

 ایران پزشکی علوم دانشگاه پرستاری،

 یپرسععتار یهامراقبت یقاتمرکز تحق ی،پرسععتار یقاتمرکز تحق یناول یستأسعع - ١٣٨6

  یرانا یدانشگاه علوم پزشک

 ادینصرآب نیکبخت علیرضا دکتر: رازی جشنواره در برتر مقاله سوم رتبه کسب -

 Scopus یاستناد یگاهدر پا یاتح یمجله پرستار سازییهنما - ١٣٨5

سب  - شکی  گروه سوم  رتبه ک شنواره  دوازدهمین در پیراپز سی  دکتر: رازی ج  عی

 محمدی

ساله  اولین نگارش - ١٣7٨ ص    یدکتر مقطع ر ص ستار   PhD) یتخ شته پر : ایراندر  ی( ر

 حسنی پرخیده دکتر

 شوردر خارج از ک یتخصص یمقطع دکتر بورسیه یپرستار نالتحصیالفارغ یناول - ١٣75

 یاسکوی دوست حق فاطمه دکتر ،یعابد یعل یدردکتر ح یکتا،دکتر زهره پارسا 

 دکتریدر مقطع  یلتحص یدوره اعزام پرستاران به خارج برا یناول - ١٣70

 

١٣6٨ 

  پژوهشی  معاونت سوی  از شده  برگزار تحقیق، کارگاه اولین در پرستاران  شرکت  -

 تبهداش وزارت

  علوم دانشععگاه پرسععتاری دانشععکده در پرسععتاری رسععمی گرهکن اولین برگزاری -

 انقالب از بعد گیالن پزشکی

 زارتو فناوری و تحقیقات معاونت مامایی، و پرسععتاری تحقیقات کمیته تشععکیل - ١٣67
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 بهداشت

 ریپرستا  نشریه ) یرانا مامایی و پرستاری  فصلنامه  عنوان تحت مجله اولین چاپ - ١٣66

 مداح باقر سید سادات دبیر سر و مسئول مدیر (فعلی ایران

)دانشعکده    یارشعد پرسعتار   یناسع شع در مقطع کار ینامه ا یانپا تحقیقات یناول - ١٣57

 (یرانا یدانشگاه علوم پزشک یپرستار

 ایران پزشکی علوم دانشکده در تحقیق یگروه آموزش یجادا - ١٣55

  فاطمه یسی، زبان انگل به شده در کنگره ارائه یمرتبط با پرستار  مقاله ینچاپ اول  - ١٣5١

 (7)بند دینار

  یدر مقطع کارشعععناسععع نامهیان)پا پرسعععتاری تحقیقات حوزه در فعالیت  اولین - ١٣4٨

ستار  ست    ،(یپر سط ان ستار  یعال یتوتو شگاه علوم   ادغام یروزگر،ف یپر   شده در دان

 یو خدمات بهداشععت یدانشععگاه علوم پزشععک یلزمان با تشععکم. هیرانا یپزشععک

 یدرمان

 موضعععوع با  مرتبط یسعععیشعععده( به زبان انگل   یافت  ) یمقاله مرور   ینچاپ اول  - ١٣47

 (8)پرستاری آموزش در بهداری،)وقت(  وزیر مشاور ریاحی آذر نگارش ی،پرستار

ستاری،  المللی بین گنگره اولین برگزاری - ١٣٣5 ستاری  اداره پر  از بلق بهداری وزارت پر

 انقالب

 

 پژوهش حوزه در پرستاری هاییشرفتدستاوردها و پ سایر

 پرستاری در کیفی و کمی توسعه دنبال به پژوهشی های هستهمحورها/  ایجاد -

 در حوزه علوم سالمت هستند. یفیک یقاتدر امر تحق هاینعنوان اولبه پرستاران -

 پژوهش در محصول تولید و ارزش خلق جهت در حرکت -

 تاکنون 80از دهه  یدر جشنواره راز یپرستار یداسات حضور -

 یقاتبرتر مراکز تحق یهادرصععد رتبه 30 تا 10 جایگاه در پرسععتاری یقاتحضععور مراکز تحق -

 ینیبال

 المللیینب یهادر مجامع و شبکه عضویت -

 پژوهش حوزه گذارییاستپرستاران در س مشارکت -
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 المللینرساله در سطح ب ییدر امر پژوهش و راهنما یپرستار یداسات همکاری -

در سععطح   یکاسععتراتژ هایبرنامه تدوین و پرسععتاری وضعععیت بررسععی در یداسععات یهمکار -

 (گذارییاست)س المللیینب

 Nurseها )مانند:دها و اسععتانداردسععتورالعمل یو اعتبارسععنج ینپرسععتاران در تدو همکاری -

Educator competencies  )المللی بین سطح در 

میدرگاه محققان  این طریق از: Publons پابلونز درگاه از مجالت سردبیران  و داساتی  استفاده  -

 یعتسعععر یبگذارند و برا   یشو به نما   یخود را بررسععع های یداور یعلم های یت توانند فعال  

  درگاه، این در مجالت اشعععتراک: نمایند اسعععتفاده امکان این از پژوهشعععی -علمی یندهایفرا

  ی،علم هاییتبه فعال یابیدسععت  باتوانند از اطالعات موجود در پابلونز یمجالت م سععردبیران 

مقاالت   یداور یندهایان مناسب و انجام فرارو دعوت داو انتخاب یرزومه محققان برا یل،پروفا

  گاهدر. بخشععند ارتقاء را مجالت کیفیت داوری فرایند ارتقا و تسععریع ضععمن تا داسععتفاده کنن

/ یترز)سابقاً تامسون رو   Clarivateتوسط مجموعه   2012از سال   www.publons.comپابلونز 

 (9)است. شدهیداری( خرISIموسسه 

قرار گرفته است. پرستاران  یشتریمورد توجه ب یراخ یدر سال ها یترجمان دانش در پرستار  -

سب جهت اجرا  هایینهزم ایجادبا  ساس ن  پژوهش یمنا سالمت و در جهت رفع    یازبر ا نظام 

  یاهگذاران(، ارتباط یاست و س  یرانپژوهش )مد یججامعه، با استفاده کنندگان از نتا  یها یازن

ند  میمؤثر برقرار  مان  آموزش. کن یان   برای دانش ترج قاطع  دانشعععجو  مراکز در مختلف م

 .ستا دانش ترجمان استقرار راستای در عمده های فعالیت از نیز سابقه با پرستاری تحقیقات

 (١0)پرستاری تحقیقات ملي شبکه

ستاوردها  یکی یقاتتحق یشبکه مل  ایجاد ستار  یهامراقبت یقاتمرکز تحق یتفعال یاز د عنوان هب یپر

شبکه   یجادبود. درخواست ا  ییماما یبهداشت در آموزش و پژوهش پرستار   یمرکز همکار سازمان جهان 

  راه فرمبه هم یعلوم پزشک  یقاتیتحق یهاشبکه  یجاددرخواست ا  نامهیینر اساس آ ب ستاری پر یقاتتحق

سنامه و معرف     یلتکم سا س     یاته یشده و ا شامل: دکتر  سس  سکو    یدهمؤ ست ا دکتر   یی،فاطمه حقدو

صد  یعی،دکتر فروغ رف ی،چراغ یمحمدعل و   یددکتر عباس عبا ی،طالقان یباو دکتر فر ی،سالم  یقهدکتر 

باس زاده، ط   باس ع ماره      یدکتر ع مه شععع مرکز   یسرئ یاز سعععو 28/7/1393/د مورخ 105/ 1697نا

ستاری  یهامراقبت یقاتتحق شگاه  پر شکی  علوم دان ست  برای ایران، پز برنامه   یامدهایاز پ یکی به یابید

شت جهان    عملیاتی سازمان بهدا ستار  یمرکز همکار    یجادابر  مبنی یی،و ماما یدر آموزش و پژوهش پر

 وزارت اهداف راسععتای در طرفی از و سععو،یک از تحقیق امر در المللیینو ب یامنطقه ی،مل یهاشععبکه

http://www.publons.com/
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و   یقاتمعاونت تحق به پرسععتاری، با مرتبط تحقیقات سععاماندهی در کشععور نیاز رفع جهت در بهداشععت

 یقاتمعاونت تحق 21/8/93 یخوزارت بهداشعععت و درمان و آموزش پزشعععکی ارائه گردید. در تار یفناور

 شبکه  یاندازراه یتشبکه، مسئول   یجاد، ضمن موافقت با ا 700/د/3796نامه شماره   یوزارت بهداشت ط 

 1395سععال  یبهشععتابالغ کرد. در ارد اسععکویی حقدوسععت فاطمه سععیده دکتر به انتظارات با همراه را

  یو فناور یقاته معاونت محترم تحقشععده بگزارش مکتوب به همراه مسععتندات مربوط به اقدامات انجام

شد.     سال  شت ار سال   در وزارت بهدا س  1395مردادماه  ستار  یقاتشبکه تحق  یسمجوز تأ سو  یپر  یاز 

/ 6/9 یخشععبکه از تار ین. ایدوزارت بهداشععت ابالغ گرد فناوری و یقاتگسععترش به معاونت تحق یشععورا

وزارت  یو فناور یقاتمعاونت تحق یشععبکه از سععو  یسو رئ یراهبرد یشععورا یبا ابالغ اعضععا 1395

شک    شت، با ت شورا    یناول یلبهدا سه  شورا  ی،راهبرد یجل ش  یانتخاب  ش -یآموز   یردب یمعرف و یپژوه

سماً فعال      یامراقبت ه یقاتشبکه، واقع در مرکز تحق  یرخانهکارکنان دب یخود را با همکار یتشبکه، ر

ستار  شک    یپر شگاه علوم پز   دوم دوره شبکه  این. کرد آغاز( http://nursingnet.iums.ac.ir) یرانا یدان

 .نمود برگزار 1397 سال ماه آذر در را خود انتخابات

 پرستاری تحقیقات ملي شبکه رسالت

  رزهایم گسترش  و یدهتوسعه، جهت  سازی، یتشبکه ملی تحقیقات پرستاری مشتمل بر ظرف    رسالت  

  یقاتیتحق هاییتفعال سععازییکپارچه طریق از سععالمت ارتقای مسععیرهای تبیین و پرسععتاری دانش

  یو حقوق یقیاعم از حق یپرستار  یهامرتبط با پژوهش یو خارج یداخل یرگذارتأث یمؤسسات و نهادها  

ستا با برنامه هم شکالت پ  المللیینو ب یکالن مل یهارا سالمت د  ییچیدهباهدف کمک به حل م ر  نظام 

 یرتقاا یبرا یعلم هاییهپا یجادسالم و ا  یسبک زندگ  یجهت ارتقا یو مراقبت یشگیری سطوح پ  یتمام

ستار  ییو کارا یمنیا یفیت،ک ست. این امر از طر  یخدمات پر شته ینب یقاتتحق یقا سخ   منظور پبه ایر ا

 .ذیردپیمردم صورت م یتشواهد در عمل با محور سازیینهنظام سالمت و نهاد یازهایبه ن

  یپرستار یقاتتحق يشبکه مل اهداف

سعه   :کلي هدف ستیابی  برای سالمت  جامع نظام در هدفمند تحقیقاتتو سعه  برنامه اهداف به د   و تو

 اندازچشم سند

 :اختصاصي اهداف

 جامعه یازسنجیبر اساس ن یپژوهش هاییتاولو تعیین (1

 جامعه سالمت ارتقای جهت در دانش یریکارگو به تولید (2

  ایرشتهینمطالعات ب یتباهدف تقو یقاتیتحق یهاشبکه یرارتباط با سا توسعه (3

http://nursingnet.iums.ac.ir/
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 المللیینو ب یامنطقه ی،کمیت و کیفیت پژوهش در سطح مل یارتقا یبرا سازیظرفیت (4

 المللیینو ب یامنطقه ی،در سطح مل یپرستار هاییتها با اولوپژوهش یهمسوساز (5

 به توسعه عدالت در نظام سالمت  کمک (6

 پژوهش دامنه گسترش جهت انسانی و مالی منابع جذب و مشارکت جلب (7

 زندگی سبک و پیشگیری ینهدرزم یپرستار یهاپژوهش گسترش (8

  سالمت ارتقای جهت یپرستار یدشدهشواهد تول یشو پا بانییدهد (9

 پرستاری تحقیقات ملي شبکه وظایف

 زا اعم ذینفعان تمامی مشارکت  جهت تمهیداتی اندیشیدن  و فعال یریعضوگ  جهت در تالش (1

 حقیقی و حقوقی

صد  (2 ضع  علمی ر ساس  بر موجود و شه  ا شور  علمی جامع نق صله  تعیین و ک ستاری  علمی فا  پر

ساس   مطلوب وضع  از ایران  ارراهک بینییشپ و کشور  توسعه  یهابرنامه وانداز چشم  سند بر ا

صهای    بینی پیش با آن رفع شکل  رفع یریگاندازه جهت در الزم شاخ   در مورد یک حداقل) م

 (ساله پنج زمانی بازه یک

 هاآن خود مشارکت با عضو تحقیقاتی مرکز هر یتمأمور تعیین (3

 آن عملکرد و مربوطه یتمأمور به توجه با مرکز هر به بودجه اختصاص بینییشپ (4

ساس  بر تحقیقات ینترمهم انجام بر نظارت و هدایت (5 ست  ا  بکهش  که تحقیقاتی هاییتاولو لی

 است کرده استخراج

 یانو دانشجو محققین راهنمایعنوان به کشور پرستاری تحقیقاتی هاییتاولو تعیین (6

ستم   برقراری جهت اقدام (7  زا آنان یبرداربهره و اعضا  ارتباطمنظور به قوی اطالعات فناوری سی

 اطالعات

  مجالت کتب، مقاالت، ،هاطرح اعضععاء، اطالعات یهابانک توسعععه و ایجاد انتخابات، برگزاری (8

 ...و

  ریپرستا حیطه در مراقبتی و پیشگیری استاندارد یهادستورالعمل تهیه در همکاری و کمک (9

 اهداف پیشبرد راستای در داخلی هاینامهیینآ تدوین (10

 موجود یهافرصت از بودجه جذب جهت تمهیداتی (11

 بخشی برون و بخشی درون هاییهمکار جلب (12

 شبکه با صنعت همکاری جذب خصوص در خاص هاییاستراتژ بینییشپ (13

 شبکه یتمأمور تحقق جهت در انسانی نیروی و تجهیزات امکانات، کلیه نمودن همگرا (14
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 :پرستاری تحقیقات ملي شبکه ذینفعان

  معاونت و بالینی پرسعععتاران مردم،: پرسعععتاری یها پژوهش یجکنندگان از خدمات و نتا     اسعععتفاده  -

 پزشکی آموزش و درمان و بهداشت وزارت پرستاری

سازمان  افراد - ستاری  یهاپژوهش یددر تول یلدخ یهاو  شجویان : پر ستاری،  دان شگران  پر   و پژوه

  یهاو پژوهشعععکده یقاتیمراکز تحق ی،پرسعععتار یدانشعععکده ها ی،پرسعععتار یعلم هیات اعضعععای

  یهاو پژوهشععکده یقاتیمراکز تحق ،هادانشععکده ی،احرفه یو نهادها یعلوم پزشععک ایرشععتهینب

  ایرشتهینب

تابعه،   یهاو سازمان  یمرتبط با حوزه سالمت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک    یهاسازمان  -

 ایران در( WHOبهداشت) یمراکز همکار سازمان جهان ی،درمان -یو مراکز بهداشت هایمارستانب

  ی: از جمله معاونت فناور    یاجتماع  یو نهادها   یحوزه پرسعععتار  یها پژوهش یحام  یها سعععازمان  -

 رشد مراکز و برکت بنیاد جمهوری، ریاست

 پرستاری تحقیقات ملی شبکه راهبردی یهابرنامه

 :شبکه راهبردی برنامه اهداف

  برنامه 8)بازار و جامعه نیاز بر مبتنی کشععور در پرسععتاری تحقیقات یهابرنامه سععازییکپارچه (1

 (عملیاتی

ستفاده  با معنوی و اجتماعی سرمایه  جلب سازی، یتظرف بازاریابی، (2  خارج و داخل امکانات از ا

 (عملیاتی برنامه 11)کشور

 وزهح در پرستاری انسانی منابع( پروری ین)جانش یرسازدو کا یساختارها، توانمندساز تقویت (3

 (عملیاتی برنامه 9) تحقیقات

 (عملیاتی برنامه 5)پرستاری های پژوهش حوزه در دانش مدیریت ارتقای (4

 (عملیاتی برنامه 3)گذارییاستس یتعامل در فضا یندهایو ارتقاء فرآ اصالح (5

 (عملیاتی برنامه 5)گروهی کار انجام در یسازدر پژوهش و فرهن  یمداراخالق توسعه (6

 :شدهانجام هاییتفعال

  ش  هاییتاولو یو بازنگر ینتدو ستار  یپژوه سطح مل  یپر ستار  یبا همکار یدر   یمعاونت پر

شک   شت و درمان و آموزش پز ستار   ی،وزارت بهدا شکده  یسازمان نظام پر ستار  یهاو دان  یپر

شبکه مل    ضو  ستار  یقاتتحق یع ش  یتالو 25/10/1396 یخصورت گرفت و در تار  یپر   یپژوه

  یوزارت بهداشععت و درمان و آموزش پزشععک یو فناور یقاتبه معاون تحق یحوزه پرسععتار در
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 ارسال شد. یو پژوهش یمعاونت به مراکز علم یاز سو یدارسال شد و پس از تائ

 پژوهشی های الویت اساس بر دریافتی های طرح تصویب و برررسی 

 مرکزی چند و مشارکتی های طرح انجام به تحقیقات مراکز تشویق 

  طرح در حال   یکو  یافتهیان)پنج طرح پا یو انجام شعععش طرح پژوهشعععی چندمرکز  تدوین

 یپژوهش یها یتانجام است( بر اساس الو
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 پرستاری رشته در تحقیقات مراکز

س   تعاریف ضوابط تأ سال   یقاتیمراکز تحق یسو  شورا   1369در  سط  و   یمتنظ یانقالب فرهنگ یعال یتو

ز مراک یستأس  یتقاضاها  یوزارت متبوع جهت بررس  یضوابط معاونت پژوهش   ینبر اساس ا  .یدگرد یدتائ

  یندورا ت یردولتیو غ یدولت یقاتیمراکز تحق یسنحوه اخذ مجوز تأسعع ییدسععتورالعمل اجرا یقاتیتحق

  یدتائ مورد یعلوم پزشک  یهاو گسترش دانشگاه   یابینظارت و ارزش  یدستورالعمل توسط شورا    ینکرد. ا

سال  شرا    1373قرار گرفت. از  ساس  ست    ینمندرج در ا یطتاکنون بر ا ستورالعمل موارد درخوا مورد  ید

  یفناور و یقاتتوسعه علوم، تحق  یقاتی،مراکز تحق یس. هدف از تأس گیردیقرار م گیرییمو تصم  یبررس 

  یمتخصص و توسعه منابع انسان    یانسان  یروین تأمین ،فکر خالق یجو تتبع و ترو یقتحق یهروح یتو تقو

سطح دانش و مهارت    شور، ارتقاء  سعه و ترو  یفن یهاک در جامعه و حفظ و   یفرهن  تفکر علم یجو تو

 857تعداد  1397اسععت تا سععال  یقاتیو تحق یمراکز علم ،هاو اسععتقالل دانشععگاه یعلم یآزاد یمتحک

 یقاتها و مراکز تحقگسععترش دانشععگاه  یشععورا یاز سععو یومدیکالو ب ینیبال یقاتمرکز در حوزه تحق

صو  سال،    یشمرکز ب 486 بین یناند. از اقرارگرفته یبوزارت متبوع مورد ت سه  سه   یکمرکز  157از  تا 

  سال به باال  یکبا سابقه   ینیبال تحقیقاتی مرکز 362 یندارند. از ب یتسابقه فعال  یکسال  یرز یهسال و بق 

 339) مراکز بقیه و مسععتقل بودجه دارای مرکز 23 تعداد قرارگرفتند، یابیمورد ارز 1395که در سععال 

  ندهست بالینی تحقیقات مراکز جمله از پرستاری تحقیقات مراکز .بودند مستقل بودجه ردیف فاقد( مرکز

 (11).ندارند مستقل بودجه که

  معلو یهاوابسععته دانشععگاه یمرتبط با رشععته پرسععتار ینیبال یقاتمرکز تحق 16حال حاضععر تعداد  در

هسععتند که نام   ینیبال یقاتمراکز تحق 239 جزءمرکز  15تعداد  یناز ا .دارند فعالیت ایران در پزشععکی

  ی،و فناور یقاتمعاونت تحق یو(، از سعع1395شععده )سععال  انجام یابیارز ینآخر یجنتا یسععتها در لآن

پرسععتار  یقاتمراکز تحق یبه معرف یسسععال تأسعع یببه ترت یلوزارت بهداشععت ذکر شععده اسععت. در ذ

  ،یو فناور یقاتمعاونت تحق یتسعععاوب یقاز طر یقاتی. اطالعات مربوط به مراکز تحقشعععودیپرداخته م

شت، وب  ست.  ا شده یهته یمراکز و ارتباط تلفن ینبه مسئول  یمراکز، ارسال نامه رسم   یتسا وزارت بهدا

شماره   صول       یقاتمراکز تحق 4-2در جدول  سب موافقت ا سال ک ساس  سو  یبر ا سترش   یشورا  یاز  گ

 .اندشدهیمعرف(12)های علوم پزشکی کشوردانشگاه
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 پزشکي علوم یهاوابسته دانشگاه یپرستار یقات: مراکز تحق4-2 جدول

گاه   نام  شماره دانششش

 پزشکي علوم

یخ    تحقیقات مرکز نام قت      تار ف موا

 اصولي

یخ    قت      تار ف موا

 قطعي

 24/1/1393 26/2/1386 پرستاری یهامراقبت ایران  .١

ستاری )  کودک و مادر مراقبت همدان  .2  پر

 (مامایی و

6/4/1388 21/3/1396 

 24/1/1393 10/8/1388 مامایی و پرستاری یهامراقبت تهران  .٣

 23/2/1392 10/8/1388 مامایی و پرستاری یهامراقبت اصفهان  .4

  در مزمن هعای یمعاری ب مراقبعت  همدان  .5

 منزل

28/9/1390 - 

 - 23/3/1391 اتروم پرستاری کاشان  .6

 - 23/2/1392 نگر جامعه روان های مراقبت شیراز  .7

 - 23/2/1392 سالمندی مراقبت رفسنجان  .٨

 - 1392 دیماه سالمندی های مراقبت شاهد  .٩

 صعدوقی  شعهید   .١0

 یزد

 - 16/12/93 مامایی و پرستاری های مراقبت

 شعععاپور جندی   .١١

 اهواز

 یماریهایدر ب یمراقبت پرسععتار 

 مزمن

26/7/1394 - 

 - 6/10/1394 جامعه پرستاری زاهدان  .١2

 -  26/7/1394 پرستاری مراقبت سمنان  .١٣

 مامایی و پرسعععتاری های مراقبت شهرکرد  .١4

 نگر جامعه

26/2/1395 - 

 - 26/2/1395 پرستاری کرمان  .١5

 - 6/8/1397 مامایی و پرستاری های مراقبت مشهد  .١6
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 ایران پزشکي علوم دانشگاه پرستاری های مراقبت تحقیقات مرکز

ستار  یهامراقبت یقاتتحق مرکز شک   یپر شگاه علوم پز ست که   کشور ا  یقاتیمرکز تحق یناول یرانا یدان

 (13)شده است.از سابقه مرکز ارائه یاخالصه 4-3جدول  در .شد یاندازراه 1380در سال 

 

 ایران پزشکي علوم دانشگاه پرستاری یهامراقبت یقاتسابقه مرکز تحق 4-٣ جدول

 ردیف عنوان سال

س  ١٣٨0 شکده     یکیدر  تحقیقاتمرکز یهاول یستأ ساختمان متعلق به دان از دو 

 رجایی شهید قلب یمارستاندانشگاه واقع در ب ییو ماما یپرستار

1 

 2 اصولی موافقت ١٣٨6

 دانشگاه در برتر تحقیقاتی مراکز از یکی لیست در گرفتن قرار ١٣٨7
 

 3 (PhD by Research) پژوهشی تخصصی دکتری دانشجوی پذیرش ١٣٩0

معاونت درمان وزارت  یدانش از سو یریتعنوان واحد مدمرکز به انتخاب ١٣٩١

 متبوع

4 

بهداشت در آموزش و    یعنوان مرکز همکار سازمان جهان مرکز به انتخاب ١٣٩2

ستار  شت  سازمان  سوی  از ییو ماما یپژوهش پر -1392) جهانی بهدا

1396) 

WHO Collaborating Center for Education and Research in 

Nursing and Midwifery (2014-2018) 

5 

و   یدر حوزه پرسععتار  WHOمراکز همکار  یدر شععبکه جهان  عضععویت  ١٣٩2

 ییماما

6 

 7 مداوم آموزش دفتر ایجاد ١٣٩٣

 8 برتر در دانشگاه یقاتیتحق مرکز ١٣٩5

 9 تفصیلی تشکیالت ابالغ ١٣٩6

 PhD by Research 10آموخته سه دانش تربیت ١٣٩5-١٣٩6
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 همدان پزشکي علوم دانشگاه( مامایي و پرستاری) کودک و مادر مراقبت تحقیقات مرکز

مادر و کودک )پرستاری و مامایی( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی   هایمراقبتمرکز تحقیقات 

مادر و کودک    های مراقبت مرتبط با حوزه   های پژوهش زمینه  درو درمانی همدان، اولین مرکز تحقیقات    

. در حال  اسععتو کاربردی  ایتوسعععهبنیادی،  هایپژوهشبا رویکرد پرسععتاری و مامایی در سععه جنبه 

  هایفعالیت بهاز پژوهشععکده دانشععگاه علوم پزشععکی همدان    ایزیرمجموعه عنوانبهحاضععر این مرکز 

یت  . پردازدیپژوهشعععی م عال نایی محوری در آموزش، پژوهش،     محورهای مرکز  ینا های ف هادینگی دا ن

 رنف یکمرکز را  یانسععان یروی. ناسععت اسععتوار ییو ماما یمدیریت و خدمات بالینی و عملی در پرسععتار

ستاد، چهار نفر دکتر  شک     یتخصص    یا شد ت شناس ار دهند. این مرکز خود را بر این  یم یلو دو نفر کار

که بتواند از طریق راهکارهای مقتضی در سند راهبردی خود با تشویق و حمایت   داندمیباور و مأموریت 

 کوچک در راستای هرچندازد تا گامی پژوهشگران به تولید دانش، علم و ارتقاء سطح سالمت جامعه بپرد

).برداشته باشد 1404افق سال  اندازچشمحصول به اهداف 
14) 

 تهران پزشکي علوم دانشگاه مامایي پرستاری یهامراقبت یقاتتحق مرکز

مؤسس مرکز مشخص    یئته یاعضا  یبمرکز تحقیقات مطرح گردید و ترک یسایده تأس  1385در سال  

 یدانشعگاه، شعورا   یپژوهشع  یدر شعورا  یببه ترت یسصعورت گرفته، درخواسعت تأسع    هاییگیریو با پ

وزارت بهداشت مطرح و در یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای گسترش         یدانشگاه و معاونت پژوهش  

شگاه  شور مورخ    دان شکی ک س  10/8/1388های علوم پز ستاری و   مرکز تحقیقات مراقبت یسبا تأ های پر

 1389اول سععال  یمه، از ندهیسععازمان و تجهیز از پس مرکز ینبه عمل آمد. ا مامایی موافقت اصععولی

سه  دومین و سعی  و دویسعت  درمؤثر  یتخود را شعروع کرد و پس از چهار سعال فعال   یجد یتفعال  جل

  قطعی موافقت اخذ به موفق 24/1/1393 مورخ کشععور پزشععکی علوم هایدانشععگاه گسععترش شععورای

 یدانشععجو یکو  یپژوهشعع یآموخته دکتردو دانش علمی،یئتعضععو ه 13اکنون مرکز هم این .گردید

سادکتر  صل    یندارد. همچن یپ ضو ا ستار  یقاتتحق یشبکه مل  یمرکز ع شبکه مل     یپر سته  ضو واب   یو ع

  یهااز نقاط قوت مرکز انجام طرح یکی .است سرطان تحقیقات ملی شبکه و نخاعی هاییبآس یقاتتحق

شگاه  ینب ی،چندمرکز ست. همچن  المللیینمحققان ب یو با همکار یدان ستا  ینا   تیمأمور یمرکز در را

یت   الویت  دارای یها خود از طرح ید   می مالی  حما ما هداف  تحقق راسعععتای  در. ن   علمی مجله  مرکز، ا

  فصلنامهصورت به 2014 سال از "Nursing Practice Today" عنوان با مرکز این زبانیسیانگل پژوهشی

 ( 15).شودیم شرمنت
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 اصفهان پزشکي علوم دانشگاه مامایي و پرستاری یهامراقبت یقاتتحق مرکز

 یستار پر دانشکده  در واقع اصفهان  یپزشک  علوم دانشگاه  ییماما و یپرستار  یهامراقبت تحقیقات مرکز

  ؤسس م ئتیه یحضور اعضا   با جلسه  نیاول لیتشک  با پژوهشی  اهداف به یابیدست  یراستا  در ییماما و

 صعععورتبه  را خود کار  19/10/85 خیتار  در سیتأسععع  مجوز اخذ  نحوه و یانداز راه یچگونگمنظور  به 

گسترش   یاز شورا  یموفق به اخذ موافقت اصول  10/8/1388 خیدر تار تاًی. نهااست  کرده آغاز یررسم یغ

 رنوآو و شرو یپ ا،یپو یقاتیتحق مرکز کی جادیمرکز ا نیانداز اچشم  (16).دیگرد یعلوم پزشک  یهادانشگاه 

و رسالت و هدف آن توسعه دانش     جامعه سالمت  سطح  ارتقاء منظور حفظ وکارآمد به نیمحقق تیترب و

ستار  یکاربرد  یستار پر یهامراقبت یمنظور ارتقابه یو کاربرد یادیبا انجام تحقیقات بن ییو ماما یپر

  نیب یهمکار تیتقو و قیتشععو پژوهشععگران، از تیحما قیاز طر تیفیباک وبر شععواهد  یمبتن ییو ماما

سالمت   یبخش  نیو ب یاحرفه ست در نظام  ستا . هما  یبه اهداف مذکور در حال اجرا لین یاکنون در را

  یزشک پ علوم دانشگاه  در قاتیتحق مراکز ری)سا  یداخل یقاتیتحق مراکز یهمکار با یاگسترده  قاتیتحق

 (17)ست.ا( ژاپن و آلمان از ییها)دانشگاه یخارج و( یدانشگاه نیب مراکز و اصفهان

 همدان پزشکي علوم دانشگاه منزل در مزمن هاییماریمراقبت ب یقاتتحق مرکز

 از مراقبت ارتقاء  جهت  مناسعععب  بسعععتر جاد یا یبرا منزل در مزمن یها یمار یب مراقبت  قات یتحق مرکز

منظور به یتخصععصعع  و یکاربرد ،یادیبن ،یعلم یهاپژوهش انجام با منزل در ژهیوبه مزمن یهایماریب

  یهایماریب از مراقبت دانش دیتول و ینوآور ت،یخالق نهیزم کردن فراهم و جامعه سالمت  سطح ارتقاء 

 (18).است کرده آغاز را خود کار 1390 سال در مزمن

 کاشان پزشکي علوم دانشگاه اتروم یپرستار یقاتتحق مرکز

ها و  گسترش دانشگاه یشورا یاز سو یبا کسب موافقت اصول 23/3/1391 خیتار ازتروما  قاتیمرکز تحق

اند از توسععععه و    خود را آغاز کرده اسعععت. اهداف مرکز عبارت    تی فعال  ،یعلوم پزشعععک قات یمراکز تحق

شر  یریکارگبه ستار  نهیدرزم یدانش ب در   ینیو بال کیولوژیدمیاپ یادیبن یهاانجام پژوهش ،تروما یپر

شت    صالح نظام ارائه خدمات بهدا شور درزم  یدرمان یجهت ا ستار  نهیک   و میتنظ ،یجمع آور ،تروما یپر

  یانسان  یروین تیترب آنها، انتشار  و تروما یپرستار  طهیاسناد، مقاالت و مدارک مربوطه به ح  یطبقه بند

  یپژوهشعععها یاجرا نهیزم در نیمحقق یریبکارگ و قیتشعععو ب،یترغ تروما، یپرسعععتار نهیزم در محقق

ستار  نهیزم در یکاربرد شش در جلب توجه وهمکار  تروما یپر  یو خارج یداخل یقاتیمراکز تحق یو کو
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  سععال در مرکز نیا. رانیا یاسععالم یو مقررات دولت جمهور نیقوان تیبا رعا یالملل نیب یو سععازمانها

  1396 سععال از و شععد کشععور در خود سععطحهم با یپرسععتار یقاتیتحق مراکز نیب اول رتبه زیحا 1394

 (19).گرفت قرار دییتا مورد یپژوهش یدکترا یدانشجو جذب جهت

 شیراز پزشکي علوم دانشگاه نگر جامعه روان یهامراقبت یقاتتحق مرکز

  دریافت با 1392 سععال در شععیراز پزشععکی علوم دانشععگاه نگر جامعه روان یهامراقبت تحقیقات مرکز

صولی نامه موافقت شت،  وزارت از ا شکی  آموزش و درمان بهدا سمی طور به پز .  کرد آغاز را خود فعالیت ر

. ست ا واقع دانشکده  این در و بوده( س) فاطمه حضرت  مامایی و پرستاری  دانشکده  به وابسته  مرکز این

  گامی روان، یهامراقبت ینهدر زم یامشاوره  خدمات و یپژوهش  یهاپروژه انجام با تا است  این بر تالش

 (20).شود برداشته جامعه روانی سالمت ارتقای جهت در

 رفسنجان پزشکي علوم دانشگاه سالمندی پرستاری مراقبت تحقیقات مرکز

  پزشععکی علوم هایدانشععگاه گسععترش شععورای از اصععولی موافقت کسععب با سععالمندی مراقبت مرکز

شور  سالمندان  زندگی کیفیت بهبود و سالمت  ارتقای .کرد آغاز را خود فعالیت 23/2/1392  زتمرک با ک

  دماتخ گذاریسیاست هدایت و دانش نشر تولید، تحقیق، طریق از روز دانش اساس بر مراقبتی، خود بر

  شدان نشر  و تحقیق با دارد نظر در مرکز این. است  مرکز این هاییتمأمور از کشور  سالمندان  بهداشتی 

نه در زم مه   ی نا بت  و یخودمراقبت های بر ندان،   از مراق یت  افزایش در مثبتی تأثیر  سعععالم ندگی  کیف   ز

 (21).باشد داشته جامعه سطح در سالمندان

 شاهد دانشگاه سالمندی پرستاری یهامراقبت تحقیقات مرکز

  یهاپژوهش انجام راستای در را خود فعالیت 1392 سال ماهید از سالمندی یهامراقبت تحقیقات مرکز

 مرکز.اسععت کرده آغاز سععالمندان درمان و بهداشععت مدیریت نظام اصععالحمنظور به کاربردی و بنیادی

 توسعه  جهتجانبه همه هاییهمکار برای کانونیساخت و  یرعنوان زبه سالمندی  یهامراقبت تحقیقات

ستره  در دانش ساس  و توجه با نیز و سالمندان  از مراقبت گ صه  به نیاز اح  نای در آراء تبادل برای یاعر

  تدوین متخصصین همیاری و کمک باساله پنج یادوره برای راهبردی و برنامه شد تأسیس علمی، حیطه

 (22).شد

 یزد صدوقي شهید پزشکي علوم دانشگاه مامایي و پرستاری یهامراقبت تحقیقات مرکز

سال   مامایی و پرستاری  یهامراقبت تحقیقات مرکز سال   یتفعال 1392در   1393خود را آغاز کرد و از 

  در اخالق اصول به پایبندی شامل مرکز این یهاخود ادامه داد. ارزش یتبه فعال یبا کسب موافقت اصول
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 مداری  مددجو  و مداری  کیفیت  پژوهشعععگران، و پژوهش تکریم معنوی، مالکیت   حق رعایت   پژوهش،

ست  سالت . ا سخگویی منظور به کاربردی و بنیادین یهاپژوهش انجام مرکز این ر   تسالم  نیازهای به پا

  غیب،تر محقق، انسععانی نیروی تربیت علمی، معتبر مجامع وها ژورنال در تحقیقات نتایج انتشععار جامعه،

  پژوهش یازموردن هاییآورفن از یریگبهره جهت مناسععب بسععتر ایجاد محققین، یریکارگبه و تشععویق

 اجرائی و تحقیقاتی مراکز سعععایر با همکاری و مشعععارکت جلب رد کوشعععش نوین، هاییآورفن یژهوبه

  یاهمراقبت ارائه و مراقبتی خدمات مدیریت حوزه در اثربخشی و ییکار آ ارتقاء کشور، داخل در مربوطه

ست  روز علمی شواهد  بر مبتنی ستراتژی . ا ساس  بر مرکز ا سعه  ا   اب بنیادی و کاربردی یهاپژوهش تو

  اب  متناسعععب  مراقبتی یها پژوهش انجام  مشعععارکتی، و راهبردی بالینی،  مراقبتی، تحقیقات  بر ید تأک 

  رکزم اعضاء  مهارتی و علمی سطح  ارتقاء پژوهش، در یفیو ک کمی توسعه  کشور،  تحقیقاتی هاییتاولو

 یدهجهت  ،ها آن های یتوانمند  ارتقاء  و پژوهش بخش در انسعععانی نیروی پرورش و تربیت  تحقیقات، 

  و پژوهشععی و علمی مراکز سععایر با مشععترک تحقیقاتی یهاطرح انجام علم، تولید راسععتای در تحقیقات

 (23).است تحقیقات مرکز اعضاء از یازسنجین اساس بر مرتبط یهاکارگاه برگزاری

 

 اهواز پزشکي علوم دانشگاه مزمن هاییماریدر ب یپرستار مراقبت تحقیقات مرکز

سترش  به توجه با سان  جوامع در مزمن یهایماریب گ ضر  حال در یان   یهامراقبت به آنان مبرم ازین و حا

ستاندارد  شواهد  یمبتن وروز به باال، سطح  در ا س  ،بر   تمراقب یها نهیدرزم مطالعهباهدف  مرکزی سیتأ

ستان  در مزمن یهایماریب شگاه  موافقت با رو نیا از. گرفت قرار توجه مورد ا   هاییماریب مراقبت مرکز دان

 از یاصععول موافقت کسععب به موفق 1394 سععال ماه مهر در و کرد آغاز را خود کار 1391سععال از مزمن

 (24).دیگرد یپزشک علوم یهادانشگاه گسترش یشورا یسو

 زاهدان پزشکي علوم دانشگاه جامعه پرستاری تحقیقات مرکز

س  دهیا 1393 سال  از   شده  انجام یها یریگیپ با و دیگرد مطرح جامعه سالمت  قاتیتحق مرکز سیتا

 وافقتم کسب  با مرکز نیا در بیترت به سیتاس  درخواست  و مشخص  مرکز موسس  ئتیه اعضاء  بیترک

  و زیتجه از پس و کشععور یپزشععک علوم یها دانشععگاه گسععترش یشععورا 6/10/1394 مورخ یاصععل

  با یکاربرد و یادیبن قاتیتحق انجام مرکز نیاهدف  .کرد تیفعال به شروع  1395 سال  از یسازمانده 

 سععطوح در خدمات مختلف یها روش ارائه منظور به یپرسععتار یها مدل و ها یتئور دانش، یریبکارگ

ست  جامعه و خانواده فرد، به یریشگ یپ مختلف شم .ا ستار  یها مراقبت ارائه شامل  مرکز انداز چ   با یپر
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. است  شده  ارائه یپرستار  یها مدل و ها یتئور ،یعلم اصول  بر یمبتن قاتیتحق انجام مستلزم  ت،یفیک

 و دیمان نیتدو را یپژوهش یها تیالو ،یازسنجین براساس تا است برآن جامعه، یپرستار  قاتیتحق مرکز

  زمرک کی بعنوان و ابدی دسععت جامعه آحاد سععالمت یاعتال به نگر جامعه و شععواهد بر یمبتن کردیبارو

ستار  قاتیمرکز تحق .شود  شناخته  معتبر یقاتیتحق سعه جامعه با هدف  یپر   در قاتیتحق کاربرد و تو

 جلب با مرکز نیا منظور نیبد. اسعععت شعععده یانداز راه جامعه تا نیبال از یپرسعععتار یها مراقبت ارائه

شارکت  شجو  م س    مقاطع در انیدان شنا س    و یکار شنا شد  یکار ضا  و ار   یها شیگرا یعلم ئتیه یاع

  و یمراقبت یازهاین ییشناسا   ،یمال یها تیحما قیطر از دارد یسع  آن با مرتبط یها رشته  و یپرستار 

شکالت  ستار  یها مراقبت تیفیک یارتقا جهت در یموثر یها گام سالمت،  طهیح در منطقه م   اب یپر

 (25).بردارد منزل و جامعه ن،یبال در نگر جامعه کردیرو

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه پرستاری های مراقبت تحقیقات مرکز

سنامه   سا ستار  یها مراقبت قاتیتحق مرکز ا صو  به 1389 سال  در یپر شگاه  سه یرئ أتیه بیت   علوم دان

 آغاز اهدانشگ نیا یپرستار دانشکده در را خود تیفعال مرکز نیا پس آن از. دیرس سمنان  استان  یپزشک 

 از هیاول موافقت اخذ به موفق 1394 سال رماهیت در مرکز نیا سرانجام گرفته صورت یهایریگیپ با. کرد

شت،  وزارت یفناور و قاتیتحق معاونت شک  آموزش و درمان بهدا  ششم   و ست یب در تینها در. شد  یپز

ستار  یهامراقبت قاتیتحق مرکز 1394 سال  مهرماه شگاه  یپر شک  علوم دان   و ست یدو در سمنان  یپز

سه  نینهم و چهل سترش  یشورا  جل شت،  وزارت گ شک  آموزش و درمان بهدا  موافقت اخذ به موفق یپز

  کی و وقت تمام عضو 11 یهمکار با و است یپژوهش یشورا و یعال یشورا یدارا مرکز نیا. شد یاصول

 (26). باشدیم تیفعال مشغول وقت پاره عضو

 کرمان پزشکي علوم دانشگاه پرستاری تحقیقات مرکز

ستناد به را  شگاهها  گسترش  یشورا  جلسه  نیوسوم  وپنجاه ست یصادره در دو  یبا ا  یپزشک  علوم یدان

س  با 26/2/95 مورخ ستار  قاتیتحق مرکز سیتا شگاه  یپر شک  علوم دان شت  وخدمات یپز   یدرمان یبهدا

 (27).کرد آغاز رسماً را خود کار 1395 بهمن از مرکز نیا و آمد عمل به یاصول موافقت کرمان

 شهرکرد نگر جامعه مامایي و پرستاری تحقیقات مرکز

 (28)شد.  یموفق به اخذ موافقت اصول 1395 بهشتیمرکز در ارد نیا
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 مشهد مامایي و پرستاری های مراقبت تحقیقات مرکز

دانشععگاه علوم پزشععکی مشععهد با اسععتعانت از الطاف     ییو ماما یپرسععتار یرکز تحقیقات مراقبت هام

  و ینیباریتعالی و همکاری گروههای مراقبتی در حوزه سعععالمت بر آن اسعععت که با تلفیق مهارتهای بال   

سب      ستر منا شواهد علمی ب ستراتژ  یجادا یبرا یدانش حرفه ای با  سات  یکتفکر ا شجو  ید،در ا و   انیدان

بر   یمبتن یپژوهش ها یبر مبنا یماتاتخاذ تصععم یدرمان در راسععتا -بهداشععت  یمدسععت اندرکاران ت

  آبانماه رد مرکز اینمرتبط با آن فراهم آورد  یتوسعععه جامع و مسععتمر عملکرد ها  یتشععواهد و در نها

 (29).شد اصولی موافقت اخذ به موفق 1397

 پرستاری هایدانشکده

 یاسععتناد یگاهدر پا h-indexبر اسععاس شععاخص  یو مامائ یپرسععتار یهادانشععکده یبندبخش رتبه این

Scopus شودیرا شامل م هانامهیانو تعداد پا. 

 Scopus یاستناد یگاهپادر  index-hبر اساس شاخص مامایيو  پرستاری یهارتبه دانشکده

  یتوسط مرکز توسعه و هماهنگ   1396سال  ماهیکشور در د  ییو ماما یپرستار  یهادانشکده  یبندرتبه

وزارت بهداشعععت، درمان و آموزش پزشعععکی   ی،و فناور یقاتمعاونت تحق ی،اطالعات و انتشعععارات علم

مدرک   ینو آخر یسععازمان یبر اسععاس وابسععتگ یبندرتبه ینها در ادانشععکده یناسععت. عناو شععدهیهته

ضا     ثبت یلیتحص  سامانه علم  علمییئته یشده توسط اع شده   مشخص  علمییئتاعضای ه  یسنج در 

 است.

درج شده  h_indexاساس شاخص  بر مامایي و پرستاری یهادانشکده یبند: رتبه4-4 جدول

 20١7 یالدیسال م یاندر پا Scopus یاستناد یگاهدر پا

به
رت

 

کده     دانشششش

تاری      پرسشش

 ومامایي

  دانششششکششاه

 پزشکي علوم

اد
عد

ت
 

ت
اال

مق
 

اد
عد

ت
 

ت
دا

نا
ست

ا
 

in
d

ex
-

h
 

به
رت

 

  دانششششکششده 

 پششرسشششتششاری

 ومامایي

  علوم دانششکاه 

 پزشکي

ت
اال

مق
اد

عد
ت

 

اد
عد

ت
 

ت
دا

نا
ست

ا
 

in
d

ex
-

h 

 7 237 114 قزوین 13 26 3553 623 تهران ١

 209 94 گناباد 25 3156 713 بهشتی شهید 2
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 18 1884 413 ایران ٣

 

 189 48 بوشهر

 186 84 کردستان 1000 207 همدان

 182 86 البرز 17 1271 408 تبریز 4

 160 79 سبزوار 16 817 154 کاشان

 15 1107 250 شیراز 5

 

  پععرسعععععتععاری  

 /مازندرانآمل

55 158 

 155 30 جام تربت 1042 259 مازندران

 

6 

  1108 442 مشهد

14 

 6 207 63 لرستان 14

پزشعععکی      809 261 اصفهان یرا  و پ

 جهرم/ پرستاری

94 190 

  صععدوقی شععهید 451 189 گیالن

 یزد

56 172 

 146 36 نیشابور 13 450 204 زاهدان 7

 136 47 اردبیل 12 557 108 کرمان ٨

 

 

٩ 

  521 163 شهرکرد

 

11 

 114 49 شمالی خرااسان

 و پععرسععععتععاری 450 125 بابل

مایی    / لنگرود ما

 گیالن

34 113 

پزشعععکی      435 79 شاهد یرا  و پ

 مراغه/ پرستاری

42 98 

 5 176 64 قم 15 416 96 گلستان

 98 85 زابل 408 95 اراک

 85 55 ایرانشهر 400 113 ایالم

  شععععاپور جنی ١0

 اهواز

 65 14 زنجان/ ابهر 10 477 183

 4 90 18 ارتش 16 414 171 )عج( اهلل بقیه

 56 20 الرستان 276 61 بیرجند
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ستاری  257 66 رفسنجان سر  پر   /رام

 بابل

39 44 

 37 12 بم 9 250 89 شاهرود ١١

 32 18 گراش 240 76 زنجان

 3 27 23 فسا 17 277 68 ساوه

 38 30 جیرفت 246 89 سمنان

  277 97 کرمانشاه ١2

8 

 27 26 هرمزگان

  /بروجن پرستاری 226 68 یاسوج

 شهرکرد

12 18 

 2 16 21 دزفول 18 238 48 جام تربت

 13 11 اسفراین 192 84 ارومیه

 11 21 آبادان  

  پععرسعععععتععاری  

 الیگودرز

4 11 

  /بهشهر  پرستاری  19

 مازندران

3 10 1 

  پععرسعععععتععاری  

 لرستان/ پلدختر

8 6 

  /آباده/ پرسععتاری

 شیراز

3 4 

  /مالیر پرسععتاری

 همدان

3 3 

 و پععرسععععتععاری

/  قععاین  مععامععایی 

 بیرجند

3 1 

 /میبد پرسععتاری 20

 صدوقی شهید

2 0 0 

 0 1  پععرسعععععتععاری  
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  خراسان / شیروان 

 شمالی

 و پععرسععععتععاری

/  مغععان مععامععایی

 اردبیل

1 0 

  پععرسعععععتععاری  

 /کرمانشاهسنقر

1 0 

  پععرسعععععتععاری  

 یرجند/بطبس

0 0 

  پععرسعععععتععاری  

 /لرستانبروجرد

0 0 
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 ها نامهپایان

شته  های نامه پایان تعداد ستاری  ر ساس  پر   فناوری و تحقیقات معاونت)نوپا(  اطالعات جامع سامانه  برا

(30)بهداشت وزارت
 .است شده داده نشان 4- 6و  4-5جداول  در 

 

 ١٣٩7سال  یورتا شهر دانشگاه حسب بر شده دفاع های نامه پایان تعداد 4-5- جدول

 نامه پایان تعداد پزشکي علوم دانشگاه نام ردیف

 813 یرانا  .1

 788 بهشتی یدشه  .2

 742 تهران  .3

 559 یزتبر  .4

 296 گیالن  .5

 263 توانبخشی و بهزیستی علوم  .6

 241 مشهد  .7

 209 اهواز شاپور جندی  .8

 196 شیراز  .9

 168 کرمان  .10

 144 ارومیه  .11

 114 اصفهان  .12

 104 همدان  .13

 77 کرمانشاه  .14

 75 کناباد  .15

http://thesis.research.ac.ir/site/search/advanced?operand1=and&field2=24940&term2=%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 69 کاشان  .16

 64 سبزوار  .17

 48 بوشهر  .18

 46 قزوین  .19

 38 یزد  .20

 34 اراک  .21

 28 رفسنجان  .22

 28 سمنان  .23

 25 ایالم  .24

 22 بابل  .25

 21 لرستان  .26

 16 زنجان  .27

 13 زاهدان  .28

 12 زابل  .29

 6 شاهرود  .30

 6 بیرجند  .31

 5 آبادان  .32

 5 یاسوج  .33

 4 (شمالی)خراسان  بجنورد  .34

 (انگلیسی 6 و فارسی 5271) 5277 جمع
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 ٩7 یورتا شهر تحصیلي مقطع حسب بر پرستاری نامه پایان تعداد 4-6 جدول

 تعداد تحصیلي مقطع

 4740 ارشد

 312 دکتری

 43 کارشناسي

 182 نامعلوم

 5277 جمع

 

 پرستاری پژوهشي و علمي معتبر مجالت

  فارسی زبان به مجله 26 تعداد این از. شودیمنتشر م یدر رشته پرستار یپژوهش-علمی مجله 38 تعداد

ر حال  کشور، د یعلوم پزشک یپژوهش یمجالت علم تعداد .شوندمی منتشر انگلیسی  زبان به مجله 13 و

ضر   ست. به  عنوان 415حا شک  مجالت %10نزدیک به  یگردعبارتا ستار     یعلوم پز ضوع پر شور با مو  یک

به همت دکتر  1366در سععال  ییو ماما یتحت عنوان فصععلنامه پرسععتار یمجله فارسعع اولین. (29)اسععت

.  یافتار انتش  یرانا یدانشگاه علوم پزشک   ییو ماما یوقت دانشکده پرستار   یسباقر مداح، رئ یدسادات س  

  لیرمسئو وقت دانشکده و مد  یسرئ ییدوست اسکو  فاطمه حق یدهتالش دکتر س  یدر پ 1385در سال  

 هیبا نام نشعر  یعلوم پزشعک  یاتنشعر  یونکمسع  یاز سعو  ی،مجله در حوزه پرسعتار  ینعنوان اولمجله به

در   یردر حوزه پرستا  زبانیسی مجله انگل ینشد. اول  یپژوهش -یموفق به کسب رتبه علم  یرانا یپرستار 

 یتوسط دانشکده پرستار "Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research"با نام 2002سال 

قراردارد.  PubMedمجالت  یست ر در لاض مجله در حال ح ین. ایددانشگاه اصفهان منتشر گرد    ییو ماما

اقدام به نشر   1393تهران از سال   ییماما – یدانشکده پرستار   ییو ماما یپرستار  یقاتمرکز تحق ضمنا 

ش  -یمجله علم سی انگل یالملل بین یپژوه ست.   Nursing Practice Todayزبان به نام  ی ست کرده ا  لی

  .شده استفصل نشان داده  این 8و 7انتشار در جدول  یختار یببه ترت یسیو انگل یمجالت فارس
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 سال نشر  یببه ترت یحوزه پرستار يمجالت فارس یستل .4-7 جدول

ره
ما

ش
 

گاه   نام  لوم   دانششش  ع

 سازمان/ نهاد/ پزشکي

 نمایه انتشار سال نشریه نام

 یععقععات تععحععقعع  مععرکععز  

بت  تار   یها مراق   یپرسععع

  یدانشعععگاه علوم پزشعععک 

کار    یرانا انجمن   یبا هم

 یرانا یپرستار یعلم

 Index 1366 ایران پرستاری

COPERNICUS,Barakatkns, 

STDB, SID, ISC, Magiran, 

Sinatra and CINAHL 

  پرسععتاری تحقیقات مرکز 

 تهران - مامایی، و

 ,Scopus, Google scholar 1370 *حیات
CINAHL, Index Iran Medex, 

ISC, Copernicus, EMRO, 
IMEMR, Magiran,Scientific 

Information Database SID, 

Electronic Journals Library, 

AcademicKeys, CABI, DOAJ,  
EBSCO, JournalSeek, 

LocatorPlus, Open Gate 

Journal, Ulrich, WorldCat  

تار     کده پرسععع و  یدانشععع

 یهاروم ییماما

ستار    شکده پر  و یدان

 یهاروم ییماما

1382 Iran Medex, Magiran, ISC, 

Ebsco, Cinhal, Copernicus, Sid 

تار     کده پرسععع و  یدانشععع

 یرجندب ییماما

  یننو یمراقبععت هععا

 یعلم

1383 SID, MagIran, IranMedex, ISC 

 و پرسعععتاری  دانشعععکده   

 همدان مامایی

و  یدانشکده پرستار   

 همدان ییماما

1384 Goolge Scholar, SID, ISC, Iran 

Medex, Srlst, Magiran 

  مامایی پرستاری  دانشکده  

شکی  و سنجان  پیراپز ا  ب رف

  یانجمن علم        یهمکععار  

 یرانا یپرستار

سعععالمت    دوماهنامه   

 جامعه

1385 ISC, Magiran, Iranmedex, 

Google scholar 

تاری   علمی انجمن    پرسععع

 تهران -ایران

 ,ISC, SID, Magiran, Iranmedex 1385 یپژوهش پرستار

Google scholar, Index Medicus 

for the Eastern Mediterrianian 

Region (IMEMR), Index 

Copernicus International (ICI) 

یقععات       معععاونععت    ق ح  و ت

  علوم دانشعععگععاه فنععاوری

عه پژوهش در   توسععع

 ییو ماما یپرستار

1389 Magiran, BarakatKns, SID .ISC 

http://journals.indexcopernicus.com/++,p24781469,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/++,p24781469,3.html
http://health.barakatkns.com/journal-issues/178/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://stdb.com/
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=2495
http://ecc.isc.gov.ir/showJournal/1505
http://www.magiran.com/maginfo.asp?mgID=3666
http://sinatrc.ac.ir/
https://www.ebscohost.com/nursing/products/cinahl-databases/cinahl-complete
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 گلستان پزشکی

تاری   علمی انجمن    پرسععع

 تهران -ایران

مه     نا ماه یت مد  دو   یر

 سالمت   یارتقا

1390 ISC, SID, Magiran, Iranmedex, 

Google scholar Index Medicus 

for the Eastern, Mediterrianian 

Region (IMEMR), Index 

Copernicus International (ICI) 

  پزشعععکی علوم دانشعععگاه  

انجمن   یبا همکار   کرمان 

 یرانا یپرستار یعلم

 در کیفی    یقععات تحق   

 سالمت علوم

1391 Index Copernicus, Google 

Scholar, Magiran, SID  

کده   تاری  دانشععع  و پرسععع

مایی    گاه   ما   علوم دانشععع

 شهرکرد پزشکی

تاری  ینیبال   و پرسععع

 مامایی

1391 DOAJ,Google 

Scholar,Magiran, 

Iranmedex,Srlst, Nindex, 
DRJI, UIF 

کده   تاری  دانشععع  و پرسععع

شکی  شگاه  پیراپز لوم  ع دان

شک    یجهرم با همکار یپز

تار   یانجمن علم   یپرسععع

 یرانا

خالق در    موزش و ا آ

 یپرستار

1391 EBSCO Cite Factor .Index 

Copernicus Magiran, DOAJ,  
BASE( bielefeld academic 

search), OAJI, DRJI ( 

Directory of Research Journal 

Index) ,Journal Index.net, 

InfoBase, Electronic Journal 

Library (e. journals.org), 

Academic Key,Universal 

Impact Factor, World cat, 

Goolge Scholar 

تاری   علمی انجمن    پرسععع

 تهران -ایران

مه      نا ماه آموزش   دو

 یپرستار

1391 ISC, SID, Magiran, Iranmedex, 

Google scholar, Index Medicus 

for the Eastern Mediterrianian 

Region (IMEMR, Index 

Copernicus International (ICI) 

تاری   علمی انجمن    پرسععع

 تهران -ایران

روان   دومععاهععنععامععه 

 یپرستار

1391 ISC, SID, Magiran, Iranmedex, 

Google scholar, Medicus for 

the Eastern Mediterrianian 

Region (IMEMR), Index 

Copernicus International (ICI) 

کده   تاری  دانشععع  و پرسععع

مایی    گاه   ما   علوم دانشععع

  همکاری با زاهدان پزشکی

تاری   علمی انجمن   پرسععع

 ایران

  یفصععلنامه پرسععتار 

 جراحی– یداخل

1392 EBSCOhost, DOAJ, CINAHL, 

EMRO WHO (IMEMR), Index 

Copernicus, ISC, IranMedex, 

Magiran, SID, Google Scholar, 

Nindex 

تاری   علمی انجمن   ,ISC, SID, Magiran, Iranmedex 1393  یپژوهش توانبخشععع  پرسععع

Google scholar, Index Medicus 

for the Eastern Mediterrianian 

https://www.ebscohost.com/
https://doaj.org/toc/2322-4169?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%222322-4169%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://www.ebscohost.com/titleLists/ccm-coverage.htm
http://applications.emro.who.int/library/imjournals/Default.aspx?id=586
http://journals.indexcopernicus.com/+++-,p24784760,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++-,p24784760,3.html
https://scholar.google.com/citations?user=lEphR94AAAAJ&hl=en
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 Region (IMEMR, Copernicus یدر پرستار تهران -ایران

International (ICI) 

کده   تاری  دانشععع  و پرسععع

مایی    گاه   ما   علوم دانشععع

 ایالم پزشکی

  یفصععلنامه پرسععتار 

 نسالمندا

1393 Google scholar .Magiran  .
Iranmedex 

تاری   علمی انجمن    پرسععع

 تهران -ایران

 ,ISC, SID, Magiran, Iranmedex 1393 کودکان یپرستار

Google scholar, Index Medicus 

for the Eastern Mediterrianian 

Region (IMEMR, Copernicus 

International (ICI) 

شکده   ستاری  ان   مامایی ،پر

  دانشعععگاه پیراپزشعععکی و

 کردستان پزشکی علوم

  یفصععلنامه پرسععتار 

   ییماما

1394 Eurasian Scientific Journal 

Index, SIS, AcademicKeys, 

Research Bible, Directory of 

Research Journals Indexing, 
Google Schoolar 

  مامایی پرستاری  دانشکده  

شگاه  شکی  علوم دان   مب پز

کاری  با    علمی انجمن هم

 ایران پرستاری

 Magiran 1395 مراقبت سرطان

تاری   علمی انجمن    پرسععع

 تهران -ایران

 Nindex 1395 یسالمند شناس

تاری   علمی انجمن    پرسععع

 تهران -ایران

 رد یستماتیکمرور س

 پزشکی علوم

1395 Nindex 

کده   تاری  دانشععع  و پرسععع

مایی    گاه   ما   علوم دانشععع

 زنجان پزشکی

 Magiran, Nindex, SID 1395 مراقبت اورژانس

دانشععگاه   یگروه پرسععتار 

  سعععازمان و مدرس یتترب

  جمهوری پرسعععتاری نظام

   ایران اسالمی

  ییماما یپرستار  دانشکده 

تحق          یقععات تهران، مرکز 

   ییماما – یپرستار

مد     مه  نا یت فصعععل   یر

 پرستاری

 

Nursing 

Practice Today 

1395 

 

1393 

Google Scholar،, SC، Magiran, 
Iranmedex, SID  

 

 

Scopus، Google Scholar،  

 

 (31)شده است. یهنما Scopus یاستناد یگاهاست که در پا یمجله فارس تنها *
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 سال نشر یببه ترت یحوزه پرستار یسيمجالت انگل :4-٨ جدول

 /Index ISI ها نامه نمایه سایر

Pubmed/ 
)٣2(Scopus 

 سال

 انتشار

 دانشگاه

 علوم

 پزشکي

 ردیف نشریه نام

Index Copernicus, 

WHO/EMRO, ISC, 

Magiran, and SID 

PubMed 

Scopus 

 Iranian اصفهان 2002

Journal of 

Nursing and 

Midwifery 

Research 

 

CINAHL, Index 

Copernicus and WHO 

Easterm medditranian 

region other 

 شهید 2007 -

 بهشتی

Advances in 

Nursing and 

Midwifery 

 

CINAHL, WorldCat, 

Index Copernicus, Open J 

Gate, COPE, Google 

Scholar, ISC, Barakatkns, 

MagIran and SID 

 اهلل بقیه 2016 -

 )عج(

Journal of 

Critical 

Care 

Nursing 

 

Index Copernicus, Google 

Scholar, EBSCO, 

ProQuest, Baidu Scholar, 

CNKI, Exlibris – Primo 

Central,, Hinari, 

Infotrieve and TdNet 

Emerging 

Sources Citation 

Index (ISI) 

 Nursing and کاشان 2011

Midwifery 

Studies 

 

EMBASE, CINAHL, ISC, 

DOAJ, Google Scholar, 

SID, Barakatkns, 

Magiran and Iranian 

Medical Journals 

Database 

Scopus 2011 مشهد Evidence-

based Care 

Journal 

 

Google scholar, SID, ISC, 

Magiran, Barakatkns and 

Nindex 

 Preventive زنجان 2011 

Care in 

Nursing & 

Midwifery 

Journal 

 

NCBI: NLM Catalog, 

Journal Seeker, Ulrich, 

DOAJ, Index Copernicus, 

GoogleScholar, ISC, 

Electronic Journals 

Pubmed Central 2012 تبریز The Journal 

of Caring 

Science 

(JCS) 
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Library,SID, Genomics 

Journal Seek,Open J-

Gate, LocatorPlus, 

ProQuest 

Ulrichs Web, wordCat, 

DOAJ, Electronic Jounal 

Library, Open-Gate, 

COPE, DRJL, and Google 

schoolar 

 جند 2013 -

 یشاپور

Journal of 

chronic 

deasise care 

 

CINAHL, Catalog, ISC 

,Magiran , Free Medical 

Journals (Amedeo), 

Google Scholar, SID, 

Index Copernicus, 

Electronic Journals 

Library, Iran Medex, 

WorldCat, Index Medicus 

for the WHO Eastern 

Mediterranean Region, 

Open J-Gate, DOAJ and 

EmCare 

Scopus, 

PubMed 

 International شیراز 2013

Journal of 

Community 

Based 

Nursing and 

Midwifery 

 

CINAHL- EBSCO- 

IMEMR (Index Medicus 

for the WHO Eastern 

Mediterranean Region)- 
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،  یمعاونت تحقیقات و فناور ی،اطالعات و انتشعععارات علم یاسعععاس گزارش مرکز توسععععه و هماهنگ بر

شکی تا   شت، درمان و آموزش پز شت  وزارت بهدا شکی  علوم حوزه در مجله 415 ،1397 سال  اردیبه   پز

شی  -علمی رتبه دارای شر  پژوه ضر  شود یم منت شک  72. در حال حا ستناد  یگاهدر پا یمجله علوم پز  یا

Web of Science استنادی پایگاه در مجله 77 و Pubmed یا PMC  یاستناد یگاهدر پا یزمجله ن 105و 

Scopus معتبر همچون  یاستناد  هاییگاهپا یرمجالت در سا  یناز ا یادیهستند. تعداد ز  یهنماGoogle 

Scholar ،ISC ،Proquest ،DOAJ ،Index Copernicus، CINAHL و EMBASE  ما ن شععععده یه ن   دا

سیون ( شریات  منبع،کم شکی  علوم ن ضر  حال در(. پز شریات  حا ستاری  ن ستنادی  یگاهپا در پر  Web ofا

Science (ISI )یاستناد یگاهپا مجله، یک PubMed استنادی یگاهسه مجله و پا Scopus  تعداد دو مجله

 است.

 مامایي و پرستاری پژوهش و آموزش در بهداشت جهاني سازمان همکار مرکز

  دانشععکده عملیاتی برنامه در 1379 سععال از سععالمت نظام کالن اهداف اسععاس بر مرکز این یاندازراه 

ستاری  شگاه  مامایی و پر شکی  علوم دان شت  وزارت موافقت با 1388 سال  در. گرفت قرار ایران پز  بهدا

 یاز سو  1392( ارسال شد. در بهمن سال    WHO) بهداشت  جهانی سازمان  به مرکز تاسیس  درخواست 

  مدت به یران،ا یدانشعگاه علوم پزشعک   یپرسعتار  هایمراقبت یقاتبهداشعت، مرکز تحق  یسعازمان جهان 

سازمان جهان  عنوان به( 1396 بهمن تا 1392 بهمن)  سال  چهار شت در آموزش و    یمراکز همکار  بهدا

 :یدنما یهمکار یربهداشت به شرح ز یانتخاب شد تا با سازمان جهان ییو ماما یپژوهش پرستار

سات    از تی. حما1 س ش  مؤ ستار  یهابرنامه تیفیک یو ارتقا یشرق  یاترانهیمد منطقه در یآموز   و یپر

 ییماما
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 ییماما و یپرستار با طمرتب دانش به یدسترس لی. تسه2

 ییماما و یپرستار نی. آموزش مدرس3

 کوتاه و بلندمدت یهادوره قیطر از متخصص یماماها و پرستاران تی. ترب4

 بهداشت  یجهان سازمان  ،یشرق  ترانهیمد یامنطقه سازمان عضو   یبه کشورها  یمشاوره آموزش   هیارا. 5

 بر شواهد یآموزش و عملکرد مبتن ،ییو ماما یپرستار نهیها( در زم)در صورت درخواست آن

 ییماما و یپرستار پژوهش و آموزش در بهداشت یجهان سازمان همکار مرکز اقدامات و ها دستاورد

 شامل: ییو ماما یبهداشت در پرستار یها و اقدامات مرکز همکار سازمان جهانازجمله دستاورد

  یپرستار قاتیتحق یشبکه مل یاندازراه -1

ضو  -2 ستار  یهامراقبت قاتیمرکز تحق تیع شگاه  یپر شک  علوم دان   یجهان شبکه  در رانیا یپز

 ییماما و یپرستار در بهداشت یجهان سازمان همکار مراکز

ضو  -3 ستار  یهامراقبت قاتیمرکز تحق تیع شگاه  یپر شک  علوم دان ش  شبکه  در رانیا یپز  یورک

 سالمت علوم در بهداشت یجهان سازمان همکار مراکز

 پژوهش امر در ماما و پرستاران یتوانمندساز یهاکارگاه یبرگزار -4

شارکت  -5 ستاران و ماماها  م شور در امر تدو  یپر ستراتژ  یهابرنامه نیک   و یامنطقه ،یجهان کیا

 ییماما و یپرستار در یمل

  نیدر جهت تدو یپرسععتار یارشععد و دکتر انیپرسععتاران و دانشععجو قیو تشععو یرسععاناطالع  -6

 ینیبال یراهنماها

 ینیبال یراهنماها نیتدو یهامشارکت پرستاران در کارگاه  -7

سان اطالع -8 شو   یسازمان جهان  یپژوهش  یاه تیالو میمستق  یر شت و ت در جهت جذب   قیبهدا
Grant   

 Nurseمانند    یدر حوزه پرسعععتار  یو جهان  یمنطقه ا  یاسعععتانداردها    نیدر تدو  یهمکار   -9

educator Competencies 

  و خدمت از شیپ یبرا (Mentorship in Nursing)یدر پرسعععتار یدسعععت نامه راهبر نیتدو -10

 یپرستار خدمت نیح

 یاطالعات با پرستاران و ماماها در سطح جهان تبادل -11

  یپرستار  در بهداشت  یجهان سازمان  یجهان شبکه  دوساالنه  یهادر نشست و کنگره   مشارکت  -12
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 ییماما و

کار  -13 ند  ییدر روا یهم تار   مدرس  یاصعععل یها یتوانم  ) Nurse Educator Coreیپرسععع

)Competencies، (33)2016در سال  یسازمان بهداشت جهان یاز سو شدهنیتدو 

  یجهان سععازمان با ییماما و یپرسععتار یجهان و یامنطقه یهایاسععتراتژ نیدر تدو یهمکار -14

 بهداشت

 ایران پرستاری سنجي علم

  ینجسشود. علم یم یرانا یدر پرستار یو سپس به علم سنج یعلم سنج موضوع بخش ابتدا به یندر ا 

  ی،علم یدات تول یکمّ یپژوهش اسعععت. بررسععع یریت و مد  یعلم های یت فعال  یابی ارز یها از روش یکی

اند.  حوزه یناز موضوعات ا ینقشه علم، برخ یمپژوهان و ترسدانش یارتباطات علم ی،علم گذاریسیاست

به روش   یاز اطالعات علم  یریگاشعععاعه و بهره  ید، تول های یوهو شععع ی، ارتباطات علم  یسعععنجدر علم

  المللیینمعتبر ب یاسععتناد هاییه. نماشععودیم یابیها ارزمنابع و مآخذ آن یو با بررسعع یرمسععتقیمغ

  یها. شعععاخصشعععوندیمحسعععوب م یسعععنجعلم یاز ابزارها ISI ،Scopus ،Google Scholarهمچون 

 رییگرا اندازه یگروه پژوهش  یاپژوهشگر   یورکه بهره یوربهره یارهایسه دسته هستند: مع    یسنج علم

و   سععنجدیرا م یگروه پژوهشعع یاعملکرد( مجالت، پژوهشععگران  یا) یفیتکه ک تأثیر یارهای، معکندیم

  عدد یکدر  یرو تأث یوربهره یارها خالصه کردن دو مع دسته از شاخص   ینکه هدف ا یبیترک یارهایمع

  34.)است

  یناورو ف یقاتمعاونت محترم تحق یابتدا با اسععتفاده سععخنران یپرسععتار یپرداختن به علم سععنج یبرا 

سامانه علم   شت و  ضا  یسنج وزارت بهدا سط گروه علم  شده یهته علمییئته یاع شارات،   یسنج تو و انت

رمان  وزارت بهداشت د  ی،و فناور یقاتمعاونت تحق ی،اطالعات و انتشارات علم  یمرکز توسعه و هماهنگ 

 است. یو آموزش پزشک

ساس گزارش معاون محترم تحق  شت مورخ   یو فناور یقاتبر ا شت ارد 24وزارت بهدا ،  1397سال   یبه

شماره    یاست و نمودارها  4-1مطابق نمودار شماره   یمقاالت کشور در موضوعات پرستار    یشاخص ها 

 تاس  داشته  یتوجهقابل  علم رشد  یددر تول یدهد رشته پرستار   یفصل نشان م   ینا 4-4و  3-4، 2-4

 .35.تاس علم تولید در پزشکی علو های دانشگاه پرستاری رشته رتبه نمایانگر 4-5 و 4-4 نمودارهای و

 

 

 



150                     پرستاری ایران در یک نگاه 

 
 

در  Scopus یاستناد یگاهدر پا یکشور در موضوع پرستار مقاالت هایشاخص: 4-١ نمودار

 ٣5کشور کلبا  مقایسه

 

 

 (20١٣-20١٨) جهان سراسر در ارجاع بیشترین با برتر %١0 مقاالت تعداد: 4-2نمودار

 

 

 Field-Weighted Citation Impact)FWCI یمقاالت پرستار یعلم سنج شاخص

ست  جدیدی شاخص ، FWCIشاخص   شارات     که ا سط انت  Scopus یگاهشده و از پا ابداع Elsevierتو
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س   قابل ستر ست.   ید شده برا   به شاخص  اینا .  شود می گزارش سازمان  یاهر فرد، مقاله  یصورت نرمال 

 وسط ت دریافتی استنادهای  کل متوسط  به مقاله دریافتی ینسبت کل استنادها   یانگرنما FWCIشاخص  

  در پژوهشعععی رفتار یهاتفاوت یانگرنما یگردعبارتاسعععت. به نوع هم و موضعععوع هم سعععن، هم مقاالت

 وعن و انتشار  سال  یا سن  موضوعی،  حیطه یا رشته  معیار سه  آن، محاسبه  برای. است  مختلف یهارشته 

  دریافتی یباشد، استنادها FWCI>1است که اگر  صورتینشاخص بد یرتفس .گیردیم قرارمدنظر  مقاله

شتر  مقاله سط   انتظار مورد حد از بی ستنادهای )متو سط  دریافتی ا ضوع  هم سن،  هم مقاالت تو   هم و مو

از متوسععط  یشدرصععد ب 25آن اسععت که دهنده نشععان FWCI=1.25طور مثال: . بهاسععت( خود نوع

شععده اسععت.  آن ارجاع داده به خود نوع هم وهم موضععوع  سععن،هم مقاالتتوسععط  یافتیدر یاسععتنادها

شد،  FWCI=1چنانچه  ستنادهای  با سط  با مقاله دریافتی ا ستنادهای  متو سط  دریافتی ا   مه مقاالت تو

 متوسععط از کمتر مقاله دریافتی یاسععتنادها کهی. درصععورتاسععت برابر خودهمنوع  و موضععوع هم سععن،

ستنادهای    کرده عمل تریفضع  یعنی است  خود نوع هم و موضوع  هم سن،  هم مقاالت توسط  دریافتی ا

 است. یمقاالت کشور در حوزه پرستار FWCIشاخص  یانگرنما 3نمودار شماره  (35).است

 

 ٣5پرستاری موضوع در کشور مقاالت Weighted Citation Impact -Fieldشاخص 4-٣: نمودار

 

 

شان  نمودار ستنادات در   فوق ن ست کل ا ستار  یافیدهنده آن ا سط کل ارجاعات    یشب یمقاالت پر از متو

 توسط مقاالت سن خود است.

1.13

1.24

1.1

1.17

1.19

1

1.05

1.1

1.15

1.2
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1.3
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 جهان سععراسععر در ارجاع بیشععترین با مقاالت %10 بین در انتشععارات( %13)پرسععتاری مقاله 386 تعداد

 35هستند

 یپرستار يدانشگاه ازنظر چاپ مقاالت تخصص یبند: رتبه4-4 نمودار

  

 

از  ISI یگاهدر پا یدانشگاه ها از نظر تعداد مقاالت منتشر شده در حوزه پرستار      ی: رتبه بند4-5 نمودار

  2018تا  2010سال 

243

105
92 90 81

64 64 54 50 49

رمنتشمقاالتتعدادنظرازهادانشگاهبندیرتبه

تا2010سالاز ISIپایگاهدرپرستاریحوزهشده

2018
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 یبا کشورها یسهدر منطقه و در مقا یرانا یرشته پرستار سنجيعلم وضعیت

 (20١0-20١٨منتخب ) یافتهتوسعه

ضع  برای سنج  یتنگارش و سه در منطقه و در مقا یرانا یعلم  شور ها  ی سعه   یبا ک سن نو یافته،تو   دگانی

صل ط  ینا ستجو  1396و بهمن  یدو ماه د یف ستار  یعلم یداتتول یبه ج   یهادر بانک یمرتبط با پر

ستفاده  باWeb of Science (ISI ) و Scopus، PubMed یاطالعات   که پرداختند پایگاه هر راهبردهای از ا

 36 .شود می گزارش ادامه در

 :علمي تولیدات جستجوی اصلي اهداف

 Scopus یگاهدر پا یافتهتوسعه یمنطقه و کشورها یکشورها یران،ا یعلم یداتتول یت.وضعیبررس 1

 Scopus یگاهدر پا یرانا یعلم یداتروند رشد تول ی.بررس1.1

 Scopus یگاهمنطقه در پا یکشورها یعلم یداتتول ی. بررس1.2

  یگاهو کانادا( در پا یهژاپن، ترک یکا،)آمر یافته توسععععه یو کشعععورها یرانا یعلم یداتتول ی.بررسععع1.3
Scopus 

 PubMed یگاهدر پا یافتهتوسعه یمنطقه و کشورها یکشورها یران،ا یعلم یداتتول یتوضع ی. بررس2

 PubMed یگاهدر پا یرانا یعلم یداتروند رشد تول بررسی.2،1



154                     پرستاری ایران در یک نگاه 

 
 

 PubMed یگاهمنطقه در پا یکشورها یعلم یداتتول ی. بررس2.2

  یگاهو کانادا( در پا یهترک یکا،ژاپن، )آمر یافته  توسععععه  یو کشعععورها  یرانا یعلم یدات تول ی. بررسععع2.3
PubMed 

س 3 ضع  ی. برر  Web of یگاهدر پا یافتهتوسعه  یمنطقه و کشورها  یکشورها  یران،ا یعلم یداتتول یتو

Science (ISI) 

 Web of Science (ISI) یگاهدر پا یرانا یعلم یداتروند رشد تول بررسی.3.1

 Web of Science (ISI) پایگاه در منطقه کشورهای علمی تولیدات بررسی. 3.2

 Web یگاهو کانادا( در پا یهترک یکا،ژاپن،)آمر یافتهتوسعه  یو کشورها  یرانا یعلم یداتتول یبررس  .3.3

of Science (ISI) 

س . 4 ضع  یبرر شورها  یران،ا یعلم یداتتول یکل یتو شورها  یک سعه  یمنطقه و ک   هاییگاهدر پا یافتهتو

 (Web of Science (ISI) PubMed - Scopusگانه)سه

سه . مقا4.1 شورها  یرانا یعلم یداتتول ی سعه  یو ک   هاییگاهو کانادا( در پا یهترک یکا،ژاپن،)آمر یافتهتو
Web of Science (ISI))- (PubMed - Scopus 

 و کانادا( یهترک یکا،ژاپن،)آمر یافتهتوسعه یو کشورها یرانا یعلم یداتتول ینسبت کل یسه. مقا4.2

س   سنج  یبرر ستفده  با یپرستار  یعلم  ستنادی  های پایگاه از ا   Scopus, PubMed , Web of Scienceا

تا   2010صورت جداگانه از سال   هر کشور به  یعلم یداتاسکوپوس تول  یاستناد  یگاهپا در .گرفت صورت 

ندارد     یاز اسعععتراتژ 2018سعععال  تا  ) AFFILCOUNTRY(country name) ANDجسعععتجو اسععع

SUBJAREA,"NURS") یاسعععتناد یگاهاسعععتفاده شعععد. در پا PubMed ینتکساز سععع یزن Country 

name[AD] AND Nursing ستناد  یگاهو در پا س Web of Science (ISI یا  Cu=(country ینتکس( از 

name ) AND Topic=(nursing) ینتراستفاده شد. جامع   2018تا سال   2010سال   یدر محدوده زمان  

ست  یراهبرد ممکن برا ستار  یتمامبه یابید شاره  هایگاهدر پا یمقاالت مرتبط با پر ته شده در نظر گرف ا

ستفاده از ف    ستفاده قرار گرف    یزمان یلترشد. ا ستجو مورد ا ساس      یجت. نتابعد از هر ج صرفاً بر ا صل  حا

ستگ     تعداد مقاالت چاپ ساس واب شورها و مبتن  یسازمان  یشده بر ا شده در   بر مقاالت چاپ یافراد از ک

قاالت  م یدر پرستار یدیافراد کل یاز افراد حت بسیاری.بوده است از آنجا که یموضوعات پرستار یاحوزه 

  یککه حداقل  یقاالت از مطالعه خارج شععدند. مقاالتم ینا ،انچاپ کرده یمرتبط با حوزه پرسععتار یرغ

 آن کشور وارد مطالعه شدند. یعلم یداتعنوان تول از کشور مورد نظر داشتند به یسندهنو

 Scopus یاستناد پایگاهدر  یافتهتوسعه یمنطقه و کشورها یکشورها یران،ا یعلم یداتتول یتوضع -1
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  Scopus یگاهبراساس پا  2018یال 2010 یسال ها  یط یدر حوزه پرستار  یرانا یعلم یداتتول وضعیت 

سه  ،4-7و  4-6 یبا نمودار ها منطقه و   یبا کشورها  یدر حوزه پرستار  یرانکشور ا  یعلم یداتتول مقای

نشععان داده   4-9و  4-8 یدر نمودارها یبکانادا و ژاپن(، به ترت یکا،امر یه،)ترک یافتهتوسعععه  یکشععورها

 است.  شده

 

 سال از Scopus یگاهدر پا یدر حوزه پرستار یرانا يعلم یدات: روند رشد تول4-6 نمودار

 (٣045 کل)تعداد  20١٨ تا 20١0

 

 

  Scopus  (37استنادی پایگاه در پرستاری موضوع در کشور مقاالت انتشار روند 4-7نمودار
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 20١٨تا سال  20١0از سال  یمنطقه در حوزه پرستار یکشورها يعلم یداتتول 4-١0 جدول

 Scopus ياطالعات یگاهدر پا
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Turkey 335 351 327 395 426 496 593 617 243 3773 1 

Iran 148 233 246 281 382 366 500 625 264 3045 2 

Israel 227 225 266 264 245 261 294 304 135 2220 3 

Pakistan 120 119 128 184 199 184 169 198 26 1327 4 

Egypt 125 139 167 172 165 150 184 110 52 1262 5 

Saudi Arabia 35 59 87 125 124 161 190 164 72 1017 6 

Jordan 63 86 88 86 113 103 91 123 70 823 7 

Lebanon 45 43 36 49 43 55 61 58 31 421 8 

United Arab 

Emirates -UAE  

19 16 21 36 32 45 52 46 32 299 9 

Qatar 14 11 13 14 35 58 41 55 25 266 10 

Oman 3 11 11 13 23 31 38 23 13 166 11 

Kuwait 9 13 10 18 15 16 14 29 9 133 12 

Iraq 11 12 21 7 15 11 15 14 5 111 13 

Georgia 8 4 4 11 6 9 16 12 5 75 14 

Palestine 7 5 5 11 6 7 16 14 4 75 15 

Bahrain 1 5 10 7 17 7 8 6 8 69 16 

Kazakhstan 3 1 0 5 5 8 9 12 6 49 17 

Yemen 1 3 3 7 2 2 1 0 1 20 18 

Armenia 3 0 2 3 2 1 2 1 2 15 19 

Afghanistan 4 2 3 3 1 1 1 0 0 15 20 

Kyrgyzstan 4 0 0 2 2 0 1 2 1 12 21 

Uzbekistan 3 0 0 2 0 1 3 1 0 10 22 

Azerbaijan 1 0 0 0 0 3 2 0 0 6 23 

Tajikistan 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 24 
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Syria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

Total 118

9 

132

9 

144

8 

169

5 

185

8 

197

6 

230

1 

241

4 

100

4 

15211 
 

 

 اسکوپوس پایگاه در پرستاری حوزه در منطقه کشورهای علمي تولیدات مقایسه: 4-٨ نمودار

 20١٨ تا 20١0 سال از
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ر د یکانادا و ژاپن در حوزه پرستار یکا،آمر یه،ترک یران،ا يعلم یداتتول یسه: مقا4-٩ نمودار

 20١٨ تا 20١0 سال از Scopus یگاهپا

 

 

 PubMed یگاهدر پا یافتهتوسعه  یمنطقه و کشورها یکشورها یران،ا یعلم یداتتول یت. وضع2

 PubMd یگاهبراساس پا 2018یال 2010 یسال ها یط یدر حوزه پرستار یرانا یعلم یداتتول وضعیت

  در ایران علمی تولیدات مقایسععه و 4-11منطقه در جدول  یکشععورها یعلم یدات، تول4-10در نمودار 

  در تیبتر به منطقه کشورهای  و( ژاپن و کانادا امریکا، یه،رک)ت یافته توسعه  کشورهای  با پرستاری  حوزه

 .استشده داده نشان 4-12 و 4-11 نمودارهای

 

 سال از PubMed یگاهدر پا یدر حوزه پرستار یرانا يعلم یدات: روند رشد تول4-١0 نمودار

 (١507 کل)تعداد  20١0-20١٨

 

 



       159فصل چهارم    /   پژوهش در پرستاری           

 
 

کانادا، ژاپن و  یکا،)آمر یافتهتوسعه  یبا کشورها یرانا يعلم یداتتول یسه: مقا4-١١ نمودار

 20١٨تا  20١0از سال  PubMedاطالعات  یگاه( در پایهترک

 

 

 20١٨تا سال  20١0از سال  یمنطقه در حوزه پرستار یکشورها يعلم یدات: تول4-١١ جدول

 PubMed یاستناد یگاهدر پا
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Turkey 179 198 209 222 258 322 392 448 237 2465 1 

Iran 70 78 98 116 227 258 297 336 28 1507 2 

Israel 85 99 79 105 159 190 247 246 117 1327 3 

Jordan 47 47 56 52 97 108 105 172 112 796 4 

Saudi Arabia 12 9 21 38 66 127 143 178 78 572 5 

Lebanon 45 43 36 49 43 55 61 58 31 421 6 

Egypt 14 15 24 19 33 52 41 65 30 293 7 

Pakistan 20 25 21 35 27 26 60 54 24 292 8 

Qatar 3 1 5 4 12 24 39 36 25 149 9 

Oman 6 8 4 17 15 27 31 26 11 145 10 

United Arab 

Emirates 

4 6 4 8 9 14 21 36 10 112 11 
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(UAE) 

Palestine 1 1 2 4 7 10 16 28 11 67 12 

Kuwait 2 5 2 6 11 12 8 10 3 54 13 

Iraq 0 2 4 1 5 7 8 16 11 47 14 

Bahrain 0 1 2 0 4 4 8 9 17 37 15 

Afghanistan 0 3 3 3 3 4 2 2 3 23 16 

Yemen 0 2 1 2 2 8 2 2 0 19 17 

Syria 0 0 0 1 1 4 4 2 0 12 18 

Kazakhstan 0 0 0 1 0 3 1 1 4 10 19 

Azerbaijan 0 2 0 1 2 0 2 2 1 10 20 

Armenia 0 0 0 0 2 0 1 1 1 5 21 

Kyrgyzstan 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 22 

Tajikistan 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 23 

Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

Total 489 546 571 684 983 125

6 

148

9 

172

8 

756 8555 
 

 

 PubMed یگاهدر پا یمنطقه در حوزه پرستار یکشورها يعلم یداتتول یسه: مقا4-١2 نمودار

 20١٨تا  20١0از سال 
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ضعیت . 3 شورهای  ایران، علمی تولیدات و شورهای  و منطقه ک سعه  ک  Web of (ISI)پایگاه در یافته تو

science 

  یکشورها  یعلم یداتو تول یرانا یعلم یداتتول یتوضع  یببه ترت 4-12و جدول  4-13شماره   نمودار

 یداتتول یسععهمقا ین،دهد. همچن ینشععان م 2018 یال 2010 یسععال ها یط ISI یگاهمنطقه را در پا

  کا،یامر یه،)ترک یافتهتوسعه   یمنطقه و کشور ها  یکشورها  یبا کشورها  یدر حوزه پرستار  یرانا یعلم

 است.نشان داده شده 4-17 یال 4-14 یبا نمودارها یبشده به ترت یاد یگاهکانادا و ژاپن( در پا

 تا 20١0 سال از ISI یگاهدر پا یدر حوزه پرستار یرانا يعلم یدات: روند رشد تول4-١٣ نمودار

 (١٨40 کل)تعداد  20١٨

 
 

 
May 2018 
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 20١٨تا سال  20١0از سال  یمنطقه در حوزه پرستار یکشورها يعلم یدات: تول4-١2 جدول

 ISI یاستناد یگاهدر پا
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Turkey 220 253 282 235 264 376 422 451 129 2631 1 

Iran 55 109 141 120 144 233 461 462 115 1840 2 

Israel  107 94 93 103 107 127 139 145 59 974 3 

Saudi Arabia 17 19 42 44 44 79 100 118 42 505 4 

Jordan 21 25 24 36 58 52 61 83 26 386 5 

Egypt 17 31 42 31 24 50 45 54 9 303 6 

Lebanon 10 8 12 20 15 23 33 33 6 160 7 

Qatar 8 6 2 7 18 27 23 31 8 130 8 

Oman 2 3 4 11 9 19 17 17 5 87 9 

Pakistan 3 5 6 11 7 8 6 22 3 71 10 

Iraq 2 2 5 3 3 2 7 11 3 38 11 

Bahrain 1 1 3 1 2 5 3 10 7 33 12 

Kuwait 2 4 0 7 5 4 2 8 0 32 13 

Palestine 0 0 1 0 0 0 2 15 3 21 14 

Georgia 2 0 2 1 4 1 3 2 4 19 15 

Yemen 0 2 0 2 1 4 0 0 0 9 16 

Armenia 1 0 2 0 2 0 2 1 1 9 17 

Syria 0 0 2 1 2 2 2 0 0 9 18 

Kazakhstan 0 0 0 0 1 1 0 4 2 8 19 

Afghanistan 1 0 1 0 1 1 1 1 0 6 20 

Kyrgyzstan 1 0 0 2 0 0 1 0 2 6 21 

Tajikistan 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 22 

Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 23 

United Arab 

Emirates 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
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Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

Turkmenista

n 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

Total 470 563 664 635 711 101

4 

133

1 

146

8 

425 7281 
 

 

 از ISI یگاهدر پا یمنطقه در حوزه پرستار یکشورها يعلم یداتتول یسه: مقا4-١4 نمودار

 20١٨ تا 20١0 سال

 

 و کانادا( یهژاپن، ترک یکا،)امر یافتهتوسعه  یو کشور ها یرانا يعلم یدات: تول4-١5 نمودار

 ISI یگاهدر پا
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نه  سععه گا یگاهدر پا یافتهتوسعععه  یمنطقه و کشععورها یکشععورها یران،ا یعلم یداتتول یکل یتوضععع 4

(ISI,PubMed, Scopus): 

  یعلم یداتتول یکل یسه به مقا ISIو  Scopus،PubMedُ های پایگاه براساس  4-17 و 4-16 های نمودار

  یه،)ترک یافتهتوسعععه  یکشععورها یداتبا تول 2018یال 2010 یسععال ها یط یدر حوزه پرسععتار یرانا

 کانادا و ژاپن( پرداخته است. یکا،امر

کانادا، ژاپن و  یکا،)آمر یافتهتوسعه  یو کشورها یرانا يعلم یداتتول یسه: مقا4-١6 نمودار

 20١٨تا  20١0از سال  ISI-PubMed-Scopus ياطالعات یها یگاه( در پایهترک

 

 امریکا،) یافته توسعه کشورهای و ایران علمي تولیدات کلي نسبت مقایسه: 4-١7 نمودار

  20١٨-20١0 سال از گانه سه های پایگاه در( ترکیه و ژاپن کانادا،
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ستاری  علمی انجمن مطالعه دو نتایج به توجه با لذا   مطالعه و 2010 الی 2007 های سال  ین)ب ایران پر

  الی 2010 های سععال ین)ب ایران سععنجی علم خصععوص در فصععل این نویسععندگان توسععط شععده انجام

  بهداشت وزارت فناوری و تحققیات محترم معاونت 1397 سال اردیبهشت سخنرانی نیز و( میماه 2018

  به ادامه در پرسععتاری علم تولید خصععوص در( 2017 الی 1996 سععالهای طی پرسععتاری سععنجی)علم 

 .شود می پرداخته 2018 الی 1996 های سال بین منطقه در علم تولید در ایران پرستاری جایگاه

 پیشرفته کشورهایعلم در منطقه و  یددر تول یرانا یپرستار جایگاه

(20١٩٩ - ١٨6) 

سط نو   در نظر گرفتن نمودارها و جداول گزارش با سندگان شده تو صوص علم    ینا ی صل در خ   یسنج ف

 از ایران پرسعععتاری  علمی انجمن گزارش نیز و، 2018 یتا ماه م   2010 یدر بازه زمان   یرانا یپرسعععتار 

  یگاهعلم و جا یدروند تول ،)38(2010 تا 2007 زمانی بازه در پرسعععتاری رشعععته در علم توسععععه ممیزی

 .شودیم یفتوص یرمختصر در ز طور هب 2018تا خرداد  2007سال  یط یرانا یپرستار

 1390که در سال یتوسعه علم در رشته پرستار یزیاز مم یرانا یپرستار یبر اساس گزارش انجمن علم

ستفاده از بانک اطالعات  ستار    صورت  Web of Sciences (ISI) یبا ا سبت مقاالت پر به   یران،ا یگرفت، ن

  و %09/0،%17، %75، %29 ترتیب  به  آمریکا  و کانادا   منطقه،  کشعععور ژاپن، ترکیه،  یمقاالت کشعععورها  

 Web of Sciences (ISI) یکه بر اسععاس بانک اطالعات دهدینشععان م یراخ یبررسعع یجبود. نتا 01/0%

سبت  سال  یرانا ISIمقاالت  ن شورها  یه،به ترک 2018تا  2010 یهادر    یکاو امر کانادامنطقه،  یژاپن ک

  یتوجهنسبت رشد قابل ینا 2010و  2007 یهاسال یسهبود که در مقا %4/0و :24%، 25%، 68%، % 70

 .است داشته

در   PubMed یحاصل بانک اطالعات  هاییافتهبر اساس   35پرستاری  رشته  در علم توسعه  ممیزی گزارش

ه  ب یرانکشور ا  یپرستار  از آن بود که نسبت مقاالت در رشته   یحاک 2010تا  2007یهاسال  یبازه زمان

شورها  شور منطقه، کانادا و آمر  24ژاپن،  یه،ترک یمقاالت ک و   %31/0، %36، %75، %80 یببه ترت یکاک

و   یکاسهم را آمر  یشترین ب 2010تا  2007یهاسال  ینب یعلم در حوزه پرستار  یدبود. ازنظر تول 02/0%

  ندگانیس شده توسط نو  بر اساس مطالعه انجام  یکنسهم را به خود اختصاص داده بود. ل   ترینیینپا یرانا

 2018 تا 2010 یهاسععال یط PubMed ی(، بر اسععاس بانک اطالعات1397فصععل از کتاب ) سععال  ینا

 هایکشععور ژاپن ترکیه، کشععورهای مقاالت به ایران کشععور در پرسععتاری رشععته در مقاالت نسععبت

 است.  %4، و %5/16، %18 ,%35، %61 ترتیب به امریکا و منطقه،کانادا

ساس نتا   سندگان مطالعه نو یجبر ا صل ط  ینا ی شور   ید، تول2018 یلتا اوا 2010 یبازه زمان یف علم ک
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ستار    یرانا شته پر ساس مقاالت نما  یدر ر شته و بعد از ترک     72شده در حدود   یهبر ا شد دا صد ر  یهدر

ست. در هم  امقام دوم را دار ساس مقاالت نما  ینا برابر 5/3از  یشب یرانا PubMedشده در   یهمدت بر ا

  یرشععد ط یزانم ینعلم در مقام دوم بعد از کانادا قرار داشععت. ا یدرشععد داشععته و ازنظر رشععد در تول 

 .بود فوق یکشورها یررشد در سا یانگیناز م یشتردرصد ب 20 یادشده، یهاسال

  سععال در رسععتاریپ حیطه در ما کشععور مقاالت نسععبت SCOPUS اطالعاتی بانک از حاصععل هاییافته

 ،٪25 ،٪34 ترتیب به آمریکا و کانادا ژاپن، یه،ترک یافتهتوسعععه کشععورهای به نسععبت 2010 و 2007

ستاری  مقاالت تولید در را سهم  باالترین آمریکا. بود ٪ 0/0 6 و 1/0٪ صاص  خود به پر ست  داده اخت   و ا

 رشععته در کشععور مقاالت نسععبت لیکن. بود دارا را آخر مقام مقایسععه مورد کشععورهای میان در ایران

  به، %37: ژاپن، %81: ترکیه به، %20 منطقه کشور  26 مقاالت کل به 2018 تا 2010 سال  در پرستاری 

سه مقا .بود % 2 آمریکا و %18: کانادا سال  یراخ یجنتا ی شد قابل   یانگر، نما2010و  2007 یهابا  توجه ر

 .است 2018 الی 2010 یهاعلم در سال یددر تول یرانا

شان م    ینا 14و  13 جداول همچنین صل ن ساس پا  یف سال   Scimago یگاهدهد بر ا  2017تا  1996از 

 .استدار خاورمیانه گشورهای بین(در مقاله تعداد و)استندات  علم یدرتبه سوم را در تول یرانا یپرستارا

 

 یکشورها ینبرحسب تعداد استناد ب یدر مقاالت پرستار یرانرتبه ا یسه: مقا4-١٣ جدول

 20١7٣5تا  ١٩٩6از سال  Scimago یگاهدر پا یانهخاورم
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 گاهیدر منطقه برحسب تعداد مقاالت منتشرشده بر اساس پا یرانرتبه ا یسه: مقا4-١4 جدول

Scimago  ٣520١7تا  ١٩٩6از سال 

 
 



 

 پنجم فصل

 

  پرستاری نهادهای
 

 

 

 مقدمه

  که دارند عهده به وظایفی آنها از یک هر و دارد وجود پرسععتاری مختلف های انجمن و ها نهاد ایران در

 .شود می اشاره آنها به فصل این در

 :شود مي ارائه فصل این در آنچه

 پرستاری نظام سازمان 

 پرستاری انجمن 

 یپرستار یعلم انجمن  

 ایران سالمت علوم شناسی پدیده انجمن 

 قلب پرستاران علمی انجمن 

 پرستار خانه 

 مداح دکتر فرهنگی علمی بنیاد 

 

 :پرستاری نظام سازمان

   صنف شتن نظام   هب یدگیجهت رس  یمستقل که بتواند مدافع حقوق پرستاران و مرجع   یدا

بود. قبل از انقالب تالش  یرانپرستاران ا  یرینهد یآرزوها از باشد  کشور  پرستاران  مشکالت 

شکیل  به منجر نهایتاً که شد  انجام زمینه ینپراکنده درا یها ستاران  انجمن ت  دش  ایران پر

 .شد انجام زمینه دراین یزن یپراکنده ا یها فعالیت و
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 ییهاانجمن آن از بعد و کرد رامتوقف خود فعالیت نیز انجمن این اسالمی انقالب یروزیبا پ  

شک  سی    یالتکه عمدتاً ت شکیل  بودند ای حرفه رویکرد با سیا سا  همچنان ولی شد  ت   ئلم

از دلسوزان   یبا تالش عده ا 1373 یها درسال  یجتدر ه. بماند باقی متولی بدون پرستاران 

ستار  شجو  یجامعه پر ستاری  یانکه عمدتاً دان ضاء  و پر سته ها  یت علمهیا اع   یبودند ه

نام   به اولیه هسععته ین. اشععد آغاز ینظام پرسععتار تشععکیل پیگیری جهت در فعالیت یهاول

 .شد آغاز دانشجویان یتبا هدا یپرستار یهمبستگ یشوراها

 ست  با مکاتباتی شورا  ینادامه، ا در شت و درمان   مجلس رئیس جمهوری، ریا و وزارت بهدا

 یپرستار  یشورا با دانشکده ها   ینا ینداشت. همچن  یدر خصوص مشکالت جامعه پرستار   

شنگر     شور مکاتبه کرد وهمزمان به رو سطح ک سطح جامعه   یجهت اتحاد در  ستاری در   پر

 در کشععور پرسععتاری نظام پیگیری های یتهکم13 75ماه سععال  یکشععور پرداخت. در د

در  یشی رسماً کار خود را آغاز کرد. سپس در هما   شد،  تشکیل  یزکه در شهر تبر  یشی هما

  یندگانبه نما یسععازمان نظام پرسععتار یلشععده قانون تشععک یهته یسنو یشپ 1376سععال 

ضر درهما  شهر مشهد ارائه گرد   یشمجلس حا شت   ینامه ا یو آنان ط یددر  به وزارت بهدا

 شدند. "یسازمان نظام پرستار" یلخواستار تشک یبا توجه به درک مشکالت پرستار

 یراز،ش  یز،تبر یدر شهرها  یکشور  یها یشهما یادیتعداد ز 79تا اسفند   یختار ینبعد از ا 

 اسفندماه  در باالخره و شد  برگزار دیگر شهرهای  از یاریبس  واصفهان، اهواز، تهران، مشهد   

شکیل  کلیات 1379 ستاری  نظام سازمان  ت ستور  در پر شورا کا د سالم  یر مجلس  قرار  یا

 یبا حذف اجبار یرسازمان نظام پرستا   یلقانون تشک  1380ماه  ید یدرجلسه علن  گرفت.

 مجلس قرار گرفت. یبسازمان مورد تصو ینا یتبودن عضو

 ت یاه 85آن  یط و شد  انجام کشور  سراسر   های یرهت مدیاانتخابات ه 81 یورشهر  29 در

 .شدند انتخاب پرستاران مستقیم رأی با کشور سراسر در یرهمد

 5 یخکشععور که در تار ینظام پرسععتار یها یرهمد یاتهانتخابات  یندوم یپس از آن در پ 

ش افزای یرهت مدهیا 90 به پرسعتاری  نظام های یرهت مدیابرگزار شعد تعداد ه  1385آبان 

سفند  13 تاریخ در ها یرهت مدهیا انتخابات سومین  در و یافت ت یاه 109تعداد  ،1389 ا

 .شد ایجاد کشور سطح در یرهمد

 برگزار کشعععورشعععهر 124در 1394 ماه خرداد 29 تاریخ در انتخابات این از دوره ینچهارم 

صاب  حد به ها کاندیدشهر،  6 در تعداد این از که. گردید سیده  ن ت هیا شهر  118 در و نر

دوره انتخابات نظام   ینپنجمهسعععتند.  یتو درحال فعال یلتشعععک ینظام پرسعععتار   یرهمد 

 یاتشععهر ه147در حال حاضععر در  .یدبرگزار گرد 21/4/1398 یخکشععور در تار یپرسععتار

هسععتند. تالش برای حفظ حقوق  یتشععده و در حال فعال یلتشععک ینظام پرسععتار یرهمد
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صالح      ستاری، تالش در جهت ا ستاران و مردم در قبال خدمات پر شد و تعالی حرفه   ،پر ر

معنوی و صععنفی  ،حفظ و حمایت از حقوق مادی ،در جهت برقراری کوشععشپرسععتاری، 

ت و آموزش حین خدمت پرسعتاران،  پرسعتاران، تالش به منظور ارتقاء سعطح دانش و مهار  

آشععنا سععاختن جامعه نسععبت به وظایف و نوع خدمات پرسععتاران، همکاری با سععازمانها و  

 در تهیه و یبا معاونت پرستار  همکاریمؤسسات قانونی در کشور و در مجامع بین المللی،    

کنترل و  ،تعیین اسععتانداردهای آموزشععی سععطوح مختلف پرسععتاری، همکاری برای نظارت

سی         شنا ستاری، ارائه گزارش کار شیابی نحوه ارائه خدمات و رعایت قوانین و مقررات پر ارز

حفظ  ،در مورد تخلفات پرسععتاری، همکاری در تدوین مقررات برای تأمین حقوق حرفه ای

ستاران    شؤون اجتماعی پر ستار    یفاز وظا و ارتقاء  ها در  یرهمد یئتو ه یسازمان نظام پر

 .استکشور 

 پرستاری انجمن

ستاری  انجمن شکل  ایران پر ش  ،یتخصص   ،علمی ت ست که     یپژوه سی ا سیا از انقالب انجمن  قبل و غیر 

  المللیینب یبه شععورا زمان آن درو  شععد یلتشععک 1335شععد و در سععال  یم نامیدهپرسععتاران  یصععنف

ستار  ست پ جهان یپر سالم  یروزیو بعد از پ یو سمی  مجوز با 1369 سال  از انجمن این یانقالب ا  از ر

 ریپرستا صنفی انجمن تنها و اولین ایران پرستاری انجمن. کرد آغاز مجددا را خود فعالیت کشور وزارت

  می هوشبری  و عمل اتاق تکنسین ( پرستاری )کمک بهیاران کمک بهیاران، پرستاران،  که بوده کشور  در

بر   ،سععتارپر بالینی مراقبت اصععلی نقش به توجه با انجمن این و آیند نایل انجمن این عضععویت به توانند

شتی           شی، بهدا ستار از جمله نقش های آموز سی و مهم پر سا ش  ،سایر نقش های ا   یریتی،مد ،یتوانبخ

اساسنامه آن شامل موارد زیر     طبق ایران پرستاری  انجمن اهداف از ای پاره. دارد تاکید نیز.. .و یمشورت 

 : است

  مقدس نظام عالیه اهداف به رسععیدن برای پرسععتاری کادر عموم بین هماهنگی و وحدت تحکیم ایجاد

سالمی  جمهوری سانی  اطالع جهت در تالش ایران، ا ستاران  به ر شار  و تهیه با جامعه و پر شریات  انت   و ن

  امکانات از اعضععا برخورداری جهت در تالش سععطوح، کلیه در سععالمت با مرتبط آموزشععی های بسععته

شی  رفاهی، شی ،آموز ستاران و     ،پژوه صنفی پر شاوره و غیره، تالش در جهت حفظ و حمایت از حقوق    م

شت  وزارت غیر دولتی از جمله : ،دولتی نهادهای و ها سازمان  با همکاری بیماران،  وزارت درمان، و بهدا

 ،سععازمان بهزیسععتی، هالل احمر ،یو آموزشعع یوزارت آموزش و پرورش، دانشععگاه ها و مراکز علم ،رفاه

 ارتقای و حفظ جهت در.. .و مسععاجد هنری، فرهنگی های کانون انتظامی، و نظامی یروهاین شععهرداری،

 اندازی راه بهداشتی،  و مراقبتی آموزشی،  قراردادهای و ها نامه تفاهم عقد طریق از جامعه سالمت  سطح 
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  ها، همایش برگزاری جامعه، سععالمت راسععتای در پرسععتاران تخصععصععی و علمی های کمیته و ها کانون

 .سالمت با مرتبط سمینارهای و ها کنگره

 سه  هر و گردید صادر  کشور  وزارت توسط  1369 آبان 26 در ایران پرستاری  انجمن فعالیت پروانه اولین

شکیل  با سال  ضای  انتخاب و عملکرد گزارش و عمومی مجمع ت   بعدی دوره برای جدید مدیره هیات اع

  رئیس عنوان به تفاق رضا  محمد اقای جناب سال  28 مدت این در و است  داشته  مستمر  فعالیت و اقدام

  و 1386 سععال تا دوره یک محرری مهدی اقای و 1382 سععال تا سععاله 3 دوره 3 مدت به مدیره هیات

  دو برای فتایی اصغر  دکتر اقای و 1394 سال  تا( دوره سه ) سال  9 مدت به جاریانی ابوالفضل  دکتر اقای

ضر  حال در و( 1396 سال  تا)  سال    هیات رئیس عنوان به مهری نجفی سهیل  دکتر اقای( 1397)حا

 .اندشده انتخاب و تایید ایران پرستاری انجمن مدیره

ستاری  انجمن ستای  در ایران پر سیدن  را سب  های توانمندی به توجه با فوق اهداف به ر  اختیار ودر منا

شتن  ستارهای  دا شگاهی  کرده تحصیل  پر   و پزشکی  علوم های سایرگروه  علمی توان از گیری بهره و دان

شتن  همچنین سر   در فعال های نمایندگی و شعبات  دا   ایرس  با المللی بین ارتباط همچنین و کشور  سرا

شورهای  شت  وزارت با متعدد های نامه تفاهم عقد و هماهنگی با سال  28 تجربه و جهان ک   درمان ،بهدا

 آموزش های دوره تمامی و پرسعععتاری کمک آموزش بر تاکید با را خود های برنامه پزشعععکی آموزش و

 .است آورده در اجرا به سالمت همگانی

 علمي هایانجمن

ص    افزایش بهبا توجه  اخیر دهه دو یط ستاران تح س    ویژه به کردهیلپر شنا شد و دوره    یدر مقطع کار ار

 رشععته ختگانآمودانش آن تبع به و هادانشععکده یجیتدر افزایش نیز و یپرسععتار یتخصععصعع  یدکتر

س  پرستاری،    یهابخش انجمن ین. در اشد یاحساس م  یدر حرفه پرستار  یعلم یهاانجمن یسلزوم تأ

 .شوندیدارند مطرح م یتفعال یزکه در امر پژوهش ن یپرستار یعلم

   یرانا یپرستار ي( انجمن علمالف

س  1380 سال  از سنامه ته   نویسیشو پ شد آغاز  یرانا یپرستار  یانجمن علم یستالش جهت تأ سا  هیا

سال    یدگرد ستان  شک   یندگانبا حضور نما  1382و در تاب شت درمان و آموزش پز و وزارت  یوزارت بهدا

انجمن و   مدیرهیاتبه عمل آمد و ه یریگ ایر مدیره یاتانتخاب ه یو برا یلتشک  یکشور مجمع عموم 

وز موفق به اخذ پروانه و مج یپرسععتار یانجمن علم یگیر،پ هاییت. با فعالیدندگرد یینآن تع ینبازرسعع

اسععاسععنامه توسععط    یبازآن با تصععوو پس شععدندوزارت بهداشععت  یعلم هایانجمن دفتر از یتفعال

ثبت  یهو اطالع یدثبت گرد 16650ها به شععماره در اداره ثبت شععرکت 1383در خردادماه  مدیرهیاته
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س   یها در روزنامه رسم شرکت  ست به  یو انجمن علم یدکشور به چاپ ر و   یریبه عضوگ  یطور قانونتوان

  پژوهش و آموزش های حوزه در فعالیت انجام بر عالوه پرستاری علمی انجمنبپردازد.  یعلم هاییتفعال

شگاه  همکاری با پژوهش کارگاه چندین تاکنون سر   در ها دان ست  برگزارکرده ایران سرا ضر  حال در. ا  حا

 . شودیانجمن منتشر م ینتوسط ا یا/ و یبا همکار یزبان فارس به مجله 10 تعداد

 تبریز، اصععفهان، املشعع کشععور شععهر 6 در اسععت، تهران در واقع کهآن یانجمن عالوه بر دفتر اصععل این

 .  باشد می فعال شعبه ی. داراو اهواز زوینق ساری، زاهدان،

   یرانعلوم سالمت ا يشناس یده( انجمن پدب

  یدهکه به واسععطه مطالعات پد یشععناخت یدانش هسععت ینهدر زم یتبا فعال1393انجمن در سععال. این

س    ست م  یشنا شکیل  ید،آ یبه د ستاران ا    ت شناخت معان  یامکان را م ینشد و به پر   یذات یدهد تا با 

سم  یتبا معلول یزندگ یدهپد سته از مددجو  ینا یایوارد دن ی،ج سته ها  یازهاشده و از ن  یاند   یو خوا

 .کند حمایت گروه اینخاص 

 ایران قلب ستارانپر انجمن (ج

  های آموزش گسععترش و بسععط ضععرورت ،سععالمت عرصععه در ویژهبه فناوری و علم پیشععرفت با همزمان

ستاران  بالینی های مهارت ارتقای و تخصصی   ضو  بزرگترین که پر   در سالمت  خدمات دهنده ارائه تیم ع

ستند،  جامعه ساس  پیش از بیش ه ستاران  علمی انجمن بنیانگزار 1380 سال  در. شد  اح  ایران قلب پر

  بود تهران رجائی شععهید عروق و قلب درمانی و تحقیقاتی آموزشععی مرکز آموزشععی سععوپروایزر خود که

 از عروق و قلب پرسععتاری مهارت دارای و فرهیخته پرسععتاران از نفر 12 از دعوت با( 1380 الی 1365)

شگاه  سر    درمانی مراکز و هادان شور،  سرا سیس  ک شکل  یک تا   های حمایت برای را عروق و قلب علمی ت

 اسععتقبال مورد که نمود مطرح ویژه های مراقبت و عروق و قلب های بخش پرسععتاران جانبه همه علمی

  یط که کردند اقدام انجمن اساسنامه   تدوین به نسبت  موسس  هیات عنوان به حاضر  اعضای . گرفت قرار

سات  صویب  متعدد جل ستاری  انجمن صادقانه  حمایت با انجمن کار، آغاز در. شد  ت  عنوان تحت ایران پر

  ها عالیتف گسترش برای انجمن استقالل ضرورت به توجه با اما. نمود فعالیت ایران قلب پرستاران کانون

شتن  و ستقل  هویت دا شار  برای م شریه  انت شکالت  رفع و ن ست  مالی، م سیس  برای را خود درخوا   کی تا

شکل  ستقل  ت ستاران  علمی انجمن" نام به م سلیم  "ایران قلب پر سیون  ت  زارتو علمی های انجمن کمی

 1383 ماه بهمن در نهایتا کمیسیون  در تصویب  و طرح از بعد و. کرد پزشکی  آموزش و درمان بهداشت 

ستاری  گروه علمی انجمن دومین عنوان به انجمن فعالیت پروانه   رصدو  از بعد هفته یک. شد  صادر  پر

 انجمن مدیره هیات اولین اسععاسععنامه،  طبق انتخابات انجام و عمومی مجمع تشععکیل با فعالیت پروانه

  و ها شرکت  ثبت واحد در 18/02/1384 مورخ در نهایتا و شدند  انتخاب بازرس یک نیز و نفر 7 شامل 
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  دانشععکده وقت رییس موافقت با ابتدا انجمن. گردید ثبت 18076 شععماره با قضععائیه قوه موسععسععات 

ستاری  شگاه  مامایی و پر شکی  علوم دان شکده     یکدر  ایران پز ر  شد واقع د  یادهساختمان متعلق به دان

ستان ب ضر  حال درکار خود را آغاز نمود.  رجایی شهید  قلب یمار ساعدت  و یهمکار با حا   رییس های م

  انسععانی نیروی سععاختمان دوم طبقه در رجائی شععهید عروق و قلب درمانی و تحقیقاتی آموزشععی مرکز

ستقرار  ستاران  علمی انجمن. دارد ا   گذراند می حالی در را خود فعالیت سال  چهاردهمین ایران قلب پر

 سراسری   کنگره یک ساله  هر که طوری به .است  کشور  سراسر   در آموزشی  وسیع  های فعالیت دارای که

  عروق و قلب پژوهشععی علمی نشععریه یک دارای انجمن. کند می برگزار متنوع آموزشععی برنامه ها ده و

  و پوسععتر و کتاب انتشععارات در کند می تالش و باشععد می www.journal.icns.org.ir آدرس به وزین

یدالین   ید   همکاری  اعضعععا های  پژوهش و گا ما هاد  عنوان به  انجمن همچنین،. ن از  یبا برخوردار  ین

 وزارت مداوم آموزش دفتر و پزشععکی آموزش و درمان بهداشععت وزارت با مشععاوره متخصععص یروهاین

شت،  ست  نموده همکاری بهدا شته  سال  در. ا ضوری  غیر های فعالیت انجمن گذ   و نمود آغاز را خود ح

ست  امیدوار شمندی  خدمات پیش از بیش بتواند که ا ستاری  جامعه به ارز شور  پر  آدرس .نماید تقدیم ک

 .باشد می. www.icns.org.ir انجمن الکترونیکی پایگاه

 :تخصصي های انجمن تاسیس

بهداشت جامعه،    مراقبت در منزل، یابت،د ی،خون و انکولوژ یپرستار  یعلم یانجمن ها 1397 سال  در

صو  جهت یسالمند  ونوزادان  یژهو مراقبتقلب کودکان،  یجراح شنهاد پ یبت ست که انجمن     ی شده ا

ستاری  علمی ستاری،  مدیریت علمی انجمن سالمندی،  و جامعه سالمت  پر   و کودکان علمی انجمن پر

 .باشد می تصویب شرف در مابقی و رسد تصویب به بزرگساالن سالمت علمی انجمن و نوزادان

 پرستار خانه

ستاران  پر ی،همدلیهمبستگ ، انسجام  اتحاد، ایجاد که باهدف است  یصنف  یاسی س  یخانه پرستار تشکل  

  هععای یسعععطح اگععاه یشافزا یقاز طر یومل یپرسعععتععار یععهبععه اهععداف عععال یععدنوجهععت رسععع

صنفی، ،سیاسی،اجتماعی   ستا  یکشوروبا مش   پرستاری  ای فرهنگی،وحرفه علمی،  یعدالت خواهانه در را

ر  د یصنف یاسیس یاز تشکل ها یکیو یسمجوز وزارت کشور تاس با 1380 سال درسالمت مردم  ینتام

ست که موضع گ   یحوزه سالمت و پرستار   شت  پرستاری  روز مسایل  خصوص  در یریا ودرمان را  وبهدا

 .دارد
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 مداحدکتر یپرستار يو فرهنگ يعلم بنیاد

( هستند. Founations) یادهابن یالملل ینودر سطح ب یادن سراسردر  یمهم پرستار نهادهایانواع  از یکی

س  یرخواهانهو خ یفرهنگ یتیماه یشتر که ب یادهابن ینا در   یدمفاز کشورها منشاء اثرات    یاریدارند در ب

سعه علم  ستار  یو فرهنگ یتو ستار  بنیاد یادها،بن یناز انواع ا خیبر شده اند.  یپر   یادنب یکا،در آمر یپر

  نگلستان ا در یتینگلفلورانس نا یپرستار  یالملل ینب یاددر سوئد و بن  یپرستار  یمراقبت ها یارزش ها

  یمعل یانجمن ها ی،سازمان نظام پرستار   مانند کشور  در پرستاری  نهادهای عتنو به توجه با. باشند  می

 سوتانیشکمتشکل از پ ینهادها یخال یجا دیگر، پرستاری  نفیو ص  یاسی س  یپرستار و نهادها  یو صنف 

  اقدام یو صاحبنظران پرستار یداز اسات یجمع یشنهادبه پ بنا اساس ینشد. بر هم یبه شدت احساس م

 .شد پیگیری کشور در پرستاری ملی بنیاد یک تشکیل راستای در

 وتانسیشکاز نخبگان و پ یتحما ،پرستاری تاریخ تدوینو  یآور جمع ی،پرستار یو فرهنگ یعلم توسعه

  نیادب این یستاس  یلاز دال یها و توسعه اخالق پرستار   یهبهتر، راهنماها، توص  یقاتانجام تحق یپرستار 

 یرپرسععتا یشععکسععوتپ یعمر مجاهدتها و تالشععها یکبه افتخار  یادبن ین. اگردید اعالم رسععتاریپ ملی

  و پرستاری  علم توسعه  باعث روزی شبانه  فعالیت سال  65 طی در کهباقر مداح  یددکتر سادات س   یرانا

شجوی  تربیت شان  نام به شده  کشور  در زیادی پژوهشگران  و اندان مادر  ". دکتر مداح گردید نامگذاری ای

در   ادیبن ینا دفتر .باشععند یم "عشععق توان به مراقبت" یپرسععتار یمبدع تئور "یرانا یننو یپرسععتار

ستار    شکده پر شان  کهتهران  ییماما یدان  انتخاب شدند  التحصیل  فارغ آنجا از 1334 سال  تیرماه در ای

  .باشند  می پرستاری  ای حرفه و فرهنگی علمی، های چهره از جمعی بنیاد این موسس  هیات اعضاء . شد 

 .رسید کشور وزارت تصویب به 1398 ماه هریوردر ش یادبن
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